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GLOBALISATIEMECHANISME
• Waarom legt Globalisatiemechanisme facturatiebedrag van € 50.000 op om gelijkgesteld te worden aan 1 

voltijds equivalent? Niet realistisch als freelancer!
• Globalisatiemechanisme: waarom moet je meer als 450K omzet hebben? Dit is niet eerlijk tov kleinere 

verhuurbedrijven!
• Is er een mogelijkheid om de globalisatiepremie in depth te bekijken voor de eventagencies omdat de 

afkapgrenzen in het huidig voorstel niet relevant is!

 Dit zijn beleidsbeslissingen.

• Vanaf wanneer kan de globalisatiepremie aangevraagd worden?
• Wanneer kan het globalisatiemechanisme worden aangevraagd? Dit is belangrijk om onze cashplanning de 

komende maanden te kunnen maken.

 Een aanvraag is mogelijk sinds 1 april 2021.

• Betreffende de globalisatiepremie. Hier wordt de omzet op BTW aangifte meegenomen. Boekhoudkundige 
omzet ligt veel lager (overdracht van ticketinkomsten)?

• De omzet in de globalisatiepremie, is dit boekhoudkundige omzet of omzet per BTW aangifte?

 Omzetdaling: de daling van de omzet, exclusief de BTW en op basis van de dagontvangsten, geleverde 
prestaties of de tijdregistratie in de periode van 1 april tot en met 31 december 2020. 

 Als referentieperiode geldt dezelfde periode in 2019.

• Globalisatiemechanisme: wat voor de kleine onderneming met een omzet kleiner dan € 450.000?

 Zij kunnen helaas geen aanvraag doen voor het globalisatiemechanisme.

• Wordt de voorschotpremie bekeken als een coronasteun in het kader van de calculatie van de 
globalisatiepremie?

 Neen.

• Globalisatiemechanisme: beperkt tot 1 onderneming per bedrijvengroep (zelfde zaakvoerders - 
aandeelhouders). Waarom deze keuze? En welke exacte opsplitsing?

 Elke exploitatievennootschap binnen de groep mag een aanvraag indienen indien ze aan de voorwaarden 
voldoet. De aanvraag wordt beoordeeld per ‘steun vragende’ onderneming.

 Europa beperkt de steun over de verschillende aanvragen van alle ondernemingen die tot dezelfde groep 
behoren tot 10 miljoen euro (art 3.12 van de Tijdelijke Kaderregeling COVID-19).
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VLAAMS BESCHERMINGSMECHANISME
• Waarom wordt er gekeken naar de omzet van ‘20 voor de beschermingspremie en niet van ‘19? 
 Bij mij kwamen de eerste annulaties binnen vanaf tweede week van februari.
• Bij de aanvraag van het beschermingsmechanisme dient men de omzet van diezelfde maand in ‘20 door te 

geven. Vanaf april 15% maar wat als de omzet in ‘20 vanaf die maand 0 is?
• Voor de compensatiepremie van maart en verder: wordt dan de omzet van 2019 als referentie gebruikt?

 De referentieperiode is vastgelegd door de Vlaamse Regering.
 Voor maart en verder zal er - onder voorbehoud van goedkeuring door de Vlaamse Regering - gekeken 

worden naar de overeenkomstige periode in 2019.

VOORSCHOTREGELING
• Voorschotregeling heeft doel om eventsector en klanten te activeren. Wat is nut van voorwaarde dat events 

relevant moeten zijn voor Vl (vb toerisme)? 

 In de mate dat er een hogere vraag is naar middelen dat dat er middelen beschikbaar zijn dient het 
beoordelingscriterium ‘de economische, reputationele en maatschappelijke meerwaarde van het evenement 
voor Vlaanderen’ samen met de andere beoordelingscriteria om een ranking op te maken van de ingediende 
projecten. Zolang er voldoende middelen zijn om alle geschikte projecten te financieren speelt dit minder, maar 
eens er keuzes moeten gemaakt worden binnen het beschikbare budget zullen projecten die beter scoren op 
dit criterium hoger gerangschikt zijn, en dus meer kans maken op financiering.

• Voorschot voor organisatoren van evenementen: kunnen we als nieuwe organisatie daar ook beroep op doen?

 Ja, ook nieuwe organisatoren kunnen hier beroep op doen. Belangrijk is dan wel om op het 
beoordelingscriterium ‘2° de actoren die betrokken zijn bij de organisatie van het evenement’, voldoende de 
competenties van de organisatoren en hun onderaannemers te duiden, zodat het gebrek aan referenties 
opgevangen wordt door deze beschrijving.

• Kan er ook voor de huwelijkssector een oplossing komen wat betreft annulatie/voorschotregeling zoals aan 
de reissector geboden werd (reisvoucher = trouwvoucher)?

 Dit is eerder een politieke vraag, geen technische vraag binnen de maatregel voorschotten.

• Wat als je evenement mag plaatsvinden, maar dit wordt pas last minute aangekondigd waardoor de 
organisatie dus niet meer haalbaar is. Wordt het voorschot dan steun?

 In principe dient het voorschot net om de organisator de financiële middelen te verschaffen om de organisatie 
aan te vatten ondanks de onzekerheid of het evenement zal kunnen doorgaan. Het antwoord op de vraag 
is dan dat het voorschot dan in principe geen steun wordt. Het besluit van de Vlaamse Regering voorziet in 
artikel 18 wel een mogelijke uitzondering, maar dit is geen automatisme. Een afzonderlijke goedkeuring van 
VLAIO is hiervoor vereist.
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 Artikel 18 luidt:
 ‘Art. 18. De steun wordt toegekend in de vorm van een financierings- en verzekeringsmechanisme, waarbij de 

steun terugbetaald wordt als het evenement kan plaatsvinden.

 Enkel indien het evenement niet mag doorgaan omwille van een beslissing van de nationale veiligheidsraad of 
de Vlaamse overheid of een provinciale of regionale lockdown, die evenementen verbiedt in het kader van de 
maatregelen naar aanleiding van Covid-19 kan de steunaanvrager de steun definitief krijgen, beperkt tot de niet 
recupereerbare kosten en onvermijdbare facturen.

 Indien tussen het moment van steuntoekenning en het moment waarop het evenement doorgaat een 
beslissing genomen wordt door de nationale veiligheidsraad, de Vlaamse, provinciale of lokale overheid, die 
een rechtstreekse impact heeft op het evenement of de goede organisatie van het evenement onzeker maakt, 
treedt de steunaanvrager in overleg met het agentschap Innoveren en Ondernemen om af te spreken welk 
gevolg deze beslissing heeft voor de uitvoering van het evenement. Indien de steunaanvrager hierbij als een 
goede huisvader aantoont dat het evenement door deze beslissing niet kan doorgaan en de gevolgen van de 
beslissing van de nationale veiligheidsraad, de Vlaamse, provinciale of lokale overheid niet kunnen opgevangen 
worden door aanpassingen aan de organisatie van het evenement aanvaardt het agentschap Innoveren en 
Ondernemen deze motivering als een beslissing zoals bedoeld in lid 2.’

•	 Binnenkort	(11	juni)	start	het	EK	voetbal,	met	tal	van	grote	public	screenings.	Daar	kan	je	moeilijk	flexibel	zijn	
in tijd. Hoe zit het daar met voorschotten?

 Deze projecten kunnen ingediend worden in de derde oproep, waarvoor evenementen die doorgaan in de 
maand juni kunnen ingediend worden tot 6 april, 12.00 uur. Belangrijk hierbij zal zijn om een realistisch project 
in te dienen, met een goed coronaproof scenario, rekening houdende met de versoepelingen die tegen juni 
kunnen verwacht worden, maar ook met de versoepelingen waarvoor mag verwacht worden dat ze in juni nog 
niet zullen plaatsvinden. Op dit ogenblik is VLAIO van oordeel dat tegen juni mogelijk evenementen op kleinere 
schaal in buitenlucht zullen toegelaten zijn.

 Het beoordelingscriterium opgenomen in het besluit van de Vlaamse Regering is het volgende: ‘De 
steunaanvrager voegt bij zijn aanvraag het bewijs toe dat hij de geldende regelgeving op vlak van de 
organisatie van het type evenement kan naleven om het evenement coronaveilig te organiseren. Voor 
zover er geen specifieke regelgeving voor het te organiseren type evenement van toepassing is, voegt de 
steunaanvrager bij zijn aanvraag het bewijs toe dat hij in staat is voldoende bijkomende maatregelen te nemen 
om het evenement coronaveilig te organiseren.’

• Moet het voorschot worden terugbetaald als er een evenement niet kan doorgaan door andere redenen dan 
Covid (bvb storm, brand)?

 Ja, deze risico’s blijven verzekerbaar op de private markt. In dit geval moet het voorschot dus terugbetaald 
worden aan VLAIO. VLAIO verwacht dat een professionele evenementenorganisator zich tegen deze risico’s op 
de normale verzekeringsmarkt indekt.

• Hoe controleert men of het geld doorstroomt naar de onderaannemers en niet blijft hangen bij de organisatoren?

 VLAIO zal haar inspectiedienst een inspectie laten uitvoeren van de niet recupereerbare kosten alvorens de 
terugbetaling hiervan kwijt te schelden. Enkel kosten die effectief betaald werden, niet gecrediteerd, correct 
opgenomen in de projectboekhouding en niet recupereerbaar zijn komen in aanmerking voor kwijtschelding. 
De effectieve betaling aan de onderaannemers wordt dus gecontroleerd.
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• Sinds een paar dagen staat er op de website (FAQ) dat opnieuw ingediende dossiers uit oproep 2 pas 
gejureerd worden op het einde, waarom is dat?

 Het betreft dossiers die al goedgekeurd werden en dus een financiering en waarborg genieten, conform 
de voorwaarden van de tweede oproep. Omdat de derde oproep in eerste instantie mikt op bijkomende 
evenementen is de additionaliteit van bijkomende steun aan deze evenementen iets lager.

• Wat als het evenement rendabel is met min. 4000 gasten en covid regeling stelt dat het maar met 3000 
gasten mag, wat betekent dat het verlieslatend is en dus willen we het niet organiseren?

 Als dit correct in de goedgekeurde projectaanvraag beschreven staat, zou dit, indien correct en tijdig 
aangevraagd, de toepassing van het artikel 18 van het besluit van de Vlaamse Regering kunnen verantwoorden. 
Belangrijk is dan dat de evenementorganisator hier tijdig en correct in gesprek treedt met VLAIO.

STEUN ALGEMEEN
• Op welke manier kan een vennootschap in aanmerking komen op steun als er niemand in dienst is, enkel met 

interim arbeid?

 Een vennootschap met minstens 1 werkend vennoot kan in aanmerking komen voor:
• Het Vlaams Beschermingsmechanisme
• Het globalisatiemechanisme (de werkend vennoot en de interim arbeider kan in de verruimde tewerkstelling 

meegenomen worden)

• Waarom zijn de steunmaatregels disproportioneel en niet solidair zoals belastingen?
• Waarom al die rare parameters van schijven en werknemersaantallen?
• Waarom wordt er enkel naar de omzet gekeken? We houden daar bitter weinig van over, gezien de hoge vaste 

kosten, en de kleine winstmarges.
• Waarom verschil overbrugging horeca en kleine freelancer? horeca wel dubbel en take-away. freelancer mag 

geen enkele dag werken of verliest dubbel overbruggingsrecht?
• Wat met het idee van de loonsubsidie?
• De minister heeft het over RSZ-korting. Mooi. Maar waarom enkel voor bedrijven met min. 5 werknemers?
• Werkloosheidsteun voor de werknemer in quarantaine. Ook als dat in het buitenland moet gebeuren (voor 

werk doeleinden)?
• We gaan als groter bedrijf de maximale subsidie krijgen. Die steun is slechts ongeveer 4% van de omzet en 

dus zeker ontoereikend. Kan het plafond in 2021 omhoog?

 Dit zijn beleidsbeslissingen.

•	 Welke	(fin.)	ondersteuning	wordt	er	nog	voorzien	voor	de	werknemers	/	artiesten	die	reeds	jaren	
professioneel actief zijn in de sector?

 Zie onze specifieke webpagina voor de eventsector met informatie over de steun in het kader van de 
coronacrisis: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/steun-eventsector-coronavirus

 Zie ook: https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/heropstart-na-corona/nood-aan-financiele-ademruimte/
sectorale-steunmaatregelen

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/steun-eventsector-coronavirus
https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/heropstart-na-corona/nood-aan-financiele-ademruimte/sectorale-steunmaatregelen
https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/heropstart-na-corona/nood-aan-financiele-ademruimte/sectorale-steunmaatregelen
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• Als kleine onderneming, gaf ik mezelf geen loon ,dus ook geen sociale bijdrage. Dus geen steun?

 Indien de onderneming een vennootschap is met een werkend vennoot, dan kan er mogelijk gebruik gemaakt 
worden van het Vlaams Beschermingsmechanisme.

BANKEN
• Men refereert vaak naar PMV voor leningen met overheidsgarantie maar in realiteit blijkt dat dossiers 

massaal worden geweigerd omdat ze de sector niet kennen?

 PMV heeft afspraken met de banken onder welke voorwaarden zij de waarborgregeling mogen gebruiken. Indien 
het krediet niet past in de kredietpolitiek van de bank, mag de bank inderdaad deze waarborg niet gebruiken.

• Als freelancer geeft de bank voor onze lening geen uitstel meer, wij als freelancer hangen af van evenementen 
en grotere bedrijven die ons boeken, wat daarmee?

• Minister refereert naar PMV maar bedrijven uit eventsector zijn te volatiel bijgevolg worden leningen steeds 
afgewezen,	specifieke	aanpak	nodig?

 VLAIO biedt via de “Vlaamse Kredietbemiddelaar” ondersteuning aan ondernemers met 
financieringsproblemen. 

 Meer info over deze gratis dienstverlening vind je op: https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/coaching-en-
advies/de-vlaamse-kredietbemiddelaar

VARIA
• Winst verlies, is dit code 9903 in de jaarrekening?

 Klopt

• Wat met boekjaren die ‘te paard’ lopen?

 Ondernemers met een boekjaar dat niet samenloopt met een kalenderjaar kunnen kiezen uit volgende opties:
• Ofwel leggen ze een verkorte jaarrekening neer voor het resterende deel van 2020
• Ofwel wachten ze op de volgende jaarrekening. Deze dient wel in ons bezit te zijn tegen uiterlijk november 2021. 

Het dossier kan pas beslist worden eens de jaarrekening is neergelegd.

https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/coaching-en-advies/de-vlaamse-kredietbemiddelaar
https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/coaching-en-advies/de-vlaamse-kredietbemiddelaar

