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Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit 
van de Vlaamse Regering van 12 mei 2017 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, 
wat betreft de overgangsbepalingen 
 

 

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 9, derde lid; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2017 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; 

 

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

gegeven op 19 september 2017; 

 

Gelet op advies 62.242/1 van de Raad van State, gegeven op 6 november 2017, 

met toepassing van artikel 84, §1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van 

State, gecoördineerd op 12 januari 1973; 

 

Overwegende 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: 

 

 

Artikel 1. In artikel 34, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 

mei 2017 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 wordt de datum “1 juli 2017” vervangen 

door de zinsnede “1 januari 2018 en waarvan de openbare werken gestart zijn vóór 

1 juli 2017”. 

 

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2017. 
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Art. 3. 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 


