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Aan mevrouw Patricia Ceyssens 
Vlaams minister van Economie, Buitenlands 
beleid en E-government 
Wetstraat 34-36 
1040 Brussel 

 
 
 
Betreft : spoedadvies met betrekking tot het ARK-besluit 
 
 
 
Mevrouw de Minister, 
 
 
U hebt de SERV op 18 november 2003 om advies gevraagd over het voorontwerp van besluit houdende 
uitvoering van het decreet betreffende het activeren van risicokapitaal in Vlaanderen.  Het betreft een 
spoedprocedure, hetgeen impliceert dat de SERV binnen een termijn van 5 dagen een advies moet 
uitbrengen. 
 
Onder voorbehoud van goedkeuring door de Raad, vindt u in deze brief de belangrijkste aandachtspunten 
van de Vlaamse sociale partners bij het genoemde uitvoeringsbesluit. 
 
De Raad vindt het positief dat met dit besluit uitvoering wordt gegeven aan het ARKimedes-decreet en 
stelt vast dat essentiële elementen van het decreet, zoals de voorwaarden en de procedure tot erkenning 
van de ARKIV’s, de verplichtingen van de ARKIV’s, de uitvoeringsbepalingen voor het belastingkrediet en 
de gewestwaarborg, uitvoerig worden behandeld. 
In zijn advies van 20 januari 2003 heeft de SERV enerzijds sterk gefocust op de nood aan een algemene 
omkadering van het overheidsbeleid inzake risicokapitaal, waarvan de ARKimedes-regeling een 
onderdeel uitmaakt, en anderzijds een aantal fundamentele bekommernissen geuit, die, naar aanleiding 
van dit uitvoeringsbesluit, onverminderd van kracht blijven voor de ARKimedes-regeling in zijn geheel. 
 
Een van de cruciale onderdelen van de ARKimedes-regeling, waarop het SERV-advies uitgebreid is 
ingegaan, betreft de bepaling van de doelgroeponderneming.  M.b.t. de doelgroep heeft de Raad erin zijn 
advies op gewezen dat de afbakening in de uitvoeringsbesluiten effectief en uitsluitend moet inspelen op 
marktfalingen en dat in ieder geval moet vermeden worden dat ondernemingen die effectief nood hebben 
aan risicokapitaal en behoefte hebben aan een relatief kleine financieringsimpuls door de ARKIV’s niet 
geselecteerd worden. 
De Raad stelt vast dat artikel 31 van het uitvoeringsbesluit stipuleert dat het maximumbedrag dat door 
een ARKIV in één doelonderneming geïnvesteerd mag worden of waarvoor de ARKIV zich ten opzichte 
van één doelonderneming mag verbinden, 1 miljoen € per investeringsronde bedraagt.   
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Zonder dieper in te gaan op de hoogte van het maximumbedrag, stelt de Raad vast dat er een 
investeringsdrempel wordt opgelegd, die een zekere selectiviteit invoert en beoogt door grootschalige 
investeringsprojecten van de ARKimedesregeling uit te sluiten.  Niettemin vindt de Raad het essentieel 
dat de ARKIV’s binnen het opgelegde investeringsplafond in hun investeringsstrategie effectief ruimte 
inbouwen om in te spelen op de marktimperfecties van het risicokapitaal, in het bijzonder ten aanzien van 
investeringsdossiers van geringe omvang, zoals dossiers van kleine ondernemingen en sociale economie.  
Investeringen in de sociale economie mogen geen aanleiding geven tot een dubbele vorm van 
overheidssteun per dossier voor risicokapitaal die concurrentievervalsend is ten aanzien van reguliere 
private initiatieven.  De Raad vraagt dat in het jaarverslag van de ARKIV’s voldoende aandacht wordt 
besteed aan bovengeschetste problematiek. 
 
In de hoop, mevrouw de minister, u hiermee van dienst te zijn geweest, groet ik u 
 
 
 
    
 

Met de meeste hoogachting, 
 
 
 
 
 
 
Xavier Verboven 
Voorzitter SERV 
 


