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Economische steun aan bedrijven  -  Terugvordering

In het Rekeningenrapport 2019 wijst het Rekenhof op blz. 65 naar een 
terugvorderingsprocedure inzake toegekende ecologiesteun. Uit eerdere cijfers bleek reeds 
dat teruggevorderde bedrijfssteun soms moeilijk kan worden geïnd door de Vlaamse 
overheid om diverse redenen (fraude, faillissement enzovoort). Cijfers met betrekking tot 
de effectieve inning van teruggevorderde bedrijfssteun waren bovendien partieel wegens 
nog lopende procedures.

1. Kan de minister voor de periode vanaf 2010 tot op heden per instrument van 
economische steun (strategische transformatiesteun (STS), ecologiesteun, kmo-
portefeuille enzovoort) en in totaliteit een jaarlijks overzicht geven van:

a) het aantal bedrijven waarbij er een grond voor gehele of gedeeltelijke 
terugvordering van toegekende economische steun (bijvoorbeeld niet-naleving 
van de contractuele voorwaarden) werd vastgesteld;

b) de terug te vorderen bedragen m.b.t. de sub deelvraag 1 a) bedoelde dossiers;

c) het aantal van de sub deelvraag 1 a) bedoelde bedrijven dat effectief de 
teruggevorderde steun heeft terugbetaald;

d) hoeveel van de sub deelvraag 1 b) bedoelde bedragen effectief werden 
terugbetaald;

e) de totale toegekende steun?

2. Hoeveel van de in de periode 2010-heden terug te vorderen economische steun werd 
effectief gerecupereerd?

3. Uit eerdere cijfers bleek al dat teruggevorderde bedrijfssteun soms moeilijk kan 
worden geïnd door de Vlaamse overheid.

a) Welk totaalbedrag aan economische steun staat heden nog open voor 
terugvordering (dus globaal bedrag, ook m.b.t. periode voorafgaand aan 2010)?

b) Wat is de verwachte inningsratio? Wat is de inschatting inzake dubieuze 
debiteuren?

c) Welke acties zullen nog ondernomen worden met het oog op het recupereren van 
de betrokken bedragen?
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1-2-3a. Zie bijlage voor de gevraagde cijfers.

Voor de totale steunbedragen per instrument wordt naar het naar jaarverslag van 
AO/VLAIO verwezen. Let wel vorderingen gebeuren meestal niet in het jaar van 
steuntoekenning maar later bij finale inspectie of controle na afronding van de 
steunaanvraag.

De stijging van de terugvorderingen in 2019 is voornamelijk te wijten aan de 
ecologiepremie waar bij een groot aantal bedrijven uit de drukkerijsector 
vorderingen werden ingesteld wegens niet correct gebruik van de ecologiepremie. 
In het merendeel van de gevallen gingen de bedrijven in beroep tegen de 
terugvordering.  

Voor 2020 is de stijging te wijten aan terugvordering van corona-premies. De 
inspectiediensten voeren systematisch controles uit op het correct gebruik en 
initiëren waar nodig terugvorderingen. In deze dossiers zijn de betaaltermijnen 
nog niet altijd verstreken. Een beroep leidt tot de opschorting van de 
terugvordering. Voor de terugvorderingen zonder lopend beroep waarbij een 
eerste betaaltermijn werd verstreken zijn ondertussen aanmaningen uitgestuurd.

3.b-c. In tegenstelling tot bij innovatiesteun verlopen de terugvorderingen hier trager en 
minder succesvol. Bedrijven tekenen meer beroep aan tegen de terugvordering, 
zoals in het antwoord op SV246 van 23 januari 2018 aangegeven zijn de termijnen 
hierdoor beduidend langer. 

In het debiteurenbeheer zijn ook aanmaningsprocedures voorzien. Vanaf dit jaar 
gebeurt dit meer geautomatiseerd vanuit Orafin.  
Bij niet-betaling binnen 30 dagen vanaf datum van de terugvorderingseis is volgend 
aanmaningsschema voorzien:
1) 1ste aanmaning: betaling binnen 10 dagen vanaf 1ste aanmaningsbrief;
2) 2de aanmaning: betaling binnen 10 dagen vanaf 2de aanmaningsbrief;
3) Ingebrekestelling: betaling binnen 10 dagen vanaf ingebrekestelling.

Indien er dan nog niet terugbetaald is, wordt het dossier overgemaakt aan de 
centrale invorderingscel van Vlabel, waarmee Vlaio een overeenkomst 
desbetreffend heeft.
Zolang een beroep tegen de terugvordering lopend is wordt de verdere 
inningsprocedure opgeschort.

Bij de kmo-portefeuille wordt sinds 2019 gebruik gemaakt van een automatische 
fraudedetectie waardoor sneller mogelijke probleemdossiers geïdentificeerd 
worden.

In geval van faling van ondernemingen met projecten in uitvoering, wordt formeel 
een vordering in het faillissement ingediend volgens de procedures vastgelegd in 
de faillissementswetgeving. Dit gebeurt rechtstreeks door het Agentschap 



Innoveren & Ondernemen op de griffie van de bevoegde rechtbank en tegenwoordig 
online via RegSol.be. Dergelijke vorderingen leveren zelden een dividend op, 
aangezien de vordering (van het Hermesfonds) niet bevoorrecht is.

De huidige maatregelen en procedures voor terugvordering lijken mij kosten-
batengewijs afdoende. 

BIJLAGE

Overzicht

http://www.vlaamsparlement.be/link?id=10807

