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Betreft :  adviesvraag voorontwerp van decreet betreffende de toekenning van subsidies door het 

Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen voor activiteiten ter bevordering van 
het internationaal ondernemen 

 
 
Mevrouw de Minister, 
 
 
U hebt de SERV op 16 november 2005 om advies gevraagd over bovenvermeld voorontwerp van decreet.  
De adviestermijn bedraagt 10 dagen na ontvangst van de adviesvraag. 
Onder voorbehoud van bekrachtiging door de raad vindt u in deze brief de inhoud van het gevraagde 
advies. 
 
Vooreerst dient opgemerkt te worden dat de adviestermijn slechts 10 dagen bedraagt, hetgeen naar een 
procedure van hoogdringendheid neigt. Noch in de adviesvraag, noch in de memorie van toelichting of de 
nota aan de Vlaamse regering wordt op enige manier de reden voor deze korte adviestermijn gemotiveerd.  
De raad heeft in diverse adviezen er reeds op gewezen dat dergelijke procedures van hoogdringendheid de 
kwaliteit van adviesverlening niet ten goede komen en zoveel mogelijk dienen vermeden te worden of ten 
gronde gemotiveerd. 
 
Met dit wetgevend initiatief wordt een rechtsgrond gecreëerd voor de toekenning van subsidies door het 
Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen, hetgeen zonder twijfel van belang is zowel voor de 
operationele werking van het Agentschap, als voor de behartiging van een van haar belangrijke taken, zoals 
verwoord in artikel 5, 5° van het oprichtingsdecreet van 7 mei 2004, nl. de ondersteuning van activiteiten ter 
bevordering van het internationaal ondernemen. Anderzijds bepaalt artikel 2, tweede alinea, van het 
ontwerpdecreet dat de Vlaamse regering de concrete modaliteiten en voorwaarden voor de diverse 
instrumenten van steunverlening via uitvoeringsbesluiten dient te bepalen. 
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Er bestaat momenteel een besluit van de Vlaamse regering van 27 mei 2005 dat de voorwaarden en de 
regels inzake de toekenning van subsidies voor activiteiten ter bevordering van de uitvoer vaststelt.  Zoals 
uit de memorie van toelichting van de adviesvraag blijkt, werd de notie “uitvoer” in de titulatuur van dit 
besluit ingevoegd op vraag van de Raad van State, alhoewel het besluit inhoudelijk betrekking heeft op de 
subsidiëring van activiteiten ter bevordering van het internationaal ondernemen. Hiermee werd op basis van 
de artikelen 22bis en 23, §2 van het decreet van 23 januari 1991 tot oprichting van Export Vlaanderen 
vermeden dat de nieuwe subsidieregeling zonder rechtsgrond zou vallen, aangezien in het 
oprichtingsdecreet van 7 mei 2004 van het Agentschap geen juridische basis werd voorzien voor het 
verlenen van subsidies door het Agentschap. De Raad van State gaf evenwel aan dat deze juridische 
constructie enkel een voorlopige oplossing kon zijn in afwachting van een deugdelijke juridische regeling.  
Deze juridische regeling wordt thans aangebracht door artikel 2 van het ontwerpdecreet dat ter advisering 
voorligt. 
Het is momenteel echter zeer onduidelijk welke de verhouding is tussen artikel 2 van het voorontwerp van 
decreet, dat bepaalt dat de Vlaamse regering de nadere subsidieregels voor activiteiten van internationaal 
ondernemen dient vast te stellen, en het besluit van 27 mei 2005 dat inhoudelijk de subsidieregels voor 
internationaal ondernemen vastlegt, maar als overgangsoplossing de notie “uitvoer” in haar titel voert. De 
rechtsgrond van dat besluit, nl. artikel 22 bis en 23, §2 van het decreet van 23 januari 1991, wordt immers 
opgeheven door artikel 3 van het voorliggende ontwerpdecreet, waardoor de regels inzake de toekenning 
van subsidies niet langer kunnen betrekking hebben op “uitvoer”activiteiten. Volgens de raad dient de 
Vlaamse regering een nieuw besluit uit te vaardigen waarvan de titulatuur afgestemd wordt op activiteiten 
van “internationaal ondernemen” en waarbij ofwel de regels van het besluit van 27 mei 2005 hernomen 
worden ofwel nieuwe regels worden vastgesteld. 
 
In ieder geval dring ik er in naam van de raad op aan dat – op welke wijze ook invulling moge gegeven 
worden aan de subsidieregulering voor het Agentschap – het betreffende uitvoeringsbesluit ter advisering 
aan de raad zal voorgelegd worden. 
 
In de hoop u hiermee van dienst te zijn geweest, groet ik u. 
 
 

Met de meeste hoogachting, 
 
 
 
 
 
 

Pieter Kerremans Ilse Dielen 
administrateur-generaal voorzitter 

 


