De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport
NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

Betreft:

Ontwerp van 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
Principiële goedkeuring.

1. Inhoudelijk
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, heeft aan de algemene groepsvrijstellingsverordening (Verordening
(EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 volgende artikelen toegevoegd: artikel 2, lid 61bis,
14, lid 16, en 58, lid 5, toegevoegd.
Overeenkomstig artikel 2, lid 61bis, en 14, lid 16, van de algemene groepsvrijstellingsverorden kunnen
activiteiten in de regionale steungebieden gedurende twee jaar vóór de steunaanvraag tot twee jaar na
de beëindiging van de investeringen niet verplaatst worden.
Die verplichting moet overeenkomstig artikel 58, lid, 5, van de algemene groepsvrijstellingsverordening
en de brief van de Europese Commissie, DG Concurrentie van 5 juli 2017 betreffende de invoering van de
nieuwe bepalingen ter voorkoming van verplaatsingen bij regelingen voor regionale investeringssteun
in het kader van de algemene groepsvrijstellingsverordening, opgenomen worden in de Vlaamse
economische steunmaatregelen binnen de zes maanden na de inwerkingtreding van de Europese
verordening nr. 2017/1084, vermeld in de eerste alinea.
Het voorliggend ontwerp van besluit neemt die verplichting op in het artikel 25, derde lid, van het besluit
van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 tot toekenning van strategische transformatiesteun aan
ondernemingen in het Vlaamse Gewest.
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2. Weerslag van het voorstel op de begroting van de Vlaamse Gemeenschap
Het advies van de Inspectie van Financiën werd verleend op 8 november 2017.
Het begrotingsakkoord werd verleend op 8 december 2017.
3. Weerslag van het voorstel van beslissing op de lokale besturen
a)
b)
c)
d)

Personeel: het voorstel heeft geen weerslag op het gebied van personeelsinzet;
Werkingsuitgaven: het voorstel heeft geen weerslag op de lopende uitgaven;
Investeringen en schuld: het voorstel heeft geen investeringen als gevolg;
Ontvangsten: het voorstel resulteert niet in bijkomende ontvangsten.

Conclusie: het voorstel heeft geen weerslag op de werking van de lokale besturen.
4. Weerslag van het voorstel van beslissing op het personeel
Het voorstel van beslissing heeft geen weerslag op het personeelsbestand en op het personeelsbudget
van de Vlaamse overheid, zodat het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor het algemeen
beleid inzake personeel en organisatieontwikkeling niet vereist is.
5. Kwaliteit van de regelgeving
Het ontwerp van besluit werd aangepast aan het wetgevingstechnisch en taalkundig advies nr.
2017/316 van 29 september 2017.
Voor het ontwerp van besluit werd geen reguleringsimpactanalyse (RIA) opgemaakt.
Besluiten waar geen vrije juridische beleidsruimte bestaat moeten niet onderworpen worden aan een
RIA.
Het ontwerp van besluit geeft uitvoering aan de verplichting opgenomen in artikel 58, lid 5, van de
algemene groepsvrijstellingsverordening, toegevoegd door de Europese verordening nr. 2017/1084,
vermeld in punt 1. Dit is een gebonden implementatie van Europese regelgeving.
6. Voorstel van beslissing
De Vlaamse Regering:
• hecht haar principiële goedkeuring aan het ontwerp van 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 ;
• machtigt de Vlaamse minister, bevoegd voor de economie, het advies in te winnen bij de Raad van
State binnen een termijn van 30 dagen (artikel 84, §1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten
op de Raad Van State).

Philippe Muyters
Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport
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Bijlagen
1.

2.
3.
4.

ontwerp van 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;
het advies van de Inspectie van Financiën;
het begrotingsakkoord;
het wetgevingstechnisch en taalkundig advies nr. 2017/316 van 29 september 2017.

