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Veerkrachtsubsidie voor
Vlaamse bedrijven
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Veel sierteeltbedrijven ondervonden moeilijkheden door de Brexit. Sommige bedrijven
zien hun afzet dalen. Bedrijven die daardoor genoodzaakt zijn om zich te heroriënteren,
kunnen zich laten bijstaan door een externe adviseur en, dankzij de veerkrachtsubsidie,
een deel van de kosten recupereren.
Miet Poppe, secretaris AVBS

Relanceplan Vlaamse Veerkracht
Het relanceplan van de Vlaamse
Regering voorziet 83 miljoen euro
relancemiddelen om bedrijven te
steunen die getroffen worden door de
gevolgen van de Brexit. Daarvan gaat
50 miljoen naar het Agentschap
Innoveren & Ondernemen (VLAIO), dat
hiermee een ‘Brexit veerkrachtsubsidie’ kan toekennen aan Vlaamse
KMO's die door de Brexit genoodzaakt
zijn om hun strategisch businessplan
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te herzien. Van de overige middelen
gaat 33 miljoen euro naar het Flanders Investment & Trade (FIT) en
3 miljoen naar VLAM. VLAM bekostigt
hiermee onder meer de Brexit consulent (zie verder).

Brexit veerkrachtsubsidie
VLAIO zal met die 50 miljoen euro
heel wat acties opzetten, onder meer
gerichte transformatie-opleidingen,
uitbreiding van het VLAIO contract

“

Interessant voor
wie zich moet
heroriënteren
naar nieuwe
markten,
producten en
diensten

Brexit

Herzien van strategisch
businessplan

Giel Boey

�Wellicht interessant
voor sommige handelaars,
maar producenten vooralsnog niet in scope.�
Giel Boey, adviseur buitenlands beleid
bij Boerenbond, reflecteert. “Deze
ondersteuning kan Vlaamse KMO’s
helpen om hun strategie of productportfolio bij te sturen. Zuivere siertelers zitten echter net als landbouwers
vooralsnog niet in de scope van de
maatregel. De NACE-code 46220:
‘Groothandel in bloemen en planten’,
47761 ‘Detailhandel in bloemen,
planten, zaden en kunstmeststoffen in
gespecialiseerde winkels’ en de code
77296 ‘Verhuur en lease van bloemen
en planten’ horen er al wel bij. We
vinden het principieel belangrijk dat
onze land- en tuinbouwers van de
Brexitmaatregelen gebruik kunnen
maken. Een element om mee rekening te houden is het feit dat deze
steun aangerekend wordt onder de
‘de-minimissteun’. Voor primaire
productieactiviteiten bedraagt de
toegelaten de-minimissteun per
onderneming maximaal 20.000 euro
per periode van drie belastingjaren,
wat bij deze vorm van steun het minimumbedrag is voor elk project. In
België vallen belastingjaren samen
met kalenderjaren en lopen deze dus
van 1 januari tot en met 31 december.
Voor de verwerking en afzet van
landbouwproducten bedraagt de
de-minimissteun per onderneming
maximaal 200.000 euro per periode
van drie belastingjaren, wat dus
binnen de marges past van deze
veerkrachtsubsidie. We volgen dit van
kortbij op en informeren onze land- en
tuinbouwers wanneer er een uitbreiding van de actieradius zou komen.” n
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Het ziet er naar uit dat heel wat
Vlaamse KMO’s in de komende maanden door de Brexit genoodzaakt
worden om hun strategische businessplannen te herzien en zich te
heroriënteren naar nieuwe markten,
producten en diensten. Zij moeten
bijvoorbeeld nieuwe afzetmarkten
zoeken of een diversificatiestrategie
opzetten. Ook bepalingen uit het
EU-VK handels- en samenwerkingsakkoord - zoals de nieuwe Britse
invoertarieven, oorsprongsregels en
andere douaneformaliteiten - maken
het nodig de bedrijfsvoering te herbekijken. Voor deze belangrijke strategische oefening geeft VLAIO een duwtje
in de rug via deze nieuwe subsidie.
Een onderneming die een duurzame
bedrijfstransformatie wil uitvoeren
om de impact van de Brexit op te
vangen, komt in aanmerking. VLAIO
komt tussen in de kosten van de
samenwerking tussen een projectindiener (een bedrijf dat hinder ondervindt) en een externe private dienstverlener (consultancybureau,
kennisinstelling of studiebureau) die
de ondernemer bijstaat bij die strategische heroriëntatie. VLAIO ondersteunt de personeelskost bij die
externe dienstverlener en eventueel
ook bij de projectindiener, en dit
telkens voor maximaal 25.000 euro. In
totaal kan een kmo voor zijn project
minimaal 20.000 en maximaal 50.000
euro Brexit veerkrachtsubsidie ontvangen, waarbij de steun 50% bedraagt van de totale projectbegroting.
Je kan de Brexit veerkrachtsubsidie
aanvragen via www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/brexit-veerkrachtsubsidie. n

Brexitbegeleider
VLAM helpt
individuele bedrijven
AVBS vangt heel wat vragen van
leden op, maar ook het Vlaams
Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) trekt mee aan de
kar. Om Vlaamse exporteurs van
primaire producten maximaal te
ondersteunen na de Brexit, heeft
VLAM een Brexitbegeleider aangeworven.
VLAM wil de Britse markt zo goed
mogelijk vrijwaren door te informeren, te duiden en goed op te volgen.
Vanuit het relanceplan van de
Vlaamse regering kwamen extra
middelen, die het onder meer
mogelijk maakten om in 2021 en
2022 de reguliere werking van
VLAM in het Verenigd Koninkrijk
(VK) te versterken en om Ward
Verberck aan te stellen als Brexitbegeleider. Hij zal bedrijven en
federaties met raad en daad bijstaan. Verberck heeft jarenlange
ervaring in de internationale handel
van voeding en heeft zo heel wat
inzicht in import, export, logistiek
en douaneformaliteiten.
Tijdens de vergadering van Belbex
vertelde Ward Verberck dat hij al
kort na de jaarwissel geconsulteerd
werd door sierteeltexporteurs.
Sinds 1 januari zijn namelijk voor
planten voor opplant fytosanitaire
certificaten vereist om te kunnen
exporteren naar het VK. Ook het
werken met pre-exportcertificaten
is nieuw voor telers die via de
handel in een buurland naar het VK
willen exporteren. Op dit moment
zoekt Ward vooral oplossingen voor
dringende vraagstukken van exporteurs. “Hopelijk zal dat binnen
enkele maanden veranderen en
kunnen we werken aan langetermijnsystemen en draaiboeken”,
stelde hij. “Zo kunnen we samen
met alle partners het systeem nog
vlotter en sterker maken.” n
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ondernemerschap en het versterken
van het aantrekken van investeringen
via de VLAIO-instrumenten Strategische Transformatiesteun en Strategische Ecologiesteun. Ook werken 45
adviseurs van het Enterprise Europe
Network (EEN), FIT en het VLAIO
Contact Center nauw samen om
ondernemers met Brexitvragen bij te
staan via de ‘Brexit Helpdesk’. Daarnaast is er dus de nieuwe Brexit
veerkrachtsubsidie, waarvoor
14 miljoen euro wordt uitgetrokken.

Brexitcoördinator Ward Verberck
ward.verberck@vlam.be
0473 26 94 72.
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