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Aan mevrouw CEYSENS Patricia 
Vlaams minister van Economie, Ondernemen, 
Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel 
Albert II-laan 35, bus 12  
 
1030  BRUSSEL 

 
 
 
 
 
 
 
Betreft : Adviesvraag over het ontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het 

besluit van de Vlaamse regering van 6 juli 2007 tot uitvoering van het decreet van 7 juli 
2006 houdende toekenning van een rentetoelage voor ondernemingen die lijden onder de 
verstoorde bereikbaarheid tengevolge van hinder door openbare werken 

 
Mevrouw de minister, 
 
U hebt de SERV op 15 oktober 2008 om advies gevraagd over het bovenvermelde ontwerpbesluit. 
 
Uit een vervroegde evaluatie van de steunmaatregel blijkt dat de combinatie van de huidige 
toekenningsvoorwaarden te streng is, in het bijzonder wat betreft het aantonen van de vereiste omzetdaling 
van 30 %. Verder is uit de evaluatie gebleken dat er tussen de rentetoelage en de waarborgregeling te 
weinig afstemming is. 
Daarom werd in een voorstel tot decreetswijziging geopteerd om de basisvoorwaarde van de omzetdaling te 
schrappen. Het voorliggende ontwerpbesluit omvat additionele bijsturingsvoorstellen die de volgende 
doelstellingen beogen : 
 een versoepeling van de toekenningsvoorwaarden van de rentetoelage door de vereiste duur van de 

openbare werken te beperken tot één maand; 
 een actualisering van het maximale jaarlijkse steunpercentage tot 8 % en 6 % voor kaskredieten  
 een betere afstemming tussen de rentetoelage hinder openbare werken en de waarborgregeling door het 

afschaffen van de ondergrens van het overbruggingskrediet en het in aanmerking nemen van kaskredieten op 
een bepaalde termijn (maximum één jaar) voor de rentetoelage. 

 
De raad kan zich achter deze bijsturingen en de beoogde doelstellingen scharen, ook wat de actualisering 
van het maximale jaarlijkse steunpercentage betreft. Door het sterk gestegen rentepeil van de 
overbruggingskredieten en kaskredieten dreigt de rentetoelage van de Vlaamse overheid, in verhouding tot 
de rentelast die de onderneming moet dragen, immers niet substantieel genoeg meer te zijn en riskeert de 
omvang van de rentetoelage in de beoordeling van het kredietdossier door de bank, haar relatief gewicht te  
verliezen. Het hoeft bovendien geen betoog dat door de huidige financieel-economische crisis de 
ondernemingen het nog moeilijker hebben om kredieten bij de banken los te weken. 
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Algemeen is de raad van oordeel dat de mogelijkheid moet voorzien worden om het maximale jaarlijkse 
steunpercentage aan de courante marktvoorwaarden aan te passen in functie van substantieel gewijzigde 
financieel-economische omstandigheden. Dit impliceert dus ook dat het maximale jaarlijkse 
steunpercentage moet kunnen aangepast worden ingeval van sterk dalende rentevoeten. Impliciet wordt 
deze mogelijkheid overigens voorzien in artikel 5, § 1 van het decreet van 7 juli 2006 waarin wordt bepaald 
dat “de Vlaamse regering het percentage van 4 % kan aanpassen bij sterk dalende of stijgende 
rentevoeten.”. 
 
 
 
 

met de meeste hoogachting, 
 
 
 
 
 

Pieter Kerremans Karel Van Eetvelt  
administrateur-generaal voorzitter 
 
 


