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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 ontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot toekenning van steun voor 

projecten ter bevordering van het ondernemerschap in het Vlaamse Gewest 
 
 
Mevrouw de minister, 
 
U heeft de SERV op 17 december 2008 om advies gevraagd over het bovenvermelde ontwerp van besluit 
van de Vlaamse regering. 
Onder voorbehoud van bekrachtiging van de raad vindt u hierbij het gevraagde advies. 
 
Met de voorliggende regeling wil de Vlaamse regering de bestaande instrumenten ter stimulering van 
ondernemerschap en ondernemerszin en ter versterking van de professionalisering van de bedrijfsvoering 
en netwerkvorming integreren in één besluit van de Vlaamse regering dat haar juridische grondslag vindt in 
een wijziging van het decreet betreffende het economisch ondersteuningsbeleid (het nieuwe artikel 31bis).  
Het specifieke karakter of de finaliteit van de bestaande instrumenten zal evenwel gerespecteerd en 
gegarandeerd blijven via ministeriële besluiten, die zoveel mogelijk op elkaar afgestemd worden, vooral met 
betrekking op de beoordeling, uitbetaling van de steun en wijze van rapportering van de projecten. 
Binnen dit besluit wordt ook een juridisch kader gegeven aan de huidige “ad hoc” steun, zijnde projecten 
van bijzonder belang die kaderen in het sociaal, economisch en regionaal beleid van de bevoegde minister.  
Het besluit voorziet tevens een juridische basis voor een overkoepelend Vlaams 
Ondernemerschapsbevorderend Netwerk (VON), dat tot doel heeft de onderlinge kennis- en 
ervaringsuitwisseling, samenwerking, netwerking, afstemming en coördinatie van de gunstig gerangschikte 
projecten te bevorderen alsmede de efficiëntie en de effectiviteit te verhogen van de steun toegekend door 
het Agentschap Economie. 
Een belangrijk nieuw gegeven is het voorstel om, als basis voor subsidiëring, te werken met het netto te 
financieren saldo (NFS) en dit met het oog op efficiëntere benutting van de vastgelegde subsidies.  
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De raad vindt het positief dat het overkoepelende nieuwe besluit een integratie beoogt van de bestaande 
instrumenten (oproepen ondernemerschap, brugprojecten onderwijs-economie, peterschapsprojecten) en 
hun benamingen.  De bestaande regelgevingen verschillen immers van elkaar op een paar essentiële 
aspecten zoals ontvankelijkheid, beoordelingscriteria, frequentie en modaliteiten inzake uitbetaling en 
voorwaarden inzake rapportering.  Een integratie komt de duidelijkheid ten goede en bevordert de 
transparantie via een gestroomlijnde indicatorenrapportering. 
 
Zoals in het verleden het geval al was, is het voor de raad evident dat ook in de toekomst met gesloten 
enveloppes wordt gewerkt, zodat de budgettaire orthodoxie wordt gewaarborgd. 
 
Wat de subsidiëring betreft, stelt de raad vast dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen ondernemingen 
en entiteiten, andere dan ondernemingen.  Het onderscheid is van belang aangezien alleen ondernemingen 
onderworpen zijn aan de Europese staatssteunregels, en dus ook aan de maximale steundrempels van de 
Europese cumulregelingen.  Voor de SERV is het Europese staatssteunkader richtinggevend.  Entiteiten 
vallen niet onder de EU de-minimisregeling.  De raad leest niettemin dat “omwille van transparantie en 
uniformiteit echter dezelfde drempels worden toegepast als voor ondernemingen, en de steun aan entiteiten 
ook beperkt wordt tot 200.000 € (de-minimisdrempel)” per project in plaats van 250.000 € voorheen.  
Aangezien de Europese Commissie ervan uitgaat dat steun aan entiteiten niet als concurrentieverstorend 
wordt beschouwd, vindt de raad dat het aangehaalde argument van “transparantie en uniformiteit” 
bezwaarlijk als een grondige motivering kan beschouwd worden om voor entiteiten in dezelfde 
steundrempels te voorzien als voor ondernemingen. 
Overigens wijst de raad erop dat een onderneming of entiteit volgens hem slechts voor steun in aanmerking 
kan komen, indien zij op de indieningsdatum van de steunaanvraag geen achterstallige schulden bij de RSZ 
hebben én niet in gebreke blijven op het vlak van de BTW-verplichtingen.  De raad vraagt dat artikel 5 van 
het besluit in die zin wordt aangevuld. 
 
Artikel 1, 16° bepaalt dat het netto te financieren saldo bestaat uit het saldo van het aanvaardbaar 
projectbedrag dat nog moet gefinancierd worden na aftrek van de beschikbare middelen in natura (zoals 
sponsoring, giften, eigen werk,eigen inbreng in natura) en de financiële middelen (zoals cash middelen) 
zoals voorzien in de begroting van het project. Daarop aansluitend stelt artikel 10, §2 dat de minister de 
verdere uitwerking van het netto te financieren saldo zal bepalen en stelt §4 dat de minister als 
aanvaardbare projectkosten volgende kosten in rekening kan nemen die direct en uitsluitend aan het project 
zijn te relateren: loonkosten, werkingskosten, overheadkosten en investeringskosten. Ten slotte kan de 
minister de inhoud en de maxima ervan bepalen.  
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Hierbij aansluitend wil de raad volgende opmerkingen maken:  
  de raad vraagt dat al deze kosten die rechtstreeks aan het project zijn gerelateerd ook daadwerkelijk in 

rekening genomen zullen kunnen worden en dat de inhoud ervan ook effectief bepaald wordt, 
voorafgaand aan de projectoproep. Dit om de rechtszekerheid te bevorderen.   

  een vergelijking van de verschillende subsidievormen (bvb ESF, ondernemerschapssteun,…) leert dat 
wat in aanmerking komt voor subsidie vrij sterk verschilt van regeling tot regeling. Dat leidt tot verwarring 
en extra informatiekosten. Een stroomlijning van deze subsidievoorwaarden over de verschillende 
steunvormen dringt zich op, zowel op het vlak van de financiële aspecten als van de inhoudelijke criteria. 
De raad vraagt meer duidelijkheid en rechtszekerheid met betrekking tot de definitie van het netto te 
financieren saldo.  

 - ervaring leert ook dat na afloop van het project door de administratieve richtlijnen aanvaarde subsidiëring 
door het Rekenhof verworpen kan worden. Hier dringt zich een voorafgaande afstemming met het oog op 
het realiseren van meer rechtszekerheid op.  

 
 
Het voorliggend besluit beoogt de uitbouw van een Vlaams Ondernemerschapsbevorderend Netwerk (VON) 
om kennis en ervaring tussen de begunstigden uit te wisselen en deze uitwisseling te optimaliseren, om de 
projecten aan te zetten tot structurele samenwerking en om de coördinatie tussen de projecten te 
bevorderen.  In dat kader kunnen acties ondernomen worden door het Agentschap Economie of door 
derden (ondernemingen/entiteiten).  Bedoeling is dat dit de efficiëntie en de effectiviteit van zowel de 
subsidieverstrekking als van de dienstverlening ten goede komt.  In verband hiermee wil de raad het 
volgende opmerken : 
 de raad leidt uit de nota van de Vlaamse regering af dat de projectcoördinatoren dergelijke netwerksessies 

erg nuttig en wenselijk achten.  De raad onderkent weliswaar het potentieel belang van deze informele 
netwerksessies.  De raad vraagt wel dat dit een zeer lichte structuur wordt zonder bijkomende 
personeelsinzet en dat aangegeven wordt wat de resultaten ervan zijn;     

 voor netwerksessies die in het kader van het VON worden georganiseerd door een onderneming of 
entiteit, bepaalt artikel 25 dat de minister de in aanmerking komende kosten, de steunintensiteit en de 
beoordelingscriteria bepaalt evenals de voorwaarden waaraan de acties moeten voldoen.  De steun die 
wordt verkregen in het kader van het VON mag er niet toe leiden dat de maximale drempels van het 
besluit worden overschreden.  Met andere woorden, indien de onderneming of entiteit reeds het maximale 
steunbedrag heeft verkregen voor haar project, kan er geen bijkomende steunverlening vanuit het VON 
meer gebeuren.  Gelet op het belang dat de Vlaamse regering hecht aan de uitbouw van het VON, is de 
raad van oordeel dat er een adequate financiering moet worden voorzien ter ondersteuning van acties in 
het kader van VON, los van de projectondersteuning.  De raad denkt anders dat de verrekening van de 
steun een ontradend effect zal hebben op netwerkacties in het kader van het VON .    

 
Tenslotte wil de raad nog ingaan op artikel 16 van het besluit dat de beoordelingscriteria behandelt voor 
ontvankelijke projectaanvragen.  Op het vlak van de kwaliteitscriteria pleit de raad ervoor na te gaan welke 
criteria in het kader van de administratieve vereenvoudiging in aanmerking komen voor standaardisatie, 
zodat niet telkens voor een project bepaalde ondernemings- of entiteitsgerelateerde gegevens moeten 
worden doorgegeven.  Concreet verwijst de raad naar artikel 16, 1°, d) van het besluit. 
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Op het vlak van de inhoudelijke beoordelingscriteria vindt de raad het positief dat onder meer rekening 
wordt gehouden met de innovativiteit van het project. 
 
In de hoop u hiermee van dienst te zijn geweest,  
 
 
 

 
met de meeste hoogachting, 
 
 
 
 
 

 Pieter Kerremans  
 administrateur-generaal  
 
 
 


