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Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 15 

juli 2016 houdende toekenning van een hinderpremie aan kleine 
ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken 

in het Vlaamse Gewest 
 

 

DE VLAAMSE REGERING, 

 

 

Gelet op het decreet van 15 juli 2016 houdende toekenning van een hinderpremie aan kleine 

ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in het Vlaamse Gewest, 

artikel 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2007 tot uitvoering van het decreet 

van 7 juli 2006 houdende toekenning van een rentetoelage voor ondernemingen die lijden 

onder de verstoorde bereikbaarheid ten gevolge van hinder door openbare werken; 

 

Gelet op het ministerieel besluit van 10 juli 2007 tot uitvoering van artikel 6 van het besluit 

van de Vlaamse Regering van 6 juli 2007 tot uitvoering van het decreet van 7 juli 2006 

houdende toekenning van een rentetoelage voor ondernemingen die lijden onder de 

verstoorde bereikbaarheid ten gevolge van hinder door openbare werken; 

 

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 9 

december 2016; 

 

Gelet op het advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, gegeven op 30 januari 

2017; 

 

Gelet op advies 60.936/1 van de Raad van State, gegeven op 7 maart 2017, met toepassing 

van artikel 84, §1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 

januari 1973; 

 

Overwegende de verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 

betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie op de-minimissteun; 

 

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport; 

 

Na beraadslaging, 

 

 

BESLUIT: 

 

 

Hoofdstuk 1. Definities 

 

Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder: 

1° Agentschap Innoveren en Ondernemen: het agentschap, vermeld in artikel 1, 2°, van 

het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015 inzake de ontbinding 

zonder vereffening van het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie 

en tot regeling van de overdracht van zijn activiteiten aan het Agentschap Innoveren en 

Ondernemen; 
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2° concreet gepland: de geplande start- en einddatum van de openbare werken is 

ingevoerd in het GIPOD; 

3° decreet van 15 juli 2016: het decreet van 15 juli 2016 houdende toekenning van een 

hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare 

werken in het Vlaamse Gewest; 

4° GIPOD: het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein, vermeld in artikel 3, 4°, 

van het GIPOD-decreet van 4 april 2014; 

5° GIPOD-werkzone: de zone waarbinnen de openbare werken worden uitgevoerd, 

vermeld in artikel 8, §3, van het GIPOD-decreet van 4 april 2014; 

6° hinderperiode: een aaneensluitende periode van ernstige hinder, veroorzaakt door 

openbare werken; 

7° hinderzone: alle wegvakken en kruispunten die overlappen met de GIPOD-werkzone; 

8° kennisgeving: de kennisgeving, vermeld in artikel 21, eerste lid; 

9° kleine onderneming: een kleine onderneming als vermeld in artikel 2, eerste lid, 1°, 

van het decreet van 15 juli 2016; 

10° minister: de Vlaamse minister, bevoegd voor de economie; 

11° NACE-codegroep 1: de lijst van activiteiten met code 1, opgenomen in de bijlage bij dit 

besluit. Het betreft de detailhandel, de horeca en allerhande diensten waarvoor 

persoonlijk en direct contact met de klanten is vereist en die redelijkerwijze moeilijk 

kunnen worden uitgeoefend op verplaatsing; 

12° NACE-codegroep 2: de lijst van activiteiten met code 2, opgenomen in de bijlage bij dit 

besluit. Het betreft vrije beroepen en dienstverleningen die niet buiten de 

praktijkmuren of fysieke grenzen van de vestiging te organiseren zijn; 

13° onderneming: een onderneming als vermeld in artikel 2, eerste lid, 2°, van het 

decreet van 15 juli 2016; 

14° openbare werken: een of meer werkopdrachten als vermeld in artikel 3, 12° en 13°, 

van het GIPOD-decreet van 4 april 2014, die op hetzelfde moment worden uitgevoerd; 

15° rijbaan: de rijbaan, vermeld in artikel 2, 2.1, van de wegcode; 

16° rijstrook: de rijstrook, vermeld in artikel 2, 2.2, van de wegcode; 

17 sluitingsperiode: een aaneensluitende periode van sluitingsdagen; 

18° wegcode: het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement 

op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg; 

19° wegvak: het gedeelte van de weg tussen twee opeenvolgende kruispunten. 

 

De minister kan de definities, vermeld in het eerste lid, aanvullen en verduidelijken. 

 

Hoofdstuk 2. Voorwaarden 

 

Afdeling 1. Basis- en bijkomende voorwaarden 

 

Art. 2. Een onderneming moet cumulatief aan de volgende basisvoorwaarden voldoen om in 

aanmerking te komen voor hinderpremie A of B: 

1° de onderneming is een kleine onderneming met werknemers in de zin van artikel 5; 

2° de onderneming heeft een vestiging in het Vlaamse Gewest; 

3° de onderneming heeft een in aanmerking komende rechtsvorm als vermeld in artikel 6; 

4° de onderneming bevindt zich niet in een niet-toegelaten rechtstoestand als vermeld in 

artikel 7; 

5° de onderneming is geen overheidsonderneming als vermeld in artikel 8; 

6° in de vestiging, vermeld in punt 2°,  vindt er op vaste tijdstippen als vermeld in artikel 

9 persoonlijk en direct contact met de klanten plaats; 

7° de onderneming heeft geen procedure op basis van Europees of nationaal recht lopen 

waarbij een toegekende steun wordt teruggevorderd; 

8° de onderneming en de vestiging, vermeld in punt 2°, zijn actief. 

  

Een onderneming dient aan de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, 1° en 5°, te 

voldoen: 

1° voor de hinderpremie A en voor de bijkomende hinderpremie B: op de datum van de 

kennisgeving; 
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2° voor de afzonderlijke hinderpremie B: op de datum van het indienen van de eerste 

aanvraag. 

 

Een onderneming dient aan de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, 2°, 3°, 4°, 6°, 

7° en 8°, te voldoen: 

1° voor de hinderpremie A: gedurende de periode vanaf de datum van de kennisgeving tot 

de datum van het indienen van de aanvraag; 

2° voor de bijkomende hinderpremie B: gedurende de periode vanaf de datum van de 

kennisgeving tot de datum van het indienen van de laatste aanvraag; 

3° voor de afzonderlijke hinderpremie B: gedurende de periode vanaf de datum van het 

indienen van de eerste aanvraag tot de datum van het indienen van de laatste 

aanvraag. 

 

Art. 3. Een onderneming komt in aanmerking voor hinderpremie A als ze naast de 

voorwaarden, vermeld in artikel 2, cumulatief aan de volgende bijkomende voorwaarden 

voldoet: 

1° de vestiging, vermeld in artikel 2, eerste lid, 2°, ondervindt ernstige hinder van 

openbare werken als vermeld in artikel 10; 

2° de vestiging, vermeld in artikel 2, eerste lid, 2°, oefent een hoofdactiviteit uit die in 

aanmerking komt als vermeld in artikel 11. 

 

Een onderneming dient aan de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, te voldoen 

gedurende de periode vanaf de datum van de kennisgeving tot de datum van het indienen van 

de aanvraag. 

 

Art. 4. Een onderneming komt in aanmerking voor de bijkomende of de afzonderlijke 

hinderpremie B als ze naast de voorwaarden, vermeld in artikel 2, cumulatief aan de volgende 

bijkomende voorwaarden voldoet: 

1° de vestiging, vermeld in artikel 2, eerste lid, 2°, ondervindt ernstige hinder van 

openbare werken als vermeld in artikel 12; 

2° de vestiging, vermeld in artikel 2, eerste lid, 2°, oefent een hoofdactiviteit die in 

aanmerking komt uit als vermeld in artikel 13;  

3° de vestiging, vermeld in artikel 2, eerste lid, 2°, wordt volledig gesloten als gevolg van 

ernstige hinder door openbare werken als vermeld in artikel 14; 

4° om in aanmerking te komen voor de bijkomende hinderpremie B: hinderpremie A is 

toegekend. 

 

Een onderneming dient aan de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, 1° en 2°, te 

voldoen: 

1° voor de bijkomende hinderpremie B: gedurende de periode vanaf de datum van de 

kennisgeving tot de datum van het indienen van de laatste aanvraag; 

2° voor de afzonderlijke hinderpremie B: gedurende de periode vanaf de datum van het 

indienen van de eerste aanvraag tot de datum van het indienen van de laatste 

aanvraag. 

 

Afdeling 2. Uitvoering van de basisvoorwaarden voor hinderpremie A en B 

 

Onderafdeling 1. Kleine onderneming 

 

Art. 5. Onder werknemers als vermeld in artikel 2, eerste lid, 1°, van het decreet van 15 juli 

2016, wordt verstaan: de werknemers die de werkgever heeft aangegeven bij de Rijksdienst 

voor Sociale Zekerheid.  

 

Onderafdeling 2. In aanmerking komende rechtsvormen 

 

Art. 6. De volgende rechtsvormen komen in aanmerking voor de toekenning van 

hinderpremie A en B: 

1° de onderneming is een natuurlijk persoon die koopman is of een zelfstandig beroep 

uitoefent; 
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2° de onderneming is een handelsvennootschap met rechtspersoonlijkheid van privaat 

recht; 

3° de onderneming is een burgerlijke vennootschap met handelsvorm van privaat recht; 

4° de onderneming is een buitenlandse onderneming met een vergelijkbaar statuut. 

 

Onderafdeling 3. Niet-toegelaten rechtstoestanden 

 

Art. 7. De volgende rechtstoestanden zijn niet toegelaten voor de toekenning van 

hinderpremie A en B: 

1° ontbinding; 

2° stopzetting; 

3° faillissement; 

4° vereffening. 

 

Onderafdeling 4. Geen overheidsonderneming 

 

Art. 8. Een onderneming is een overheidsonderneming als een administratieve overheid als 

vermeld in artikel 14 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, 

of een buitenlandse vergelijkbare administratieve overheid, een dominerende invloed uitoefent 

op het beleid van de onderneming. Er is een vermoeden van dominerende invloed als de 

onderneming voor 50% of meer van het kapitaal of de stemrechten rechtstreeks of 

onrechtstreeks in handen is van de administratieve overheid. 

 

 Het vermoeden, vermeld in het eerste lid, kan worden weerlegd als de onderneming 

kan aantonen dat de administratieve overheid, vermeld in het eerste lid, in werkelijkheid geen 

dominerende invloed uitoefent op het beleid van de onderneming.  

 

Onderafdeling 5. Persoonlijk en direct contact met de klanten 

 

Art. 9. Aan de voorwaarde, vermeld in artikel 2, eerste lid, 6°, is voldaan als de 

openingstijden van de vestiging, vermeld in artikel 2, eerste lid, 2°, een vast schema volgen. 

 

Afdeling 3. Uitvoering van de bijkomende voorwaarden voor hinderpremie A 

 

Onderafdeling 1. Ernstige hinder van openbare werken 

 

Art. 10. De vestiging, vermeld in artikel 2, eerste lid, 2°, ondervindt ernstige hinder van 

openbare werken als cumulatief aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

1° de rijbaan wordt geheel of gedeeltelijk afgesloten of één of meer rijstroken worden 

geheel of gedeeltelijk afgesloten; 

2° de openbare werken zijn concreet gepland; 

3° de openbare werken duren minstens dertig opeenvolgende kalenderdagen; 

4° de vestiging bevindt zich binnen de hinderzone waar de openbare werken worden 

uitgevoerd. 

 

Onderafdeling 2. In aanmerking komende activiteiten 

 

Art. 11. De hoofdactiviteit van de vestiging, vermeld in artikel 2, eerste lid, 2°, komt in 

aanmerking als ze behoort tot NACE-codegroep 1.  

 

 Alleen de NACE-code die toegekend is door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid of de 

btw-administratie, bepaalt de hoofdactiviteit van de vestiging. 

 

Afdeling 4. Uitvoering van de bijkomende voorwaarden voor de bijkomende of afzonderlijke 

hinderpremie B 
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Onderafdeling 1. Ernstige hinder van openbare werken 

 

Art. 12. De vestiging, vermeld in artikel 2, eerste lid, 2°, ondervindt ernstige hinder van 

openbare werken als cumulatief aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

1° de rijbaan is geheel of gedeeltelijk afgesloten of één of meer rijstroken zijn geheel of 

gedeeltelijk afgesloten; 

2° de openbare werken zijn concreet gepland en gestart; 

3° de openbare werken duren minstens dertig opeenvolgende kalenderdagen; 

4° de vestiging bevindt zich: 

a) voor de bijkomende hinderpremie B: binnen de hinderzone waar de openbare 

werken worden uitgevoerd, als de hoofdactiviteit tot NACE-codegroep 1 behoort; 

b) voor de afzonderlijke hinderpremie B: buiten de hinderzone waar de openbare 

werken worden uitgevoerd, als de hoofdactiviteit tot NACE-codegroep 1 behoort; 

c) voor de afzonderlijke hinderpremie B: binnen of buiten de hinderzone waar de 

openbare werken worden uitgevoerd, als de hoofdactiviteit tot NACE-codegroep 

2 behoort. 

 

Onderafdeling 2. In aanmerking komende activiteiten 

 

Art. 13. De hoofdactiviteit van de vestiging, vermeld in artikel 2, eerste lid, 2°, komt in 

aanmerking:  

1° voor de bijkomende hinderpremie B als ze behoort tot NACE-codegroep 1 als de 

voormelde vestiging zich binnen de hinderzone bevindt als vermeld in artikel 12, 4°, a); 

2° voor de afzonderlijke hinderpremie B als ze behoort tot: 

a) NACE-codegroep 1 als de vestiging zich buiten de hinderzone bevindt als 

vermeld in artikel 12, 4°, b); 

b) NACE-codegroep 2 als de vestiging zich binnen of buiten de hinderzone bevindt 

als vermeld in artikel 12, 4°, c). 

  

 Alleen de NACE-code die toegekend is door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid of de 

btw-administratie, bepaalt de hoofdactiviteit van de vestiging. 

 

Onderafdeling 3. Sluiting 

 

Art. 14. De vestiging, vermeld in artikel 2, eerste lid, 2°, wordt minstens 21 opeenvolgende 

kalenderdagen volledig gesloten als gevolg van de ernstige hinder van de openbare werken om 

in aanmerking te komen voor de bijkomende of de afzonderlijke hinderpremie B. 

 

Afdeling 5. Aanpassing van de voorwaarden 

 

Art. 15. De minister kan de uitvoering van de basis- en bijkomende voorwaarden, vermeld in 

artikel 5 tot en met 14, aanpassen of aanvullen op basis van de beschikbare 

begrotingskredieten. 

 

Hoofdstuk 3. Steun 

 

Afdeling 1. Frequentie van de hinderpremie 

 

Onderafdeling 1. Hinderpremie A 

 

Art. 16. Hinderpremie A wordt per onderneming maximaal één keer per jaar en één keer per 

hinderperiode toegekend. 

 

Onderafdeling 2. Hinderpremie B 

 

Art. 17. Hinderpremie B wordt per onderneming maximaal 365 sluitingsdagen per 

hinderperiode toegekend. 
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 Er kunnen binnen de hinderperiode verschillende sluitingsperiodes zijn die niet op 

elkaar aansluiten. 

 

 Als de vestiging, vermeld in artikel 2, eerste lid, 2°, minder dan vijf dagen per week is 

geopend, wordt hinderpremie B alleen toegekend voor de sluitingsdagen waarop de vestiging 

geopend zou zijn volgens de vaste openingstijden. 

 

Art. 18. De bijkomende hinderpremie B wordt toegekend vanaf de 22ste kalenderdag van de 

eerste sluitingsperiode. 

 

 De afzonderlijke hinderpremie B wordt toegekend vanaf de achtste kalenderdag van de 

eerste sluitingsperiode 

  

Afdeling 2. Aanpassing van de hinderpremie 

 

Art. 19. De minister kan de hoogte van de hinderpremie A en B, vermeld in artikel 5, eerste 

lid, en artikel 6, eerste lid, van het decreet van 15 juli 2016, en de frequentie van 

hinderpremie A en B, vermeld in artikel 16 tot en met 18, verlagen op basis van de 

beschikbare begrotingskredieten. 

 

Hoofdstuk 4. Procedure 

 

Afdeling 1. Selectie 

 

Art. 20. De ondernemingen die aan de voorwaarden voor de toekenning van hinderpremie A, 

vermeld in artikel 2 en 3, voldoen, worden door het Agentschap Innoveren en Ondernemen 

geselecteerd op basis van de gegevens die opgenomen zijn in het GIPOD en de VKBO. 

 

 In het eerste lid wordt verstaan onder VKBO: de Verrijkte Kruispuntbank voor 

Ondernemingen, vermeld in artikel 4, 11°, van het decreet van 13 juli 2012 houdende de 

oprichting van een Vlaamse dienstenintegrator. 

 

 Het Agentschap Innoveren en Ondernemen kan ondernemingen toevoegen aan de 

selectie na onderzoek van de elektronische meldingen, vermeld in artikel 28. 

 

Afdeling 2. Kennisgeving 

 

Art. 21. De geselecteerde ondernemingen ontvangen een schriftelijke kennisgeving nadat de 

openbare werken concreet zijn gepland. 

  

 De kennisgeving gebeurt uiterlijk zes weken vóór de geplande startdatum van de 

openbare werken als de openbare werken zijn ingevoerd in het GIPOD binnen de termijn 

vermeld in artikel 8, §2, 1° van het GIPOD-decreet van 4 april 2014. 

 

 De kennisgeving gebeurt uiterlijk vijf maanden vóór de geplande startdatum van de 

openbare werken als de openbare werken zijn ingevoerd in het GIPOD binnen de termijn 

vermeld in artikel 8, §2, 2° van het GIPOD-decreet van 4 april 2014. 

 

Afdeling 3. Aanvraag 

 

Onderafdeling 1. Hinderpremie A 

 

Art. 22. De geselecteerde onderneming vraagt hinderpremie A elektronisch aan. In de 

aanvraag wordt bevestigd dat de gegevens op grond waarvan de selectie, vermeld in artikel 

20, eerste lid, is gebeurd, correct en op haar van toepassing zijn. 

 

 Hinderpremie A wordt uiterlijk dertig kalenderdagen vanaf de kennisgeving en vóór de 

geplande einddatum van de openbare werken aangevraagd. 
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Onderafdeling 2. Hinderpremie B 

 

Art. 23. De geselecteerde onderneming vraagt de bijkomende hinderpremie B elektronisch 

aan. In de aanvraag wordt bevestigd dat de gegevens op grond waarvan de selectie, vermeld 

in artikel 20, eerste lid, is gebeurd, correct en op haar van toepassing zijn. 

 

 De onderneming vraagt de afzonderlijke hinderpremie B elektronisch aan. 

 

Art. 24. Hinderpremie B kan op zijn vroegst op de startdatum van de openbare werken en 

uiterlijk op de startdatum van de sluitingsperiode aangevraagd worden. 

 

Art. 25. Binnen de hinderperiode kan hinderpremie B verschillende keren aangevraagd 

worden.  

 

 Per aanvraag mag het aantal sluitingsdagen waarvoor hinderpremie B wordt 

aangevraagd, niet meer dan dertig bedragen.  

 

Afdeling 4. Toekenning 

Art. 26. Het Agentschap Innoveren en Ondernemen onderzoekt de naleving van de 

voorwaarden op basis van de gegevens die opgenomen zijn in het GIPOD en de VKBO en 

beslist of hinderpremie A of B toegekend wordt. 

 

 De onderneming ontvangt een schriftelijke kennisgeving van de beslissing, vermeld in 

het eerste lid. 

 

Afdeling 5. Uitbetaling 

 

Art. 27. Als het Agentschap Innoveren en Ondernemen beslist dat de hinderpremie wordt 

toegekend, wordt ze uitbetaald.  

 

 De hinderpremie wordt alleen uitbetaald op een Belgisch rekeningnummer op naam van 

de begunstigde onderneming. 

 

Afdeling 6. Meldpunt 

 

Art. 28. De niet-geselecteerde onderneming die van oordeel is dat ze aan de voorwaarden van 

selectie voldoet, kan dat elektronisch melden aan het Agentschap Innoveren en Ondernemen. 

 

De elektronische melding wordt nader onderzocht door het Agentschap Innoveren en 

Ondernemen, met het oog op een aanvulling of verbetering van de gegevens in het GIPOD door 

de initiatiefnemer van de openbare werken of in de VKBO door de onderneming. 

 

De elektronische melding en de aanvulling of verbetering van de gegevens in het GIPOD 

of de VKBO moeten gebeuren vóór de geplande einddatum van de openbare werken. 

 

Afdeling 7. Aanpassing van de procedure 

 

Art. 29. De minister kan de voorwaarden van de procedure, vermeld in artikel 20 tot en met 

28, aanpassen of aanvullen. 

 

Hoofdstuk 5. Controle 

 

Art. 30. Onverminderd de selectie, vermeld in artikel 20, eerste lid, en het onderzoek, 

vermeld in artikel 26, eerste lid, kan het Agentschap Innoveren en Ondernemen op elk 

ogenblik controleren of de voorwaarden van het decreet van 15 juli 2016 en de 

uitvoeringsbesluiten ervan worden nageleefd op basis van de gegevens die opgenomen zijn in 

het GIPOD en de VKBO. 
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Die controle kan, afhankelijk van het feit of de onderneming al dan niet werd 

geselecteerd of de steun al dan niet werd toegekend of uitbetaald, het volgende tot gevolg 

hebben: 

1° beslissing tot niet-selectie van de onderneming; 

2° beslissing tot weigering van de hinderpremie; 

3° beslissing tot niet-uitbetaling of terugvordering van de hinderpremie. 

 

Hoofdstuk 6. Terugvordering 

 

Art. 31. De hinderpremie wordt pro rata temporis teruggevorderd binnen vijf jaar na de 

datum van de aanvraag als de voorwaarden van het decreet van 15 juli 2016 en de 

uitvoeringsbesluiten ervan niet worden nageleefd, tenzij de niet-naleving het gevolg is van 

overmacht. 

 

Art. 32. In geval van terugvordering wordt de Europese referentievoet voor terugvordering 

van onrechtmatig verleende staatssteun toegepast. 

 

Hoofdstuk 7. Slotbepalingen 

 

Afdeling 1. Opheffingsbepaling 

 

Art. 33. De volgende regelingen worden opgeheven: 

1° het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2007 tot uitvoering van het decreet van 

7 juli 2006 houdende toekenning van een rentetoelage voor ondernemingen die lijden 

onder de verstoorde bereikbaarheid ten gevolge van hinder door openbare werken, het 

laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2016; 

2° het ministerieel besluit van 10 juli 2007 tot uitvoering van artikel 6 van het besluit van 

de Vlaamse Regering van 6 juli 2007 tot uitvoering van het decreet van 7 juli 2006 

houdende toekenning van een rentetoelage voor ondernemingen die lijden onder de 

verstoorde bereikbaarheid ten gevolge van hinder door openbare werken, het laatst 

gewijzigd bij het ministerieel besluit van 28 mei 2009. 

 

Afdeling 2. Overgangsbepalingen 

 

Art. 34. Het decreet van 7 juli 2006 houdende toekenning van een rentetoelage voor 

ondernemingen die lijden onder de verstoorde bereikbaarheid ten gevolge van hinder door 

openbare werken, de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een 

inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten 

gevolge van werken op het openbaar domein en de uitvoeringsbesluiten ervan blijven van 

toepassing op aanvragen die ingediend zijn vóór 1 juli 2017. De subsidiabele duurtijd van de 

openbare werken of de subsidiabele sluitingsperiode kan in dat geval maximaal zes maanden 

na de inwerkingtreding van dit besluit lopen. 

 

 Het decreet van 15 juli 2016 en de uitvoeringsbesluiten ervan zijn van toepassing op de 

aanvragen inzake openbare werken die concreet gepland zijn vanaf 1 juli 2017. 

 

Afdeling 3. Inwerkingtredingsbepaling 

 

Art. 35. Dit besluit en het decreet van 15 juli 2016 treden in werking op 1 juli 2017. 
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Afdeling 4. Uitvoeringsbepaling 

 

Art. 36. De Vlaamse minister, bevoegd voor de economie, is belast met de uitvoering van dit 

besluit.  

 

 

Brussel,  

 

 

De minister-president van de Vlaamse Regering, 

 

 

 

 

 

 

Geert BOURGEOIS 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Philippe MUYTERS 


