
 

Stap 1: Algemene gegevens 

 

Hier dient u de gegevens van de 

onderneming in te geven. 

Bij de economische gegevens 

worden de laatst beschikbare cijfers 

uit het VKBO weergegeven. Indien 

dit niet de eerste subsidie-aanvraag 

is, dient u die zelf aan te passen 

naar de meest recente cijfers. 

 

 



 

Stap 2: Basis aanvraag 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hou er rekening mee dat de 

maximale looptijd van het project 9 

maanden is. Na 9 maanden kunnen 

geen bewijzen voor kosten meer 

ingediend worden, zelfs als deze 

gemaakt werden binnen de looptijd 

van uw project.  

 

Let op: De algemene einddatum voor 

de Brexit-oproep is 31/12/2023. 



 

Stap 3A: Details aanvraag 

 

 

 

 

 

 

Voor een goede verwerking van het 

dossier raden we aan om de 

omschrijving van en de motivatie 

voor het project zo grondig mogelijk 

in te vullen. 

 

 

 

Uiteraard dient u negatieve gevolgen 

te ervaren door de Brexit om recht 

te hebben op deze subsidie, en dat 

ook kunnen aantonen. 



 

Stap 3B: Details aanvraag 

(vervolg) 

 

 

 

Voor de raming van de kosten is het 

belangrijk zo realistisch en 

gedetailleerd mogelijk te zijn. Alle 

kosten moeten nadien kunnen 

aangetoond worden met facturen.  

Indien uw aanvraag wordt 

goedgekeurd, dan zal het tijdens de 

uitvoering nog mogelijk zijn om deze 

ramingen aan te passen in functie 

van werkelijke uitgaven. Maar indien 

u veel meer kosten maakt dan 

voorzien, dan kan de subsidie niet 

verhoogd worden.   



 

Stap 4: Bijlages en 

bevestiging 

 

Hier dienen de bewijsstukken 

opgeladen te worden. Modelverslag 

en financiële bewijsstukken 

uiteraard pas in een latere fase. 

Als u personeelskosten inbrengt, 

dient u de exceltabel op de website 

te gebruiken. 

Let wel: Eens documenten opgeladen 

zijn kunnen ze niet meer gewijzigd 

worden. 

 

Belangrijk: 

Pas als de bevestiging is aangevinkt 

krijgt u een volgnummer en is het is 

de aanvraag voltooid. U heeft nog 10 

dagen om de aanvraag te 

vervolledigen.  

Zonder volgnummer komt u niet in 

aanmerking voor een subsidie. 



 

Stap 5: Aanvraag voltooid 

 

Uw aanvraag gaat nu in behandeling 

door het FIT-team. Als er iets 

onduidelijk of onvolledig is proberen 

we u zo snel mogelijk te 

contacteren. 

Deze subsidie kan maximaal drie 

keer aangevraagd worden. 

 


