Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit
van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 tot toekenning van
strategische transformatiesteun aan ondernemingen in het
Vlaamse Gewest, wat betreft de voorkoming van
verplaatsingen van activiteiten in de regionale
steungebieden
DE VLAAMSE REGERING,
Gelet op Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014
waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het
Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard, artikel 2, lid 61bis,
artikel 14, lid 16, en artikel 58, lid 5, toegevoegd bij Verordening (EU) 2017/1084
van 14 juni 2017;
Gelet op het decreet van 16 maart 2012 betreffende het economisch
ondersteuningsbeleid, artikel 10;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 tot toekenning van
strategische transformatiesteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest;
Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting,
gegeven op 4 december 2017;
Gelet op advies XXXX/X van de Raad van State, gegeven op ????, met toepassing
van artikel 84, §1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State,
gecoördineerd op 12 januari 1973;
Overwegende dat de verordening (EU) nr. 2017/1084 van de Commissie van 14
juni 2017 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 651/2014 wat betreft steun voor
haven- en luchthaveninfrastructuur, aanmeldingsdrempels voor steun voor cultuur
en instandhouding van het erfgoed en voor steun voor sportinfrastructuur en
multifunctionele recreatieve infrastructuur, en regelingen inzake regionale
exploitatiesteun voor ultraperifere gebieden, en tot wijziging van Verordening (EU)
nr. 702/2014 wat betreft de berekening van de in aanmerking komende kosten, in
werking is getreden op 10 juli 2017 en dat de Vlaamse economische
ondersteuningsmaatregelen binnen zes maanden na de inwerkingtreding aangepast
moeten worden aan die verordening,
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BESLUIT:
Artikel 1. In artikel 25 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013
tot toekenning van strategische transformatiesteun aan ondernemingen in het
Vlaamse Gewest, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart
2015, wordt tussen het tweede en derde lid een lid ingevoegd, dat luidt als volgt:
“De grote ondernemingen, vermeld in het eerste lid, voeren gedurende twee jaar
voor de steunaanvraag tot twee jaar na de beëindiging van de investeringen
geen verplaatsing uit als vermeld in artikel 2, punt 61bis, en artikel 14, lid 16,
van de algemene vrijstellingsverordening.”.
Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2018.
Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor de economie, is belast met de
uitvoering van dit besluit.
Brussel,

De minister-president van de Vlaamse Regering,
Geert BOURGEOIS

De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport,
Philippe MUYTERS
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