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Deze uitgave is een algemene informatiebrochure die enkel de grote lijnen 
van de behandelde materie aangeeft. Zij maakt derhalve geen aanspraak op 
volledigheid. De gegevens kunnen vrij overgenomen worden mits duidelijke 
vermelding van de bron.



Voorwoord

De overheid heeft tal van subsidiemaatregelen gecreëerd om het bedrijfsleven te ondersteunen. Met de reeks brochures 
“Subsidieleidraad” biedt het Vlaams Agentschap Ondernemen (VLAO) u basisinformatie over de belangrijkste maatrege-
len. Omdat de accountmanagers van het VLAO deze thematiek van zeer nabij volgen worden deze brochures zeer snel 
geactualiseerd:

U heeft startersplannen;
U investeert – kleine en middelgrote ondernemingen;
U investeert – grote ondernemingen;
U denkt innovatief;
U werft aan of zoekt steun voor opleidingen;
U heeft internationale ambities;
U werkt energie- en milieubewust. 

Deze brochures zijn tevens terug te vinden op de website www.vlao.be. Hier kan u tevens onze brochure “Risicokapitaal: 
Overzicht van de risicokapitaalverschaffers actief in Vlaanderen” terugvinden. Naast de private spelers op de markt kunt u 
hier informatie van een aantal overheidsinitiatieven terugvinden (bv. Vinnof, ARKIV’s, ...). Voor informatie over de provinciale 
steunmaatregelen kunt u terecht bij de provinciale directies. 

Voor bijkomende informatie of de bespreking van een concreet project kunt u vrijblijvend terecht bij het VLAO in uw 
provincie:

•
•
•
•
•
•
•

VLAO Antwerpen 
Fax 03 260 87 07 
innovatie: Hans Haagdorens 
Tel. 03 260 87 13
E-mail: hans.haagdorens@vlao.be
algemeen: Wouter Verhaverbeke
Tel. 03 260 87 21
E-mail: wouter.verhaverbeke@vlao.be

VLAO OOSt-VLAAnderen
Fax 09 267 40 60
innovatie: Annemie Hautekiet
Tel. 09 267 40 22
E-mail: annemie.hautekiet@vlao.be
algemeen: Birgit De Ridder
Tel. 09 267 40 16
E-mail: birgit.deridder@vlao.be

VLAO LimbUrg
Fax 011 29 20 01
innovatie: Jos Swinnen
Tel. 011 29 20 79
E-mail: jos.swinnen@vlao.be
algemeen: Luc Royackers
Tel. 011 29 20 12
E-mail: luc.royackers@vlao.be

VLAO VLAAmS-brAbAnt 
Fax 016 31 10 51
innovatie: Mieke Houben
Tel. 016 31 10 59
E-mail: mieke.houben@vlao.be

VLAO weSt-VLAAnderen
Fax 050 32 50 01
innovatie: Tony Nollet
Tel. 050 32 50 20
E-mail: tony.nollet@vlao.be
algemeen: Veronique Demets
Tel. 050 32 50 30
E-mail: veronique.demets@vlao.be

Wenst u gratis geïnformeerd te worden over wijzigingen en nieuwe maatregelen dan biedt “Subsidieleidraad On Line” (regi-
stratieformulier: zie laatste pagina van deze brochure) de mogelijkheid om per e-mail verwittigd te worden wanneer één van 
de brochures op de website wordt geactualiseerd. Deze e-mail zal tevens een korte toelichting bevatten van de gewijzigde of 
nieuwe steunmaatregel.
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grondig technologisch advies van beperkte omvang (gtA)

(laatste aanpassing:10/2007)

1. WaT houdT deze maaTregel In

Een Grondig Technologisch Advies van beperkte omvang 
(GTA) kadert binnen een project Technologische Dienst-
verlening, goedgekeurd door het IWT. Het is een gelijk-
aardig instrument als de KMO-Innovatiestudie Type 1 in 
het IWT KMO-programma, maar is beperkter in omvang 
(begroting bedraagt maximaal € 7.500). Het beoogde 
advies betreft een advies van beperkte omvang op maat 
van het bedrijf omtrent een mogelijke innovatie van een 
product, proces of dienst. GTA streeft kennisoverdracht 
na vanuit een technologische adviseerdienst, verbonden 
aan een geaccrediteerd kenniscentrum naar de KMO.

2. WIe komT In aanmerkIng

Elke onderneming met exploitatiezetel in Vlaanderen kan 
in principe beroep doen op een technologische adviseer-
dienst voor een GTA. De adviseerdiensten kunnen zelf 
selectiecriteria opleggen.

3. Welke projecTen komen In aanmerkIng

Het grondig technologisch advies, uitgevoerd door een 
technologische adviseerdienst, verbonden aan een geac-
crediteerd kenniscentrum, moet voldoen aan volgende 
inhoudelijke criteria:

de aanwezigheid en relevantie van een duidelijke 
technologische vraagstelling die om een technolo-
gisch advies door een kenniscentrum vraagt;
de technologische vraag houdt verband met een 
mogelijke innovatie van een product, proces of 
dienst;
de expertise van het kenniscentrum voor de ge-
vraagde adviesverlening;
de kennisverwervende aard voor het bedrijf van de 
geplande activiteiten in de studie;
het kenniscentrum verricht studiewerk op maat van 
de noden van het bedrijf.

Begroting: maximum € 7.500 (equivalent aan een 10-tal 
werkdagen). Een lijst van de bestaande adviseerdiensten 
vindt u op http://www.iwt.be/downloads/algemeen/steun/
td/TD_2006.pdf

•

•

•

•

•

4. omvang sTeun

De adviezen worden voor minimaal 20 % ingeval van 
KMO’s en voor minstens 50 % voor grote bedrijven ge-
factureerd, dus de subsidie is maximaal 80 % voor KMO’s 
en maximaal 50 % voor GO’s.

5. aanvraagprocedure

De technologische adviesdienst beslist omtrent het GTA-
karakter van een bepaald advies.

Voor specifieke informatie over de projecten van de 
erkende technologische adviesdiensten, kan men terecht 
bij de opgegeven contactpersonen.

6. conTacT

Voor meer informatie kan men terecht bij:

IWT-Vlaanderen
Annie Renders
Bisschoffsheimlaan 25
1000 Brussel
Tel. 02 209 09 52
Fax 02 223 11 81
E-mail: ar@iwt.be
Website: www.iwt.be
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KmO programma: innovatiesteun voor KmO’s 

(laatste aanpassing:10/2007)

1. WaT houdT deze maaTregel In

KMO’s gevestigd in het Vlaamse Gewest kunnen voor de 
uitvoering van bepaalde innovatie-activiteiten binnen het 
KMO-programma van het IWT worden ondersteund in 
de vorm van een toelage op de aanvaarde kosten. Innova-
tie wordt gedefinieerd als het tot stand brengen van een 
nieuw (of vernieuwend) product, proces of dienst. Een 
duidelijke meerwaarde t.o.v. de markt realiseren moet 
het uitgangspunt vormen. De innovatie moet een techno-
logische vernieuwing vereisen en door de realisatie van 
de innovatie moet de technische kennis voor de KMO 
relevant toenemen.

2. WIe komT In aanmerkIng

Deze steunmogelijkheden zijn enkel bedoeld voor Vlaam-
se KMO-aanvragers. Dit betekent dat de onderneming 
een rechtspersoonlijkheid heeft met een exploitatiezetel 
in het Vlaamse Gewest en dat aan de volgende definitie 
wordt voldaan:

rechtspersoonlijkheid bezitten;
minder dan 250 werknemers tewerkstellen;
minder dan € 50 miljoen jaaromzet of minder dan  
€ 43 miljoen balanstotaal realiseren;
voor de berekening van deze criteria moet er 
tevens geconsolideerd worden wanneer het bedrijf 
geen zelfstandig bedrijf is. Het bedrijf is niet zelf-
standig wanneer er een deelnemingsrelatie bestaat 
met andere vennootschappen van 25% of meer van 
het kapitaal of de stemrechten. Een groter aandeel-
houderschap door risicokapitaalmaatschappijen, 
openbare participatiemaatschappijen, universitei-
ten of onderzoekscentra zonder winstoogmerk is 
toegestaan.

Een kleine onderneming (KO) is een onderneming:
met minder dan 50 werknemers;
met een jaaromzet of een balanstotaal van niet 
meer dan € 10 miljoen;
dezelfde consolidatieregels zijn van toepassing.

3. Welke projecTen komen In aanmerkIng

Het KMO-programma voorziet financiële steun voor de 
volgende zeven projectvormen:

•
•
•

•

•
•

•

Kmo-innovatiestudie - type 1

Definitie: grondig technologisch advies inte-
graal uitbesteed aan een door het IWT erkend 
kenniscentrum;
Duur: maximum 6 maanden;
Begroting: minimaal € 7.500;
Steun: 60 % van de aanvaarde kosten met een maxi-
mum steun van € 6.500;
Aantal: maximaal twee KMO-Innovatiestudies Type 1 
kunnen per kalenderjaar gesteund worden.

KmO-innovatiestudie - type 2

Definitie: studie uitgevoerd met voornamelijk een 
eigen inbreng van de aanvragende KMO;
Duur: maximum 12 maanden;
Begroting: minimaal € 7.500;
Steun: 60 % van de aanvaarde kosten met een maxi-
mum steun van € 22.000;
Aantal: maximaal 2 KMO-Innovatiestudies Type 2 en 
Type 3 tezamen kunnen per kalenderjaar gesteund 
worden.

KmO-innovatiestudie - type 3

Definitie: studie uitgevoerd met een eigen inbreng 
van de aanvragende KMO én met een noodzakelijke 
kennisinbreng van derden;
Duur: maximum 12 maanden;
Begroting: minimaal € 7.500;
Steun: 60 % van de aanvaarde kosten van de aanvra-
gende KMO met een maximum steun van € 22.000 
aangevuld met 60 % van de aanvaarde kosten van 
derden tot een totaal maximum van € 33.000;
Aantal: maximaal 2 KMO-Innovatiestudies Type 2 en 
Type 3 tezamen kunnen per kalenderjaar gesteund 
worden.

KmO-innovatiestudie - type 4

Definitie: studie uitgevoerd door de aanvragende 
KMO ter voorbereiding van een Europees project-
voorstel, een Eureka-projectvoorstel of een techno-
logie-transferproject via IRC-Vlaanderen;
Duur: maximum 12 maanden;
Begroting: minimaal € 7.500;
Steun: 60 % van de aanvaarde kosten met een maxi-
mum steun van € 10.000;
Aantal: maximaal 2 KMO-Innovatiestudies Type 
4 kunnen per kalenderjaar per KMO gesteund 
worden.

•

•
•
•

•

•

•
•
•

•

•

•
•
•

•

•

•
•
•

•
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KmO-innovatiestudie - type 5

Definitie: studie uitgevoerd door een binnen 
de aanvragende KMO aan te werven technisch 
hooggeschoolde;
Duur: maximum 12 maanden;
Begroting: minimaal € 7.500;
Steun: 60 % van de aanvaarde kosten met een 
maximum van € 22.000 (zonder begeleiding van een 
externe partij) of € 33.000 (met begeleiding van een 
externe partij);
Aantal: maximaal 1 KMO-Innovatiestudie Type 5 per 
KMO kan gesteund worden.

KmO-innovatiestudie - type 6

Definitie: studie uitgevoerd door een startende in-
novatieve KMO;
Duur: maximum 24 maanden;
Begroting: minimaal € 7.500;
Steun: subsidie van 60 % op de eerste schijf van  
€ 55.000 aanvaarde kosten + subsidie van 35 % op 
de hoger dan € 55.000 aanvaarde kosten (maximum 
subsidie van € 100.000), aangevuld met een achter-
gestelde lening van hetzelfde bedrag;
Aantal: maximaal 1 KMO-Innovatiestudie Type 6 per 
KMO kan gesteund worden.

KmO-innovatieproject

Definitie: projecten gericht op de concrete realisatie 
van een innovatie;
Duur: maximum 24 maanden;
Begroting: minimaal € 50.000;
Steun: 35 % van de aanvaarde kosten, met een 
maximum van € 200.000 die indien gewenst kan 
worden aangevuld met een achtergestelde lening tot 
maximaal 80 % van de aanvaarde kosten;
Aantal: maximaal 2 KMO-Innovatieprojecten kunnen 
per kalenderjaar gesteund worden.

4. omvang sTeun

Bij de KMO-Innovatiestudies neemt de steun de vorm 
aan van een toelage van 60 % op de aanvaarde kosten 
beperkt tot hogervermelde maxima. Bij de KMO-Innova-
tieprojecten neemt de steun de vorm aan van een directe 
toelage ten belope van 35 % van de aanvaarde projectkos-
ten beperkt tot maximum € 200.000. 

•

•
•
•

•

•

•
•
•

•

•

•
•
•

•

Extra steunpercentages

Bovenop de steun die reeds vermeld werd in het over-
zicht kunnen volgende criteria leiden tot extra steun:

Indien de studie/het project kan ingepast worden 
binnen de DTO-regeling (Duurzame Technologische 
Ontwikkeling) kan een extra-steun worden beko-
men van 10 % (niet geldig voor Type 1 en Type 4);
indien de studie/het project kan ingepast worden 
binnen de LuRu-regeling (Lucht-en Ruimtevaart) is 
een extra-steun van 10 % mogelijk (niet geldig voor 
Type 1 en 4);
indien de studie/het project primair focust op een 
toepassing binnen de automobielsector is er een 
extra-steun van 10 % (niet geldig voor Type 1 en 
Type 4);
indien het innovatieproject kadert in de Eureka-re-
geling kan 10 % extra steun verkregen worden.

Het totale steunpercentage van KMO-Innovatiestudies 
kan echter nooit meer bedragen dan 75 %. Voor KMO-in-
novatieprojecten is het maximaal steunpercentage 50 % 
van de aanvaarde projectkosten. 

Achtergestelde lening Vinnof

In bepaalde gevallen is bovenop de IWT-subsidie een 
achtergestelde lening die gefinancierd wordt vanuit het 
Vlaams Innovatiefonds (VINNOF) mogelijk. KMO’s die bij 
het IWT een goedgekeurd O&O bedrijfsproject of een 
KMO-Innovatieproject indienden, kunnen een aanvul-
lende financiering onder de vorm van een achtergestelde 
lening krijgen. Subsidies en lening samen zijn beperkt tot 
maximum 80 % van de aanvaarde kosten. 
Startende KMO’s (< 3 jaar ingeschreven in de kruispunt-
bank voor ondernemingen) kunnen, aanvullend aan de 
IWT subsidie voor een IWT KMO-innovatiestudie Type 
2/3 of 6 een achtergestelde lening krijgen. Bij KMO-In-
novatiestudie Type 6 is die achtergestelde lening echter 
beperkt tot hetzelfde bedrag als de IWT-subsidie.

De VINNOF achtergestelde lening mag maximaal  
€ 800.000 bedragen.  De achtergestelde lening loopt over 
een periode van 6 tot 8 jaar, afhankelijk van de duur van 
het project. Voor deze bijkomende financiering zal een 
intrest aangerekend, volgens volgend schema:

tot € 300.000, met een rente gelijk aan de 
EU-referentierente;
van € 300.000 tot € 800.000, met een rente gelijk 
aan de EU-referentierente vermeerderd met 4 %;

Deze referentierente kunt u terugvinden op de website 
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legisla-
tion/reference_rates.html.

•

•

•

•

•

•
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Belangrijk te vermelden is dat er retroactief geen steun 
kan verleend worden. Enkel de kosten gemaakt na de 
startdatum - met uitzondering van de voorbereidingskost 
voor de opmaak van het dossier - vermeld in het aan-
vraagdocument kunnen worden betoelaagd. Deze startda-
tum kan ten vroegste samenvallen met de eerste werkdag 
van de maand waarin het volledige aanvraagdocument bij 
het IWT wordt ingediend. 
Vanaf aanslagjaar 2008 kunnen premies en kapitaal- en 
interestsubsidies voor onderzoek en ontwikkeling toege-
kend door gewestelijke instellingen (b.v. IWT) vrijgesteld 
worden van belasting.

5. aanvraagprocedure

Aanvragen moeten worden opgesteld aan de hand 
van de handleiding te verkrijgen op de website of bij 
IWT-Vlaanderen.

Belangrijk te vermelden is dat er retroactief geen steun 
kan verleend worden. Enkel de kosten gemaakt na de 
startdatum - met uitzondering van de voorbereidingskost 
voor de opmaak van het dossier - vermeld in het aan-
vraagdocument kunnen worden betoelaagd. Deze startda-
tum kan ten vroegste samenvallen met de eerste werkdag 
van de maand waarin het volledige aanvraagdocument bij 
het IWT wordt ingediend.

6. conTacT

De aanvragen moeten schriftelijk overgemaakt worden 
aan:
IWT-Vlaanderen 
KMO-programma
Luc De Buyser
Bischoffsheimlaan 25
1000 Brussel
Tel. 02 209 09 40
Fax 02 223 11 81
E-mail: kmo.programma@iwt.be
Website: www.iwt.be/kmo

7. opmerkIng

Vanaf aanslagjaar 2008 kunnen premies, kapitaal- en in-
terestsubsidies voor onderzoek en ontwikkeling toege-
kend door gewestelijke instellingen (b.v. IWT) vrijgesteld 
worden van belasting.
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Onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten van bedrijven 

(laatste aanpassing:10/2007)

1. WaT houdT deze maaTregel In

Naast de specifieke innovatiesteun voor KMO’s in het 
kader van het “KMO-programma” kunnen alle onder-
nemingen met activiteiten in het Vlaams Gewest die een 
innovatie wensen door te voeren en die daartoe weten-
schappelijk-technologische kennis wensen te verwerven 
door het uitvoeren van een onderzoeks- en ontwikke-
lingsproject financieel worden ondersteund.

Het IWT hanteert bij de selectie volgende twee 
basiscriteria:

de wetenschappelijk-technologische kwaliteit 
(nieuwheid, aanpak, risico en competentie);
valorisatiepotentieel en het aandeel in Vlaanderen 
(markt en bedrijf, toegevoegde waarde).

2. WIe komT In aanmerkIng

Elke onderneming, van KMO tot multinational kan hier-
voor steun bekomen op voorwaarde dat ze gevestigd zijn 
in het Vlaams Gewest. 

3. Welke projecTen komen In aanmerkIng

Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie 
projectvormen:

industrieel basisonderzoek (BO): dit is wetenschap-
pelijk-technologisch onderzoek gericht op het gene-
reren van nieuwe kennis. Deze kennis kan achteraf 
gebruikt worden bij de ontwikkeling van nieuw 
producten, processen of diensten of de verbetering 
ervan;
prototype-ontwikkeling (PO): dit type activiteiten 
beoogt de omzetting van wetenschappelijk-techno-
logische kennis in ontwerpen voor nieuwe, gewijzig-
de of verbeterde producten, processen of diensten. 
Dit omvat ook het vervaardigen van een eerste 
prototype of eerste demonstratieprojecten voor 
zover de resultaten niet rechtstreeks voor commer-
ciële doeleinden kunnen worden aangewend;
gemengd onderzoek (GO): dit zijn onderzoeks- en 
ontwikkelingsactiviteiten die zowel aspecten van 
industrieel basisonderzoek als van ontwikkeling 
omvatten.

De maximale duur van een IWT O&O-bedrijfsproject is 
drie jaar.

•

•

•

•

•

4. omvang sTeun

Aan industrieel basisonderzoek kan een subsidie wor-
den verleend van 50 % van de aanvaarde kosten van het 
onderzoeksproject.

Aan prototype-ontwikkeling wordt een subsidie ver-
leend van 25 % van de aanvaarde kosten van het 
onderzoeksproject.

Bij gemengde projecten is de steun gelijk aan 38 %.

Hogervermelde steunpercentages kunnen worden ver-
hoogd met 10 % indien het project voldoet aan één van 
de volgende voorwaarden:

het wordt uitgevoerd door een KMO;
het heeft een Eureka-label;
het levert een bijdrage aan Duurzame Technologi-
sche Ontwikkeling (DTO);
het kadert binnen de LuRu-innovatieregeling;
het focust primair op een toepassing binnen de 
automobielsector.

Deze verhogingen zijn cumuleerbaar tot een maximum 
steunpercentage van 75 % (industrieel basisonderzoek) of 
50 % (ontwikkeling) van de aanvaarde kosten.

Bovendien kan elke KMO die een IWT-subsidie aanvraagt, 
hetzij in het KMO-Innovatieproject, hetzij een O&O-
bedrijfsproject, een achtergestelde lening aanvragen 
bovenop de subsidie (tot maximaal 80% van de aanvaarde 
kosten). Deze lening wordt gefinancierd vanuit het Vlaams 
Innovatiefonds (VINNOF). Voor deze bijkomende fi-
nanciering zal een intrest aangerekend worden, volgens 
volgend schema:

tot € 300.000, met een rente gelijk aan de 
EU-referentierente;
van € 300.000 tot € 800.000, met een rente gelijk 
aan de EU-referentierente vermeerderd met 4 %;

Deze referentierente kunt u terugvinden op de website 
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legisla-
tion/reference_rates.html

Naast de eventuele extra financiële steun, krijgen pro-
jecten uitgevoerd door KMO’s of in samenwerking met 
onderzoeksinstellingen of die bijdragen tot Duurzame 
Technologische Ontwikkeling (DTO) een bonus bij 
de selectie (hogere ranking en bijgevolg meer kans op 
subsidiëring).

•
•
•

•
•

•

•
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5. aanvraagprocedure

Aanvragen moeten worden opgesteld aan de hand 
van de handleiding te verkrijgen op de website of bij 
IWT-Vlaanderen.

6. conTacT

De aanvragen moeten schriftelijk overgemaakt worden 
aan:

IWT-Vlaanderen
Christine De Vos
Bischoffsheimlaan 25
1000 Brussel
Tel. 02 209 09 14
Fax 02 223 11 81
E-mail: iwt-bedrijfssubsidies@iwt.be
Website: www.iwt.be/oeno

7.opmerkIng

Vanaf aanslagjaar 2008 kunnen premies, kapitaal- en in-
terestsubsidies voor onderzoek en ontwikkeling toege-
kend door gewestelijke instellingen (b.v. IWT) vrijgesteld 
worden van belasting.

Belangrijk te vermelden is dat er retroactief geen steun 
kan verleend worden. Enkel de kosten gemaakt na de 
startdatum - met uitzondering van de voorbereidingskost 
voor de opmaak van het dossier - vermeld in het aan-
vraagdocument kunnen worden betoelaagd. Deze startda-
tum kan ten vroegste samenvallen met de eerste werkdag 
van de maand waarin het volledige aanvraagdocument bij 
het IWT wordt ingediend
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Bovenop IWT-sTeun  
kunnen Bepaalde crITerIa 
leIden ToT exTra sTeun
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duurzame technologische ontwikkeling

(laatste aanpassing:04/2006)

1. WaT houdT deze maaTregel In

Duurzame technologische ontwikkeling (DTO) is een aan-
vullende steunregeling t.o.v. andere IWT-steunmaatregelen 
waarin het geïntegreerd werd, om onderzoek- en  
ontwikkelingsprojecten gericht op duurzame technologi-
sche ontwikkeling te stimuleren. Een project dat aan-
spraak wenst te maken op DTO-steun, zal in de eerste 
plaats moeten voldoen aan de basisselectiecriteria voor 
IWT-steun, met name een voldoende wetenschappelijk- 
technologische kwaliteit en een voldoende valorisatie- 
potentieel dienen te worden aangetoond. Indien het pro-
ject tevens aan bijkomende DTO-voorwaarden voldoet, 
kan het aanspraak maken op bijkomende steun voor 
DTO.

2. WIe komT In aanmerkIng

Voor ondernemingen die financiële steun aanvragen via 
KMO-innovatiestudie Type 2/3, Type 5, Type 6, KMO-
Innovatieprojecten of O&O bedrijfssteun is er, als ze 
voldoen aan de DTO-regeling, een extra steun van 10 %. 
Bovendien worden deze projecten prioritair gesteund, op 
voorwaarde dat ze kwalitatief ‘voldoende’ scoren.

3. Welke projecTen komen In aanmerkIng

Projecten waarvan de innovatiedoelstelling (deels) gericht 
is op duurzame technologische ontwikkeling, kunnen 
genieten van extra-steunvoordelen in de reeds bestaande 
steunmaatregelen voor onderzoek en technologische 
innovatie beheerd door het IWT-Vlaanderen. Een project 
is gericht op duurzame technologische ontwikkeling als 
één of meerdere van volgende 7 doelstellingen wordt 
gerealiseerd:

grondstoffenbesparing;
energiebesparing;
reductie van de emissies;
vermindering van afval en van andere milieuhinder;
ontwikkeling en gebruik van hernieuwbare grondstof-
fen- en energiebronnen;
hergebruik en recycleerbaarheid van grondstoffen 
(sluiten van de kringloop);
verhogen van de levensduur van producten of 
processen.

•
•
•
•
•

•

•

4. moTIverIng

Om extra steun te krijgen voor projecten met DTO-in-
novatiedoelstellingen zijn er drie mogelijke motivaties:

indien een BBT-studie (Best Beschikbare Technologie) 
of BREF-studie (Europese BBT-studie) beschikbaar is, 
is het voldoende om aan te tonen dat het project een 
verbetering van BBT nastreeft en dat deze doelstel-
ling haalbaar is. Er moet hierbij tevens een voldoende 
(DTO-) valorisatiepotentieel aanwezig zijn;
indien geen BBT-studie beschikbaar is, kan met de 
ecopuntenmethode worden uitgerekend hoeveel 
milieukosten dankzij de nieuwe technologie vermeden 
zouden worden op 10 jaar tijd (t.o.v. de referentie). 
Indien deze vermeden kosten een factor 4 hoger zijn 
dan de subsidie, kent IWT-Vlaanderen de extra DTO-
steun ook toe;
indien uitzonderlijk de voorgaande methodes ontoe-
reikend zijn, kunnen ook andere gekwantificeerde ar-
gumentaties aanvaard worden. Wanneer bijvoorbeeld 
kan aangetoond worden dat het project opgesteld 
werd om aan toekomstige strengere milieunormen te 
voldoen, is dit eveneens aanvaardbaar als argumenta-
tie. Hierbij is dan wel een significante technologische 
sprong vereist en de normen moeten van toepassing 
worden na afloop van het project. Ook in dit geval 
moet het valorisatiepotentieel voldoende hoog zijn, 
waardoor de geclaimde milieuvoordelen ook in  
absolute termen voldoende groot uitvallen.

Voor KMO-Innovatiestudies is het, gezien de relatief be-
perkte budgettaire impact van de extra DTO-steun, vol-
doende dat de DTO-innovatiedoelstellingen naar behoren 
aangepakt worden. Een beperkte a-priori motivering van 
de mogelijke milieuvoordelen is voldoende voor dit type 
projecten.

5. omvang sTeun

De DTO steun bedraagt een extra-subsidie van 10 % (in 
totaal tussen 35 % en 75 % subsidie van de projectkos-
ten, al naargelang de aard van het onderzoek). Bovendien 
genieten deze projecten van prioriteitsstelling t.a.v. het 
beschikbaar budget, op voorwaarde dat ze kwalitatief 
‘voldoende’ scoren:

•

•

•
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DTO-studie-activiteiten kunnen aan een basissteun van 
50 % gesteund worden. DTO-studie-activiteiten wor-
den gedefinieerd als onderbouwende studies m.b.t. de 7 
weerhouden doelstellingen, waardoor de milieu-impact 
van een technologische innovatie a priori kan ingeschat 
worden (voorbeelden hiervan zijn levenscyclus analyse 
(LCA)-studies.) DTO-studie-activiteiten kunnen maximaal 
10 % van de totale begroting uitmaken. In KMO-Innova-
tiestudies Type 2/3 en 5 kunnen deze activiteiten tot 50 % 
van de begroting uitmaken.

6. aanvraagprocedure

Het indienen van DTO-projecten gebeurt met de 
handleiding die u kan terugvinden op de site van 
IWT-Vlaanderen.

7. conTacT

IWT-Vlaanderen
Kathleen Goris
Bischoffsheimlaan 25
1000 Brussel
Tel. 02 209 09 89
Fax 02 223 11 81
E-mail: dto@iwt.be
Website: www.iwt.be/dto
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extra steun aan projecten in de automobielsector

(laatste aanpassing:04/2006)

1. WaT houdT deze maaTregel In

Assemblagebedrijven en bedrijven uit hun toeleverings-
ketting kunnen een met 10 % verhoogd steunpercentage 
krijgen op een goedgekeurd O&O-bedrijfsproject, KMO-
Innovatieproject of KMO-Innovatiestudie Type 2/3, 5 en 6 
als dat zich prioritair richt op de automobielnijverheid.

2. WIe komT In aanmerkIng

De extra steun is bedoeld voor de automobielassem-
blagebedrijven, de autobusbouwers en de vrachtwa-
genassemblagebedrijven en de bedrijven uit de toeleve-
ringsketting aan de assemblagebedrijven (zowel eerste 
lijnstoeleveranciers als de toeleveranciers van componen-
ten en materialen). 

Welke projecten komen in aanmerking

De projecten moeten zich primair richten op de auto-
mobielnijverheid. Projecten met een ruimer toepassings-
gebied komen niet in aanmerking, m.a.w. opbouwen van 
kennis die eveneens ten bate is van de voertuigsector 
maar eigenlijk in een ruimere context werd ontwikkeld, 
komt niet in aanmerking voor de extra steun.

Volgende projecten komen dan ook niet in aanmerking:

projecten in eerste instantie gericht op speciale 
voertuigen en gespecialiseerde machines (bijvoor-
beeld landbouwmachines) of op andere transport-
middelen dan via de openbare weg, inclusief projec-
ten van toeleveranciers;
projecten die zich primair richten op valorisatie 
na de eigenlijke assemblage, in het bijzonder de 
vervangingsmarkt of het onderhoud van voertuigen 
of add-ons op bestaande voertuigen, met inbegrip 
van projecten die zich richten op het aanpassen van 
bestaande voertuigen;
projecten gericht op service en distributie van 
voertuigen.

•

•

•

3. omvang sTeun

In het kader van KMO Innovatiestudies Type 2/3, 5, 6, 
KMO Innovatieprojecten en aanvragen voor O&O-pro-
jecten van bedrijven, wordt een extra-subsidie toegekend 
van 10 % bovenop de basissteun. Deze extra steun is 
cumuleerbaar met de voordelen voor KMO’s (extra 
KMO-steun) en DTO-steun, voor zover de maximaal 
toelaatbare steunpercentages niet worden overschreden. 
Deze extra steun voor de automobielsector is echter niet 
cumuleerbaar met Eurekasteun.

4. aanvraagprocedure

Deze steun moet aangevraagd worden bij het indienen 
van een IWT-dossier, door vermelding dat men een 
beroep wil doen op de extra steun voor de automobiel-
sector. Uit het dossier moet blijken dat men zich primair 
richt op de automobielsector.

5. conTacT

IWT-Vlaanderen
Leo Van de Loock
Bischoffsheimlaan 25
1000 Brussel
Tel. 02 209 09 14
Fax 02 223 11 81
E-mail: lvdl@iwt.be
Website: www.iwt.be
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LUrU: Steunregeling voor innovatie in de lucht- en ruimtevaartsector 

(laatste aanpassing:04/2006)

1. WaT houdT deze maaTregel In

Projecten waarvan de innovatiedoelstelling toepassingen 
heeft in de vliegtuigbouw of ruimtevaart kunnen genieten 
van extra-steunvoordelen in de reeds bestaande steun-
maatregelen voor onderzoek en technologische innovatie 
van het IWT-Vlaanderen.

2. WIe komT In aanmerkIng

Alle KMO’s en grote bedrijven die financiële steun aan-
vragen via KMO-Innovatiestudie Type 2/3, Type 5, Type 6, 
KMO-Innovatieprojecten en O&O bedrijfsprojecten.

3. Welke projecTen komen In aanmerkIng

LURU kwalificatietraject: ondersteunt het deel van 
het innovatietraject dat uitgevoerd wordt met het 
oog op kwalificatie in de civiele vliegtuigbouw of de 
commerciële ruimtevaart; 
LURU lanceringstraject: ondersteuning van het deel 
van het innovatietraject dat kadert in concrete 
samenwerking met betrekking tot civiele vliegtuig-
bouw of de commerciële ruimtevaart. 

•

•

4. omvang sTeun

Voor de LURU kwalificatietrajecten is er een extra steun 
van 10 % bovenop de basissubsidies van het IWT. In het 
geval van de LURU lanceringstrajecten is er geen extra 
steunpercentage van 10 % voorzien maar wordt het 
steunbare innovatietraject verruimd t.o.v. wat normaal 
aanvaard wordt.

5. conTacT

Voor meer informatie over de aanvraagprocedure en 
modaliteiten kan men terecht bij:

IWT-Vlaanderen
Annie Renders
Bischoffsheimlaan 25
1000 Brussel
Tel. 02 209 09 52
Fax 02 223 11 81
E-mail: luru@iwt.be
Website: www.iwt.be/steun/prior/luru
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eureka

(laatste aanpassing:04/2006)

1. WaT houdT deze maaTregel In

 In het kader van het Europees samenwerkingsprogram-
ma Eureka kunnen ondernemingen een label bekomen 
voor de uitvoering van toegepast marktgericht industrieel 
onderzoek en ontwikkeling. Eureka bevat ook ‘clusters’ en 
‘umbrella’s’ met als doelstelling de opbouw van projecten 
in een specifiek onderzoeksterrein of industriële sector. 
Hiervoor werd een afzonderlijke organisatie-structuur 
voorzien.

2. WIe komT In aanmerkIng

Alle ondernemingen, gevestigd in Vlaanderen, die een in-
novatie willen doorvoeren en hiervoor samenwerken met 
één of meerdere buitenlandse industriële partners uit een 
Eureka-lidstaat.

3. Welke projecTen komen In aanmerkIng

Een Eureka-project is een internationaal high-tech markt-
georiënteerd O&O-project dat mikt op de ontwikkeling 
van een nieuw en technologisch geavanceerd product, 
proces of dienst voor de civiele sector.

4. omvang sTeun

Naast de toekenning van een label kunnen de Vlaamse 
partners voor hun deelname in het project een beroep 
doen op de steunmogelijkheden die het IWT voorziet 
voor O&O projecten of KMO-Innovatieprojecten. Indien 
het Eureka-project een meerwaarde biedt kan de basis-
steun van het IWT verhoogd worden met 10 %. 

Deze bonus is cumuleerbaar met de bestaande toeslag 
van 10 % voor KMO’s, DTO en LuRu.

De Eureka toeslag is niet cumuleerbaar met de extra 
steun aan de projecten in de automobielsector.

KMO’s kunnen voor de voorbereiding van hun deelname 
aan een Eureka-project steun aanvragen via KMO-Innova-
tiestudie Type 4.

5. conTacT

Voor meer informatie over het bekomen van een Eureka-
label kan u zich wenden tot IWT-Vlaanderen. Naast de 
IWT-handleiding Eureka kunt u via de website tevens de 
Eureka-databank raadplegen met een overzicht van alle 
Eureka-projecten:

IWT-Vlaanderen
Danny Van Steenkiste
Bischoffsheimlaan 25
1000 Brussel
Tel. 02 209 09 71
Fax 02 223 11 81
E-mail: eureka@iwt.be
website: www.iwt.be/steun/loket/eureka
      www.eureka.be
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beA : budget voor economisch Advies (Ondernemerschapsportefeuille)

(laatste aanpassing: 02/2007)

1.WaT houdT deze maaTregel In

Op 22 mei 2006 werd BEA, beter gekend onder de be-
naming ondernemerschapsportefeuillle gelanceerd. Deze 
nieuwe maatregel integreert en vervangt de bestaande 
opleidings- en adviescheques, de gratis-opstartcheques en 
de durf-na-adviescheques.

BEA is een elektronisch betaalmiddel waarmee onderne-
mingen een dienstenpakket kunnen aankopen, dat gericht 
is op het verbeteren van het huidige of toekomstige 
bedrijfsfunctioneren van de onderneming. Het diensten-
pakket wordt verleend door erkende dienstverleners en 
is opgebouwd rond vier pijlers: opleiding, advies, kennis-
overdacht en mentorschap voor talentvolle ondernemers. 

2. WIe komT In aanmerkIng

De ondernemerschapsportefeuille richt zich tot vrije 
beroepen, kleine en middelgrote ondernemingen met een 
exploitatiezetel in het Vlaams Gewest, op voorwaarde dat 
zij cumulatief aan volgende voorwaarden voldoen1: 

criteria KMO

Tewerkstelling minder dan 250

ofwel 

• jaaromzet 

• balanstotaal

maximum € 50 miljoen

maximum € 43 miljoen

Enkel ondernemingen die een aanvaardbare activiteit 
uitoefenen kunnen steun aanvragen. Een lijst van de 
Nace-codes van deze sectoren u kan u raadplegen op de 
website www.beaweb.be. 

Bepaalde sectoren zoals de land- en tuinbouwsector 
en de visserij zijn uitgesloten van deze steun ingevolge 
bijzondere EU-reglementeringen. Dit geldt tevens voor 
een groot aantal bedrijven uit de voedingssector.

VZW’s zijn geen aanvaardbare juridische vorm.

3. Welke dIensTen komen In aanmerkIng

Er kan steun worden bekomen voor de volgende  4 
pijlers: 

1 Om de jaaromzet, het balanstotaal en tewerkstelling van de steun-
aanvragende onderneming te berekenen worden de cijfers van de 
onderneming samengeteld met de cijfers van alle partner- en verbonden 
ondernemingen, conform de nieuwe Europese KMO-definitie die sinds 
2005 van toepassing is. 

Opleiding: het onderricht, gevolgd bij de dienst-
verlener, door de werkenden in de onderneming, met 
als doel hun vaardigheden, kennis en inzetbaarheid te 
verhogen. Wettelijk verplichte diensten inzake opleiding 
worden uitdrukkelijk uitgesloten; 

Advies: schriftelijke, specifieke, waardevolle 
raadgevingen en aanbevelingen die bestaan uit een 
analyse van de probleemstelling, een eigenlijk advies en 
een implementatiegedeelte, eventueel gevolgd door een 
begeleiding bij de implementatie ervan. Ook hier worden 
wettelijk verplichte diensten inzake advies uitdrukkelijk 
uitgesloten. Zoals vroeger in het systeem van de advies-
cheques worden adviezen van permanente of periodieke 
aard zoals belastingadvies, routinematig advies inzake 
selectie-, aanwervings- en personeelsbeleid of reclame 
en regelmatige dienstverlening op juridisch gebied 
uitgesloten van steun. Ook uitgesloten van steun zijn : 
adviezen die behoren tot de gewone bedrijfsuitgaven van 
de onderneming, diensten met betrekking tot subsidies, 
technische analyses die geen deel uitmaken van een advies 
en niet-gespecialiseerde adviezen; 

Kennisoverdracht: overdracht van bestaande, 
toepassingsgerichte kennis die betrekking heeft op 
producten, diensten, processen of markten zodat de 
onderneming ze kan aanwenden voor de vernieuwing 
en innovatie van haar producten, diensten, processen of 
markten. De vooropgestelde innovatie wordt niet beperkt 
tot technologische innovatie. De kennis dient ingewonnen 
te worden bij een erkende dienstverlener; 

mentorschap voor talentvolle ondernemers: 
een trajectbegeleidingsformule voor talentvolle onder-
nemers die risicokapitaal verkrijgen van een risicoka-
pitaalverschaffer. Het traject moet tot doel hebben de 
onderneming te professionaliseren door overdracht van 
expertise, kennis en vaardigheden.

Een onderneming kan om de twee kalenderjaren een 
subsidieportefeuille aanvragen.  

In de volledige periode van die twee jaar kunnen nieuwe 
projecten worden gereserveerd. Dit is een verandering 
die van kracht is sinds 01/01/2007. Voorheen bedroeg de 
cyclus drie kalenderjaren en konden er tijdens de looptijd 
van de portefeuille geen wijzigingen aangebracht worden 
aan de bij de opening van de portefeuille ingebrachte 
projecten. Door deze aanpassing kunnen wijzigingen in 
bijvoorbeeld het vormingsplan van de ondernemer nog 
verwerkt worden tijdens de looptijd van de portefeuille 
en wordt er dus ingespeeld op ad hoc behoeften van de 
ondernemer inzake opleiding, advies, mentorschap en 
kennisoverdracht.

Er wordt een overgangsmaatregel voorzien voor 
ondernemingen die al een portefeuille hebben geopend 
in 2006.  Deze behouden hun driejaarlijkse cyclus, maar 
deze wordt flexibeler. Zij kunnen ook in 2007 en 2008 
nieuwe projecten inbrengen (uiteraard voor zover hun 

•

•

•

•
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resterende subsidiebudget dit toelaat). Zij kunnen een 
nieuwe tweejaarlijkse cyclus starten in 2009. 

4. omvang sTeun

De Vlaamse overheid betaalt één derde van de onder-
nemerschapsbevorderende diensten (35 %), met een 
maximum van € 5 000 per 2 kalenderjaren. 

Om te vermijden dat één van de diensten wordt 
overbevraagd wordt de subsidie in elke portefeuille per 
pijler beperkt tot maximum € 2 500. Per pijler moeten 
de dienstverleners waarop een beroep wordt gedaan 
verschillend zijn.

Bij de berekening van de steun worden de volgende 
kosten aanvaard:

pijler opleiding
De kosten (exclusief BTW en de bedragen van de 
facturen waartegenover geen prestaties staan), die 
gefactureerd worden door een erkende dienstverlener 
in de pijler opleiding, voor de opleiding gevolgd door 
“werkenden in de onderneming1 “. De kosten moeten 
behoren tot de volgende categorieën:
- personeelskosten van de dienstverlener;
- werkingskosten van de dienstverlener;
- verplaatsingskosten van de docent;
De kosten voor cursusmateriaal en didactische benodigd-
heden die specifiek voor de gevolgde opleiding worden 
gebruikt en waarvan het gebruik een functionele relatie 
heeft met de gevolgde opleiding, voorzover de kosten 
op één factuur samen met de opleidingskosten worden 
gefactureerd;

pijler advies
De kosten (exclusief BTW en de bedragen van de 
facturen waartegenover geen prestaties staan) die 
gefactureerd worden door een erkende dienstverlener in 
de pijler advies voor het verstrekt advies;

pijler kennisoverdracht
De kosten (exclusief BTW en de bedragen van de 
facturen waartegenover geen prestaties staan) die 
gefactureerd worden door een erkende dienstverlener in 
de pijler kennisoverdracht voor de verleende kennis.
De kosten met betrekking tot gestandaardiseerde fysische 
of chemische analyses komen niet in aanmerking;

1 Een werkende wordt gedefinieerd als:
- de bij arbeidsovereenkomst tewerkgestelde persoon die zijn activiteit 
binnen een in het Vlaamse Gewest gelegen exploitatiezetel van een 
onderneming uitoefent;
- de persoon die voornamelijk als zaakvoerder of actieve vennoot 
aangesloten is bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering van 
Zelfstandigen of bij een Sociale Verzekeringskas voor Zelfstandigen;
- de natuurlijke persoon die koopman is of een zelfstandig vrij beroep 
uitoefent;
- de helper van een zelfstandige die onderworpen is aan het sociaal 
statuut;
- de meewerkende echtgenoot.

•

•

•

pijler mentorschap voor talentvolle 
ondernemers 
De kosten (exclusief BTW en de bedragen van de fac-
turen waartegenover geen prestaties staan) die gefactu-
reerd worden door een mentor in de pijler mentorschap 
of door een erkende dienstverlener in de pijler advies 
voor het mentorschap.

De factuur die de dienstverlener aanbiedt aan de onder-
neming om de geleverde ondernemerschapsbevorderende 
dienst te betalen bevat minstens de volgende elementen:
- de totaalprijs van de dienst, met opsplitsing naar de 
in aanmerking en niet in aanmerking komende kosten, 
exclusief BTW;
- het erkenningsnummer van de erkende dienstverlener.

5. Welke dIensTverleners komen In 
aanmerkIng

Afhankelijk van de pijler worden volgende voorwaarden 
gesteld:

pijler opleiding
zowel een publieke dienstverlener, opgenomen op 
een bepaalde lijst, een dienstverlener die beschikt 
over een kwaliteitscertificaat alsook een erkende 
peterschapsorganisator kunnen onder bepaalde 
voorwaarden worden erkend voor deze pijler; 
de opleidingsverstrekkers die een erkenning 
hebben gekregen in het kader van de opleidings-
cheques kunnen hun erkenning voor de resterende 
duur van de erkenningsperiode overdragen naar 
een erkenning als dienstverlener in de pijler 
opleiding, onder bepaalde voorwaarden.

pijler advies
zowel een dienstverlener die beschikt over een 
kwaliteitscertificaat, een natuurlijke persoon die 
een positieve beoordeling kan voorleggen na een 
screening te hebben doorlopen uitgevoerd door 
een erkend privaat arbeidsbemiddelingsbureau 
alsook een private dienstverlener die een andere 
door de Vlaamse overheid uitgereikte erkenning 
kan voorleggen kan onder bepaalde voorwaarden 
worden erkend voor deze pijler;
de adviesverstrekkers die een erkenning hebben 
gekregen in het kader van de adviescheques 
kunnen hun erkenning voor de resterende duur 
van de erkenningsperiode overdragen naar een 
erkenning als dienstverlener in de pijler advies, 
onder bepaalde voorwaarden;
de adviesverstrekkers die nog een erkenning 
hadden in het kader van de adviespremie kunnen 
deze erkenning niet overdragen.

pijler kennisoverdracht
Een instantie die lid is van het Vlaams Innovatienet-
werk of opgenomen is in de lijst die wordt opgesteld 
door de administratie Wetenschap en Innovatie kan 
worden erkend als dienstverlener voor deze pijler.

•

•
-

-

•
-

-

-

•
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pijler mentorschap
De dienstverlener voor mentorschap moet worden 
aanvaard. Hierbij moet aan volgende voorwaarden 
worden voldaan:

hij/zij moet een natuurlijke persoon zijn;
de mentor moet aangewezen worden in de 
overeenkomst tussen de onderneming en de 
risicokapitaalverschaffer;
indien er een familiale of emotionele band bestaat 
tussen de risicokapitaalverschaffer en onderneming 
dan kan enkel een erkende dienstverlener uit de 
pijler advies als mentor optreden;
een risicokapitaalverschaffer, noch zijn aangestelde, 
kan niet als mentor optreden voor de onderne-
ming waaraan hij risicokapitaal verstrekt.

Meer informatie over de erkenningsprocedures kunt 
u terugvinden op de website www.Beaweb.be.

6. aanvraagprocedure

Voor de aanvang van de uitvoering van de ondernemer-
schapsbevorderende diensten dient de onderneming een 
subsidieaanvraag in via de website www.Beaweb.be. 

Vooraleer u een subsidie kunt aanvragen moet u :
zich registreren op de website zodat u beschikt over 
een login en paswoord 

Voor een nieuwe registratie : zie rubriek “Bea voor 
iedereen” op de website waar u het document 
“Hoe registreren ?” kan downloaden
 De toegekende login en paswoord in het kader 
van de maatregelen  adviescheques, groeipremie of 
ecologiepremie zijn eveneens geldig;

weten bij welke erkende dienstverlener en aan welk 
project u uw subsidies zult besteden.

De verdere aanvraagprocedure verloopt via de instructies 
vermeld op de website www.Beaweb.be. ( zie rubriek 
“Bea voor iedereen”). Best doorloopt u ook eerst de 
demo versie die op de website weergegeven wordt.

De onderneming moet de steun aanvragen binnen 14 
kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst met of 
na inschrijving bij de dienstverlener.

De overeenkomst met betrekking tot mentorschap moet 
worden afgesloten uiterlijk 6 maanden na het afsluiten van 
een financieringsovereenkomst tussen de ondernemer en 
de risicokapitaalverschaffer.

•

-
-

-

-

•

-

-

•

7. uITBeTalIngsprocedure

Zodra BEA uw aanvraag aanvaard heeft (toekenning van 
een registratienummer van uw subsidieaanvraag) krijgt de 
dienstverlener een bericht. Hij moet uw inschrijving of uw 
contract binnen de 14 dagen bevestigen.

Na deze bevestiging  krijgt u opnieuw een e-mail van BEA 
om binnen de 14 dagen de voorfinanciering te regelen :

U dient dan 65 % van het aanvaarde projectbedrag te 
storten in uw ondernemingsportefeuille
(via een rekening van Sodexho). Is het aanvaardbare 
projectbedrag hoger dan € 3 000, dan dient de  
onderneming een bedrag te storten dat ligt  
tussen 65% van € 3 000 en 65 % van het aanvaard-
bare projectbedrag. Het resterende saldo kan dan 
betaald worden via aanvullende stortingen, die u kan 
spreiden over de looptijd van de portefeuille.
Vervolgens zal de Vlaamse overheid haar aandeel van 
35 % storten in uw virtuele portefeuille.

Na het ontvangen van de factuur kan u via de website 
opdracht geven de betaling uit te voeren. 

Het aanvaardbare projectbedrag dient minimum € 100 te 
bedragen en maximaal het bedrag vermeld in de overeen-
komst met de dienstverlener, zonder BTW. 

Opgelet!  U dient ervoor te zorgen dat u het voor-
gefinancierde projectbedrag voor de vervaldag van de 
portefeuille volledig opgebruikt (laat uitbetalen).  Het 
eventueel resterend saldo gaat immers onherroepelijk 
verloren.

8. conTacT

Voor informatie kunt u terecht bij :

Klantendienst BEA
Sodexho-Pass Belgium NV
Charles Lemairestraat 1  
1160 Brussel
Tel. 02 547 55 65
Fax: 02 547 54 71
E-mail: bea@sodexho-pass.be
www.Beaweb.be 

•

•

•



V
laam

se m
aatregel

Subsidieleidraad voor het bedrijfsleven - © Vlaams Agentschap Ondernemen 23

bizidee: Ondernemingsplanwedstrijd

(laatste aanpassing:11/2006)

1. WaT houdT deze maaTregel In

Bizidee wil, door de organisatie van een ondernemings-
planwedstrijd, verder helpen bij de creatie van een nieuwe 
ondernemingsdynamiek. Hiertoe richt Bizidee zich tot 
Vlaamse studenten, vorsers, jonge en ervaren profes-
sionals, die zes maanden de tijd krijgen om zich te buigen 
over de vraag hoe zij een innovatief idee kunnen omzet-
ten naar een sterk uitgewerkt ondernemingsplan.

De wedstrijd, die jaarlijks georganiseerd wordt, bestaat uit 
drie fases:

in de eerste fase dienen de deelnemers hun meest 
innovatieve idee voor een onderneming in;
tijdens de tweede fase testen ze dat idee op hun 
haalbaarheid;
gedurende de laatste fase komen ze tot het uitein-
delijke ondernemingsplan.

Deelnemers kunnen zich in iedere fase inschrijven. Wel 
wordt er per fase een rangschikking opgemaakt met prij-
zen voor de best geklasseerden.

De timing voor de vijfde editie ziet er als volgt uit:

fase 1: start op 25/09/06 met deadline 08/01/07;
fase 2: start op 09/01/07 met deadline 05/03/07;
fase 3: start op 06/03/07 met deadline 02/05/07.

De winnaar van de derde fase ontvangt een prijs van  
€ 25.000, de tweede en derde respectievelijk € 10.000 en 
€ 5.000. Studenten worden in een afzonderlijke categorie 
ingedeeld, waarbij lagere prijzen worden toegekend.

Vanaf de tweede fase kunnen deelnemers tevens gra-
tis begeleiding vragen van experts en peters uit tal van 
sectoren, die hen zullen begeleiden en als klankbord kun-
nen fungeren gedurende de rest van de wedstrijd. Voor 
aspirant-ondernemers die pas in de derde fase inschrijven, 
is samenwerking met een peter verplicht.

•

•

•

•
•
•

2. aanvraagprocedure

De gehele ondernemingsplanwedstrijd verloopt via de 
website www.bizidee.be, waar tevens het stramien van 
businessplan (speciaal opgesteld voor deze wedstrijd) van 
het McKinsey & Company Handboek gratis kan gedown-
load worden.

3. conTacT

Verantwoordelijke voor de organisatie van de wedstrijd is:

VZW Ondernemingsplanwedstrijd Vlaanderen
KBC Toren
Schoenmarkt 35
2000 Antwerpen
Tel. 03 203 09 24
Fax 03 203 09 25
E-mail: info@bizidee.be
Website: www.bizidee.be

Deze wedstrijd wordt o.m. ondersteund door de Vlaamse 
regering.
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toelage ter bevordering van de vormgeving

(laatste aanpassing:10/2007)

1. WaT houdT deze maaTregel In

Deze toelage ter bevordering van de vormgeving kan 
toegekend worden aan:

aan organisatoren voor de kosten die direct ver-
band houden met de promotionele kosten;
aan individuele ontwerpers en/of kunstenaars.

2. WIe komT In aanmerkIng

1) De aanvrager is ontwerper en/of kunstenaar

De ontwerper en/of kunstenaar is Vlaming, of woonachtig 
in Vlaanderen, en erkend door Design Vlaanderen.

Uitzonderlijk dient de aanvrager voor een studiebeurs in 
het buitenland niet erkend te zijn door Design Vlaanderen. 
In deze gevallen oordeelt de Expertgroep op basis van 
een uitgebreid dossier.

2) De aanvrager is organisator

De aanvrager-organisator kan een individu zijn, een ver-
eniging van gelijk welke aard of een overheidsinstelling. De 
organisator mag uitzonderlijk een niet-Vlaming zijn indien 
het project een promotie inhoudt van Vlaamse ontwer-
pers en/of kunstenaars.

De organisator dient blijk te geven van motivatie, au-
thenticiteit en integriteit. Indien dit onvoldoende blijkt uit 
de projectdocumenten, kan dit nagegaan worden in een 
gesprek tussen de organisatoren en Design Vlaanderen.

Bij de organisatie van een tentoonstelling dienen minstens 
2/3de van de deelnemende ontwerpers en/of kunstenaars 
erkend te zijn bij Design Vlaanderen. Uitzondering hierop 
vormen de tentoonstellingen die een internationaal 
karakter hebben (waaraan ook niet-Vlamingen deel-
nemen) en de gemengde tentoonstellingen (beeldende 
kunstenaars en ontwerpers). In deze gevallen wordt de 
grootte van het bedrag van de toelage pro rata berekend 
naargelang het aantal bij Design Vlaanderen geselecteerde 
deelnemers.

3. Welke projecTen komen In aanmerkIng

Voor financiële ondersteuning komen deze projecten in 
aanmerking die van algemeen nut zijn voor de heden-
daagse vormgeving in Vlaanderen, of die de ontplooiing 
van individuele ontwerpers en/of kunstenaars ten goede 
komen.

De betoelaging wordt gegeven aan initiatieven van derden, 
die al dan niet samen met Design Vlaanderen georgani-

•

•

seerd worden, en/of aan de eigen initiatieven van Design 
Vlaanderen. 

Om te oordelen over de inhoud van het ingediende 
project, hanteert Design Vlaanderen als referentiekader 
de heersende opvattingen betreffende de hedendaagse 
vormgeving, zoals die af te leiden zijn uit de internationale 
vaktijdschriften, tentoonstellingscatalogi en naslagwerken 
rond hedendaagse vormgeving en design.

4. omvang van de sTeun

De toelagen worden als volgt ingedeeld:

studiebeurzen voor vervolmaking;
deelname aan workshops of colloquia;
deelname aan beurzen;
organisatie van workshops, stages, colloquia, 
wedstrijden;
deelname aan tentoonstellingen in het buitenland;
organisatie van tentoonstellingen in binnen- en 
buitenland;
uitgave van promotiemateriaal;
ontwikkeling van prototypes;
aankopen door Design Vlaanderen van werk van 
kunstenaars en/of ontwerpers, erkend bij Design 
Vlaanderen

De grootte van de toelage wordt bepaald op basis van de 
kwaliteit van het project en van de aard van de toelage :

max. 50 % voor studiebeurzen; deelname aan en 
organisatie van workshops, colloquia, beurzen en 
wedstrijden; organisatie van tentoonstellingen; 
deelname aan tentoonstellingen in het buitenland en 
in galerijen; deelname aan valabele beurzen (stand); 
voor de uitgave van eigen catalogi, brochures of CD-
roms; deelname aan valabele beurzen (standhuur);
max. 70 % voor een collectieve deelname van 
kunstenaars en/of ontwerpers aan een beurs of 
tentoonstelling, met als doel een verlaging van de 
projectkosten;
max. 100 % als Design Vlaanderen als volwaardige 
partner optreedt in de realisatie van een project dat 
niet tijdig kon opgenomen worden in het Jaarpro-
gramma van Design Vlaanderen.

Een aanvrager kan meerdere malen per jaar om een toe-
lage verzoeken. In zo’n geval zal altijd rekening gehouden 
worden met de grootte van de toelage(n) die hetzelfde 
jaar reeds werd(en) toegekend aan deze aanvrager.

Op jaarbasis wordt een maximaal bedrag van € 4.000 per 
ontwerper toegekend, met uitzondering van de betoela-
ging van prototypes en projecten waarbij Design Vlaande-
ren als volwaardige partner optreedt. 

•
•
•
•

•
•

•
•
•

•

•

•
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De Expertgroep Vormgeving behoudt zich binnen de 
maxima het recht toe om forfaitaire bedragen toe te 
kennen:

voor galerijen worden forfaitaire bedragen gehan-
teerd gaande van € 250 tot € 1.000. De grootte van 
het bedrag hangt af van de aard van de tentoonstel-
ling, de aard van de galerie, de voorziene kosten, het 
internationaal karakter,…;
voor voortgezette opleidingen in het buitenland 
(postgraduaat) wordt het forfaitaire bedrag gehan-
teerd van € 1.250 per semester;
voor website wordt het forfaitaire bedrag van 
€ 1.000 gehanteerd voor het aanmaken van een 
nieuwe of vernieuwe website.

De Expertgroep Vormgeving houdt bij de bepaling van het 
bedrag rekening met de regionale, nationale of interna-
tionale uitstraling van het project. De Expertgroep kan 
overgaan tot een lineaire verlaging van de toegekende be-
dragen om het beschikbare budget niet te overschrijden.

•

•

•

5. aanvraagprocedure

De aanvraag gebeurt via een aanvraagformulier, te down-
loaden via http://www.designvlaanderen.be/subsidies/

Er zijn 3 data waarop de aanvragen moeten binnenge-
bracht worden:

1. voor aanvragen gerealiseerd in periode december- 
maart, moet aanvraag ten laatste 1 oktober 2007 binnen;

2. voor aanvragen gerealiseerd in periode april-juli, moet 
aanvraag ten laatste 1 februari 2008 binnen;

3. voor aanvragen gerealiseerd in periode augustus-no-
vember, moet aanvraag ten laatste 1 juni 2008 binnen.

6. conTacT

Voor meer informatie over de aanvraagprocedure en de 
inhoudelijke aspecten van deze tegemoetkoming kan men 
terecht bij:

Design Vlaanderen
Eva Coudyzer
Koloniënstraat 56
1000 Brussel
Tel. 02 227 60 68
E-mail: eva.coudyzer@designvlaanderen.be
www.designvlaanderen.be
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belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling

(laatste aanpassing:04/2006)

1. WaT houdT deze maaTregel In

Het belastingskrediet heeft uitsluitend betrekking op de 
octrooien en vaste activa die dienen voor het bevorde-
ren van O&O van nieuwe producten en geavanceerde 
technologieën die geen invloed hebben op het milieu of 
de negatieve invloed op het milieu beperken.

In het huidig stelsel kunnen vennootschappen onder be-
paalde voorwaarden genieten van een verhoogde investe-
ringsaftrek voor  milieuvriendelijke investeringen in O&O 
en octrooien (zie hoofdstuk Investeringsaftrek). Vanaf het 
aanslagjaar 2007 zullen vennootschappen onherroepelijk 
een keuze moeten maken tussen hetzij de investeringsaf-
trek, hetzij het nieuwe belastingkrediet.

Het belastingkrediet kan éénmalig of gespreid toegepast 
worden. Het tarief van het éénmalig belastingkrediet 
wordt berekend op basis van het standaardtarief in de 
vennootschapsbelasting dat toegepast wordt op een deel 
van aanschaffings-of beleggingswaarde van de materiële 
vaste activa die in nieuwe staat zijn verkregen of tot stand 
gebracht en van de nieuwe immateriële vaste activa als 
deze in België voor de uitoefening van de beroepswerk-
zaamheid worden gebruikt. Dit gedeelte komt overeen 
met het percentage van de verhoogde investeringsaftrek.

Het gespreide belastingkrediet wordt berekend op basis 
van het standaardtarief in de vennootschapsbelasting dat 
toegepast wordt op de afschrijving die voor elk belastbaar 
tijdperk van de afschrijvingsperiode wordt aangenomen, 
vermenigvuldigd met het percentage van de gespreide 
(verhoogde) investeringsaftrek. Het gespreide belasting-
krediet is niet voor octrooien toepasbaar.

Het nieuw belastingkrediet houdt in dat het fiscaal 
voordeel (dat overeenkomt met de belasting die men zou 
uitsparen indien men de investeringsaftrek zou toegepast 
hebben) verrekend wordt met de verschuldigde ven-
nootschapsbelasting. Het krediet is (in beperkte mate) 
overdraagbaar naar de 4 volgende aanslagjaren, met het 
voordeel dat het belastingkrediet effectief terugbetaald 
kan worden indien de vennootschap het krediet niet ef-
fectief heeft kunnen verrekenen. 

2. WIe komT In aanmerkIng

De binnenlandse vennootschappen en de Belgische inrich-
tingen van buitenlandse vennootschappen die investeren 
in vaste activa die hen recht geven op de verhoogde  
investeringsaftrek voor octrooien en onderzoek en ont-
wikkeling zullen vanaf aanslagjaar 2007 een keuze moeten 
maken tussen hetzij investeringsaftrek, hetzij het nieuwe 
belastingkrediet. De maatregel treedt in werking vanaf 
aanslagjaar 2007 (dus boekjaar eindigend op 31/12/2006). 
Er wordt uitdrukkelijk gesteld dat elke wijziging vanaf 18 
november 2005 aan de afsluitingsdatum van de jaarre-
kening zonder uitwerking is voor de toepassing van het 
belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling.

3. conTacT

Voor meer informatie zie “Investeringsaftrek”.
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belastingvrijstelling voor de uitbouw van het technologisch personeel, 
diensthoofd voor de uitvoer en diensthoofd iKZ

(laatste aanpassing: 02/2007)

1. WaT houdT deze maaTregel In

Ondernemingen kunnen een belastingvrijstelling bekomen 
ten belope van € 10.0001 per bijkomende personeels-
eenheid die in België voor één van volgende doeleinden 
worden tewerkgesteld:

de uitbouw van het technologisch potentieel van de 
onderneming;
en betrekking van diensthoofd voor de uitvoer;
een betrekking van diensthoofd van de afdeling 
Integrale Kwaliteitszorg (IKZ).

2. WIe komT In aanmerkIng

Alle nijverheids-, landbouw- en handelsbedrijven kun-
nen van deze vermindering genieten. Vrije beroepen zijn 
echter uitgesloten.

3. aanvraagprocedure

Om te kunnen genieten van deze vrijstelling dient de 
onderneming bij de aangifte van de inkomsten-belastingen 
van elk belastbaar tijdperk, waarvoor de toekenning of 
het behoud van de vrijstelling wordt aangevraagd, een no-
minatieve opgave per soort van vrijstelling bij te voegen.

Daarnaast dient al naargelang de functie van het perso-
neelslid volgende attesten te worden bijgevoegd. Deze 
opgaven moeten worden ingediend binnen de termijn 
die gesteld is voor het overleggen van de aangifte in de 
inkomstenbelastingen van het belastbare tijdperk.

personeel voor de uitbouw van het technologisch 
potentieel van de onderneming: een attest wordt 
uitgereikt door:
POD Wetenschapsbeleid
Belastingvrijstelling
Productie en analyse van O&O-indicatoren
Wetenschapsstraat 8
1000 Brussel
Tel. 02 238 36 70
Fax 02 230 59 12
E-mail: info.fisc@belspo.be
Website: www.belspo.be

voor het diensthoofd van de afdeling IKZ moet 
een attest worden bijgevoegd van de bevoegde 
Minister ter gelegenheid van de aanwerving van het 
personeelslid bij een dienst Integrale kwaliteitszorg, 
opgericht binnen de onderneming.

1 Door indexering bedraagt de vermindering €13.010 (aanslagjaar 2008).

•

•
•

•

•

Dit attest moet aangevraagd worden bij:

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Kwaliteit en Veiligheid
Afdeling Accreditatie
Guido Goyens
WTC III – 5e verdieping
Simon Bolivarlaan 30
1000 Brussel
Tel. 02 277 72 00
E-mail: Guido.Goyens@economie.fgov.be
Website: www.mineco.fgov.be

bij de tewerkstelling van een diensthoofd voor de 
uitvoer moet een attest op naam worden uitgereikt 
door:
Agentschap voor Buitenlandse Handel
Arnout Van Wittenberghe
Montoyerstraat 3
1000 Brussel
Tel. 02 206 35 06
Fax 02203 18 12
E-mail: arnout.van-wittenberghe@abh-ace.org
Website: www.abh-ace.org

3. conTacT

FOD Financiën
Administratie van de ondernemings- en 
inkomensfiscaliteit
North Galaxy-bus 25
Koning Albert II-laan 33
1030 Brussel
Tel. 02 57 257 57
E-mail: info.tax@minfin.fed.be
Website: fiscus.fgov.be

•
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enterprize

(laatste aanpassing:02/2007)

1. WaT houdT deze maaTregel In

Enterprize is de een nationale ondernemingsplan-
wedstrijd, met als doel vernieuwende ideeën en jonge 
ondernemers die getuigen van ondernemingszin te 
erkennen en te belonen.

2. WIe komT In aanmerkIng

De ondernemingsprojecten en ondernemingen die 
opgericht zijn na 1 januari 2003 kunnen deelnemen, indien 
aan volgende drie criteria wordt voldaan:

het moet gaan om een innovatief project;
het moet een zeker economisch potentieel 
bevatten;
een Belgische hoofdzetel hebben.

Binnen de wedstrijd zijn er vier categorieën:

beste projecten: voor innoverende 
ondernemingsprojecten;
beste ondernemingen: voor alle jonge, innoverende 
bedrijven opgericht na 1 januari 2003;
sociale economie: voor bedrijven of projecten 
waarvan één van de missies de sociale reïntegratie 
van kansarmen is;
micro-ondernemers: voor innovatieve zelfstandige 
ondernemers met focus op een lokale markt of op 
specifiek marktsegement.

Uit de eerste twee categorieën worden drie laureaten 
gekozen en uit de twee laatste categorieën één laureaat.

3. prIjzen

De acht laureaten krijgen prijzen voor een totale waarde 
van meer dan € 100.000: gepersonaliseerde coaching 
gedurende 1 jaar, advies, cash, mediaruimte, huisves-
ting, opleidingen, een leasingwagen, interimdiensten, 
computers,….

4. evaluaTIeprocedure

Na het invullen van een inschrijvingsformulier op de 
website www.enterprize.be waarin het te verwezenlijken 
project wordt beschreven, dienen de kandidaten te beslis-
sen of ze een beroep wensen te doen op een gratis coach 
(hiervoor moet een bijkomend aanvraagformulier worden 
ingevuld). Zo snel mogelijk na de inschrijving ontvangt 
elke kandidaat een mail waarin wordt bekendgemaakt of 
haar dossier werd weerhouden.

•
•

•

•

•

•

•

De deelnemers waarvan het dossier werd aanvaard, 
 ontvangen samen met de bevestiging van hun deelname, 
een login die hen toegang biedt tot de workzone op 
de website waar het bedrijfsplan moet worden inge-
diend met of zonder coach (voor de Nederlandstalige 
 inschrijvingen is dit de Vlerick School). 

Op basis van dit bedrijfsplan wordt een eerste selectie 
doorgevoerd. De geselecteerde ondernemers moeten dit 
plan persoonlijk verdedigen voor een jury samengesteld 
uit professionals uit de bedrijfswereld. 

 De criteria voor de evaluatie van de projecten zijn o.m.:

de originaliteit van het project of de activiteit,
het aanbod van producten/diensten en de 
 afstemming ervan op de markt,
de markt en de concurrentie waarop deze activiteit 
betrekking heeft,
het businessmodel, 
het teamprofiel, … 

Tenslotte worden hieruit zeven laureaten geselecteerd.

5. InschrIjvIng 

Enterprize 2007 is gestart op 1 februari 2007. De busi-
nessplannen moeten uiterlijk op 15 juni 2007 ingediend 
worden.

6. conTacT

Voor meer informatie over de wedstrijd Enterprize 2007 
kunt u terecht op de website www.enterprize.be of bij de 
coördinerende instantie:

EnterPrize
Joseph Wybranlaan 40 
1070 Brussel 
Tel. 02 529 58 11
Fax 02 529 59 11
E-mail: info@enterprize.be
Website: www.enterprize.be.

•
•

•

•
•
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innovatiepremie

(laatste aanpassing:10/2007)

1. WaT houdT deze maaTregel In

Via de innovatiepremie kan een werkgever een financiële 
vergoeding toekennen aan een werknemer die innova-
tie voorstelt met een reële waardetoevoeging voor het 
bedrijf. Deze financiële vergoeding wordt vrijgesteld van 
sociale zekerheidsbijdragen en is niet belastbaar als aan 
de voorwaarden wordt voldaan.

2. WIe komT In aanmerkIng

Deze tegemoetkoming kan toegekend worden aan alle 
werknemers van een onderneming die door een arbeids-
overeenkomst verbonden zijn met die onderneming. 
Zelfstandig bedrijfsleiders zijn dus uitgesloten.

3. Welke projecTen komen In aanmerkIng

Om voor de premie in aanmerking te komen moet het 
idee aan volgende voorwaarden voldoen:

de nieuwigheid moet een daadwerkelijke meer-
waarde betekenen met betrekking tot de normale 
activiteiten van de werkgever die de premie toekent;
de innovatie mag niet het voorwerp uitmaken van 
een voorafgaande offerteaanvraag of vraag tot 
bestek voor de aanschaf van producten of proces-
sen die door een derde aan diegene die de premie 
toekent werd gericht;
de innovatie moet door de werkgever in zijn onder-
neming worden ingevoerd of het voorwerp zijn van 
een prototype, een aanvraag voor de vervaardiging 
van een prototype of er moeten interne onderrich-
tingen aanwezig zijn die erop wijzen welke wijzigin-
gen de innovatie zal teweegbrengen in de normale 
activiteiten van de onderneming;

De premie zelf moet voldoen aan volgende voorwaarden:

de premie mag niet toegekend worden ter ver-
vanging of ter omzetting van in uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst verschuldigd loon, premie of 
voordeel in natura of enig ander voordeel of een 
aanvulling hierbij, al dan niet bijdrageplichtig voor de 
sociale zekerheid.
de premie mag enkel toegekend worden aan werk-
nemers die via een arbeidsovereenkomst gebonden 
zijn aan de werkgever die de premie toekent.
de totale som van de gedurende één kalenderjaar 
uitgekeerde premies bedraagt gezamenlijk niet meer 
dan 1% van het geheel van de loonmassa van de 
onderneming;
de premie is van toepassing op maximaal 10% van 
het aantal werknemers voor ondernemingen met 
meer dan 30 personen (hoogstens 3 voor bedrijven 
met minder dan 30 werknemers);

•

•

•

•

•

•

•

per innovatie mogen niet meer dan 10 werknemers 
de premie genieten;
het bedrag van de premies uitbetaald per werkne-
mer mag per kalenderjaar niet meer bedragen dan 
een maandloon.

4. omvang sTeun

De aan de werknemers betaalde of toegekende eenmalige 
innovatiepremies worden vrijgesteld van de personenbe-
lasting of de belasting der niet-inwoners en van de sociale 
zekerheidsbijdragen voor zover aan alle voorwaarden 
voldaan is. Voor werkgevers zijn deze premies aftrekbaar 
in de vennootschapsbelasting.

5. aanvraagprocedure

Wenst u een beroep te doen op dit systeem van in-
novatiepremie, dan moeten criteria, procedures, en de 
identificatie van het project waarop de premie betrekking 
heeft, bekend gemaakt worden binnen de onderneming en 
aan de minister van Economie meegedeeld worden.

Er moet ook een mededeling aan de RSZ gebeuren van 
de bedragen en de namen van de begunstigden van deze 
premie in de maand volgend op de toekenning van de 
premie.

De communicatie van de gegevens aan de dienst Concur-
rentievermogen van de FOD Economie, KMO, Mid-
denstand en energie moet gebeuren via formulieren, die 
beschikbaar zijn via de website.

6. conTacT

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
WTC III
Dienst Concurrentievermogen (5de verdieping)
Simon Bolivarlaan 30
1000 Brussel
Tel. 02 277 74 40
Fax 02 208 36 66
E-mail:  innovatiepremie@economie.fgov.be
website: http://economie.fgov.be/innovatiepremie

•

•



 Aanslagjaar 2008

 Natuurlijke 
personen

KMO-vennoot-
schappen (1)

Andere 
vennootschappen

Gewone investeringen (2) 3,5 - -

Gespreide aftrek voor gewone investeringen (3) 10,5 - -

Energiebesparende investeringen (4) 13,5 13,5 13,5

Octrooien (5) 13,5 13,5 13,5

Milieuvriendelijke investeringen in O&O (6) 13,5 13,5 13,5

Gespreide aftrek voor milieuvriendelijke investeringen in O&O (7) 20,5 20,5 20,5

Investeringen ter bevordering van herbruikbare verpakkingen (8) 3,5 3 3

Investeringen in beveiliging (9) 20,5 20,5 -

Investeringen in zeeschepen (10) - 30 30

Investeringen in rookafzuig- of verluchtingssystemen in horeca-inrichtingen (11) 13,5 13,5 13,5

Toelichting bij de tabel
1 KMO-vennootschappen zijn Belgische vennootschappen die aan de volgende voorwaarden voldoen: de aandelen of delen van de ven-

nootschap behoren voor meer dan de helft toe aan één of meer natuurlijke personen, deze aandelen moeten de meerderheid van het 
stemrecht in de vennootschap vertegenwoordigen.

2 Sinds het aanslagjaar 2007 is de gewone investeringsaftrek voor KMO-vennootschappen afgeschaft(zowel de éénmalige als de gespreide) als 
gevolg van de “notionele interestaftrek” die vanaf aanslagjaar 2007 van kracht werd.

3 De gespreide aftrek voor gewone investeringen kan enkel worden toegepast indien de onderneming minder dan 20 werknemers tewerk-
stelt.  Sinds het aanslagjaar 2007 is de gespreide aftrek voor vennootschappen afgeschaft. Indien die aftrek echter werd verleend voor een 
vroeger aanslagjaar, dan blijft de investeringsaftrek lopen voor de resterende periode ervan. 

4 Om te kunnen genieten van de verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen moeten deze investeringen opgeno-
men zijn in een bepaalde categorie. Een lijst van deze categorieën vindt u als bijlage in de brochure “Subsidieleidraad – U werkt energie- en 
milieubewust”. 
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investeringsaftrek

(laatste aanpassing :10/2007)

1. WaT houdT deze maaTregel In

Een onderneming, die bij de oprichting of uitbreiding een 
investering uitvoert, kan onder bepaalde voorwaarden 
een investeringsaftrek verkrijgen. Dit is een fiscaal 
voordeel waarbij men een bepaald percentage van de 
aanschaffings- of beleggingswaarde van de investeringen 
uitgevoerd tijdens het belastbaar tijdperk, mag aftrek-
ken van de belastbare winst. Het percentage past men 
éénmalig toe op de aanschaffings-of beleggingswaarde van 
de goederen.

Indien de winst onvoldoende is, mogen de investeringsaf-
trekken die niet kunnen worden verricht, onder bepaalde 
voorwaarden overgedragen worden op de winsten van de 
volgende belastbare tijdperken. 

2. InvesTerIngen

In de algemene regel moet het gaan om materiële vaste 
activa die in nieuwe staat zijn verkregen of tot stand 
gebracht en om nieuwe immateriële vaste activa. Deze 
activa-bestanddelen moeten in België uitsluitend voor 
het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid worden 
gebruikt en ze moeten ten minste over drie jaar afschrijf-
baar zijn. 

 
 
‘Leasing’ komt ook in aanmerking. 

Volgende investeringen zijn uitgesloten van de 
investeringsaftrek:

niet uitsluitend voor het beroep gebruikte activa;
de gebouwen aangeschaft in het vooruitzicht van 
wederverkoop;
de niet-afschrijfbare activa of activa afschrijfbaar op 
minder dan drie jaar;
de bijkomende lasten indien ze niet samen met 
de activa waarop ze betrekking hebben, worden 
afgeschreven;
de personenwagens en de wagens voor dubbel 
gebruik;
als het recht van gebruik van een investeringsgoed 
afgestaan wordt aan een derde, wat het geval is bij 
verhuur. Een uitzondering wordt echter gemaakt als 
de gebruiker een natuurlijk persoon is, en hij het 
gehuurde goed gebruikt voor de uitoefening van zijn 
zelfstandige beroepsactiviteit.

3. Welke sTeun kan men genIeTen

Voor de investeringen uitgevoerd in 2007 (aanslagjaar 
2008) gelden volgende percentages (zie tabel):

•
•

•

•

•

•



5 Sinds het aanslagjaar 2007 kunnen vennootschappen opteren voor het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling. Het fiscale 
voordeel wordt hierbij niet toegekend in de vorm van een aftrek van het fiscale resultaat, maar op de verschuldigde vennootschaps-
belasting wordt er een belastingvermindering toegepast. Vennootschappen die kiezen voor dit belastingkrediet kunnen nooit meer de 
investeringsaftrek toepassen voor octrooien en milieuvriendelijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling (zowel de éénmalige als 
de gespreide). 

6 Milieuvriendelijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling zijn investeringen in onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten 
en toekomstgerichte technologieën die geen negatief effect op het leefmilieu hebben of die het negatieve effect op het leefmilieu 
beogen te minimaliseren. 

7 Voor de gespreide aftrek voor milieuvriendelijke investeringen in O&O is de voorwaarde van een tewerkstelling van minder dan 20 
werknemers niet van toepassing. 

8 Investeringen met betrekking tot productie en recyclage van herbruikbare verpakkingen geven recht op een aftrek van 3 %. Dit is niet 
relevant voor natuurlijke personen gezien het percentage van 3 % lager is dan de gewone investeringsaftrek van 3,5 %. 

9 Deze categorie betreft de investeringen voor de beveiliging van de beroepslokalen; deze moeten aanbevolen en goedgekeurd zijn 
door de ambtenaar belast met de adviezen inzake techno-preventie in de betrokken politiezone. 

 Naast de KMO-vennootschappen hebben ook kleine vennootschappen recht op deze aftrek vanaf het aanslagjaar 2006. Kleine ven-
nootschappen zijn vennootschappen met een gemiddeld personeelsbestand van minder dan 100 werknemers en die voor het laatst 
afgesloten boekjaar niet meer dan één van de volgende criteria overschrijden:

  - gemiddeld personeelsbestand < 50 werknemers;
  - omzet < € 7.300.000;
  - en balanstotaal < € 3.650.000.
10 De investeringsaftrek van 30 % voor investeringen in zeeschepen is enkel van toepassing op vennootschappen die uitsluitend winst uit 

zeescheepvaart verkrijgen.
11  De investeringsaftrek is specifiek voor horeca-inrichtingen die investeren in een rookafzuigsysteem of een verluchtingssysteem in een 

rookkamer.
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4. aanvraagprocedure

4.1. Formulier 275 U invullen en bij de belastingsaan-
gifte voegen. De belastingplichtige die geopteerd heeft 
voor de gespreide aftrek moet dit formulier elk jaar bij 
zijn aangifte voegen tot het volledig investeringsbedrag is 
afgetrokken.
Per categorie van vaste activa een opgave bijvoegen met 
volgende inlichtingen:

datum van aanschaffing of verwerving;
de juiste benaming;
de aanschaffings- of beleggingswaarde;
de normale gebruiksduur en de afschrijvingsduur.

4.2. Voor de energiebesparende investeringen moet 
het attest, om bij de belastingsaangifte te voegen, via het 
formulier CEB-2 worden aangevraagd, op straffe van 
verval, binnen drie maanden na de laatste dag van het 
belastbaar tijdperk waarin de activa zijn verworven, bij:

Vlaamse Overheid
Vlaams Energie Agentschap
Frank Van Droogenbroeck
Koning Albert II-laan 20, bus 15
1210 Brussel
Tel. 02 553 46 00
Fax 02 553 46 01
E-mail: frank.vandroogenbroeck@vea.be
Website: www.energiesparen.be

•
•
•
•

4.3. Voor de milieuvriendelijke investeringen in 
onderzoek en ontwikkeling moet bij de aangifte van de in-
komstenbelastingen van het tijdperk waarin de bedoelde 
bestanddelen zijn aangeschaft of tot stand gebracht, een 
attest worden bijgevoegd.

Een aanvraagformulier tot het verkrijgen van dit attest, 
dat het milieuvriendelijk karakter van de investering moet 
bevestigen, wordt aangevraagd bij:

Vlaamse Overheid
Departement Leefmilieu, Natuur en Energiebeleid (LNE)
Ilse Vansteenwegen
Graaf de Ferraris-gebouw, 3de verdieping
Koning Albert II-laan 20, bus 8
1000 Brussel
Tel. 02 553 03 11
Fax 02 553 80 55
E-mail: ilse.vansteenwegen@lne.vlaanderen.be
Website: www.mina.be/efaminabel.html

4.4. De verwerving van de octrooien moet gestaafd 
worden door:

een afschrift van het contract op grond waarvan de 
onderneming het octrooi of het recht tot exploita-
tie ervan heeft aangeschaft;
het bewijs dat het octrooi of het recht tot exploita-
tie ervan nooit door een andere onderneming voor 
het uitoefenen van haar beroepswerkzaamheid in 
België is gebruikt.

•

•
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4.5.  Voor de investeringen in beveiliging is de procedure 
vanaf aanslagjaar 2008 sterk vereenvoudigd. De uitgaven 
dient u op ten nemen in uw belastingsaangifte.  
Volgende documenten moet u ter beschikking houden 
voor de FOD financiën:

Facturen van de investering
Betalingsbewijzen van deze facturen
Verklaring van de aannemer op de factuur of bijlage 
die de kwaliteit van het materiaal garandeert 
Voor de alarmsystemen en de volgsystemen, het 
bewijs van een geschreven overeenkomst met een 
goedgekeurde alarmcentrale
Voor de camerasystemenen, het attest dat bewijst 
dat het systeem werd aangegeven bij de Commissie 
ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

De aannemer moet aangeven in welke beroepslokalen 
de werken werden uitgevoerd en een verklaring afleggen 
van over de kwaliteit ervan. De aannemer moet dus 
aantonen dat de investeringen en materialen voldoen aan 
de wettelijke vereisten. 
Voor advies met betrekking tot beveiliging van uw 
beroepslokalen kan u steeds terecht bij de technopreven-
tieve adviseurs van uw politiezone. 
De contactgegevens van deze adviseurs alsook een lijst 
van de materialen die recht geven op een fiscale aftrek 
kan u terugvinden op de website www.besafe.be

Bijkomende inlichtingen kunt u verkrijgen bij:

FOD Binnenlandse Zaken
Algemene Directie Veiligheid en Preventie
Directe Locale Integrale Veiligheid
Waterloolaan 76
1000 Brussel
Tel. 02 557 35 55
E-mail: sliv@ibz.fgov.be
Website: www.besafe.be

•
•
•

•

•

5. conTacT

Bijkomende inlichtingen over de investeringsaftrek kunt u 
verkrijgen bij:

FOD Financiën
Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit
North Galaxy-bus 25
Koning Albert II-laan 33
1030 Brussel
Tel. 02 57 257 57
E-mail: info.tax@minfin.fed.be
Website: fiscus.fgov.be
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belastingvrijstelling voor octrooi-inkomsten

(laatste aanpassing:10/2007)

1. WaT houdT deze maaTregel In

Deze maatregel  is bedoeld om bedrijven te stimuleren 
om octrooien te nemen of te ver-werven van derden. 
Vanaf aanslagjaar 2008 kan 80 % van de inkomsten uit 
octrooien worden vrijgesteld van belasting.

Twee categorieën van inkomsten uit octrooien komen in 
aanmerking voor vrijstelling:

Vergoedingen voor licenties;
Vergoedingen begrepen in de verkoopprijs van goe-
deren of diensten van de vennootschap.

De vrijstelling geldt voor alle octrooien, niet alleen Belgi-
sche octrooien en Europese octrooien met gelding in  
België maar ook octrooien die geldig zijn in andere 
landen.

De octrooiaftrek kan enkel toegepast worden op ver-
leende octrooien, die geldig zijn.

De regeling geldt enkel voor nieuwe producten die vanaf 
1 januari 2007 werden gecommercialiseerd, ongeacht de 
datum van registratie van het octrooi.

Deze maatregel is enkel geldig voor inkomsten uit oc-
trooien en aanvullende beschermingscertificaten maar 
niet voor inkomsten uit  andere intellectuele eigendoms-
rechten zoals merken, modellen,…

•
•

2. WIe komT In aanmerkIng

Binnenlandse vennootschappen en de Belgische inrichtin-
gen van buitenlandse vennootschappen kunnen van deze 
vrijstelling gebruik maken. Het bestaan van een onder-
zoekscentrum in België of in het buitenland is vereist.

3. aanvraagprocedure

Dit is een nieuwe maatregel waarvan de aanvraagpro-
cedure nog niet gekend is. Van zodra deze gekend is 
verschijnt ze in deze subsidieleidraad.

6. conTacT

FOD Financiën
Administratie van de ondernemings- en 
inkomensfiscaliteit
North Galaxy- bus 25
Koning Albert ll- laan 33
1030 Brussel
Tel. 02 57 257 57
E-mail: info@taxminfin.fed.be
Website: fiscus.fgov.be
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Vrijstelling doorstorting van bedrijfsvoorheffing in het kader van 
wetenschappelijk onderzoek

(laatste aanpassing:02/2007)

1. WaT houdT deze maaTregel In

De  bestaande fiscale maatregel die het wetenschappelijk 
onderzoek aanmoedigt door een gedeeltelijke vrijstelling 
van doorstorting van bedrijfsvoorheffing werd uitge-
breid. Deze vrijstelling voor wetenschappelijk onderzoek 
werd immers verruimd tot privé-ondernemingen die 
een samenwerkingsakkoord hebben met universiteiten, 
hogescholen of erkende wetenschappelijke instellingen. 
Daarnaast is er ruime uitbreiding voor onderzoek en 
ontwikkeling in de privé-ondernemingen (de zogenaamde 
Ph. D’s) en voor jonge innoverende privé-ondernemingen 
(Young Innovative Company). 

2. WIe komT In aanmerkIng

assistent-onderzoekers
postdoctorale onderzoekers
onderzoekers van privé-ondernemingen die aan 
onderzoeksprojecten werken in het kader van 
samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met uni-
versiteiten of hogescholen gevestigd in de Europese 
Economische Ruimte, of met erkende wetenschap-
pelijke instellingen.
onderzoekers met een diploma in de toegepaste 
wetenschappen, in de exacte wetenschappen, in 
de geneeskunde of in de diergeneeskunde of van 
burgerlijk ingenieur en die tewerkgesteld zijn in 
onderzoeks-en ontwikkelingsprogramma’s.
universitaire onderzoekers met een masterdiploma 
die toegewezen zijn aan een O&O activiteit in de 
privésector
wetenschappelijk personeel (onderzoekers, on-
derzoekstechnici, projectbeheerders inzake on-
derzoek en ontwikkeling) van jonge innoverende 
ondernemingen (Young Innovative Company). Deze 
vrijstelling is dus niet mogelijk voor administratief of 
commercieel personeel.

Een onderneming voldoet aan de definitie van Young In-
novative Company als de vennootschap:

onderzoeksprojecten uitvoert,
voldoet aan de definitie van kleine onderneming1

minder dan 10 jaar bestaat voor 1 januari van het 
jaar waarin de vrijstelling van doorstorting BV  
wordt toegekend.

1 Kleine ondernemingen zijn vennootschappen met rechtspersoonlijk-
heid die voor het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan één van de 
volgende criteria overschrijdt:
- jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50
- jaaromzet (excl. BTW): € 7.300.000
- balanstotaal: € 3.650.000
tenzij het jaargemiddelde van het personeelsbestand meer dan 100 
bedraagt.

•
•
•

•

•

•

•
•
•

niet opgericht is in het kader van een concentra-
tie, een herstructurering, een uitbreiding van een 
vroegere activiteit of een overname van dergelijke 
activiteiten;
uitgaven heeft gedaan op het vlak van onderzoek 
en ontwikkeling die minstens 15 % van de totale 
kosten van het voorgaande belastbaar tijdperk 
vertegenwoordigen.

Wanneer de vennootschap aan het eind van een belast-
baar tijdperk niet langer voldoet aan de definitie van 
Young Innovative Company mag de vrijstelling van door-
storting van de bedrijfsvoorheffing niet meer toegepast 
worden op de bezoldigingen toegekend of betaald vanaf 
de eerstvolgende maand.

3. omvang sTeun

De steun bestaat er in dat de werkgevers vrijgesteld 
worden om een bepaald percentage van de verschuldigde 
bedrijfsvoorheffing op de bovenvermelde werknemers 
door te storten aan de fiscus. 
Welk percentage wordt vrijgesteld?:

65 % voor universiteiten, hogescholen, het Nationaal 
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (NFWO) 
en het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek 
- Vlaanderen (FWOV);
50 % voor de door de minister erkende weten-
schappelijke instellingen;
50 % voor ondernemingen die bezoldigingen uitbe-
talen of toekennen aan onderzoekers die aan onder-
zoeksprojecten werken in het kader van samenwer-
kingsovereenkomsten afgesloten met universiteiten 
of hogescholen in de EER of met erkende weten-
schappelijke instellingen
25 % voor wetenschappelijk onderzoekers met 
PhD (doctoraat) en masterdiploma’s op een aantal 
welbepaalde studiedomeinen, bijvoorbeeld de toege-
paste wetenschappen, ide exacte wetenschappen, 
farmaceutische wetenschappen,…
50 % voor het wetenschappelijk personeel van on-
dernemingen die voldoen aan de definitie van Young 
Innovative Company;

4. conTacT

FOD Financiën
Administratie van de ondernemings- en 
inkomensfiscaliteit
North Galaxy-bus 25
Koning Albert II-laan 33
1030 Brussel
Tel. 02 576 41 09
Website: www.belspo.be/belspo/fisc/index_nl.stm

•

•

•

•

•

•

•
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Zevende eU-kaderprogramma voor onderzoek, technologische 
ontwikkeling en demonstratie

(laatste aanpassing:02/2007)

1. WaT houdT deze maaTregel In

Het kaderprogramma is het belangrijkste instrument van 
de Europese Unie voor de financiering van onderzoek 
en ontwikkeling. Op 1 januari 2007 ging het 7e kaderpro-
gramma van start, dat zal lopen tot eind 2013. 

Het 7de kaderprogramma is opgebouwd rond 4 speci-
fieke programma’s:

1. Coöperatie
Ondersteuning van onderzoeksactiviteiten uitgevoerd in 
transnationale samenwerking, van collaboratieve projec-
ten en netwerken tot coördinatie van nationale onder-
zoeksprogramma’s. Internationale coöperatie tussen EU 
en derde landen behoort eveneens tot dit onderdeel. 
Volgende subprogramma’s worden onderscheiden:

Collaborative research
Joint Technology Initiatives
Coordination of non-Community research programmes
Technology platform

De volgende thema’s zijn geselecteerd:

Gezondheid
Voeding, landbouw, visserij en biotechnologie
Informatie en communicatietechnologie
Nanowetenschappen, nanotechnologieën, materialen 
en nieuwe productietechnologieën
Energie
Milieu en klimaatverandering
Transport en aeronautica
Socio-economische wetenschappen en 
menswetenschappen
Ruimte
Veiligheid

2. Ideeën 
Versterking van dynamisme, creativiteit en uitmuntend-
heid van Europees onderzoek in alle wetenschappelijke en 
technologische gebieden, waaronder engineering, socio-
economische wetenschappen en menswetenschappen.

3. Mensen
Kwantitatieve en kwalitatieve versterking van mensen in 
onderzoek en technologie in Europa door opzetten van 
coherente Marie Curie acties

4. Capaciteiten
Ondersteuning van onderzoeksinfrastructuren, onderzoek 
ten behoeve van KMO’s en het onderzoekspotentieel van 
de Europese regio’s (Regions of Knowledge). Stimulering 
van het volledige onderzoekspotentieel van de uitgebrei-
de unie. Bouw van een effectieve democratische Europese 
Kennismaatschappij.

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Daarnaast komen 2 andere thema’s aan bod binnen het 
Euratom kaderprogramma:

• Onderzoek naar fusie-energie·  en nucleaire splitsing en 
stralingsbescherming
• Onderzoek naar nucleaire energie

VERSCHILLENDE PROJECTTYPES

Collaborative projects: focus op onderzoeksprojecten met 
duidelijk omschreven wetenschappelijke en technologi-
sche objectieven, en specifiek te verwachten resultaten 
(zoals ontwikkelen van nieuwe kennis of technologie om 
Europese competitiviteit te verbeteren). Deze projecten 
worden uitgevoerd door een consortium bestaande uit 
deelnemers uit diverse landen, en uit zowel industrie als 
kennisinstellingen.

Networks of Excellence: ontworpen voor onderzoeksinstel-
lingen die een substantieel deel van hun activiteiten en 
capaciteiten in een gegeven domein willen combineren en 
functioneel integrereren, met als doel een Europees ‘virtu-
eel onderzoekscentrum’ te creëren in dit domein.

Coordination and support actions: niet gericht op onder-
zoek, doch eerder op coördinatie en netwerking van 
projecten, programma’s en beleid

Individual projects: uitgevoerd door individuele nationale en 
multinationale onderzoeksteams, geleid door ‘hoofdon-
derzoeker’ en gesteund door de Europese Onderzoeks-
raad (ERC)

Support of training and career development of researchers: 
opleiding en carrière-ontwikkeling voor onderzoekers uit 
de Europese Unie en zijn onderzoekspartners, door een 
gamma aan steunacties onder de naam Marie Curie

Research for the benefit of specific groups – in particular 
SMEs: Onderzoek- en technologische ontwikkelingspro-
jecten waar het grootste deel van het onderzoek wordt 
uitgevoerd door universiteiten, onderzoeksinstellingen 
en andere, te voordele van specifieke groepen, in het 
bijzonder KMO’s of publiek maatschappelijke organisaties 
of hun netwerken.

2. WIe komT In aanmerkIng

Zowel projectvoorstellen van industriële ondernemingen, 
universiteiten als onderzoeksinstellingen komen voor 
steun in aanmerking. De projectvoorstellen dienen even-
wel aan de volgende voorwaarden te voldoen:
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passen binnen één van de thematische programma’s 
die door het Kaderprogramma worden aangegeven;
grensoverschrijdende samenwerking realiseren: de 
onderzoeksprojecten moeten worden uitgevoerd 
in samenwerking met minstens één partner uit een 
andere lidstaat;
een Europese dimensie bezitten, m.a.w. het moet 
nuttig zijn voor meerdere lidstaten of regio’s;
van hoog wetenschappelijk en technisch niveau zijn;
een innovatief en precommercieel karakter hebben;
van wetenschappelijk, technisch en economisch nut 
zijn.

3. aandachT voor kmo’s

Deelname aan het 7de kaderprogramma door KMO’s 
wordt gepromoot. Specifiek voor KMO’s is er het coö-
peratief onderzoek (CRAFT uit 6de KP) en het collectief 
onderzoek. 

•

•

•

•
•
•

4. omvang sTeun

Het basisprincipe van het 7e kaderprogramma is co-finan-
ciering. Dit betekent dat, over het algemeen, de commis-
sie niet zoekt naar onderzoeksdiensten door het plaatsen 
van contracten met het betalen van een vooropgestelde 
prijs. Het geeft eerder subsidies aan projecten, waarbij 
men voor een bepaald percentage van de totale kosten 
een bijdrage inbrengt. De maximum steun is afhankelijk 
van het projecttype. Het standaard percentage is 50 %. 
Bepaalde wettelijke entiteiten kunnen tot 75 % ontvangen 
(non-profit publieke instanties, KMO’s, onderzoeksinstel-
lingen, instellingen voor hoger onderwijs). Voor demon-
stratie-activiteiten, kan de steun 50 % bedragen. Voor 
andere activiteiten (consortium management), netwer-
king, opleiding, coördinatie, verspreiding van resultaten, 
enz.), kan de steun tot 100 % van de aanvaarde kosten 
bedragen. Het 100 % steunpercentage is ook van toepas-
sing op basisonderzoeksactiviteiten onder de Europese 
Onderzoeksraad.

5. conTacT

Voor bijkomende inlichtingen kunt u terecht bij het 
Vlaams Contactpunt Europese programma’s:

IWT-Vlaanderen
Bisschoffsheimlaan 25
1000 Brussel
Tel. 02 788 15 67
Fax 02 223 11 81
E-mail: europrogs@iwt.be
Website: www.europrogs.be
www.cordis.europa.eu/fp7



registratieformulier voor “Subisidieleidraad On Line”

Wenst u gratis geïnformeerd te worden over wijzigingen en nieuwe maatregelen dan biedt “Subsidieleidraad On Line” de 
mogelijkheid om per e-mail verwittigd te worden wanneer één van de brochures op de website wordt geactualiseerd. Deze 
e-mail zal tevens een korte toelichting bevatten van de gewijzigde of nieuwe steunmaatregel

Duid aan voor welke brochures u van deze gratis service wenst te genieten ?

 U heeft startersplannen
 U investeert - kleine en middelgrote ondernemingen*
 U investeert - grote ondernemingen*
 U denkt innovatief 
 U werft aan of zoekt steun voor opleidingen
 U heeft internationale ambities
 U werkt energie- en milieubewust

* De onderverdeling van de brochures gebeurt op basis van de Europese definitie van KMO die in de meeste steunmaatregelen wordt gehanteerd. Om als 

KMO te worden gedefinieerd dient men aan volgende voorwaarden te voldoen:

• minder dan 250 werknemers tewerkstellen;

• ofwel een jaaromzet realiseren van maximum € 50 miljoen, ofwel een balanstotaal van maximum € 43 miljoen;

Bij de toepassing van deze criteria wordt rekening gehouden met eventuele partner- en verbonden ondernemingen van het betrokken bedrijf. Hierdoor zullen 

gegevens van gelieerde bedrijven opgeteld moeten worden.

Een onderneming die één van deze criteria overschrijdt, wordt beschouwd als grote onderneming.

BedrIjfsgegevens  

Firmanaam

Activiteit (NACE-code indien mogelijk):

Ondernemingsnummer:

Mevrouw/de heer

Functie:

Adres:

Postcode:    Gemeente 

Tel.     Fax   

E-mail       Website

Terug te sturen naar

Gelieve deze informatie per fax of per e-mail over te maken aan het VLAO van uw Provincie:

VLAO Antwerpen     VLAO Limburg
Wouter Verhaverbeke     Luc Royackers 
Fax 03 260 87 07     Alexandra Fidlers
E-mail: wouter.verhaverbeke@vlao.be   Fax 011 29 20 01
       E-mail: luc.royackers@vlao.be
VLAO Oost-Vlaanderen     E-mail: alexandra.fidlers@vlao.be
Birgit De Ridder 
Fax 09 267 40 60     VLAO West-Vlaanderen
E-mail: birgit.deridder@vlao.be    Anne-Sophie Vandecandelaere
       Fax 050 32 50 01
VLAO Vlaams-Brabant     E-mail: asv@vlao.be
Cynthia Stinckens
Fax 016 31 10 51
E-mail: cynthia.stinckens@vlao.be


