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Advies uitvoeringsbesluit rentetoelage bij hinder door openbare werken 
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1 .  In le iding 

De raad werd op 14 mei 2007 door de Vlaams minister van Economie, Ondernemen, Weten-
schap, Innovatie en Buitenlandse Handel om advies gevraagd over het ontwerp van besluit tot 
toekenning van een rentetoelage voor ondernemingen die lijden onder de verstoorde bereik-
baarheid tengevolge van hinder door openbare werken.  Het betreft een normale adviesproce-
dure, hetgeen impliceert dat het advies binnen een termijn van een maand dient te worden 
verleend. 
 
Voorliggend ontwerpbesluit bevat de uitvoeringsmaatregelen van het decreet van 7 juli 2006.  
Dit decreet vervolledigt een drieluik van federale en Vlaamse maatregelen die tot doel hebben 
ondernemingen te ondersteunen, die geconfronteerd worden met een sterke omzetdaling ten-
gevolge van hinder door openbare werken.  Naast het genoemde decreet gaat het om volgen-
de maatregelen : 

 de wet van 3 december 2005 die een inkomenscompensatievergoeding van 44,2 € 
per kalenderdag uitkeert aan zelfstandigen (micro-ondernemingen met minder dan 
10 werknemers) die minstens 14 kalenderdagen hun handelszaak moeten sluiten 
wegens hinder door werken op het openbaar domein; 

 het besluit van de Vlaamse regering van 27 mei 2005, ook wel het derde waarborg-
besluit geheten, dat specifieke waarborgprocedures en -modaliteiten voorziet voor 
de toekenning van een waarborg aan KMO’s die hinder ondervinden als gevolg van 
openbare werken.  Volgens dit derde waarborgbesluit kan aan KMO’s die ingevolge 
openbare werken een omzetdaling hebben van ministens 30 %, een gewestwaar-
borg van maximum 75 % worden toegekend voor de duur van hoogstens 5 jaar.  Op 
deze manier kunnen de getroffen ondernemingen gemakkelijker kredieten opnemen 
ter financiering van het bedrijfskapitaal of ter financiering van korte termijnschulden. 

 
De voorliggende regeling heeft als doel aan KMO’s, die een overbruggingskrediet moeten 
aanvragen wegens een omzetdaling van minstens 30 % tengevolge van verstoorde bereik-
baarheid door openbare werken, een jaarlijkse rentetoelage toe te kennen voor de duur van 
ten hoogste 5 jaar.  Deze rentetoelage bedraagt jaarlijks maximaal 80 % van de jaarlijkse 
rentekosten en wordt jaarlijks tevens begrensd tot 4 % van het totale kredietbedrag.  Er zijn 
verschillende mogelijkheden tot herziening van de standaardregeling : herberekening ingeval 
van extreme duurtijd van de werken of ingeval van tussentijdse herziening van de rentevoet, 
verlenging van de regeling tot maximaal 3 jaar ingeval van uitstel van terugbetaling van het 
krediet, stopzetting van het krediet of de onderneming en tenslotte terugvordering ingeval van 
niet-naleving van de voorwaarden of de aflegging van valse verklaringen. 
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Bij de uitwerking van deze steunmaatregel werd ernaar gestreefd de administratieve lasten in 
hoofde van de onderneming te beperken.  De onderneming dient de aanvraag elektronisch in 
bij het Agentschap Economie, dat de aanvraag behandelt en de beslissing tot toekenning van 
de rentetoelage neemt.  De onderneming vraagt elektronisch de uitbetaling van de toegekende 
steun aan bij het Agentschap Economie, dat vervolgens instaat voor de controle en de uitbeta-
ling van de steun.  Er zijn geen andere tussenpersonen in het spel en de stavingstukken die 
nodig zijn en bij andere overheidsinstellingen beschikbaar, worden door de administratie op-
gevraagd.    
 
 

2.  Advies 

2 . 1 .  A l g e m e n e  b e s c h o u w i n g e n  

De raad vindt het positief dat er maatregelen worden genomen om KMO’s te ondersteunen die 
in de problemen komen tengevolge van openbare werken.  Door de moeilijke bereikbaarheid 
van de handelszaak of andere voor de bedrijfsvoering noodzakelijke ruimtes, dreigen de 
KMO’s immers klanten te verliezen of dreigt het normale bedrijfsvoeringsproces in het gedrang 
te komen met alle gevolgen vandien voor de financiële slagkracht en de continuïteit van de 
onderneming.  De maatregel die in de voorliggende regeling wordt ingevoerd, kan voor de 
getroffen KMO’s een (additionele) steun in de rug betekenen om levensnoodzakelijke over-
bruggingskredieten te kunnen opnemen. 
 
Voor een efficiënte aanpak van de geschetste problematiek heeft de raad er in het verleden1 
reeds op gewezen dat er naast een curatieve aanpak nood is aan een proactieve benadering, 
die erop gericht moet zijn om de hinder en schade bij openbare werken zoveel mogelijk te 
voorkomen en te beperken door de duur ervan te begrenzen.  In dat opzicht pleit de raad er-
voor dat de bevoegdheid van de provinciale coördinatiepunten ‘wegenwerken’, die thans be-
perkt is tot werken op de gewestwegen, uitgebreid wordt tot werken die gemeentelijke wegbe-
heerders initiëren, zodat de hinderlijke gevolgen van de diverse wegenwerken binnen de 
provincie door efficiënte afstemming en coördinatie tot minimale hinder leiden. Verder dienen 
er draaiboeken ‘wegenwerken’ te worden opgesteld die als leidraad voor bouwheren kunnen 
fungeren om de hinder voor diverse doelgroepen (bijvoorbeeld ondernemers, scholen,…) tot 
een minimum te beperken.  Tevens moet de overheid, ondermeer via de provinciale coördina-
tiepunten, op een efficiënte wijze over de wegenwerken communiceren (bijvoorbeeld over de 
fasering van de werken) naar de diverse doelgroepen. 

                                                           
1 Advies over ontwerp van besluit betreffende bepaalde procedurele aspecten van de waarborgregeling voor 

KMO’s die hinder ondervinden als gevolg van openbare werken (“het Derde Waarborgbesluit”), SERV, 11 mei 
2005 
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Verder wil de raad er conform voorgaande adviezen2 voor waarschuwen dat - in het bijzonder 
ten aanzien van de Vlaamse initiatieven - de variëteit aan maatregelen en de daarin voorziene 
procedures en modaliteiten, de gemeenschappelijke doelstelling van ondersteuning van 
KMO’s bij hinder door openbare werken niet mogen bezwaren.  Concreet doelt de raad hier-
mee op de overzichtelijkheid van de inhoudelijke regeling van de steunmechanismen, de ad-
ministratieve belasting in hoofde van de ondernemingen, de afstemming tussen de gehanteer-
de definities, de opgelegde bewijslast inzake “hinder” en een duidelijke afbakening van de 
doelgroep. 
Coherentie en afstemming tussen de (Vlaamse) maatregelen moet de realisatie van de ge-
meenschappelijke doelstelling ten goede komen, m.a.w. moet de efficiëntie en de effectiviteit 
van de steunmaatregelen verhogen.  Concreet pleit de raad ondermeer voor een maximale 
afstemming tussen de wettelijke regeling van de inkomenscompensatievergoeding en de voor-
liggende steunregeling op het vlak van de administratieve attesten die door de gemeenten 
dienen te worden verleend. 
 
Opvolging, monitoring en evaluatie vormen in dat opzicht belangrijke begeleidingsprocessen.  
De raad vindt het positief dat in dat opzicht na 18 maanden een tussentijdse evaluatie wordt 
voorzien om na drie jaar over te gaan naar een generieke evaluatie van de maatregel met 
inspraak van externen. 
Zoals in de reguleringsimpactanalyse wordt aangegeven is het wenselijk dat dergelijke evalua-
tie zich niet beperkt tot de voorliggende maatregel, maar ook de andere reeds bestaande initi-
atieven in de analyse worden opgenomen.  Dergelijke overkoepelende evaluatie kan de pijn-
punten van de maatregelen blootleggen en tevens duidelijk maken of deze pijnpunten het 
meest efficiënt worden aangepakt via bijsturingen van de maatregelen dan wel via het uitdok-
teren van alternatieve systemen .    Bovendien moeten doeltreffende evaluaties toelaten dat 
de uitvoering van de maatregelen gepaard gaat met een adequate overheidsbudgettering en 
administratieve personeelsbezetting. 
De raad dringt erop aan dat hij over de resultaten van dergelijke evaluaties zal geïnformeerd 
worden. 
 
De raad is van oordeel dat een efficiënte communicatiestrategie naar de betrokken partijen 
(ondernemingen, banken, gemeenten) onontbeerlijk is, indien de maatregel kans op succes wil 
krijgen. 
 

                                                           
2 Advies over ontwerp van besluit betreffende bepaalde procedurele aspecten van de waarborgregeling voor 

KMO’s die hinder ondervinden als gevolg van openbare werken (“het Derde Waarborgbesluit”), SERV, 11 mei 
2005; Advies over het voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de 
begroting 2007, SERV, 27 april 2007 
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De raad stelt vast dat de controle en opvolging van de dossiers alsook de beroepsprocedure  
van de steunmaatregel in de RIA worden uitgewerkt.  Vanuit het oogpunt van de rechtszeker-
heid pleit de raad ervoor deze aspecten ook in het uitvoeringsbesluit zelf op te nemen.   
 
Tenslotte pleit de raad ervoor dat de doorlooptijd tussen de goedkeuring van het decreet (7 juli 
2006) en de effectieve opstart van de regeling via uitvoeringsbesluiten (moet nog gebeuren)  
zo kort mogelijk wordt gehouden.   
 
 

2 . 2 .  S p e c i f i e k e  a a n d a c h t s p u n t e n  

Artikel 3 
Artikel 3 stelt vast hoe de jaarrekening kan gebruikt worden om de grootte van een onderne-
ming te bepalen. 
 
De raad stelt vast dat de omvang van de onderneming in beginsel bepaald wordt door de 
neergelegde jaarrekening, of voor ondernemingen die geen jaarrekening moeten opmaken, 
door de laatste aangifte bij de directe belastingen.  Het is voor de raad echter niet duidelijk 
hoe de omvang van een onderneming wordt vastgesteld indien de onderneming een jaarreke-
ning dient op te maken, maar deze niet heeft neergelegd bij de NBB. 
 
 
Artikel 6 
Artikel 6 bepaalt dat er een rentetoelage kan worden toegekend aan ondernemingen die beho-
ren tot de in aanmerking komende sectoren.  De minister bepaalt welke sectoren in aanmer-
king komen op basis van de beleidsprioriteiten en de Europese regelgeving.  
 
De raad vindt het niet meer dan normaal dat de afbakening van de in aanmerking komende 
sectoren gebeurt in overeenstemming met de Europese regelgeving.  Daarentegen merkt hij 
op dat de bepaling “op basis van de beleidsprioriteiten” een toch wel zeer flexibel en daardoor 
uiterst onzeker criterium is ten aanzien van de sectoren en de daaronder ressorterende bedrij-
ven en werknemers.  De raad stelt voor de zinsnede “op basis van de beleidsprioriteiten” te 
schrappen. 
 
 
Artikel 10 
Artikel 10 bepaalt dat de steunaanvraag elektronische via een modelaanvraagformulier  moet 
ingediend worden bij het Agentschap economie.  Omwille van het gelijkheidsbeginsel pleit de 
raad ervoor dat aanvraagdossiers ook via de post kunnen bezorgd worden.  Niet alle KMO’s, 
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in het bijzonder de zelfstandigen en de kleine ondernemingen, beschikken immers over een 
internetaansluiting en dreigen daarom uit de boot te vallen. 
 
 
Artikel 11, §2 
Artikel 11, §2 stelt dat de duur van de openbare werken wordt aangetoond door een verklaring 
van de gemeente die door het Agentschap Economie wordt opgevraagd. 
 
De raad pleit voor een maximale afstemming tussen de wettelijke regeling van de inkomens-
compensatievergoeding en de voorliggende steunregeling op het vlak van de administratieve 
attesten die door de gemeenten dienen te worden verleend.  Tevens dringt de raad erop aan 
dat de VVSG in het overleg over de administratieve bijdrage van de gemeenten zou betrokken 
worden.  
 
 
Artikel 11, §3 
Artikel 11, §3 bepaalt dat de naleving van de overige voorwaarden van het decreet en dit be-
sluit aangetoond wordt door de gegevens die ter beschikking worden gesteld via een centrale 
databank. 
De raad stelt zich de vraag welke voorwaarden hier worden bedoeld en om welke gegevens 
en databank het gaat. 
 
 
Artikel 13 en artikel 15 
Artikel 13 stelt dat de steunaanvragende onderneming per post op de hoogte wordt gebracht 
van de beslissing. 
Artikel 15 bepaalt het uitbetalingsregime van de rentetoelage. 
 
In beide artikelen mist de raad een duidelijke timing, enerzijds van de termijn binnen dewelke 
de beslissing over de steunaanvraag aan de onderneming dient te worden kenbaar gemaakt, 
anderzijds van de termijn binnen dewelke de uitbetaling per schijf dient te gebeuren.  De raad 
vraagt dat in de bedoelde artikelen een duidelijke termijn wordt vastgesteld, enerzijds voor de 
kenbaarmaking van de beslissing, anderzijds voor de effectieve uitbetaling per schijf. 
 
 
 
  
 


