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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 Voorontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot wijziging 

van verscheidene bepalingen betreffende toekenning van steun aan ondernemingen in 
het Vlaamse Gewest 

 
Mevrouw de minister, 
 
U heeft de SERV op 19 januari 2009 bij hoogdringendheid om advies gevraagd over het hiervoor vermeld 
voorontwerp van besluit. 
 
Onder voorbehoud van bekrachtiging door de raad vindt u hieronder het gevraagde advies. 
 
Ten gronde onderschrijft de SERV de betrachting en urgentie van de voorgestelde regeling. Deze kadert in de 
aanpak van de Vlaamse regering om de negatieve impact van de financiële crisis op de economie te bestrijden.  

Door het verlengen van de investeringstermijn kunnen ondernemingen hun investeringsprojecten ruimer 
spreiden in de tijd zonder dat de toegezegde steun vervalt of de al uitbetaalde steun wordt teruggevorderd. De 
verhoging van de eerste subsidieschijf van 30 % tot 50 % maakt het mogelijk dat ondernemingen minder 
moeten putten uit kasmiddelen om de investering daadwerkelijk op te starten, en dan ook sneller hiertoe zullen 
overgaan.  

In aanvullende orde wenst de SERV volgende bemerkingen te formuleren: 

1. De voorgestelde regeling voorziet dat de tweede subsidieschijf wordt teruggebracht van 30 % naar 20 
%, steeds op voorwaarde dat de investering voor 70 % is uitgevoerd. Vanaf de middenfase van het 
steuntraject wordt , zoals tot nu toe, de congruentie tussen het aandeel van de opgenomen subsidie en 
de voltooiingsgraad van de investering behouden.  

Bij het begin van het investeringsproject kan verhoudingsgewijze, uiteraard meer steun worden 
bekomen dan de mate waarin de investering is uitgevoerd. Door de voorgestelde regeling wordt de 
startincentive terecht nog verhoogd, van 30% naar 50%. 

 



 

 

 

 

Het is echter onvoldoende gemotiveerd en gespecifieerd waarom er reeds in de middenfase van het 
steuntraject volledige gelijklopendheid dient te worden gerealiseerd tussen het aandeel van de 
opgenomen subsidie en de voltooiingsgraad van de investering. De SERV vraagt na te gaan om ook in 
de tweede fase van het steuntraject  te voorzien in een betoelaging die ruimer is dan de mate waarin het 
investeringsproject is uitgevoerd. Dit geeft ondernemingen een extra stimulans op het ogenblik dat zij 
een belangrijk gedeelte van het investeringsproject hebben uitgevoerd.  

Concreet stelt de SERV voor na te gaan om een tweede subsidieschijf van 30% toe te kennen op 
voorwaarde dat de investering voor 70 % is uitgevoerd. De laatste subsidieschijf bij voltooiing van de 
investering zou dan 20 % bedragen in plaats van 40 % zoals in de huidige regeling.  
De SERV vraagt dat in het besluit wordt toegevoegd dat bij niet-uitvoering van de investeringen 
(bvb. wegens faillissement, vereffening of het stopzetten van de investering) het teveel betaalde 
subsidiebedrag moet worden teruggevorderd door de Vlaamse overheid. 

  
2. De SERV onderstreept het belang van een duidelijke gerichte communicatie, zowel individueel naar de 

ondernemingen die reeds genieten van de steun, als in het algemeen. Zeer in het bijzonder dienen 
ondernemingen die reeds een subsidieaanvraag hebben ingediend en de eerste schijf tot uitbetaling 
nog niet hebben aangevraagd door de administratie te worden ingelicht van de nieuwe 
toepassingsregeling.  

 
3. De SERV vraagt in het bij artikel 4 van voorgelegde besluit gewijzigde artikel 16, 3e, sub c van het 

besluit van de Vlaamse regering tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-
investeringen, de afwezigheid van achterstallige schulden bij de BTW-administratie als voorwaarde 
toe te voegen. 

  
Sub c van het genoemde artikel 16,3 dient bijgevolg als volgt aangevuld:  
c)    er zijn geen achterstallige schulden bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, BTW-
administratie, of in het kader van subsidiemaatregelen met toepassing van het decreet. Als er 
achterstallige schulden zijn, wordt de uitbetaling opgeschort tot de onderneming het bewijs levert dat die 
schulden werden aangezuiverd; 

 
 
In de hoop u hiermee van dienst te zijn geweest,  
 
 

met de meeste hoogachting, 
 
 
 
 
 
 

 Pieter Kerremans,  
 administrateur-generaal.  


