


ROADSHOW
Subsidies & 

Financieringsadvies

Leuven, 1 maart 2016



Agenda
• 13u30 Inleiding & voorstelling Flanders Investment & Trade door de heer 

Peter Bulckaert, afdelingshoofd Financiën & IT

• 13u45 Handelsbelemmeringen en vrijhandelsakkoorden door de heer 
Kevin Verbelen, beleidsmedewerker Departement Internationaal 
Vlaanderen

• 14u30 Vraagronde

• 14u45 Koffiepauze

• 15u00 Subsidies voor internationaal ondernemen door de heer Yves 
Roekens, diensthoofd subsidies FIT

• 15u40 Finmix Internationaal door de heer Christophe Boone, 
verantwoordelijke Finmix Internationaal FIT

• 16u00 Voorstelling Agentschap Innoveren & Ondernemen

• 16u15 Vraagronde subsidies en financiering



INLEIDING
Peter Bulckaert, afdelingshoofd Financiën & IT, 
Flanders Investment & Trade



Over FIT



Wereldwijd netwerk



Onze klanten en partners

FIT werkt voor bedrijven gevestigd in Vlaanderen die 
internationaal (willen) ondernemen

FIT werkt geregeld samen met bedrijfsgroeperingen 
en expertisecentra:

Voka, UNIZO Internationaal, Agoria, Flanders Bio, 
FLAG, Fevia,…



Onze diensten



Exportbevorderende acties

• Individueel afsprakenprogramma tussen Vlaams 
bedrijf en buitenlandse potentiële klanten

• Ontmoetingen met buitenlandse aankopers en 
beslissingsnemers

• Beursdeelnames: groepsstand, onthaalstand, PSB

• Groepszakenreis

• Seminaries

• Ontvangst buitenlandse delegaties met Vlaamse 
bedrijven



Marktkennis

• Nieuws over de buitenlandse markten
• Beursverslagen
• Opportuniteiten (bv groot bouwproject)
• Reglementeringsnieuws (nieuwe importbeperkingen,…)

• Marktstudie
• Diepgaande analyse van bepaalde sectoren of andere 

thema’s in buitenlandse markten

• Handelsvoorstellen
• Tenders
• “Chinese firma zoekt leveranciers van chocolade”



Eerstelijns advies

• Adviseurs Internationaal Ondernemen
• Accountmanagers, eerste aanspreekpunt voor de 

Vlaamse ondernemers

• Adviseurs Exportvaardigheden
• Exportplan

• Exportmeter

• Provinciale Kantoren
• Loketfunctie

• Dienstverlening FIT



Subsidies en financiering

• Exportbevorderende financiële stimuli

• Advies over financiering grote exportprojecten



Hoe gebruik maken van FIT?



Stel een vraag… aan een expert 
van ons buitenlands netwerk



Stel een vraag… aan uw adviseur 
internationaal ondernemen



Laat u gratis informeren… (1)
Handleidingen



Laat u gratis informeren… (2)
Mailings op maat



Laat u gratis informeren… (3)
Mailings op maat



Laat u gratis informeren… (4)
Magazine Wereldwijs



Laat u gratis informeren… (5)
Marktstudies



Neem deel aan een actie



Hoe word ik klant?
Registreer u op onze website

• www.flanderstrade.be

http://www.flanderstrade.be/


Hoe word ik klant?
Geef uw voorkeuren aan 



Hoe word ik klant?
Vraag een gesprek aan met onze adviseurs



27-29 juni
Exportbeurs

De Exportbeurs verenigt alle relevante experten voor internationaal 
ondernemen in Brussel (Tour & Taxis). U kan ontmoetingen hebben 
met:
• Het volledige buitenlandse netwerk van FIT;
• Specialisten uit de bankensector, logistieke sector, verzekeraars, 

voedselveiligheid, enz.;
• Onze partners en experten UNIZO Internationaal, Voka, Agoria, 

Essenscia, Fevia en vele anderen;
• De adviseurs Internationaal Ondernemen van FIT;
• Tal van andere experten en dienstverleners op het vlak van export 

en internationaliseren.



VRIJHANDELSAKKOORDEN
Kevin Verbelen, beleidsmedewerker, Departement 
Internationaal Vlaanderen



SUBSIDIES
INTERNATIONAAL ONDERNEMEN
Yves Roekens, diensthoofd subsidies, Flanders Investment & Trade



Basisprincipes

1. Beperkte differentiatie naar doelgroepen

1. Startende exporteurs

2. Voor opkomende economieën en groeimarkten 

2. Administratieve vereenvoudiging (van 8 naar 4 
steuntypes, uniforme steunpercentages, forfaitarisering, 
vele beperkende voorwaarden vallen weg,…)

3. Flexibiliteit: keuzevrijheid voor de aanvragers,…

4. Radicaal digitaal

5. Vraaggericht maatwerk 



Algemene voorwaarden
• De aanvraagtermijn wordt verder versoepeld : van uiterlijk 

15 kalenderdagen naar uiterlijk 7 kalenderdagen voor 
aanvang project.

• Mogelijkheid tot hoogdringendheid blijft (last minute).

• Aanvragers moeten voldoende Vlaamse toegevoegde 
waarde creëren (definitie toegevoegde waarde werd 
afgestemd met andere Vlaamse subsidieverstrekkers).

• Alle verbintenissen ten aanzien van FIT moeten nageleefd 
zijn.

• Uniform steunpercentage van 50%, behalve voor 
ondernemingen die nog nooit subsidie ontvingen van FIT 
(75% voor hun eerste 4 dossiers).



Tweesporenbeleid
1. Generieke initiatieven 

1. Individuele prospectiereizen buiten de Europese Economische 
Ruimte (EER)

2. Deelname aan buitenlandse beurzen en niche-evenementen (of 
organisatie)

3. Digitale internationale commerciële bedrijfscommunicatie

4. Oprichting prospectiekantoor buiten de EER

2. Maatwerk: inspelen op de specifieke noden van bedrijven en andere 
begunstigden (vooral voor projecten in groeilanden/opkomende 
economieën)

3. Maximaal 4 projecten per jaar (inclusief eventueel maatwerkproject 
in opkomende economieën), vrij te kiezen door de aanvrager.



1. Prospectiereizen naar landen 
buiten de EER
• Tussenkomst op basis van forfaitair bedrag voor reis- en 

verblijfkosten.

• Opdeling in geografische regio’s van de grote landen valt 
weg.

• Verplicht contact met buitenlands FIT-kantoor blijft 
behouden (bezoek, telefonisch, ...).

• Voorwaarde “nieuwe markt” blijft behouden (geen of 
beperkte afzet – de minimis).

• Voor wie? : kmo’s (Europese definitie), ondernemers-
organisaties, gemengde kamers van koophandel (die niet 
onder de structurele financiering vallen).



2. Deelname aan buitenlandse 
beurzen 
A. Beurzen opgenomen in repertorium ‘Messe Planer’:
• Beperking tot max. 2 beurzen per kalenderjaar valt weg. 

• Beperking tot max. 4x dezelfde beurs over een periode van 8 jaar valt 
weg.

• Deelname in eigen naam valt weg (wordt vervangen door het 
aanbrengen van het logo ‘Flanders State of the Art’ op de stand).

• Uniform steunplafond van max. 5000 euro voor beurzen binnen en 
buiten de EER (berekening: floorspace + 25%).

• Beurzen waarop FIT een groepsstand heeft (berekening : floorspace 
verminderd met 25%).

• Voor wie? : kmo’s (Europese definitie), ondernemersorganisaties, 
gemengde kamers van koophandel (die niet onder de structurele 
financiering vallen).



2. Niche-evenementen
B.   Niche-evenementen (niet opgenomen beurzen, 
congressen en seminaries,...)
• Beperking tot max. 2 niche-evenementen per kalenderjaar valt weg. 

• Beperking tot max. 4x hetzelfde niche-evenement over een periode van 
8 jaar valt weg.

• Deelname in eigen naam valt weg (wordt vervangen door het verplicht 
aanbrengen van het logo ‘Flanders State of the Art’ op de 
stand/workshop/huur van een zaal, table top,…).

• Actieve participatie (of organisatie) blijft behouden (louter toehoorder 
zijn wordt niet gesteund).

• Tussenkomst: forfaitaire bijdrage van 2500 euro (of 3750 euro voor 
nieuwkomers).

• Indien buiten EER: ook steun mogelijk voor reis- en verblijfkosten. 

• Voor wie? : kmo’s (Europese definitie), ondernemersorganisaties, 
gemengde kamers van koophandel (die niet onder de structurele 
financiering vallen).



3. Oprichting prospectiekantoor 
buiten de EER
• Oprichting juridische entiteit onder Vlaamse controle.

• Steun voor de meeste overheadkosten van het eerste 
werkingsjaar (exclusief loonkosten).

• Principe hub-functie blijft behouden.

• Maximaal aanvaardbare kosten bedragen 100.000 euro. 
Controle-audit.

• Kantoorlocatie vrij te kiezen door de aanvrager (afschaffing 
erkende dienstencentra).

• Voor wie? : ondernemingen (ook grotere ondernemingen 
die in Vlaanderen verankerd zijn), ondernemersorganisaties, 
gemengde kamers van koophandel (die niet onder de 
structurele financiering vallen).



4. Digitale bedrijfscommunicatie
• Om de producten en diensten van de aanvrager in het buitenland 

beter bekend te maken.

• In een taal andere dan het Nederlands.

• Externe ontwikkeling/vertaling (geen eigen loonkosten).

• Nieuwe meertalige websites/webshops, een bedrijfsfilm, …

• Verbintenis tot aanbrengen logo ‘Flanders State of the Art’.

• “Papieren” bedrijfsdocumentatie wordt niet meer gesteund 
(keuze voor radicaal digitaal).

• Forfaitaire tussenkomst van 1.500 euro per dossier (of 2.250 euro 
voor nieuwkomers). Minimale bewijslast.

• Voor wie? : kmo’s (Europese definitie), ondernemersorganisaties, 
gemengde kamers van koophandel (die niet onder de structurele 
financiering vallen).



5. Maatwerkprojecten
• Flexibel en vraaggericht.

• Maatwerkprojecten mogen niet voorkomen in het 
generieke kader van steuntypes.

• Aanvaardbare kosten beperkt tot 25.000 euro voor 
ontwikkeling, organisatie en uitvoering van het project. 

• Maximaal één maatwerkproject per 2 kalenderjaren. 

• Vooral voor projecten in opkomende 
economieën/groeilanden (lijst FIT).

• Voor wie? : kmo’s (Europese definitie), 
ondernemersorganisaties, gemengde kamers van 
koophandel (die niet onder de structurele financiering 
vallen).

• Beslissing door gedelegeerd bestuurder FIT op advies van de 
directieraad.



Beoordelingscriteria

• Adviezen van het binnen- en buitenlands netwerk 
van FIT en van de dossierbeheerders.

• Professionele karakter van de aanvrager en de 
aanpak van het initiatief.

• Meerwaarde van het initiatief voor de Vlaamse 
economie en op vlak van de tewerkstelling in 
Vlaanderen.

• Voor grote bedragen wordt ook rekening gehouden 
met de financiële draagkracht van de aanvrager.



Schematisch overzicht van de 
aanvragers, initiatieven en 
steunpercentages

Initiatief
kmo

Grotere 

Onderneming
OO - GK

Samenwerkings-

verbanden

(die niet onder de structurele 

financiering vallen)

Prospectiereizen X X

Beurzen/niche-

evenementen
X X

Digitale 

productdocumentatie
X X

Prospectiekantoren X X X

Internationale 

maatwerkprojecten
X X X

Steunpercentage

50 %  (of 75 %) 

vd aanvaardbare 

kosten

50 % vd 

aanvaardbare 

kosten

50 % vd 

aanvaardbare 

kosten

50 % vd

aanvaardbare 

kosten



Initiatief

Kmo

Grotere 

Onderneming

(=dubbele kmo)

Vlaamse 

verankering

OO - GK
Samenwerkings-

verbanden
Maximale steun

(die niet onder de structurele 

financiering vallen)
in euro

Prospectiereizen 

buiten de EER*
X X

nvt (forfaits 

afhankelijk van de 

duur en de 

bestemming van de 

reis)

Beurzen/niche-

evenementen

(wereldwijd)

X X
Beurzen: 

5.000/(7.500) Niche: 

2.500/(3.750)

Digitale product-

documentatie

(wereldwijd)

X X 1.500/(2.250)

Prospectiekantoren 

buiten de EER*
X X X 50.000/(75.000)

Internationale* 

maatwerkprojecten

(wereldwijd)

X X X 12.500/(18.750)

Steunpercentage

50%  (of 75%) vd 

aanvaarde 

kosten

50%  vd 

aanvaarde 

kosten

50% vd 

aanvaarde 

kosten

50% vd aanvaarde 

kosten

*Enkel mogelijk voor ‘nieuwe markten’, waarop de 
aanvrager nog geen of een beperkte afzet realiseert.



Praktisch

• In voege vanaf 01/05/2016

• Aanvragen voor 01/05/2016 – OUDE regeling

• Aanvragen vanaf 01/05/2016

• Nieuwe online aanvraagapplicatie

• Integratie in het e-loket voor subsidies en 
vergunningen



Conclusies

1. Beperkte differentiatie naar doelgroepen

1. Startende exporteurs

2. Voor opkomende economieën en groeimarkten 

2. Administratieve vereenvoudiging 

3. Flexibiliteit: keuzevrijheid voor de aanvragers,…

4. Radicaal digitaal

5. Vraaggericht maatwerk 



Subsidie bij de export van 
uitrustingsgoederen
Christophe Boone, verantwoordelijke uitrustingsgoederen, 
Flanders Investment & Trade



Export Uitrustingsgoederen
• Wat:

• Ter beschikking stellen van Vlaamse uitrustingsgoederen;

• machines, uitrusting met hoge stukwaarde/voor gebruik in 
fabricageproces, productie, handel;

• andere kapitaalgoederen;

• Doel: concurrentiepositie van Vlaamse exporteurs van 
uitrustingsgoederen op markten ‘OESO-consensus’ 
verstevigen;

• Landenlijst op website van FIT:
http://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/subsidie-voor-
uitrustingsgoederen

http://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/subsidie-voor-uitrustingsgoederen


Export Uitrustingsgoederen
• Uitrustingsgoederen: machines of uitrusting met een hoge stukwaarde voor 

gebruik in een fabricageproces;

• De koper uit het ontwikkelingsland krijgt rechtstreekse korting op de aankoop; 

• De koopkracht van de koper is belangrijk bij de beoordeling (geen multinational);

• Geld wordt aan Vlaamse KMO gestort (enkel voor Vlaamse kmo’s);

• Uitrustingsgoederen moeten door de aanvrager rechtstreeks aan de 
eindverbruiker geleverd worden;

• Aanvrager staat in concurrentie met andere aanbieders;

• Projectrealisatie in een ontwikkelingsland (OESO-lijst);

• Tussenkomst van 50% voor de minst ontwikkelde landen (MOL - LDC), 35% voor 
de overige ontwikkelingslanden;

• Classificatie landen ‘OESO-lijst’ op basis van inkomen/capita;

• Goederen moeten voor minstens 60% in Vlaanderen geproduceerd zijn;

• Informatie op de website van Flanders Investment & Trade: 
http://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/subsidie-voor-uitrustingsgoederen

http://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/subsidie-voor-uitrustingsgoederen


FINMIX Internationaal
Christophe Boone, projectleider FINMIX Internationaal, Flanders 
Investment & Trade



Trajectbegeleiding (oorsprong)

• Agentschap Innoveren en Ondernemen: FINMIX;

• Eerste panelsessie in 2012;

• Op vraag van FIT werd FINMIX uitgebreid met een 
internationaal luik >>>> FINMIX internationaal;

• Zelfde werkwijze, andere doelgroep, andere 
experten;

• Start november 2015;

• Afhankelijk van de vraag, voorlopig 4 sessies in 
2016.



Trajectbegeleiding (geen subsidie)

• Expertenpanels gaan op zoek naar optimale 
financieringsmix voor internationale projecten;

• Voor elke ondernemer gevestigd in Vlaanderen;

• Bankfinanciering volstaat niet;

• Alternatieve financiering noodzakelijk.



Trajectbegeleiding (projecten)

• Internationaal karakter van het project:
• Exporteren van goederen;

• Oprichten van een buitenlandse vestiging;

• Opstarten van een project in het buitenland.

• Omvang kapitaalsbehoefte;

• Versnelde groei van internationale aard;

• Technologisch/innovatief karakter.



Trajectbegeleiding (doelgroep)

• Starters (focus op starters met een succesvol IWT 
dossier);

• Groeiers op internationaal vlak;

• Ondernemingen met exploitatie- of 
maatschappelijke zetel in het Vlaamse Gewest;

• Focus buiten de EU-28 (groei- en ontwikkelingslanden);

• Alle sectoren (behalve wapenhandel);

• Minimumgrens: 150.000 euro.



Trajectbegeleiding (Win Win)

• Professionele screening van uw ondernemingsplan 
(AIO);

• Professionele screening van uw exportplan (FIT);

• Presentatie van uw financieringsbehoefte aan een 
panel van experten (begeleiding door FIT – adviseurs);

• Na de panelsessie:
• Professioneel advies van de experten;

• Overzicht van alle mogelijke subsidies voor uw firma;

• Begeleiding door een FIT adviseur.



Trajectbegeleiding (Win Win)

Algemeen

• Inkorten van uw zoektocht naar optimale 
financiering door het samenbrengen van experten 
(efficiëntie);

• Informatie over diverse financierings- en 
subsidiekanalen;

• Gratis.



Trajectbegeleiding (stappenplan)



Trajectbegeleiding (diverse)

• Confidentialiteitsverklaring expert voor het project;

• Engagementsverklaring expert en ondernemer;

• Experten: banken, Finexpo (promotie buitenlandse handel op federaal 

niveau), kredietverzekeraars (publieke en private), 
Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV), 
risicokapitaalverschaffers (publieke en private), consultant voor 
internationale financiering, Voka, Unizo en FIT. 

• Panelsessies 2016:
• 22/3, 10/5(reserve), 21/6, 11/10 en 29/11.

• Plaats: Hoofdkantoor Flanders Investment & Trade.



Trajectbegeleiding (communicatie)

• Website: www.finmixinternationaal.be
• Flanders Investment & Trade (FIT):

• FIT Adviseurs:
http://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/contact/kantoren-vlaanderen;  

• Website FIT:
http://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/finmix-internationaal; 

• Projectleider FIT: Christophe Boone.

• Agentschap Innoveren en Ondernemen: www.finmix.be;

• Folder (beschikbaar);
• Roadshow.

http://www.finmixinternationaal.be/
http://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/contact/kantoren-vlaanderen
http://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/finmix-internationaal
http://www.finmix.be/


SUBSIDIES ONDERNEMEN
Agentschap Innoveren & Ondernemen



Het aanspreekpunt van de 

Vlaamse overheid voor 

ondernemers, samen met 

onze partners. 



Wat doet het Agentschap Innoveren & 
Ondernemen?

Sinds 1 jan 2016: fusie AO & IWT: Agentschap Innoveren & 
Ondernemen 

Samenwerking met partners, oa. 
Innovatiecentra en Flanders DC

De drijvende kracht achter meer en beter ondernemerschap in 
Vlaanderen

 Stimuleren en ondersteunen van innovatie en ondernemerschap

Complementair aan het FIT (internationaliseren) 



Focus op:

 stimuleren van groei en innovatie.

 ondernemingen financieel ondersteunen via subsidies om te kunnen 
groeien, transformeren of innoveren
Vb. kmo-portefeuille, kmo-groeisubsidie, kmo-innovatieprojecten en 
Onderzoeks- & Ontwikkellings- projecten. 

 bevorderen van ondernemerschap

 samenwerking met sterke partners die kmo’s kunnen begeleiden van 
(pre)start over groei tot overname

 ondersteunen van netwerking gericht op groeibedrijven

 ondersteunen van clusters

 steunen van organisaties die samenwerking en dynamiek op gang 
brengen binnen een groep van ondernemingen en kennisinstellingen

 bevorderen van omgevingsfactoren

 faciliteren van o.a. de ontwikkeling van bedrijventerreinen en het 
voorzien van adequate bedrijfshuisvesting

Wat doet het Agentschap Innoveren & 
Ondernemen?



Wat doet het Agentschap Innoveren & 
Ondernemen? (www.vlaio.be) 

http://www.vlaio.be/


www.subsidiedatabank.
be



Meer informatie over 
steun-maatregelen?
Brochures 

U zoekt financiering?

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen

Subsidieleidraad voor het bedrijfsleven:

 U heeft startersplannen

 U investeert kmo

 U investeert GO

 U werkt energie- en milieubewust

 U denkt innovatief

 U werft aan of zoekt steun voor opleidingen

 U heeft internationale ambities

www.vlaio.be

www.subsidiedatabank.be 

http://www.subsidiedatabank.be/


Vragen ?

Bel gratis: 0800/20 555
info@vlaio.be
www.vlaio.be

mailto:info@vlaio.be


Q & A




