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DAMES EN HEREN,
De Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie besprak de aan haar toegewezen hoofdstukken
van dit ontwerp van decreet op haar vergaderingen
van 16, 21, 23 en 30 november 2006.
Hoofdstuk III behoort tot de bevoegdheid Werk van
de heer Frank Vandenbroucke, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister
van Werk, Onderwijs en Vorming. De hoofdstukken
XII en XV behoren tot de bevoegdheid Economie
en Ondernemen van mevrouw Fientje Moerman,
viceminister-president van de Vlaamse Regering,
Vlaams minister van Economie, Ondernemen,
Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel.
Het hoofdstuk XIII behoort tot de bevoegdheden Sociale Economie van mevrouw Kathleen Van
Brempt, Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale
Economie en Gelijke Kansen.

I. ECONOMIE EN ONDERNEMEN

I.1. Bespreking
Tot de bevoegdheid Economie en Ondernemen
van Vlaams minister Fientje Moerman behoren de
hoofdstukken XII (activering van het risicokapitaal
in Vlaanderen) en XV (Winwinlening).
De minister geeft hierbij een korte toelichting.
Artikelen 47 en 48 van hoofdstuk XII wijzigen het
decreet van 19 december 2003 betreffende het activeren van risicokapitaal in Vlaanderen. Dit decreet
staat beter bekend als het ARK-decreet.
De voorwaarden voor een doelonderneming om in
aanmerking te komen voor een ARK-investering zijn
gestoeld op de aanbeveling van de Europese Commissie van 3 april 1996. Aanbeveling 96/280/EG
bepaalde immers de definitie van kleine en middelgrote ondernemingen. Ondertussen werd deze aanbeveling vervangen door een nieuwe aanbeveling inzake
de kmo-definitie, namelijk aanbeveling 2003/361/ EG
van de Europese Commissie.
Het ARK-decreet moet hieraan worden aangepast.
Om te vermijden dat het ARK-decreet telkens moet
worden aangepast wanneer een nieuwe aanbeveling
over de kmo-definitie wordt uitgevaardigd door de

Europese Commissie, wordt er voor gekozen om
– naar het voorbeeld van andere decreten, zoals het
decreet betreffende de Winwinlening – zonder meer
te verwijzen naar de aanbeveling met inbegrip van
alle latere wijzigingen.
Hoofdstuk XV regelt een wijziging van het decreet
van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening.
Momenteel mag een kredietnemer niet langer dan
drie volledige kalenderjaren zijn ingeschreven bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen om in aanmerking te komen voor de Winwinlening.
Bij de huidige bepaling komt een bedrijf dat zich bijvoorbeeld op 1 januari 2007 inschrijft nog tot einde
2010 in aanmerking voor de Winwinlening. Het was
echter de bedoeling om als criteria drie volledige
jaren te nemen, wat in het voorbeeld overeenkomt
met uiterlijk 31 december 2009. Deze ‘drie jaren’
regeling geldt eveneens voor de andere Vlaamse
financieringsinstrumenten.
Artikel 56 van het ontwerp van programmadecreet is
dus vereist omwille van de uniformiteit en de transparantie van de regelgeving inzake de Vlaamse financieringsinstrumenten.
Bij deze bepalingen worden geen opmerkingen geformuleerd.
De heer Jos Stassen dient een amendement in dat
ertoe strekt een nieuw hoofdstuk XIIbis ‘Ecologie-investeringen’ in te voegen (zie Parl. St. Vl.
Parl. 2006-07, nr. 965/9, amendement nr. 26). Het
amendement beoogt een aanvulling van het decreet
van 31 januari 2003 betreffende het economisch
ondersteuningsbeleid en strekt ertoe ecologiesteun
te verlenen aan bedrijven die voortrekker zijn inzake
ecologie-investeringen. De indiener bedoelt hiermee
bedrijven die verder gaan dan de geldende verplichtingen inzake milieu- en energieregelgeving
De minister zegt dat ze geen voorstander van het
ingediende amendement is. Ze zegt dat het decreet
op het economisch ondersteuningsbeleid alleen maar
een algemene rechtsbasis verschaft voor steun aan
ondernemingen. De eigenlijke regeling van de ecologiesteun zal gebeuren met een besluit van de Vlaamse
Regering. Het ontwerpbesluit is al principieel aangenomen door de Vlaamse Regering op 1 september 2006. Dit besluit gaat uit van het toepassen van
‘best practices’. De verschillende milieutechnologieën
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krijgen een performantiefactor, waarop de projecten zullen worden beoordeeld. Er zal daarbij worden gekeken naar de kwantificeerbare bijdrage die
het project levert aan de realisatie van het Vlaamse
klimaat- en milieubeleidsplan. Het is dus absoluut
niet de bedoeling om die zaken te gaan subsidiëren
die moeten worden uitgevoerd om aan de geldende
milieunormen binnen de vigerende wetgeving te voldoen. Het is wel de bedoeling om de beste technologieën te gaan financieren. Daarvoor zal ook een
limitatieve lijst van technologieën worden opgesteld
door de VITO en het Vlaams Energieagentschap.
De minister stelt dan ook dat de regeling die door de
Vlaamse Regering wordt uitgewerkt, hetzelfde beoogt
als het amendement van de heer Stassen.

mevrouw Annick De Ridder wordt aangenomen met
8 stemmen voor bij 5 onthoudingen. Daardoor wordt
een nieuw hoofdstuk XIIbis ‘Vlaams Agentschap
Ondernemen’, met nieuwe artikelen 47bis en 47ter
ingevoegd.

De heer Jos Stassen blijft van oordeel dat het beter
is de rechtsgrond voor dit soort steun aan performante ecologie-investeringen in het decreet zelf op te
nemen. De Vlaamse Regering kan op basis daarvan
dan besluiten treffen.

Tot de bevoegdheid Werk van Vlaams minister Frank
Vandenbroucke behoort hoofdstuk III ‘Vzw ESFagentschap’.

De heren Koen Van den Heuvel, Bart Van Malderen,
Louis Bril en Jan Peumans en mevrouw Annick De
Ridder dienen een amendement in dat ertoe strekt
een nieuw hoofdstuk XIIbis in te voegen met betrekking tot de werking van het Vlaams Agentschap
Ondernemen (VLAO). Het voegt onder andere aan
het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het
VLAO een hoofdstuk toe over de erkenning en subsidiëring van de VLAO-aanspreekpunten en van de
inrichters ervan (zie Parl. St. Vl. Parl. 2006-07, nr.
965/9, amendement nr. 27).
Mevrouw Annick De Ridder verwijst voor haar toelichting naar het betrokken parlementaire stuk. De
bedoeling van het amendement is een rechtsgrond te
creëren voor de organisatie van de VLAO-aanspreekpunten.

Artikel 54 en daarmee het volledige hoofdstuk XV
wordt aangenomen met 8 stemmen voor bij 5 onthoudingen.

II. WERK

II.1. Bespreking

De heer Jan Laurys vraagt waarom het ESF-agentschap wordt omgevormd tot een EVA.
De minister legt uit dat de Europese Commissie lange
tijd nodig heeft gehad om tot een definitieve beslissing te komen inzake de ESF-financiering, waarbij
vragen werden gesteld over de institutionele situering
van het ESF-agentschap. De enige mogelijkheid die
er nog was om de voor 2007 uitgetrokken kredieten te
kunnen aanwenden, was een regeling van dat agentschap via een bepaling in het programmadecreet.

II.2. Stemming
Artikelen 16 en 17 en daarmee het volledige hoofdstuk III worden ongewijzigd aangenomen met 8
stemmen voor bij 5 onthoudingen.

I.2. Stemming

III. SOCIALE ECONOMIE

Artikelen 46 en 47 en daarmee het volledige hoofdstuk XII worden ongewijzigd aangenomen met 8
stemmen voor bij 5 onthoudingen.

III.1. Bespreking

Het amendement van de heer Stassen tot invoeging
van een nieuw hoofdstuk XIIbis ‘Ecologie-investeringen’ wordt eenparig met 13 stemmen tegen verworpen.
Het amendement van de heren Koen Van den Heuvel,
Bart Van Malderen, Louis Bril en Jan Peumans en

Tot de bevoegdheid Sociale Economie van Vlaams
minister Kathleen Van Brempt behoort hoofstuk
XIII ‘Fonds ter Bevordering van de Sociale Economie in Vlaanderen’.
De minister licht toe dat na de ontbinding van de
VSO-Werkholding de jaarlijkse dividenden waar
de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest
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via hun aandeelhouderschap in de nv t-groep recht
op hebben, worden ingebracht in het nieuwe begrotingsfonds ‘Fonds ter Bevordering van de Sociale
Economie in Vlaanderen’. De minister stelt dat met
die middelen geen recurrente uitgaven zullen worden gefinancierd. Het moet de bedoeling blijven dat
hiermee goede, doorgaans eenmalige, projecten worden gefinancierd op basis van goede criteria, die de
nadruk leggen op innovatie en die verder werken aan
onderzoek en imagoverbetering in de sociale economie.

III.2. Stemming
Artikelen 48 en 49 en daarmee het volledige hoofdstuk XIII worden ongewijzigd aangenomen met 8
stemmen voor bij 5 onthoudingen.

De verslaggevers,

De voorzitter,

Anissa
TEMSAMANI

Trees
MERCKX-VAN GOEY

Jan LAURYS
Koen VAN DEN HEUVEL
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