
 

 

HILDE CREVITS 

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE, 

WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW 

 

 

ANTWOORD  

op vraag nr. 529 van 1 april 2022 

van CARMEN RYHEUL 

 

 

 

1. De inspecties en terugvorderingen zijn nog steeds lopend. De verschillende besluiten 

inzake de Vlaams Beschermingsmechanismes bepalen immers: “ …Het Agentschap 

Innoveren en Ondernemen kan de waarachtigheid van onder meer de door de 

onderneming gerapporteerde omzetdaling controleren op basis van de administratieve 

gegevens en van de boekhouding van de onderneming, en dit zowel voorafgaandelijk 

aan als tot vijf jaar na de uitbetaling van de subsidie. Die informatie kan ook 

opgevraagd worden bij de federale of Vlaamse gegevensbronnen. 

In toepassing van artikel 40 van het decreet van 16 maart 2012 wordt de subsidie 

teruggevorderd binnen zes jaar na de indieningsdatum van de subsidieaanvraag in 

geval van niet-naleving van de voorwaarden die zijn opgelegd bij het decreet van 16 

maart 2012, dit besluit of de uitvoeringsbesluiten.” 

 

De inspecties en terugvorderingen kunnen dus nog uitgevoerd worden tot in 2027. 

 

De controles door de Dienst Inspectie zijn niet georganiseerd op sector. Het zou dus 

een vertekend beeld geven indien enkel over deze sector of naar sectoren zou 

gerapporteerd worden. Bijgevolg is het voorbarig om nu reeds een antwoord te bieden 

op uw vragen 2 en 3. 

 

Ik kan u wel een globaal overzicht geven van het aantal aanvragen met een 

terugvordering en het teruggevorderd bedrag (toestand op 22/4/2022). 

 

Steunmaatregel  
 
(toestand op 22/4/2022) 

Aantal dossiers 
met een 

terugvordering  
Teruggevorderd  

bedrag in euro 

Corona Hinderpremie (inclusief dagpremies) 9.936 98.062.242,95 

Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme 848 3.954.431,54 

Vlaams Beschermingsmechanisme 483 2.849.569,70 

Vlaams Beschermingsmechanisme 3 541 2.833.650,56 

Vlaams Beschermingsmechanisme 4 524 2.266.064,30 

Vlaams Beschermingsmechanisme 7 342 2.561.823,79 

Vlaams Beschermingsmechanisme 5 516 1.989.108,58 

Corona Compensatiepremie 1.119 3.304.669,04 

Vlaams Beschermingsmechanisme 6 375 1.717.923,18 

Corona Ondersteuningspremie 663 1.687.569,04 

Vlaams Beschermingsmechanisme 8 197 1.109.860,45 

Vlaams Beschermingsmechanisme 9 150 688.804,72 

Totaal 15.694 123.025.717,85 
 

2. Zie antwoord vraag 1. 

 

3. Zie antwoord vraag 1. 



 

 

 

4. Het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) ontving met betrekking tot de 

Vlaams Beschermingsmechanismes tot op heden in totaal 37 klachten. Er werden geen 

klachten door ondernemingen behorend tot de sector personenvervoer geregistreerd. 

 

5. Van de 37 ingediende klachten werden 17 klachten gegrond verklaard. 

 

6. Gelet op het hoge aantal ingediende en besliste aanvragen met betrekking tot de 

Vlaams Beschermingsmechanismes zijn het aantal klachten beperkt. Dit dankzij een 

heldere informatieverstrekking over de verschillende coronasteunmaatregelen op de 

VLAIO-website en een duidelijke en wettelijk onderbouwde motivatie bij de genomen 

beslissingen zowel wat de weigerings- als terugvorderingsbeslissingen betreft. 

 

 


