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Regionale steunkaart 2022-2027 - Ondernemingen Ronse
Momenteel heeft de federale overheid de regionale steunkaart 2022-2027 aangemeld bij
de Europese Commissie. De Vlaamse Regering beslist zelf over de selectie van de
gemeenten en heeft op 17 november 2021 in totaal 25 gemeenten aangeduid. In deze
gemeenten kunnen grote bedrijven onder bepaalde voorwaarden 8% investeringssteun
krijgen.
We moeten nog even geduld uitoefenen omdat het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest niet
tijdig klaar geraakte met het huiswerk.
1.

Wat is het voordeel van de regionale steunkaart voor de ondernemingen in Ronse?

2.

Wat is de impact van de laattijdige aanmelding van de regionale steunkaart 20222027 bij de Europese Commissie voor de ondernemingen in Ronse?

3.

Wanneer wordt een definitief antwoord van Europa verwacht? Wat kunnen
ondernemingen in de tussentijd doen? Op welke manier kan Vlaanderen hen
bijstaan?

4.

In het verleden stond Ronse ook aangeduid op de regionale steunkaart.
Wat zijn de concrete resultaten daarvan voor de ondernemingen in Ronse? Hoeveel
ondernemingen hebben gebruikgemaakt van deze extra mogelijkheden? Graag een
overzicht van de ondernemingen die daarvan gebruik hebben gemaakt, de specifieke
projecten en de middelen waarop men een beroep heeft kunnen doen.

JO BROUNS
VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE, WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW

ANTWOORD

op vraag nr. 631 van 23 mei 2022
van ANDRIES GRYFFROY

1. Grote ondernemingen komen enkel in aanmerking voor regionale investeringssteun
indien de investering gerealiseerd wordt in een gemeente die is opgenomen in de
regionale steunkaart. Het gaat hier weliswaar niet om Europese steun, maar wel om
een versoepeling in de staatssteunregels voor het geven van staatssteun door de
lidstaten.
In Vlaanderen valt enkel het steuninstrument Strategische Transformatiesteun (STS)
onder het toepassingsgebied van de regionale steun. Dat wil zeggen dat voor het
grondgebied van Ronse niet alleen KMO’s in aanmerking komen voor investeringssteun,
maar ook de grote ondernemingen.
2. De oude regionale steunkaart is afgelopen op 31 december 2021. Zolang de nieuwe
steunkaart niet is goedgekeurd door de Europese Commissie, komen grote
ondernemingen dus niet in aanmerking voor regionale investeringssteun. Aangezien de
staatssteun regels voorzien dat de steun ook een stimulerend effect moeten hebben en
dat de investeringen niet mogen gestart zijn vooraleer de steun is aangevraagd,
betekent dit dat de ondernemingen in de toekomstige regionale steunkaart momenteel
nog geen steun kunnen aanvragen en dus ook nog niet mogen starten met de
investeringen waarvoor ze later regionale steun zouden willen aanvragen.
3. Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest heeft op 20 mei een aangepast ontwerp van
regionale steunkaart aangemeld bij de Europese Commissie. Op dat moment is voor de
EU Commissie een nieuwe termijn van 2 maanden beginnen lopen waarbinnen zij een
(tussentijds) standpunt moet innemen. In het beste geval zou de Belgische regionale
steunkaart dus rond 20 juli kunnen goedgekeurd worden (tenzij de EU nog bijkomende
vragen zou stellen, wat niet verwacht wordt).
De Vlaamse overheid kan de potentiële begunstigde uiteraard al begeleiden en
adviseren betreffende het toekomstige STS dossier dat later zal worden ingediend,
zodat alle voorbereidende zaken al zijn gebeurd en het dossier na de goedkeuring van
de regionale steunkaart door de EU snel effectief kan worden ingediend en beslist. Het
is echter wel cruciaal dat de onderneming nu nog niet gestart is met de investering,
aangezien dit het volledige dossier onontvankelijk zou maken.
4. In de periode waarin de vorige regionale steunkaart van kracht was (2014-2021) heeft
één grote onderneming in Ronse (postcode 9600) investeringssteun ontvangen. Er
werd 271.400 euro investeringssteun toegekend bij beslissing en er werd na controle
247.809 euro uitbetaald.

