
./. 

 

 
 

 
Besluit van de Vlaamse Regering houdende subsidiëring van bedrijventerreinen 

 
 

DE VLAAMSE REGERING, 
 
 
 
Gelet op het decreet ruimtelijke economie van 13 juli 2012, artikel 38 tot en met 60 en 
artikel 81;  
 
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 18 september 2012; 
 
Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 
7 december 2012; 
 
Gelet op het advies van de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen, gegeven op 24 
januari 2013; 
 
Gelet op het advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, gegeven op 
21 januari 2013; 
 
Gelet op het advies 53.014/1van de Raad van State, gegeven op 5 april 2013, met 
toepassing van artikel 84, §1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, 
gecoördineerd op 12 januari 1973;  
 
Op voorstel van de Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en 
Plattelandsbeleid; 
 
Na beraadslaging, 
 

 
BESLUIT:  

 
 
Titel 1. Algemene bepalingen 
 
Hoofdstuk 1. Definities 
 
Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder: 
1°administrateur-generaal: het hoofd van het agentschap Ondernemen,het intern 
verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid dat behoort tot het 
beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie; 
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2° agentschap: het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid 
Agentschap Ondernemen dat behoort tot het beleidsdomein Economie, Wetenschap en 
Innovatie; 
3° CO2-neutraliteit: het CO2-neutrale elektriciteitsverbruik van de bedrijven op het 
bedrijventerrein of de compensatie van de CO2-emissies die het gevolg zijn van hun 
elektriciteitsverbruik; 
4° gekwalificeerde ontwerper: natuurlijke personen of rechtspersonen, of een tijdelijke 
vereniging van dergelijke personen, die zelf de ontwerpen opstellen en ondertekenen of 
door hun werknemers of zaakvoerders laten opstellen en ondertekenen. Die 
ondertekenaars zijn houders van een of meer van de volgende diploma's:  

a) burgerlijk, industrieel of technisch ingenieur bouwkunde; 
b)gegradueerde in de tuin- en landschapsarchitectuur of bio-ingenieur; 
c) stedenbouwkundige, die zijn diploma heeft behaald aan een onderwijsinstel- 
ling die een volledige cursus stedenbouw op het programma heeft staan; 

5° gemeentelijk verzelfstandigd agentschap: een gemeentelijk zowel intern als extern 
verzelfstandigd agentschap, als vermeld in titel VII van het Gemeentedecreet van 15 juli 
2005; 
6° grondexploitatie: de terbeschikkingstelling van bouwrijpe gronden aan bedrijven of 
investeerders in vastgoed, die met dat doel verworven en uitgerust zijn, met inbegrip 
van de investeringen in het omgevende plangebied die noodzakelijk zijn voor de 
exploitatie; 
7° intergemeentelijk samenwerkingsverband: een samenwerkingsverband van 
gemeenten met of zonder rechtspersoonlijkheid als vermeld in hoofdstuk II en III van 
het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
8° minister: de Vlaamse minister, bevoegd voor de economie; 
9° onderneming: de natuurlijke personen die koopman zijn of een zelfstandig beroep 
uitoefenen, handelsvennootschappen met rechtspersoonlijkheid van privaat recht, 
burgerlijke vennootschappen met handelsvorm van privaat recht, en buitenlandse 
ondernemingen met een vergelijkbaar statuut, die beschikken over een exploitatiezetel 
in het Vlaamse Gewest;  
10° provinciaal verzelfstandigd agentschap: een provinciaal zowel intern als extern 
verzelfstandigd agentschap als vermeld in titel VII van het Provinciedecreet van 9 
december 2005; 
11° universiteit: de universitaire instelling of een van de hogescholen die deel uitmaakt 
van de associatie met die instelling; 
12° wetenschapspark: een zone die bestemd is voor de vestiging van 
onderzoeksintensieve ondernemingen die een band hebben met een universiteit; 
 
Hoofdstuk 2. Doelstelling 
 
Art. 2. Dit besluit past in de algemene strategische doelstelling om een voldoende, 
geschikt en geografisch gespreid aanbod aan bedrijventerreinen te creëren met 
aandacht voor zorgvuldig ruimtegebruik en met de bedoeling om de levensduur van 
bedrijventerreinen te verlengen. 
 

Binnen die opdracht heeft dit besluit als concrete doelstellingen: 
1° vermijden dat bestemde bedrijventerreinen niet gerealiseerd worden of van de markt 
verdwijnen vanwege een onrendabele (her)ontwikkeling; 
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2° een aanbod creëren of behouden dat tegemoetkomt aan de streekontwikkelingsvisie 
of dat beantwoordt aan een reële vraag vanuit het bedrijfsleven dat in lijn is met de 
ambities van het Vlaamse economische beleid; 
3° de kwaliteit op bedrijventerreinen stimuleren met oog voor een zorgvuldig en 
duurzaam ruimtegebruik; 
4° het onderzoek naar de herontwikkelingsmogelijkheden van bestemde maar geheel 
of gedeeltelijk verlaten bedrijventerreinen te stimuleren; 
5° de levensduur van bedrijventerreinen te verlengen door de veroudering van het 
bedrijventerrein proactief te vermijden en door leegstand en on(der)benutte gronden te 
bestrijden. 
 
 
Titel 2. Voortraject 
 
Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied 
 
Afdeling 1. In aanmerking komende projecten 
 
Art. 3. Dit besluit is van toepassing op de knelpuntterreinen en de verouderde 
bedrijventerreinen met inbegrip van de brownfields, alsook op de verouderde terreinen 
in de afgebakende zeehavengebieden die geconfronteerd worden met een aantal 
beleidsmatige knelpunten of juridische of technische problemen die hun 
(her)ontwikkeling beletten. 
 

Het terrein moet zich in een complexe probleemsituatie bevinden waarin diverse 
problemen die met een (her)ontwikkeling gepaard kunnen gaan, samen optreden of 
waarin één knelpunt dat de herontwikkeling bemoeilijkt, alleen opgelost kan worden 
door de, al dan niet formele, betrokkenheid van verschillende actoren of bevoegde 
instanties. 
 
Afdeling 2. Begunstigden 
 
Art. 4. De subsidie voor het voortraject kan worden toegekend aan een 
intergemeentelijk samenwerkingsverband, een gemeente, een gemeentelijk 
verzelfstandigd agentschap, een provincie, een provinciaal verzelfstandigd agentschap,  
een andere door de Vlaamse Regering daarvoor aangewezen publiekrechtelijke 
rechtspersoon of een onderneming die aantoonbaar actief is in de (her)ontwikkeling of 
herinrichting van bedrijventerreinen. De begunstigde moet eigenaar zijn van de gronden 
of houder zijn van een ander zakelijk recht op de gronden in kwestie of moet kunnen 
aantonen dat hij optreedt namens het algemeen belang. 
 
Hoofdstuk 2. Subsidie 
 
Afdeling 1. In aanmerking komende kosten 
 
Art. 5. Het voortraject kan bestaan uit een haalbaarheidsstudie en/of een vorm van 
procesbegeleiding. Het moet resulteren in een concreet plan van aanpak voor de 
(her)ontwikkeling van het terrein.  
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Art. 6. §1. De haalbaarheidsstudie kan bestaan uit onderzoek naar de haalbaarheid en 
naar oplossingen voor technische, organisatorische, financiële of juridische knelpunten 
van het terrein die gecombineerd moeten voorkomen en die een beleidsmatige 
oplossing vergen. 
 

De haalbaarheidsstudie kan uitgevoerd worden door externen of door een al dan 
niet extra aangeworven personeelslid van de begunstigde.  
 
§2. De procesbegeleiding wordt opgezet als verschillende eigenaars, belanghebbende 
actoren of bevoegde beleidsinstanties erbij betrokken zijn. De procesbegeleiding kan 
bestaan uit:  
1° het zoeken naar een consensus met eigenaars, relevante actoren en bevoegde 
instanties over het opstarten en realiseren van een (her)ontwikkelingsproject;  
2° het opmaken van bestekken voor uit te besteden studiewerk en de coördinatie van 
het voorbereidende eigen of uitbestede studiewerk en het haalbaarheidsonderzoek; 
3° het opstellen van een masterplan of plan van aanpak, met inbegrip van het 
financiële, juridische en organisatorische kader om tot een (her)ontwikkeling van een 
terrein te komen, de uitgifte ervan en het beheer achteraf;  
4° de coördinatie van de uitvoering en, in voorkomend geval, de uitvoering zelf van de 
verschillende acties die voorafgaan aan de eigenlijke (her)ontwikkeling;  
5° de opmaak van een (her)inrichtingsplan, beheerplan, uitgifteplan en een CO2-
neutraliteitsplan, vermeld in artikel 23 tot en met 27; 
6° het opstellen en uitvoeren van een sociaal begeleidingsplan en het verzorgen van de 
communicatie naar omwonenden.  
 

De procesbegeleiding kan uitgevoerd worden door externen of door een al dan 
niet extra aangeworven personeelslid van de begunstigde. 
 
Afdeling 2. Subsidiepercentages en maximale subsidie 
 
Art. 7. §1. Per terrein kan één voortraject gesubsidieerd worden. Als verschillende 
terreinen of onderdelen van terreinen samen een ruimtelijk en coherent geheel vormen, 
wordt er alleen voor het geheel van de site een subsidie voor een voortraject 
toegekend. 

 
De subsidie bedraagt 50% van de kosten, vermeld in artikel 8, met een plafond 

van 200.000 euro per terrein of per site. 
 
§2. Uitzonderlijk kan per terrein of site een tweede voortraject aan 50 % van de kosten 
met een plafond van 200.000 euro aanvaard worden.  
 
Art. 8.§1. De volgende kosten komen in aanmerking voor de berekening van de 
subsidie: 
1° de factuurkosten van uitbesteed onderzoek;  
2° de btw, als die niet recupereerbaar is en aangetoond wordt;  
3° de loonlasten van maximaal drie voltijdsequivalent-jaar, niveau A of een equivalent 
ervan. 
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§ 2. Voor de berekening van de subsidie komen ook de overheadkosten in aanmerking. 
De overheadkosten worden forfaitair bepaald op 15 % van de personeelskosten, 
vermeld in §1, 3°. 
 
Hoofdstuk 3.Procedure 
 
Afdeling 1. Vooroverleg 
 
Art. 9. Om in aanmerking te komen voor een subsidie, kan het agentschap vragen dat 
de aanvrager van het voortraject een vooroverleg organiseert. 
 

Het agentschap kan voor een goed verloop van het vooroverleg vaststellen wie 
naast de aanvrager van het voortraject en het lokaal bestuur bijkomend aanwezig moet 
zijn. 
 

Op verzoek van het agentschap organiseert de aanvrager ook een bezoek aan 
de site. 
 
Afdeling 2. Toekenning van de subsidie 
 
Art. 10. De subsidie wordt aangevraagd door een dossier voor te leggen met de 
volgende samenstelling:  
1° het aanvraagformulier;  
2° een gedetailleerde kostenraming;  
3° het tijdpad voor de realisatie van het voortraject;  
4° een overzicht van de planologische bestemmingen en de gebiedsspecifieke 
beschermingsstatuten van de gronden en de omgeving ervan. 
 

De administrateur-generaalbepaalt de vorm en de inhoud van het 
aanvraagformulier. 
 
Art. 11. Bij een eerste aanvraag voor een voortraject waarbij de aanvraag voldoet aan 
de bepalingen, vermeld in artikel 3, 4, 5 en 6, kent de administrateur-generaal de 
subsidie toe.  
 

De administrateur-generaal kan voorwaardenover de uitvoeringsmodaliteiten 
met betrekking tot de onderwerpen vermeld in artikel 6, verbinden aan de toekenning 
van de subsidie. 
 

Bij de aanvraag voor een tweede voortraject kent de minister de subsidie toe.  
 

De minister kan voorwaarden verbinden aan de toekenning van de subsidie. 
 
Afdeling 3. Duur van het voortraject 
 
Art. 12. Het voortraject start uiterlijk zes maanden na de toekenning van de subsidie en 
wordt beëindigd drie jaar na de toekenning van de subsidie.  
 

In het geval van vertragingen tijdens de uitvoering van het project en nadat de 
uitvoering effectief gestart is, kan met akkoord van het agentschap, de 
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uitvoeringstermijn telkens met één jaar verlengd worden tot maximaal een nieuwe 
periode van 3 jaar. 
 

Op straffe van gehele of gedeeltelijke intrekking van de subsidie moeten alle 
wijzigingen van de oorspronkelijke aanvraag vooraf bij de administrateur-generaal voor 
een eerste voortraject dan wel bij de minister voor een tweede voortraject aangevraagd 
en verantwoord worden. 
 
Afdeling 4. Uitbetaling 
 
Art. 13. Het subsidiebedrag wordt uitbetaald in drie schijven:  
1° een eerste schijf van 30% van het subsidiebedrag op voorlegging van:  

a) een aanvraag tot uitbetaling van de eerste schijf met vermelding van het 
bedrag;  
b)het document waaruit blijkt dat het voortraject gestart is. 

2° een tweede schijf van 30% op voorlegging van:  
a) een aanvraag tot uitbetaling van de tweede schijf met vermelding van het 
bedrag;  
b)een inhoudelijk voortgangsrapport van het voortraject;  
c)het bewijs dat 50% van de eerste schijf gebruikt is. 

3° het saldo kan uiterlijk zes maanden na de beëindiging van het voortraject uitbetaald 
worden op voorlegging van:  

a)de aanvraag tot uitbetaling van het saldo;  
b)een financieel eindverslag van het voortraject;  
c)een inhoudelijk eindverslag van het voortraject;  
d) de uitgevoerde studies en een plan van aanpak van de site.  

 
Afdeling 5. Rapportering  
 
Art. 14. Behalve de documenten, vermeld in artikel 13, moet de begunstigde de 
volgende documenten bezorgen aan het agentschap:  
1° de bestekken (en de gekozen offertes) van de uit te besteden studies en 
onderzoeken;  
2° minstens eenmaal per jaar een voortgangsrapport met vermelding van de 
bevindingen en de inhoudelijke vooruitgang van het voortraject;  
3° als de oprichting van een stuurgroep als subsidievoorwaarde is gesteld, de 
verslagen van de stuurgroepvergaderingen. 
 
 
Titel 3. (Her)Aanleg van bedrijventerreinen 
 
Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied 
 
Afdeling 1. In aanmerking komende projecten 
 
Art. 15. §1. Op grond van dit besluit kan alleen subsidie worden verleend voor 
projecten die de (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen beogen en die bijdragen tot 
minstens één van de doelstellingen vermeld in artikel 2, tweede lid. 
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Een project als vermeld in het eerste lid, moet een ruimtelijk en economisch 
coherent geheel omvatten.  
 

Het agentschap kan om de reden, vermeld in het tweede lid, in voorkomend 
geval een of meer projecten laten samenvoegen of in fases laten uitvoeren, ook al zijn 
er meerdere begunstigden bij betrokken. 
 
§2. De subsidie kan uitsluitend betrekking hebben op de grondexploitatie van het 
bedrijventerrein met uitsluiting van de vastgoedontwikkeling.  
 
Art. 16. De volgende projecten komen voor subsidie in aanmerking: 
1° de onrendabele projecten:  

a) de projecten met betrekking tot de herontwikkeling van brownfields 
b)de projecten met betrekking tot de herontwikkeling van verouderde 
bedrijventerreinen 
c)de projecten waarbij de combinatie van de investeringskosten – voor de 
werken die op basis van dit besluit gesubsidieerd kunnen worden - en de kosten 
van de verwerving van gebouwen, verrekend per m² op de te ontwikkelen site 
groter is dan de maximale gangbare verkoopprijs per m² in de desbetreffende 
zone, zoals die door het agentschap wordt geïnventariseerd; 
d)de projecten die op basis van de grondexploitatie kunnen aantonen dat ze 
geen normaal rendement realiseren;  

2° de strategische projecten: projecten die betrekking hebben op de ontwikkeling van 
een strategisch bedrijventerrein dat van belang is voor de Vlaamse economie of het 
Vlaamse economische beleid. Strategische projecten moeten door de minister, na 
mededeling aan de Vlaamse Regering, erkend worden. Een project met betrekking tot 
de ontwikkeling van een wetenschapspark wordt steeds geacht een strategisch project 
te zijn en moet niet erkend worden door de minister. 
3° de potentieel rendabele projecten: projecten die op basis van de grondexploitatie 
potentieel rendabel zijn, maar die vanwege het risico van een hogere 
onteigeningsvergoeding bij een gerechtelijke beroepsprocedure dreigen onrendabel te 
worden.  
 
Afdeling 2. Begunstigden 
 
Art. 17. §1. De subsidie voor de werken en de kosten, vermeld in artikel 33, 34 en 35, 
kan worden toegekend aan een intergemeentelijk samenwerkingsverband met 
rechtspersoonlijkheid, een gemeente, een gemeentelijk extern verzelfstandigd 
agentschap met uitzondering van een autonoom gemeentelijk havenbedrijf, een 
provincie, een provinciaal extern verzelfstandigd agentschap, een universiteit, een 
andere door de Vlaamse Regering daarvoor aangewezen publiekrechtelijke 
rechtspersoon of een onderneming die aantoonbaar actief is in de (her)ontwikkeling of 
(her)inrichting van bedrijventerreinen. De begunstigde moet eigenaar zijn van de 
gronden of van een ander zakelijk recht dat hem toelaat opdracht te geven tot de 
uitvoering van de werken, vermeld in artikel 33.  
 
§2. De subsidie voor de werken en de kosten, vermeld in artikel 33 en 34, kan aan een 
van de rechtspersonen, vermeld in paragraaf 1, ook worden toegekend als die 
rechtspersoon, zonder dat hij eigenaar is of een ander zakelijk recht heeft, een 
overeenkomst sluit tot (her)ontwikkeling van een bedrijventerrein en daarvoor een deel 
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van de werken, vermeld in artikel 33, laat uitvoeren of coördineert. Die overeenkomst 
bevat de clausules tot naleving van de voorwaarden van dit besluit. 
 
§3. De subsidie voor de werken en de kosten, vermeld in artikel 33 en 34, kan aan de 
rechtspersonen, vermeld in paragraaf 1, die over onteigeningsbevoegdheid beschikken, 
ook al worden toegekend als die rechtspersonen over een onteigeningsmachtiging 
beschikken en als in de gerechtelijke procedure de inbezitstelling uitgesproken is. 
 
Hoofdstuk 2. Subsidie 
 
Afdeling 1. Algemene voorwaarden  
 
Art. 18. §1. Met uitzondering van de werken, vermeld in artikel 33, eerste lid, 1° en 18°, 
zijn alleen de werken subsidiabel die uitgevoerd worden op gronden die al tot het 
openbaar domein behoren of die daarbij zullen worden ingelijfd.  
 

Ze worden met de bijbehorende zate gratis afgestaan. 
 
§2. De werken in het kader van het bouwkundig bodemgebruik, onderdeel van de 
nivellerings- en effeningswerken, kunnen alleen subsidie ontvangen naar rato van het 
aandeel van de gronden die opgenomen worden in het openbaar domein.  
 
Art. 19. De werken en de kosten, vermeld in artikel 33, 34 en 35 komen alleen voor 
subsidie in aanmerking als ze bijdragen aan de realisatie van het  bedrijventerrein.  
 
Art. 20. De subsidies op basis van dit besluit kunnen alleen toegekend worden als voor 
de werken en de kosten, vermeld in artikel 33 en 34, de wetgeving betreffende de 
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen 
en diensten en de uitvoeringsbesluiten ervan,nageleefd worden.    
  

Het bestek, de plannen en de raming van de gesubsidieerde werken worden 
opgemaakt door een gekwalificeerde ontwerper overeenkomstig het standaardbestek 
indien van toepassing. 
 

Op straffe van gehele of gedeeltelijke intrekking van de subsidie moeten alle 
wijzigingen van het oorspronkelijke voorstel vooraf bij de administrateur-generaal dan 
wel bij de minister aangevraagd en verantwoord worden. 
 
Art. 21. De subsidie, verleend in het kader van dit besluit, is cumuleerbaar met andere 
subsidies in de mate dat dit niet verboden of beperkt is ingevolge enige andere 
toepasselijke subsidieregeling. De al dan niet gecumuleerde subsidie mag in ieder 
geval maximaal 85% bedragen van de kostprijs van de werken en van de kosten, 
vermeld in artikel 33 en 34.  
 
Afdeling 2. Kwaliteitsvoorwaarden 
 
Art. 22. Voor elk project waarvoor subsidie wordt aangevraagd, moet een 
(her)inrichtingsplan, een uitgifteplan, een beheerplan en een CO2-neutraliteitsplan 
worden opgesteld.  
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Onderafdeling 1. Inrichtingsplan 
 
Art. 23. §1. Het inrichtingsplan, vermeld in artikel 22, bevat minstens een beschrijving 
van de bestaande toestand, de algemene inrichtingsprincipes met de interne en externe 
ontsluitings- en nutsinfrastructuur van het terrein in relatie tot het omgevende 
plangebied, de stedenbouwkundige en de economische aspecten van het terrein en 
geeft de mogelijkheden tot ecologische en algemene veiligheidsmaatregelen aan.  
 

Het inrichtingsplan kan bestaan uit een bijzonder plan van aanleg of een 
ruimtelijk uitvoeringsplan dat voldoet aan de bepalingen van paragraaf 2. Bij gebrek 
daaraan moet een (aanvullend) inrichtingsplan opgesteld worden. 
 

Het inrichtingsplan bevat in elk geval maatregelen die leiden tot een intensief en 
zorgvuldig ruimtegebruik, zowel op de openbare als op de private eigendommen in 
functie van de geplande economische activiteiten. 
 
§2. De volgende onderdelen van het inrichtingsplan moeten specifiek uitgewerkt 
worden: 
1° landschappelijke inpassing: bevat in relatie tot de toestand en de bestemming van 
het terrein onder meer de inpassing van het bedrijventerrein in zijn landschappelijke 
omgeving, zowel op het gebied van het stratenpatroon als de afwatering, de 
groenaanplanting, de buffering als de integratie van bestaande landschaps- of 
historische elementen. Zo mogelijk wordt ook de nieuwe architectuur erin geïntegreerd;  
2° ecologie: bevat in relatie tot de toestand en de bestemming van het terrein onder 
meer een beschrijving van de duurzame maatregelen voor het gebruik van materialen, 
de inpassing in een ecologisch netwerk, integraal waterbeheer, bedrijfsprocessen, 
mobiliteit; 
3° veiligheid: bevat in relatie tot de toestand en de bestemming van het terrein onder 
meer een beschrijving van de maatregelen voor een optimale toegang voor de 
veiligheidsdiensten, de vestiging van Sevesobedrijven, de brandveilige aanleg, de 
verkeersveiligheid, de preventie van criminele activiteiten, de preventie van sluikstorten. 
Het wordt voor advies voorgelegd aan de bevoegde diensten; 
4° beeldkwaliteit: bevat in relatie tot de toestand en de bestemming van het terrein een 
samenhangend geheel van architectonische en stedenbouwkundige maatregelen met 
weerslag op de private en de openbare kavels van het bedrijventerrein. 
 
§3. Het inrichtingsplan toont aan dat er verschillende inrichtings- en 
ontwikkelingsvarianten onderzocht zijn binnen de kwaliteitseisen die aan het terrein 
gesteld worden.   
 
§4. De minister kan de inhoud van het inrichtingsplan nog verder verfijnenin het kader 
van eventuele nieuwe beleidsvisies. 
 
Onderafdeling 2. Herinrichtingsplan 
 
Art. 24. Voor verouderde bedrijventerreinen wordt een herinrichtingsplanopgesteld. Het 
schetst de verouderingsproblematiek op het bedrijventerrein met de sterke en de 
zwakke punten ervan. Het geeft een beschrijving van de doelstellingen van de 
herinrichting en van de mogelijkheden voor verduurzaming op economisch, ruimtelijk, 
ecologisch, juridisch en technisch vlak en vermeldt het stappenplan tot herstructurering. 
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Een herinrichtingsplan bevat de onderdelen, vermeld in artikel 23, §1 en §2, in 

functie van de bestaande toestand.  
 

De minister kan de inhoud van het herinrichtingsplan nog verder verfijnenin het 
kader van eventuele nieuwe beleidsvisies. 
 
Onderafdeling 3. Uitgifteplan 
 
Art. 25. Het uitgifteplan bevat minstens:  
1° de bezwarende maatregelen met betrekking tot de kavels met het oog op een 
rationeel en zuinig ruimtegebruik naargelang van de activiteiten van de bedrijven en 
met aandacht voor de plaatsing van de gebouwen; 
2° de evaluatiecriteria voor de kandidaat-investeerders; 
3° de evaluatiecriteria met betrekking tot de toelating van Sevesobedrijven en van 
andere problematische ruimtevragers; 
4° een bouwverplichting binnen een termijn van maximaal vier jaar vanaf het verlijden 
van de akte van terbeschikkingstelling; 
5° een exploitatieverplichting binnen een termijn van maximaal vijf jaar vanaf het 
verlijden van de akte van terbeschikkingstelling; 
6° de voorwaarden die het toezicht en het beheer verzekeren; 
7° de stedenbouwkundige verplichtingen; 
8° de aspecten van het (her)inrichtingsplan met weerslag op de uitgifte van de kavels; 
9° de bezwarende maatregelen met betrekking tot de kavels met het oog op de CO2-
neutraliteit van het terrein.  
 

De minister kan de inhoud van het uitgifteplan nog verder verfijnenin het kader 
van eventuele nieuwe beleidsvisies. 
 
Onderafdeling 4. Beheerplan 
 
Art. 26. Het beheerplan, vermeld in artikel 22, bevat minstens:  
1° de maatregelen die gericht zijn op een duurzaam onderhoud van zowel het 
openbaar als het privédomein; 
2° de aspecten van het (her)inrichtingsplan met weerslag op het beheer. 
 

De minister kan de inhoud van het beheerplan nog verder verfijnenin het kader 
van eventuele nieuwe beleidsvisies. 
 
Onderafdeling 5. CO2-neutraliteitsplan 
 
Art. 27.Het deelplan CO2-neutraliteit, vermeld in artikel 22, bevat de maatregelen die de 
ontwikkelaar neemt om de CO2-neutraliteit van het terrein te garanderen. 
 

Voor de herinrichting van verouderde bedrijventerreinen bevat het CO2-
neutraliteitsplan de maatregelen die kunnen worden genomen om het terrein om  te 
buigen in een CO2-neutraal terrein.   
 

De CO2-neutraliteit geldt in elk geval voor de uitgifte van nieuwe kavels. 
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De minister bepaalt de wijze waarop de CO2-neutraliteit wordt gerealiseerd.  
 
Onderafdeling 6. Contracten 
 
Art. 28. Alle verplichtingen die voortvloeien uit de bepalingen van het (her)inrichtings-, 
het uitgifte-, het beheer- en het CO2-neutraliteitsplan en van de maatregelen tot een 
duurzaam onderhoud van het bedrijventerrein die een weerslag hebben op het gebruik 
van de individuele kavel door de terreingebruiker, moeten opgenomen worden in de 
akten van terbeschikkingstelling of in de beheercontracten, waarbij de nodige clausules 
moeten worden opgenomen die het mogelijk maken om de afdwingbaarheid van de 
verplichtingen in kwestie te verzekeren, alsook te blijven garanderen in geval van 
opeenvolgende overdrachten, aanwijzingen of toekenningen van een zakelijk of 
persoonlijk gebruiks- of genotsrecht met betrekking tot een individuele kavel.  
 

Daarnaast moeten alle voorwaarden die opgelegd zijn bij dit besluit, en die een 
weerslag hebben op het gebruik van de individuele kavels, ook opgenomen worden in 
de akten van terbeschikkingstelling of in de beheercontracten, en moeten die 
voorwaarden met dezelfde sancties afdwingbaar gesteld worden. 
 
Afdeling 3. Bijkomende subsidievoorwaarden 
 
Art. 29. De minister kan bij de toekenning van een verhoogde subsidie, bij de 
aanvaarding van andere werken dan de werken, vermeld in artikel 33 en 34, bij de 
erkenning van het strategische karakter van een project of bij de toekenning van een 
subsidie voor een project vermeld in artikel 16 1° d altijd bijkomende voorwaarden 
opleggen in het kader van eventuele nieuwe beleidsvisies. 
 
Art. 30. Voor strategische projecten geldt de verplichting dat de begunstigde een 
beheercomité samenstelt met daarin een vertegenwoordiger van het agentschap die 
voor de uitgifte van de kavels een vetorecht heeft.  
 

De uitoefening van het vetorecht wordt gerapporteerd aan de minister.  
 
Art. 31. Het beheercomité, vermeld in artikel 30, eerste lid, bestaat uit minstens één 
stemgerechtigde vertegenwoordiger van elke partner die betrokken is bij het project.  
 

Als de gemeente waar het bedrijventerrein zich bevindt, geen betrokken partner 
is, moet ze op haar verzoek ook met één vertegenwoordiger stemgerechtigd lid zijn. 
 

Op voorstel van de stemgerechtigde leden kan het beheercomité nog andere 
leden met raadgevende stem opnemen. 
 

Onder zijn stemgerechtigde leden wijst het beheercomité een voorzitter en een 
ondervoorzitter aan. Beiden mogen niet dezelfde partner vertegenwoordigen.  

 
Art. 32. Het beheercomité stelt een huishoudelijk reglement op dat minstens regelt:  
1° het doel van het beheercomité, namelijk waarborgen dat de bepalingen in het 
uitgifteplan en in het beheerplan effectief nageleefd worden; 
2° de betrokkenheid van de bedrijven op het terrein; 
3° de wijze van vergaderen en stemmen. 
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Afdeling 4. In aanmerking komende kosten 
 
Art. 33. De volgende werken, met inbegrip van alle bijbehorende opdrachten en alle 
opdrachten die noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking ervan, die ten laste vallen van 
de begunstigde, komen in aanmerking voor subsidiëring: 
1° het bouwrijp maken van het terrein: werken voor de verwijdering van alle niet meer te 
gebruiken infrastructuur, nivellerings- en effeningswerken (met inbegrip van de werken 
in functie van het bouwkundig bodemgebruik), draineringswerken inclusief het 
verleggen van openbare waterlopen, beschoeiingswerken aan waterlopen, 
beveiligingswerken aan bestaande bijzondere leidingen (persleidingen van water, 
gassen, vloeibare lucht, oliepijpleidingen); 
2° het aanleggen van wegen met inbegrip van de aansluitingen op het bestaande 
wegennet en het aanleggen van openbare parkeerplaatsen, met inbegrip van 
specifieke parkeerplaatsen voor elektrische wagens nabij de laadpalen; 
3° het aanleggen van een rioleringsstelsel tot aan een bestaande of in een 
goedgekeurd programma geplande riolerings- of zuiveringsinfrastructuur; 
4° het aanleggen van fietspaden die gescheiden zijn van de rijweg, met inbegrip van 
fietsstallingen; 
5° het aanleggen van voetpaden; 
6° het aanleggen van kaaimuren en extra verhardingen die nodig zijn voor de 
exploitatie van de kaaimuur als openbaar domein;  
7° het aanleggen van de zate voor de aansluiting op het spoor en extra verhardingen 
voor de exploitatie; 
8° laad- en losplatforms voor terminals op het openbaar domein bij gecombineerd 
vervoer; 
9° het aanleggen en uitbreiden van het algemene waterdistributienet, de hydranten 
inbegrepen; 
10° het aanleggen en uitbreiden van een alternatief waterleidingnet, eventuele 
hydranten inbegrepen; 
11° het aanleggen en uitbreiden van een effluentleiding;  
12° het aanleggen van beplantingen en van een buffergebied, exclusief het onderhoud 
na de voorlopige oplevering;  
13° de werken die nodig zijn voor de aanleg van de infrastructuur voor telematica; 
14° het aanleggen van wachtkokers; 
15° het aanleggen van openbare verlichting; 
16° ecologische investeringen; 
17° de infrastructuur die nodig is om het terrein af te sluiten; 
18° het archeologisch vooronderzoek en archeologisch onderzoek, inclusief 
rapportering; 
19° de aankoop en het plaatsen van signalisatie op het bedrijventerrein; 
20° het aanleggen en uitbreiden van een warmtenet. 
 

De minister kan nog andere werken dan de werken vermeld in het eerste lid 
aanvaarden, op voorwaarde dat die werken bijdragen tot de duurzame 
(her)ontwikkeling van het bedrijventerrein en de rentabiliteit van het project negatief 
beïnvloeden.  
 
Art. 34. Voor de berekening van de subsidie voor de werken, vermeld in artikel 33, 
eerste en tweede lid, komen in aanmerking: 
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1° de eindafrekeningskosten; 
2° de meerwerken ten gevolge van onvoorziene of noodzakelijke wijzigingen als ze 
door het agentschap zijn aanvaard; 
3° de verrekeningen die voortvloeien uit de contractherzieningen; 
4° de btw als die niet recupereerbaar en aangetoond is; 
5° de algemene, toezichts- en uitvoeringskosten, alsook de kosten voor de 
voorbereidende en de uitvoeringsstudies.  
 

De kosten, vermeld in het eerste lid, 5°, worden forfaitair bepaald op 10% van de 
som van de werken en de kosten, vermeld in artikel 33, eerste en tweede lid. Die 
kosten worden niet toegekend voor de werken, vermeld in artikel 33, eerste lid, 18°.   
 
Art. 35. De verwerving van gronden komt in het kader van risicodekking voor subsidie 
in aanmerking als tegelijk voldaan is aan de volgende voorwaarden: 
1° de gronden zijn verworven via een gerechtelijke onteigeningsprocedure; 
2° het betreft onrendabele projecten of potentieel rendabele projecten die na uitspraak 
in beroep bij een hogere onteigeningsvergoeding onrendabel worden. 
 
Afdeling 5. Subsidiepercentages en maximale subsidie 
 
Art. 36. §1. De basissubsidie, berekend als een percentage van de werken en de 
kosten, vermeld in artikel 33 en 34, bedraagt:  
1° 50% voor de onrendabele projecten vermeld in artikel 16 1° a en c; 
2° 60% voor de strategische projecten vermeld in artikel 16 2°; 
3° 85% voor de verouderde bedrijventerreinen vermeld in artikel 16 1° b. 
 

De basissubsidie wordt toegekend door deadministrateur-generaal. 
 
§2. Voor de onrendabele projecten vermeld in artikel 16 1° d bedraagt de basissubsidie, 
berekend als een percentage van de werken en de kosten, vermeld in artikel 33 en 34, 
maximaal 50%. 
 
 Deze basissubsidie wordt toegekend door de minister. 
 
Art. 37. Als het project ondanks de basissubsidie onrendabel blijft, kan de minister voor 
de werken, vermeld in artikel 33 en 34, een hoger subsidiepercentage toekennen.  
 

De rentabiliteit van een project wordt bepaald door de kosten en de baten die 
uitsluitend aan het project toe te wijzen zijn. De begunstigde houdt daarvoor een 
projectgebonden boekhouding bij. 
 

De verhoogde subsidie wordt vastgesteld in functie van het toegelaten 
rendement van 2% boven de risicovrije rentevoet. De verhoogde subsidie bedraagt 
maximaal 85% van de werken en de kosten, vermeld in artikel 33 en 34.  

 
Art. 38. De kosten voor grondverwerving komen alleen in aanmerking voor subsidie in 
geval van een onteigeningsprocedure.  
 

De subsidie bedraagt 85% van het verschil tussen de in beroep toegekende 
onteigeningsvergoeding en de oorspronkelijk toegekende vergoeding. De 
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onteigeningsvergoeding, uitgesproken in beroep, moet minstens 100% hoger liggen 
dan de oorspronkelijk vastgestelde vergoeding.  
 

De subsidie voor grondverwerving wordt toegekend door de minister. 
 
Afdeling 6. Investeringsprogramma 
 
Art. 39. Bij onvoldoende begrotingskredieten kan de minister met inachtneming van de 
bepalingen van dit besluit bij het agentschap voor het lopende begrotingsjaar een 
investeringsprogramma opvragen op basis waarvan prioriteiten kunnen worden 
bepaald. De minister stelt een rangschikking van prioritaire projecten vast na 
mededeling aan de Vlaamse Regering. 
 

Bij de vaststelling van de prioritaire projecten wordt rekening gehouden met  de 
doelstelling van dit besluit.  
 
Hoofdstuk 3. Procedure 
 
Afdeling 1. Verplicht vooroverleg 
 
Art. 40. §1. Voor de toekenning van een subsidie organiseert de begunstigde met het 
agentschap een vooroverleg waarop minstens de eigenaar, de ontwikkelaar in het 
geval er al een ontwikkelaar-bouwheer gekend is, en een vertegenwoordiger van de 
gemeente aanwezig zijn.  
 

Als dat nodig is, zijn ook de brandweer en de vertegenwoordigers van de 
nutsmaatschappijen aanwezig. 
 

Het agentschap kan voor een goed verloop van het vooroverleg nog 
aanvullende aanwezigheden vaststellen. 
 
§2. Het vooroverleg handelt minstens over: 
1° de omschrijving van het project; 
2° de rentabiliteit van het project; 
3° de kwaliteit van het project; 
4° de timing van het project; 
5° de subsidieaanvraag; 
6° de subsidiabele werken; 
7° de subsidievoorwaarden; 
8° de procedure; 
9° de organisatie van een tweede verplicht vooroverleg indien het agentschap oordeelt 
dat dit nodig is om de naleving van de subsidievoorwaarden te kunnen evalueren. 
 
§3. Op verzoek van het agentschap wordt een bezoek aan het terrein georganiseerd. 
 
 
 
 
Afdeling 2. Erkenning als project van strategisch belang 
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Art. 41. Behalve voor de wetenschapsparken wordt de aanvraag tot erkenning als 
project van strategisch belang ingediend door de volgende documenten voor te leggen: 
1° de officiële aanvraag; 
2° een gemotiveerde nota die het strategisch belang van het project aantoont.   
 

De erkenning wordt gegeven door de minister na mededeling aan de Vlaamse 
Regering. 

 
Afdeling 3. Samenstelling van het basisdossier  
 
Art. 42. Om een beroep te kunnen doen op een subsidie, moeten de volgende 
documenten worden voorgelegd:    
1° het aanvraagformulier, vastgesteld door de administrateur-generaal; 
2° het inrichtings- of herinrichtingsplan, vermeld in artikel 23 en 24; 
3° het uitgifteplan, vermeld in artikel 25; 
4° het beheerplan, vermeld in artikel 26; 
5° het CO2-neutraliteitsplan, vermeld in artikel 27; 
6° het ontwerp van verkoopakte of van een andere akte van terbeschikkingstelling, 
vermeld in artikel 28; 
7° een verklaring eigenaar te zijn van het terrein waarop de infrastructuur wordt 
aangelegd of te beschikken over een ander zakelijk recht op het terrein dat toelaat 
opdracht te geven tot uitvoering van de werken in kwestie, of een verklaring een van de 
overeenkomsten, vermeld in artikel 17, te hebben gesloten of te beschikken over een 
onteigeningsmachtigingen als in de gerechtelijke procedure de inbezitstelling 
uitgesproken is; 
8° een engagementsverklaring dat de voorwaarden voor de inlijving bij het openbaar 
domein, vermeld in artikel 18,  toegepast zullen worden;    
9° een verklaring op de hoogte te zijn van artikel 11 tot en met 14 van de wet van 16 
mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, 
de controle op de subsidie en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de 
gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof en artikel 53 
tot en met 57 van het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de 
boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en 
de controle door het Rekenhof; 
10° het bewijs dat het gebied in kwestie (her)aangelegd wordt conform de wetgeving op 
de ruimtelijke ordening. 
 
Afdeling 4. Aanvullende stukken bij het basisdossier ter staving van de verhoogde 
subsidie 
 
Art. 43. §1. Het dossier, vermeld in artikel 42, moet, voor de onrendabele projecten, 
vermeld in artikel 16 1° d waarvoor de basissubsidie wordt aangevraagd, aangevuld 
worden met een kosten-batenanalyse. 
 

De kosten-batenanalyse houdt aan de kostenzijde minstens rekening met: 
1° de waarde van de gronden en gebouwen die opgenomen zijn in het project; 
2° de raming van de onroerende investeringen die nodig zijn om het project te 
realiseren;  
3° de eventuele kosten van het archeologische vooronderzoek, het archeologisch 
onderzoek en de rapportering, zij het met een maximum van 30.000 euro per hectare; 
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4° een rendement van maximaal 2% boven de risicovrije rentevoet. 
 

De kosten-batenanalyse houdt aan de batenzijde minstens rekening met:  
1° alle subsidies die het project kan genieten, uitgezonderd de subsidie die op basis 
van dit besluit wordt toegekend; 
2° de opbrengsten van het bouwrijpe aanbod. 
 

De minister bepaalt de wijze waarop die kosten en opbrengsten gewaardeerd 
worden en welke eventuele andere kosten of opbrengsten mee in rekening gebracht 
mogen of moeten worden.  
 
§2. Een gemotiveerde nota met een kosten-batenanalyse als vermeld in paragraaf 1 
met inbegrip van de basissubsidie aan de batenzijde, moet toegevoegd worden voor de 
projecten waarvoor subsidie voor bijkomende werken wordt aangevraagd als vermeld 
in artikel 33, tweede lid. De gemotiveerde nota toont aan dat de werken bijdragen tot de 
duurzame (her)ontwikkeling van het terrein en dat ze een impact hebben op de 
rentabiliteit van het project. 
 
§3. Een kosten-batenanalyse als vermeld in paragraaf 1 met inbegrip van de 
basissubsidie aan de batenzijde, moet toegevoegd worden voor de projecten die een 
verhoogde subsidie aanvragen als vermeld bij artikel 37. De kosten-batenanalyse toont 
aan dat ondanks de basissubsidie het project nog altijd onrendabel is, ongeacht de 
verschillende ontwikkelingsvarianten die onderzocht zijn om de rentabiliteit van het 
project te verhogen.   
 
§4. Onrendabele projecten, vermeld in artikel 16 1° c, waarvooreen basissubsidie wordt 
aangevraagd moeten een kostenraming voor de verwerving van de gebouwen 
toevoegen. 
 
Art. 44.Om in aanmerking te komen voor subsidies voor de grondverwerving, moet een 
kosten-batenanalyse bijgevoegd worden waaruit blijkt dat het project onrendabel is 
doordat de onteigeningsvergoeding in beroep werd verhoogd met 100% of meer van de 
oorspronkelijk vastgestelde vergoeding. 
 
Afdeling 5. Toekenning van de subsidie 
 
Onderafdeling 1. Toekenning van de subsidie voor de werken en de kosten, vermeld in 
artikel 33 en 34 
 
Art. 45. De subsidie op basis van dit besluit wordt aangevraagd door de volgende 
documenten voor te leggen: 
1° de officiële aanvraag; 
2° het bestek en de raming van de werken, opgemaakt door een gekwalificeerde 
ontwerper overeenkomstig het standaardbestek, indien van toepassing enmet 
betrekking tot de werken waarvoor een subsidie aangevraagd wordt; 
3° de goedkeuring van de stukken door het bevoegde bestuursorgaan. 
 

Bij de eerste subsidieaanvraag wordt ook het dossier gevoegd, vermeld in artikel 
42, aangevuld, naargelang van het geval, met een of meer van de bijkomende stukken, 
vermeld in artikel 43. 
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In afwijking van het eerste en het tweede lid kan een subsidieaanvraag voor het 

archeologische (voor)onderzoek ook ontvankelijk zijn zonder een inrichtings-, uitgifte-, 
beheer- en CO2-neutraliteitsplan.  

 
Art. 46. Na de toekenning van de subsidie kan de begunstigde de 
aanbestedingsprocedure of de offerteaanvraag starten.  
 
Art. 47.§1. Het agentschap wordt op de hoogte gebracht van de resultaten van de 
aanbesteding of van de offerteaanvraag met: 
1° het bestek en de raming, als die gewijzigd zijn; 
2° een kopie van de geselecteerde offerte; 
3° het verslag van de aanbesteding of van de offerteaanvraag.  
 

Op basis van die stukken kan de toegekende subsidie met toepassing van het 
reedstoegekende subsidiepercentage aangepast worden. 
 
Onderafdeling 2. Uitbetaling van de subsidie voor de werken en de kosten, vermeld in 
artikel 33 en 34 
 
Art. 48. Een voorschot van 60% op de toegekende subsidie kan door de begunstigde 
opgevraagd worden op voorlegging van een dossier dat samengesteld is als volgt:  
1° de aanvraag tot uitbetaling van het voorschot met vermelding van het bedrag en het 
rekeningnummer; 
2° een kopie van het borgstellingsbewijs van de aannemer; 
3° de vorderingsstaten en de facturen waaruit blijkt dat het bedrag van de uitgevoerde 
werken, vermeerderd met de contractuele herzieningen, ten minste 20% van het 
goedgekeurde en voor subsidiëring aanvaarde subsidiebedrag is. 
 
Art. 49. Het saldo van de subsidie wordt door de begunstigde opgevraagd na de 
voorlopige oplevering van de gesubsidieerde werken op voorlegging in tweevoud van 
een dossier dat samengesteld is als volgt:  
1° de aanvraag tot uitbetaling van het saldo met vermelding van het bedrag; 
2° de eindstaat; 
3° de betalingsbewijzen; 
4° het proces-verbaal van de voorlopige oplevering van de werken; 
5° een geactualiseerde kosten-batenanalyse voor zover vereist bij de 
dossiersamenstelling. 
 
Art. 50. Het agentschap kan, als de begunstigde verzuimt de voorwaarden, vermeld in 
artikel 49, na te leven, na aanmaning, zelf overgaan tot de afsluiting van het dossier 
met de gegevens waarover het agentschap beschikt. 
 
Art. 51. Voor het laatste saldo wordt uitbetaald, organiseert het agentschap een 
inspectie bij de begunstigde. De begunstigde legt aan het agentschap alle documenten 
voor die de controle op de voorwaarden van dit besluit mogelijk moeten maken.   
 

Als de inspectie van het dossier uitwijst dat een onrendabel project zoals 
vermeld in artikel 16 1° d of een project waarvoor een hoger subsidiepercentage op 
basis van artikel 37 werd toegekend, toch een hoger rendement haalt dan het 
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rendement, vermeld in artikel 43, §1, tweede lid, 4°, wordt de reeds toegekende 
subsidie verminderd tot het toegelaten rendement. 
 
Onderafdeling 3. Toekenning van subsidie voor grondverwerving 
 
Art. 52. De subsidieaanvraag voor grondverwerving gebeurt op voorlegging van een 
officiële aanvraag met een dossier als vermeld in artikel 42 en 44. 
 

De aanvraag wordt ingediend na de toekenning van de onteigeningsvergoeding 
in beroep.  
 
Art. 53. De subsidie wordt door de minister toegekend met toepassing van artikel 38.  
 

Na de toekenning betaalt het agentschap de subsidie uit. 
  
Afdeling 6. Terbeschikkingstelling 
 
Art. 54. De bouwrijpe kavels worden ter beschikking gesteld van de kandidaat-
investeerders tegen marktconforme prijzen. 
 
 In het eerste lid wordt verstaan onder marktconforme prijzen: de prijzen die tot 
stand gekomen zijn zoals beschreven is in de mededeling van de Europese Commissie 
(97/C 209/03) betreffende staatssteunelementen bij de verkoop van gronden en 
gebouwen door openbare instanties. 
 
 
Titel 4. Beheer van bedrijventerreinen 
 
Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied 
 
Afdeling 1. In aanmerking komende terreinen 
 
Art. 55. Op grond van dit besluit kan alleen subsidie worden verleend voor het beheer 
van:  
1° nieuwe bedrijventerreinen, met inbegrip van de knelpuntterreinen, de 
wetenschapsparken en de strategische bedrijventerreinen; 
2° brownfields als er nog of opnieuw bedrijfskavels of bedrijfspanden uitgegeven 
kunnen worden;  
3° bestaande bedrijventerreinen als er nog of opnieuw bedrijfskavels of bedrijfspanden 
uitgegeven kunnen worden en op voorwaarde dat de beheerder nog geen begunstigde 
was van het terugkooprecht of van het recht van wederovername.  
 
Afdeling 2. Begunstigden 
 
Art. 56. De subsidie voor het beheer kan worden toegekend aan een intergemeentelijk 
samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid, een gemeente, een gemeentelijk 
extern verzelfstandigd agentschap met uitzondering van een autonoom gemeentelijk 
havenbedrijf, een provincie, een provinciaal extern verzelfstandigd agentschap, een 
universiteit, of een andere door de Vlaamse Regering daarvoor aangewezen 
publiekrechtelijke rechtspersoon.   
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Hoofdstuk 2. Subsidie 
 
Afdeling 1. Subsidievoorwaarden 
 
Art. 57. Om in aanmerking te komen voor subsidies voor het beheer, moeten op zijn 
minst de volgende taken uitgevoerd worden:  
1° het toezicht op de bedrijven wat betreft de bouw- en exploitatieverplichtingen met 
betrekking tot de bedrijfskavels die sinds de start van het beheer zijn uitgegeven; 
2° het toezicht op de naleving van de andere verplichtingen of voorwaarden die 
voortkomen uit een terreinbeheer- en uitgifteplan en die zijn opgenomen in de akten 
van terbeschikkingstelling van de bedrijfskavels die sinds de start van het beheer zijn 
uitgegeven; 
3° de organisatie van de uitoefening van het terugkooprecht of van het recht van 
wederovername; 
4° het afdwingen van de CO2-neutraliteit op alle bedrijfskavels die sinds de start van het 
beheer nog uitgegeven kunnen worden;  
5° de rapportering over de uitgifte van gebruikskavels in een GIS-systeem dat een 
koppeling toelaat met het GIS-bedrijventerreinen van het agentschap; 
6° een ombudsfunctie voor de bedrijven met betrekking tot de taken, vermeld in punt 1° 
tot en met 5°, en met betrekking tot de staat van het openbaar domein en van, in 
voorkomend geval, het gemeenschappelijk domein in mede-eigendom van de 
bedrijven.  
 
Art. 58. Per terrein kan slechts één keer de subsidie voor beheer toegekend worden. 
Als verschillende terreinen of onderdelen van terreinen samen een ruimtelijk en 
coherent geheel vormen, wordt er alleen voor het geheel van die terreinen een subsidie 
voor beheer toegekend. 
 
Afdeling 2. In aanmerking komende kosten 
 
Art. 59. Voor de berekening van de subsidie komen de volgende kosten in aanmerking: 
de personeelskosten van het personeel van de organisatie dat instaat voor de 
beheertaken, vermeld in artikel 57, beperkt tot personeel van maximaal niveau A1 of 
het equivalent ervan, en als de personeelskosten niet verhaald worden op de bedrijven 
op het bedrijventerrein. 
 

Voor de berekening van de subsidie worden de personeelskosten beperkt tot de 
beheertaken, vermeld in artikel 57, die uitgevoerd worden gedurende een periode van 
vijf jaar die vrij te kiezen is door de begunstigde. De beheerperiode van vijf jaar kan pas 
starten na de indiening van het dossier.  
 
Art. 60. Voor de berekening van de subsidie komen ook de overheadkosten in 
aanmerking. De overheadkosten worden forfaitair bepaald op 15% van de 
personeelskosten, zoals berekend met toepassing van artikel 59. 
 
 
Afdeling 3. Subsidiepercentages en maximale subsidie 
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Art. 61. De subsidie bedraagt 50% van de kosten, vermeld in artikel 59 en 60, met een 
plafond van 200.000 euro per terrein.  
 
Hoofdstuk 3. Procedure 
 
Afdeling 1. Toekenning van de subsidie 
 
Art. 62. De subsidie wordt aangevraagd door een dossier voor te leggen met de 
volgende samenstelling: 
1° het aanvraagformulier; 
2° een gedetailleerde kostenraming;  
3° een uitgifte-, beheer- en CO2-neutraliteitsplan, vermeld in artikel 25, 26 en 27.  
 

De administrateur-generaalbepaalt de vorm en de inhoud van het 
aanvraagformulier. 
 

De administrateur-generaalkent de subsidie toe.  
 
Afdeling 2. Uitbetaling 
 
Art. 63. §1. De subsidie wordt uitbetaald in vijf jaarlijkse schijven van telkens 20% van 
het subsidiebedrag.  
 
§2. De eerste en tweede schijf kunnen opgevraagd en uitbetaald worden op 
voorlegging van: 
1° een aanvraag tot uitbetaling van de schijf met vermelding van het bedrag en het 
rekeningnummer waarop het bedrag betaald mag worden; 
2° een jaarlijks inhoudelijk en financieel verslag. 
 
§3. De derde schijf kan opgevraagd en uitbetaald worden na het derde jaar van de 
beheerperiode als ten minste 20% van de subsidiabele kosten zijn uitgevoerd, en op 
voorlegging van: 
1° een aanvraag tot uitbetaling van de schijf met vermelding van het bedrag en het 
rekeningnummer waarop het bedrag betaald mag worden;  
2° een jaarlijks inhoudelijk en financieel verslag met onder andere een overzicht van de 
door de betrokken personeelsleden gepresteerde arbeidsuren voor de beheertaken, 
vermeld in artikel 57. 
 
§4. De vierde schijf kan opgevraagd en uitbetaald worden na het vierde jaar van de 
beheerperiode als ten minste 50% van de subsidiabele kosten zijn uitgevoerd, en op 
voorlegging van: 
1° een aanvraag tot uitbetaling van de schijf met vermelding van het bedrag en het 
rekeningnummer waarop het bedrag betaald mag worden;  
2° een jaarlijks inhoudelijk en financieel verslag met onder andere een overzicht van de 
door de betrokken personeelsleden gepresteerde arbeidsuren voor de beheertaken, 
vermeld in artikel 57. 
 
§5. Het saldo kan aangevraagd worden na afloop van de periode van vijf jaar waarop 
de subsidie voor het beheer betrekking had. Het saldo kan opgevraagd worden op 
voorlegging van: 
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1° een aanvraag tot uitbetaling van het saldo met vermelding van het bedrag en het 
rekeningnummer waarop het bedrag betaald mag worden; 
2° een inhoudelijk en financieel eindverslag met het bewijs van de door de betrokken 
personeelsleden gepresteerde arbeidsuren voor de beheertaken, vermeld in artikel 57.  
 
   Het saldo wordt bepaald na inspectie door de afdeling Inspectie van het 
agentschap.  
 
 
Titel 5. Sancties en controle 
 
Art. 64. De Vlaamse minister, bevoegd voor de economie, vordert behalve in het geval 
van overmacht en met inachtneming van de bepalingen, vermeld in artikel 81, eerste 
lid, van het decreet ruimtelijke economie van 13 juli 2012 de subsidies, toegekend op 
basis van dit besluit terugbinnen tien jaar na de toekenning ervan.  
 
          De subsidies worden teruggevorderd in geval vanniet-naleving van de 
voorwaarden, vermeld in het decreet ruimtelijke economie van 13 juli 2012 en in dit 
besluit. 
 
Titel 6. Slotbepalingen 
 
Art. 65. De aanvragen tot subsidiëring van het voortraject die ingediend zijn vóór de 
inwerkingtreding van dit besluit, worden afgehandeld volgens het besluit van de 
Vlaamse Regering van 16 mei 2007 houdende subsidiëring van bedrijventerreinen, 
zoals dit van kracht was vóór de inwerkingtreding van dit besluit. 
 
Art. 66.Vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit wordt elke aanvraag tot 
subsidiëring behandeld op basis van dit besluit. De aanvragen tot subsidiëring van de 
(her)aanleg van bedrijventerreinen, ingediend vóór de inwerkingtreding van dit besluit, 
worden afgehandeld, naargelang van het geval, volgens: 
1° de wet van 30 december 1970 betreffende de economische expansie, 
2° het besluit van de Vlaamse Regering van 12 september 1984 houdende bepaling 
van de toekenningsvoorwaarden en de percentages van de subsidies voor de aanleg 
en de uitrusting van gronden voor industrie, ambachtswezen en diensten of van andere 
onthaalinfrastructuren voor investeerders, 
3° het besluit van de Vlaamse Regering van 25 september 1985 houdende vaststelling 
van de forfaitaire wijze van berekening van de algemene kosten van de aanneming van 
een opdracht, in uitvoering van artikel 3 § 1, 3 van het besluit van de Vlaamse Regering 
van 12 september 1984 houdende bepaling van de toekenningsvoorwaarden en de 
percentages van de subsidies voor de aanleg en de uitrusting van gronden voor 
industrie, ambachtswezen en diensten of van andere onthaalinfrastructuren voor 
investeerders, 
4° het besluit van de Vlaamse Regering van 19 mei 1993 houdende de erkenning, het 
beheer en de subsidiëring van bedrijfsterreinen van lokaal of regionaal belang, en met 
een specifiek statuut, en de industriële centra en gebouwen, 
5° het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 1994 houdende de erkenning, het 
beheer en de subsidiëring van researchparken en industrie- en innovatiecentra,
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6° het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juni 1998 tot regeling van de 
toekenningsvoorwaarden, de subsidiepercentages en het beheer van 
bedrijventerreinen en bedrijfsgebouwen, 
7° het besluit van de Vlaamse Regering van 5 september 2003 houdende subsidiëring 
van bedrijventerreinen, wetenschapsparken en bedrijfsgebouwen, 
8° het decreet van 16 maart 2012 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid, 
9° het decreet van 19 december 2003 houdende bepalingen tot begeleiding van de 
begroting 2004, 
10° het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2007 houdende subsidiëring van 
bedrijventerreinen,  
zoals deze van kracht waren vóór de inwerkingtreding van dit besluit. 
 
Art. 67.Voor het beheer op bedrijventerreinen waarvoor al een subsidiedossier loopt 
met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2007 houdende 
subsidiëring van bedrijventerreinen, wordt het subsidiedossier volgens de bepalingen 
van het besluit van 16 mei 2007 afgehandeld, zoals het van kracht was vóór de 
inwerkingtreding van dit besluit. 
 
Art. 68. Het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2007 houdende subsidiëring 
van bedrijventerreinen wordt opgeheven op datum van het van kracht worden van dit 
besluit. 
 
Art. 69. De Vlaamse minister, bevoegd voor de economie, is belast met de uitvoering 
van dit besluit. 
 
Brussel,  
 
 

De minister-president van de Vlaamse Regering,  
Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid,  

Landbouw en Plattelandsbeleid, 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kris PEETERS 
 


	Hoofdstuk 2. Doelstelling
	Binnen die opdracht heeft dit besluit als concrete doelstellingen:
	1° vermijden dat bestemde bedrijventerreinen niet gerealiseerd worden of van de markt verdwijnen vanwege een onrendabele (her)ontwikkeling;
	3° de kwaliteit op bedrijventerreinen stimuleren met oog voor een zorgvuldig en duurzaam ruimtegebruik;
	4° het onderzoek naar de herontwikkelingsmogelijkheden van bestemde maar geheel of gedeeltelijk verlaten bedrijventerreinen te stimuleren;
	Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied
	Het terrein moet zich in een complexe probleemsituatie bevinden waarin diverse problemen die met een (her)ontwikkeling gepaard kunnen gaan, samen optreden of waarin één knelpunt dat de herontwikkeling bemoeilijkt, alleen opgelost kan worden door de, al dan niet formele, betrokkenheid van verschillende actoren of bevoegde instanties.
	Art. 3. Dit besluit is van toepassing op de knelpuntterreinen en de verouderde bedrijventerreinen met inbegrip van de brownfields, alsook op de verouderde terreinen in de afgebakende zeehavengebieden die geconfronteerd worden met een aantal beleidsmatige knelpunten of juridische of technische problemen die hun (her)ontwikkeling beletten.
	Art. 4. De subsidie voor het voortraject kan worden toegekend aan een intergemeentelijk samenwerkingsverband, een gemeente, een gemeentelijk verzelfstandigd agentschap, een provincie, een provinciaal verzelfstandigd agentschap,  een andere door de Vlaamse Regering daarvoor aangewezen publiekrechtelijke rechtspersoon of een onderneming die aantoonbaar actief is in de (her)ontwikkeling of herinrichting van bedrijventerreinen. De begunstigde moet eigenaar zijn van de gronden of houder zijn van een ander zakelijk recht op de gronden in kwestie of moet kunnen aantonen dat hij optreedt namens het algemeen belang.
	Titel 2. Voortraject
	Hoofdstuk 2. Subsidie
	Art. 5. Het voortraject kan bestaan uit een haalbaarheidsstudie en/of een vorm van procesbegeleiding. Het moet resulteren in een concreet plan van aanpak voor de (her)ontwikkeling van het terrein. 
	Art. 6. §1. De haalbaarheidsstudie kan bestaan uit onderzoek naar de haalbaarheid en naar oplossingen voor technische, organisatorische, financiële of juridische knelpunten van het terrein die gecombineerd moeten voorkomen en die een beleidsmatige oplossing vergen.
	§2. De procesbegeleiding wordt opgezet als verschillende eigenaars, belanghebbende actoren of bevoegde beleidsinstanties erbij betrokken zijn. De procesbegeleiding kan bestaan uit: 
	1° het zoeken naar een consensus met eigenaars, relevante actoren en bevoegde instanties over het opstarten en realiseren van een (her)ontwikkelingsproject; 
	3° het opstellen van een masterplan of plan van aanpak, met inbegrip van het financiële, juridische en organisatorische kader om tot een (her)ontwikkeling van een terrein te komen, de uitgifte ervan en het beheer achteraf; 
	4° de coördinatie van de uitvoering en, in voorkomend geval, de uitvoering zelf van de verschillende acties die voorafgaan aan de eigenlijke (her)ontwikkeling; 
	6° het opstellen en uitvoeren van een sociaal begeleidingsplan en het verzorgen van de communicatie naar omwonenden. 
	De procesbegeleiding kan uitgevoerd worden door externen of door een al dan niet extra aangeworven personeelslid van de begunstigde.
	3° het tijdpad voor de realisatie van het voortraject; 
	Art. 11. Bij een eerste aanvraag voor een voortraject waarbij de aanvraag voldoet aan de bepalingen, vermeld in artikel 3, 4, 5 en 6, kent de administrateur-generaal de subsidie toe. 
	De minister kan voorwaarden verbinden aan de toekenning van de subsidie.
	In het geval van vertragingen tijdens de uitvoering van het project en nadat de uitvoering effectief gestart is, kan met akkoord van het agentschap, de uitvoeringstermijn telkens met één jaar verlengd worden tot maximaal een nieuwe periode van 3 jaar.
	De administrateur-generaalbepaalt de vorm en de inhoud van het aanvraagformulier.
	Art. 12. Het voortraject start uiterlijk zes maanden na de toekenning van de subsidie en wordt beëindigd drie jaar na de toekenning van de subsidie. 
	Afdeling 4. Uitbetaling
	Bij de aanvraag voor een tweede voortraject kent de minister de subsidie toe. 
	Art. 13. Het subsidiebedrag wordt uitbetaald in drie schijven: 
	a) een aanvraag tot uitbetaling van de eerste schijf met vermelding van het bedrag; 
	b)het document waaruit blijkt dat het voortraject gestart is.
	Art. 7. §1. Per terrein kan één voortraject gesubsidieerd worden. Als verschillende terreinen of onderdelen van terreinen samen een ruimtelijk en coherent geheel vormen, wordt er alleen voor het geheel van de site een subsidie voor een voortraject toegekend.
	De subsidie bedraagt 50% van de kosten, vermeld in artikel 8, met een plafond van 200.000 euro per terrein of per site.
	§2. Uitzonderlijk kan per terrein of site een tweede voortraject aan 50 % van de kosten met een plafond van 200.000 euro aanvaard worden. 
	1° de factuurkosten van uitbesteed onderzoek; 
	2° de btw, als die niet recupereerbaar is en aangetoond wordt; 
	§ 2. Voor de berekening van de subsidie komen ook de overheadkosten in aanmerking. De overheadkosten worden forfaitair bepaald op 15 % van de personeelskosten, vermeld in §1, 3°.
	Hoofdstuk 3.Procedure
	Art. 9. Om in aanmerking te komen voor een subsidie, kan het agentschap vragen dat de aanvrager van het voortraject een vooroverleg organiseert.
	Het agentschap kan voor een goed verloop van het vooroverleg vaststellen wie naast de aanvrager van het voortraject en het lokaal bestuur bijkomend aanwezig moet zijn.
	Afdeling 2. Toekenning van de subsidie
	Art. 10. De subsidie wordt aangevraagd door een dossier voor te leggen met de volgende samenstelling: 
	2° een gedetailleerde kostenraming; 
	De administrateur-generaalbepaalt de vorm en de inhoud van het aanvraagformulier.
	3° de verrekeningen die voortvloeien uit de contractherzieningen;
	3° als de oprichting van een stuurgroep als subsidievoorwaarde is gesteld, de verslagen van de stuurgroepvergaderingen.
	Art. 14. Behalve de documenten, vermeld in artikel 13, moet de begunstigde de volgende documenten bezorgen aan het agentschap: 
	c)een inhoudelijk eindverslag van het voortraject; 
	3° het saldo kan uiterlijk zes maanden na de beëindiging van het voortraject uitbetaald worden op voorlegging van: 
	2° een tweede schijf van 30% op voorlegging van: 
	Art. 2. Dit besluit past in de algemene strategische doelstelling om een voldoende, geschikt en geografisch gespreid aanbod aan bedrijventerreinen te creëren met aandacht voor zorgvuldig ruimtegebruik en met de bedoeling om de levensduur van bedrijventerreinen te verlengen.
	2° een aanbod creëren of behouden dat tegemoetkomt aan de streekontwikkelingsvisie of dat beantwoordt aan een reële vraag vanuit het bedrijfsleven dat in lijn is met de ambities van het Vlaamse economische beleid;
	5° de levensduur van bedrijventerreinen te verlengen door de veroudering van het bedrijventerrein proactief te vermijden en door leegstand en on(der)benutte gronden te bestrijden.
	Afdeling 1. In aanmerking komende projecten
	Afdeling 2. Begunstigden
	Afdeling 1. In aanmerking komende kosten
	De haalbaarheidsstudie kan uitgevoerd worden door externen of door een al dan niet extra aangeworven personeelslid van de begunstigde. 
	2° het opmaken van bestekken voor uit te besteden studiewerk en de coördinatie van het voorbereidende eigen of uitbestede studiewerk en het haalbaarheidsonderzoek;
	5° de opmaak van een (her)inrichtingsplan, beheerplan, uitgifteplan en een CO2-neutraliteitsplan, vermeld in artikel 23 tot en met 27;
	Afdeling 2. Subsidiepercentages en maximale subsidie
	Art. 8.§1. De volgende kosten komen in aanmerking voor de berekening van de subsidie:
	3° de loonlasten van maximaal drie voltijdsequivalent-jaar, niveau A of een equivalent ervan.
	Afdeling 1. Vooroverleg
	Op verzoek van het agentschap organiseert de aanvrager ook een bezoek aan de site.
	1° het aanvraagformulier; 
	4° een overzicht van de planologische bestemmingen en de gebiedsspecifieke beschermingsstatuten van de gronden en de omgeving ervan.
	De administrateur-generaal kan voorwaardenover de uitvoeringsmodaliteiten met betrekking tot de onderwerpen vermeld in artikel 6, verbinden aan de toekenning van de subsidie.
	Afdeling 3. Duur van het voortraject
	Op straffe van gehele of gedeeltelijke intrekking van de subsidie moeten alle wijzigingen van de oorspronkelijke aanvraag vooraf bij de administrateur-generaal voor een eerste voortraject dan wel bij de minister voor een tweede voortraject aangevraagd en verantwoord worden.
	1° een eerste schijf van 30% van het subsidiebedrag op voorlegging van: 
	a)de aanvraag tot uitbetaling van het saldo; 
	b)een financieel eindverslag van het voortraject; 
	d) de uitgevoerde studies en een plan van aanpak van de site. 
	Afdeling 5. Rapportering 
	1° de bestekken (en de gekozen offertes) van de uit te besteden studies en onderzoeken; 
	2° minstens eenmaal per jaar een voortgangsrapport met vermelding van de bevindingen en de inhoudelijke vooruitgang van het voortraject; 
	Titel 3. (Her)Aanleg van bedrijventerreinen
	Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied
	1° de aanvraag tot uitbetaling van het saldo met vermelding van het bedrag;
	2° een kopie van het borgstellingsbewijs van de aannemer;
	Onderafdeling 2. Uitbetaling van de subsidie voor de werken en de kosten, vermeld in artikel 33 en 34
	2° een kopie van de geselecteerde offerte;
	Art. 46. Na de toekenning van de subsidie kan de begunstigde de aanbestedingsprocedure of de offerteaanvraag starten. 
	§3. Een kosten-batenanalyse als vermeld in paragraaf 1 met inbegrip van de basissubsidie aan de batenzijde, moet toegevoegd worden voor de projecten die een verhoogde subsidie aanvragen als vermeld bij artikel 37. De kosten-batenanalyse toont aan dat ondanks de basissubsidie het project nog altijd onrendabel is, ongeacht de verschillende ontwikkelingsvarianten die onderzocht zijn om de rentabiliteit van het project te verhogen.  
	2° de opbrengsten van het bouwrijpe aanbod.
	4° een rendement van maximaal 2% boven de risicovrije rentevoet.
	1° de waarde van de gronden en gebouwen die opgenomen zijn in het project;
	Afdeling 4. Aanvullende stukken bij het basisdossier ter staving van de verhoogde subsidie
	8° een engagementsverklaring dat de voorwaarden voor de inlijving bij het openbaar domein, vermeld in artikel 18,  toegepast zullen worden;   
	5° het CO2-neutraliteitsplan, vermeld in artikel 27;
	2° het inrichtings- of herinrichtingsplan, vermeld in artikel 23 en 24;
	8° de procedure;
	a) de projecten met betrekking tot de herontwikkeling van brownfields
	5° de subsidieaanvraag;
	1° de onrendabele projecten: 
	2° de rentabiliteit van het project;
	Art. 16. De volgende projecten komen voor subsidie in aanmerking:
	Art. 34. Voor de berekening van de subsidie voor de werken, vermeld in artikel 33, eerste en tweede lid, komen in aanmerking:
	20° het aanleggen en uitbreiden van een warmtenet.
	§2. De subsidie kan uitsluitend betrekking hebben op de grondexploitatie van het bedrijventerrein met uitsluiting van de vastgoedontwikkeling. 
	17° de infrastructuur die nodig is om het terrein af te sluiten;
	Een project als vermeld in het eerste lid, moet een ruimtelijk en economisch coherent geheel omvatten. 
	2° het aanleggen van wegen met inbegrip van de aansluitingen op het bestaande wegennet en het aanleggen van openbare parkeerplaatsen, met inbegrip van specifieke parkeerplaatsen voor elektrische wagens nabij de laadpalen;
	Art. 15. §1. Op grond van dit besluit kan alleen subsidie worden verleend voor projecten die de (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen beogen en die bijdragen tot minstens één van de doelstellingen vermeld in artikel 2, tweede lid.
	Afdeling 4. In aanmerking komende kosten
	Afdeling 1. In aanmerking komende projecten
	Onderafdeling 1. Inrichtingsplan
	Art. 29. De minister kan bij de toekenning van een verhoogde subsidie, bij de aanvaarding van andere werken dan de werken, vermeld in artikel 33 en 34, bij de erkenning van het strategische karakter van een project of bij de toekenning van een subsidie voor een project vermeld in artikel 16 1° d altijd bijkomende voorwaarden opleggen in het kader van eventuele nieuwe beleidsvisies.
	Afdeling 3. Bijkomende subsidievoorwaarden
	Daarnaast moeten alle voorwaarden die opgelegd zijn bij dit besluit, en die een weerslag hebben op het gebruik van de individuele kavels, ook opgenomen worden in de akten van terbeschikkingstelling of in de beheercontracten, en moeten die voorwaarden met dezelfde sancties afdwingbaar gesteld worden.
	Art. 28. Alle verplichtingen die voortvloeien uit de bepalingen van het (her)inrichtings-, het uitgifte-, het beheer- en het CO2-neutraliteitsplan en van de maatregelen tot een duurzaam onderhoud van het bedrijventerrein die een weerslag hebben op het gebruik van de individuele kavel door de terreingebruiker, moeten opgenomen worden in de akten van terbeschikkingstelling of in de beheercontracten, waarbij de nodige clausules moeten worden opgenomen die het mogelijk maken om de afdwingbaarheid van de verplichtingen in kwestie te verzekeren, alsook te blijven garanderen in geval van opeenvolgende overdrachten, aanwijzingen of toekenningen van een zakelijk of persoonlijk gebruiks- of genotsrecht met betrekking tot een individuele kavel. 
	Onderafdeling 6. Contracten
	De minister bepaalt de wijze waarop de CO2-neutraliteit wordt gerealiseerd. 
	Art. 27.Het deelplan CO2-neutraliteit, vermeld in artikel 22, bevat de maatregelen die de ontwikkelaar neemt om de CO2-neutraliteit van het terrein te garanderen.
	Onderafdeling 5. CO2-neutraliteitsplan
	De minister kan de inhoud van het beheerplan nog verder verfijnenin het kader van eventuele nieuwe beleidsvisies.
	2° de aspecten van het (her)inrichtingsplan met weerslag op het beheer.
	1° de maatregelen die gericht zijn op een duurzaam onderhoud van zowel het openbaar als het privédomein;
	Art. 26. Het beheerplan, vermeld in artikel 22, bevat minstens: 
	Onderafdeling 4. Beheerplan
	7° de stedenbouwkundige verplichtingen;
	6° de voorwaarden die het toezicht en het beheer verzekeren;
	5° een exploitatieverplichting binnen een termijn van maximaal vijf jaar vanaf het verlijden van de akte van terbeschikkingstelling;
	4° een bouwverplichting binnen een termijn van maximaal vier jaar vanaf het verlijden van de akte van terbeschikkingstelling;
	3° de evaluatiecriteria met betrekking tot de toelating van Sevesobedrijven en van andere problematische ruimtevragers;
	2° de evaluatiecriteria voor de kandidaat-investeerders;
	1° de bezwarende maatregelen met betrekking tot de kavels met het oog op een rationeel en zuinig ruimtegebruik naargelang van de activiteiten van de bedrijven en met aandacht voor de plaatsing van de gebouwen;
	Art. 25. Het uitgifteplan bevat minstens: 
	Onderafdeling 3. Uitgifteplan
	De minister kan de inhoud van het herinrichtingsplan nog verder verfijnenin het kader van eventuele nieuwe beleidsvisies.
	Een herinrichtingsplan bevat de onderdelen, vermeld in artikel 23, §1 en §2, in functie van de bestaande toestand. 
	Art. 24. Voor verouderde bedrijventerreinen wordt een herinrichtingsplanopgesteld. Het schetst de verouderingsproblematiek op het bedrijventerrein met de sterke en de zwakke punten ervan. Het geeft een beschrijving van de doelstellingen van de herinrichting en van de mogelijkheden voor verduurzaming op economisch, ruimtelijk, ecologisch, juridisch en technisch vlak en vermeldt het stappenplan tot herstructurering.
	Onderafdeling 2. Herinrichtingsplan
	§4. De minister kan de inhoud van het inrichtingsplan nog verder verfijnenin het kader van eventuele nieuwe beleidsvisies.
	§3. Het inrichtingsplan toont aan dat er verschillende inrichtings- en ontwikkelingsvarianten onderzocht zijn binnen de kwaliteitseisen die aan het terrein gesteld worden.  
	4° beeldkwaliteit: bevat in relatie tot de toestand en de bestemming van het terrein een samenhangend geheel van architectonische en stedenbouwkundige maatregelen met weerslag op de private en de openbare kavels van het bedrijventerrein.
	3° veiligheid: bevat in relatie tot de toestand en de bestemming van het terrein onder meer een beschrijving van de maatregelen voor een optimale toegang voor de veiligheidsdiensten, de vestiging van Sevesobedrijven, de brandveilige aanleg, de verkeersveiligheid, de preventie van criminele activiteiten, de preventie van sluikstorten. Het wordt voor advies voorgelegd aan de bevoegde diensten;
	2° ecologie: bevat in relatie tot de toestand en de bestemming van het terrein onder meer een beschrijving van de duurzame maatregelen voor het gebruik van materialen, de inpassing in een ecologisch netwerk, integraal waterbeheer, bedrijfsprocessen, mobiliteit;
	1° landschappelijke inpassing: bevat in relatie tot de toestand en de bestemming van het terrein onder meer de inpassing van het bedrijventerrein in zijn landschappelijke omgeving, zowel op het gebied van het stratenpatroon als de afwatering, de groenaanplanting, de buffering als de integratie van bestaande landschaps- of historische elementen. Zo mogelijk wordt ook de nieuwe architectuur erin geïntegreerd; 
	Het inrichtingsplan bevat in elk geval maatregelen die leiden tot een intensief en zorgvuldig ruimtegebruik, zowel op de openbare als op de private eigendommen in functie van de geplande economische activiteiten.
	Het bestek, de plannen en de raming van de gesubsidieerde werken worden opgemaakt door een gekwalificeerde ontwerper overeenkomstig het standaardbestek indien van toepassing.
	Art. 20. De subsidies op basis van dit besluit kunnen alleen toegekend worden als voor de werken en de kosten, vermeld in artikel 33 en 34, de wetgeving betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de uitvoeringsbesluiten ervan,nageleefd worden.   
	Art. 19. De werken en de kosten, vermeld in artikel 33, 34 en 35 komen alleen voor subsidie in aanmerking als ze bijdragen aan de realisatie van het  bedrijventerrein. 
	§2. De werken in het kader van het bouwkundig bodemgebruik, onderdeel van de nivellerings- en effeningswerken, kunnen alleen subsidie ontvangen naar rato van het aandeel van de gronden die opgenomen worden in het openbaar domein. 
	Ze worden met de bijbehorende zate gratis afgestaan.
	Art. 18. §1. Met uitzondering van de werken, vermeld in artikel 33, eerste lid, 1° en 18°, zijn alleen de werken subsidiabel die uitgevoerd worden op gronden die al tot het openbaar domein behoren of die daarbij zullen worden ingelijfd. 
	Afdeling 1. Algemene voorwaarden 
	Hoofdstuk 2. Subsidie
	§3. De subsidie voor de werken en de kosten, vermeld in artikel 33 en 34, kan aan de rechtspersonen, vermeld in paragraaf 1, die over onteigeningsbevoegdheid beschikken, ook al worden toegekend als die rechtspersonen over een onteigeningsmachtiging beschikken en als in de gerechtelijke procedure de inbezitstelling uitgesproken is.
	§2. De subsidie voor de werken en de kosten, vermeld in artikel 33 en 34, kan aan een van de rechtspersonen, vermeld in paragraaf 1, ook worden toegekend als die rechtspersoon, zonder dat hij eigenaar is of een ander zakelijk recht heeft, een overeenkomst sluit tot (her)ontwikkeling van een bedrijventerrein en daarvoor een deel van de werken, vermeld in artikel 33, laat uitvoeren of coördineert. Die overeenkomst bevat de clausules tot naleving van de voorwaarden van dit besluit.
	Art. 17. §1. De subsidie voor de werken en de kosten, vermeld in artikel 33, 34 en 35, kan worden toegekend aan een intergemeentelijk samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid, een gemeente, een gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap met uitzondering van een autonoom gemeentelijk havenbedrijf, een provincie, een provinciaal extern verzelfstandigd agentschap, een universiteit, een andere door de Vlaamse Regering daarvoor aangewezen publiekrechtelijke rechtspersoon of een onderneming die aantoonbaar actief is in de (her)ontwikkeling of (her)inrichting van bedrijventerreinen. De begunstigde moet eigenaar zijn van de gronden of van een ander zakelijk recht dat hem toelaat opdracht te geven tot de uitvoering van de werken, vermeld in artikel 33. 
	Het inrichtingsplan kan bestaan uit een bijzonder plan van aanleg of een ruimtelijk uitvoeringsplan dat voldoet aan de bepalingen van paragraaf 2. Bij gebrek daaraan moet een (aanvullend) inrichtingsplan opgesteld worden.
	Afdeling 2. Kwaliteitsvoorwaarden
	Art. 22. Voor elk project waarvoor subsidie wordt aangevraagd, moet een (her)inrichtingsplan, een uitgifteplan, een beheerplan en een CO2-neutraliteitsplan worden opgesteld. 
	c)het bewijs dat 50% van de eerste schijf gebruikt is.
	§2. De volgende onderdelen van het inrichtingsplan moeten specifiek uitgewerkt worden:
	Art. 30. Voor strategische projecten geldt de verplichting dat de begunstigde een beheercomité samenstelt met daarin een vertegenwoordiger van het agentschap die voor de uitgifte van de kavels een vetorecht heeft. 
	De uitoefening van het vetorecht wordt gerapporteerd aan de minister. 
	Als de gemeente waar het bedrijventerrein zich bevindt, geen betrokken partner is, moet ze op haar verzoek ook met één vertegenwoordiger stemgerechtigd lid zijn.
	Op voorstel van de stemgerechtigde leden kan het beheercomité nog andere leden met raadgevende stem opnemen.
	Onder zijn stemgerechtigde leden wijst het beheercomité een voorzitter en een ondervoorzitter aan. Beiden mogen niet dezelfde partner vertegenwoordigen. 
	Art. 32. Het beheercomité stelt een huishoudelijk reglement op dat minstens regelt: 
	1° het doel van het beheercomité, namelijk waarborgen dat de bepalingen in het uitgifteplan en in het beheerplan effectief nageleefd worden;
	2° de betrokkenheid van de bedrijven op het terrein;
	3° het aanleggen van een rioleringsstelsel tot aan een bestaande of in een goedgekeurd programma geplande riolerings- of zuiveringsinfrastructuur;
	12° het aanleggen van beplantingen en van een buffergebied, exclusief het onderhoud na de voorlopige oplevering; 
	11° het aanleggen en uitbreiden van een effluentleiding; 
	10° het aanleggen en uitbreiden van een alternatief waterleidingnet, eventuele hydranten inbegrepen;
	9° het aanleggen en uitbreiden van het algemene waterdistributienet, de hydranten inbegrepen;
	8° laad- en losplatforms voor terminals op het openbaar domein bij gecombineerd vervoer;
	7° het aanleggen van de zate voor de aansluiting op het spoor en extra verhardingen voor de exploitatie;
	6° het aanleggen van kaaimuren en extra verhardingen die nodig zijn voor de exploitatie van de kaaimuur als openbaar domein; 
	5° het aanleggen van voetpaden;
	4° het aanleggen van fietspaden die gescheiden zijn van de rijweg, met inbegrip van fietsstallingen;
	16° ecologische investeringen;
	14° het aanleggen van wachtkokers;
	18° het archeologisch vooronderzoek en archeologisch onderzoek, inclusief rapportering;
	1° de eindafrekeningskosten;
	§2. Het vooroverleg handelt minstens over:
	Art. 40. §1. Voor de toekenning van een subsidie organiseert de begunstigde met het agentschap een vooroverleg waarop minstens de eigenaar, de ontwikkelaar in het geval er al een ontwikkelaar-bouwheer gekend is, en een vertegenwoordiger van de gemeente aanwezig zijn. 
	Afdeling 6. Investeringsprogramma
	Art. 38. De kosten voor grondverwerving komen alleen in aanmerking voor subsidie in geval van een onteigeningsprocedure. 
	2° het betreft onrendabele projecten of potentieel rendabele projecten die na uitspraak in beroep bij een hogere onteigeningsvergoeding onrendabel worden.
	De kosten, vermeld in het eerste lid, 5°, worden forfaitair bepaald op 10% van de som van de werken en de kosten, vermeld in artikel 33, eerste en tweede lid. Die kosten worden niet toegekend voor de werken, vermeld in artikel 33, eerste lid, 18°.  
	4° de btw als die niet recupereerbaar en aangetoond is;
	Art. 35. De verwerving van gronden komt in het kader van risicodekking voor subsidie in aanmerking als tegelijk voldaan is aan de volgende voorwaarden:
	Art. 37. Als het project ondanks de basissubsidie onrendabel blijft, kan de minister voor de werken, vermeld in artikel 33 en 34, een hoger subsidiepercentage toekennen. 
	Deze basissubsidie wordt toegekend door de minister.
	§2. Voor de onrendabele projecten vermeld in artikel 16 1° d bedraagt de basissubsidie, berekend als een percentage van de werken en de kosten, vermeld in artikel 33 en 34, maximaal 50%.
	De basissubsidie wordt toegekend door deadministrateur-generaal.
	3° 85% voor de verouderde bedrijventerreinen vermeld in artikel 16 1° b.
	2° 60% voor de strategische projecten vermeld in artikel 16 2°;
	1° 50% voor de onrendabele projecten vermeld in artikel 16 1° a en c;
	Art. 36. §1. De basissubsidie, berekend als een percentage van de werken en de kosten, vermeld in artikel 33 en 34, bedraagt: 
	De rentabiliteit van een project wordt bepaald door de kosten en de baten die uitsluitend aan het project toe te wijzen zijn. De begunstigde houdt daarvoor een projectgebonden boekhouding bij.
	De subsidie bedraagt 85% van het verschil tussen de in beroep toegekende onteigeningsvergoeding en de oorspronkelijk toegekende vergoeding. De onteigeningsvergoeding, uitgesproken in beroep, moet minstens 100% hoger liggen dan de oorspronkelijk vastgestelde vergoeding. 
	Art. 39. Bij onvoldoende begrotingskredieten kan de minister met inachtneming van de bepalingen van dit besluit bij het agentschap voor het lopende begrotingsjaar een investeringsprogramma opvragen op basis waarvan prioriteiten kunnen worden bepaald. De minister stelt een rangschikking van prioritaire projecten vast na mededeling aan de Vlaamse Regering.
	Bij de vaststelling van de prioritaire projecten wordt rekening gehouden met  de doelstelling van dit besluit. 
	Hoofdstuk 3. Procedure
	Als dat nodig is, zijn ook de brandweer en de vertegenwoordigers van de nutsmaatschappijen aanwezig.
	1° de omschrijving van het project;
	3° de kwaliteit van het project;
	6° de subsidiabele werken;
	Art. 42. Om een beroep te kunnen doen op een subsidie, moeten de volgende documenten worden voorgelegd:   
	Afdeling 3. Samenstelling van het basisdossier 
	De erkenning wordt gegeven door de minister na mededeling aan de Vlaamse Regering.
	2° een gemotiveerde nota die het strategisch belang van het project aantoont.  
	1° de officiële aanvraag;
	Art. 41. Behalve voor de wetenschapsparken wordt de aanvraag tot erkenning als project van strategisch belang ingediend door de volgende documenten voor te leggen:
	Afdeling 2. Erkenning als project van strategisch belang
	§3. Op verzoek van het agentschap wordt een bezoek aan het terrein georganiseerd.
	9° de organisatie van een tweede verplicht vooroverleg indien het agentschap oordeelt dat dit nodig is om de naleving van de subsidievoorwaarden te kunnen evalueren.
	3° het uitgifteplan, vermeld in artikel 25;
	6° het ontwerp van verkoopakte of van een andere akte van terbeschikkingstelling, vermeld in artikel 28;
	9° een verklaring op de hoogte te zijn van artikel 11 tot en met 14 van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidie en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof en artikel 53 tot en met 57 van het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof;
	Art. 43. §1. Het dossier, vermeld in artikel 42, moet, voor de onrendabele projecten, vermeld in artikel 16 1° d waarvoor de basissubsidie wordt aangevraagd, aangevuld worden met een kosten-batenanalyse.
	2° de raming van de onroerende investeringen die nodig zijn om het project te realiseren; 
	De kosten-batenanalyse houdt aan de batenzijde minstens rekening met: 
	De minister bepaalt de wijze waarop die kosten en opbrengsten gewaardeerd worden en welke eventuele andere kosten of opbrengsten mee in rekening gebracht mogen of moeten worden. 
	3° de goedkeuring van de stukken door het bevoegde bestuursorgaan.
	2° het bestek en de raming van de werken, opgemaakt door een gekwalificeerde ontwerper overeenkomstig het standaardbestek, indien van toepassing enmet betrekking tot de werken waarvoor een subsidie aangevraagd wordt;
	1° de officiële aanvraag;
	Art. 45. De subsidie op basis van dit besluit wordt aangevraagd door de volgende documenten voor te leggen:
	Onderafdeling 1. Toekenning van de subsidie voor de werken en de kosten, vermeld in artikel 33 en 34
	Afdeling 5. Toekenning van de subsidie
	Art. 44.Om in aanmerking te komen voor subsidies voor de grondverwerving, moet een kosten-batenanalyse bijgevoegd worden waaruit blijkt dat het project onrendabel is doordat de onteigeningsvergoeding in beroep werd verhoogd met 100% of meer van de oorspronkelijk vastgestelde vergoeding.
	§4. Onrendabele projecten, vermeld in artikel 16 1° c, waarvooreen basissubsidie wordt aangevraagd moeten een kostenraming voor de verwerving van de gebouwen toevoegen.
	Bij de eerste subsidieaanvraag wordt ook het dossier gevoegd, vermeld in artikel 42, aangevuld, naargelang van het geval, met een of meer van de bijkomende stukken, vermeld in artikel 43.
	Art. 47.§1. Het agentschap wordt op de hoogte gebracht van de resultaten van de aanbesteding of van de offerteaanvraag met:
	3° het verslag van de aanbesteding of van de offerteaanvraag. 
	Art. 48. Een voorschot van 60% op de toegekende subsidie kan door de begunstigde opgevraagd worden op voorlegging van een dossier dat samengesteld is als volgt: 
	3° de vorderingsstaten en de facturen waaruit blijkt dat het bedrag van de uitgevoerde werken, vermeerderd met de contractuele herzieningen, ten minste 20% van het goedgekeurde en voor subsidiëring aanvaarde subsidiebedrag is.
	Art. 60. Voor de berekening van de subsidie komen ook de overheadkosten in aanmerking. De overheadkosten worden forfaitair bepaald op 15% van de personeelskosten, zoals berekend met toepassing van artikel 59.
	Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied
	Art. 55. Op grond van dit besluit kan alleen subsidie worden verleend voor het beheer van: 
	Voor de berekening van de subsidie worden de personeelskosten beperkt tot de beheertaken, vermeld in artikel 57, die uitgevoerd worden gedurende een periode van vijf jaar die vrij te kiezen is door de begunstigde. De beheerperiode van vijf jaar kan pas starten na de indiening van het dossier. 
	Art. 59. Voor de berekening van de subsidie komen de volgende kosten in aanmerking: de personeelskosten van het personeel van de organisatie dat instaat voor de beheertaken, vermeld in artikel 57, beperkt tot personeel van maximaal niveau A1 of het equivalent ervan, en als de personeelskosten niet verhaald worden op de bedrijven op het bedrijventerrein.
	Afdeling 2. In aanmerking komende kosten
	Art. 58. Per terrein kan slechts één keer de subsidie voor beheer toegekend worden. Als verschillende terreinen of onderdelen van terreinen samen een ruimtelijk en coherent geheel vormen, wordt er alleen voor het geheel van die terreinen een subsidie voor beheer toegekend.
	6° een ombudsfunctie voor de bedrijven met betrekking tot de taken, vermeld in punt 1° tot en met 5°, en met betrekking tot de staat van het openbaar domein en van, in voorkomend geval, het gemeenschappelijk domein in mede-eigendom van de bedrijven. 
	5° de rapportering over de uitgifte van gebruikskavels in een GIS-systeem dat een koppeling toelaat met het GIS-bedrijventerreinen van het agentschap;
	4° het afdwingen van de CO2-neutraliteit op alle bedrijfskavels die sinds de start van het beheer nog uitgegeven kunnen worden; 
	3° de organisatie van de uitoefening van het terugkooprecht of van het recht van wederovername;
	2° het toezicht op de naleving van de andere verplichtingen of voorwaarden die voortkomen uit een terreinbeheer- en uitgifteplan en die zijn opgenomen in de akten van terbeschikkingstelling van de bedrijfskavels die sinds de start van het beheer zijn uitgegeven;
	1° het toezicht op de bedrijven wat betreft de bouw- en exploitatieverplichtingen met betrekking tot de bedrijfskavels die sinds de start van het beheer zijn uitgegeven;
	Art. 57. Om in aanmerking te komen voor subsidies voor het beheer, moeten op zijn minst de volgende taken uitgevoerd worden: 
	Afdeling 1. Subsidievoorwaarden
	Hoofdstuk 2. Subsidie
	Art. 56. De subsidie voor het beheer kan worden toegekend aan een intergemeentelijk samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid, een gemeente, een gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap met uitzondering van een autonoom gemeentelijk havenbedrijf, een provincie, een provinciaal extern verzelfstandigd agentschap, een universiteit, of een andere door de Vlaamse Regering daarvoor aangewezen publiekrechtelijke rechtspersoon.  
	2° brownfields als er nog of opnieuw bedrijfskavels of bedrijfspanden uitgegeven kunnen worden; 
	1° nieuwe bedrijventerreinen, met inbegrip van de knelpuntterreinen, de wetenschapsparken en de strategische bedrijventerreinen;
	Titel 4. Beheer van bedrijventerreinen
	In het eerste lid wordt verstaan onder marktconforme prijzen: de prijzen die tot stand gekomen zijn zoals beschreven is in de mededeling van de Europese Commissie (97/C 209/03) betreffende staatssteunelementen bij de verkoop van gronden en gebouwen door openbare instanties.
	Art. 54. De bouwrijpe kavels worden ter beschikking gesteld van de kandidaat-investeerders tegen marktconforme prijzen.
	Afdeling 6. Terbeschikkingstelling
	Na de toekenning betaalt het agentschap de subsidie uit.
	4° het proces-verbaal van de voorlopige oplevering van de werken;
	3° bestaande bedrijventerreinen als er nog of opnieuw bedrijfskavels of bedrijfspanden uitgegeven kunnen worden en op voorwaarde dat de beheerder nog geen begunstigde was van het terugkooprecht of van het recht van wederovername. 
	Afdeling 3. Subsidiepercentages en maximale subsidie
	Kris PEETERS
	Landbouw en Plattelandsbeleid,
	De minister-president van de Vlaamse Regering, 
	Art. 69. De Vlaamse minister, bevoegd voor de economie, is belast met de uitvoering van dit besluit.
	Art. 68. Het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2007 houdende subsidiëring van bedrijventerreinen wordt opgeheven op datum van het van kracht worden van dit besluit.
	Art. 67.Voor het beheer op bedrijventerreinen waarvoor al een subsidiedossier loopt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2007 houdende subsidiëring van bedrijventerreinen, wordt het subsidiedossier volgens de bepalingen van het besluit van 16 mei 2007 afgehandeld, zoals het van kracht was vóór de inwerkingtreding van dit besluit.
	zoals deze van kracht waren vóór de inwerkingtreding van dit besluit.
	10° het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2007 houdende subsidiëring van bedrijventerreinen, 
	8° het decreet van 16 maart 2012 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid,
	7° het besluit van de Vlaamse Regering van 5 september 2003 houdende subsidiëring van bedrijventerreinen, wetenschapsparken en bedrijfsgebouwen,
	5° het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 1994 houdende de erkenning, het beheer en de subsidiëring van researchparken en industrie- en innovatiecentra,
	4° het besluit van de Vlaamse Regering van 19 mei 1993 houdende de erkenning, het beheer en de subsidiëring van bedrijfsterreinen van lokaal of regionaal belang, en met een specifiek statuut, en de industriële centra en gebouwen,
	2° het besluit van de Vlaamse Regering van 12 september 1984 houdende bepaling van de toekenningsvoorwaarden en de percentages van de subsidies voor de aanleg en de uitrusting van gronden voor industrie, ambachtswezen en diensten of van andere onthaalinfrastructuren voor investeerders,
	1° de wet van 30 december 1970 betreffende de economische expansie,
	Art. 65. De aanvragen tot subsidiëring van het voortraject die ingediend zijn vóór de inwerkingtreding van dit besluit, worden afgehandeld volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2007 houdende subsidiëring van bedrijventerreinen, zoals dit van kracht was vóór de inwerkingtreding van dit besluit.
	Titel 6. Slotbepalingen
	Art. 64. De Vlaamse minister, bevoegd voor de economie, vordert behalve in het geval van overmacht en met inachtneming van de bepalingen, vermeld in artikel 81, eerste lid, van het decreet ruimtelijke economie van 13 juli 2012 de subsidies, toegekend op basis van dit besluit terugbinnen tien jaar na de toekenning ervan. 
	Titel 5. Sancties en controle
	2° een inhoudelijk en financieel eindverslag met het bewijs van de door de betrokken personeelsleden gepresteerde arbeidsuren voor de beheertaken, vermeld in artikel 57. 
	§5. Het saldo kan aangevraagd worden na afloop van de periode van vijf jaar waarop de subsidie voor het beheer betrekking had. Het saldo kan opgevraagd worden op voorlegging van:
	2° een jaarlijks inhoudelijk en financieel verslag met onder andere een overzicht van de door de betrokken personeelsleden gepresteerde arbeidsuren voor de beheertaken, vermeld in artikel 57.
	§4. De vierde schijf kan opgevraagd en uitbetaald worden na het vierde jaar van de beheerperiode als ten minste 50% van de subsidiabele kosten zijn uitgevoerd, en op voorlegging van:
	2° een jaarlijks inhoudelijk en financieel verslag met onder andere een overzicht van de door de betrokken personeelsleden gepresteerde arbeidsuren voor de beheertaken, vermeld in artikel 57.
	§3. De derde schijf kan opgevraagd en uitbetaald worden na het derde jaar van de beheerperiode als ten minste 20% van de subsidiabele kosten zijn uitgevoerd, en op voorlegging van:
	2° een jaarlijks inhoudelijk en financieel verslag.
	§2. De eerste en tweede schijf kunnen opgevraagd en uitbetaald worden op voorlegging van:
	Art. 63. §1. De subsidie wordt uitbetaald in vijf jaarlijkse schijven van telkens 20% van het subsidiebedrag. 
	Afdeling 2. Uitbetaling
	3° een uitgifte-, beheer- en CO2-neutraliteitsplan, vermeld in artikel 25, 26 en 27. 
	2° een gedetailleerde kostenraming; 
	1° het aanvraagformulier;
	Art. 62. De subsidie wordt aangevraagd door een dossier voor te leggen met de volgende samenstelling:
	Afdeling 1. Toekenning van de subsidie
	Hoofdstuk 3. Procedure
	Art. 61. De subsidie bedraagt 50% van de kosten, vermeld in artikel 59 en 60, met een plafond van 200.000 euro per terrein. 
	Brussel, 
	Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, 
	9° het decreet van 19 december 2003 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2004,
	6° het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juni 1998 tot regeling van de toekenningsvoorwaarden, de subsidiepercentages en het beheer van bedrijventerreinen en bedrijfsgebouwen,
	3° het besluit van de Vlaamse Regering van 25 september 1985 houdende vaststelling van de forfaitaire wijze van berekening van de algemene kosten van de aanneming van een opdracht, in uitvoering van artikel 3 § 1, 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 september 1984 houdende bepaling van de toekenningsvoorwaarden en de percentages van de subsidies voor de aanleg en de uitrusting van gronden voor industrie, ambachtswezen en diensten of van andere onthaalinfrastructuren voor investeerders,
	Art. 66.Vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit wordt elke aanvraag tot subsidiëring behandeld op basis van dit besluit. De aanvragen tot subsidiëring van de (her)aanleg van bedrijventerreinen, ingediend vóór de inwerkingtreding van dit besluit, worden afgehandeld, naargelang van het geval, volgens:
	          De subsidies worden teruggevorderd in geval vanniet-naleving van de voorwaarden, vermeld in het decreet ruimtelijke economie van 13 juli 2012 en in dit besluit.
	  Het saldo wordt bepaald na inspectie door de afdeling Inspectie van het agentschap. 
	1° een aanvraag tot uitbetaling van het saldo met vermelding van het bedrag en het rekeningnummer waarop het bedrag betaald mag worden;
	1° een aanvraag tot uitbetaling van de schijf met vermelding van het bedrag en het rekeningnummer waarop het bedrag betaald mag worden; 
	1° een aanvraag tot uitbetaling van de schijf met vermelding van het bedrag en het rekeningnummer waarop het bedrag betaald mag worden; 
	1° een aanvraag tot uitbetaling van de schijf met vermelding van het bedrag en het rekeningnummer waarop het bedrag betaald mag worden;
	De administrateur-generaalkent de subsidie toe. 
	Afdeling 2. Begunstigden
	Afdeling 1. In aanmerking komende terreinen
	Art. 53. De subsidie wordt door de minister toegekend met toepassing van artikel 38. 
	De aanvraag wordt ingediend na de toekenning van de onteigeningsvergoeding in beroep. 
	Art. 52. De subsidieaanvraag voor grondverwerving gebeurt op voorlegging van een officiële aanvraag met een dossier als vermeld in artikel 42 en 44.
	Onderafdeling 3. Toekenning van subsidie voor grondverwerving
	Als de inspectie van het dossier uitwijst dat een onrendabel project zoals vermeld in artikel 16 1° d of een project waarvoor een hoger subsidiepercentage op basis van artikel 37 werd toegekend, toch een hoger rendement haalt dan het rendement, vermeld in artikel 43, §1, tweede lid, 4°, wordt de reeds toegekende subsidie verminderd tot het toegelaten rendement.
	Art. 51. Voor het laatste saldo wordt uitbetaald, organiseert het agentschap een inspectie bij de begunstigde. De begunstigde legt aan het agentschap alle documenten voor die de controle op de voorwaarden van dit besluit mogelijk moeten maken.  
	Art. 50. Het agentschap kan, als de begunstigde verzuimt de voorwaarden, vermeld in artikel 49, na te leven, na aanmaning, zelf overgaan tot de afsluiting van het dossier met de gegevens waarover het agentschap beschikt.
	5° een geactualiseerde kosten-batenanalyse voor zover vereist bij de dossiersamenstelling.
	3° de betalingsbewijzen;
	2° de eindstaat;
	Art. 49. Het saldo van de subsidie wordt door de begunstigde opgevraagd na de voorlopige oplevering van de gesubsidieerde werken op voorlegging in tweevoud van een dossier dat samengesteld is als volgt: 
	1° de aanvraag tot uitbetaling van het voorschot met vermelding van het bedrag en het rekeningnummer;
	Op basis van die stukken kan de toegekende subsidie met toepassing van het reedstoegekende subsidiepercentage aangepast worden.
	1° het bestek en de raming, als die gewijzigd zijn;
	In afwijking van het eerste en het tweede lid kan een subsidieaanvraag voor het archeologische (voor)onderzoek ook ontvankelijk zijn zonder een inrichtings-, uitgifte-, beheer- en CO2-neutraliteitsplan. 
	§2. Een gemotiveerde nota met een kosten-batenanalyse als vermeld in paragraaf 1 met inbegrip van de basissubsidie aan de batenzijde, moet toegevoegd worden voor de projecten waarvoor subsidie voor bijkomende werken wordt aangevraagd als vermeld in artikel 33, tweede lid. De gemotiveerde nota toont aan dat de werken bijdragen tot de duurzame (her)ontwikkeling van het terrein en dat ze een impact hebben op de rentabiliteit van het project.
	1° alle subsidies die het project kan genieten, uitgezonderd de subsidie die op basis van dit besluit wordt toegekend;
	3° de eventuele kosten van het archeologische vooronderzoek, het archeologisch onderzoek en de rapportering, zij het met een maximum van 30.000 euro per hectare;
	De kosten-batenanalyse houdt aan de kostenzijde minstens rekening met:
	10° het bewijs dat het gebied in kwestie (her)aangelegd wordt conform de wetgeving op de ruimtelijke ordening.
	7° een verklaring eigenaar te zijn van het terrein waarop de infrastructuur wordt aangelegd of te beschikken over een ander zakelijk recht op het terrein dat toelaat opdracht te geven tot uitvoering van de werken in kwestie, of een verklaring een van de overeenkomsten, vermeld in artikel 17, te hebben gesloten of te beschikken over een onteigeningsmachtigingen als in de gerechtelijke procedure de inbezitstelling uitgesproken is;
	4° het beheerplan, vermeld in artikel 26;
	1° het aanvraagformulier, vastgesteld door de administrateur-generaal;
	7° de subsidievoorwaarden;
	4° de timing van het project;
	Het agentschap kan voor een goed verloop van het vooroverleg nog aanvullende aanwezigheden vaststellen.
	Afdeling 1. Verplicht vooroverleg
	De subsidie voor grondverwerving wordt toegekend door de minister.
	De verhoogde subsidie wordt vastgesteld in functie van het toegelaten rendement van 2% boven de risicovrije rentevoet. De verhoogde subsidie bedraagt maximaal 85% van de werken en de kosten, vermeld in artikel 33 en 34. 
	Afdeling 5. Subsidiepercentages en maximale subsidie
	1° de gronden zijn verworven via een gerechtelijke onteigeningsprocedure;
	5° de algemene, toezichts- en uitvoeringskosten, alsook de kosten voor de voorbereidende en de uitvoeringsstudies. 
	2° de meerwerken ten gevolge van onvoorziene of noodzakelijke wijzigingen als ze door het agentschap zijn aanvaard;
	De minister kan nog andere werken dan de werken vermeld in het eerste lid aanvaarden, op voorwaarde dat die werken bijdragen tot de duurzame (her)ontwikkeling van het bedrijventerrein en de rentabiliteit van het project negatief beïnvloeden. 
	19° de aankoop en het plaatsen van signalisatie op het bedrijventerrein;
	15° het aanleggen van openbare verlichting;
	13° de werken die nodig zijn voor de aanleg van de infrastructuur voor telematica;
	1° het bouwrijp maken van het terrein: werken voor de verwijdering van alle niet meer te gebruiken infrastructuur, nivellerings- en effeningswerken (met inbegrip van de werken in functie van het bouwkundig bodemgebruik), draineringswerken inclusief het verleggen van openbare waterlopen, beschoeiingswerken aan waterlopen, beveiligingswerken aan bestaande bijzondere leidingen (persleidingen van water, gassen, vloeibare lucht, oliepijpleidingen);
	Art. 33. De volgende werken, met inbegrip van alle bijbehorende opdrachten en alle opdrachten die noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking ervan, die ten laste vallen van de begunstigde, komen in aanmerking voor subsidiëring:
	3° de wijze van vergaderen en stemmen.
	Art. 31. Het beheercomité, vermeld in artikel 30, eerste lid, bestaat uit minstens één stemgerechtigde vertegenwoordiger van elke partner die betrokken is bij het project. 
	De CO2-neutraliteit geldt in elk geval voor de uitgifte van nieuwe kavels.
	Voor de herinrichting van verouderde bedrijventerreinen bevat het CO2-neutraliteitsplan de maatregelen die kunnen worden genomen om het terrein om  te buigen in een CO2-neutraal terrein.  
	De minister kan de inhoud van het uitgifteplan nog verder verfijnenin het kader van eventuele nieuwe beleidsvisies.
	9° de bezwarende maatregelen met betrekking tot de kavels met het oog op de CO2-neutraliteit van het terrein. 
	8° de aspecten van het (her)inrichtingsplan met weerslag op de uitgifte van de kavels;
	Art. 23. §1. Het inrichtingsplan, vermeld in artikel 22, bevat minstens een beschrijving van de bestaande toestand, de algemene inrichtingsprincipes met de interne en externe ontsluitings- en nutsinfrastructuur van het terrein in relatie tot het omgevende plangebied, de stedenbouwkundige en de economische aspecten van het terrein en geeft de mogelijkheden tot ecologische en algemene veiligheidsmaatregelen aan. 
	Art. 21. De subsidie, verleend in het kader van dit besluit, is cumuleerbaar met andere subsidies in de mate dat dit niet verboden of beperkt is ingevolge enige andere toepasselijke subsidieregeling. De al dan niet gecumuleerde subsidie mag in ieder geval maximaal 85% bedragen van de kostprijs van de werken en van de kosten, vermeld in artikel 33 en 34. 
	Op straffe van gehele of gedeeltelijke intrekking van de subsidie moeten alle wijzigingen van het oorspronkelijke voorstel vooraf bij de administrateur-generaal dan wel bij de minister aangevraagd en verantwoord worden.
	Afdeling 2. Begunstigden
	3° de potentieel rendabele projecten: projecten die op basis van de grondexploitatie potentieel rendabel zijn, maar die vanwege het risico van een hogere onteigeningsvergoeding bij een gerechtelijke beroepsprocedure dreigen onrendabel te worden. 
	2° de strategische projecten: projecten die betrekking hebben op de ontwikkeling van een strategisch bedrijventerrein dat van belang is voor de Vlaamse economie of het Vlaamse economische beleid. Strategische projecten moeten door de minister, na mededeling aan de Vlaamse Regering, erkend worden. Een project met betrekking tot de ontwikkeling van een wetenschapspark wordt steeds geacht een strategisch project te zijn en moet niet erkend worden door de minister.
	d)de projecten die op basis van de grondexploitatie kunnen aantonen dat ze geen normaal rendement realiseren; 
	c)de projecten waarbij de combinatie van de investeringskosten – voor de werken die op basis van dit besluit gesubsidieerd kunnen worden - en de kosten van de verwerving van gebouwen, verrekend per m² op de te ontwikkelen site groter is dan de maximale gangbare verkoopprijs per m² in de desbetreffende zone, zoals die door het agentschap wordt geïnventariseerd;
	b)de projecten met betrekking tot de herontwikkeling van verouderde bedrijventerreinen
	Het agentschap kan om de reden, vermeld in het tweede lid, in voorkomend geval een of meer projecten laten samenvoegen of in fases laten uitvoeren, ook al zijn er meerdere begunstigden bij betrokken.
	b)een inhoudelijk voortgangsrapport van het voortraject; 
	a) een aanvraag tot uitbetaling van de tweede schijf met vermelding van het bedrag; 
	12° wetenschapspark: een zone die bestemd is voor de vestiging van onderzoeksintensieve ondernemingen die een band hebben met een universiteit;
	11° universiteit: de universitaire instelling of een van de hogescholen die deel uitmaakt van de associatie met die instelling;
	10° provinciaal verzelfstandigd agentschap: een provinciaal zowel intern als extern verzelfstandigd agentschap als vermeld in titel VII van het Provinciedecreet van 9 december 2005;
	9° onderneming: de natuurlijke personen die koopman zijn of een zelfstandig beroep uitoefenen, handelsvennootschappen met rechtspersoonlijkheid van privaat recht, burgerlijke vennootschappen met handelsvorm van privaat recht, en buitenlandse ondernemingen met een vergelijkbaar statuut, die beschikken over een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest; 
	8° minister: de Vlaamse minister, bevoegd voor de economie;
	7° intergemeentelijk samenwerkingsverband: een samenwerkingsverband van gemeenten met of zonder rechtspersoonlijkheid als vermeld in hoofdstuk II en III van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
	6° grondexploitatie: de terbeschikkingstelling van bouwrijpe gronden aan bedrijven of investeerders in vastgoed, die met dat doel verworven en uitgerust zijn, met inbegrip van de investeringen in het omgevende plangebied die noodzakelijk zijn voor de exploitatie;
	5° gemeentelijk verzelfstandigd agentschap: een gemeentelijk zowel intern als extern verzelfstandigd agentschap, als vermeld in titel VII van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005;
	c) stedenbouwkundige, die zijn diploma heeft behaald aan een onderwijsinstel- ling die een volledige cursus stedenbouw op het programma heeft staan;
	b)gegradueerde in de tuin- en landschapsarchitectuur of bio-ingenieur;
	a) burgerlijk, industrieel of technisch ingenieur bouwkunde;
	4° gekwalificeerde ontwerper: natuurlijke personen of rechtspersonen, of een tijdelijke vereniging van dergelijke personen, die zelf de ontwerpen opstellen en ondertekenen of door hun werknemers of zaakvoerders laten opstellen en ondertekenen. Die ondertekenaars zijn houders van een of meer van de volgende diploma's: 
	3° CO2-neutraliteit: het CO2-neutrale elektriciteitsverbruik van de bedrijven op het bedrijventerrein of de compensatie van de CO2-emissies die het gevolg zijn van hun elektriciteitsverbruik;
	2° agentschap: het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap Ondernemen dat behoort tot het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie;
	1°administrateur-generaal: het hoofd van het agentschap Ondernemen,het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid dat behoort tot het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie;
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