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Waarborgregeling - sportinfrastructuur
BEPERKINGEN IN HUIDIG WETGEVEND KADER

1. WETGEVEND KADER
De Waarborgregeling van het Vlaamse Gewest is aangemeld onder de
de-minimisverordening – Verordening EU Nr. 1407/2013 van de Commissie van 18
december 2013 betreffende de toepassing van artikelen 107 en 108 van het Verdrag
betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun.

Het huidig wetgevend kader bestaat uit:
-

het decreet van 6 februari 2004 betreffende een waarborgregeling voor kleine, middelgrote
en grote ondernemingen, met inbegrip van alle latere wijzigingen (het Waarborgdecreet);

-

het besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 2005 betreffende bepaalde
procedurele aspecten van de waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote
ondernemingen, met inbegrip van alle latere wijzigingen (het Tweede Waarborgbesluit);

-

het besluit van de Vlaamse Regering van 27 mei 2005 betreffende bepaalde procedurele
aspecten van de waarborgregeling voor kleine en middelgrote ondernemingen die hinder
ondervinden als gevolg van openbare werken, met inbegrip van alle latere wijzigingen (het
Derde Waarborgbesluit);

-

het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2009 betreffende bepaalde procedurele
aspecten van de waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen met
betrekking tot de leasingmaatschappijen, met inbegrip van alle latere wijzigingen (het
Vierde Waarborgbesluit);

-

het ministerieel besluit van 22 februari 2005 tot uitvoering van bepaalde bepalingen van
het Tweede Waarborgbesluit, met inbegrip van alle latere wijzigingen (hierna het
ministerieel besluit te noemen);

-

het ministerieel besluit van 8 juni 2005 tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het
Derde Waarborgbesluit, met inbegrip van alle latere wijzigingen (hierna het ministerieel
besluit Waarborgregeling Openbare Werken te noemen);

-

het ministerieel besluit van 6 mei 2009 tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het
Vierde Waarborgbesluit, met inbegrip van alle latere wijzigingen (hierna het ministerieel
besluit Waarborgregeling Leasingmaatschappijen te noemen).
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2.

BEPERKINGEN IN HUIDIG WETGEVEND KADER

2.1.

Toegespitst op ondernemingen

Aangezien gemeenten of openbare besturen niet voldoen aan de definitie van “een
onderneming” zoals bepaald in het toepasselijk wetgevend kader, kunnen deze geen
gebruik maken van de Waarborgregeling.

Europese beperkingen:



Het betreft steun verleend aan ondernemingen.
De toelichting van de de-minimisverordening bepaalt dat elke entiteit die een
economische activiteit uitoefent, ongeacht haar rechtsvorm, als een
onderneming worden beschouwd. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft
bepaald dat alle entiteiten die juridisch of feitelijk onder de zeggenschap staan van
dezelfde entiteit als één onderneming dienen beschouwd te worden.

Decretale beperkingen:
Art. 2, 4° - definitie kredietnemer
Art. 2, 6° en 6/1° – definitie kmo en grote onderneming.
In het decreet wordt gedefinieerd dat een kredietnemer een kleine, middelgrote of grote
onderneming is tot zekerheid wiens verbintenissen een waarborg kan worden verleend.
Voor de definitie van kmo en grote onderneming wordt verwezen naar de verordening (EG)
Nr. 800/2008 van de Commissie van 6 augustus 2008 (publicatieblad van de Europese Unie
dd 9/08/2008 in L 214/3) – “de Europese kmo-definitie”.
Art. 5 §1 – Een waarborg kan slechts worden verleend tot zekerheid van:
-

-

Verbintenissen van kleine, middelgrote en grote ondernemingen
voortvloeiend uit financieringsovereenkomsten die strekken tot een
investering op het grondgebied van het Vlaamse Gewest of tot de
financiering van activiteiten van een op het voormeld grondgebied
gelegen exploitatiezetel;
Andere verrichtingen, vastgelegd door de Vlaamse Regering, die
strekken tot een investering op het grondgebied van het Vlaamse
Gewest van een kleine, middelgrote of grote onderneming of tot de
financiering van de activiteiten van een op het voormeld grondgebied
gelegen exploitatiezetel van een kleine middelgrote of grote
onderneming.

Beperking Vlaams Regeringsbesluit:
Art. 1 §1 definities – hier wordt eveneens verwezen naar de de-minimisverordening en
nogmaals gedefinieerd dat een kredietnemer een kleine, middelgrote en grote onderneming
dient te zijn.
Art. 1 §2 bepaling dat de definities van de de-minimisverordening en het Waarborgdecreet
eveneens van toepassing zijn op het Vlaams Regeringsbesluit.

2/3

Art. 8 §1 3° - indien de kredietnemer activiteiten verricht die aan de BTW onderworpen zijn,
moet deze een BTW-inschrijvingsnummer hebben
Art. 8 §1 4° - kredietnemer (voor zover wettelijk verplicht) dient ingeschreven te zijn in de
Kruispuntbank van Ondernemingen en over de vereiste vergunningen beschikken.

3.

WAT BEHOORT MOMENTEEL WEL TOT DE MOGELIJKHEDEN

Niet alleen lokale besturen investeren in sportinfrastructuur, maar ook de sportclubs
zelf. Deze clubs hebben in de meeste gevallen een rechtspersoonlijkheid (meestal een
vzw) en kunnen dan gebruik maken van de Waarborgregeling in het kader van hun
economische activiteit.

Wat juist als economische activiteit dient aanzien te worden is door Europa niet
gedefinieerd. Waarborgbeheer nv hanteert de volgende interpretatie op basis van (intern)
juridisch advies: De vzw moet het geld gebruiken voor “ondernemingsdoeleinden”; dit
betekent, dat de middelen van de lening integraal aangewend worden binnen het kader van
de economische activiteiten op een wijze die in het belang is van de vzw en rechtstreeks of
onrechtstreeks bijdraagt tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

4.

BIJSTURING WETGEVEND KADER VERGT
-

Een aparte aanmelding van de steunmaatregel bij Europa
Aanpassen decreet en uitvoeringsbesluiten

Brussel, 8 juni 2016.
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