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Voorzitter: de heer Eric Van Rompuy 

Interpellatie van de heer Bart Van Malderen tot 
mevrouw Patricia Ceysens, Vlaams minister van 
Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en 
Buitenlandse Handel, over de benutting van de over-
heidswaarborgen door de banken 

De voorzitter: De heer Van Malderen heeft het woord. 

De heer Bart Van Malderen: Mevrouw de minister, 
mijnheer de voorzitter, geachte collega’s, we leven in 
woelige tijden. Een paar weken geleden diende ik deze 
interpellatie in, die toen actueel was maar niet kon wor-
den behandeld. Een deel is behandeld in het kader van 
een andere vraag die hier is gesteld. Maar de geschiedenis 
haalt ons in. Het Bureau heeft geoordeeld dat de interpel-
latie wel ontvankelijk kon worden verklaard. Sinds giste-
ren is er opnieuw een maatschappelijk debat over de rol 
van de banksector in de crisis die we allemaal ondergaan. 

Tussen eind 2007 en juni van dit jaar hebben een 20-tal 
banken samen zo’n 226 miljoen euro aan waarborgen 
‘gereserveerd’ bij de Vlaamse overheid. Momenteel is 
slechts 148 miljoen – of 65 procent – effectief gebruikt. 
Op een moment dat bedrijven smeken om kapitaal is dat 
een choquerend gegeven. 35 percent wordt dus onderbe-
nut, 78 miljoen euro aan waarborgen blijft onaangeroerd. 

Een tweede vaststelling is dat de vier grootbanken zeer 
ongelijk presteren. Er zijn mindere prestaties van ING en 
Fortis. KBC en Dexia zouden beter scoren. U reageerde 
in de media al ontgoocheld op deze houding. U kondigde 
een aantal stappen aan. Intussen is het probleem nog meer 
geconcretiseerd. Gisteren heeft Agoria aan de alarmbel 
getrokken en gezegd dat bedrijven uit de technologie-
sector echt wel verlegen zitten om kapitaal en leningen 
willen krijgen bij banken, waardoor de crisis alleen nog 
maar is versterkt. Bedrijven krijgen problemen met beta-
lingen en dreigen eenvoudigweg failliet te gaan omdat de 
kredietstroom stilvalt. Mijn volgende vraag gaat jammer 
genoeg over het grote aantal faillissementen. 

Sinds deze interpellatie is geagendeerd, ben ik uit ver-
schillende hoeken gecontacteerd door mensen die me 
zeggen: “You ain’t seen nothing yet.” Er zijn nog andere 
voorbeelden. Ik zal er twee geven waaruit blijkt dat er 
toch wel een probleem is met de kredietverstrekking. 

Een eerste voorbeeld zijn grote vzw’s, zoals ziekenhui-
zen en grote rusthuizen, die eveneens, in afwachting van 
de uitbetaling van subsidies en afrekeningen, een beroep 
moeten kunnen doen op leningen, die ze – zo zegt men 
mij – steeds moeilijker krijgen. Ik heb het over grote 

ziekenhuizen, ook uit uw streek, mevrouw de minister. 
Die ziekenhuizen zijn kredietwaardig en kunnen een 
enorme zekerheid bieden, maar ze krijgen het blijkbaar 
steeds moeilijker om de nodige kredieten te kunnen 
aanspreken. 

Er is een netbeheerder uit de energiesector die een 
oproep doet om kapitaal op te halen, in het totaal 125 
miljoen euro. Welgeteld één bank heeft ingetekend. De 
andere banken zijn dus niet geïnteresseerd om een 
lening van 125 miljoen euro te geven aan een instelling 
die tot de meest stabiele van ons land behoort. 

Dit zijn twee voorbeelden die aantonen dat er echt iets 
aan de hand is. Gisteren heeft de financiële sector ge-
zegd dat het vooral een probleem van perceptie is en 
dat ze het zullen oplossen. Aan de ene kant ontkent 
men dat er echt een probleem is, maar aan de andere 
kant wil men het in dezelfde zin toch wel oplossen. Het 
is een dubbele houding. Ik denk dat ze niet klopt. Er is 
effectief een probleem met de kredietverstrekking en 
we moeten actie ondernemen. 

Het is uiteraard ook een bevoegdheid van de federale 
regering, maar de Vlaamse Regering heeft zich net in 
het kapitaal van KBC ingekocht om de kredietver-
strekking aan met name het basispubliek van KBC, de 
kmo’s, te verzekeren. Dat is op die manier ook gesteld. 
Er is ook gesteld dat we daar als Vlaamse overheid met 
onze vertegenwoordigers in de raden van bestuur van 
de verschillende banken, over zouden waken. 

Mevrouw de minister, welke stappen denkt u zelf te 
kunnen nemen om ervoor te zorgen dat de kredietver-
strekking aan de Vlaamse bedrijfswereld gegarandeerd 
kan blijven? Heeft de Vlaamse Regering al vertegen-
woordigers aangeduid om te zetelen in de raden van 
bestuur van Dexia en KBC? Overweegt u om via hen bij 
de raden van bestuur aan te dringen om meer en beter 
gebruik te maken van de overheidswaarborgen en erover 
te waken dat de kredietverstrekking aan de particuliere 
sector gegarandeerd blijft? Overweegt u om er bij de 
federale regering op aan te dringen ditzelfde te doen via 
de raad van bestuur van Fortis? Ziet u andere pistes om 
banken te stimuleren om krediet te blijven verschaffen? 

De voorzitter: De heer Van den Heuvel heeft het woord. 

De heer Koen Van den Heuvel: Mevrouw de minister, 
mijnheer de voorzitter, geachte collega’s, ik wil me 
graag aansluiten bij de vraag van de heer Van Malderen. 
Drie weken geleden heb ik hierover trouwens ook een 
vraag ingediend. Ik heb ze niet gesteld omdat mevrouw 
de minister al een stuk van het antwoord had gegeven. 
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We zijn een paar weken verder en inderdaad, het blijft 
brandend actueel. Het is ook op gang getrokken door uw 
federale collega, die het gisterenochtend nog eens tijd 
vond om ons toe te spreken op de ochtendradio. Hij heeft 
de kat de bel aangebonden. 

We voelen al een aantal weken aan wat er aan het ge-
beuren is. Als je bedrijfsleiders ontmoet, dan hoor je dat 
er een zekere verstrenging is. Gisteren heeft Agoria dat 
ook duidelijk naar voren gebracht. 50 percent van de 
bedrijfsleiders spreekt over een zeer duidelijke verstren-
ging, en 20 percent van een verstrenging. Dat wil zeggen 
dat drie op vier van de bedrijfsleiders worden gecon-
fronteerd met grotere rentemarges, met striktere voor-
waarden, ook op het vlak van de borgstelling. Er is dus 
zeker een probleem. 

Mevrouw de minister, u hebt al gezegd dat er meer be-
kendheid zou worden gegeven aan het toekennen van die 
waarborgen en dat er getracht zou worden de openstaande 
waarborgen door te sluizen van de ene bankinstelling naar 
de andere. Zijn ondertussen de modaliteiten op dat vlak al 
bekend? Zijn daarover afspraken gemaakt? In welke mate 
zult u dat facet concreet aanpakken? 

De voorzitter: Mevrouw De Ridder heeft het woord. 

Mevrouw Annick De Ridder: Mijnheer de voorzitter, 
ik zou even willen inpikken op wat daarnet werd gezegd 
over het federale niveau. Mevrouw de minister, ik weet 
dat de federale Kamer het initiatief heeft genomen om 
een hoorzitting te organiseren. Vlaanderen kan natuur-
lijk niet hetzelfde nog eens overdoen en vragen aan de 
banken wat ze precies gaan doen met die Vlaamse waar-
borgregeling enzovoort. In welke mate kan Vlaanderen 
gehoord worden in dat debat? Worden wij betrokken bij 
dergelijke initiatieven? Vlaanderen heeft ook een in-
breng en heeft al heel wat initiatieven genomen. Hoe 
gaan de banken daarmee om? Het mag niet de bedoeling 
zijn overlappingen te creëren. 

Het is ook een heel moeilijke discussie. De realiteit is dat 
we enerzijds van de banken verantwoord gedrag vragen en 
we anderzijds verwachten dat ze investeren in de bedrijven 
en leningen toestaan. Dat is een heel moeilijk evenwicht. 
De overheid riskeert zich daarin tegen te komen. We vra-
gen aan de banken voorzichtig te zijn bij het toekennen 
van leningen terwijl we ook willen dat ze die verstrekken. 

Mevrouw de minister, hoe wordt u betrokken bij de federa-
le initiatieven in de Kamer van Volksvertegenwoordigers? 

De heer Eric Van Rompuy: Die hoorzitting werd giste-
ren gehouden. Waarschijnlijk hebt u de verslagen daar-
over in de krant gelezen. Volgens de kranten hebben de 
banken op een zeer overtuigende wijze een antwoord 
gegeven. Het beeld dat politici vandaag wekken, waarbij 
gesteld wordt dat de banken winsten maken ten koste 

van de economie, werd door hen tegengesproken. Met 
de cijfers in de hand hebben ze aangetoond dat ze, 
waar het kan, krediet verlenen en dat de voorwaarden 
minder stringent zijn dan vroeger. 

Mevrouw De Ridder heeft echter gelijk als ze zegt dat 
het totaal verkeerd zou zijn indien de kredietverlening 
niet meer zou moeten beantwoorden aan de criteria 
inzake de potentiële rentabiliteit, de terugbetalings-
capaciteit, borgen enzovoort. Er is nu veel kritiek om-
dat langs de beleggingszijde te veel risico werd geno-
men. In een periode van recessie gaan we het bankier-
wezen toch niet in een bepaalde richting duwen. 

Die hoorzitting van gisteren, waarbij vier bankiers 
werden gehoord, heeft toch een aantal indicaties gege-
ven. Daar werd niet bevestigd wat door een aantal 
politici werd gezegd. 

Mevrouw de minister, we kijken uit naar uw antwoord. 

Minister Patricia Ceysens: Mijnheer de voorzitter, 
collega’s, zoals in de commissie al werd toegelicht, 
verwacht ik veel van waarborgregelingen om bedrijven 
in hun broodnodige financiering te voorzien. Samen met 
de leden van deze commissie hebben we tijdens de afge-
lopen maanden trouwens een aantal belangrijke stappen 
gezet. Ik verwijs naar de aanpassingen op het Waar-
borgdecreet, die door het Vlaams Parlement op 11 fe-
bruari jongstleden werden goedgekeurd. Deze aanpas-
singen voorzien onder meer in de mogelijkheid om van 
banken die slechts in beperkte mate gebruik maken van 
de waarborgregeling, een deel van het hun toegekende 
waarborgvolume te ontnemen en door te sluizen naar 
banken die beter presteren. Op deze wijze worden de 
door het Vlaams Parlement goedgekeurde waarborg-
volumes efficiënter besteed. Bovendien is het voor de 
banken een prikkel als hun prestaties worden gebench-
markt met die van hun concurrenten. Het uitvoeringsbe-
sluit dat nodig is om het systeem in werking te stellen, 
ligt momenteel bij de Raad van State voor advies. Ik 
verwacht heel binnenkort dit advies zodat ik op korte 
termijn ook over een ‘stok’ zal kunnen beschikken om 
banken die slechts in beperkte mate gebruik maken van 
de waarborgregeling tot de orde te roepen. 

Wat de waarborgregeling betreft, stel ik vast dat sinds 
het begin van dit jaar de banken steeds meer gebruik 
beginnen te maken van de regeling. De versoepelingen 
die in november 2008 werden doorgevoerd, zijn daar 
wellicht niet vreemd aan. Enkele cijfers ter illustratie. In 
de maand januari 2009 werd voor 7 miljoen euro aan 
waarborgen toegekend, of voor bijna 3 miljoen euro 
meer dan in januari 2008. In februari komen we op een 
totaal waarborgbedrag van bijna 11 miljoen euro; of 3 
miljoen euro meer dan in februari 2009. Niettemin za-
gen we dat sommige banken minder vlot gebruik maak-
ten van de hun opgevraagde contingenten. Ik heb toen 
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een eerste prikkel gestuurd naar de banken. Ik heb gezegd 
dat we de zaak monitoren. Als we zien dat ze contingen-
ten laten slapen, dan wordt het sanctionerings-
mechanisme in werking gesteld. 

Wat zien we dan? Van 1 maart tot en met 9 maart, verge-
leken met diezelfde periode in 2008, krijgen we plots een 
toename met 103 percent van onze waarborgen. Dat was 
een stijging van 1,5 miljoen euro naar 3 miljoen euro. Als 
we het totaal voor januari, februari en begin maart  
bekijken, dan draaide de waarborgregeling in 2009 een 
totaalbedrag van 21 miljoen euro, tegenover 13 miljoen 
euro verleden jaar. Dat is een toename met bijna 60 per-
cent. Die toename is er gekomen in januari en februari, 
maar vooral na het wakker schudden van de banken en 
het geven van de prikkel, waarna we opeens een verveel-
voudiging kregen. Ik heb dat gedaan in het kader van de 
rondetafel textiel. Toen hebben we zeer veel vragen ge-
kregen van banken. Ik heb ook opnieuw vergaderd met 
Febelfin (de overkoepelende federatie van de financiële 
sector). Sommige banken waren zeer boos, maar we za-
gen op een week tijd een stijging van 103 percent in het 
toekennen en opnemen van de waarborgen. 

Als we nog wat meer in detail kijken en ons toespitsen op 
de specifieke prestaties van enkele specifieke banken, dan 
stellen we vast dat Fortis en Dexia in februari 2009 een 
heel forse inhaalbeweging hebben gerealiseerd. In ver-
gelijking met het maandgemiddelde van 2008, heeft ING 
op zijn beurt maar liefst voor 272 percent meer waarbor-
gen opgenomen. Het was ook ING dat volgens ons de 
waarborg niet benutte. We hadden al een vermoeden dat 
de bank zich vooral op Nederland concentreerde en veel 
minder op Vlaanderen. Met dat bekend te maken, zagen 
we een toename voor ING met 272 percent. Fortis had een 
toename van 35 percent. Interessant is dat beide banken in 
januari 2009 evenwel nog onder het maandgemiddelde 
zaten van 2008. Of deze opmerkelijke ommekeer iets te 
maken heeft met het bekendmaken van hoe de verschil-
lende banken gebruik maken van de waarborgregeling, 
daar hoef ik me niet over uit te spreken, als we kijken wat 
er kan gebeuren op niet meer dan een week tijd. 

Dexia is een apart geval. In januari kon deze bank zo 
goed als geen waarborgen meer vastleggen omdat het 
toegewezen waarborgcontingent was opgebruikt. In 
februari 2009 zit de bank al weer 17 percent boven het 
maandgemiddelde van 2008. KBC toont zich volgens 
ons tot nu toe als de beste leerling van de klas door haar 
inspanningen systematisch op te trekken. In januari zat 
deze bank al 28 percent boven het maandgemiddelde 
van 2008 en in februari 115 percent daarboven. 

Dit is een instrument dat ik ter beschikking heb om goed 
te monitoren. Ik heb wel enige schroom gehad om dat 
bekend te maken, maar we kunnen niet gewoon monito-
ren en daar niets mee doen. Het is niet mijn stijl om 
zomaar gegevens bekend te maken maar dit zijn geen 

vertrouwelijke gegevens. Het zijn middelen die onder 
uw controle staan en die volgens mij dan ook met u 
moeten worden gedeeld. Alleszins hebben we een les 
geleerd. Als we eens duidelijk zeggen dat het goed is 
geweest, dat wij inspanningen hebben gedaan en be-
dragen vrijgemaakt, en als er niets gebeurt, we dan de 
sanctie zullen instellen, dan kan er blijkbaar op een 
week tijd plots veel meer. 

Wat het aanwijzen van regeringsvertegenwoordigers in 
de raden van bestuur betreft, werd door de Vlaamse  
Regering nog niet beslist over de aanwijzing voor KBC. 
Het zou ook wel vreemd zijn om nu al onze bestuurders 
aan te duiden. Het Vlaamse Gewest is op dit moment 
bezig om het toegezegde kapitaal ook effectief op te 
halen, en dat gaat zeer goed. Deze ronde loopt nog tot 23 
maart aanstaande. Voorts moet nog worden opgemerkt 
dat de steun aan KBC nog in behandeling is bij de Euro-
pese Commissie voor definitieve goedkeuring. De ge-
sprekken zijn volop lopende en ik verwacht geen wezen-
lijke problemen zodat we na de ophaling en de afronding 
bij Europa die mandaten effectief zullen kunnen invullen. 

Naar aanleiding van uw vraag naar mogelijke andere 
pistes om banken te stimuleren om krediet te blijven ver-
schaffen, kan ik u volgende initiatieven meedelen. Ten 
eerste is er de uitrol van de derde pijler van de waarborg-
regeling – dat zijn de echte crisiswaarborgen in het tijde-
lijk kader tot december 2010 – zoals die middels het de-
creet van 11 februari jongstleden mogelijk werd gemaakt. 
Deze pijler kan worden geactiveerd na goedkeuring door 
de Europese Commissie. Ik heb daarover vorige week een 
persoonlijk onderhoud gehad met Europees Commissaris 
Kroes. De onderhandelingen met de Europese Commissie 
worden nu volop voortgezet, maar we verwachten wel 
een goedkeuring voor het einde van deze maand. Onder-
tussen heeft de Vlaamse Regering haar goedkeuring ge-
geven voor de oprichting en kapitalisatie van een waar-
borgvennootschap die specifiek deze waarborgen zal 
regelen. Daarvoor wordt in 300 miljoen euro voorzien. 

Een volgend initiatief is het openstellen van de gene-
rieke waarborgregeling voor grote ondernemingen, wat 
verleden vrijdag definitief werd goedgekeurd door de 
Vlaamse Regering. De maximale waarborg is beperkt 
tot 1,5 miljoen euro maar dat kan voor sommige be-
drijven op dit ogenblik wel het verschil maken. 

Tot slot is er het uitvoeringsbesluit dat de waarborg-
regeling openstelt voor leasingmaatschappijen. Dat ligt 
bij de Raad van State. De operationalisering zal op 
relatief korte termijn mogelijk zijn wanneer het terug-
komt van de Raad van State. 

Mevrouw De Ridder, wij hebben veelvuldig contact 
met Febelfin. Gisteren is Febelfin via de verschillende 
grootbanken gehoord in de Kamer. Op mijn kabinet 
heb ik zelf regelmatig overleg met Febelfin. 
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De voorzitter: De heer Van Malderen heeft het woord. 

De heer Bart Van Malderen: Mevrouw de minister, ik 
dank u voor uw uitgebreid en helder antwoord. Ik denk dat 
het zonder meer positief te noemen is dat de weerklank die 
de niet zo goede cijfers gehad hebben, ertoe geleid heeft 
dat er is bijgestuurd – wat meteen ook het bewijs is dat we 
hier te maken hebben met een beleidskeuze. 

Mijnheer de voorzitter, ik zoek de polemiek niet, maar u 
zegt dat we voorzichtig moeten zijn, maar niemand pleit 
hier om onvoorzichtig te zijn. Niemand pleit om gekke 
dingen te financieren. Als men op een paar weken tijd 
een dergelijke omslag kan realiseren, is dat een teken dat 
er wel degelijk een beleidskeuze aan de basis ligt. De 
klachten die we binnenkrijgen over gebrekkige financie-
ring gaan over wat wordt ervaren als zeer zware borg-
stellingen die men vraagt, maar ook over de doorlooptijd 
van de dossiers. Dat heeft in se niets te maken met de 
levensvatbaarheid, terugbetaalbaarheid of risico’s van 
individuele aanvragen, maar heeft te maken met een 
beleidskeuze die men blijkbaar, zeker binnen delen van 
de bancaire sector, heeft genomen. Ik ben blij dat onder-
tussen op dat gedeelte toch bijgestuurd zou worden. 

Mevrouw de minister, u geeft aan dat in de periode  
januari-februari-begin maart 21 miljoen euro aan waar-
borgen werd aangesproken. Ik denk dat dat goed is. U 
geeft percentages, maar het gevaar van percentages is 
natuurlijk dat men ze moet afwegen ten opzichte van het 
beschikbare budget. We zullen moeten zien in hoeverre 
dit elan zich voortzet in de loop van het jaar. 

We hebben een derde pijler aan waarborgen gecreëerd. 
Er is de uitbreiding naar leasingmaatschappijen, waar u 
zelf naar verwezen hebt. Vallen ook grote vzw’s als 
ziekenhuizen daaronder? 

Minister Patricia Ceysens: Ja 

De heer Bart Van Malderen: Ik denk dat dat zeer be-
langrijk is. Men heeft me inderdaad gesignaleerd dat daar 
wel wat problemen rond zijn. Als die meegenomen kun-
nen worden, kunnen we vandaag goed nieuws berichten. 

De voorzitter: De heer Bril heeft het woord. 

De heer Louis Bril: Men stelt dat banken te veel risico’s 
hebben genomen en we ze nu niet mogen pushen om risi-
co’s te nemen. De banken hebben risico’s genomen met de 
CDO’s (Collateralized Debt Obligations). De topman van 
de Rabobank is op zeker moment naar Amerika geweest en 
zag wat de onderpand was voor de CDO’s. Toen hij terug 
was, heeft hij onmiddellijk de CDO’s bij Rabobank buiten-
gegooid. Het zijn wel degelijk onverantwoorde risico’s. 

De banken hebben dan nog het voordeel dat ze in één keer 
boeken, dat betekent dat ze zuiver boekhoudkundig een 

verlies lijden, maar dat ze ook geen belastingen betalen. 
De CEO van KBC heeft ettelijke keren onderstreept tij-
dens interviews dat het zuiver boekhoudkundige verliezen 
waren. Ik denk dat we de banken toch wel mogen pushen 
om minstens evenveel risico te nemen als voor de crisis. 

Voor de crisis hebben de banken totaal onlogische 
risico’s genomen, niet ten opzichte van binnenlandse 
bedrijven, maar wel in een poging om steeds meer 
winst te maken. Fortis haalde elk jaar een groei van 20 
percent, met elk jaar een fikse premie. Ik vind dat we 
niet te veel respect moeten opbrengen en mogen zeg-
gen dat ze eens een inspanning mogen doen. Ze maken 
nog altijd winst. Bij Dexia was het 850 miljoen euro 
winst, maar de andere banken maken om en bij de 2 
miljard euro winst, waarop ze geen belastingen betalen. 

Ik vind, voorzitter, dat we ze niet te veel moeten ontzien 
en ze verder moeten pushen om, binnen redelijke perken 
en verantwoordelijkheden, kredieten te blijven verlenen. 

De voorzitter: De heer Van Malderen heeft het woord. 

De heer Bart Van Malderen: Ik was nog een punt 
vergeten. Ik heb er uiteraard begrip voor dat de uitrol 
van beslissingen tijd in beslag neemt, maar ik zou toch 
willen aandringen om onze vertegenwoordigers in de 
verschillende raden van bestuur zo snel mogelijk te 
benoemen. Dan hebben we ook een voet tussen de 
deur, hoe sterk die voet dan ook mag zijn. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 

Vraag om uitleg van de heer Bart Van Malderen tot 
mevrouw Patricia Ceysens, Vlaams minister van 
Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en 
Buitenlandse Handel, over het aantal uitgesproken 
faillissementen in februari 2009 

De voorzitter: De heer Van Malderen heeft het woord. 

De heer Bart Van Malderen: Mijnheer de voorzitter, 
eens te meer blijkt dat het aantal faillissementen specta-
culair stijgt. Op jaarbasis gaat het om een kwart meer. 

In februari werden in België 782 bedrijven failliet 
verklaard. Dat zijn dramatische cijfers. 

Mevrouw de minister, we hebben u in het verleden ver-
schillende keren ondervraagd en geïnterpelleerd over het 
beleid inzake het voorkomen van faillissementen. 

Een belangrijke stap daarbij was het decreet van 18 
december, waarin we, samen met de ontbinding van 
het Vlaams Agentschap Ondernemen, een Comité voor 
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Preventief Bedrijfsbeleid hebben geïnstalleerd. Daarin 
werden ook een reeks concrete maatregelen opgenomen 
om te proberen continuïteitsproblemen zo spoedig mo-
gelijk te signaleren en op die manier faillissementen 
daadwerkelijk te voorkomen. 

Mevrouw de minister, hoe reageert u op deze dramatische 
cijfers, een stijging met 26 percent op jaarbasis? Graag een 
stand van zaken inzake de uitvoering van dit decreet. Hoe-
ver staat het met de oprichting van het Comité voor Pre-
ventief Bedrijfsbeleid, waarover we hier al herhaalde keren 
van gedachten gewisseld hebben? Er is ook de aangekon-
digde webtool, waar ondernemers zelf een status van hun 
bedrijf kunnen opzoeken, want de vaststelling is dat men-
sen nog altijd failliet gaan zonder dat ze het zelf beseffen. 

De voorzitter: De heer Laurys heeft het woord. 

De heer Jan Laurys: Mijnheer de voorzitter, ik wil me 
aansluiten bij de vraag van de heer Van Malderen, omdat 
ik in het verleden regelmatig in deze commissie vragen 
heb gesteld in verband met het preventief bedrijfsbeleid. 

We hadden ook aangedrongen op een initiatief waarbij 
de werknemers zelf ook initiatief zouden kunnen nemen, 
buiten het instrument dat nu zou bestaan, een soort com-
putersimulatie waarbij bepaalde gegevens opgevraagd 
kunnen worden. 

Mevrouw de minister, hoever staat het met de uitvoering 
van het decreet van december en de samenstelling van 
het adviescomité? 

De voorzitter: De heer Van den Heuvel heeft het woord. 

De heer Koen Van den Heuvel: Mijnheer de voorzitter, 
wat de twee collega’s naar voren brengen, is heel be-
langrijk, denk ik. Anderzijds hebben we wel te maken 
met een zeer diepe crisis, die natuurlijk gepaard gaat met 
faillissementen. 

Het preventief bedrijfsbeleid had misschien hier en daar 
een knipperlicht doen branden, maar ten opzichte van 
deze grote, diepgaande structuurcrisis mogen we daar 
ook geen wonderen van verwachten. 

Mevrouw de minister, ik weet niet hoe u daar tegenover 
staat. Er werd de voorbije maanden al naar Schumpeter 
verwezen. Het is een onvermijdelijke wet in de econo-
mie dat crisissen gepaard gaan met faillissementen. Een 
Comité voor Preventief Bedrijfsbeleid is natuurlijk op-
portuun, en ik ben ook nieuwsgierig naar de stand van 
zaken, maar we moeten dat ook in de juiste context 
plaatsen en inzien dat het niet de oplossing is voor de 
crisis en de uitdagingen waar we voor staan. 

De heer Eric Van Rompuy: De commissie preventief 
bedrijfsbeleid is opgericht in de jaren tachtig. Ik weet dat 

omdat mijn dierbare vader daar nog de eerste voorzitter 
van is geweest. Dat was midden in de economische 
recessie. De commissie is altijd heel betwist gebleven, 
omdat het een analyse- en predictie-instrument is, maar 
eigenlijk geen beleidsinstrument. Dat was altijd de dub-
belzinnigheid. De doorlichting van een bedrijf door de 
commissie was eigenlijk al op zichzelf een knipperlicht. 
Over de informatie die men moest krijgen, hebben we 
ook in de vorige legislatuur een discussie gevoerd. 

De voorzitter: Minister Ceysens heeft het woord. 

Minister Patricia Ceysens: De recente evolutie van het 
aantal faillissementen, uitgesproken door de rechtbanken 
van koophandel, kan natuurlijk niet meer los gezien 
worden van de huidige economische situatie, de krediet-
crisis en de berichtgeving over de verwachte groei-
cijfers. Gepaste actie nemen om de ondernemingen te 
helpen om de huidige en verwachte economische situa-
tie te doorstaan, binnen de mogelijkheden en grenzen 
van de Europese regelgeving en van de begroting van de 
Vlaamse Regering, is dan ook verantwoord. 

Ik wil daarom verwijzen naar de meest recente beslissin-
gen die de Vlaamse Regering op mijn voorstel heeft 
genomen. Vorige vrijdag was er de beslissing tot kwijt-
schelding van de provinciale opcentiemen op de onroe-
rende voorheffing, het uitstel van betaling van onroeren-
de voorheffing voor wat het gemeentelijke deel betreft, 
de waarborglening voor kleine en middelgrote onderne-
mingen, tijdelijke maar snelle uitbreiding van deze waar-
borglening naar grote ondernemingen en optrekking van 
de eerste schijf tot 50 percent in plaats van 30 percent 
van de uitbetaling van investeringssteun. Deze beslissin-
gen bouwen voort op de principes van het Vlaamse relan-
ceplan ‘Herstel het Vertrouwen’ van november vorig jaar. 

Aan het decreet van 18 december 2008 werd ondertussen 
door een besluit van de Vlaamse Regering van 30 januari 
2009 uitvoering gegeven, na advies van de SERV en de 
Raad van State. Dit decreet gaf ook een decretale veran-
kering van het preventief bedrijfsbeleid en van de oprich-
ting van een Comité voor Preventief Bedrijfsbeleid, als 
uitvoering van de VESOC-nota preventief bedrijfsbeleid. 
Het comité wordt paritair samengesteld uit de voorge-
dragen kandidaten door de sociale partners. Ik heb de 
voorzitter van de SERV al op 19 januari 2009 gevraagd 
om mij een lijst van de voorgedragen kandidaten te be-
zorgen tegen eind januari, zodat de Vlaamse Regering dit 
comité ook kan installeren. Jammer genoeg meldt de 
SERV me dat niet alle partners hun kandidaten hebben 
voorgedragen, waarbij deze moeten voldoen aan de 
voorwaarden van onafhankelijkheid en aan een evenwich-
tige participatie volgens het decreet van 31 juli 2007. 

Collega’s, ik heb op 19 januari gevraagd om me die 
namen te geven en men kan me die namen niet geven. 
Ik zal daar, eerlijk gezegd, niet lang meer op wachten. 
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Ondertussen heb ik door mijn diensten een ontwerp van 
besluit van de Vlaamse Regering laten opstellen en een 
voorstel van huishoudelijk reglement dat de werking van 
dit comité regelt. Ook de werkingskredieten van dit comi-
té werden toegewezen aan het Agentschap Ondernemen. 
Zodra de namen bekend zijn van de voorgestelde kandi-
daten kan het besluit dat dit comité daadwerkelijk opricht, 
vlug genomen worden. 

Dat heeft niet belet dat de andere onderdelen van het 
preventief bedrijfsbeleid, waarvoor ik niet moet wachten 
op de SERV, worden uitgevoerd zoals afgesproken. In 
onderdeel 1 van deze VESOC-nota werd een webtool in 
het vooruitzicht gesteld. Die is ontwikkeld en getest en 
als een goed instrument bevonden. De webtool voorziet 
niet alleen in een snelle zelfdiagnose door de onderne-
ming, maar ook in de mogelijkheid om verdere analyse 
en advies te vragen aan de accountmanagers van het 
Agentschap Ondernemen. Verder hebben de account-
managers van het agentschap, in samenwerking met de 
Vlerick Leuven Gent Management School, een metho-
dologie ontwikkeld die een eenvormige en academisch 
ondersteunde diagnose en basis voor eerstelijnsadvies 
ondersteunt. Dat is de uitwerking van onderdeel 2 van 
de VESOC-nota. Deze methodologie wordt ook in de 
praktijk uitgetest in die gevallen waarin de account-
managers nu al aan preventief bedrijfsbeleid doen. 

De webtool voor zelfdiagnose die de ondernemer onder 
andere uitnodigt om zich verder te laten adviseren door een 
accountmanager, zal dan ook onmiddellijk beschikbaar 
komen, zodra de verdere diagnose in de praktijk is getest. 
Ik verwacht dat dit ook snel kan gebeuren, maar ik zit nu te 
wachten op de namen die de SERV mij moet geven. 

De voorzitter: De heer Van Malderen heeft het woord. 

De heer Bart Van Malderen: Mevrouw de minister, ik 
dank u voor uw antwoord. Ik hoop dat de SERV sneller 
werk aflevert dan bij het advies dat aan de basis ligt van 
dit decreet. Zelfs in donkere tijden mag men een cynisch 
grapje maken. 

Ik ben tevreden dat die webtool echt snel vooruitgang 
boekt. De grote meerwaarde zal zijn dat er knipperlich-
ten zullen aangaan bij mensen die zich er vandaag niet 
van bewust zijn. Maar ook de doorverwijzing is belang-
rijk, omdat zeker die groep die nu niet de weg vindt naar 
de brede dienstverlening die Vlaanderen geeft, vaak het 
grootste risico loopt. 

Mijnheer Van den Heuvel, u moet me ook geen woorden 
in de mond leggen die ik niet heb uitgesproken. Ik heb 
nergens beweerd dat via het Comité voor Preventief 
Bedrijfsbeleid of via de webtool, faillissementen – laat 
staan de huidige crisis – zouden kunnen worden voor-
komen. Ik ben er wel van overtuigd dat er nog steeds – 
ook in deze crisis – mensen failliet gaan bij wie het niet 

zou hoeven. Voor hen moeten we alle middelen waar-
over we beschikken, proberen aan te wenden. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 

Vraag om uitleg van mevrouw Elke Roex tot de 
heer Frank Vandenbroucke, viceminister-president 
van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van 
Werk, Onderwijs en Vorming en tot mevrouw  
Patricia Ceysens, Vlaams minister van Economie, 
Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buiten-
landse Handel, over opleidingssteun aan vrije be-
roepen in Brussel 

De voorzitter: Het antwoord wordt gegeven door mi-
nister Ceysens. 

Mevrouw Roex heeft het woord. 

Mevrouw Elke Roex: Mijnheer de voorzitter, me-
vrouw de minister, geachte collega’s, ik kom een vraag 
stellen in deze commissie, die voornamelijk een ge-
westaangelegenheid behandelt. Ik heb gemerkt dat een 
gemeenschapsbevoegdheid is overgenomen door een 
andere minister en de facto een gewestbevoegdheid is 
geworden. Dat is toch raar. 

Werknemers in Brussel kunnen opleidingscheques vragen 
en gebruiken. Opleiding is een gemeenschapsbevoegd-
heid, dus het systeem van de Vlaamse Gemeenschap 
wordt hier toegepast. Tot ongeveer twee jaar geleden 
konden bedrijven, zelfstandigen en vrije beroepen zich 
ook tot dat systeem wenden. Toen is dat veranderd in het 
systeem BEA (Budget voor Economisch Advies) waarin 
men eigenlijk opleidingssteun en ondernemingssteun 
groepeert, dus ook een gemeenschapsbevoegdheid en een 
gewestbevoegdheid groepeert. Ik heb gehoord van men-
sen in zorgberoepen, die in vrij beroep werken – bijvoor-
beeld kinesisten, huisartsen, verpleegkundigen – dat, als 
ze een opleiding in Vlaanderen volgen, ze geen oplei-
dingscheques krijgen. Het gaat om Nederlandstalige 
zorgverstrekkers, een beroep dat in Brussel toch stilaan 
een knelpuntberoep aan het worden is. Hun collega’s die 
in dienstverband werken in instellingen of ziekenhuizen, 
kunnen ook van het systeem van de dienstencheques 
gebruik maken omdat ze werknemer zijn en geen vrij 
beroep hebben. 

Het stelsel van de opleidingscheques is bedoeld om de 
inzetbaarheid van werknemers te stimuleren. De BEA-
maatregel heeft dit overgenomen voor zelfstandigen en 
kmo-medewerkers om ook de ondernemingssteun hier-
aan te kunnen koppelen. Ik wil duidelijk zeggen dat ik 
dit een goede zaak vind. Ik denk dat het de zelfstandi-
gen in Vlaanderen ten goede komt. Het viel me wel op 
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dat de Brusselaars hieruit verdwenen zijn zonder dat 
iemand het heeft opgemerkt. 

Ik vind het spijtig omdat het over een sector gaat die stil-
aan aan het verdwijnen is: de Nederlandstalige kleine 
zelfstandige. We moeten net alles doen om die te onder-
steunen. We moeten er ook over waken dat we onze ver-
antwoordelijkheid als gemeenschapsregering in Brussel 
blijven opnemen en dus de opleidingssteun blijven ver-
strekken aan alle mogelijke partners die we daar hebben. 

In het kader van de competentieagenda hebben de soci-
ale partners het engagement genomen om de verschil-
lende stelsels – BEA maar ook de opleidingscheques – 
door te lichten en te benchmarken en adviezen tot 
eventuele bijsturing te formuleren aan de regering. Er 
is een studie over bezig. 

Mevrouw de minister, de Nederlandstalige vrije beroepen 
en de zelfstandigen in Brussel vielen bij de overgang van 
opleidingscheques naar BEA uit de boot. Klopt dit? 
Waarom werden zij niet meer opgenomen in één van 
beide maatregelen? In welke ondersteuning inzake oplei-
ding voorziet u voor de Nederlandstalige zorgverstrek-
kers, die stilaan toch schaars worden in Brussel? Dezelfde 
vraag kan men stellen over de zelfstandigen, maar ik denk 
dat het bij de zorgverstrekkers en de vrije beroepen toch 
nog wel een groter probleem is. Ze zijn overigens ook 
verplicht om opleiding te volgen. Die opleidingen gaan 
meestal in Vlaanderen door omdat ze nu eenmaal Neder-
landstalig zijn. Zijn de resultaten van de studie in het 
kader van de competentieagenda bekend en staan hier 
aanbevelingen voor de vrije beroepen in Brussel in? 

De voorzitter: De heer Van den Heuvel heeft het woord. 

De heer Koen Van den Heuvel: Mijnheer de voorzitter, 
geachte collega’s, BEA is intussen de kmo-portefeuille 
geworden. BEA kende een heel hobbelig parcours. De 
kmo-portefeuille is nu zo’n drie maanden operationeel. 
Hoe evalueert men dit op het kabinet? Het moet toch 
zowat een catharsis geweest zijn. Twee en een halve 
maand is natuurlijk niet lang. Er waren veel klachten over 
BEA, maar nu is het toch wel stil op het front van de 
kmo-portefeuille. Heeft men al indicaties dat dit succes-
voller is en dat de kmo’s hier gretiger op inspelen? 

De voorzitter: Minister Ceysens heeft het woord. 

Minister Patricia Ceysens: Mijnheer de voorzitter, 
geachte collega’s, voor steun toegekend via de steun-
maatregelen die worden beheerd door het Agentschap 
Economie – binnenkort het Agentschap Ondernemen –, 
komen enkel de ondernemingen die gevestigd zijn in het 
Vlaamse Gewest in aanmerking. 

Het is niet correct te stellen dat dit een wijziging in-
houdt ten opzichte van de vroegere regelingen voor  

opleidingscheques en adviescheques. Het ministerieel 
besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse 
Regering van 2 april 2004 betreffende de opleidingsche-
ques, vermeldde dat de steunaanvragende onderneming 
een vestiging moest hebben in het Vlaamse Gewest. De 
doelgroep voor de BEA-maatregel – nu kmo-portefeuille – 
werd op dezelfde wijze gedefinieerd in het artikel 1, 6°, 
van het ministerieel besluit van 31 maart 2006 tot uitvoe-
ring van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 de-
cember 2005 tot toekenning van steun aan kleine en mid-
delgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorde-
rende diensten, met betrekking tot de subsidieverlening. 

Vanaf januari 2009 werd de kmo-portefeuille gelan-
ceerd, dit is de opvolger van de BEA-maatregel. Ik heb 
geen cijfers bij maar ik krijg alleen maar positieve 
feedback. Het gaat ook in stijgende lijn. Opnieuw werd 
vastgehouden aan dezelfde definitie van onderneming: 
“Onderneming: een onderneming als vermeld in artikel 
3, 2° en 3°, van het decreet, en toegelicht in artikel 2, 3 
en 4 van het besluit van de Vlaamse Regering.” Er is 
dus absoluut geen enkele wijziging. 

In het kader van BEA en kmo-portefeuille is de voor-
waarde om steun te verkrijgen dat de kmo gevestigd 
moet zijn of een vestiging moet hebben in het Vlaamse 
Gewest. Zorgverstrekkers gevestigd in Brussel, zelfs 
de Nederlandstalige, behoren niet tot de doelgroep. De 
opleiding moet bovendien worden gevolgd door een 
werknemer van die Vlaamse vestiging en dient gerela-
teerd te zijn aan het bedrijfsfunctioneren. 

Vanuit de bevoegdheid Werk wordt niet in specifieke 
incentives ten aanzien van zelfstandigen in vrij beroep 
voor zorgberoepen in Brussel voorzien. Wel bestaat er 
een steunverlening van het Brusselse Hoofdstedelijke 
Gewest voor ondernemingen en zelfstandigen in het 
kader van algemene investeringssteun aan onderne-
mingen en zelfstandigen. Een zelfstandige in vrij be-
roep kan in dit kader een steunaanvraag indienen voor 
het volgen van een opleiding. Enkel een opleiding die 
de concurrentiepositie verhoogt en die als dusdanig een 
dringend en/of uitzonderlijk karakter heeft, komt hier-
voor in aanmerking. De opleidingskost moet ook meer 
dan 1000 euro bedragen. De steun bedraagt 50 percent, 
met een maximumsteun van 5000 euro per opleiding. 
Er zijn drie opleidingen mogelijk per burgerlijk jaar. 

In het kader van de Competentieagenda 2010 werd 
door professor Luc Sels een benchmarking uitgevoerd 
naar incentives voor competentieontwikkeling. Het 
werk kreeg de titel ‘Heeft Vlaanderen nood aan 
‘meer’? Een evaluatie van instrumenten voor stimule-
ring van opleidingsinspanningen.’ Het is vandaag be-
schikbaar via de website www.werk.be. 

In de benchmark werden een 70-tal initiatieven geïn-
ventariseerd. De onderzoekers vertrokken hierbij in 
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eerste instantie vooral vanuit de 15 Europese lidstaten, 
maar het overzicht werd stelselmatig uitgebreid. Uit 
deze benchmarking blijkt dat Vlaanderen op het vlak 
van stimuleringssystemen absolute koploper is. Diverse 
instrumenten werden uitgeprobeerd en ingevoerd. 

Ook wat het vaak aangehaalde probleem van dead 
weight betreft, scoren de Vlaamse instrumenten niet 
beter of slechter dan de instrumenten die in andere lan-
den worden ingezet. De participatiegraad van instrumen-
ten als opleidings- en begeleidingscheques voor werk-
nemers en betaald educatief verlof, is bovendien erg 
groot. Om de bestaande stelsels doelmatig en betaalbaar 
te houden, kan volgens de onderzoeker wel verder wor-
den gesleuteld aan diverse modaliteiten. 

Zowat alle ‘best practices’ werden in Vlaanderen al uitge-
probeerd. Vooral sommige sectorale initiatieven experi-
menteren met een breed gamma van financierings- en 
ondersteuningsmechanismen, gaande van adviescheques, 
over leerrekeningen, tot directe opleidingssteun. Professor 
Sels adviseert daarom dat we misschien veeleer moeten 
investeren in onderzoek naar hun praktijken en versterking 
van de onderlinge leereffecten. Hieraan wordt door de 
onderzoeker toegevoegd dat vermoedelijk het meeste heil 
te verwachten valt van maatregelen die specifiek zijn én 
geïntegreerd. Specifieke gerichtheid op doelgroepen gaat 
doorgaans gepaard met grotere netto-effecten. Integratie 
met andere doelen herleidt opleiding dan weer tot zijn wer-
kelijke status: die van een middel in plaats van een doel. 

Om terug te komen op uw specifieke deelvraag over vrije 
beroepen in Brussel, kan ik aangeven – en dat is dan  
minister Vandenbroucke die dit zegt – dat professor Sels 
in zijn inventaris een opsplitsing heeft gemaakt tussen 
stimuli gericht op bedrijven enerzijds en individuele 
werknemers anderzijds. De specifieke groep van vrije 
beroepen wordt hierbinnen niet afzonderlijk benaderd. 

De voorzitter: Mevrouw Roex heeft het woord. 

Mevrouw Elke Roex: Mevrouw de minister, in het eerste 
deel van uw antwoord geeft u een antwoord op de onder-
nemingssteun. Ik vraag specifiek naar de opleidingssteun. 
Als ik me niet vergis, dan waren de opleidingscheques voor 
het systeem BEA wel toegankelijk voor vrije beroepen. 

Minister Patricia Ceysens: Neen. Enkel vrije beroepen, 
zelfstandigen en bedrijven, gevestigd in Vlaanderen. 

Mevrouw Elke Roex: Ik heb het gecheckt. 

Minister Patricia Ceysens: Neen, echt niet. Eigenlijk is 
het vrij eenvoudig. 

Mevrouw Elke Roex: Voor het uw bevoegdheid werd, 
toen het nog tot de bevoegdheid van minister  
Vandenbroucke behoorde. 

Minister Patricia Ceysens: Het heeft nooit bij minis-
ter Vandenbroucke gehoord. 

Mevrouw Elke Roex: De opleidingscheques wel. 

Minister Patricia Ceysens: Van werknemers. 

Mevrouw Elke Roex: Vroeger waren er opleidings-
cheques voor zelfstandigen en vrije beroepen. Die 
waren toegankelijk voor iedereen die een opleiding 
volgde in een erkend centrum. Met het ontstaan van 
BEA, is het terechtgekomen in uw portefeuille, binnen 
de ondernemingssteun gekoppeld aan een opleidings-
steun. Dit knelpunt wil ik aanhalen. Vroeger kon het 
wel en nu niet meer. 

Minister Patricia Ceysens: Als het al kon vroeger, 
dan was het waarschijnlijk niet helemaal juist. Als 
bedrijven, zelfstandigen en vrije beroepen in economi-
sche stelsels terecht kunnen, dan is dat betaald door het 
gewest. De stelsels voor werknemers vallen onder de 
bevoegdheid van minister Vandenbroucke. Ik versta 
echt niet wat u bedoelt. Er is niets veranderd tussen 
BEA en de kmo-portefeuille. Bij mijn weten is er ook 
niets veranderd tussen opleidingscheques en BEA. 

Mevrouw Elke Roex: Ik zal het nog eens nakijken. 
Het lijkt me toch de logica dat mensen opleidingssteun 
verdienen, en opleidingen zijn een gemeenschaps-
bevoegdheid. 

Minister Patricia Ceysens: Opleidingscheques zijn 
BEA geworden, BEA is kmo-portefeuille geworden, 
maar de definitie is altijd hetzelfde gebleven. Voor de 
opleidingscheques was het Vlamivorm en Vlaminov. 

De heer Eric Van Rompuy: Dat is nog uit mijn tijd. 
Ze hebben maar een paar jaar bestaan. Het was een 
gewestelijk initiatief, dat eigenlijk een soort korting 
was en dat een aantal aspecten van vorming inhield. 
Het was toepasselijk op de ondernemingen die in 
Vlaanderen waren gevestigd. 

Het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen 
(VIZO) had ook een onderafdeling in Brussel. De 
Vlaamse minister voor Ondernemerschap was daar be-
voegd voor. Mensen die in Brussel woonden, kregen een 
opleiding bij VIZO. Op de een of andere manier haalden 
ze daar een voordeel uit. VIZO was een door de overheid 
opgerichte instelling die pakketten opleidingssteun  
aanbood. Een deel werd betaald door degene die een 
opleiding genoot. De rest werd betaald via subsidies.  
Als minister was ik bevoegd voor VIZO. Nu heet de 
instelling SYNTRA. 

Minister Patricia Ceysens: Als het persoonsgebonden is, 
dan is de gemeenschap bevoegd en kan het in Brussel. Als 
het bedrijfsgeoriënteerd is, dan is het een gewestmaterie. 
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Mevrouw Elke Roex: De conclusie is dat het Vlaams 
Parlement als bedrijf niet kan rekenen op de opleidings-
steun van de Vlaamse Gemeenschap. 

Minister Patricia Ceysens: Dat probleem wordt anders 
opgevangen. Op het moment dat het om een persoons-
gebonden materie gaat, kan het wel. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 

Vraag om uitleg van de heer Jan Penris tot mevrouw 
Patricia Ceysens, Vlaams minister van Economie, 
Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenland-
se Handel, over mogelijke Vlaamse overheidssteun 
aan de diamantsector 

De voorzitter: De heer Penris heeft het woord. 

De heer Jan Penris: Mijnheer de voorzitter, het is niet 
de eerste keer dat ik hierover een vraag stel. Mevrouw 
de minister, ik heb vandaag een groot déjà-vugevoel. 
Dat komt wellicht omdat de geschiedenis zich lijkt te 
herhalen. Op het einde van de vorige legislatuur heb ik u 
al eens geconfronteerd met de problemen van de dia-
mantsector op dat moment. U was toen ook net minister 
van Economie. U kreeg al meteen dit dossier op uw 
bord. Toen was het dossier nog beheersbaar. Die indus-
trie kampte met sectorale problemen. Daar werd een 
oplossing voor gevonden via dat fameuze plan ‘From 
Mine to Mistress’. Men heeft toen een aantal maatrege-
len genomen ten voordele van de diamantverkoop, vanaf 
de ontginning tot het eindproduct – het juweel. In het 
begin van deze legislatuur had de diamantsector weinig 
of geen reden tot klagen. 

Een paar maanden geleden, toen het over bepaalde 
noodlijdende sectoren in Vlaanderen ging, heb ik u ech-
ter al gewaarschuwd dat ook de diamantsector binnen 
zeer afzienbare tijd voor uw deur zou staan. Ik meen 
begrepen te hebben dat dat ondertussen – en terecht – 
gebeurd is. Vandaag is het niet alleen de diamantindu-
strie of de diamanthandel, maar ook het diamantfinan-
cieringswezen die onder druk staan. Voor de diamantin-
dustrie is dat al lang het geval. Er zijn schrijnende verha-
len over bedienden die vandaag het statuut van arbeider 
aannemen om alsnog via een tijdelijke werkgelegenheid 
hun baan te behouden. Er is het verhaal van het Antwerp 
World Diamond Centre (AWDC), waar de topkaders 10 
percent van hun loon inleveren. Er vallen, jammer ge-
noeg, heel wat naakte ontslagen. Er moeten ook allerlei 
technieken worden uitgedokterd om te besparen. 

Het feit dat het niet goed gaat met de diamantindustrie, dat 
het niet goed gaat met de diamanthandel heeft voor het 
eerst gevolgen voor de achterliggende ‘diamantbanken’, 

de financieringsinstellingen in deze specifieke sector. 
Het gaat om grote bedragen. Dergelijke transacties 
worden dan best ook ingedekt en mee voor- of neven-
gefinancierd door gespecialiseerde banken. En, zoals 
alle andere banken, hebben ze het nu erg moeilijk. Ze 
zouden ook u – en ik spreek in de voorwaardelijke wijs 
– daarover benaderd hebben. Ik haal de informatie 
hierover uit de pers. De federale overheid werd bena-
derd via de Commissie voor het Bank-, Financie- en 
Assurantiewezen (CBFA) om voor de diamantbanken 
gunstige regelingen uit te werken. Maar ook uw rege-
ring, en met name minister-president Peeters, die dat 
ook heeft bevestigd, zou benaderd zijn door het 
AWDC om de regeling voor gewone banken ook toe te 
passen op de diamantbanken, zodat de Antwerpse  
Diamantbank (ADB), een dochter van de KBC, zou 
kunnen rekenen op bepaalde staatswaarborgen. 

Mevrouw de minister, kloppen deze persberichten? Het 
kabinet van minister-president Peeters antwoordt daar 
bevestigend op. U bent de vakminister ter zake. Werd 
ook u door die banken benaderd? Zo ja, hoe denkt u 
dan met die heel concrete vraag van de diamantbank-
sector inzake de waarborg om te gaan? Ik ken uw be-
kommernis voor de sector. Hebt u misschien een plan 
klaar of bent u bereid stappen te zetten zodat de hele 
sector niet in het moeras verzinkt? 

De voorzitter: Minister Ceysens heeft het woord. 

Minister Patricia Ceysens: Collega’s, ik heb regelma-
tig informele contacten gehad. Deze week was er een 
echt overleg tussen vertegenwoordigers van het 
AWDC en de Vlaamse Regering. Het AWDC is de 
opvolger van de Hoge Raad voor Diamant (HRD), die 
in 1973 werd opgericht als belangenorganisatie en 
spreekbuis van de Belgische diamantsector. Zijn leden 
waren de beroepsorganisaties van de diamantsector, 
vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers en 
van de handel en de nijverheid. In 2007 werd de vzw 
HRD in twee entiteiten opgesplitst: Het AWDC ener-
zijds, een privéstichting, en de commerciële dochter-
onderneming HRD Antwerp nv anderzijds. Met meer 
dan 300 werknemers is de AWDC-groep de grootste 
werkgever in de diamantsector. 

Deze week heeft het AWDC de Vlaamse Regering 
benaderd omwille van de moeilijke financiële situatie 
waarin de organisatie zich thans bevindt. Ik zal een 
korte toelichting geven over de concrete werking van 
de verschillende afdelingen van het AWDC. 

Het Diamond Office is sinds WOII voor de Belgische 
diamanthandel en -nijverheid uitgegroeid tot een alom-
vattende dienstverlenende controleorganisatie. Op de 
ter beschikking gestelde beperkte ruimte wordt in sa-
menwerking met de federale overheidsdienst (FOD) 
Economie en de FOD Financiën, de douanediensten, in 
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de kortst mogelijke tijd gezorgd voor de behandeling 
van de in- en uitvoer, alsmede voor de administratieve 
formaliteiten op dat vlak. Dat dit alles op één plaats 
gebeurt, vormt voor de overheid een zekerheid inzake de 
betrouwbaarheid van gegevens en veiligheid. Er zijn nog 
heel wat andere taken, die u waarschijnlijk ook kent. 

Door de jaren heen kreeg het Diamond Office ook de 
impliciete taak fraude te voorkomen. Het wettelijk opge-
legde systeem van fysische controles biedt een garantie 
dat de handel in diamant voor de overheid transparant is 
en de cijfers inzake waarde van in- en uitvoer gebaseerd 
zijn op objectieve expertises. Dat kwam duidelijk tot 
uiting bij het afsluiten van het fiscaal plan met de over-
heid, de implementatie van het Kimberleyproces en de 
wijziging van het wetgevend kader in 2004. 

Naast het Diamond Office is er het International Affairs. 
Het departement International Affairs is binnen het 
AWDC verantwoordelijk voor de internationale en  
diplomatieke contacten met internationale organisaties 
en regeringen met betrekking tot de internationale dia-
manthandel. Het departement International Affairs ligt 
mee aan de basis van het zogenaamde Kimberley-
proces, dat door middel van certificatie van zendingen 
van ruwe diamant moet voorkomen dat zogenaamde 
conflictdiamanten op de markt worden gebracht. 

Wanneer nieuwe regelgeving van toepassing wordt op 
diamanthandelaars, wordt steeds in adviesverlening aan 
de sector voorzien via Corporate Affairs. Ze heeft ook 
een studiedienst. 

Andere diensten zijn Marketing en het Wetenschappelijk 
en Technisch Onderzoekscentrum voor de Diamant. 

Er zijn ook VDAB-opleidingen. Jaarlijks wordt tussen 
de VDAB en het AWDC een samenwerkingsakkoord 
afgesloten. Deze samenwerking zorgt ervoor dat mensen 
worden omgeschoold en opgeleid tot diamantbewerker. 
Er is ook ondersteuning van de diamantscholen. 

Ten slotte is er ook nog het Sociaal Secretariaat en de 
‘Veiligheid in de Diamantwijk’. 

Dit toont aan dat het AWDC een cruciale rol opneemt in 
het reilen en zeilen van de diamantsector, een sector die 
belangrijk is voor onze Vlaamse economie. Ongeveer 7 
percent van onze export is voor rekening van de dia-
mantsector. 34.000 mensen worden direct en indirect 
tewerkgesteld in de regio Antwerpen. 

Mijnheer Penris, deze week ging het overleg vooral over 
de impact van de crisis op de werking van het AWDC. 
U hebt ook verwezen naar de bank. Die is voor 100 
percent dochter van de KBC. Ze volgt dus ook een wat 
anders parcours. Het probleem is dat als gevolg van de 
crisis de verkoop van diamanten zeer zwaar is  

teruggelopen. Dat heeft natuurlijk een serieuze impact 
op de toekomstige werking van het AWDC. Het 
AWDC maakt momenteel werk van een aangepast 
businessplan. Het zou daarvoor gebruik willen maken 
van de waarborgregeling van de Vlaamse overheid. 
Mits een overbruggingskrediet acht het AWDC het op 
dit moment mogelijk een sanering van de situatie in de 
komende vijf jaar door te voeren. 

Zoals ik daarstraks al heb gezegd, wordt inzake crisis-
waarborgen alles klaargezet om zo snel mogelijk met 
de implementatie te starten. Ik zie op het eerste gezicht 
niet meteen een uitsluitingsgrond om het AWDC niet 
in het systeem toe te laten. Het spreekt voor zich dat 
deze waarborgen niet enkel door het AWDC kunnen 
worden aangevraagd voor wat de diamantsector betreft. 
Zoals ik al herhaaldelijk heb gesteld, is de Vlaamse 
Regering bereid om dossiers voor een gewestwaarborg 
in overweging te nemen in zoverre er een geloofwaar-
dig businessplan kan worden voorgelegd, dat een toe-
komst voor de betrokken onderneming op middellange 
termijn daadwerkelijk kan aantonen. 

De voorzitter: De heer Penris heeft het woord. 

De heer Jan Penris: Mevrouw de minister, ik dank u 
voor uw antwoord. Er viel vandaag dan toch nog 
nieuws te rapen. Ik wist wel dat het AWDC contact 
met u zou opnemen. Maar ik wist niet dat het het eigen 
dossier onmiddellijk zou bepleiten. Gelet op de situatie 
verbaast me dat echter niet. 

Ik wil wel nog even ingaan op een ander punt. U bent 
daar iets sneller omheen gefietst. Via de pers had de 
heer Hanard ook te kennen gegeven dat hij met u na-
mens de gespecialiseerde banksector moest spreken. U 
zegt dat daar het parcours van de gewone afwikkeling 
van bankwaarborgen wordt gevolgd. Wat moet ik daar-
uit opmaken? Wordt dan geen speciale regeling getrof-
fen voor de ADB? Gaat dat verhaal op in het grotere 
verhaal van de KBC? Wat moet ik me daar bij voor-
stellen? Het is me nog niet geheel duidelijk. 

Minister Patricia Ceysens: Zoals ik heb gezegd, is de 
ADB voor 100 percent dochter van de KBC. U weet 
dat er de volgende weken verdere onderhandelingen 
worden gevoerd. Deze week hebben we vooral geke-
ken naar het dossier van het AWDC. 

De heer Jan Penris: Dat is toch ook al geruststellend 
nieuws. Ik dank u daarvoor. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 
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Vraag om uitleg van de heer Eric Van Rompuy tot 
mevrouw Patricia Ceysens, Vlaams minister van 
Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en 
Buitenlandse Handel, over de crisis in de textielsector 

De heer Eric Van Rompuy: Mevrouw de minister, ik 
stel deze vraag naar aanleiding van de contacten tussen 
de Vlaamse overheid en de textielsector. Sinds het uit-
breken van de crisis zijn er in de grote ondernemingen al 
15.000 jobs verloren gegaan. In de textielsector, waar er 
weinig grote ondernemingen zijn, zien we dat er de 
afgelopen maanden 2500 jobs verdwenen zijn. Vorige 
week waren er nog de berichten over Bekaert Textiles. 
De weken daarvoor waren er ook problemen bij Domo 
Associated Weavers, Beaulieu, waar fors werd gesnoeid 
in de werkgelegenheid. Het aantal jobs in de sector is nu 
lager dan 30.000. 

Ik heb de tijd van de textielplannen nog gekend in de 
jaren tachtig, toen 100.000 mensen in de textielsector 
werkten. Een van de plannen van de nationale sectoren 
ging over de textiel. De heer Eyskens was toen nog 
minister van Economische Zaken. Ik herinner me nog 
zeer goed dat 30 miljard Belgische frank in de sector 
zou worden geïnvesteerd. Het ging niet om subsidies 
maar om non-voting shares. Later zijn die in handen 
gekomen van Gimvindus. Nu zijn ze verzelfstandigd in 
een textielholding enzovoort. Historisch gezien heeft de 
overheid geparticipeerd in de textielsector in Vlaanderen 
maar op een meer marktconforme manier dan het geval 
was in andere sectoren. 

Wat is de stand van zaken nu? Men spreekt van een 
tweede herstructureringsronde. Volgens Fa Quix, de 
directeur-generaal van Fedustria (de koepelfederatie van 
de textiel-, hout- en meubelsector), zouden daar nieuwe 
ontslagen bij vallen. Er is overleg geweest tussen de 
textielsector en de Vlaamse Regering. Welke afspraken 
zijn hier gemaakt? Is er sprake van een vorm van garan-
ties, overheidssteun of wat dan ook? 

De voorzitter: Minister Ceysens heeft het woord. 

Minister Patricia Ceysens: Op het niveau van de 
Vlaamse Regering hebben we de krachten gebundeld. Er 
zijn al een aantal concrete maatregelen genomen en er is 
een rondetafel gehouden om een aantal sectorspecifieke 
problemen binnen de textielsector aan te pakken. 

Wat mijn eigen bevoegdheden betreft, waren er al een 
aantal maatregelen genomen. Fedustria heeft uitdrukke-
lijk bevestigd dat het zeer blij is met de omvorming van 
het Budget voor Economisch Advies (BEA) naar de 
kmo-portefeuille die de maatregelen beter bundelt en 
waarbij de steunpercentages hoger zijn en men kracht-
dadiger kan optreden. Bedrijven kunnen 15.000 euro per 
jaar krijgen voor initiatieven rond opleiding, advies, 
export en technologieverkenning. 

Men was ook zeer blij met de ecologiepremie die fors 
werd opgetrokken van 75 naar 120 miljoen euro voor 
2009: de steunpercentages werden verdubbeld, de 
steunplafonds verhoogd en om specifiek tegemoet te 
komen aan de liquiditeitsproblemen van bedrijven 
tijdens deze crisis, zal een versneld uitbetalingsritme 
worden gehanteerd. Daarbij zullen sectorspecifieke 
technologieën worden toegevoegd aan de lijst van 
technologieën die in aanmerking komen voor de steun. 

Ook bij het Instituut voor Innovatie door Wetenschap 
en Technologie (IWT) zijn er maatregelen genomen: 
het begrip innovatie in het algemeen en de definitie van 
proeftuinproject meer in het bijzonder, werden ver-
ruimd en er is nu ook intellectuele property-steun (IP) 
mogelijk voor modellen en tekeningen. Dat was een 
uitdrukkelijke verzuchting van deze sector, omdat daar, 
meer dan octrooien, tekeningen en modellen intellectu-
ele eigendommen zijn. 

Om de sector op vlak van internationalisering te hel-
pen, ging F.I.T. (Flanders Investment and Trade) een 
convenant aan met Fedustria. Daarbij werd afgespro-
ken dat de bedragen voor beursdeelnames zullen wor-
den verhoogd. Dat was een specifieke vraag van de 
sector, gezien deze bedrijven traditioneel een grote 
standoppervlakte nodig hebben en de prijs hierdoor 
snel oploopt. In dit kader zal ook in steun worden 
voorzien voor grote bedrijven die kleine kmo’s onder 
hun vleugels nemen op internationale beurzen. Meege-
nieten van een belangrijke ‘brand’ binnen de sector, 
kan voor een kmo immers een uitgelezen kans zijn en 
een grote toegevoegde waarde hebben. 

Verder zal het departement EWI (Economie, Weten-
schap en Innovatie) zorgen voor een roadmap met 
continue monitoring om de resultaten van de rondetafel 
in een strategisch kader te gieten wat een insteek zal 
zijn voor de volgende Vlaamse Regering. 

Ook minister Vandenbroucke nam concrete maatregelen 
ten voordele van de noodlijdende sector. Zo verwijst hij 
naar het textielproject in het kader van het Europese 
Globalisatiefonds dat er via een programmamenu met 
actieve arbeidsmarktmaatregelen voor zal zorgen dat tot 
mei 2010 speciale maatregelen kunnen worden genomen 
voor de herinschakeling van ontslagen werknemers. Dit 
menu zal acties omvatten met betrekking tot competen-
tiescreening, sollicitatietraining, vacaturewerking, indivi-
duele begeleiding en coaching, loopbaanoriëntatie en 
loopbaanbegeleiding, het stimuleren van het behalen van 
een Ervaringsbewijs of een attest ‘Talentservice’, het 
aanbieden van een algemeen opleidingsaanbod en indi-
viduele opleidingstrajecten, de opleiding tot instructeur 
en kennisborging. 

Een goede wisselwerking tussen de VDAB en de sec-
tor is natuurlijk essentieel. Het is immers de bedoeling 
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om voor iedereen het meest zinvolle begeleidings- en 
opleidingstraject uit te stippelen dat op een redelijke 
termijn uitzicht biedt op een passende en duurzame job, 
hetzij opnieuw in een textielbedrijf, hetzij in een andere 
sector. De aanpak is strikt maatwerk, waarbij aan de 
hand van een intakegesprek met elke kandidaat afzon-
derlijk het meest geschikte actieprogramma wordt opge-
steld. Om de betrokkenen aan te moedigen in dit pro-
gramma te stappen, wordt in incentives voorzien voor 
iedereen die op bepaalde acties inpikt. 

De Vlaamse Regering sloot met de textielsector ook een 
sectorconvenant af. Binnen dit convenant werden onder 
andere engagementen opgenomen om de samenwerking 
met onderwijs structureel te verankeren, de negatieve 
beeldvorming van de textielsector om te buigen en het 
innovatieve karakter van de sector bij jongeren beter 
bekend te maken. Daarnaast wordt via het sectorconve-
nant ook actief ingezet op het erkennen, ontwikkelen en 
inzetten van competenties van werknemers en werkzoe-
kenden. Via een in het kader van het economisch im-
pulsplan ‘Herstel het vertrouwen’ af te sluiten addendum 
bij dit sectorconvenant, zal de Vlaamse Regering de 
sector ondersteunen om het opleidingsaanbod te hand-
haven en om specifieke acties te ontwikkelen voor 
werknemers, getroffen door de herstructurering of slui-
ting van hun ondernemingen. De Vlaamse Regering zal 
hiertoe investeringen die rechtstreeks gericht zijn op de 
persoonlijke competentieontwikkeling van de werkne-
mer en de werkzoekende, financieren. 

Minister Crevits zal bij de federale regering aandringen 
op een prijsbepaling voor energie, zodat geen concurren-
tieverstorende maatregelen worden genomen in vergelij-
king met het buitenland. De minister belooft dat er ver-
der geen ‘gold plating’ bij de omzetting van Europese 
regelgeving komt, ook niet bij de omzetting van 
REACH (de Europese verordening voor registratie, 
evaluatie en toelating van chemische stoffen). 

Wat betreft de verlaging van de lasten zijn de Vlaamse 
bedrijven al retroactief vrijgesteld van de federale Elia-
taks, ter waarde van 89 miljoen euro en de groene-
stroomcertifïcaten worden gradueel goedkoper. Water-
bevoorrading is voor de sector van essentieel belang. Er 
zal worden nagegaan hoe de concentratienormen kunnen 
worden gedifferentieerd in functie van de water-
besparingstechnieken, want deze normen en technieken 
zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat is nu al 
mogelijk in sommige gevallen. 

De bevoorrading van grijswater moet in eerste instantie 
kunnen door herallocatie binnen het huidige grijswater-
project en desgevallend kan een nieuw grijswaterproject 
worden onderzocht en gestart. 

Specifiek voor de sector wil de Vlaamse overheid een 
verdere sensibiliserings- en ondersteuningsactie voeren 

bij de ondernemingen uit de sector inzake rationeel 
energiegebruik en komt er een onderzoeksproject naar 
de voordelen van recyclage. De rechtstreekse commu-
nicatielijnen tussen de sector en de Vlaamse Regering 
blijven bestaan en er zal een taskforce worden opge-
richt om de resultaten van de rondetafelconferentie 
verder te concretiseren. 

We hebben op de rondetafel ook een maatregel kwijt-
schelding onroerende voorheffing materieel en outilla-
ge aangekondigd, waarover vorige vrijdag daadwerke-
lijk is beslist. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 

Vraag om uitleg van de heer Bart Martens tot me-
vrouw Patricia Ceysens, Vlaams minister van Eco-
nomie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en 
Buitenlandse Handel, over de steun voor zonne-
energie bij de gewijzigde ecologiepremie 

De voorzitter: De heer Martens heeft het woord. 

De heer Bart Martens: Mijnheer de voorzitter, me-
vrouw de minister, op 16 januari 2009 gaf de Vlaamse 
Regering haar definitieve goedkeuring aan een wijzi-
ging van de ecologiepremie. Derde investeerders die 
willen investeren in zonnepanelen op een ander bedrijf, 
zouden in aanmerking kunnen komen voor deze vorm 
van investeringssteun. 

Merkwaardig is dat in artikel 8 van het wijzigingsbe-
sluit gespecificeerd staat dat investeringen ten behoeve 
van elektriciteit opgewekt door zonne-energie, slechts 
in aanmerking komen in verhouding tot de voor het 
eigen gebruik aangekochte elektriciteit van de onder-
neming. Hier wordt wel degelijk bedoeld het elektrici-
teitsverbruik van de onderneming die investeert, niet 
het verbruik van de onderneming die de zonnepanelen 
op haar dak krijgt. Dat verwonderde ons enigszins. 

Wij hebben weliswaar begrip voor het feit dat men die 
investeringssteun gaat limiteren tot een zeker ver-
mogen van installaties om te voorkomen dat enkele 
megaprojecten het leeuwendeel van die ecologiepremie 
zouden opsouperen. Anderzijds zien wij niet de logica 
in van een begrenzing van het energieverbruik van de 
investerende onderneming, de opstalrechthouder. We 
denken dat het veel logischer zou zijn om die investe-
ringssteun te beperken tot het vermogen van installaties 
die het energieverbruik van de onderneming afdekken 
waarop die installaties worden geplaatst. In dat geval 
worden immers de extra kosten voor de gemeenschap 
ingeperkt. Voor zover die zonnepanelen het eigen 
stroomverbruik van de ontvangende, opstalrechtgevende 
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onderneming afdekken, leiden die installaties ook niet tot 
extra investeringen in netverzwaring, netaanpassingen 
en dergelijke meer. 

Mevrouw de minister, wij snappen de logica achter het 
artikel 8 van het wijzigingsbesluit niet en denken dat het 
veel beter zou zijn om decentrale productie met inves-
teringssteun te subsidiëren en te ondersteunen, voor 
zover die decentrale productie ook het eigen verbruik 
van de ondernemingen afdekt. We denken dat het veel 
logischer is om bij wijze van spreken van consumenten 
ook producenten te maken zonder dat dat leidt tot de 
nodige netverzwaringen, investeringen in netaanpassin-
gen en dergelijke meer. Mevrouw de minister, wat is de 
logica achter het beperken van de investeringssteun tot 
het energieverbruik van de investerende onderneming, 
de opstalrechthouder, in plaats van de opstalrechtgever? 
De bedrijven die deze installaties plaatsen – de Infinity’s 
van deze wereld, de lijst is heel lang – hebben zelf wei-
nig elektriciteitsverbruik. Dat blijft beperkt tot het 
stroomverbruik van hun kantoren, dat wellicht bij het 
plaatsen van hun eigen zonnepanelen op het dak, nog 
zeer beperkt is. Wij snappen de logica niet achter het 
beperken van investeringssteun tot het stroomverbruik 
van de investerende onderneming. 

De voorzitter: De heer Van den Heuvel heeft het woord. 

De heer Koen Van den Heuvel: Mijnheer de voorzitter, 
enkele weken geleden heb ik de vraag gesteld over de 
ecologiepremie en de discussie in verband met kmo’s 
via een patrimoniumvennootschap. Toen heeft de minis-
ter geantwoord dat ze dat zou bekijken of onder bepaal-
de strikte voorwaarden de kmo en de patrimoniumven-
nootschap duidelijk als een geheel kan worden be-
schouwd. Ik had graag de stand van zaken geweten. Is 
dat ondertussen via een initiatief van de minister geregeld? 

De voorzitter: Minister Ceysens heeft het woord. 

Minister Patricia Ceysens: Dat is geregeld, mijnheer 
Van den Heuvel. 

Mijnheer Martens, ik heb die discussie met veel mensen 
van uw partij moeten voeren. Kort gezegd, is dit het 
verschil: wij zien de ecologiesteun als een instrument 
om bedrijven in Vlaanderen toe te laten om te vergroe-
nen; jullie willen die steun gebruiken als exploitatiesteun 
aan een paar bedrijven. Dat is het grote verschil. Wij 
hebben die discussie uitentreuren moeten voeren. Men 
moet goed weten dat het geld van de ecologiesteun komt 
van de groeipremie. Dat waren middelen die voor kmo’s 
in Vlaanderen bestemd waren. Ik vind het niet kunnen 
dat we die middelen zouden geven aan een paar bedrij-
ven die eigenlijk energiebedrijven willen worden. Dan 
zou het exploitatiesteun zijn aan een paar energiebedrij-
ven. U hebt er een genoemd. Ik heb uitentreuren moeten 
horen over welke bedrijven het allemaal ging. 

Ik ga er niet mee akkoord dat we middelen die bedoeld 
zijn voor vele bedrijven in Vlaanderen, zouden geven 
aan een paar bedrijven die eigenlijk energieleverancier 
willen worden. Dat is niet mijn bevoegdheid. Ik ben 
geen minister van Energie, ik ben minister van Econo-
mie en Ondernemen. Ik wil met deze middelen een 
faire kans geven aan bedrijven in Vlaanderen om iets te 
doen aan het vergroenen van hun productieproces. 
Daarvoor dienen deze middelen, niet om een paar be-
drijven in Vlaanderen tot groot energiebedrijf te ma-
ken, want die zouden die 120 miljoen euro opeten. Dat 
kan, en des te beter als dat gebeurt, maar niet met deze 
middelen. Dan moet de Vlaamse Regering bereid zijn 
om middelen op tafel te leggen voor een paar grote 
energiebedrijven, maar dat is iets anders. 

De doelstelling van de ecologiesteun heeft er altijd in 
bestaan om bedrijven ertoe aan te zetten investeringen 
uit te voeren die toelaten hun productieproces milieu-
vriendelijker en energiezuiniger te organiseren. De 
Vlaamse overheid komt tussen in de extra investe-
ringskosten die voortvloeien uit het feit dat bedrijven 
kiezen voor ecologische investeringen, die de vergroe-
ning van hun productieproces bewerkstelligen, eerder 
dan voor klassieke investeringen die deze eigenschap 
niet vertonen. De ecologiesteun voor de installatie van 
zonnepanelen dient geen andere finaliteit dan deze. 

Wat betreft de PV-installaties is er inderdaad in de 
nieuwe regeling een voorwaarde ingebouwd waarbij de 
productie van PV-stroom in verhouding dient te staan 
tot het eigen elektriciteitsverbruik van de steunaanvra-
gende onderneming. Het systeem is gekoppeld aan de 
onderneming die de investering doet. 

Deze voorwaarde is er gekomen omwille van twee 
redenen. Enerzijds moet deze regeling de ondernemin-
gen ertoe aanzetten om inzake de energie-input van 
hun productieproces de omschakeling te maken van de 
bestaande, niet-groene energiebevoorrading op basis 
van fossiele brandstoffen naar groene, hernieuwbare 
energie. Maar anderzijds moet deze regeling er ook 
voor zorgen dat de ecologiesteun strikt aangewend 
blijft binnen het geschetste kader van vergroening van 
het eigen productieproces en niet oneigenlijk gebruikt 
wordt als een exploitatiesubsidie ter ondersteuning van 
groenestroomproducenten. Voor dit laatste biedt de 
rechtsbasis van de ecologiesteun, het decreet van 31 
januari 2003 betreffende het economisch ondersteu-
ningsbeleid, geen enkele juridische grond. 

Om paal en perk te stellen aan het oneigenlijke gebruik 
van de ecologiesteun via zogenaamde derdebetalercon-
structies, voorzag de ecologiesteunregeling voorheen in 
de uitsluiting van investeringen bij derden, waarvan de 
eigendom behouden bleef via de vestiging van een recht 
van opstal of de verzaking aan het recht van natrekking. 
Deze regeling bleek evenwel onvoldoende efficiënt en 
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werd vervangen door de nieuwe, die dus de ecologiesteun 
afstemt op een opwekkingsvermogen dat in verhouding 
staat tot de voor eigen gebruik aangekochte elektriciteit. 

Dat betekent ook dat, waar de steunaanvragende onder-
neming de zonnepanelen plaatst – op haar eigen eigen-
dom of bij een of zelfs meerdere derden –, op welke 
manier zij de eigendom ervan behoudt wanneer deze 
niet geplaatst worden op haar eigendom – via de vesti-
ging van een recht van opstal, de verzaking aan het recht 
van natrekking, het afsluiten van een huurovereenkomst, 
het openen van een concessierecht of welke juridische 
constructie dan ook – en wie uiteindelijk de opgewekte 
elektriciteit verbruikt, binnen het kader van de nieuwe 
regeling niet langer relevant is. 

Ten opzichte van de vorige, biedt de huidige regeling, 
weliswaar steeds binnen de grens van het eigen stroom-
verbruik van de steunaanvrager, het voordeel van een 
grotere flexibiliteit. De steunaanvragende onderneming 
kan haar contingent zonnepanelen eender waar plaatsen. 
Deze regeling biedt ruimte voor de positieve elementen 
die in de vraagstelling worden aangehaald. De groene 
stroom kan worden aangewend op de plaats waar die via 
zonnepanelen wordt opgewekt, zelfs als dit niet op een 
eigendom van de steunaanvragende onderneming is. Dit 
kadert perfect in de evolutie naar een decentraal slim 
netwerk en vermijdt dure investeringen in de aanpassing 
van de netinfrastructuur. 

Evenwel kan de regeling niet zover worden uitgebreid 
om het stroomverbruik van een derde onderneming in 
aanmerking te nemen voor het dimensioneren van de 
ecologiesteun. In dat geval zou de steun opnieuw het ab 
initio geschetste kader te buiten gaan en mogelijk onei-
genlijk gebruikt worden voor andere doelen dan de hier 
beoogde vergroening van het productieproces van de 
steunaanvragende onderneming. Dan komen we in een 
situatie van exploitatiesteun terecht voor de producenten 
van zonne-energie en dat is de bevoegdheid van de mi-
nister van Energie. Ik wil hierbij wel opmerken dat zon-
nestroom op dit vlak kan terugvallen op relatief hoge 
groenestroomcertificaten. 

Dat is waarom we, doelbewust, overtuigd gekozen heb-
ben voor de regeling zoals ze nu is. 

De voorzitter: De heer Martens heeft het woord. 

De heer Bart Martens: Mevrouw de minister, ik snap de 
logica achter dit geheel toch nog altijd niet. Als, ik zeg 
maar iets, Umicore, een bedrijf met een heel hoog eigen 
stroomverbruik, een dochter zou oprichten, kan die perfect 
met ecologiesteun de daken van overdekte opslagruimten 
in havengebied volleggen met zonnepanelen, waar eigen-
lijk weinig stroomverbruik plaatsvindt. Dergelijke investe-
ringen worden dan wel met Vlaamse subsidies onder-
steund, terwijl die wel gigantische extra investeringen 

noodzaken in het versterken van de distributienetten. 
Delhaize of Colruyt of bedrijven uit de voedingssector, 
met een hoge continue stroomafname, kunnen geen be-
roep doen op gespecialiseerde energieleveranciers. 

Het zijn er heus geen enkelen. Als we hier een markt 
voor creëren, gaan er tientallen of honderden dergelijke 
diensten aanbieden. Maar dergelijke derde investeer-
ders voor zonnepanelen op locaties waar ook een con-
tinue stroomafname is, zonder dat de installatie van 
zonnepanelen moet leiden tot netversterkingen, worden 
door de Vlaamse overheid niet ondersteund. 

De logica daarachter is mij compleet vreemd. Volgens 
mij past dat ook niet in het slim netbeheer dat u, en ook 
wij, voorstaan. Daar proberen we van consumenten 
producenten te maken en proberen we consumenten te 
ondersteunen in het afdekken van hun eigen stroom-
verbruik door middel van decentrale, en als het kan, 
hernieuwbare energieproductie. Ik denk dat de logica 
daarachter compleet zoek is. 

Minister Patricia Ceysens: De logica is glashelder. 
Het enige waar ik me aan stoor, is dat u de middelen 
die voor kmo’s in Vlaanderen ter beschikking zijn, wilt 
afwenden naar een paar grote bedrijven. 

De heer Bart Martens: Dat is absoluut niet het geval. 
En als het een dermate succes zou zijn en die middelen 
alleen maar bij een handvol bedrijven toekomen, is het 
misschien nodig om de middelen te verruimen. Nu zijn 
we investeringen aan het subsidiëren die extra kosten 
met zich meebrengen voor de rest van de maatschappij, 
terwijl een meer gerichte focus van deze investeringen 
hetzelfde vermogen aan zonne-energie zou subsidiëren, 
maar tegen een lagere maatschappelijke kost. Die kans 
wordt hier gemist. 

Minister Patricia Ceysens: Ik heb u gezegd dat we de 
nodige flexibiliteit hebben. We zorgen dat het door-
dacht kan gebeuren, maar ik blijf erbij dat het uit-
gangsprincipe is dat het middelen zijn die komen van 
de groeipremie voor bedrijven in Vlaanderen. Ik heb 
die middelen durven kleuren, vergroenen, in hun 
plaats, maar het blijven middelen voor bedrijven die 
willen investeren, al dan niet in samenwerkingsverban-
den of op andere daken, maar de maat wordt genomen 
op basis van het bedrijf dat investeert. Dat is ook de 
harde logica hierachter, omwille van het feit dat het 
middelen zijn die komen uit de portefeuille voor be-
drijven. Als de Vlaamse Regering extra middelen wil 
investeren om een paar grote bedrijven exploitatiesteun 
te geven, is dat een andere finaliteit. 

Dit zijn middelen van kmo’s. 86 percent van de ecolo-
giesteun gaat naar kmo’s. Ik sta erop dat we dat ook zo 
houden en die pot niet laten leegeten door een paar 
bedrijven met een grote exploitatie. 
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De voorzitter: De heer Martens heeft het woord. 

De heer Bart Martens: Ik denk dat hier een vertekend 
beeld wordt geschapen. Het is niet omdat die middelen 
gaan naar investeringen van derden, dat de ontvangende 
bedrijven geen kmo’s zouden zijn. Die bedrijven gaan 
nu de kans missen om zonnepanelen op hun dak te 
plaatsen via een investering door derden, op een econo-
misch rendabele manier. 

Minister Patricia Ceysens: Er zijn prachtige voorbeelden 
waar kmo’s dat met deze middelen perfect doen. Daarvoor 
zijn deze middelen ook bestemd. Wat u vraagt, is iets 
totaal anders en dat moet dan met andere middelen, maar 
niet met het geld van de Vlaamse kmo’s. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 
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