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BIJZONDERE CRISISSTEUN INTERNATIONALISERING (BREXIT)  

Om de negatieve gevolgen van de Brexit voor Vlaamse exporteurs te verkleinen, biedt Flanders Investment & 
Trade (FIT) de subsidie Bijzondere Crisissteun Internationalisering aan. Of kortweg: de Brexit-subsidie. We 
herwerkten en breidden het subsidiereglement grondig uit om nog beter een antwoord te bieden op de noden 
en behoeften van getroffen ondernemingen. Daardoor kunnen meer bedrijven er gebruik van maken én voor een 
groter subsidiebedrag. 
 

Hier vindt u de hoofdelementen van de uitgebreide Brexit-subsidie en hoe u uw aanvraag indient en opvolgt.  

 
1. Doelgroep: deze subsidie is voor Vlaamse kmo’s1 met minstens 2 voltijdequivalenten (vte’s) op de laatst 
neergelegde jaarrekening en grotere ondernemingen2 die lijden onder de Brexit én hun export naar het VK willen 
herlanceren en/of nieuwe markten willen aanboren.  
 
2. Voorwaarden: u kan met concrete cijfers aantonen dat uw onderneming al vóór 1 januari 2021 exporteerde 
naar het VK én dat de Brexit een negatieve impact heeft. Een greep uit de voorbeelden: 
 

• daling van uw export naar het VK; 
• meerkosten door Britse certificaties (UKCA, UK-Reach, (fyto)sanitair enz.); 
• problemen met intellectueel eigendom; 
• meerkosten in verpakking; 
• stijgende transport- of douanekosten; 
• meerkosten voor de aanvraag van een Brits btw-nummer en Britse btw-aangifte. 

 
Het subsidieproject mag maximaal 9 maanden duren en moet ten laatste op 31 december 2023 zijn afgerond. 
 
3. Subsidiebedrag: hangt af van de grootte van uw onderneming:  
 

1) 2 t.e.m. 4 vte’s (personeel): forfaitaire subsidie van € 10.000;  

2) 5 t.e.m. 9 vte’s (personeel): maximale projectsubsidie van € 20.000;  

3) 10 t.e.m. 99 vte’s (personeel): maximale projectsubsidie van € 30.000; 

4) vanaf 100 vte’s (personeel) maximale projectsubsidie van € 50.000.  

 
Het subsidiebedrag bedraagt 90% van de door FIT aanvaarde kosten, opgegeven in uw subsidiedossier.  

 

Voorbeelden van aanvaardbare kosten:  

 
1 Sommige NACE-codes zijn uitgesloten voor subsidie, voor meer info: 
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/subsidie/bijzondere-exportsteun  
2 Voor een exacte omschrijving van de Europese basisdefinitie van een kmo: 
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/europese-basisdefinitie-van-kmo  

https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/subsidie/bijzondere-exportsteun
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/europese-basisdefinitie-van-kmo
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o personeelskosten van eigen werknemers (werkzaamheden op bedrijfsactiviteiten die toe te 

wijzen zijn aan de Brexit) voor maximaal 20% in de aanvaarde kostenraming;  

o reis- en verblijfkosten in het kader van prospectiereizen (zowel binnen als buiten de EER);   

o beurs- en eventkosten (zowel binnen als buiten de EER); 

o certificatiekosten;   

o externe consultancykosten; 

o douanekosten;   

o kosten voor internationale bedrijfscommunicatie (sociale media, website enz.).   

 
Voorbeelden van niet-aanvaarde kosten:  

o investeringen in onroerend goed;   

o kosten die vóór de indiening van uw aanvraag al werden gemaakt om uw bedrijf aan te 

passen aan de gevolgen van de Brexit (bv. aankoop nieuwe software);  

o kosten die betrekking hebben op de klassieke bedrijfswerking.  

 

Bedrijven kunnen in totaal maximaal 3 projectaanvragen indienen. Wie al een Brexit-subsidie heeft gekregen, kan 

dus nóg 2 aanvragen indienen. De Brexit-subsidies tellen bovendien niet mee voor het quotum van maximaal 4 

subsidietoekenningen per kalenderjaar bij FIT. 

 

Bovendien kan 1 project verschillende initiatieven omvatten. Binnen het project ’marktdiversificatie’ kan u een 

beursdeelname in het VK combineren met prospectiereizen naar de VS, Japan en Spanje, bijvoorbeeld. Hier is 

sprake van 1 project met 4 verschillende initiatieven.  

 

U merkt het: deze steunmaatregel is niet uitsluitend beperkt tot initiatieven op de Britse markt, maar is 

wereldwijd inzetbaar. Vlaamse bedrijven die nieuwe markten willen verkennen als alternatief voor of als 

aanvulling op de Britse markt, worden zo eveneens geholpen.  

 
4. Hoe uw subsidie aanvragen? 
 
U vraagt de Brexit-subsidie online aan via Mijn FIT op https://myfit.flandersinvestmentandtrade.com, binnen de 

periode van een lopende oproep. Zolang het budget het toelaat, zal FIT regelmatig indieningsperiodes openstellen 

in de loop van 2023. Via onze website en nieuwsbrieven kondigen we die data aan.  

 

Voor alle praktische info over de Brexit subsidie zoals de benodigde documenten bij indiening, kan u terugvinden 

op de infopagina op de subsidie pagina van FIT. 

 

Voor meer info kan u altijd terecht bij onze dienst subsidies (subsidies@fitagency.be) of bij uw adviseur 
Internationaal Ondernemen (de contactinfo van een FIT-kantoor in uw provincie vindt u op 
www.flandersinvestmentandtrade.com/export/contact/kantoren-vlaanderen).  
 
Voor alle andere vragen over Brexit kan u terecht bij het Brexit-team van FIT (brexit@fitagency.be) of op de 
Brexit-site van FIT. 

https://myfit.flandersinvestmentandtrade.com/
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/subsidie/bijzondere-exportsteun
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https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/contact/kantoren-vlaanderen
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https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/internationaal/dossiers/brexit-vlaamse-export-%E2%80%98back-business%E2%80%99

