
R E K E N H O F

Economische expansiesteun

Verslag van het Rekenhof 
aan het Brussels Hoofdstedelijk Parlement

Brussel, oktober 2008

R
E

K
E

N
H

O
F

o
k
to

b
e
r 2

0
0

8
E

co
n
o
m

isch
e
 e

xp
a
n
sie

ste
u
n

Er bestaat ook een Franse versie van dit verslag.

Il existe aussi une version française de ce rapport.

U kunt dit verslag in de taal van uw keuze raadplegen 
of downloaden op de website van het Rekenhof.

wettelijk depot

druk

adres

tel
fax

Internetsite

D/2008/1128/20

N.V. PEETERS S.A.

Rekenhof
Regentschapsstraat 2
B-1000 Brussel

02-551 81 11
02-551 86 22
www.rekenhof.be



R E K E N H O F

Economische expansiesteun

Verslag van het Rekenhof
aan het Brussels Hoofdstedelijk Parlement

Verslag goedgekeurd in de algemene vergadering 
van het Rekenhof van 1 oktober 2008





Samenvatting

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent sinds 1989 economische expansiesteun 
toe aan ondernemingen. Die toekenning wordt geregeld door twee ordonnanties 
(van 1 juli 1993 en 1 april 2004), alsook door diverse besluiten, richtlijnen en interne 
nota’s.

De onderhavige audit werd uitgevoerd in 2007-2008 en is het vervolg op een eerste 
audit die dateert van 2003-2004. Sinds die tijd is de wetgeving ingrijpend gewijzigd 
en werden talrijke maatregelen genomen voor reorganisatie. Het Rekenhof achtte 
het nuttig na te gaan in hoeverre gevolg werd gegeven aan de aanbevelingen die 
het in 2004 formuleerde.

Economische gegevensbank Expeco

Het Rekenhof heeft vastgesteld dat encoderingen in Expeco soms bij benadering 
gebeuren. Er is weliswaar een handleiding opgesteld om met Expeco te werken, 
maar die geeft niet voor elke situatie een oplossing en wordt ook niet strikt in 
acht genomen.

De berekeningsprocedures zijn grotendeels geautomatiseerd, maar in sommige 
gevallen is nog een manuele verrichting nodig.

De gegevensbank zal door andere software worden vervangen, met het oog op 
de toepassing van de ordonnantie van 13 december 2007.

De administratie heeft er in dat verband op gewezen dat aan het Bestuur Econo-
mie en Werkgelegenheid en aan de directie Huisvesting van het Bestuur Ruimte-
lijke Ordening en Huisvesting een bestek is overhandigd omdat beide erin zijn 
geïnteresseerd een toepassing voor het subsidiebeheer te ontwikkelen.

Ordonnantie van 1 juli 1993

Wat betreft de evaluatie van de technische criteria voor specifi eke investeringen, 
werd geen gevolg gegeven aan de aanbeveling die het Rekenhof had geformu-
leerd naar aanleiding van de eerste audit en die ging over de inschakeling van 
externe deskundigen of de geplande aanwerving van een ingenieur en een expert. 
Het Rekenhof herhaalt bij deze zijn initiële aanbeveling.

Op het vlak van consultancy en studies is het risico dat de steun aan een of ander 
subsidiëringsregime wordt gekoppeld naargelang van de eraan verbonden voor-
delen, slechts gedeeltelijk opgelost door een wijziging in de regelgeving.

Er is overigens vastgesteld dat de lokalisering van ondernemingen problemen kan 
opleveren, met name als ze exploitatiezetels hebben buiten het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest. Op die manier zijn onterechte betalingen aan het licht gekomen.

Tot slot is niet aangetoond dat de begunstigde van de steun en zijn consultant 
onafhankelijk van elkaar zijn.

De toe te kennen steun zou dus gerichter moeten zijn en zich beperken tot het 
grondgebied van het gewest. Ook moet worden nagegaan of onterecht toege-
kende steun moet worden teruggevorderd.

Economische expansiesteun – Rekenhof, oktober 2008 



Ordonnantie van 1 april 2004

Onderzoek van de dossiers

Er zijn ten opzichte van de initiële audit meer fouten bij de subsidiëring vastge-
steld, in hoofdzaak wegens de reglementaire verplichtingen die werden ingevoerd 
door de Europese Commissie of die werden versterkt door de bepalingen van de 
ordonnantie van 1 april 2004 en haar uitvoeringsbesluiten. 

Enerzijds nemen de criteria die van kracht waren voor de wet van 4 augustus 1978 
(onafhankelijkheid van de ondernemingen, de begrippen investeringen en alge-
mene kosten, verbod voor vervangingsinvesteringen) aanzienlijk toe door de ten-
uitvoerlegging van de ordonnantie (criteria inzake werkgelegenheid, economisch 
beleid, ontwikkelingsgebied). Die ordonnantie heeft immers tot doel het “buiten-
kanseffect” van de vroegere wetgeving te elimineren.

De administratie heeft daaraan toegevoegd dat de personeelsleden gedurende 
verscheidene maanden simultaan dossiers hebben moeten behandelen die vielen 
onder de toepassing van de wet van 4 augustus 1978 of onder de toepassing van 
de ordonnantie van 1 april 2004. Bovendien konden de nodige aanpassingen aan 
het Expeco-bestand slechts laattijdig worden uitgevoerd omdat er weinig tijd zat 
tussen het ogenblik van goedkeuring van de uitvoeringsbesluiten en hun tenuit-
voerlegging.

Anderzijds kan de administratie met de middelen waarover ze beschikt, niet altijd 
nagaan of de criteria gegrond zijn. Dat geldt in het bijzonder voor de werkgele-
genheidscriteria die grotendeels berusten op de verklaringen op erewoord van de 
begunstigden. Voor dit specifi eke punt is het raadzaam een beroep te doen op de 
RSZ-attesten en, zo die niet voorhanden zijn, op de RSZ-aangiften van de onder-
nemingen. 

De criteria van het economisch beleid worden niet altijd strikt toegepast. Dat 
komt vooral door de onnauwkeurigheid van sommige defi nities en door de inter-
pretatie ervan in de dossiers. De criteria “nieuwe inplanting” en “starter” zouden 
dus een betere defi nitie moeten krijgen. In plaats van alleen de Nace-codes te 
bekijken, zou meer aandacht moeten gaan naar het geheel van inlichtingen die 
aangeven of een onderneming in aanmerking komt voor het criterium “prioritaire 
sector”.

In haar antwoord heeft de administratie meegedeeld dat voortaan de nieuwe 
Nace-codes 2008, die nauwkeuriger zijn dan de oude, zouden worden gebruikt.

Het criterium van verhoogde steun gekoppeld aan een ontwikkelingsgebied wordt 
niet systematisch in aanmerking genomen aangezien het met terugwerkende 
kracht wordt toegepast. Het gebeurt bovendien dat het adres van een onderne-
ming niet correct wordt ingevoerd in Expeco om een probleem van automatische 
lokalisatie in het programma te omzeilen, wat het risico inhoudt dat het verhoogde 
percentage dat is gekoppeld aan een ontwikkelingsgebied ten onrechte al dan 
niet wordt toegekend.

In dat verband heeft de administratie geantwoord dat voortaan het bestand 
Geomedia van het Bestuur Ruimtelijke ordening en Huisvesting, dat vollediger is, 
zou worden gebruikt.

De dossiers die ten onrechte werden gecontroleerd op basis van het vroegere 
ontwikkelingsgebied, zouden moeten worden opgespoord om de bepalingen van 
de richtsnoeren voor 2007-2013 toe te passen.
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Het bedrag van de toegekende steun kan verschillen naargelang het gaat om een 
rentetoelage of een kapitaalpremie. De modaliteiten voor de berekening van de 
steunintensiteit zijn weliswaar dezelfde, maar een rentetoelage is beperkt tot het 
bedrag van de intresten met betrekking tot het aan de kredietinstelling terug te 
betalen investeringskrediet. Die bepaling benadeelt de micro- en kleine onder-
nemingen, die alleen (geplafonneerde) rentetoelagen kunnen genieten en geen 
(niet-geplafonneerde) kapitaalpremies bij de fi nanciering van hun investeringen 
via investeringskredieten of leasing. De ordonnantie van 13 december 2007 hand-
haaft het principe van de toekenning van rentetoelagen, maar de administratie 
heeft aangekondigd dat die bepaling niet ten uitvoer zal worden gebracht.

Het Rekenhof heeft fouten vastgesteld. Die zijn voornamelijk te wijten aan een 
gebrek aan waakzaamheid, alsook aan de stijging van het aantal door de begun-
stigden ingediende aanvragen en aan de korte behandelingstermijn.

In de betrokken dossiers zou moeten worden onderzocht of de niet-verschuldigde 
bedragen niet moeten worden teruggevorderd, of er geen sprake is van dubbele 
subsidiëring voor investeringen als gevolg van een brand en of de passende ver-
antwoordingsstukken kunnen worden voorgelegd.

In de gevallen waarin de defi nitieve historieken van de rekeningen van klasse 2 
niet kunnen worden meegedeeld, zou bovendien de daartoe in de overzichts staten 
van de uitgaven voorziene kolom moeten worden ingevuld. De directie Economi-
sche Inspectie moet dan later de juistheid daarvan controleren. Tot slot zou in een 
besluit van de regering moeten worden opgenomen dat de voorlegging van de 
betalingsbewijzen door de begunstigden is afgeschaft.

Soms wordt ten onrechte aanvullende steun (versnelde afschrijvingen en vrij-
stelling van onroerende voorheffi ng) toegekend, waardoor het maximum van de 
reglementair vastgelegde steunintensiteit wordt overschreden. De gegevensbank 
zou met een alarmsysteem of maximumgrenzen uitgerust moeten zijn om de door 
de regelgeving opgelegde percentages niet te overschrijden. 

Het Rekenhof heeft in het algemeen een gebrek aan interne controle vastgesteld. 

De betrokken diensten en de minister belast met Economie hebben al bepaalde 
maatregelen genomen om de werking van de administratie te verbeteren, of ze 
zijn daarmee bezig.

Vanuit reglementair oogpunt zijn bepaalde begrippen gepreciseerd die waarmee 
omzichtig moeten worden omgegaan en die bij de initiële audit of in deze audit 
onder de aandacht werden gebracht. Zo wordt de controle van het kapitaalbezit 
dat de graad van onafhankelijkheid van de ondernemingen bepaalt, voortaan 
beperkt tot de vennootschappen die rechtstreeks boven en onder de begunstigde 
onderneming staan. De boekhoudkundige toestand die daarbij in aanmerking 
moet worden genomen, is die op het moment dat de aanvraag wordt ingediend. 
Op basis van de historiek van de rekeningen van klasse 2 wordt gecontroleerd of 
de investeringen in aanmerking komen. Sinds kort is het verboden aan zichzelf 
gefactureerde immateriële investeringen te subsidiëren. Voor investeringen in 
roerende goederen wordt de verwarring tussen de begrippen uitbreiding en 
modernisering uit de wereld geholpen en de administratie heeft daaraan toege-
voegd dat de ordonnantie van 13 december 2007 geen investeringen voor moder-
nisering meer zou toelaten. Tot slot kunnen de vervangingsinvesteringen via een 
berekeningsmethode worden afgewezen. Er blijft wel een overlapping bestaan 
tussen sommige bepalingen van de ordonnantie van 1 juli 1993 en die van 
1 april 2004, maar die zouden moeten verdwijnen bij de tenuitvoerlegging van de 
regelgeving verbonden aan de ordonnantie van 13 december 2007.
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Op informaticavlak loopt een project dat verschillende betrokken entiteiten met 
elkaar verbindt. Die koppeling komt tegemoet aan het principe van administra-
tieve vereenvoudiging voor de begunstigden en kan de waarachtigheid van de 
toegekende criteria waarborgen. Het Rekenhof heeft niettemin vastgesteld dat 
bepaalde bewijskrachtige documenten (fi scale en sociale attesten) al in een zeer 
vroeg stadium niet meer in de dossiers zijn terug te vinden. Nochtans stellen 
zowel de ordonnantie van 1 april 2004 als de ordonnantie van 13 december 2007 
een controle in die materie verplicht. Bovendien is de controle van de milieubepa-
lingen in de onderzoeksfase van de dossiers niet optimaal, hoewel die teksten dat 
ook opleggen. De controle door de directie Economische Inspectie kan het gebrek 
aan controle in de onderzoeksfase van de dossiers niet compenseren. Niet alleen 
kunnen waarschijnlijk niet alle dossiers worden geverifi eerd, het is volgens de 
Economische Inspectie ook mogelijk dat in de dossiers een keuze moet worden 
gemaakt welke criteria zullen worden gecontroleerd, en dat de sociale en fi scale 
bepalingen om die reden niet worden onderzocht.

Er zijn dus maatregelen nodig om de fi scale, sociale en milieubepalingen van de 
ordonnantie te doen naleven. 

Op het vlak van de procedures wordt een brede hervorming opgezet. De subsidi-
eringsprocessen werden geanalyseerd en er worden nieuwe procedures opge-
steld. Ze worden al toegepast of worden momenteel gevalideerd. 

In oktober 2007 zijn personeelsleden (coördinatoren) in dienst getreden die instaan 
voor de kwaliteitsopvolging.

In haar antwoord heeft de administratie overigens verklaard ervan overtuigd te 
zijn dat de verschillende diensten bereid zijn de veranderingen in goede banen te 
leiden en dat de principes van de reorganisatie in een nabije toekomst nog ster-
ker zullen worden verankerd en geconsolideerd.

Financiering van de steun 

In 2007 waren er onvoldoende kredieten voor de toepassing van de bepalingen 
van de ordonnantie van 1 april 2004 en dat zou in 2008 eveneens het geval kunnen 
zijn. 

Ondernemingen hebben belangstelling voor de toegekende steun; het aantal 
ingediende dossiers stijgt en het subsidiebedrag neemt eveneens toe, gelet op de 
steunintensiteit die beduidend hoger ligt dan in de vroegere wetgeving. 

De kredieten zouden dus aan de nieuwe noden moeten worden aangepast. 

De administratie heeft aangegeven dat een budgettaire monitoring is ingevoerd, 
in samenwerking met het kabinet van de minister belast met Economie, zodat de 
aanwending van de beschikbare budgetten kan worden opgevolgd. Voorlopig 
steunt die monitoring nog op gegevens op papier, maar weldra zou er een geïn-
formatiseerde interface moeten komen. Bovendien wordt de steun sinds 2008 
individueel vastgelegd in plaats van globaal. Zo ontstaat een direct verband tus-
sen de vastleggingen en de ordonnanceringen en verloopt de rapportering mak-
kelijker. Tot slot is de regelgeving gewijzigd, zodat de budgettaire weerslag van 
de betaling van de kapitaalpremies beperkt blijft.
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Behandelingstermijn van de dossiers 

Uit het onderzoek van de behandelingstermijnen van de dossiers blijkt dat die 
termijnen vaak langer zijn dan opgelegd door de ordonnantie van 1 april 2004. Ze 
zijn niettemin duidelijk korter dan de termijnen die bij de initiële audit werden 
vastgesteld, aangezien de termijn van anderhalf jaar niet werd overschreden. 

De vordering van de dossiers wordt niet regelmatig of van nabij opgevolgd. Er 
blijkt geen belangstelling te bestaan voor het beheer van de termijnen, wat op 
verschillende manieren kan worden verklaard: 

de personeelsleden worden volledig in beslag genomen door het onderzoek 
van de dossiers die elkaar continu opvolgen; 

beslissingen kunnen worden uitgesteld om ondernemingen niet te bestraf-
fen;

er doen zich bepaalde moeilijkheden voor op personeelsvlak;

het principe van verwijlintresten is ingevoerd om de begunstigden te ver-
goeden als de administratie de termijnen niet naleeft, maar er werd geen 
enkel fi nancieel gevolg voor de gewestbegroting vastgesteld omdat de 
begunstigden tot nu toe geen verwijlintresten hebben gevraagd.

Het is dus raadzaam periodieke lijsten op te stellen van de dossiers waarvan 
het onderzoek vertraging oploopt ten opzichte van de opgelegde termijnen. Zo 
kunnen, althans in een eerste fase voor de dringendste gevallen, maatregelen 
worden genomen in afwachting dat het nieuw indienstgetreden personeel vol-
ledig operationeel is. Bovendien zouden de beslissingen niet mogen worden uit-
gesteld en zouden de reglementaire bepalingen op dat vlak moeten worden 
nageleefd.

Controle van de dossiers door de directie Economische Inspectie 

De controletaken bij het onderzoek van de dossiers die onder de directie Econo-
mische Expansie vallen, lijken te verschuiven naar controles a posteriori door de 
directie Economische Inspectie.

Verschillende subsidiëringsparameters van de steun toegekend op basis van de 
ordonnantie van 1 april 2004 worden immers slechts onvolledig gecontroleerd 
in de onderzoeksfase, onder andere omdat de aanvragers geen bewijsstukken 
toezenden.

Het probleem dat talrijke en ingewikkelde criteria voor de ordonnantie van 
1 april 2004 moeten worden gecontroleerd, heeft eveneens gevolgen voor de 
directie Economische Inspectie. Het is mogelijk dat sommige van die criteria niet 
worden onderzocht wegens tijdsgebrek of omdat de ondernemingen geen ver-
antwoordingsstukken kunnen voorleggen.

De beslissingen betreffende de toekenning van rentetoelagen verplichten momen-
teel controle uit te voeren vooraleer het saldo van de steun wordt uitbetaald, 
ongeacht het toegekende bedrag. Die verplichting leidt ofwel tot een risico op 
vertraging bij de betaling, ofwel tot een verschuiving van de controles van de 
premies naar de toelagen, aangezien er geen bijzondere verplichting bestaat voor 
de controle van de premies.

•

•

•

•
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De controleverplichting zou bijgevolg moeten variëren op basis van nog te bepalen 
parameters (bedrag, groter risico op onverschuldigde subsidiëring, enz.). De des-
kundige ervaring van de directie Economische Inspectie zou nuttig kunnen zijn om 
die parameters te bepalen.

De administratie heeft erop gewezen dat dat probleem nog moet worden bestu-
deerd.
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1 De ordonnantie is op 15 november 2005 in werking getreden; vóór die datum was de steun geba-
seerd op de wet van 4 augustus 1978 tot economische heroriëntering.

2 Die directie wordt in dit verslag de directie Economische Expansie genoemd.
3 Basisallocaties 11.21.21.31.32, 11.21.22.31.32, 11.21.29.31.32, 11.22.21.51.12, 11.22.22.51.12 

en 11.29.25.34.41.

1 Inleiding

Het Rekenhof heeft de economische expansiesteun gecontroleerd die door het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt toegekend.

1.1 Juridisch kader

Sedert 1989 is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor de economische 
expansiesteun. Twee ordonnanties regelen die materie:

de ordonnantie van 1 juli 1993 betreffende de bevordering van de economi-
sche expansie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de specifi eke 
investeringen om het leefmilieu te beschermen en voor consultancy, studies 
en vorming;

de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de gewestelijke steun voor de 
algemene investeringen ten gunste van de micro-, kleine of middelgrote 
ondernemingen1.

De ordonnanties worden door verschillende besluiten ten uitvoer gelegd. Bepaalde 
punten van de regelgevingen worden geëxpliciteerd in richtlijnen en interne nota’s. 
De regelgevingen zijn opgenomen als bijlage 1.

De steun wordt toegekend door de minister belast met Economie. Tot septem-
ber 2007 werd de steun binnen het Bestuur Economie en Werkgelegenheid van het 
gewestministerie beheerd door de directie Economische Expansie (voor de investe-
ringssteun) en door de directie Economische Betrekkingen, Industriële Dossiers en 
Buitenlandse Investeringen (voor de steun voor consultancy, studies en vorming). 
Sinds oktober 2007 is het beheer in handen van één directie, de directie Steun aan 
de Ondernemingen2.

De controle van de toegekende steun wordt uitgevoerd door de directie Econo-
mische Inspectie.

Het gaat om de volgende begrotingskredieten3:

Kredieten 2006 2007

Vastleggingen 19.750.000 euro 22.510.000 euro
Ordonnanceringen 15.320.000 euro 18.219.000 euro

1.2 Verloop van de audit 

De audit werd op 12 september 2007 per brief aangekondigd bij de minister belast 
met Economie. De audit werd uitgevoerd in de loop van het vierde trimester van 
2007 en het eerste trimester van 2008. Het voorontwerp van verslag werd op 
5 maart aan de administratie toegezonden. Zij antwoordde op 1 april 2008, waarna 
een tegensprekelijk debat plaatsvond op 21 april 2008. Het ontwerpverslag met 
daarin het commentaar van de administratie werd op 7 mei 2008 verstuurd naar 
de minister. Die antwoordde het Rekenhof met een brief van 20 juni 2008, waarin 
hij zich achter het commentaar van de administratie schaart.

•

•
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4 15e Boek van het Rekenhof voorgelegd aan het parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
en aan de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschaps-commissie, Deel 1, 
Parl. doc., A-196/1 (2005-2006), blz. 24 tot 29.

2 Initiële en huidige audit

2.1 Gevolgen van de initiële audit 

In 2003-2004, in de context van de aangekondigde hervorming van de wet van 
4 augustus 1978, heeft het Rekenhof een audit uitgevoerd over de toepassing 
van de economische expansiesteun om een vergelijking te maken tussen het toen 
bestaande systeem en het systeem dat in de plaats zou komen. Over het verslag 
werd een artikel opgenomen in het 15e Boek van het Rekenhof4.

Naast de controle van de wettelijkheid en de regelmatigheid van de beslissingen op 
basis van de geselecteerde analysecriteria, behandelde de audit de voornaamste 
instrumenten waarover de administratie beschikte en de behandelingstermijn van 
de dossiers.

Door aftoetsing van drie sleutelelementen, namelijk de toepassing van de regelge-
vingen, de inhoud van de economische gegevensbank en de behandelingstermijn 
van de dossiers, kon een reeks aanbevelingen worden geformuleerd om het subsi-
diëringsproces te verbeteren.

De minister had in zijn antwoord ingestemd met de conclusies en de aanbevelingen 
van het Rekenhof. Hij had zich ertoe verbonden in samenwerking met zijn admini-
stratie maatregelen te nemen om de vastgestelde tekortkomingen te verhelpen.

Sedert de audit van het Rekenhof is de situatie in diverse opzichten gewijzigd.

2.1.1  Interne audit van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest 

De in 2003 opgerichte directie Interne Audit van het ministerie van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest heeft het auditrapport van het Rekenhof ontvangen en 
heeft de procedures onderzocht die de directie Economische Expansie toepast, 
via interviews met de betrokken personeelsleden en aan de hand van enkele dos-
siers. De aanbevelingen die daarbij werden geformuleerd, bevestigen die van het 
Rekenhof of vullen ze verder aan, naargelang het onderwerp. De directie Interne 
Audit heeft de opdracht verder opgevolgd in 2006 op basis van interviews.

De directie Interne Audit wijst erop dat aan al haar aanbevelingen concrete acties 
werden gekoppeld (verduidelijking van de bepalingen van de ordonnantie van 
1 april 2004 via haar toepassingsbesluiten, harmonisering van de formulieren, 
oprichting van een website, aanpassing van de gegevensbank Expeco voor de bere-
kening van de steun, reorganisatie van de administratieve diensten met het oog op 
een betere communicatie en functiescheiding), ook al moesten bepaalde punten 
nog worden gefi naliseerd (reorganisatie van de diensten, en inzonderheid oprichting 
van een fi nanciële directie, tenuitvoerlegging van een globaal IT-project). 

Het Rekenhof heeft in 2007 een opvolging van zijn initiële audit uitgevoerd. Het 
was van oordeel dat die opvolgingsaudit niet zou overlappen met de bevindingen 
van de interne audit, aangezien het Rekenhof hoofdzakelijk de aspecten wettelijk-
heid en de regelmatigheid onderzoekt, in tegenstelling tot de directie Interne 
Audit. Om de aanbevelingen die voortvloeien uit de audit te optimaliseren, steu-
nen de bevindingen van het Rekenhof bovendien niet alleen op interviews met de 
beheerders, maar eveneens op dossieronderzoek.
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5 Met uitzondering van artikel 7 met betrekking tot de toelating om versnelde afschrijvingen toe te 
passen.

6 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 oktober 2005 tot vaststelling van inwer-
kingtreding van de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de gewestelijke steun voor de alge-
mene investeringen ten gunste van micro-, kleine en middelgrote ondernemingen. Besluit van de 
Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 oktober 2005 houdende uitvoering van de ordonnantie 
van 1 april 2004 betreffende de gewestelijke steun voor de algemene investeringen ten gunste van 
de micro-, kleine en middelgrote ondernemingen, gewijzigd door het besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering van 13 juli 2006. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 
20 november 2005 tot bepaling van de ontwikkelingsgebieden met toepassing van artikel 2, 4°, van 
de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de gewestelijke steun voor de algemene investeringen 
ten gunste van de micro-, kleine of middelgrote ondernemingen. Besluit van de Brusselse Hoofd-
stedelijke Regering van 22 maart 2007 tot bepaling van de Brusselse Hoofdstedelijke ontwikke-
lingszone.

7 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 december 1994 houdende uitvoering van 
artikel 8, § 1, van de ordonnantie van 1 juli 1993 betreffende de bevordering van de economische 
expansie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Rege-
ring van 8 december 1994 houdende uitvoering van artikel 8, § 2, van de ordonnantie van 1 juli 1993 
betreffende de bevordering van de economische expansie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

8 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 mei 2005 houdende uitvoering van arti-
kel 8, § 1, van de ordonnantie van 1 juli 1993 betreffende de bevordering van de economische 
expansie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering van 12 mei 2005 houdende uitvoering van artikel 8, § 2, van de ordonnantie van 1 juli 1993 
betreffende de bevordering van de economische expansie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 
in werking getreden op 18 juli 2005.

2.1.2 Wijziging in de regelgeving

In zijn initiële audit onderzocht het Rekenhof de fi nanciële steun op basis van de 
wet van 4 augustus 1978 en de ordonnantie van 1 juli 1993. Sedertdien onderging 
een groot deel van de regelgeving wijzigingen. 

De wet van 4 augustus 1978 werd afgeschaft5 en met ingang van 15 november 2005 
vervangen door de ordonnantie van 1 april 2004. Dat was nodig om zich aan te pas-
sen aan de huidige economische realiteit en aan de prioriteiten vastgelegd in het 
Gewestelijke Ontwikkelingsplan en in het Sociaal Pact voor de Werkgelegenheid 
van de Brusselaars. De hervorming was bedoeld om de steun meer doelgericht te 
verlenen en ervoor te zorgen dat ze een doorslaggevende rol zou spelen in de inves-
teringsbeslissing.

De ordonnantie en haar vier uitvoeringsbesluiten6 handhaven het principe van de 
steun die voordien werd toegekend door de wet van 4 augustus 1978 (toekenning 
van een rentetoelage en een kapitaalpremie, behoud van de bijkomende steun 
door versnelde afschrijvingen en door de vrijstelling van onroerende voorheffi ng). 
De toekenningscriteria om het subsidiebedrag te bepalen, zijn echter veel inge-
wikkelder. De subsidiebedragen zijn opgetrokken. Er zijn strikte termijnen voor de 
behandeling van de dossiers ingevoerd en ook diverse andere wijzigingen.

Wat de ordonnantie van 1 juli 1993 betreft, zijn twee besluiten van 8 decem-
ber 19947 opgeheven en vervangen door twee besluiten van 12 mei 20058. Die 
wijzigen gedeeltelijk de steun voor consultancy, studies en vorming waarin de 
ordonnantie voorziet; de steun voor specifi eke investeringen blijft onveranderd. 

Gelet op het belang van de bovenvermelde reglementaire wijzigingen, in het bij-
zonder voor de algemene investeringen, blijkt het relevant de gevolgen ervan voor 
de subsidiëring te onderzoeken. 

Deze audit is bijgevolg een opvolgingsaudit wat betreft de steun toegekend op 
basis van de ordonnantie van 1 juli 1993 (die maar weinig werd gewijzigd) en een 
volledige audit wat betreft de steun die wordt geregeld door de ordonnantie van 
1 april 2004 (die de vroegere regelgeving grondig heeft gewijzigd).
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 9 Organieke ordonnantie van 13 december 2007 betreffende de steun ter bevordering van de econo-
mische expansie.

10 Cf. punt 1.1 Juridisch kader.

De wetgeving verandert nog steeds. Op 13 december 2007 werd immers een 
nieuwe ordonnantie uitgevaardigd9. De soorten toegekende steun worden erin uit-
gebreid (steun voor ondernemingen die door een natuurramp of een buitengewone 
gebeurtenis worden getroffen, steun voor bedrijfscrèches, enz.) en de begunstig-
den zijn niet meer de bedrijven in strikte zin, maar eveneens verenigingen zonder 
winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen die 
actief zijn in het vlak van de begeleiding van de micro-, kleine en middelgrote 
ondernemingen.

2.1.3 Herstructurering van de diensten 

Als gevolg van de eerste audit van het Rekenhof is meer dan twee jaar geleden 
een reorganisatie begonnen van de diensten van het Bestuur Economie en Werk-
gelegenheid. De gespecialiseerde taken worden gehergroepeerd om de coheren-
tie van de bevoegdheden te versterken. Het fi nancieel en budgettair beheer wordt 
grotendeels gecentraliseerd. Er worden schaalvoordelen gezocht en er wordt 
eveneens gestreefd naar duidelijke procedures die een volledige controle van de 
toegekende steun moeten garanderen.

Wat meer bepaald de steun voor economische expansie betreft, is de subsidie-
toekenning sinds oktober 2007 gecentraliseerd in één enkele directie10. 

De directie Economische Inspectie controleert nog steeds een deel van de door het 
Bestuur Economie en Werkgelegenheid toegekende steun, o.a. de steun voor eco-
nomische expansie, maar haar opdrachten werden sterker toegespitst op het aspect 
“inspectie” en niet langer op de invordering van niet-verschuldigde bedragen zoals 
voordien. 

Sinds januari 2007 is er een directie Financiële Coördinatie. Ze is belast met de 
betaling van de steun. Op termijn moet ze eveneens instaan voor de opvolging 
van de invorderingen, de begroting, de overdrachten en de rapportering. 

In haar antwoord heeft de administratie erop gewezen dat parallel met de bevoegd-
heidsoverdrachten tussen de diensten en de oprichting van de directie Financiële 
Coördinatie eveneens de procesbeschrijvingen gefi naliseerd en in detail zijn uit-
gewerkt.

Niet alle betrokkenen zijn daar al volledig mee vertrouwd, maar de administratie 
verklaart ervan overtuigd te zijn dat binnen de diverse diensten de wil aanwezig 
is om degelijk werk te maken van het veranderingsproces, en dat de processen, 
rolverdelingen en verantwoordelijkheden in een nabije toekomst nog meer zullen 
worden verankerd en geconsolideerd.

2.2 Onderzoeksvragen 

De vragen die bij de initiële audit werden gesteld en die relevant gebleven zijn, 
worden hieronder vermeld. Ze werden aangevuld op basis van de evolutie van de 
toestand.



Economische expansiesteun – Rekenhof, oktober 2008 15

11 De bepalingen moeten worden bekeken op basis van een grondig onderzoek van de toepassing van 
de regelgeving. Bovendien moeten de punten die bij de initiële audit werden opgeworpen en nog 
actueel zijn, eveneens worden gecontroleerd (keuze van de toepasselijke regelgeving, criterium 
van onafhankelijkheid van de ondernemingen ten opzichte van andere vennootschappen die aan-
deelhouder zijn, referentieperiode die wordt gehanteerd voor de berekening van fi nanciële elemen-
ten, de begrippen investering en algemene kosten, ontbreken van passende verantwoordingen voor 
de aankoop van immateriële vaste activa, enz.). 

2.2.1 Economische gegevensbank Expeco

Is de informatie in Expeco exhaustief?

Zijn de invoerprocedures geüniformiseerd en geformaliseerd?

Zijn de registraties van de elementen in de papieren dossiers correct?

Zijn de berekeningen en procedures geautomatiseerd?

2.2.2 Onderzoek van de dossiers 

Worden de bepalingen van de ordonnantie van 1 april 2004 correct toege-
past11?

Hoe wordt de controle van de technische criteria van de specifi eke inves-
teringen van de ordonnantie van 1993 uitgevoerd?

Bieden de wijzigingen van de reglementaire bepalingen voor de steun voor 
consultancy en studies een antwoord op de risico's die het Rekenhof heeft 
vastgesteld, namelijk dat die steun ten onrechte met deze of gene regelge-
ving zou kunnen worden gelinkt naargelang van het voordeel dat eruit zou 
worden gehaald?

Worden de bovenvermelde wijzigingen correct toegepast?

Werd de overzending van informatie op papier vervangen door computer-
verbindingen met de betrokken entiteiten als dat mogelijk is?

Is er een effectieve functiescheiding tussen het onderzoek en de toekenning 
van de steun?

Centraliseert Expeco de gegevens van de beherende diensten en van de 
controlediensten?

2.2.3 Aan de begunstigden betaalde bedragen 

Liggen de betaalde bedragen niet hoger dan de toegekende bedragen?

Meldt Expeco elke overschrijding van de toegekende bedragen als ze worden 
geordonnanceerd?

2.2.4 Behandelingstermijn van de dossiers 

Werden er maatregelen genomen om de behandelingstermijn van de dossiers 
in te korten?

Worden de reglementaire bepalingen op dat vlak toegepast?

2.2.5 Controle van de dossiers door de directie Economische Inspectie 

Werden er maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de dossiers inzake 
economische expansie worden onderzocht, vooral gelet op de verplichting 
dat de vereffening van de derde schijf van de rentetoelagen wordt gecontro-
leerd door de directie Economische Inspectie, overeenkomstig de bepaling 
die in elke beslissing tot toekenning van die subsidies is opgenomen?

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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12 Op 18 juli 2007.
13 SAP zal alleen worden gebruikt om zo nodig tekortkomingen van Expeco te ondervangen. 
14 Het aandeel geselecteerde dossiers in vergelijking met de ingediende dossiers varieert volgens de 

soorten subsidiëring; het moet immers rekening houden met het aantal betrokken dossiers per 
soort subsidiëring (als er weinig dossiers zijn, ligt het aandeel hoger omdat sowieso een zeker 
aantal dossiers moeten worden onderzocht om de bevindingen te valideren) en met de invalshoek 
van deze audit (opvolgingsaudit voor de steun toegekend op basis van de ordonnantie van 
1 juli 1993, volledige audit voor de steun toegekend op basis van de ordonnantie van 
1 april 2004). 

Hoe worden de criteria gecontroleerd die de ordonnantie van 1 april 2004 
oplegt? Geeft die controle aanleiding tot moeilijkheden?

Wordt er gevolg gegeven aan de verslagen van de inspectie?

2.3 Werkwijze 

Om over volledige en actuele informatie te beschikken, werd het onderzoeksge-
bied van de audit beperkt tot de steun waarvoor een aanvraag werd ingediend in 
2006 en die moest worden toegekend in de loop van 2006 en 2007.

De onderstaande tabel inventariseert voor iedere toepasselijke reglementering 
het aantal ingediende aanvragen, de toegekende steun, de geweigerde steun en 
de steun waarvoor nog een beslissing12 moet worden genomen.

Jaren 2006 en 2007 (toestand op 30 juni 2007)

Ordonnantie 1993 Aantal dossiers

Ingediende aanvragen 471  (waarvan 60 investeringen en 
411 consultancy/studies/vorming)

Toegekende steun 409  (waarvan 37 investeringen en 
372 consultancy/studies/vorming)

Geweigerde steun  47  (waarvan 4 investeringen en 
43 consultancy/studies/vorming)

Steun die nog op een beslissing wacht  15  (waarvan 14 investeringen en 
1 consultancy/studies/vorming)

Ordonnantie 2004 Aantal dossiers

Ingediende aanvragen 703  (waarvan 297 rentetoelagen en 
406 kapitaalpremies)

Toegekende steun 512  (waarvan 226 rentetoelagen en 
286 kapitaalpremies)

Geweigerde steun 113  (waarvan 36 rentetoelagen en 
77 kapitaalpremies)

Steun die nog op een beslissing wacht  78  (waarvan 35 rentetoelagen en 
43 kapitaalpremies)

De audit werd uitgevoerd op basis van dossieronderzoek en interviews met de dos-
sierbeheerder en met de verantwoordelijken van de diensten om de bevindingen te 
valideren. Daarbij werd gewerkt met de programma’s Expeco (gegevensbank van 
de beherende diensten en van de Economische Inspectie) en SAP (betaling)13. 

De steekproef bestaat uit 105 dossiers die op aselecte wijze zijn uitgekozen op 
basis van verschillende modaliteiten om de bestaande soorten subsidiëring en 
subsidiëringscriteria af te dekken14. 

•

•
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15 De controlemodaliteiten voor de informatie die de begunstigden hebben bezorgd om de criteria te 
beoordelen inzake rationeel gebruik van energie, water en grondstoffen en de bescherming van het 
leefmilieu; de toepassing van de regelgeving voor de subsidiëring van consultancy en studies.

2.3.1 Voor de ordonnantie van 1 juli 1993

Er werden 32 dossiers geselecteerd:

10 kapitaalpremies in het kader van de subsidiëring van investeringen voor 
rationeel gebruik van energie, water en grondstoffen en de bescherming 
van het leefmilieu, voor meer dan 50.000 euro of gekoppeld, zelfs onrecht-
streeks, aan een subsidiëring toegekend op basis van de ordonnantie van 
1 april 2004 (d.w.z. 1/6 van de dossiers die in 2006 werden ingediend);

22 premies voor consultancy/studies, voor meer dan 20.000 euro (d.w.z. 
nagenoeg 1/20 van de dossiers die in 2006 werden ingediend).

De dossiers in het kader van de ordonnantie van 1 juli 1993 werden onderzocht 
vanuit de opvolging van de vorige audit; bijgevolg zijn maar bepaalde aspecten 
geverifi eerd15.

2.3.2 Voor de ordonnantie van 1 april 2004

Er werden 73 dossiers geselecteerd: 33 rentetoelagen en 40 kapitaalpremies, al 
dan niet gekoppeld aan versnelde afl ossingen en vrijstelling van onroerende voor-
heffi ng (d.w.z. 1/10 van de dossiers die in 2006 werden ingediend). Ze omvatten:

steun voor een bedrag van meer dan 50.000 euro;

dossiers waarin subsidiëringscriteria spelen in het kader van de ontwikke-
lingszone, de werkgelegenheidsdoelstellingen (starter, ondergekwalifi ceerd 
of middelmatig gekwalifi ceerd personeel, personeel dat verminderingen van 
sociale bijdragen geniet, onderneming in expansie, gebruik van de diensten 
van Actiris) en de doelstellingen inzake economisch beleid (starter, strategi-
sche sector, verwezenlijking van een vervoersplan, nieuwe inplanting buiten 
en in de ontwikkelingszone);

dossiers die door de drie toegelaten categorieën van ondernemingen werden 
ingediend (micro-, kleine en middelgrote ondernemingen);

een panel van dossiers die door elke beheerder werd onderzocht;

alle dossiers die aan eenzelfde begunstigde werden toegekend, ook op basis 
van de ordonnantie van 1 juli 1993, zodra een dossier volgens de bovenver-
melde criteria werd geselecteerd, wegens het risico op dubbele subsidiëring.

De dossiers werden onderzocht aan de hand van twee controleroosters (een voor 
de ordonnantie van 1 juli 1993, een ander voor de ordonnantie van 1 april 2004), 
vooral wat betreft de criteria die in de reglementeringen zijn vastgelegd. Zo werden 
de volgende punten onderzocht:

voor het rooster betreffende de ordonnantie van 1 juli 1993: de elementen die 
de begunstigden identifi ceren (ligging, rechtsvorm van de ondernemingen, 
enz.), de verantwoording van de technische criteria die samenhangen met 
het subsidiebedrag, de datums betreffende het onderzoeksproces van de 
dossiers, de omvang van de onderneming, de in aanmerking komende activi-
teitssectoren, de in aanmerking komende investeringen, de intensiteit van de 
steun, de toegekende en geordonnanceerde bedragen en de elementen die 
naar voren worden geschoven bij een eventuele steunweigering;

•

•

•

•

•

•

•

•
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voor het rooster betreffende de ordonnantie van 1 april 2004: de elementen 
die de begunstigden identifi ceren (ligging, rechtsvorm van de ondernemin-
gen, enz.), de datums betreffende het onderzoeksproces van de dossiers, de 
omvang van de onderneming, de in aanmerking komende activiteitssectoren, 
de in aanmerking komende investeringen, de intensiteit van de steun (op 
basis van de ontwikkelingszone en de criteria inzake werkgelegenheid en 
economisch beleid), de soort fi nanciering van de investeringen, de toeken-
ning van aanvullende steun (versnelde afschrijvingen en vrijstellingen van 
onroerende voorheffi ng), de toegekende en geordonnanceerde bedragen, de 
elementen die naar voren worden geschoven bij een eventuele steunweige-
ring en het bestaan van controles door de economische inspectie.

•
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3 Financiering van de steun

De kredieten voor de steun toegekend door de ordonnantie van 1 april 2004 (alge-
mene investeringen) en de ordonnantie van 1 juli 1993 (specifi eke investeringen 
en consultancy/studies/vorming) worden aangerekend ten laste van vijf basis-
allocaties van de begroting:

11.21.21.31.32 (rentetoelagen toegekend in het raam van de ordonnantie 
van 1 april 2004 of van de wet van 4 augustus 1978);

11.21.22.31.32 (niet-terugvorderbare toelagen en facultatieve toelagen in 
verband met studiekosten en/of deelnemingen aan opleidingen, toegekend 
in het raam van de ordonnantie van 1 juli 1993);

11.21.29.31.32 (toelagen in het kader van de promotie van het voogdij-
programma);

11.22.21.51.12 (kapitaalpremies toegekend in het raam van de ordonnantie 
van 1 april 2004 of van de wet 4 augustus 1978);

11.22.22.51.12 (kapitaalpremies in het raam van de ordonnantie van 
1 juli 1993).

Een zesde allocatie heeft betrekking op de kredieten met betrekking tot de ver-
schuldigde intresten in geval van vertraging bij het onderzoek van de steun van 
de ordonnantie van 1 april 2004: 11.29.25.34.41 (schadevergoeding aan derden 
in uitvoering van artikel 4, § 4, 2°, van de ordonnantie van 1 april 2004).

De administratie heeft gepreciseerd dat de tenuitvoerlegging van de ordonnantie 
van 13 december 2007 zal samengaan met het opzetten van een begrotingsstruc-
tuur zoals deze die is ingevoerd voor de ordonnantie van 1 april 2004, dus een 
begrotingsartikel per sectie van de ordonnantie.

De kredieten zijn van 2006 tot 2008 als volgt geëvolueerd (bedragen in euro):

•

•

•

•

•

 2006 2007 2008

Allocaties
Ordonnancerings-

kredieten
Vastleggings-

kredieten
Ordonnancerings-

kredieten
Vastleggings-

kredieten
Ordonnancerings-

kredieten
Vastleggings-

kredieten

11.21.21.31.32 4.200.000 6.600.000 5.500.000 7.000.000 6.500.000 8.000.000

11.21.22.31.32 2.155.000 2.155.000 2.300.000 2.400.000 2.500.000 2.700.000

11.21.29.31.32 15.000 45.000 50.000 100.000 0 0 

11.22.21.51.12 4.400.000 5.400.000 8.500.000 9.500.000 6.500.000 7.500.000 

11.22.22.51.12 4.500.000 5.500.000 1.859.000 3.500.000 3.151.000 5.000.000

11.29.25.34.41 50.000 50.000 10.000 10.000 10.000 10.000

Totaal 15.320.000 19.750.000 18.219.000 22.510.000 18.661.000 23.210.000 

Het is moeilijk na te gaan of het bedrag van de in de begroting ingeschreven 
ordonnanceringskredieten is afgestemd op de reële behoeften, omdat het aantal 
dossiers dat nog bij de personeelsleden moet worden gefi naliseerd en het bedrag 
ervan onbekend zijn. 

De dienst voert in de loop van het jaar globale kredietvastleggingen uit zonder 
enige band met de bedragen die later dossier per dossier zullen worden toege-
kend. Uit de vastgelegde bedragen is bijgevolg niet af te leiden hoeveel kredieten 
zullen worden geordonnanceerd.
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16 Het saldo beliep 53 euro op 30 september 2007.

De administratie heeft erop gewezen dat de steun sinds 2008 individueel wordt 
vastgelegd, zodat de budgettaire rapportering gedetailleerder kan verlopen en er 
een rechtstreekse band ontstaat tussen de vastlegging en de ordonnancering.

Bovendien worden de rentetoelagen betaald op basis van verklaringen van schuld-
vordering ingediend door de fi nanciële instellingen van de begunstigden, terwijl de 
premies worden vereffend nadat een beslissing is genomen inzake toekenning 
van de steun. De ordonnanceringsdatum van de rentetoelagen, die afhangt van 
de snelheid waarmee de fi nanciële instellingen werken, kan dus niet nauwkeurig 
worden voorzien. 

De in de begroting 2007 ingeschreven kredieten zijn niet toereikend om alle 
dossiers te ordonnanceren die ten laste van de allocaties 11.21.21.31.32 en 
11.22.21.51.12 zijn gefi naliseerd. 

De ordonnanceringskredieten van allocatie 11.21.21.31.32 werden niet verhoogd 
bij de aanpassing en waren volledig opgebruikt op het einde van 2007.

De ordonnanceringskredieten van allocatie 11.22.21.51.12 zijn sinds eind septem-
ber uitgeput16. Om die reden heeft de Inspectie van Financiën op 1 oktober gewei-
gerd vijf dossiers voor een bedrag van 1.440.000 euro te viseren. Nadien zijn daar 
nog andere dossiers bij gekomen. Er liggen nog dossiers te wachten voor nagenoeg 
3 miljoen euro in totaal. De kredieten die bij de aanpassing van november (3 mil-
joen euro) werden goedgekeurd, werden dus opgebruikt voor de vereffeningen die 
nog moesten gebeuren. De dossiers die nadien werden gefi naliseerd, werden niet 
geordonnanceerd in 2007.

Voor de begroting 2008 kan al worden vastgesteld dat de ordonnanceringskredie-
ten op allocatie 11.21.21.31.32 maar één miljoen euro hoger liggen dan de voor 
2007 ingeschreven kredieten. De ordonnanceringen in 2008 zouden echter hoger 
moeten liggen dan die van 2007, rekening houdend met de tijd die verloopt tussen 
de toekenningsbeslissingen en de betalingsaanvragen die de fi nanciële instellingen 
indienen. Het zou dus kunnen dat het ingeschreven bedrag niet toereikend is. 

De voor 2008 ingeschreven ordonnanceringskredieten op allocatie 11.22.21.51.12 
liggen paradoxaal genoeg lager dan die voor 2007 (− 2 miljoen euro), terwijl deze 
laatste kredieten ontoereikend zijn en er als gevolg daarvan ordonnanceringen 
van 2007 zullen worden verschoven naar 2008.

Het aantrekkelijk subsidiëringspercentage van de ordonnantie van 1 april 2004 is 
een factor die de ondernemingen interesseert. Het aantal ingediende dossiers 
stijgt. Aangezien het toegekende percentage hoger is dan dat in de vroegere 
wetgeving, liggen de toegekende bedragen hoger dan vroeger.

Allocaties 11.21.21.31.32 
en 11.22.21.51.12

2005 2006 2007

Aantal ingediende dossiers 559 (wet 1978) 714 (ordonnantie 2004) 863 (ordonnantie 2004)

Toegekende bedragen 
(in euro)

6.599.826 (wet 1978) 12.288.576 
(waarvan 2.984.006 wet 1978 en 
9.304.570 ordonnantie 2004)

16.406.516 
(waarvan 373.011 wet 1978 en 
16.133.405 ordonnantie 2004)
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17 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 februari 2008 tot wijziging van het 
besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 oktober 2005 houdende uitvoering van 
de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de gewestelijke steun voor de algemene investeringen 
ten gunste van de micro-, kleine en middelgrote ondernemingen.

De administratie heeft aangekondigd dat er in samenwerking met het kabinet van 
de minister belast met Economie een maandelijkse monitoring is ingesteld van het 
budget bestemd voor economische expansiesteun. Die monitoring zal aanleiding 
geven tot overleg tussen de administratie en het kabinet van de minister om de 
aanwending van de beschikbare budgetten op te volgen.

Tijdens de tegensprekelijke procedure heeft de administratie ook verduidelijkt dat 
de monitoring plaatsvond op basis van gegevens meegedeeld op papier, maar dat 
er spoedig een geïnformatiseerde interface zou worden geïnstalleerd. Anderzijds 
is er een nieuw wijzigingsbesluit17 genomen dat een maximum vastlegt voor de 
toekenning van de kapitaalpremies en dat machtiging verleent om die premies in 
twee schijven te vereffenen, zodat de begrotingsimpact bij de betalingen makke-
lijker beheersbaar is. Die wijziging zou moeten worden overgenomen door de 
besluiten tot uitvoering van de ordonnantie van 13 december 2007.

Aanbeveling: met toepassing van de bevindingen uit de monitoring zouden de 
ordonnanceringskredieten moeten worden aangepast volgens de behoeften die 
voortvloeien uit de toepassing van de bepalingen van de ordonnantie van 
1 april 2004.
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18 Cf. punt 2.2.3 Aan de begunstigden betaalde bedragen.
19 Die rubriek zou nooit worden ingevoerd.
20 Die rubriek wordt slechts weinig ingevuld. Als ze ingevuld werd, zou het mogelijk zijn per perso-

neelslid de lijst van de dossiers te raadplegen naargelang hun status om op die manier het risico 
op overschrijding van de behandelingstermijnen te ondervangen.

21 Er zijn 5 dossiers in de steekproef waarvoor geen krediet is ingevoerd, er zijn 10 dossiers in de 
steekproef waarvoor geen eigen middelen zijn ingevoerd.

4 Administratief beheer

4.1 Economische gegevensbank Expeco

4.1.1 Opmerkingen van de initiële audit

Het Rekenhof had opgemerkt dat dit fundamentele instrument geen volledige 
informatie kon garanderen; de invoerprocedures waren niet geüniformiseerd en 
afhankelijk van de rubrieken waren de registraties van wisselende betrouwbaar-
heid. Anderzijds ontbraken sommige automatismen: het door de Europese Com-
missie maximaal toegelaten steun werd door Expeco niet gelimiteerd, de betaalde 
bedragen konden hoger liggen dan de toegekende bedragen18, het programma 
kon zelf de steun voor consultancy, studies en vorming niet berekenen en er was 
niet voorzien in het opmaken van herinneringsbrieven als de termijnen worden 
overschreden. 

Het Rekenhof formuleerde de aanbeveling de automatische procedures voor de 
berekening van de steun te versterken, coherentietesten in te voeren, de gebruiks-
vriendelijkheid van het programma te verbeteren en de verschillende bestaande 
gegevens of gegevensbanken zo volledig en fl exibel mogelijk te integreren. Parallel 
daarmee moest een procedurehandleiding voor de personeelsleden worden opge-
steld om de uniformiteit en volledigheid bij de invoer te garanderen. 

4.1.2 Evolutie van de toestand

Er werd een “handleiding Expeco” voor de personeelsleden opgesteld. Daarin 
worden de invoer en de raadpleging in grote lijnen uiteengezet, maar ze regelt 
niet alle situaties en ze wordt niet strikt gevolgd. 

Volledigheid van de informatie

Expeco omvat voortaan gegevens in verband met de controle van de steun die 
door de directie Economische Inspectie wordt uitgevoerd. Het bevat eveneens de 
geweigerde dossiers in verband met consultancy, studies en vorming. Bepaalde 
rubrieken worden echter niet systematisch door de beheerders ingevoerd, bij-
voorbeeld die met betrekking tot: 

de comptabiliteitsgegevens (balans en rekeningen) van de ondernemingen, 
die helpen om de omvang van een onderneming te bepalen en dus na te 
gaan of ze in aanmerking komt voor de steun gebaseerd op de ordonnantie 
van 1 april 200419; 

de opvolging van de behandelingstermijnen van de dossiers (bladwijzer-
procedure), die elk personeelslid in staat stelt op de hoogte te blijven van 
de status van zijn dossiers20; 

het krediet en de eigen middelen, die aangeven hoe de onderneming haar 
aandeel in de investering zal fi nancieren21. 

•

•

•



Economische expansiesteun – Rekenhof, oktober 2008 23

22 Dat is het geval voor 5 dossiers; de beherende dienst gaat ervan uit dat, aangezien de onderne-
ming werkt, er minstens één persoon is tewerkgesteld.

23 Er is bij de invoer in 3 dossiers geen enkel personeelslid vermeld.
24 In 4 dossiers.
25 In 26 dossiers van de steekproef worden geen zelfstandigen vermeld in Expeco, terwijl deze zijn 

vermeld in de formulieren voor steunaanvraag die door de ondernemingen werden ingevuld. 
26 In de steekproef vermelden 11 aanvraagformulieren, al dan niet met verantwoordingsstukken als bij-

lage, VTE die verminderingen van sociale bijdragen genieten, die niet in Expeco werden ingevoerd. 
27 2 aanvraagformulieren vermelden VTE die geen einddiploma van het hoger secundair onderwijs 

hebben, die niet in Expeco zijn ingevoerd. Bovendien werden de VTE voor 2 dossiers beperkt tot 
1 eenheid, terwijl het blijkbaar om 6 personen gaat volgens het aanvraagformulier en de bijge-
voegde verantwoordingsstukken; daar het echter om een micro-onderneming gaat, volstond 1 een-
heid om de onderneming het voorkeurspercentage te laten genieten op basis van de kwalifi catie-
voorwaarden van het personeel en het werd dus niet nodig geacht het werkelijke aantal in te 
voeren, waarmee vaak omzichtig moet worden omgegaan. 

28 Een dossier werd ingevoerd als een kapitaalpremie, terwijl het om een rentetoelage gaat. Bovendien 
werd het criterium van een nieuwe inplanting correct in aanmerking genomen in het onderzoeksver-
slag, maar niet in Expeco, zonder dat dit echter een invloed heeft op het steunpercentage, daar dat 
beperkt is tot de intrest die de onderneming werkelijk heeft betaald. De onderzoeksdatum van een 
tweede dossier komt niet overeen met de gegevens van het papieren dossier. Het onderzoeksver-
slag van een derde dossier maakt gewag van VTE die geen einddiploma van het hoger secundair 
onderwijs bezitten, maar die worden niet in Expeco vermeld; Expeco vervangt dat criterium door dat 
van VTE die verminderingen van sociale bijdragen genieten (beide criteria verhogen het subsidië-
ringspercentage met 5 %; de fout heeft dus geen invloed op het eindbedrag van de steun). De 
onderneming in een vierde dossier wordt verkeerdelijk als “klein” aangemerkt, maar in het onder-
zoeksverslag correct aangegeven als “micro-onderneming”; de andere parameters die als grondslag 
dienen voor de berekening van het subsidiëringspercentage in Expeco werden ingevoerd overeen-
komstig het criterium “micro-onderneming”, zodat de fout geen invloed heeft op het steunbedrag. 

Eenmaking van de invoerprocedures

De invoerprocedures zijn niet volledig eenvormig gemaakt. Wat betreft de gege-
vens over het personeel omvat bijvoorbeeld het “aantal personeelsleden” voor de 
ondernemingen die geen enkel personeelslid effectief vermelden, meestal min-
stens één werknemer22, maar niet altijd23. Soms worden ook bestuurders bij het 
personeel gerekend24. 

Het aantal zelfstandigen wordt niet systematisch opgegeven25. Een specifi eke 
kenmerk van het programma zelf is dat, als er geen zelfstandige moet worden 
ingevoerd, het ontbreken van dat gegeven ofwel kenbaar wordt gemaakt door 
een lege rubriek ofwel wordt aangegeven met de cijfers “00”. 

Ook de voltijdse equivalenten (VTE) die verminderde sociale bijdragen genieten26, 
de VTE die geen einddiploma van het hoger secundair onderwijs27 hebben en de 
via Actiris aangeworven VTE worden niet altijd vermeld. 

De beheerders blijken vaak alleen de gegevens in te voeren die nodig zijn voor de 
berekening van de steun. Zodra de ingevoerde elementen volstaan opdat de onder-
neming het maximumsteunpercentage bereikt waarop ze aanspraak kan maken, 
worden de andere gegevens, hoewel ze voorhanden zijn, niet altijd ingevoerd.

Betrouwbaarheid van de ingevoerde gegevens

De betrouwbaarheid van de ingevoerde gegevens in vergelijking met de gegevens 
in de papieren dossiers werd onderzocht voor de dossiers die steunen op de 
ordonnantie van 1 april 2004.

In vergelijking met de eerste audit werden er slechts weinig fouten vastgesteld28, 
vooral omdat bepaalde specifi eke kenmerken van Expeco, die een specifi eke 
invoer vereisten om de berekeningen automatisch te kunnen laten uitvoeren, niet 
meer van toepassing zijn. 
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29 Overeenkomstig artikel 8 van het besluit van de regering van 20 oktober 2005 en de van toepas-
sing zijnde richtlijnen van de ordonnantie van 1 april 2004, hoofdstuk 5.

30 Cf. punt 2.1.2 Wijziging in de regelgeving.

Automatisering van de berekeningsprocedures

De berekeningsprocedures zijn grotendeels geautomatiseerd. In bepaalde geval-
len is echter een manuele tussenkomst noodzakelijk. 

Zo worden de rentetoelagen manueel beperkt tot de intrest die de ondernemin-
gen bij wijze van terugbetaling van hun investeringskrediet betalen29. 

De steun voor consultancy, studies en vorming wordt buiten Expeco berekend, 
omdat het programma de toelaatbare uitgaven niet automatisch kan beperken tot 
het toegelaten maximumbedrag. Pas nadien worden ze in Expeco opgenomen. 

Vooruitzichten

Met het oog op de toepassing van de organieke ordonnantie van 13 decem-
ber 200730 betreffende de steun ter bevordering van de economische expansie 
werd een procedure opgestart om een consultant aan te stellen die een gege-
vensbank moet uitwerken die gebruiksvriendelijker en krachtiger is dan Expeco. 
Die laatste zal dan moeten verdwijnen. In die optiek verzamelt de administratie nu 
al nuttige informatie om het uit te werken programma optimaal te laten werken. 

De administratie heeft meer in het bijzonder aangekondigd dat er een ontwerp-
bestek is opgemaakt en dat het Centrum voor Informatica voor het Brusselse 
Gewest (CIBG), de informaticapartner van het ministerie, het initiatief heeft 
genomen om het gevraagde programma voor het beheer van de subsidies van het 
Bestuur Economie en Werkgelegenheid te bundelen met een gelijkaardige vraag 
die uitgaat van de directie voor Huisvesting van het Bestuur Ruimtelijke Ordening 
en Huisvesting. Er is een gemeenschappelijk bestek opgesteld en voor akkoord 
bezorgd aan de betrokken besturen en directies.

Het nieuwe programma moet verschillende functionaliteiten aankunnen, waaronder 
het geautomatiseerd rondsturen van de informatie (workfl ow), de opvolging van 
de termijnen, de berekeningstabellen, de interactieve formulieren voor subsidie-
aanvragen.

Volgens het CIBG zal dat programma niet vóór medio 2009 operationeel zijn. Het 
Bestuur Economie en Werkgelegenheid zal het nodige doen om zo snel mogelijk 
tot een concreet resultaat te komen.

4.2 Onderzoek van de dossiers

4.2.1 Criteria voor inaanmerkingneming

Opmerkingen uit de initiële audit

Het Rekenhof had opgemerkt dat door de compexiteit van de criteria voor inaan-
merkingneming en de controle ervan door de administratie, niet kon worden gega-
randeerd dat de wettelijke bepalingen correct worden toegepast. Zo bleken er 
verschillende problemen te bestaan om de door de aanvragers toegezonden infor-
matie te verifi ëren. Die houden met name verband met de vraag welke reglemen-
tering van toepassing wegens de elkaar overlappende teksten, met het criterium 
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31 Verordening 70/2001/EG van 12 januari 2001, artikelen 2 en 4, punt 5, bijlage 1; aanbeveling 
2003/361/EG van 6 mei 2003 in verband met de defi nitie van micro-, kleine en middelgrote onder-
nemingen; bijlage, artikel 3 (toegepast door de beherende dienst, hoewel niet geïntegreerd in de 
gewestelijke regelgeving); richtlijnen betreffende de staatssteun met regionaal doel voor de peri-
ode 2000-2006, 98/C/74/06, 4.6; richtlijnen betreffende de staatssteun met regionaal doel voor 
de periode 2007-2013, 2006/C/54/08, 4.2.1, punt 56. Ondernemingen kunnen steun genieten op 
basis van de ordonnantie van 1 april 2004 op voorwaarde dat ze tegemoetkomen aan de vereisten 
van de EG, gedefi nieerd in de bovenvermelde verordening en de bovenvermelde aanbeveling.

32 Verslag van het Rekenhof bezorgd aan de minister belast met Economie van de Brusselse Hoofd-
stedelijke Regering op 4 augustus 2004, Economische expansiesteun, Moeilijkheden om tot 
bepaalde informatie toegang te verkrijgen, blz. 18 en 19.

33 Die gegevensbanken bevatten niet systematisch de nodige informatie.
34 Bovenvermelde aanbeveling, artikel 3, punt 5.
35 De aanvragers hebben erop gewezen dat ze deelnemingen van meer dan 25 % hebben in respec-

tievelijk één en drie ondernemingen.

van de onafhankelijkheid van ondernemingen ten aanzien van andere vennoot-
schappen die er aandeelhouder van zijn, met de referentieperiode die wordt gehan-
teerd om de fi nanciële elementen te berekenen, met de vaagheid van de begrippen 
investering en algemene kosten, met het verbod om vervangingsinvesteringen te 
subsidiëren en met het ontbreken van adequate verantwoordingen voor de aan-
koop van immateriële vaste activa. 

Het Rekenhof had een strakkere controle voorgesteld en had onderstreept dat de 
wetgever specifi eke maatregelen moest nemen om het risico op misbruiken inzake 
subsidiëring van immateriële investeringen binnen de perken te houden. 

Evolutie van de toestand

De reglementaire hervormingen die de ordonnantie van 1 april 2004 heeft inge-
voerd, hebben de problemen van de ingewikkelde inaanmerkingneming niet vol-
ledig kunnen oplossen. 

Oorsprong van de criteria (ordonnantie van 1 april 2004)

De meeste criteria vloeien voort uit schikkingen van de Europese Commissie die 
aan de Europese staten worden opgelegd of aanbevolen31. 

Het Rekenhof had in dat verband in de initiële audit opgemerkt dat de toepassing 
van het criterium betreffende het kapitaalbezit soms delicaat bleek32. De controle 
van dat criterium blijft problematisch omdat de administratie alleen de beschikbare 
gegevensbanken kan gebruiken (gegevensbank Belfi rst, Nationale Bank van België 
en Kruispuntbank van de ondernemingen33, niet-gecertifi ceerde boekhoudgegevens 
die de bedrijven zelf bezorgen, attesten op erewoord van de ondernemingen). Het 
gebruik van een attest op erewoord wordt door de Europese Commissie toegela-
ten, zonder dat dit echter afbreuk doet aan de controles of verifi caties waarin de 
wetgevingen van de nationale overheid of de gemeenschappen voorzien34.

In de steekproef van de dossiers die voor deze audit werden geselecteerd, heeft 
het Rekenhof vastgesteld dat voor twee ondernemingen niet de passende contro-
les waren uitgevoerd35. 

�
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36 Bovenvermelde aanbeveling, artikel 3, punt 2.
37 Verslag van het Rekenhof bezorgd aan de minister belast met Economie van de Brusselse Hoofd-

stedelijke Regering op 4 augustus 2004, Economische expansiesteun, Problemen in verband met 
het ontbreken van de nodige preciesheid van de data van naleving van de criteria, blz. 19 en 20.

38 Besluit van de regering van 20 oktober 2005, artikel 10, § 1.
39 Vergadering van 16 oktober 2007 met de directeur van de beherende dienst.
40 De architectkosten bijvoorbeeld.
41 Die worden gevraagd in de lijst van de documenten die bij het formulier voor investeringssteunaan-

vraag moeten worden gevoegd.
42 Zie punt 4.2.6 Specifi eke opmerkingen in verband met de door de ordonnantie van 1 april 2004 

toegekende steun. Historiek van de rekeningen van klasse 2.
43 Zie punt 4.2.6 Specifi eke opmerkingen in verband met de door de ordonnantie van 1 april 2004 

toegekende steun. In aanmerking komende investeringen.

Meer bepaald in verband met de vermelde drempelbedragen blijft het probleem 
van de betrouwbaarheid van de gegevens bestaan. De bepalingen van aanbeveling 
2003/361/EG worden voortaan echter toegepast: in het geval van partneronder-
nemingen of verbonden ondernemingen zijn de gegevens die moeten worden 
onderzocht, beperkt tot die van de onderneming die zich op een niveau onmiddel-
lijk boven of onder de betrokken onderneming bevindt36, wat de uit te voeren 
controles enigszins beperkt. 

Het Rekenhof had eveneens opgemerkt dat de reglementering weliswaar bepaalt 
welk boekjaar in aanmerking moest worden genomen om het bedrag van de omzet 
of van het balanstotaal te bepalen, maar dat die reglementering niet bepaalde of 
de criteria om de omvang van de onderneming te kunnen bepalen, moesten zijn 
vervuld bij de indiening van de aanvraag en dat nog het geval moest zijn als de 
beslissing wordt genomen. De dossiers werden in de praktijk weliswaar meestal 
onderzocht op basis van de criteria die bij de indiening van de steunaanvragen 
moesten zijn vervuld, maar het gebeurde ook vaak dat bepaalde dossiers werden 
gesubsidieerd op basis van nieuwe informatie die op het ogenblik van de beslis-
sing bij de beherende dienst aankwam. 

Het Rekenhof had bijgevolg aanbevolen dat de dossiers een gelijke behandeling 
moesten krijgen en dat de rechtszekerheid van de aanvragers moest worden ver-
beterd door duidelijk te preciseren op welk tijdstip en in voorkomend geval gedu-
rende welke periode de onderneming moest beantwoorden aan de criteria voor 
inaanmerkingneming zoals bepaald in de reglementering37. Dat punt werd sedert-
dien38 gedefi nieerd en de beherende dienst gaat voortaan uit van de toestand op 
de datum van indiening van het dossier39. 

Wat de begrippen investeringen en algemene kosten betreft, merkte het Rekenhof 
op dat de onderneming de uitgaven ofwel als algemene kosten kon beschouwen 
(die van subsidiëring worden uitgesloten), ofwel als investeringsuitgaven40, wat tot 
uiting komt in de boeking. Uit het dossieronderzoek is echter niet gebleken dat de 
administratie, bij het onderzoeken van de aanvragen, altijd met kennis van zaken 
kon beoordelen of de betrokken uitgaven al dan niet in aanmerking kwamen, omdat 
ze niet over de nodige boekhouddocumenten kon beschikken. 

Voortaan wordt de inaanmerkingneming gecontroleerd op basis van de voorge-
legde historiek van de rekeningen van klasse 2 (vaste activa)41, zelfs al blijven er 
in dat opzicht nog bepaalde problemen bestaan42. 

Het Rekenhof had eveneens opgemerkt dat op basis van de dossiers moeilijk kan 
worden bepaald wat een vervangingsinvestering is. Het besluit van de regering 
van 20 oktober 2005, genomen met toepassing van de ordonnantie van 1 april 2004, 
legt voortaan de berekeningsmodaliteiten vast om de vervangingsinvesteringen te 
weren, hoewel niet alle problemen zijn opgelost43. 



Economische expansiesteun – Rekenhof, oktober 2008 27

44 De facturatie aan zichzelf vertegenwoordigt naargelang van de gevallen 7, 13 en 59 % van het 
totale door de beherende dienst goedgekeurde investeringsprogramma.

45 De richtsnoeren leggen uit hoe de EG in bepaalde domeinen te werk gaat, maar hebben geen 
dwingend karakter.

46 Richtlijnen die van toepassing zijn voor de ordonnantie van 1 april 2004, artikel 3, § 9.
47 Vroeger konden middelgrote ondernemingen voor hun algemene investeringen een beroep doen op 

de bepalingen van de wet van 4 augustus 1978 of op die van de ordonnantie van 1 juli 1993.
48 De sectoren van de drankslijterijen, logies, de kantines (met uitzondering van hotels en restau-

rants) en het luchtvervoer zijn uitgesloten in de regelgeving in het kader van de ordonnantie van 
1 juli 1993, maar niet in die in het kader van de ordonnantie van 1 april 2004.

49 Bepaalde investeringen, zoals vervangingsinvesteringen, worden uitgesloten uit de regelgeving in 
het kader van de ordonnantie van 1 april 2004, maar niet uit die in het kader van de ordonnantie 
van 1 juli 1993. 

In de initiële audit had het Rekenhof bovendien opgemerkt dat twee dossiers uit 
de steekproef betrekking hadden op immateriële investeringen. Op die gevallen 
had het kritiek aangezien de gesubsidieerde ondernemingen aan zichzelf gefactu-
reerde uitgaven voorlegden voor het totale bedrag van de toegekende steun, zon-
der dat kon worden bepaald hoe zij aan de gefactureerde bedragen kwamen. In 
de loop van de huidige audit kwamen drie dossiers aan het licht met facturatie 
aan zichzelf voor immateriële investeringen44. De richtlijnen betreffende de staats-
steun met regionaal doel voor de periodes 2000-2006 en 2007-201345 preciseren 
nochtans dat die investeringen moeten worden verworven bij derden tegen markt-
voorwaarden. Op 1 september 2007 werden de toepassingsrichtlijnen van de 
ordonnantie van 1 april 2004 in die zin gewijzigd46 en sedertdien is facturatie aan 
zichzelf verboden. 

 Overlapping van de reglementering 
(ordonnanties van 1 juli 1993 en 1 april 2004)

In bepaalde gevallen blijft de kwestie van overlappende regelgeving bestaan. 

Door de invoering van de ordonnantie van 1 april 2004 werd de mogelijkheid afge-
schaft voor sommige ondernemingen om voor hun algemene investeringen een 
beroep te doen op twee verschillende regelgevingen47. De activiteitssectoren die 
van steun zijn uitgesloten, zijn echter niet strikt dezelfde in de twee regelgevin-
gen48; voor de investeringen geldt dezelfde opmerking49. Door de tenuitvoerlegging 
van de ordonnantie van 13 december 2007 zou dat eenvormig moeten maken. 

4.2.2  Technische criteria van de specifi eke investeringen 
(ordonnantie van 1 juli 1993)

Opmerkingen van de initiële audit 

Om te zien of de technische criteria van de specifi eke investeringen worden nage-
leefd, nam de administratie alleen akte van de door de begunstigden of hun leve-
ranciers opgestelde documenten. Ze deed geen beroep op tegensprekelijke des-
kundigheid, zoals de regelgeving toelaat. Het Rekenhof had aangeraden ofwel 
externe deskundigen te raadplegen voor belangrijke subsidies, ofwel de ingenieur 
en deskundige aan te werven waarin de personeelsformatie voorziet. 

�



28 Economische expansiesteun – Rekenhof, oktober 2008

50 Besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 mei 2005 houdende uitvoering van 
artikel 8, § 1 en § 2, van de ordonnantie van 1 juli 1993.

51 In twee gevallen gaat het om een volledige studie voor informaticaontwikkeling; het eerste geval 
wordt echter als consultancysteun gecatalogeerd, het andere als steun voor studies. 

 In een ander geval gaat het om een studie om de verkooppunten te identifi ceren en de te volgen 
strategie aan te kondigen, die aansluit bij punctuele managementproblemen, gedefi nieerd in het 
besluit in verband met consultancy (besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uit-
voering van artikel 8, § 2). Niettemin werd een steun voor studies toegekend. In dit laatste geval had 
de onderneming in hetzelfde jaar al twee keer steun ontvangen voor consultancy en kon ze die steun 
op dat ogenblik dus niet meer krijgen; ze kon daarentegen nog een steun voor studies vragen. 

52 Ordonnantie van 1 juli 1993, artikel 2.

Evolutie van de toestand 

Er werd geen gevolg gegeven aan de aanbeveling van het Rekenhof; de criteria 
worden nog steeds beoordeeld op basis van documenten die de begunstigden of 
hun leveranciers hebben opgesteld. Evenmin werd de personeelsformatie aan-
gevuld. 

Aanbeveling: het Rekenhof herhaalt zijn vroegere aanbeveling.

4.2.3  Gebrek aan een nauwkeurige defi nitie van de steun voor consultancy 
en studies (ordonnantie van 1 juli 1993)

Opmerkingen van de initiële audit

Het gebrek aan een nauwkeurige defi nitie van de steun voor consultancy en voor 
studies deed het risico ontstaan dat de steun ten onrechte ofwel bij de ene ofwel 
bij de andere regeling werd ingedeeld, hoofdzakelijk op grond van het voordeel 
dat de regeling oplevert. 

Evolutie van de toestand

Het probleem is slechts gedeeltelijk geregeld door een wijziging in de regelemen-
tering.

Studies worden beter gedefi nieerd ten opzichte van consultancy en de twee soor-
ten steun worden voortaan op dezelfde wijze geplafonneerd. Het aantal studies 
dat een begunstigde jaarlijks kan indienen, is echter beperkt tot één per project en 
per kalenderjaar. Voor consultancy daarentegen is het aantal beperkt tot twee50. 

De keuze van de steunregeling kan tot verwarring leiden: het kan gebeuren dat 
een onderneming voor eenzelfde voorwerp ofwel consultancysteun ofwel steun 
voor studies krijgt51. De recente inschakeling van kwaliteitscoördinatoren zou een 
meer eenvormige classifi catie van de steun moeten garanderen, waarbij één per-
soon instaat voor het onderzoek van alle dossiers in dat verband. 

De controle van de steekproef geeft bovendien aanleiding tot de volgende opmer-
kingen. 

De steun wordt toegekend aan ondernemingen die activiteiten in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest ontplooien52. De administratie houdt bijgevolg rekening 
met het adres van de exploitatiezetel(s) van de ondernemingen, en niet met de 
maatschappelijke zetel. Eén onderneming heeft niettemin steun voor consultancy 
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53 In Drogenbos. Er bestaat weliswaar op geografi sch niveau verwarring omdat de maatschappelijke 
zetel en de exploitatiezetel van de onderneming zich op een doorlopende site bevinden, die op de 
grens ligt tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Vlaamse Gemeenschap.

54 Ordonnantie van 1 juli 1993, artikelen 15 tot 17.
55 Voor de verbetering van de werking en de competitiviteit van de managers en de ploegverantwoor-

delijken.
56 Besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 mei 2005 houdende uitvoering van 

artikel 8, § 1, van de ordonnantie van 1 juli 1993, artikel 1, § 4, en houdende uitvoering van artikel 8, 
§ 2, van de ordonnantie van 1 juli 1993, artikel 1, § 5.

57 De bestuurders van de onderneming die de steun geniet en van de consultancyfi rma zijn dezelfde. 

en studies genoten terwijl haar exploitatiezetel buiten het gewest lag53. Een 
andere onderneming is zich blijkbaar na de toekenning van de steun en vóór de 
geldende termijn van drie jaar buiten het gewest gaan vestigen54. 

Bovendien wordt vastgesteld dat eveneens steun wordt toegekend als een onder-
neming niet alleen over exploitatiezetels in Brussel beschikt, maar ook buiten het 
gewest. Hoewel het mogelijk is de zetel van een materiële investering nauwkeurig 
te lokaliseren, is dat niet noodzakelijk het geval voor studies of consultancy. Zo 
werd consultancysteun55 toegekend aan een onderneming waarvan de exploitatie-
zetels niet alleen in Brussel, maar ook in Vlaanderen en Wallonië liggen, en niets 
wijst erop dat het alleen om de Brusselse zetels zou gaan. 

De regelgeving bepaalt eveneens dat consultants of instellingen die subsidieer-
bare diensten presteren voor ondernemingen, onafhankelijk moeten zijn van de 
begunstigde van de steun56. In één geval is die onafhankelijkheid niet bewezen57. 

Tot slot wordt in bijkomende orde vastgesteld dat twee dossiers op een latere 
datum werden geregistreerd dan die waarop de administratie ze effectief had ont-
vangen. Dat gebeurde omdat de begrotingskredieten ontbraken die nodig zijn om 
tot de vastleggingen over te gaan. 

Aanbeveling: de ten onrechte toegekende steun moet worden teruggevorderd en 
er zou moeten worden nagegaan of de onderneming waarvan de exploitatiezetel 
na de steuntoekenning buiten het gewest is verhuisd, die subsidiëring mag 
behouden. Er zouden bovendien reglementaire maatregelen kunnen worden 
bestudeerd om de toe te kennen steun nauwkeuriger af te bakenen, opdat die 
wordt beperkt tot het grondgebied van het gewest (verdeelsleutel van de steun 
op basis van de betrokken zetels bijvoorbeeld). De registratiedatum van de dos-
siers zou tot slot niet mogen worden uitgesteld.

4.2.4  Functiescheiding en handtekeningdelegatie 
(ordonnanties van 1 juli 1993 en 1 april 2004)

Opmerkingen van de initiële audit

Nadat het Rekenhof had vastgesteld dat eenzelfde personeelslid een dossier kon 
onderzoeken en de beslissing tot toekenning van de toelage kon ondertekenen in 
het kader van de handtekeningdelegatie, had het aanbevolen dat er voor de alge-
mene investeringen een scheiding moest komen tussen de functie onderzoek van 
de steun en de functie toekenning van de steun. 
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58 Ministerieel besluit van 17 februari 2006 betreffende delegaties van handtekening toegestaan aan 
de ambtenaren en beambten van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast 
met de toepassing van de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de gewestelijke steun voor de 
algemene investeringen ten gunste van de micro-, kleine of middelgrote ondernemingen. Beslissing 
van de adjunct-secretaris-generaal van 22 maart 2006.

59 Ministerieel besluit van de minister belast met Economie van 5 januari 1995 betreffende de 
bevoegdheids- en handtekeningdelegaties.

60 Cf. vorige voetnoot.
61 Beslissing van de directeur-generaal van het Bestuur Economie en Werkgelegenheid van 9 okto-

ber 2003.
62 Brief van de secretaris-generaal en van de adjunct-secretaris-generaal van 23 mei 2007 aan de 

directeur van Economische Inspectie. 
63 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 maart 1999 betreffende de delegatie 

van tekenbevoegdheid voor fi nanciële aangelegenheden aan de ambtenaren-generaal van het 
ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, artikel 8 en bijlage.

64 De directeur heeft de vrijstelling van onroerende voorheffi ng toegekend om het subsidiëringsper-
centage van een aanvankelijk door de minister toegekende rentetoelage te verhogen ingevolge de 
herziening van het dossier door de beherende dienst. Inmiddels was immers gebleken dat de onder-
neming wegens haar ligging in een ontwikkelingszone een voorkeurspercentage kon genieten. 

65 Artikel 2 van het ministerieel besluit van 17 februari 2006: “Voor de toekenning en de vereffening 
van kapitaalpremies of rentetoelagen, eventueel vergezeld van een vrijstelling van de onroerende 
voorheffi ng of een toelating om versnelde afschrijvingen toe te passen, wordt delegatie van hand-
tekening verleend aan de ambtenaren van rang A5 die bevoegd zijn voor de in artikel 1 bedoelde 
materies en aan de ambtenaren van hogere rang, voor zover het bedrag van de kapitaalpremie 
of van de in drie schijven betaalbare rentetoelage een bedrag van 100.000,00 euro niet over-
schrijdt.”

Evolutie van de toestand

De scheiding is nu ingevoerd. De toekenning en de vereffening van steun tot 
100.000 euro, alsmede de weigeringen daarvan, zijn door de minister belast met 
Economie gedelegeerd aan ambtenaren van rang A5 van het ministerie. Er wordt 
voor deze materie een subdelegatie toegekend aan de directeur van Economische 
Expansie58. 

De directeur van Economische Expansie heeft sinds 22 maart 2006 handtekening-
delegatie tot 100.000 euro voor de algemene investeringen beoogd door de ordon-
nantie van 1 april 2004. Hij heeft sinds 5 januari 199559 tot 6.200 euro eveneens 
delegatie voor specifi eke investeringen die ressorteren onder de ordonnantie van 
1 juli 1993.

De directeur van Economische Betrekkingen heeft vanaf dezelfde datum60 tot 
hetzelfde bedrag delegatie voor de premies voor consultancy, studies en vorming. 
Vanaf 1 oktober 2007 krijgt de directeur van Economische Expansie echter de 
delegatie voor die materies, aangezien die premies naar zijn directie worden over-
gedragen. 

De terugvordering van de onverschuldigde bedragen, waarvoor de directeur van Eco-
nomische Inspectie tot 5.000 euro61 delegatie had gekregen, hangt sinds 23 mei 2007 
af van de adjunct-secretaris-generaal62, die deze bevoegdheid tot 31.000 euro heeft 
overgenomen overeenkomstig een besluit van 25 maart 199963. 

In de geraadpleegde dossiers heeft het Rekenhof opgemerkt dat de directeur van 
Economische Expansie een aanvullende steun (vrijstelling van onroerende voor-
heffi ng) aan een onderneming heeft toegekend64, terwijl de minister bevoegd was 
om die toe te kennen omdat het totaalbedrag van de aan die onderneming toege-
kende steun meer dan 100.000 euro bedroeg65.

Aanbeveling: men dient rekening te houden met het totaalbedrag van de inzake 
handtekeningdelegatie toegekende steun, niet met een deel ervan.
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66 Overeenkomstig de bepalingen van artikel 12 van de ordonnantie van 1 april 2004 die stellen dat 
“de steun slechts aan de onderneming mag worden toegekend indien zij in orde is met de wet-
telijke bepalingen die op haar van toepassing zijn en met name met de fi scale, sociale en milieu-
wetgevingen en reglementeringen”.

67 Werkzaamheden van de gemengde commissie van het Bestuur Economie en Werkgelegenheid. 
Synthesenota. Dinsdag 26 april 2005.

68 Adviezen van 26 april 2002 (DJ/020240/EXPAECO1/02/BL) en 8 mei 2002 (DJ/020240/
EXPAECO2/02/BL).

69 Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, artikel 443 en Wetboek op de Belasting over de 
Toegevoegde Waarde (wet van 3 juli 1969), artikel 93duodecies.

70 Bovenvermelde richtlijn B7 en richtlijnen in het kader van de ordonnantie van 1 juli 1993, punt 3.
71 Ordonnantie van 1 april 2004, artikel 12.

4.2.5.  Informaticaverbinding met de bevoegde besturen en openbare 
instellingen (ordonnantie van 1 april 2004)

Opmerkingen van de initiële audit 

Met het oog op administratieve vereenvoudiging stelde het Rekenhof voor con-
tact op te nemen met de andere bevoegde besturen en openbare instellingen om 
de nodige inlichtingen niet meer te krijgen in de papieren versie die de begunstig-
den aan de gewestadministratie bezorgen, maar rechtstreeks via een informatica-
verbinding. 

Evolutie van de toestand

De informaticaverbinding met die besturen en instellingen bevindt zich in het project-
stadium en er vinden momenteel contacten plaats. 

Volgens de administratie zou de programmatuur die ter studie ligt een perma-
nente link moeten bevatten (via webdiensten) tussen de toepassing en de authen-
tieke bronnen; het CIBG is op zoek naar een oplossing voor die problematiek.

Bepaalde documenten komen niettemin al niet meer in de dossiers voor. Dat 
geldt onder andere voor de attesten van de fi scus en van de sociale zekerheid66, 
zoals de minister belast met Economie67 heeft beslist op basis van twee adviezen 
van de juridische dienst68. Die adviezen hebben betrekking op de wettelijke grond-
slag voor de verplichte voorlegging van de attesten in kwestie om na te gaan of 
de begunstigden geen schulden hebben tegenover de fi scus en de sociale zeker-
heid. De adviezen brengen in herinnering dat de eventuele schulden tegenover de 
directe belastingen en de btw krachtens de federale regelgeving69 alleen moeten 
worden gecontroleerd op het niveau van de kredietinstellingen, en niet op dat van 
het gewestministerie. De controle van de sociale schulden bij de RSZ vloeit voort 
uit richtlijnen van de gewestminister over de economische expansie70; het is bij-
gevolg makkelijk om ze in te trekken. Het advies van de juridische dienst werd 
echter uitgebracht vóór de tekst van de ordonnantie van 1 april 2004 werd gere-
digeerd, terwijl de ordonnantie bepaalt dat de economische expansiesteun alleen 
aan ondernemingen kan worden toegekend als ze in regel zijn met alle wettelijke 
bepalingen die op hun van toepassing zijn, en “met name met de fi scale, sociale 
en milieuwetgevingen en reglementeringen”71. Er is dus vastgelegd dat het minis-
terie controle moet uitoefenen. De bepaling is bovendien overgenomen in de 
ordonnantie van 13 december 2007.
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72 Verbouwingswerken, opslag van hout, drukkerijactiviteiten, enz.
73 Verordening EG nr. 70/2001 van 12 januari 2001, artikel 2. c).
74 Artikel 3, § 2.
75 Verordening EG nr. 70/2001 van 12 januari 2001, considerans nr. 13.

In de initiële audit was meer in het bijzonder inzake de overzending van de ste-
denbouwkundige en milieuvergunningen opgemerkt dat het niet altijd gemakkelijk 
was a priori te bepalen in welke gevallen de passende attesten moesten worden 
bekomen. In die toestand is geen verandering opgetreden: in negen dossiers van 
de steekproef ontbreken dergelijke vergunningen, terwijl de gesubsidieerde inves-
tering72 laat vermoeden dat voorlegging ervan noodzakelijk is.

Bovendien worden de rekeningen van de ondernemingen geraadpleegd op het 
programma Belfi rst en bij de Nationale Bank van België. De beherende dienst 
raadpleegt ook de gegevens van de Kruispuntbank van de ondernemingen en de 
programmatuur Ondernemingen die het Bestuur Economie en Werkgelegenheid 
beheert.

Die instrumenten geven echter geen volledige voldoening, aangezien bepaalde 
inlichtingen er niet in terug te vinden zijn, niet voldoende actueel zijn of niet gecer-
tifi ceerd zijn. 

In verband met de programmatuur Ondernemingen heeft de administratie erop 
gewezen dat er voortaan om de week een actualisering plaatsvindt in plaats van 
om de maand; ook wordt de mogelijkheid onderzocht om de gegevens via web-
diensten permanent te actualiseren.

Tot slot is het formulier betreffende de toegekende steun met toepassing van de 
ordonnantie van 1 juli 1993 niet aangepast uit het oogpunt van de wijzigingen die 
werden aangebracht bij de inwerkingtreding van de ordonnantie van 1 april 2004. 
Zo wordt de informatie om de omvang van de ondernemingen te bepalen, die niet 
meer noodzakelijk is, er nog steeds in vermeld. Het formulier zal bij de inwerking-
treding van de ordonnantie van 13 december 2007 worden herwerkt. 

Aanbeveling: de administratie dient de nodige maatregelen te nemen om zich te 
conformeren aan de tekst van de ordonnantie van 1 april 2004 wat betreft het 
zich in regel stellen door de begunstigden met alle fi scale, sociale en milieubepa-
lingen, bij voorkeur door informaticaverbindingen te ontwikkelen.

4.2.6.  Bijzondere opmerkingen in het kader van de steun toegekend door 
de ordonnantie van 1 april 2004

In aanmerking komende investeringen

Op basis van de defi nitie van de Europese Commissie73 bepaalt het besluit van de 
regering van 20 oktober 2005 dat de in aanmerking komende (materiële of imma-
teriële) investeringen betrekking moeten hebben op de oprichting van een nieuwe 
vestiging, op de modernisering of de uitbreiding van een bestaande vestiging of 
op het opstarten van een nieuwe activiteit binnen een bestaande vestiging74. 

Vervangingsinvesteringen zijn uitgesloten, aangezien de steun niet alleen mag 
leiden tot een daling van de exploitatiekosten die de begunstigde normaal zou 
moeten dragen75. 
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76 Soms is de aankoop van materieel immers ingegeven door rationaliseringsoverwegingen, wat niet 
strikt binnen de bovenvermelde concepten valt. 

77 Ze werden door de minister belast met Economie goedgekeurd.
78 Richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen voor de periode 2000-2006, 98/C/74/06.
79 Richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen voor de periode 2007-2013, 2006/C/54/08.
80 Punt 9, 105.
81 Het adres van de potentiële begunstigden wordt bij het begin van het onderzoek van hun dossier 

in Expeco ingevoerd. In 2006 ingevoerde dossiers waarvan het onderzoek in dat jaar werd aange-
vat, maar werd afgesloten in 2007, worden bijgevolg door Expeco geklasseerd op basis van het 
vroegere ontwikkelingsgebied dat tot 31 december 2006 van kracht was. Er moet telkens een 
manuele aanpassing worden uitgevoerd om de richtsnoeren 2007-2013 van de EG na te leven die 
die dossiers in het nieuwe gebied klasseren. 

82 In twee dossiers werd de beslissing door de beherende dienst na een opmerking hierover bij de 
audit herzien overeenkomstig de bepalingen van het nieuwe gebied.

Uit de steekproef van de dossiers blijkt dat er een zekere verwarring bestaat tus-
sen de begrippen uitbreiding en modernisering, omdat die voor de ondernemingen 
niet altijd op een economische realiteit steunen76. 

Zeven dossiers in de steekproef werden zo aangemerkt als uitbreiding, terwijl uit 
de overgezonden elementen niet kan worden opgemaakt of het niet veeleer om 
een modernisering gaat. 

Op 1 september 2007 werden de toepassingsrichtlijnen van de ordonnantie van 
1 april 2004 gewijzigd om dat probleem te verhelpen77. De investeringen in mate-
rieel en meubilair, alsook de immateriële investeringen kunnen voortaan niet meer 
als een uitbreiding worden gekwalifi ceerd. 

De administratie heeft daar nog aan toegevoegd dat de ontwerpbesluiten tot 
uitvoering van de ordonnantie van 13 december 2007 preciseren dat er geen sub-
sidies meer worden toegekend voor moderniseringsinvesteringen.

Ontwikkelingsgebied

Met toepassing van de richtsnoeren van de Europese Commissie inzake regionale 
steunmaatregelen kunnen de ondernemingen in ontwikkelingsgebied een verhoogd 
steunpercentage genieten (basissteun van 10 % in plaats van 2,5 of 5 % naarge-
lang van het geval; criterium van een nieuwe inplanting in het gebied van 12,5 % in 
plaats van 3,5, 5 of 7,5 % buiten het gebied naargelang van het geval). 

Vanaf 2007 werd het vroeger gedefi nieerde gebied78 aanzienlijk uitgebreid79. Over-
eenkomstig de richtsnoeren voor 2007-201380 worden de bepalingen in verband 
met het nieuwe gebied van toepassing voor de steun toegekend (en niet aange-
vraagd) vanaf 1 januari 2007. De kaart van de regionale steun voor 2007-2013, 
die de Commissie heeft goedgekeurd, werd op 21 februari 2007 aan de Belgische 
overheid meegedeeld. Pas in de loop van het jaar heeft de beherende dienst dus 
offi cieel van het betrokken gebied kennis genomen. 

Gelet op de terugwerkende kracht van de bepalingen en het door de Commissie 
in aanmerking genomen criterium, dat betrekking heeft op de toegekende steun 
in plaats van op de aangevraagde steun81, zijn drie dossiers82 onderzocht op basis 
van het vroegere gebied, terwijl ze de verhoogde steun hadden kunnen genieten 
aangezien ze in het nieuwe gebied liggen. Volgens de beherende dienst wordt de 
beslissing in dat opzicht alleen herzien op verzoek van de begunstigde. 
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83 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 oktober 2005, artikel 1, 5°.
84 Toepassingsrichtlijnen van de ordonnantie van 1 april 2004, artikel 8.
85 Cf. hierna versnelde afschrijvingen en vrijstelling van onroerende voorheffi ng.
86 Besluit van de regering van 20 oktober 2005, artikel 8, en toepassingsrichtlijnen van de ordonnan-

tie van 1 april 2004, artikel 8. 
87 Op 18 oktober 2007 heeft de directie Economische Inspectie een aanvraag tot herziening van de 

toegekende bedragen en tot terugvordering van de ten onrechte gestorte sommen opgesteld. 

Bovendien wordt het adres van de exploitatiezetel waar de investering gebeurt, 
gebruikt om de begunstigden in of buiten het gewestelijke ontwikkelingsgebied te 
lokaliseren83. Die lokalisatie gebeurt automatisch op basis van de gegevens van 
de Urbis-kaart, die in Expeco is ingevoerd. Bepaalde plaatsen kunnen momenteel 
om technische redenen nog niet worden erkend door Urbis. In dat geval dient het 
adres normaal manueel te worden ingevoerd. Het gebeurt echter dat een ander 
adres van de onderneming wordt ingevoerd (als dat wordt herkend door Urbis) in 
plaats van het adres van de zetel waar de investering gebeurt. Door zo te wer-
ken, bestaat het risico dat het verhoogde percentage dat samenhangt met het 
ontwikkelingsgebied ten onrechte wel of niet wordt toegekend. 

Naar aanleiding van de tegensprekelijke procedure heeft de administratie gepre-
ciseerd dat het volledigere programma Geomedia van het Bestuur Ruimtelijke 
Ordening en Huisvesting voortaan zou worden gebruikt, waardoor de lokalisatie-
problemen zouden moeten zijn verholpen. 

Aanbeveling: het is raadzaam de dossiers op te sporen die ten onrechte werden 
onderzocht op basis van het vroegere ontwikkelingsgebied, om de bepalingen 
van de richtsnoeren voor 2007-2013 toe te passen.

Steunintensiteit

Beperking van de steun tot de intrest die de begunstigden hebben betaald

Als de rentetoelage hoger ligt dan de totale rente voor een investeringskrediet 
dat de onderneming aan haar kredietinstelling moet terugbetalen, dient de toe-
lage tot dat bedrag te worden beperkt84. 

In één geval werd het steunpercentage correct berekend op basis van de intrest 
die de begunstigde moet terugbetalen (namelijk 12,06 %), maar dat werd niet cor-
rect overgeschreven in het onderzoeksverslag en in Expeco, waar het op 15 % 
werd vastgesteld. Omdat dit laatste percentage het maximum vormt dat niet mag 
worden overschreden om bijkomende steun voor versnelde afschrijvingen en vrij-
stelling van onroerende voorheffi ng toe te kennen85, werd de door de onderneming 
gevraagde mogelijkheid om versnelde afschrijvingen uit te voeren, ten onrechte 
niet aan die onderneming toegestaan. 

In twee andere gevallen werd het toegekende bedrag niet, zoals de regelgeving 
dat bepaalt, verminderd tot de door de begunstigde werkelijk betaalde bankin-
trest86. De bedragen van 18.170 en 67.762,50 euro werden bijgevolg ten onrechte 
toegekend, terwijl het werkelijke steunpercentage 10,15 en 12,9 % beliep (en niet 
20 % zoals aangegeven)87. 

Het toegekende steunbedrag kan verschillen naargelang het gaat om een rente-
toelage of een kapitaalpremie. Zodra de investering wordt gefi nancierd door een 
investeringskrediet of door een leasing, hebben micro- en kleine ondernemingen 
alleen recht op een rentetoelage, in tegenstelling tot middelgrote ondernemingen 

�
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88 Organieke ordonnantie van 13 december 2007 betreffende de steun ter bevordering van de econo-
mische expansie, artikel 5.

89 Besluit van de regering van 20 oktober 2005, artikel 7.
90 Het nieuwe terrein komt uit op een andere straat dan die van de bovenvermelde zetels.

die alleen kapitaalpremies genieten, ongeacht de manier waarop de te subsidië-
ren investeringen worden gefi nancierd. Die bepaling kan de micro- en kleine 
ondernemingen benadelen, aangezien de toegekende steun voor een rentetoe-
lage is beperkt tot de rente die de begunstigden aan de kredietinstelling hebben 
betaald, terwijl een kapitaalpremie niet is geplafonneerd. 

De ordonnantie van 13 december 2007 handhaaft het principe van de toekenning 
van rentetoelagen88, maar de administratie heeft erop gewezen dat de besluiten 
die bepaling niet zullen uitvoeren.

Criteria inzake economisch beleid

De ondernemingen die beantwoorden aan de criteria inzake economisch beleid, 
kunnen eventueel hun subsidiëringspercentage zien stijgen van 3,5 naar 12,5 %89. 

De criteria “nieuwe inplanting” en “prioritaire sector”, ook “strategische sector” 
genoemd, geven aanleiding tot de volgende opmerkingen. 

“Nieuwe inplanting” slaat op de eerste inplanting of op de herlokalisering op het 
grondgebied van het gewest. 

Op grond van die defi nitie kreeg een begunstigde een verhoogd percentage 
toegekend, terwijl de herlokalisering van zijn vestiging heel relatief is. De onder-
neming heeft zich immers uitgebreid op het terrein naast haar maatschappelijke 
zetel en één van zijn exploitatiezetels. Ook al verschilt het adres van dat terrein 
van dat van de bovenvermelde zetels90, toch kan worden gesteld dat het veel-
eer om een uitbreiding van een vestiging gaat (in aanmerking komende investe-
ring, maar zonder voorkeurspercentage) in plaats van om een nieuwe inplanting 
(met voorkeurspercentage), aangezien de ligging niet echt verandert. Als het 
vanuit die hoek was bekeken, zou het percentage 12,5 % in plaats van 25 % 
bedragen en zou de kapitaalpremie 181.375 euro in plaats van 362.750 euro 
bedragen. 

De vernieuwing van een door brand verwoeste vestiging wordt eveneens als een 
“nieuwe inplanting” aangemerkt, zonder dat er een eerste inplanting of herlokali-
sering is geweest. Het heeft echter geen invloed op het percentage van de toe-
gekende kapitaalpremie, aangezien andere criteria die in aanmerking komen, al 
aanleiding geven tot de toekenning van het maximumpercentage. 

Het criterium “nieuwe inplanting” is per vergissing niet in aanmerking genomen in 
een dossier van de steekproef: het toegekende percentage van 10 % houdt geen 
rekening met de vermeerdering met 5 % na de herlokalisering van de onderneming. 
De beherende dienst, die daarvan ten tijde van de audit op de hoogte werd gebracht, 
heeft het percentage gecorrigeerd, wat leidt tot een stijging met 57.500 euro ten 
voordele van de begunstigde. 

Het criterium “prioritaire sector” bepaalt de economische sectoren die een voor-
keurspercentage kunnen genieten (industrie en ambachten, industrie en toerisme, 
kleinhandel, enz.). Het criterium is niet in aanmerking genomen voor twee dossiers 
die nochtans ressorteren onder de sectoren van de ambachten en de kleinhandel. 
Door de toegekende NACE-codes hebben de beheerders immers geoordeeld dat 
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91 Eerste dossier: de sector van de ondernemingen voor aangepast werk (OAW) is niet prioritair, 
maar wel de ambachten die het voorwerp uitmaken van de productie van de OAW. Er had dus een 
vermeerdering van het percentage met 3,5 % moeten worden toegekend, beperkt tot 1,5 % wegens 
het maximumpercentage voor middelgrote ondernemingen buiten ontwikkelingsgebied. Tweede 
dossier: de toegekende Nace-code is niet juist, want het gaat om een kleinhandelszaak en niet om 
een groothandel. Hier heeft de stijging van het percentage, dat 7,5 zou moeten bedragen, echter 
geen invloed op de berekening van de steun aangezien het maximumpercentage van 25 % reeds op 
grond van de andere criteria wordt bereikt. 

92 In dit specifi eke geval is er echter geen weerslag op de berekening van de steun aangezien andere 
criteria in de plaats kunnen worden gesteld van dit van de schrapping van de startersregeling. 

93 Verslag uitgebracht namens de commissie voor de Economische Zaken, belast met het Econo-
misch Beleid, de Energie, het Werkgelegenheidsbeleid en het Wetenschappelijk Onderzoek, door 
mevr. Anne-Françoise Theunissen en Isabelle Emmery, Brusselse Hoofdstedelijke Raad. Gewone 
zitting 2003-2004, 17 maart 2004, A534/2, blz. 6.

94 Besluit van de regering van 20 oktober 2005, artikel 6.
95 Wat wordt begrepen onder sociale verminderingen, is niet gedefi nieerd op het formulier voor 

steunaanvraag en evenmin op het betrokken attest; de begunstigden moeten teruggrijpen naar de 
brochure Alles te weten komen over de fi nanciële steun toegekend aan ondernemingen, uitge-
geven door het ministerie en raadpleegbaar op internet. Daar de ondernemingen er waarschijnlijk 
niet systematisch aan denken terug te grijpen naar de defi nitie van de brochure als ze het aan-
vraagformulier invullen, moet omzichtig worden omgegaan met de gegevens waarop de beherende 
dienst zich gedeeltelijk baseert om de criteria inzake werkgelegenheid toe te kennen. De directie 
Economische Inspectie zou een grondigere controle moeten uitvoeren. Binnen die directie zijn de 
precieze modaliteiten nog niet vastgelegd omdat de controle van de bepalingen van de ordonnantie 
van 1 april 2004 nog maar net is begonnen. 

het om niet-prioritaire sectoren ging, maar uit de details van de dossiers blijkt het 
tegendeel91. De administratie heeft erop gewezen dat voortaan de nieuwe codes 
NACE 2008 zullen worden gebruikt, die preciezer zijn dan de oude. Er is een vol-
ledige tabel opgesteld bestaande uit 5 digits.

Tot slot kan op basis van het criterium “starter” een voorkeurspercentage worden 
toegekend aan de ondernemingen die sedert minder dan vier jaar zijn ingeschreven 
in de Kruispuntbank van de Ondernemingen. 

Een in 2006 opgerichte onderneming volgde een onderneming op met dezelfde 
naam (die in 2001 werd opgericht en in vereffening is gegaan), met dezelfde 
bestuurders en hetzelfde adres. Op grond van haar oprichtingsdatum zou de nieuwe 
onderneming overeenkomstig de bovenvermelde defi nitie de starterregeling kunnen 
genieten, waardoor het percentage met 7,5 % zou stijgen92. Nochtans heeft de bij-
zondere aandacht van de ordonnantie voor de startende ondernemingen volgens de 
parlementaire werkzaamheden tot doel beter rekening te houden met de echte 
nieuw opgerichte ondernemingen; het is dus niet de bedoeling pseudostarters te 
bevoordelen93. 

Aanbeveling: de criteria “nieuwe inplanting” en “starter” zouden beter moeten 
worden gedefi nieerd, en in plaats van alleen te kijken naar de Nace-codes zou 
meer aandacht moeten gaan naar het geheel van de inlichtingen die aangeven of 
een onderneming voor het criterium “prioritaire sector” in aanmerking komt.

Werkgelegenheidscriterium 

Als het werkgelegenheidscriterium in aanmerking worden genomen, geeft dat even-
eens aanleiding tot een stijging van het toelagepercentage van 2,5 naar 7,5 %94. 

Het blijkt moeilijk te zijn gegevens vast te stellen over het personeel dat de begun-
stigden tewerkstellen (effectieven, verminderingen van sociale bijdragen, kwalifi -
catie van het personeel, enz.). De beherende dienst baseert zich namelijk vaak op 
attesten van de ondernemingen, die te goeder trouw worden aangenomen95. Zo 
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96 Voorbeelden: voor een dossier vermeldt het sociaal secretariaat 6 verminderingen van sociale bij-
dragen VTE, het aanvraagformulier 19, maar uiteindelijk wordt in Expeco 20 ingegeven; voor een 
ander dossier maakt de RSZ gewag van 3 verminderingen van sociale bijdragen VTE, het aan-
vraagformulier 4 en dat aantal werd in Expeco ingevoerd. 

97 Artikel 6, § 1.
98 Om dat te onderzoeken, werden alleen de dossiers in aanmerking genomen waarin een beslissing 

genomen is na 1 januari 2007, aangezien de richtlijnen pas vanaf die datum van toepassing zijn. 
Zeventien dossiers van de steekproef, waarin in 2007 een beslissing werd genomen, steunen op 
andere stukken (sociale balansen en attesten op erewoord van de begunstigden) dan de RSZ-
gegevens. 

99 In één dossier ligt het werkelijk totaalbedrag 3.000 euro hoger dan het opgegeven bedrag, wat 
leidt tot een fout van 450 euro in de berekening van de kapitaalpremie; in een ander dossier ligt 
het werkelijk totaalbedrag 14.520,81 euro hoger dan het bedrag vermeld in het dossier, wat leidt 
tot een fout van 2.178,12 euro in de berekening van de rentetoelage; in een derde dossier ligt het 
werkelijk totaalbedrag 33.115,51 euro hoger dan het bedrag aangegeven in het dossier, echter 
zonder gevolgen omdat het bedrag is begrensd tot het bedrag van het investeringskrediet toege-
kend door de fi nanciële instelling, dat lager ligt dan het werkelijk totaalbedrag. 

steunen de controles van het aantal zelfstandigen en het gebruik van de diensten 
van Actiris alleen op de attesten van de begunstigden. De controle van het aantal 
werknemers, van de verminderingen van sociale bijdragen en van de werknemers 
die laag of middelmatig geschoold zijn, steunen eveneens op die attesten, alsook 
op de sociale balansen of diverse verantwoordingsstukken (RVA, Dimona, sociale-
zekerheidssecretariaten, enz.). Als de verschillende beschikbare gegevens naast 
elkaar kunnen worden gelegd, komen er overigens onderlinge verschillen aan het 
licht96. 

Volgens de toepassingsrichtlijnen van de ordonnantie van 1 april 200497 moeten 
de verminderingen van sociale bijdragen worden geverifi eerd op basis van de, 
meestal driemaandelijkse, RSZ-aangiften door de ondernemingen (laatst beschik-
bare aangifte bij elk sociaal secretariaat). Die documenten worden echter niet 
systematisch voorgelegd98 en overigens bieden ze geen absolute waarborg, aan-
gezien er nog wijzigingen kunnen plaatsvinden. 

Enkele dossiers bevatten een attest van de RSZ, wat een veiliger procedure zou 
kunnen zijn; het voorleggen van dergelijke attesten blijkt niettemin niet te kunnen 
worden veralgemeend omdat de RSZ die niet snel afl evert. Er wordt onderzocht 
of een informaticaverbinding met de RSZ kan worden gerealiseerd om dat pro-
bleem te verhelpen. 

Aanbeveling: in afwachting van de informaticaverbinding met de RSZ dienen 
systematisch de attesten van de RSZ te worden gevraagd, of als deze niet voor-
handen zijn, de aangiften van de ondernemingen bij de RSZ.

Bedragen die in aanmerking komen voor de toelageberekening

In elf dossiers werden verschillende fouten vastgesteld.

Fouten bij het samentellen van de facturen99

De begunstigden moeten in principe bij hun facturen een gestandaardiseerde 
overzichtsstaat voegen met allerlei gegevens (facturatiedatum, leverancier, aard 
van de investering, nummer van de boeking, gefactureerd bedrag exclusief btw). 
Die overzichtsstaat, die sinds eind 2006 in elektronisch formaat beschikbaar is op 
de site van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, telt automatisch de door de 
begunstigden ingevoerde bedragen en de voor subsidiëring in aanmerking komende 
bedragen samen. 
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100 Zie infra.
101 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 oktober 2005, artikel 3, § 8.
102 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 oktober 2005, artikel 10, § 1.
103 De beherende dienst heeft de rentetoelage met 3.696 euro verminderd toen hij daarvan naar 

aanleiding van de audit werd verwittigd.

Daar die staat vaak alleen op papier bij de beherende dienst toekomt, telt die de 
bedragen opnieuw op, meestal met behulp van gewone rekenmachines. De bere-
keningsstroken worden bovendien niet systematisch bewaard. 

De administratie is van plan bij de ontwikkeling van de nieuwe gegevensbank 
dankzij scanning de gegevens daarin te integreren die de begunstigden hebben 
ingevuld op het formulier voor steunaanvraag en dus eveneens op de overzichts-
staat die ze op papier naar de administratie sturen. Op die manier zou de behe-
rende dienst gebruik kunnen maken van de functie automatische som die in het 
elektronisch formulier is verwerkt. 

De administratie heeft gepreciseerd dat in afwachting de beherende ambtenaren 
in de elektronische overzichtsstaat de gegevens invoeren die de begunstigden 
toezenden via de papieren overzichtsstaat. Dat werk wordt gecontroleerd door de 
personeelsleden die instaan voor de kwaliteitscontrole (de coördinatoren)100 en 
maakt integraal deel uit van het dossier. De elektronische overzichtsstaat bevat 
enkele functies die tot doel hebben de aandacht van de personeelsleden en van 
de coördinatoren te trekken, zoals de bedragen van meer dan 10.000 euro die in 
kleur en op grijze achtergrond worden aangegeven, alsook de berekening van het 
professionele percentage.

Het Rekenhof is evenwel van oordeel dat die nieuwe gegevensinvoer door de 
administratie van gegevens die de begunstigden eerder al hebben ingevuld, risi-
co’s op fouten bij het overtikken met zich brengt.

Tijdens de tegensprekelijke procedure heeft de administratie geantwoord dat ze 
nog moest nagaan of de door de begunstigden ingevulde gegevens, die aan de 
administratie zouden worden bezorgd in elektronische vorm zodat overtikken 
overbodig zou worden, voldoende beveiligd zijn en kunnen voorkomen dat de 
begunstigden nog wijzigingen aanbrengen in de kolommen van de overzichtsstaat 
die voorbehouden zijn voor de controle van de dossiers door de Economische 
Inspectie.

Aanbeveling: in afwachting van de invoering van het scansysteem zou het nuttig 
zijn dat de begunstigden systematisch bij hun papieren formulieren voor steun-
aanvraag eveneens een elektronische versie voegen van de overzichtsstaat die 
ze hebben ingevoerd. De administratie zou met prioriteit moeten onderzoeken of 
dat systeem betrouwbaar is.

Inaanmerkingneming 

Bepaalde facturen werden voor de berekening van de steun in aanmerking geno-
men hoewel dat volgens de regelgeving niet mag.

Zo werd de aankoop van een tweedehands vrachtwagen met een waarde van 
52.250 euro gesubsidieerd, terwijl alleen nieuw rollend materieel onder bepaalde 
voorwaarden in aanmerking kan komen101.

Een factuur voor werken van 24.636,75 euro, daterend van meer dan drie maanden 
vóór de indiening van de steunaanvraag en dus buiten de termijn102, werd onterecht 
geboekt103. 
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104 Artikel 7, § 3.
105 Artikel 3, § 6.
106 11.600 euro voor werken, gebaseerd op een pachtovereenkomst waarin deze worden bepaald, 

maar niet op facturen, 8.676,86 euro voor de aankoop van een bestelwagen en 1.495 euro voor de 
aankoop van switches. Eigenaardig aan dit dossier is eveneens dat de investering inzonderheid 
bestaat uit de aankoop van informaticamaterieel om CM11-multimediacentrales te bouwen; de 
onderneming, die hiervoor voorraden aanlegt, kan in de facturen van zijn leveranciers niet nauw-
keurig het gebruikte materieel voor de gesubsidieerde CM11 identifi ceren. Bijgevolg werd een 
bedrag van 22.627 euro, het vermoedelijke bedrag van de uitgaven met betrekking tot die inves-
teringen, in aanmerking genomen op basis van een verklaring van schuldvordering van de onder-
neming, onder verwijzing naar haar boekhoudtabel van de vaste activa. 

107 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 oktober 2005, artikel 3, § 2.

In twee gevallen werden na een brand renovatiewerken aan een gebouw gesubsi-
dieerd ten belope van respectievelijk 387.445,05 en 184.763,96 euro. In de dos-
siers wordt niet vermeld of werd nagegaan of die subsidies niet overlappen met 
de terugbetaling door een eventuele brandverzekering. 

De ordonnantie van 1 april 2004 verbiedt alleen dubbele subsidiëring tussen de 
geweststeunmaatregelen104, maar het rechtsprincipe van ongerechtvaardigde 
verrijking kan worden ingebracht tegen de dubbele fi nanciering van dezelfde uit-
gaven. 

Aanbeveling: de onverschuldigde bedragen moeten worden teruggevorderd en 
dubbele subsidiëring voor renovatie-investeringen dienen te worden vermeden 
als de schade al door een brandverzekering wordt gedekt.

Onvoldoende verantwoorde uitgaven 

Overeenkomstig de toepassingsrichtlijnen van de ordonnantie van 1 april 2004105 
kunnen de notariskosten in strikte zin in aanmerking worden genomen voor zover 
ze zijn aangerekend in klasse 2 van de bedrijfsboekhouding. Ze worden ter infor-
matie gewaardeerd op 2 tot 3 % van de aankoopprijs van een gebouw, maar ze 
moeten toch worden verantwoord op basis van bewijskrachtige documenten. 

In twee dossiers stemmen de in aanmerking genomen notariskosten niet overeen 
met de erelonen in strikte zin en werden ten onrechte bedragen van 42.022 euro 
en 9.900 euro geboekt. 

Bovendien ontbreken in één dossier verschillende facturen, voor in totaal 
21.771,86 euro106.

Aanbeveling: het is raadzaam te onderzoeken of passende verantwoordingsstuk-
ken kunnen worden voorgelegd, en zo niet, of de onverschuldigde bedragen niet 
moeten worden teruggevorderd.

Historiek van de rekeningen van klasse 2

Krachtens de regelgeving107 zijn investeringen onder andere subsidieerbaar als ze 
onder de vaste acitiva zijn ingeschreven. In de praktijk gaat de administratie na of 
ze worden geboekt in de rekeningen van klasse 2. 

Voor 22 dossiers van de steekproef werd de historiek van de rekeningen niet of 
slechts gedeeltelijk als bijlage bezorgd. Voor 14 van die dossiers zijn de defi ni-
tieve historieken niet beschikbaar omdat de rekeningen niet konden zijn goedge-
keurd door de raden van bestuur van de ondernemingen, aangezien de beslissing 
tot toekenning van de steun werd genomen vóór die goedkeuring. 

�
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108 Artikel 3, § 4.
109 Overeenkomstig de toepassingsrichtlijnen van de ordonnantie van 1 april 2004, artikel 3, § 4.
110 Uit bekommernis om de regelgeving inzake economische expansie eenvormig te maken en de 

administratieve formaliteiten te vereenvoudigen.
111 Richtlijnen van toepassing op de KMO’s. Wet tot economische heroriëntering van 4 augus-

tus 1978, punt 2.C.b.
112 De twee dossiers zullen door de Economische Inspectie worden onderzocht. Er werd al opgemerkt 

dat één van de twee dossiers het voorwerp uitmaakt van een facturatie in driehoekconstructie 
tussen de onderneming die de werken factureert, een immobiliënonderneming die ze ontvangt en 
doorfactureert aan de onderneming die de steun ontvangt. Het is niet duidelijk wie de debiteur is, 
omdat de historiek van de rekeningen niet volledig is (en de betalingsbewijzen niet zijn bezorgd). 

In dat laatste geval geven sommige ondernemingen al op de facturen of op de 
overzichtsstaat van de te subsidiëren uitgaven het nummer van de klasse aan 
waarin hun facturen moeten worden geboekt. De overzichtsstaat voorziet in een 
specifi eke kolom om die boekingen te vermelden, maar die wordt niet systematisch 
ingevuld. Als dat wel het geval was, kon de kolom een verbintenis van de onderne-
ming vormen om de vermelde uitgaven in klasse 2 te boeken, waarbij de directie 
Economische Inspectie dan later moet nagaan of die verbintenis werd nagekomen. 

In één dossier werd bovendien vastgesteld dat sommige stukken een niet-subsi-
dieerbare klasse 6 vermeldden; ze werden niettemin in aanmerking genomen voor 
de berekening van de steun.

Aanbeveling: als de defi nitieve historieken niet kunnen worden meegedeeld, zou 
de ondernemingen de passende kolom van de overzichtsstaat moeten invullen, 
waarbij de directie Economisch Inspectie nadien de juistheid ervan controleert.

Betalingsbewijzen

Het besluit van de regering van 20 oktober 2005108 bepaalt dat de investeringen 
gefactureerd en betaald moeten zijn om in aanmerking te komen. 

Het aspect betaling wordt door de beherende dienst niet onderzocht, behalve voor 
de horecasector (als de facturen voor gesubsidieerd materieel of meubilair oplo-
pen tot 10.000 euro) en voor de aankoop van tweedehands materieel (eveneens 
vanaf 10.000 euro) 109. 

Die beslissing, goedgekeurd door de minister belast met Economie eind 2006, 
steunt op een beslissing van 1999 die om praktische redenen110 toelaat dat het 
criterium opgelegd door de toepassingsrichtlijnen van de wet van 4 augustus 1978111 
niet meer moet worden gecontroleerd. 

De ministeriële beslissing van 1999 wijzigde de draagwijdte van richtlijnen die 
eveneens uitgingen van de minister. De nieuwe beslissing daarentegen, die is 
verwerkt in de toepassingsrichtlijnen van de ordonnantie van 1 april 2004, wijzigt 
voortaan de draagwijdte van een besluit van de gewestregering, waardoor de 
hiërarchie van de normen niet wordt nageleefd. 

In twee dossiers uit de horecasector zijn de betalingsbewijzen bovendien niet voor-
handen112. 

Aanbeveling: de wijziging in deze controlemodaliteit is niet in overeenstemming 
met het besluit van de regering.
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113 Artikelen 7 tot 10 van de ordonnantie van 1 april 2004, 10, § 8, 1° en 2°, van het besluit van de 
Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 oktober 2005 en 10, § 8, van de toepassingsrichtlijnen 
van de ordonnantie van 1 april 2004.

114 Het kan worden toegelaten een jaarlijkse afschrijving te doen die gelijk is aan het tweevoud van 
de normale lineaire jaarlijkse afschrijving, voor investeringen in gebouwde onroerende goederen 
en voor aangekochte uitrusting en materieel, gedurende maximaal drie opeenvolgende belastbare 
periodes, in afwijking van de bepalingen van de artikelen 45, 4°, en 49 van het Wetboek op de 
Inkomstenbelastingen.

115 Ondernemingen die steun hebben gekregen om een investering in onroerende goederen te doen, 
kunnen van de onroerende voorheffi ng op die goederen worden vrijgesteld voor een periode van 
maximum 5 jaar, die ingaat op 1 januari volgend op het jaar waarin ze het gebruik van die goede-
ren hebben gekregen.

116 Naargelang de investering buiten of in een ontwikkelingsgebied plaatsvindt.
117 Cf. vorige voetnoot.
118 Artikel 4 van de bovenvermelde EG-verordening EG 70/2001 van 12 januari 2001; artikel 4 van 

het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 oktober 2005.
119 Artikel 10, § 8.
120 Voor één van de dossiers heeft de administratie, na hiervan bij de audit op de hoogte te zijn 

gebracht, de versnelde afschrijvingen geannuleerd.

Versnelde afschrijvingen en vrijstelling van onroerende voorheffi ng

Ondernemingen die een kapitaalpremie of een rentetoelage krijgen, kunnen met 
toepassing van de regelgeving113 eveneens aanvullende steun krijgen, namelijk 
versnelde afschrijvingen114 en vrijstelling van onroerende voorheffi ng115. De gecu-
muleerde toegekende steun mag echter niet hoger liggen dan de maximum-steun-
percentages die de Europese Commissie heeft vastgelegd, namelijk 15 of 25 %116 
voor de micro- en kleine ondernemingen en 7,5 of 25 %117 voor de middelgrote 
ondernemingen118. 

De richtlijnen in verband met de toepassing van de ordonnantie van 1 april 2004119 
preciseren bovendien dat geen bijkomende steun mag worden toegekend als een 
onderneming het maximumpercentage bereikt bij de toekenning van een premie 
of een rentetoelage. In het andere geval kan aanvullende steun worden toege-
kend, maar dat wordt geval per geval beoordeeld en de steun wordt gemoduleerd 
om de toegelaten grenspercentages niet te overschrijden. De richtlijnen gaan 
ervan uit dat de vrijstelling van de onroerende voorheffi ng, die voor een periode 
van drie tot vijf jaar kan worden toegekend, overeenstemt met een subsidiërings-
percentage van 1 tot 1,5 % per jaar. Volgens de administratie kan het percentage 
van de versnelde afschrijvingen niet worden geschat, omdat het afhangt van de 
boekhoudkundige toestand van de onderneming op het tijdstip waarop ze die 
afschrijvingen zal toepassen. 

Er werden echter versnelde afschrijvingen en/of vrijstellingen van de onroerende 
voorheffi ng toegekend aan drie micro- of kleine ondernemingen van de steek-
proef120, hoewel ze buiten ontwikkelingsgebied zijn gelegen en een rentetoelage 
genieten van bijna of juist 15 %. In die gevallen werden de opgelegde maximum-
percentages niet in acht genomen. 

Aanbeveling: het programma dat wordt voorbereid, zou ofwel een alarmsysteem 
ofwel maximumpercentages moeten bevatten om de opgelegde percentages niet 
te overschrijden.
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121 Ontwerp van ordonnantie betreffende de gewestelijke steun voor de algemene investeringen ten 
gunste van de micro-, kleine en middelgrote ondernemingen, memorie van toelichting. Brusselse 
Hoofdstedelijke Raad, gewone zitting 2003-2004, 4 februari 2004, A 534/1, blz. 1 en 2.

122 Verslag uitgebracht namens de Commissie voor Economische Zaken, belast met het Economisch 
Beleid, de Energie, het Werkgelegenheidsbeleid en het Wetenschappelijk Onderzoek, door mevr. 
Anne-Françoise Theunissen en Isabelle Emmery, Brusselse Hoofdstedelijke Raad. gewone zitting 
2003-2004, 17 maart 2004, A534/2, blz. 3 en 7.

4.2.7 Commentaar op het onderzoek van de dossiers

Er werden weinig fouten vastgesteld bij de initiële audit. De toestand is sindsdien 
verslechterd, hoofdzakelijk door de talrijke subsidiëringscriteria en de ingewik-
kelde aard van sommige daarvan. De administratie heeft eraan toegevoegd dat 
de ordonnnatie van 1 april 2004 veel nieuwe aspecten bevatte en dat daarom een 
aanpassingsperiode nodig was. De personeelsleden hebben gedurende verschei-
dene maanden tegelijk dossiers moeten behandelen die ressorteerden onder de 
oude wet van 4 augustus 1978 of onder voormelde ordonnantie, zonder dat ze 
konden terugvallen op duidelijke richtlijnen over de tewerkstellingscriteria bijvoor-
beeld. Bovendien zijn de nodige aanpassingen in het Expeco-bestand slechts laat-
tijdig uitgevoerd wegens de korte termijn tussen het ogenblik van goedkeuring 
van de uitvoeringsbesluiten en hun tenuitvoerlegging.

Tijdens de tegensprekelijke procedure heeft de administratie gepreciseerd dat de 
datum van inwerkingtreding van de besluiten tot uitvoering van de ordonnantie 
van 13 december 2007 door diezelfde besluiten zou worden vastgesteld, zodat de 
administratie en de begunstigden zich beter zouden kunnen voorbereiden op hun 
toepassing. 

Hoewel de overheidssteun slechts één van de elementen is die een rol spelen bij 
de ontwikkeling, de rijkdom en het economisch succes van een gewest, heeft de 
ordonnantie van 1 april 2004 volgens de memorie van toelichting121 bijzondere 
aandacht voor de dimensies werkgelegenheid en lokalisering van de ondernemin-
gen, rekening houdend met de socio-economische kenmerken van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest (de rijkdommen die het gewest schept behoren tot de 
hoogste van Europa, maar het telt de hoogste werkloosheidspercentages van 
België en bevat economisch kwetsbare zones).

In de commissie122 werd eveneens uiteengezet dat dit ontwerp het einde betekent 
van de totaal onvoorwaardelijke overheidssteun, die vaak maar een geringe impact 
had op de economische ontwikkeling of op de werkgelegenheidscreatie. Door de 
verhoogde steun te koppelen aan de regeringsdoelstellingen inzake werkgelegen-
heid en economisch beleid, wordt het met deze nieuwe steunregeling inderdaad 
mogelijk de steunmaatregelen te versterken die zich richten tot de bedrijven die 
tewerkstelling creëren en bijdragen tot de economische ontwikkeling. 

De talrijke criteria die in de ordonnantie worden vastgelegd, beantwoorden dus 
aan de bekommernis om de steun beter te richten, in die zin dat hij doorslagge-
vend moet zijn bij de intentie van de ondernemingen om tot investeringen over te 
gaan. Het buitenkanseffect dat tot nu toe vaak aan de kaak werd gesteld, moet 
zo verdwijnen. 

De audit heeft dit aspect van het beleid niet geverifi eerd bij gebrek aan betrouw-
bare gegevens, te wijten aan tekortkomingen bij de invoer in Expeco. 

Om haar werking te kunnen verbeteren, werkt de administratie nieuwe procedu-
res uit voor het onderzoek en de controle van de dossiers. In dat kader werden 
personeelsleden aangesteld die instaan voor de kwaliteitscontrole, meer bepaald 
om de interne controle te versterken.
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De administratie heeft gesteld dat de rol van die personeelsleden (twee celcoör-
dinatoren, de ene voor de investeringssteun, de andere voor consultancy- en 
vormingssteun) erin bestaat:

vóór de behandeling van het dossier over te gaan tot een systematisch 
onderzoek ervan om na te gaan of de aanvraag ontvankelijk is, of het dos-
sier volledig is, of er in voorkomend geval geen dubbel ingediende aanvra-
gen zijn, om welke soort subsidie het gaat en hoe de budgettaire aanreke-
ning dient te gebeuren, of er een bevoegde ambtenaar is aangesteld voor 
het beheer van het dossier en of de gegevens correct zijn ingevoerd in het 
informaticasysteem;

na de technische behandeling en vóór de bevestiging van de beslissing een 
interne controle uit te voeren van de kwaliteit van het onderzoek van het 
dossier;

in akkoord met de directeur van de dienst te waken over de interpretatie-
regels en over de modaliteiten voor de technische behandeling;

ervoor te zorgen dat alle betrokken personeelsleden even goed op de 
hoogte zijn van de modaliteiten voor de technische behandeling (handlei-
ding, coördinatievergaderingen).

In afwachting van het nieuwe programma voor het beheer van de steunmaatrege-
len en om de coördinatoren in de gelegenheid te stellen hun taken uit te voeren, 
zijn verschillende instrumenten ontwikkeld of in ontwikkeling: een opvolgingsfi che, 
een tabel van de verantwoordingsstukken en een opvolging van de stand van 
zaken van de dossiers.

Het is momenteel nog te vroeg om die procedures te evalueren. 

4.3 Bedragen betaald aan de begunstigden

4.3.1 Opmerkingen van de initiële audit

Om het risico op onverschuldigde betalingen te reduceren, had het Rekenhof 
gepleit voor een wijziging van het Expeco-programma, zodat een overschrijding 
van de toegekende bedragen telkens gesignaleerd zou kunnen worden.

4.3.2 Evolutie van de toestand

Het betalingsprogramma SAP blokeert onmiddellijk elke betaling boven het toe-
gekende bedrag. Een controle van de betaalde bedragen op basis van de gege-
vens van de steekproef heeft geen overschrijdingen aan het licht gebracht.

•

•

•

•
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5 Termijn voor de behandeling van de dossiers

5.1 Opmerkingen van de initiële audit 

Bij ontstentenis van bewijzen kon in de initiële audit niet worden bepaald wie van 
de tussenkomende partijen verantwoordelijk is voor de behandelingstermijn van de 
dossiers voor economische steun. Die termijn kon lang zijn: het onderzoek van 
sommige dossiers nam meer dan vijf jaar in beslag. Om de termijnen in te perken, 
had het Rekenhof aanbevolen een maximumtermijn vast te leggen die de onderne-
mingen in acht moeten nemen om hun aanvraag te vervolledigen, de dossiers snel-
ler te behandelen door de fase van de toekenning te scheiden van die van de veref-
fening van de steun, alsook door periodiek lijsten op te stellen van de dossiers 
waarvan het onderzoek niet binnen een redelijke termijn kon worden afgesloten, 
zodat passende maatregelen kunnen worden genomen. 

5.2 Evolutie van de toestand

Artikel 10 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 okto-
ber 2005 legt voortaan de termijnen vast waarin de aanvragen moeten worden 
onderzocht, net als de procedures die daarvoor moeten worden gevolgd. De 
onderstaande tabel beschrijft hoe de regelgeving er nu uitziet. 

Termijn (kalenderdagen)

Indiening van de aanvraag Registratie van de aanvraag op het ogenblik dat ze wordt 
ontvangen

Registratie –  Kennisgeving van de ontvangst van de aanvraag bin-
nen 30 dagen na de registratie 

–  Kennisgeving van het al dan niet volledige karakter 
van het dossier (met in het laatste geval vermelding 
van de ontbrekende inlichtingen of documenten) 
binnen 60 dagen na de registratie

Bij kennisgeving dat het dossier 
volledig is 

Beslissing tot toekenning binnen 90 dagen na de kennis-
geving van de volledigheid van het dossier 

Bij kennisgeving dat het dossier 
onvolledig is 

Termijn van 30 dagen waarover de onderneming beschikt 
om te kunnen antwoorden.
Als er geen antwoord komt van de onderneming: aan-
getekende herinnering waarbij een nieuwe termijn van 
30 dagen wordt toegekend

Ontvangst van de ontbrekende 
documenten of inlichtingen

Kennisgeving van de volledigheid van het dossier en 
toekenningsbeslissing binnen 90 dagen na de kennis-
geving
Als er geen antwoord komt van de onderneming: beslis-
sing op basis van de in het dossier aanwezige documen-
ten binnen een termijn van 90 dagen vanaf het verstrij-
ken van de termijn van 30 dagen die is toegekend in de 
aangetekende herinnering
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123 Er bestaat niettemin een uitzondering. Die is ontstaan door de administratieve praktijk en werd 
geformaliseerd door artikel 10 van de toepassingsrichtlijnen van de ordonnantie van 1 april 2004, 
om bepaalde begunstigden niet te bestraffen die na afl oop van de vastgelegde termijn nog niet 
over facturen beschikken en niet aan het vereiste minimumbedrag komen voor de inaanmerking-
neming van hun investeringen (van 15.000 tot 100.000 euro, naargelang van het geval) of waarvan 
de investeringen niet meer in aanmerking kunnen worden genomen wegens overschrijding van de 
termijn (meer dan 3 maanden vóór de indiening van de steunaanvraag). In dat geval vindt een 
principiële toekenning plaats. Die is gebaseerd op becijferde ramingen (bestekken, bestelbons, 
enz.) van de te subsidiëren uitgaven. De steun wordt pas effectief als de voor te leggen documen-
ten worden ingediend binnen een in de principiële toekenning vastgelegde termijn. Ze kan niet 
worden gewijzigd op basis van nieuwe elementen, die niet in het dossier aanwezig waren toen 
werd beslist tot de principiële toekenning. 

124 Besluit van de regering van 20 oktober 2005, artikel 10, § 4, 2°.
125 Dat document stak slechts in 1 dossier; het was bovendien buiten termijn (330 dagen in plaats 

van 60).
126 De termijnen liggen tussen 31 en 47 dagen.
127 De gemiddelde termijn voor die dossiers is 274 kalenderdagen.

 Tabel van de spreiding van de gemiddelde termijn

Aantal dagen 210 à 240 241 à 270 271 à 300 301 à 330 331 à 360 361 à 390 391 à 398

Aantal dossiers 8 12 8 0 2 3 1

128 De 3 dossiers waren respectievelijk sedert 372, 378 en 336 dagen ingediend op 25 oktober 2007.
129 Als er briefwisseling (brieven of e-mails) is bijgevoegd waarin aanvullende inlichtingen worden 

gevraagd, wordt ervan uitgegaan dat de recentste datum ervan het beginpunt vormt voor de bere-
kening van de termijn waarin de beslissing moet worden genomen. Als er geen briefwisseling is, 
maar er in de dossiers stukken zitten waarbij op basis van de gedateerde overzending kan worden 
geconcludeerd dat ze na de indiening van de aanvragen zijn toegekomen, wordt verondersteld dat 
de betrokken dossiers aanvankelijk onvolledig waren; de recentste datum van overzending wordt 
bijgevolg eveneens gebruikt als beginpunt voor de berekening van de beslissingstermijn. 

Bij niet-naleving van de termijnen kan enerzijds de administratie ten aanzien van 
de ondernemingen een beslissing nemen tot toekenning of weigering van de sub-
sidie op basis van de aanvragen in de toestand waarin ze zich bevinden123, en 
kunnen anderzijds de begunstigden een vergoeding krijgen die overeenstemt met 
verwijlintresten berekend tegen een referentievoet124. 

Het onderzoek van de behandelingstermijnen van de dossiers die werden gesub-
sidieerd op basis van de ordonnantie van 1 april 2004, heeft tot de volgende 
opmerkingen geleid. 

Het is niet mogelijk in alle fasen van de procedure na te gaan of de termijnen 
worden nageleefd. De kennisgeving van de volledigheid of onvolledigheid van de 
dossiers, een van essentiële elementen, ontbreekt namelijk meestal125. Bij ont-
stentenis van die kennisgeving is het beginpunt van de termijn waarin de subsidi-
eringsbeslissing moet worden genomen, onbekend. 

In feite kon eigenlijk alleen de termijn waarin de kennisgeving van de ontvangst 
van de aanvraag moet gebeuren, in strikte zin worden gecontroleerd. In 5 dos-
siers werd de reglementair bepaalde termijn van 30 dagen overschreden126. 

De regelgeving bepaalt bovendien in het algemeen dat het onderzoek moet wor-
den afgesloten binnen een termijn van maximum 150 tot 210 dagen na ontvangst 
van de aanvraag, al naargelang de dossiers volledig zijn of niet. Voor 34 dossiers 
(die als volledig of onvolledig werden beschouwd) werd de beslissing na 210 dagen 
genomen127. Voor 3 dossiers was nog geen enkele beslissing genomen bij het 
afsluiten van het onderzoek van de investeringsdossiers door het Rekenhof128. 

Wat betreft de na te leven tussentijdse termijnen voor de beslissing tot subsidiëring, 
werden voor de audit, bij ontstentenis van de kennisgeving of de dossiers volledig 
zijn of niet, bepaalde zaken uit de dossiers gebruikt (zoals brieven, e-mails, overge-
zonden stukken)129. Uit die elementen kan het volgende worden opgemaakt. 
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130 De termijnen liggen tussen 169 en 243 dagen.
131 De termijnen liggen tussen 162 en 339dagen.
132 De termijnen liggen tussen 99 en 271 dagen.
133 Zonder rekening te houden met 6 dossiers die nog niet zijn betaald. Van 55 dossiers met een 

betaaldatum op 30 oktober 2007, zijn er 22 betaald in minder dan een maand of in maximum een 
maand; 33 zijn er betaald in meer dan een maand. Extreme betaaldatums: 4 dagen en 126 dagen. 
Bovendien betreffen 5 dossiers toekenningen zonder vereffening (bijzondere procedure die het 
mogelijk maakt een principiële beslissing te nemen voor dossiers waarin nog stukken ontbreken), 
betreffen 4 dossiers weigeringen en is voor 3 dossiers nog geen toekenningsbeslissing genomen.

134 Met uitzondering van de premies voor consultancy en voor studies, waarvan de termijnen veel 
korter zijn (gemiddelde termijn: 17 dagen); die werden niet nader onderzocht en niet in de boven-
vermelde tabel opgenomen, aangezien daarvoor andere onderzoeksmodaliteiten gelden dan voor 
de investeringspremies en ze dus niet vergelijkbaar zijn. 

135 De termijn van 210 dagen die de maximumtermijn van de ordonnantie van 1 april 2004 vormt, 
wordt bijgevolg als maatstaf gebruikt; om het geheel enigszins te illustreren werden eveneens 
aanvullende termijnen (365 dagen, d.w.z. behandeling van 1 jaar en de langste onderzoekstermijn 
die in de gegevensbank werd vastgesteld) in aanmerking genomen. 

Van de tien dossiers waarbij nergens blijkt dat ze niet volledig zijn bij hun 
indiening (dossiers waarvoor er geen aanvullende informatie werd gevraagd, 
geen stukken laattijdig werden toegezonden, waarvoor er geen onvoltooid 
investeringsprogramma is op het tijdstip van de aanvraag), zijn vier subsidi-
eringsbeslissingen genomen na het verstrijken van de termijn van 150 dagen 
voor dergelijke gevallen130. 

Van de zevenentwintig dossiers die op vraag door de administratie moeten 
worden vervolledigd, zijn veertien beslissingen genomen na het verstrijken 
van de maximumtermijn van 150 dagen, te rekenen vanaf het verzenden van 
die vraag131. 

Van de zevenenveertig dossiers die worden vervolledigd met inlichtingen of 
stukken die bij de administratie zijn toegekomen na de indiening van de 
subsidiëringsaanvraag (hetzij spontaan door de ondernemingen overgezon-
den, hetzij op vraag van de beherende dienst) zijn veertien beslissingen 
genomen na het verstrijken van de maximumtermijn van 90 dagen, te reke-
nen vanaf de indiening van de inlichtingen of de stukken in kwestie132. 

Hoewel de regelgeving geen termijn voor de vereffening van de steun vastlegt, blijkt 
uit het onderzoek van de steekproef dat de gemiddelde betalingstermijn 43 dagen 
beloopt133. Die conclusies kunnen echter niet worden geëxtrapoleerd wegens de 
manier waarop de steekproef is getrokken. Er kan daarentegen een summier onder-
zoek van Expeco worden uitgevoerd met betrekking tot de termijn tussen de invoer-
datum en de beslissingsdatum voor alle dossiers inzake investeringssteun die in 
2006 bij de administratie zijn toegekomen, met inbegrip van de kapitaalpremies 
gebaseerd op de ordonnantie van 1 juli 1993134. Hoewel die kapitaalpremies niet zijn 
onderworpen aan de eisen van de ordonnantie van 1 april 2004 inzake termijnen, is 
het immers interessant de behandelingstermijn te evalueren op basis van eenzelfde 
criterium135, te meer omdat de ordonnantie van 13 december 2007 onder andere tot 
doel heeft de verschillende regelgevingen samen te smelten. 

•

•

•
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136 Om onbekende redenen geven de resultaten van de zoekopdrachten in Expeco die de administra-
tie op 30 juni en 7 november 2007 uitvoerde, niet strikt hetzelfde aantal ingediende dossiers (op 
30 juni: 297 rentetoelagen en 406 investeringspremies op grond van de ordonnantie van 
1 april 2004, 60 investeringspremies op grond van de ordonnantie van 1 juli 1993; op 7 november: 
298 rentetoelagen en 406 investeringspremies op grond van de ordonnantie van 1 april 2004, 58 
investeringspremies op grond van de ordonnantie van 1 juli 1993). 

137 Cf. punt 4.1.2 Evolutie van de toestand – Volledigheid van de informatie.
138 De lijst van het aantal dossiers ingediend op basis van de wet van 4 augustus 1978 en op basis 

van die van de ordonnantie van 1 april 2004, voor de jaren 2004 tot 2007, ziet eruit als volgt: 

2004 2005 2006 2007

Wet van 1978 599 490   0   0

Ordonnantie van 2004   0  69 714 863

Totaal 599 559 714 863

Bronnen: Activiteitenverslagen en Expeco.

Dat leidt tot de volgende tabel:

Soort investeringssteun Aantal dossiers onderzocht in meer dan 
210 dagen Totaal aantal ingediende dossiers

Rentetoelage 
(ordonnantie van 2004)

112 
(waarvan 5 in meer dan 365 dagen; 
langst vastgestelde termijn: 446 dagen)

298136 
(waarvan 11 dossiers nog in afwachting)

Kapitaalpremie 
(ordonnantie van 2004)

118 
(waarvan 9 in meer dan 365 dagen; 
langst vastgestelde termijn: 482 dagen)

406 
(waarvan 17 dossiers nog in afwachting 
of zonder datum van beslissing)

Kapitaalpremie voor investeringen 
(ordonnantie van 1993)

25 
(waarvan 4 in meer dan 365 dagen; 
langst vastgestelde termijn: 461 dagen)

58 
(waarvan 10 dossiers nog in afwachting)

Bron: gegevensopvraging in Expeco op 7 november 2007

De vastgestelde termijnen zijn dus gewoonlijk langer dan de termijnen opgelegd 
door de ordonnantie van 1 april 2004. Ze zijn niettemin duidelijk korter dan de 
termijnen die bij de initiële audit werden vastgesteld, in die zin dat de termijn van 
anderhalf jaar niet werd overschreden. 

Er dient te worden opgemerkt dat de dossiers in 2006 niet werden uitgesteld 
wegens een tekort aan begrotingskredieten, maar dat de behandelingstermijnen 
van sommige dossiers in 2007 wegens dat probleem zullen oplopen. 

Er is in Expeco een vervaldagkalender opgenomen om de bepalingen van de ordon-
nantie van 1 april 2004 toe te passen, maar die wordt praktisch niet gebruikt137. 
Ook is aan elk dossier een formulier vastgehecht om de onderzoeksfasen op te 
vermelden, met het oog op de na te leven termijnen, maar dat wordt niet systema-
tisch ingevuld. Bovendien wordt er geen regelmatig en nauwgezet toezicht uit-
geoefend op de vooruitgang van de dossiers. 

De achterstand bij het beheer van de dossiers kan op verschillende manieren 
worden verklaard. 

De beherende dienst wordt geconfronteerd met een toenemend aantal 
aanvragen sedert de inwerkingtreding van de ordonnantie van 1 april 2004138; 
bovendien vergt het onderzoek van de dossiers meer tijd omdat de toeken-
ningscriteria ingewikkelder zijn geworden in vergelijking met de vroegere 
wetgeving. 

•
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139 Omdat het bedrag van de principiële toekenning het maximumbedrag vormt, dat niet mag worden 
overschreden bij de vereffening van de steun, die nadien plaatsvindt, moet het te subsidiëren 
investeringsprogramma zo juist mogelijk worden geraamd bij die toekenning, aangezien voor geen 
enkele overschrijding fi nanciële steun wordt verleend. Bijgevolg zal een nog lopend en niet nauw-
keurig becijferd programma niet worden gesubsidieerd voor het deel ervan na de principiële toe-
kenning. Dat gedeelte zal bij de indiening van een nieuwe aanvraag ook niet in aanmerking kunnen 
worden genomen als het minimumbedrag van de investeringen niet wordt gehaald of als de fac-
tuurdatums buiten de termijn van drie maanden vanaf de registratie van de steunaanvraag liggen, 
overeenkomstig artikel 3, § 4 en § 5, van het besluit van de regering van 20 oktober 2005. Het 
blijkt dan ook gunstiger voor de ondernemingen te wachten tot het einde van het investerings-
programma, maar op die manier leven ze niet noodzakelijk de vigerende regelgeving na. 

140 Notulen van de dienstvergadering van 26 oktober 2005.
141 Spreiding van de personeelsleden van 2004 tot 2007.

Niveau 2004 2005 2006 2007

A  3  2  2  2

B  2  2  3  2

C  6  6  6  7

Totaal 11 10 11 11

Bronnen: activiteitenverslagen en projectie door de dienst (beoogde situatie fase 2).
142 3 personeelsleden van niveau A, 5 van niveau B en 2 van niveau C (voorziene toestand op 

5 mei 2008). Een van de personeelsleden van niveau A is binnen de directie gemuteerd via de 
interne mobiliteit, maar dat personeelslid was eerder al belast met dossiers inzake studies en con-
sultancy; een van de personeelsleden van niveau B is gedetacheerd naar het kabinet en voor een 
van de personeelsleden van niveau C is de aanwervingsprocedure nog bezig.

De dienst kan geneigd zijn de beslissingen uit te stellen, buiten de wette-
lijke termijnen om, in afwachting van de passende stukken om ondernemin-
gen niet te moeten bestraffen die de stukken om allerlei redenen niet tijdig 
kunnen overzenden (nog lopende investeringen, nog niet ontvangen factu-
ren van de leveranciers, enz.). Er wordt blijkbaar niet systematisch een 
beslissing genomen op basis van het dossier in de staat waarin het zich 
bevindt, overeenkomstig het besluit van 20 oktober 2005. Een principiële 
toekenning, zoals voorzien in de toepassingsrichtlijnen van de ordonnantie 
van 1 april 2004, lost niet alle problemen op139.

Er kunnen bepaalde moeilijkheden inzake personeel opduiken: de dienst is 
momenteel minder sterk bemand door een langdurige afwezigheid wegens 
ziekte. Er geen werd enkele maatregel genomen om de dossiers van het 
zieke personeelslid onder zijn collega's te verdelen. Hetzelfde geldt voor de 
jaarlijkse vakantie van het personeel. De dienst had nochtans al in 2005 een 
mogelijke oplossing voorgesteld, namelijk de inschakeling van ploegen van 
twee personeelsleden140. Van 2004 tot het derde trimester van 2007 
bestond het personeelsbestand dat de dossiers op basis van de wet van 
4 augustus 1978 en de ordonnantie van 1 april 2004 onderzoekt, uit tien tot 
elf personeelsleden141; sinds 1 september 2007 wordt de dienst geleidelijk 
versterkt door nieuwe personeelsleden (volgens de administratie met tien 
personen)142. 

Die toestand heeft geen enkele weerslag op de gewestbegroting, waardoor de 
aandacht voor de behandelingstermijnen waarschijnlijk nog geringer zal worden. 
Volgens de beherende dienst hebben de begunstigden tot nu toe nooit verwijlin-
trest gevraagd. 

•

•
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Aanbeveling: er zouden periodieke lijsten moeten worden opgesteld van de dos-
siers waarvan het onderzoek niet binnen de termijnen is afgerond; zodat maatre-
gelen mogelijk zijn, althans in een eerste fase voor de meest dringende gevallen, 
totdat het nieuw in dienst genomen personeel volledig operationeel is. Bovendien 
zou de tekst van de regelgeving in acht moeten worden genomen om de termij-
nen na te leven en de beslissingen niet uit te stellen.
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143 Volgens de steekproef, die niet mag worden geëxtrapoleerd naar alle dossiers, is er bij 21 steun-
aanvragen een bezoek ter plaatse geweest alvorens de steun werd toegekend.

144 De regelgeving voorziet niet in die bepaling, die misschien ook maar gedeeltelijk wordt toegepast 
als wordt vastgesteld dat de planning niet werd gerespecteerd bij drie van de vier steekproefdos-
siers waarbij een tweede schijf werd vereffend tijdens de audit. De tweede schijf werd vereffend 
vóór de vastgestelde termijn.

145 Wat als een werknemer het bedrijf heeft verlaten in de loop van de controle? Hoe zit het met de 
gelijkwaardigheid van diploma’s als er een buitenlands diploma wordt voorgelegd?

146 Ordonnantie van 1 april 2004, artikel 12: “De steun mag slechts aan de onderneming worden 
toegekend indien zij in orde is met de wettelijke bepalingen die op haar van toepassing zijn en 
met name de fi scale, sociale en milieuwetgevingen en reglementeringen”.

 Richtlijnen betreffende de ordonnantie van 1 juli 1993, punt 3: “Voor de indiening van het dos-
sier, moeten volgende stukken worden toegezonden:

 4)  Een RSZ-attest dat certifi eert dat de onderneming in orde is met haar betalingen aan die 
instelling.

 5)  Een attest van de Administratie der Directe Belastingen dat certifi eert dat de onderneming in 
orde is met haar betalingen aan die instelling (formulier 250 of 276) ».

 Cf. punt 4.2.5 Informaticaverbinding met de bevoegde besturen en openbare instellingen.

6  Controle van de dossiers door de directie Economische 
Inspectie

De inwerkingtreding van de ordonnantie van 1 april 2004 maakt de opdracht van 
de economische inspectie nog crucialer dan voorheen. Uit het onderzoek van de 
dossiers blijkt immers dat slechts een onvolledige controle plaatsvindt van diverse 
parameters voor de subsidiëring van investeringssteun, onder meer omdat de 
aanvragers geen bewijsstukken voorleggen.

De controles in bedrijven gebeuren voornamelijk door de directie Economische 
Inspectie, aangezien de medewerkers van de directie Economische Expansie zelden 
bij de begunstigden langsgaan en er geen verslag over opstellen143. De verzamelde 
gegevens worden zonder onderscheid opgenomen in de onderzoeksverslagen over 
steunaanvragen, waardoor niet uitgemaakt kan worden welke punten ter plaatse 
werden gecontroleerd.

In 2007 is de Economische Inspectie van start gegaan met de controle van de 
dossiers die zijn gebaseerd op de ordonnantie van 2004.

Voor de rentetoelagen, die in drie schijven worden vereffend, bepalen de toeken-
ningsbeslissingen dat de laatste schijf moet worden vereffend één jaar na de 
tweede schijf (die zelf één jaar na de eerste dient te worden vereffend) en na 
controle door de directie Economische Inspectie144. Die controle zou dus ten 
vroegste kunnen plaatsvinden in de loop van 2008.

De modaliteiten van de uit te voeren controles liggen nog niet vast, maar het 
onderzoek van bepaalde criteria zou volgens de Economische Inspectie proble-
men kunnen opleveren, bijvoorbeeld het criterium betreffende de laag- of mid-
delmatig gekwalifi ceerde werknemers145, dat aanleiding kan geven tot een verho-
ging van de subsidie met 3,5 à 7,5 %. Bovendien is er misschien geen tijd genoeg 
om te controleren of de fi scale en sociale verplichtingen worden nageleefd146.
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147 Vergadering van 8 oktober 2007 met de directeur en de eerste attaché van de Economische 
Inspectie. Over de problematiek moet nog worden overlegd binnen de administratie.

De al vermelde verplichting om alle rentetoelagen vóór de betaling van de laatste 
schijf te controleren (ongeacht het bedrag waar het om gaat) leidt overigens tot 
een risico op laattijdige betalingen, of nog, tot een verschuiving van de controles 
van de premies naar de subsidies: er bestaat namelijk geen bijzondere vereiste 
voor de controle van de premies. Om aan de verplichting tegemoet te komen, heeft 
de inspectie zich voorgenomen premies maar te controleren vanaf een bedrag van 
15.000 euro147.

De volgende tabel schetst, ter informatie, het aantal dossiers dat jaarlijks door de 
beherende diensten is onderzocht, alsook het aantal dat door de Economische 
Inspectie is gecontroleerd. De controle van de rentetoelagen die steunen op de 
ordonnantie van 1 april 2004, zal wellicht een grotere werklast met zich brengen 
dan de controle van de toelagen die steunen op de wet van 4 augustus 1978, 
gelet op de vele criteria die moeten worden getoetst.

Aantal onderzochte dossiers Aantal gecontroleerde dossiers 

 
Directie Economische Expansie en 
directie Economische Betrekkingen Directie Economische Inspectie 

2004 984 (647 wet 1978 en 337 ord. 1993) 945 (534 wet 1978 en 411 ord. 1993)
2005 1126 (712 wet 1978 en 414 ord. 1993) 1017 (485 wet 1978 en 532 ord. 1993)
2006 1157 (263 wet 1978, 407 ord. 2004 en 487 ord. 1993) 815 (417 wet 1978 en 398 ord. 1993) 
2007 1330 (11 wet 1978, 738 ord. 2004 en 581 ord. 1993) 424 (26 wet 1978, 259 ord. 2004 en 139 ord. 1993)

Tussen 2004 en 2007 zijn op basis van controles door de inspectie invorderings-
aanvragen opgesteld voor een totaalbedrag van 2.233.440,24 euro. In diezelfde 
periode kon 1.925.581,76 euro worden teruggevorderd.

Er blijft in totaal 755.588,40 euro aan onverschuldigde bedragen terug te vorde-
ren voor de periode 1995 tot 2007. De nog terug te vorderen bedragen werden 
ofwel doorgespeeld aan de Domeinen, ofwel aan de juridische dienst, ofwel waren 
ze het voorwerp van een proces of een overeenkomst tot spreiding van de beta-
lingen in de tijd, ofwel wachten ze nog op een attest van oninvorderbaarheid dat 
door de curatoren van het faillissement moet worden afgeleverd.

Aanbeveling: de verplichting om alle rentetoelagen te controleren, zou moeten 
worden gemoduleerd op basis van te bepalen parameters (bedrag, groter risico 
op onterechte subsidiëring, enz.). De deskundigheid van de directie Economische 
Inspectie zou nuttig kunnen zijn bij het vastleggen van die parameters.
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7 Conclusies

Administratief beheer 

Het programma voor de invoer van de economische gegevens, Expeco, voldoet 
niet volledig aan de reglementaire verplichtingen en zal worden vervangen. 

De aanbevelingen van het Rekenhof over de toepassing van de ordonnantie van 
1 juli 1993 werden slechts gedeeltelijk gevolgd. Er werden enkele onverschul-
digde betalingen vastgesteld.

Wat betreft het beheer van de steun die op basis van de ordonnantie van 
1 april 2004 werd toegekend, doen zich meer vergissingen bij de subsidiëring voor 
dan ten tijde van de vorige audit, hoofdzakelijk als gevolg van de verplichtingen 
die de Europese Commissie heeft opgelegd en van de bepalingen van de ordon-
nantie en de besluiten tot toepassing ervan. 

Met de middelen waarover de administratie beschikt, kan ze bovendien niet altijd 
de gegrondheid van de door de regelgeving opgelegde criteria onderzoeken en er 
bestaan dus enige vage zones. 

Er werden vergissingen vastgesteld, die voornamelijk zijn te wijten aan een gebrek 
aan oplettendheid dat ongetwijfeld kan worden verklaard door het toenemend 
aantal aanvragen die de begunstigden indienen en door de beperkte tijd die de 
administratie heeft om ze te behandelen. 

In het algemeen werd een gebrek aan interne controle vastgesteld. Er werden 
echter al enige maatregelen genomen door de betrokken diensten en door de 
minister belast met Economie, of de maatregelen zijn in ontwikkeling. 

Budgettair beheer

In 2007 zijn de kredieten voor de toepassing van de bepalingen van de ordonnan-
tie van 1 april 2004 ontoereikend en dat zou ook in 2008 het geval kunnen zijn.

Er werd echter een monitoring van de begroting ingesteld en de regelgeving werd 
aangepast om de budgettaire weerslag van de betaling van de kapitaalpremies te 
beperken.

Behandelingstermijn van de dossiers

De termijnen voor de behandeling van de dossiers zijn vaak langer dan de termij-
nen die de ordonnantie van 1 april 2004 oplegt, maar ze zijn beduidend korter dan 
de termijnen die bij de vorige audit werden vastgesteld, aangezien ze nooit meer 
dan anderhalf jaar in beslag namen. 

Er wordt echter niet regelmatig en van nabij opgevolgd hoe de dossiers vorderen. 



Economische expansiesteun – Rekenhof, oktober 2008 53

Controle van de dossiers door de directie Economische Inspectie

De controle a posteriori door de directie Economische Inspectie wint aan belang 
doordat verschillende subsidiëringsparameters voor de steun op basis van de 
ordonnantie van 1 april 2004 slechts onvolledig worden gecontroleerd in de onder-
zoeksfase van de dossiers, onder andere bij gebrek aan bewijsstukken van de 
aanvragers. De criteria die moeten worden gecontroleerd, zijn echter zo talrijk en 
zo ingewikkeld dat sommige ervan misschien niet worden onderzocht omdat de 
tijd ontbreekt of omdat de ondernemingen geen verantwoordingsstukken kunnen 
voorleggen. 

De beslissingen tot toekenning van rentetoelagen stellen momenteel dat deze 
moeten worden gecontroleerd vooraleer het saldo van de steun wordt betaald, 
ongeacht het toegekende bedrag. Die verplichting houdt het risico in dat ofwel de 
betaling te laat gebeurt, ofwel dat de controles verschuiven van de premies naar 
de toelagen, aangezien er geen specifi eke verplichting bestaat voor de controle 
van de premies. De administratie heeft erop gewezen dat dat probleem nog moest 
worden bestudeerd. 
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Bijlagen 

Bijlage 1: Reglementaire teksten en wetteksten

Wet van 4 augustus 1978

Wet van 4 augustus 1978 tot economische heroriëntering.

Richtlijn B 7 van toepassing op de KMO’s. Wet tot economische heroriën-
tering van 4 augustus 1978.

Ordonnantie van 1 juli 1993

Ordonnantie van 1 juli 2003 betreffende de bevordering van de economi-
sche expansie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 november 1998 
houdende uitvoering van artikel 2, 2°, van de ordonnantie van 1 juli 1993 
betreffende de bevordering van de economische expansie in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest.

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 juni 1998 houdende 
uitvoering van artikel 4 van de ordonnantie van 1 juli 1993 betreffende de 
bevordering van de economische expansie in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest; gewijzigd door het besluit van de regering van 17 december 1998.

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 juli 1994 houdende 
uitvoering van artikel 5 van de ordonnantie van 1 juli 1993 betreffende de 
bevordering van de economische expansie in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest; gewijzigd door het besluit van de regering van 4 juni 1998.

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 juli 1994 houdende 
uitvoering van artikel 6 van de ordonnantie van 1 juli 1993 betreffende de 
bevordering van de economische expansie in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest; gewijzigd door het besluit van de regering van 4 juni 1998.

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 mei 2005 hou-
dende uitvoering van artikel 8, § 1, van de ordonnantie van 1 juli 1993 betref-
fende de bevordering van de economische expansie in het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest; vervangt de besluiten van de regering van 8 december 1994 
en van 4 juni 1998.

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 mei 2005 hou-
dende uitvoering van artikel 8, § 2, van de ordonnantie van 1 juli 1993 betref-
fende de bevordering van de economische expansie in het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest; vervangt de besluiten van de regering van 8 december 1994 
en van 4 juni 1998.

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 juli 1994 houdende 
uitvoering van de artikelen 9, § 2, 10, § 2, en 18, § 1, van de ordonnantie van 
1 juli 1993 betreffende de bevordering van de economische expansie in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 juli 1994 houdende 
uitvoering van artikel 12 van de ordonnantie van 1 juli 1993 betreffende de 
bevordering van de economische expansie in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest; gewijzigd door het besluit van de regering van 4 juni 1998.

•

•
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Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 juli 1994 houdende 
uitvoering van artikel 15, § 6, van de ordonnantie van 1 juli 1993 betreffende 
de bevordering van de economische expansie in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest.

Interne richtlijnen in verband met de toepassing van de ordonnantie van 
1 juli 1993 die van toepassing zijn voor de behandeling van de dossiers die 
vanaf 1 maart 1997 werden geregistreerd, bijgewerkt op 1 december 1998 
en 21 maart 2002.

Proces voor het onderzoek van de dossiers, steun voor consultancy en vor-
ming van mei 2005 bijgewerkt in augustus 2007.

Ordonnantie van 1 april 2004

Ordonnantie betreffende de gewestelijke steun voor de algemene investe-
ringen ten gunste van de micro-, kleine of middelgrote ondernemingen. 

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 oktober 2005 
tot vaststelling van inwerkingtreding van de ordonnantie van 1 april 2004 
betreffende de gewestelijke steun voor de algemene investeringen ten 
gunste van micro-, kleine en middelgrote ondernemingen.

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 oktober 2005 
houdende uitvoering van de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de 
gewestelijke algemene investeringen ten gunste van de micro-, kleine en 
middelgrote ondernemingen; gewijzigd door het besluit van de regering van 
13 juli 2006.

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 november 2005 
tot bepaling van de ontwikkelingsgebieden met toepassing van artikel 2, 4°, 
van de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de gewestelijke steun voor 
de algemene investeringen ten gunste van de micro-, kleine of middelgrote 
ondernemingen.

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 maart 2007 tot 
bepaling van de Brusselse Hoofdstedelijke ontwikkelingszone.

Interne richtlijnen in verband met de toepassing van de ordonnantie van 
1 april 2004 die van toepassing zijn op de dossiers die vanaf 1 januari 2007 
werden ingediend, bijgewerkt op 13 april 2007 en 1 september 2007.

Ordonnantie van 13 december 2007

Organieke ordonnantie van 13 december 2007 betreffende de steun ter 
bevordering van de economische expansie. 

Europese Gemeenschap 

Verordening 70/2001/EG van 12 januari 2001 betreffende de toepassing 
van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine 
en middelgrote ondernemingen.

Aanbeveling 2003/361/EG van 6 mei 2003 betreffende de defi nitie van 
kleine, middelgrote en micro-ondernemingen. 

Richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen voor de periode 2000-2006, 
98/C/74/06.

Richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen voor de periode 2007-2013, 
2006/C/54/08.
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Handtekeningdelegatie 

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 maart 1999 
betreffende de delegatie van tekenbevoegdheid voor fi nanciële aangele-
genheden aan de ambtenaren-generaal van het Ministerie van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest.

Ministerieel besluit van de minister belast met Economie van 5 januari 1995 
betreffende de delegaties van bevoegdheid en handtekening.

Ministerieel besluit van 17 februari 2006 betreffende delegaties van hand-
tekening toegestaan aan de ambtenaren en beambten van het Ministerie 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met de toepassing van de 
ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de gewestelijke steun voor de 
algemene investeringen ten gunste van de micro-, kleine of middelgrote 
ondernemingen.

Beslissing van de directeur-generaal van het Bestuur Economie en Werk-
gelegenheid van 9 oktober 2003.

Beslissing van de adjunct-secretaris-generaal van 22 maart 2006.

•

•

•
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Bijlage 2: Antwoord van de minister

(vertaling)

Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Benoît Cerexhe
Minister van Economie, Tewerkstelling, 
Wetenschappelijk Onderzoek, Brandbestrijding 
en Dringende Medische Hulp

Ref: BC/RR/Ids/1273/26624

Rekenhof
De heer F. VANSTAPEL
Eerste voorzitter

Mijnheer de eerste voorzitter,

Ik heb uw brief van 7 mei 2008 goed ontvangen en met aandacht gelezen. 

In uw brief verzoekt u mij te reageren op de conclusies en aanbevelingen in het 
ontwerpverslag van het Rekenhof met betrekking tot de economische expansie-
steun.

Staat u mij toe in dat verband te verwijzen naar het gedetailleerde antwoord van 
het Bestuur Economie van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Hoogachtend,

B. Cerexhe
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