
Voorstel van decreet van de heren Axel Ronse, Koen Van 
den Heuvel, Mathias De Clercq, Andries Gryffroy, 
Robrecht Bothuyne en mevrouw Grete Remen houdende 
toekenning van een hinderpremie aan kleine 
ondernemingen  met ernstige hinder van openbare 
werken in het Vlaamse Gewest 
 

Amendement 1 

Voorgesteld door de heren Axel Ronse, Koen Van den Heuvel, Mathias De Clercq, 

Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne en mevrouw Grete Remen 

 

De tekst van het voorstel van decreet wordt vervangen door wat volgt: 

 

“Hoofdstuk 1. Algemene bepaling 

 

Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid. 

 

Hoofdstuk 2. Definities 

 

Art. 2. In dit decreet wordt verstaan onder: 

1° kleine onderneming: een onderneming die minder dan 10 werknemers  heeft; 

2° onderneming: iedere entiteit, ongeacht haar rechtsvorm, die een economische 

activiteit uitoefent. 

 

De Vlaamse Regering kan de aanvullende voorwaarden van de definities bepalen. 

 

Hoofdstuk 3. Europese regelgeving 

 

Art. 3. Deze regelgeving valt onder de toepassing van verordening (EU) nr. 1407/2013 

van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 

107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-

minimissteun (Publicatieblad van 24 december 2013, L 352, blz. 1 - 8), en de latere 

wijzigingen ervan. 

 

Hoofdstuk 4. Algemene voorwaarden 

 

Art. 4. De Vlaamse Regering kan binnen de perken van de begrotingskredieten een 

hinderpremie A verlenen aan kleine ondernemingen met een vestiging in het Vlaamse 

Gewest onder de voorwaarden vermeld in de de-minimisverordening, dit decreet en de 

uitvoeringsbesluiten.  

 

De vestiging van een kleine onderneming, vermeld in het eerste lid, moet 

gedurende een bepaalde minimale periode ernstige hinder van openbare werken hebben 

en in deze vestiging moeten voornamelijk activiteiten uitgeoefend worden die in 

aanmerking komen.  

 

Onder in aanmerking komende activiteiten, vermeld in het tweede lid, wordt 

verstaan: de activiteiten die strekken tot de rechtstreekse verkoop van producten of het 

verlenen van diensten aan eindgebruikers, waarvoor persoonlijk en direct contact met de 

klanten vereist is, en die redelijker wijze moeilijk kunnen uitgeoefend worden op 

verplaatsing. 



 

De hinderpremie A kan voorafgaand aan de ernstige hinder door openbare werken 

toegekend worden. 

 

 De Vlaamse Regering kan binnen de perken van de begrotingskredieten een 

bijkomende of een afzonderlijke hinderpremie B verlenen aan kleine ondernemingen 

onder de voorwaarden, vermeld in het eerste, tweede en derde lid, en onder de 

bijkomende voorwaarde dat de vestiging van een kleine onderneming, vermeld in het 

eerste lid, gesloten wordt als gevolg van de ernstige hinder door openbare werken. De 

Vlaamse Regering kan die voorwaarden op een verschillende wijze verder uitvoeren 

naargelang het een bijkomende of een afzonderlijke hinderpremie B betreft. 

 

De hinderpremie B wordt na de start van de ernstige hinder door openbare 

werken verleend. 

 

Hoofdstuk 5. Hoogte van de hinderpremie 

 

Art. 5. De hinderpremie A bedraagt 2000 euro en wordt maximaal een maal over een 

bepaalde periode toegekend.  

 

In functie van de beschikbare begrotingskredieten kan de Vlaamse Regering de 

hoogte van de hinderpremie A aanpassen en de periode, vermeld in het eerste lid, 

vastleggen 

 

Art. 6. De hinderpremie B bedraagt 80 euro per sluitingsdag en wordt toegekend voor 

een te bepalen maximaal aantal sluitingsdagen en vanaf een te bepalen aantal 

sluitingsdagen. 

 

In functie van de beschikbare begrotingskredieten kan de Vlaamse Regering de 

hoogte van de hinderpremie B aanpassen en het aantal sluitingsdagen, vermeld in het 

eerste lid, vastleggen. 

 

Hoofdstuk 6. Terugvordering 

 

Art. 7. De Vlaamse Regering kan de gevallen van terugvordering bepalen met behoud 

van de toepassing van de bepalingen in de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de 

algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en 

voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de 

organisatie van de controle door het Rekenhof, het decreet van 8 juli 2011 houdende 

regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle 

op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof en de wet van 7 juni 1994 tot 

wijziging van het koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de verklaringen te doen 

in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen van elke aard, die geheel of 

gedeeltelijk ten laste zijn van de Staat.  

 

De Vlaamse Regering bepaalt de intrestvoet die in geval van terugvordering 

verschuldigd is. 

 

De Vlaamse Regering bepaalt de termijnen waarbinnen de feiten die aanleiding 

geven tot terugvordering, zich moeten voordoen, en de termijn waarin de hinderpremie 

kan teruggevorderd worden. 

 



Hoofdstuk 7. Procedure 

 

Art. 8.  De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regeling van de procedure tot aanvraag, 

toekenning, uitbetaling en terugvordering van de steun. 

 

Hoofdstuk 8. Slotbepalingen 

 

Art. 9. Het decreet van 7 juli 2006 houdende toekenning van een rentetoelage voor 

ondernemingen die lijden onder de verstoorde bereikbaarheid ten gevolge van hinder 

door openbare werken, gewijzigd bij de decreten van 29 juni 2007, 21 november 2008 

en 19 november 2010, wordt opgeheven. 

 

 De wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een 

inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten 

gevolge van werken op het openbaar domein, gewijzigd bij de wetten van 22 december 

2008 en 28 april 2010, wordt voor wat het Vlaamse Gewest betreft opgeheven. 

 

De Vlaamse Regering legt de overgangsmaatregelen vast voor zover nodig om de 

rechtszekerheid te garanderen. 

Art. 10. Dit decreet treedt in werking op een door de Vlaamse Regering vast te stellen 

datum en uiterlijk op 31 december 2017.” 

 

 

 

Verantwoording: 

 

Op basis van ingewonnen legistiek advies werd een integrale aanpassing van het voorstel 

van decreet doorgevoerd.  
 

Artikel 1 

 

Dit artikel vergt geen commentaar. 

 

Artikel 2 

 

De Vlaamse Regering kan de aanvullende voorwaarden van de definitie van kleine 

onderneming bepalen. 

 

Als onderneming kunnen zowel natuurlijke personen, eenmanszaken, 

handelsvennootschappen met rechtspersoonlijkheid van privaat recht, burgerlijke 

vennootschappen met handelsvorm van privaat recht, en buitenlandse ondernemingen 

met een gelijkaardig statuut in aanmerking komen.  

Ondernemingen van publiek recht worden niet toegelaten. 

 

Artikel 3 

 



Dit artikel vergt geen commentaar. 

 

Artikel 4 

 

Dit artikel bepaalt dat door de Vlaamse Regering, voorafgaand aan de ernstige hinder 

door openbare werken, een hinderpremie A kan verlenen aan kleine ondernemingen met 

een vestiging in het Vlaamse Gewest, waarin in aanmerking komende activiteiten worden 

uitgeoefend en die ernstige hinder ondervindt van openbare werken. 

 

Een bijkomende of afzonderlijke hinderpremie B kan na de start van de ernstige hinder 

door openbare werken verleend worden onder de bijkomende voorwaarde van sluiting 

van de vestiging.  

De bijkomende hinderpremie B kan worden toegekend als ook de hinderpremie A is 

toegekend. 

De afzonderlijke hinderpremie B kan worden toegekend zonder dat een hinderpremie A 

moet toegekend worden. 

 

De hinderpremie A en B worden verleend onder de voorwaarden van de de-

minimisverordening, het decreet en de uitvoeringsbesluiten.  

Dit betekent o.a. de delegatie van de volgende bevoegdheden aan de Vlaamse Regering: 

-definiëring en verdere toelichting van de begrippen werknemers, ernstige hinder, 

minimale periode van ernstige hinder, openbare werken, vestiging, in aanmerking 

komende activiteiten aan de hand van NACE-codes, sluiting; 

-het bepalen van aanvullende bijkomstige voorwaarden. 

Deze bevoegdheden kunnen door de Vlaamse Regering op een verschillende wijze verder 

uitgevoerd worden naargelang het een bijkomende of een afzonderlijke hinderpremie B 

betreft. 

 

Artikel 5 en 6 

 

In deze artikelen wordt het volgende bepaald: 

-de hoogte van de hinderpremie; 

-de duur van de periode waarbinnen een hinderpremie A maximaal een maal kan 

toegekend worden; 

-het maximale aantal sluitingsdagen waarvoor een hinderpremie B kan toegekend 

worden; 

-het aantal sluitingsdagen vooraleer een hinderpremie B wordt toegekend.  

  



De Vlaamse Regering heeft delegatie om deze parameters vast te leggen en aan te 

passen. 

Artikel 7 

 

De Vlaamse Regering wordt gemachtigd om de gevallen van terugvordering te bepalen. 

Deze machtiging gebeurt met behoud van de toepassing van de bepalingen van de wet 

van 16 mei 2003, het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de 

boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de 

controle door het Rekenhof en de wet van 7 juni 1994 tot wijziging van het koninklijk 

besluit van 31 mei 1933 betreffende de verklaringen te doen in verband met subsidies, 

vergoedingen en toelagen van elke aard, die geheel of gedeeltelijk ten laste zijn van de 

Staat. Deze regels bepalen het kader waarbinnen de Vlaamse Regering kan optreden. 

 

Er wordt eveneens een intrestvoet voorzien die in geval van terugvordering van 

toepassing zal zijn. Dit heeft als doel de normale marktsituatie te herstellen en het door 

de concurrenten van de begunstigde die onterecht steun kreeg geleden nadeel te 

herstellen. Bovendien is de druk groter om sneller terug te betalen, wat de begroting 

positief beïnvloedt. 

 

De Vlaamse Regering bepaalt de termijn binnen dewelke men kan terugvorderen en de 

termijnen waarbinnen de feiten die aanleiding geven tot terugvordering zich moeten 

voordoen. Het is niet de bedoeling dat de mogelijkheid tot terugvordering onbeperkt in 

de tijd blijft bestaan. De onderneming heeft de steun definitief verworven nadat de 

termijn tot terugvordering is verstreken. 

 

Artikel 8 

Dit artikel delegeert de nadere regeling van de procedure, met betrekking tot de 

aanvraag, de toekenning, de uitbetaling en de terugvordering van de steun, aan de 

Vlaamse Regering. 

Dit kan onder andere volgende aspecten inhouden: de selectie van in aanmerking 

komende ondernemingen op basis van gegevens die beschikbaar zijn in digitale 

databanken, de aanvraag en registratie van de hinderpremie, de modaliteiten van de 

beslissing tot toekenning van de hinderpremie, het tijdstip van de toekenning van de 

hinderpremie en de uitbetaling van de hinderpremie. 

 

Artikel 9 

 

Het decreet van 7 juli 2006 houdende toekenning van een rentetoelage voor 

ondernemingen die lijden onder de verstoorde bereikbaarheid ten gevolge van hinder 

door openbare werken en de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een 

inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten 

gevolge van werken op het openbaar domein, zullen worden vervangen door het nieuwe 

decreet en kunnen dus worden opgeheven. 



 

Overgangsmaatregelen regelen de overgang van de bestaande toestand naar de door de 

nieuwe tekst in het leven geroepen nieuwe toestand.  

 

De Vlaamse Regering wordt gemachtigd om indien vereist in overgangsmaatregelen te 

voorzien.  

 

Artikel 10 

 

Dit artikel delegeert de inwerkingtreding van het voorstel van decreet aan de Vlaamse 

Regering.  

 

De inwerkingtreding kan best gelijktijdig met de inwerkingtreding van de 

uitvoeringsbesluiten gebeuren. Het voorstel van decreet creëert immers een kader voor 

de Vlaamse Regering om steun te verlenen. Dit betekent dat zonder een besluit van de 

Vlaamse Regering geen steun kan verleend worden. 
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