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Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 4 en 5 van het 

besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2020 tot 

vaststelling van de voorwaarden en de regels voor de 

toekenning van subsidies in de vorm van Bijzondere 

Exportsteun en Starterspakketten Internationalisering voor 

activiteiten ter bevordering van het internationaal 

ondernemen 

 

 

Rechtsgronden 

 

Dit besluit is gebaseerd op: 

- het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk 

vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap “Vlaams Agentschap voor 

Internationaal Ondernemen”, artikel 6bis, tweede lid, ingevoegd bij het decreet 

van 28 april 2006; 

- het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2020 tot vaststelling van 

de voorwaarden en de regels voor de toekenning van subsidies in de vorm van 

bijzondere exportsteun en starterspakketten internationalisering voor activiteiten 

ter bevordering van het internationaal ondernemen, artikel 4, vijfde lid, en artikel 

5, derde lid. 

 

Vormvereisten 

 

De volgende vormvereisten zijn vervuld: 

- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 19 januari 2021. 

 

 

Motivering 

 

Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven: 

- Op 28 september 2020 lanceerde de Vlaamse Regering naar aanleiding van de 

Septemberverklaring 2020 het Vlaamse Relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’. Het 

plan somt een reeks maatregelen op om de gevolgen van een (harde) Brexit op 

te vangen, aangezien het Verenigd Koninkrijk de vierde belangrijkste 

handelspartner voor Vlaanderen is. 

- Op 18 december 2020 heeft de Vlaamse Regering beslist om aan het Vlaams 

Agentschap voor Internationaal Ondernemen een extra dotatie toe te kennen van 

30 miljoen euro, waarvan momenteel 14 miljoen euro zal worden ingezet om 

subsidies toe te kennen aan de getroffen ondernemingen. Op 14 december 2020 

heeft de Inspectie van Financiën daarvoor een globaal positief advies verleend. 

- Het Verenigd Koninkrijk heeft de douane-unie en de Europese interne markt 

verlaten. Eind 2020 bereikten de Britten en de Europese Unie nog wel een akkoord 
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over de nieuwe handelsrelaties, maar ondanks dat akkoord zal de Brexit toch 

belangrijke gevolgen hebben voor de economische sector. Vlaanderen zal, met zijn 

open economie, tot de meest getroffen gebieden behoren, zowel inzake jobverlies 

als inzake verlies in BBP.  

- Ondanks het akkoord is het zaak voor Vlaamse ondernemingen om enerzijds 

voldoende creatief in te spelen op de Britse markt met openingen naar nieuwe 

doelgroepen, met indien nodig nieuwe of aangepaste producten die de potentieel 

hogere exportkosten kunnen compenseren, en anderzijds wereldwijd werk te 

maken van de zoektocht naar nieuwe afzetmarkten en een diversificatiestrategie 

in die zin op te zetten. Het doel is uiteraard om de impact te beperken van de 

Brexit. 

 

Juridisch kader 

 

Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving: 

- het besluit van de Vlaamse Regering van 11 maart 2016 tot vaststelling van de 

voorwaarden en de regels voor de toekenning van subsidies voor activiteiten ter 

bevordering van het internationaal ondernemen. 

 

 

DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, CULTUUR, ICT en FACILITAIR 

MANAGEMENT BESLUIT: 

 

 

Artikel 1. In artikel 4, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 

4 september 2020 tot vaststelling van de voorwaarden en de regels voor de 

toekenning van subsidies in de vorm van bijzondere exportsteun en 

starterspakketten internationalisering voor activiteiten ter bevordering van het 

internationaal ondernemen wordt het bedrag “5000 euro” vervangen door het 

bedrag “10.000 euro”.  

 

Art. 2. In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen 

aangebracht: 

 

1° in het eerste lid, 9°, worden de woorden “relance naar aanleiding van de 

coronacrisis” vervangen door de zinsnede 

“Brexit/Veerkracht/Relancedoelstellingen”; 

 

2° in het tweede lid wordt punt 2° vervangen door wat volgt: 

 

“2° Brexit/Veerkracht/Relancedoelstellingen: projecten en initiatieven om verloren 

marktaandeel te heroveren, hogere exportkosten te compenseren, of om nieuwe en 

bijkomende opportuniteiten in het internationaal ondernemen te benutten..”. 
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Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 februari 2021. 

 

 

Brussel, 25 januari 2021. 

 

 

De Vlaamse minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair 

Management, 

 

 

 

 

 

 

Jan JAMBON 
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