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RSZ-premie Evenementensector
Prime ONSS - Secteur de l’Evénementiel

Stephane Carcan & Martine Mezecaze
Kabinet Vincent Van Peteghem
Belastingskrediet verloren kosten
Crédit d’impôt pour dépenses non récupérables

Filip Hendrickx

VLAIO – Overbruggingslening & VBM 11 & 12 
Benedicte De Buck & Erwin Van de Mosselaer

UNIZO & UCM – Mesures Bruxelloises
Anton Van Assche & Sophie Heuskin

ST’ART – Garantie Evénement / Evenementgarantie
Diane Berger & Sandra Coumans

Cabinet Willy Borsus – Indemnités Wallonnes
Nicolas Pire 



Presentations & Q&A
- Each speaker will show and comment their own PPT 

presentation

- Questions can be put in the Chat box, the EC team will attend 
to these and prioritise for the Q&A at the end of each 
presentation

- A copy of these slides will be made available to all participants

- A recording of this Webinar will be posted on the EC website 
soonest



RSZ Premie
Evenementensector

Stephane Carcan
RSZ



Stephane Carcan - Directie Reglementering
Adviseur-generaal
Martine Mezecaze - Directie Bijzondere Toepassingen
Adviseur-generaal

Webinar Event Confederation –
Steunmaatregelen

RSZ-premie Evenementensector

15/02/2022



RSZ ONSS LSS - 17/02/22

Maatregel premie evenementensector

Deze informatie wordt gegeven onder voorbehoud van de 
goedkeuring van de maatregel door de Europese Commissie.



RSZ ONSS LSS - 17/02/22

• Doel van de maatregel

• Toepassingsgebied en voorwaarden

• Aanvraag en bedrag

Inhoudsopgave



RSZ ONSS LSS - 17/02/22

ØSteun aan een bijzonder getroffen sector 

ØDe loonkosten doen dalen om ontslagen die te wijten zijn 
aan de Covid-19-pandemie te helpen voorkomen

Maatregel premie evenementensector – doel van de 
maatregel



RSZ ONSS LSS - 17/02/22

Maatregel premie evenementensector - toepassingsgebied 
en voorwaarden

ØWerkgevers uit de privésector
ØHoofdactiviteit in de evenementensector

§ Werkgevers die vallen onder het vermakelijkheidsbedrijf (PC 304)
§ Werkgevers met bepaalde NACE-codes die gelinkt zijn aan de 

uitvoerende kunsten en de organisatie van evenementen
§ Werkgevers die kunnen aantonen dat hun hoofdactiviteit in termen 

van tewerkstelling behoort tot de sector van de evenementen
ØVoorwaarden

§ De premie gebruiken om de werkgelegenheid te behouden van 
01/01/2022 tot 30/06/2022

§ Geen uitkering van dividenden/bonussen en geen inkoop van 
eigen aandelen van 01/01/2022 tot 30/06/2022



RSZ ONSS LSS - 17/02/22

Maatregel premie evenementensector - aanvraag en bedrag

ØOm voor de premie in aanmerking te komen => online aanvragen 
tot 15 mei 2022

ØBedrag premie
§ Indien aanvraag ingediend vòòr 26/02/2022

1. Voorlopige premie = netto patronale basisbijdragen + patronale 
solidariteitsbijdrage voor studenten voor het 2e kwartaal 2021 of het 3e
kwartaal 2021 => het hoogste bedrag van de 2 zal worden toegerekend 
op de rekening van de RSZ in het 1e kwartaal 2022 (begin maart 2022).

2. Definitieve premie = netto patronale basisbijdragen + patronale 
solidariteitsbijdrage voor studenten in het 4e kwartaal 2021.
§ Indien definitieve premie > voorlopige premie => bijkomende premie = bedrag 

van het verschil, toegerekend op de rekeningen van de RSZ in het 2e kwartaal 
2022 (begin juni 2022)

§ Indien definitieve premie < voorlopige premie => geen bijkomende premie 
maar de voorlopige premie blijft verworven



RSZ ONSS LSS - 17/02/22

Maatregel premie evenementensector - aanvraag en bedrag

ØOm voor de premie in aanmerking te komen => online aanvragen 
tot 15 mei 2022

ØBedrag van de premie
§ Indien aanvraag ingediend tussen 26/02/2022 en 15/05/2022
Definitieve premie = netto patronale basisbijdragen + patronale 
solidariteitsbijdrage voor studenten voor het 2e kwartaal 2021 of het 3e
kwartaal 2021 of het 4e kwartaal 2021 => het hoogste bedrag van de 3 
zal worden toegerekend op de rekening van de RSZ in het 2e kwartaal 
2022 (begin juni 2022).



Prime ONSS
Secteur de l’Evénementiel

Martine Mezecaze
ONSS



Stephane Carcan – Direction Réglementation
Conseiller général
Martine Mezecaze – Direction Applications particulières
Conseiller général

Webinar Event Confederation –
Mesures de soutien

Prime ONSS secteur de l’évènementiel

15/02/2022



RSZ ONSS LSS - 17/02/22

Mesure prime secteur évènementiel

Les informations sont transmises sous réserve de l’approbation 
de la mesure de la Commission européenne.



RSZ ONSS LSS - 17/02/22

• But de la mesure

• Champ d’application et conditions

• Demande et montant

Sommaire



RSZ ONSS LSS - 17/02/22

ØSoutien à un secteur particulièrement touché 

ØRéduire les coûts salariaux pour contribuer à éviter les 
licenciements dus à la pandémie de Covid-19

Mesure prime secteur évènementiel – But de la mesure



RSZ ONSS LSS - 17/02/22

Mesure prime secteur évènementiel – champ d’application 
et conditions

ØEmployeurs du secteur privé
ØActivité principale dans le secteur de l’évènementiel

§ Employeurs qui ressortent de la CP du spectacle (CP 304)
§ Employeurs avec certains codes Nace liés au spectacle et à 

l’organisation d’évènements
§ Employeurs qui peuvent démontrer que leur activité principale en 

terme d’emploi se situe dans le secteur des événements
ØConditions

§ Utiliser la prime pour maintenir l’emploi du 01/01/2022 au 
30/06/2022

§ Pas de distribution de dividendes / bonus ni rachat d’actions 
propres du 01/01/2022 au 30/06/2022



RSZ ONSS LSS - 17/02/22

Mesure prime secteur évènementiel – Demande et montant

ØPour pouvoir bénéficier de la prime => demande en ligne jusqu’au 
15 mai 2022

ØMontant de la prime
§ Si demande avant le 26/02/2022

1. Prime provisoire = cotisations patronales de base nettes + cotisation 
patronale de solidarité étudiant du 2ème trimestre 2021 ou 3ème trimestre 
2021 => montant le plus élevé des 2 imputé sur comptes ONSS du 1er
trimestre 2022 (début mars 2022)

2. Prime définitive = cotisations patronales de base nettes + cotisation 
patronale de solidarité étudiant du 4ème trimestre 2021.
§ Si prime définitive > prime provisoire => prime supplémentaire = montant de 

la différence imputé sur comptes ONSS du 2ème trimestre 2022 (début juin 
2022)

§ Si prime définitive < prime provisoire => pas de prime supplémentaire mais 
prime provisoire reste acquise



RSZ ONSS LSS - 17/02/22

Mesure prime secteur évènementiel – Demande et montant

ØPour pouvoir bénéficier de la prime => demande en ligne jusqu’au 
15 mai 2022

ØMontant de la prime
§ Si demande entre le 26/02/2022 et 15/05/2022
Prime définitive = cotisations patronales de base nettes + cotisation 
patronale de solidarité étudiant du 2ème trimestre 2021 ou 3ème trimestre 
2021 ou 4ème trimestre 2021 => montant le plus élevé des 3 imputé sur 
comptes ONSS du 2ème trimestre 2022 (début juin 2022).



Belastingskrediet verloren kosten
Crédit d’impôt pour dépenses non 
récupérables

Filip Hendrickx
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Fiscale ondersteunings-
maatregel

Mesure de soutien



Belastingkrediet verloren 
kosten

Crédit d’impôt pour 
dépenses non 
récupérables



Belastingkrediet 
versus aftrekbare 
beroepskost

Crédit d’impôt versus 
frais professionnels
déductibles



Belastingkrediet versus aftrekbare beroepskost
Crédit d’impôt versus frais professionnels déductibles

Probleem

Kosten gemaakt voor de organisatie van een evenement. Gebrek aan winst 
om deze kost vanaf te trekken.

De fiscale aftrekbaarheid wordt uitgesteld tot een later boekjaar waarin er 
opnieuw winst is.

Problème

Dépenses directement liées à l’organisation d’un évènement. Dépenses non 
imputable en absence d’un résultat positif.

La déductibilité est reportée au cours des périodes imposables suivantes



Belastingkrediet versus aftrekbare beroepskost
Crédit d’impôt versus frais professionnels déductibles

Oplossing

NEW: optioneel regime waarbij het fiscale voordeel van een latere aftrekbare 
kost wordt omgevormd in een niet-aftrekbare beroepskost die aanleiding 
geeft tot een terugbetaalbaar belastingkrediet

Solution

NEW: un régime optionnel est introduit pour transformer les dépenses non 
récupérables déductibles en dépenses non-déductibles donnant lieu à un
crédit d’impôt remboursable



Belastingkrediet versus aftrekbare beroepskost
Crédit d’impôt versus frais professionnels déductibles

Voorbeeld

Kosten voor de organisatie van een evenement bedragen 10.000

Het evenement wordt geannuleerd.

Exemple

Dépenses directement liées à l’organisation d’un evènement: 10.000

L’évènement est annulé.



Belastingkrediet versus aftrekbare beroepskost
Crédit d’impôt versus frais professionnels déductibles

Zonder belastingkrediet

Resultaat boekjaar 2021 = -10.000 è over te dragen verlies

Resultaat boekjaar 2022 = +6.000 – 6.000 overgedragen verlies = 0

Resultaat boekjaar 2023 = +7.000 – 4.000 overgedragen verlies = 3.000

Te betalen belasting in boekjaar 2023 =  3.000 x 25% = 750

Sans crédit d’impôt

Résultat de l’exercice 2021= -10.000 è perte à reportée

Résultat de l’exercice 2022= +6.000 – 6.000 perte reportée = 0

Résultat de l’exercice 2023= +7.000 – 4.000 perte reportée = 3.000

Impôt à payer pour l’ex. 2023 = 3.000 x 25% = 750



Belastingkrediet versus aftrekbare beroepskost
Crédit d’impôt versus frais professionnels déductibles

Met belastingkrediet

Resultaat boekjaar 2021 = -10.000

De fiscaal aftrekbare beroepskost wordt omgevormd in een terugbetaalbaar
belastingkrediet 

Fiscaal resultaat boekjaar 2021= 0  

Terugbetaalbaar belastingkrediet = 10.000 x 25% = 2.500

Avec le crédit d’impôt

Résultat de l’exercice 2021 = -10.000

Les dépenses non récupérables déductibles sont transformées en dépenses
non-déductibles donnant lieu à un crédit d’impôt remboursable

Résultat fiscal de l’ex. 2021 = 0

Crédit d’impôt remboursable = 10.000 x 25% = 2.500



Belastingkrediet versus aftrekbare beroepskost
Crédit d’impôt versus frais professionnels déductibles

Met belastingkrediet

Resultaat boekjaar 2022 = +6.000 

Te betalen belasting = 6.000 x 25% = 1.500

Resultaat boekjaar 2023 = +7.000

Te betalen belasting = 7.000 x 25% = 1.750

Avec le crédit d’impôt

Résultat de l’exercice 2022 = +6.000

Impôts: 6.000 x 25% = 1.500

Résultat de l’excercie 2023 = + 7.000

Impôts = 7.000 x 25% = 1.750 



Belastingkrediet              
Crédit d’impôt

Niet-recupereerbare uitgave  
Dépense non récupérable



Belastingkrediet -Niet-recupereerbare uitgave
Crédit d’impôt – Dépense non récupérable

- Effectief gedaan – datum effectieve betaling van geen belang

- Fiscaal aftrekbare beroepskosten

- Definitief verloren

- Niet gedekt door een vrijgestelde overheidstussenkomst

- Dépenses effectivement encourues - la date de paiement n’est pas pertinente

- Dépenses qui entrent généralement dans la catégorie des frais professionnels
déductibles

- Non récupérables

- Ne pas financées par une intervention publique



Belastingkrediet     
Crédit d’impôt

Evenement            
Evènement



Belastingkrediet - Evenement
Crédit d’impôt - Evènement

- Evenementen gepland tussen1 oktober 2021 en 28 januari 2022

- Commercieel oogmerk

- Beogen om omzet te genereren

- Voorbeelden en memorie van toelichting

- Evènements prévus entre le 1er octobre 2021 et le 28 janvier 2022

- Des activités ayant un but commercial

- Des activités qui visent à créer du chiffre d’affaires

- Des exemples dans l’exposé des motifs



Belastingkrediet 
versus regionale steun

Crédit d’impôt versus 
mesures de soutien 
régionales



Belastingkrediet – Versus regionale steun
Crédit d’impôt – mesures de soutien régionales

- Geen cumul met regionale ondersteuning

- Wel in aanvulling van of bij afwezigheid van regionale ondersteuning

- Pas de cumul

- Soutien additionel ou par absence de soutien régional



Belastingkrediet  
Vereisten Europa

Crédit d’impôt
Compatibilité par CE



Belastingkrediet - Vereisten Europa
Crédit d’impôt – Compatibilité par CE

- Niet voor ondernemingen in moeilijkheden

- De-minimis-regels: maximaal 200.000 € gedurende jaar en 2 
voorgaande jaren

- Pas pour des entreprises en difficulté

- Règles de minimis: au maximum 200.000 € au cours de l’excercice en 
cours et des deux derniers excercices clôturés



Belastingkrediet 
Toepassingsgebied

Crédit d’impôt
Champ d’application



Belastingkrediet -Toepassingsgebied
Crédit d’impôt – Champ d’application

- Vennootschapsbelasting

- Belasting niet-inwoners/vennootschappen

- Impôt des sociétés

- Impôt des sociétés non-résidentes





Overbruggingslening
VBM 11 & 12 

Benedicte De Buck 
Erwin Van de Mosselaer

VLAIO



Overbruggingslening 
en
Vlaams beschermingsmechanisme 11

Webinar EVENT CONFEDERATION   15/2/2022



Overbruggingslening



Alle informatie  
komt binnenkort
online, indienen 
van een aanvraag 
kan vanaf 28/2/2022 
via => www.vlaio.be



Représenter, défendre et conseiller les entreprises du secteur de l’événement
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Overbruggingslening
(aan te vragen t/m 15 juni 2022, 12.00u)

Wat

Voor investeringen die ondernemingen moeten doen voor het 
meten en beheersen van de luchtkwaliteit (CO2-meters en 
ventilatie) en andere duurzame goederen, heropstartkosten, 
het vernieuwen van onverkochte voorraden en voor het 
dekken van andere doorlopende vaste kosten zoals 
handelshuur en aankopen van handelsgoederen en 
voorraden



Représenter, défendre et conseiller les entreprises du secteur de l’événement
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Overbruggingslening
(aan te vragen t/m 15 juni 2022, 12.00u)

Bedrag en 
modaliteiten

• Rente 1 %
• Looptijd van de lening beperkt tot 24 maanden voor 

leningen tot € 50.000. Voor leningen boven de € 50.000 
bedraagt de looptijd 36 maanden. 

• Terugbetalingen gebeuren vanaf de 12de maand na datum 
van de leningsovereenkomst. 

• Minimumbedrag van € 10.000 en maximumbedrag  
beperkt tot € 200.000 voor ondernemingen < 50 
werknemers en tot 
€ 400.000 voor ondernemingen met 50 en < 250 
werknemers

• Maximaal 2 overbruggingsleningen



Représenter, défendre et conseiller les entreprises du secteur de l’événement
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Overbruggingslening
(aan te vragen t/m 15 juni 2022, 12.00u)

Bedrag en 
modaliteite
n

• Maximaal 100 facturen per lening
• Voor leningen tot € 50.000 wordt 80% van het bedrag op de 

aanvaarde voorgelegde facturen als lening aanvaard / voor 
leningen boven € 50.000 wordt voor het gedeelte van de 
lening dat € 50.000 overschrijdt, 50% van het bedrag op de 
aanvaarde facturen als lening aanvaard

• Maximaal 20% van het te ontlenen bedrag heeft betrekking 
op leasing en/of handelshuur

• Indien al een handelshuurlening, heropstartlening of 
andere lening als gevolg van een Vlaamse 
coronasteunmaatregel verkregen is, dan mag het totaal 
van deze leningen + de te verlenen overbruggingslening € 
750.000 niet overschrijden
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Vlaams beschermingsmechanisme 
11
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/vlaams-beschermingsmechanisme-11

(subsidieperiode 20 november – 31 december 
2021)



=> http://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/vlaams-
beschermingsmechanisme-11

Alle 
informatie 
& indienen 
van een
aanvraag 
vanaf 14/2 
tot 31/3/22 
via =>
www.vlaio.be



Wat?

Een ondersteuningsmaatregel voor ondernemingen die in de periode van 20 november 
2021 – 31 december 2021 kampten met aanzienlijke exploitatiebeperkingen ten 
gevolge van de coronavirusmaatregelen genomen door het Overlegcomité en hierdoor 
een omzetdaling kenden of verplicht werden te sluiten. Zie ook: 
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/vlaams-beschermingsmechanisme-
11/wat-is-het-vlaams-beschermingsmechanisme-11

Aanvraag indienen: enkel online via de applicatie

Aanvraagperiode: 14 februari 2022, 9u - 31 maart 2022, 20u

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/vlaams-beschermingsmechanisme-11/wat-is-het-vlaams-beschermingsmechanisme-11


Voor wie?
Ondernemingen in Vlaanderen geconfronteerd met exploitatiebeperkingen door de 
coronamaatregelen, beperkt tot diegene die volgende activiteiten uitbaten (= 
toepassingsgebied)
• de uitbating van een feestzaal: een uitbating van een locatie in een gebouw of aangelanden ervan of op een vervoermiddel,

die tegen betaling ter beschikking wordt gesteld aan klanten voor het organiseren van feesten en waar hoofdzakelijk
dranken en spijzen worden geleverd in eigen beheer of via een externe cateraar;

• de uitbating van een vakantieverblijf: de uitbating van een toeristisch logies dat op 1 oktober 2021 bij Toerisme
Vlaanderen als vakantiewoning met meer dan 15 slaapplaatsen aangemeld is als vakantiewoning conform het decreet van
5 februari 2016 houdende het toeristische logies of van een vakantiepark dat beschikt over een verplicht gesloten
subtropisch zwembad of binnenspeeltuin ten gevolge van de coronavirusmaatregelen en dat op 1 oktober 2021 bij
Toerisme Vlaanderen aangemeld is als vakantiepark conform het decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische
logies;

• de uitbating van een jeugdverblijf: de uitbating van een verblijf dat op 1 oktober 2021 door Toerisme Vlaanderen als
sociaal-toeristisch verblijf erkend is als een jeugdverblijfcentrum of een hostel conform het decreet van 18 juli 2003
betreffende de verblijven en verenigingen die een werking uitoefenen in het kader van “Toerisme voor Allen”;

• sociaal-culturele activiteiten: binnenactiviteiten in het kader van sociaal-cultureel jeugd- en volwassenenwerk;
• de uitbating van een reisbureau: de uitbating van een reisbureau dat of een reisorganisator die instaat voor het aanbieden

en organiseren van reizen, waarbij onderdak en vervoer voor reizigers en toeristen worden voorzien, alsook het organiseren
en regelen van reizen op maat van de klant;



• de activiteiten met betrekking tot personenvervoer: de verzorging van personenvervoer via autocars en autobussen
voor excursies, reizen en schooluitstappen en via een taxi, met inbegrip van luchthavenvervoer, waarvoor een
vergunning is verleend;

• event- of cultuuractiviteiten: de activiteiten van een onderneming waarvan de hoofdactiviteit in de periode van 1
oktober 2019 tot en met 31 december 2019 bestaat in het organiseren van events, feesten en voorstellingen of een
onderneming die op contractuele basis de toelevering verzekert van goederen of diensten aan deze organisatoren, al
dan niet onder de vorm van verhuur. Onder hoofdactiviteit wordt verstaan: de activiteit die is opgenomen als activiteit
in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder de RSZ- of btw-NACE-code en die meer dan 50% van de omzet
vertegenwoordigt;

• de uitbating van een event- of cultuurzaal: de uitbating van een theater-, concert- of eventzaal of een cultureel
centrum waar event- of cultuuractiviteiten, zoals hiervoor vermeld, plaatsvinden;

• de uitbating van een nachtwinkel: de uitbating van een winkel waarvoor een vergunning is verkregen en waarvan de
netto verkoopoppervlakte niet groter dan 150 m² is, die geen andere activiteiten uitoefent dan de verkoop van
algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen, die op duidelijke en permanente manier de vermelding
“Nachtwinkel” draagt en die een verplicht sluitingsuur ingevolge de coronamaatregelen heeft;

• sportactiviteiten: sportactiviteiten waarbij de aanwezigheid van publiek verboden is ten gevolge van de
coronavirusmaatregelen;

• de uitbating van een bioscoop: de uitbating van een uitgaansgelegenheid waar films worden vertoond die bestaat uit
één of meerdere zalen waar verschillende films gedraaid worden;



• de uitbating van een discotheek of dancing: de uitbating van een uitgaansgelegenheid die bestaat uit een of
meerdere zalen waar hoofdzakelijk gedanst wordt op muziek;

• de uitbating van een binnenspeeltuin: de uitbating van een indoorplek waar kinderen kunnen spelen en die is
voorzien van toestellen voor sport en spel;

• de uitbating van een recreatiepark: de uitbating van een pretpark, dierenpark of -tuin waarvan de binnenruimten niet
toegankelijk zijn wegens de coronavirusmaatregelen;

• de uitbating van een recreatieve ruimte: de uitbating van een inrichting voor lasergames en paintballgames, een
bowlingzaal, escaperooms, een snookerzaal, een dartszaal, een biljartzaal, een indoor trampolinepark of een
subtropisch zwembad;

• de uitbating van een kansspelzaak: de uitbating van een casino, speelautomatenhall of wedkantoor.



Ondernemingen moeten aanvullend ook beschikken over een RSZ- of btw-NACE-code in KBO die 
overeenstemt met de activiteit van de onderneming:

• uitbating van een feestzaal: 56120, 56290, 50300, 50100
• uitbating van een vakantieverblijf: 55202, 55203
• uitbating van een jeugdverblijf: 55201
• sociaal-culturele activiteiten: 94991, 94999
• uitbating van een reisbureau: 79110, 79120
• activiteiten met betrekking tot personenvervoer: 49310, 49320, 49390
• event- of cultuuractiviteiten: 56210, 74201, 74901, 77291, 77292, 77293, 77294, 77296, 77299, 77392, 77399, 79909, 82300, 

90011, 90012, 90021, 90022, 90023, 90029, 90032, 90041, 90042
• uitbating van event- of cultuurzaal: 90041, 90042
• uitbating van een nachtwinkel: 47112, 47113
• sportactiviteiten: 93110, 93121, 93122, 93123, 93124, 93125, 93126, 93127, 93128, 93129, 93191, 93199
• uitbating van een bioscoop: 59140
• uitbating van een discotheek of dancing: 56302
• uitbating van een binnenspeeltuin: 93212, 93299
• uitbating van een recreatiepark: 91041, 93212, 93299
• uitbating van een recreatieve ruimte: 93110, 93299, 93291
• uitbating van een kansspelzaak: 92000



Voorwaarden
• gestart en actieve exploitatiezetel in Vlaanderen volgens KBO uiterlijk op 1/10/2021 (gestart na 

1/10/2021 = geen steun)
• tot het toepassingsgebied behoren
Uitgesloten:
ü holding, patrimoniumvennootschap, managementvennootschap
ü onderneming waarvan zaakvoerder als bestuurder of vennoot verbonden is met een andere 

onderneming die de subsidie heeft ontvangen en waaraan zij zakelijke diensten verlenen
ü onderneming die reeds in moeilijkheden was op 31/1/2019 volgens de Europese definitie 

“Onderneming in moeilijkheden” zoals opgenomen in de Tijdelijke Kaderregeling COVID-19
ü onderneming in insolventieprocedure of gedagvaard door RSZ
ü kredietinstellingen
ü ondernemingen die niet beschikken over een geregistreerd kassasysteem en bij koninklijk besluit 

verplicht zijn met een geregistreerd kassasysteem te werken (toepasselijke wetgeving infopagina’s Vlaams 
beschermingsmechanisme 11)

ü vrijwillige sluiting



Ondernemingen moeten: 

• beantwoorden aan de definitie zoals opgenomen in het besluit van de Vlaamse Regering van 21 
januari 2022 betreffende het Vlaams Beschermingsmechanisme 11

EN
• over een overeenstemmende NACE-code beschikken op btw- en/of RSZ-niveau in de KBO

Uitzondering:
• event- en cultuuractiviteiten
• de activiteiten met betrekking tot personenvervoer
Indien geen overeenstemmende NACE-code kan VLAIO toch op basis van activiteiten die de 
onderneming werkelijk uitoefent steun toekennen.



Omzetdaling of verplichte sluiting?

• alle ondernemingen die tot het toepassingsgebied behoren kunnen aanvraag indienen voor 
omzetdaling in de subsidieperiode van 20 november 2021 tot en met 31 december 2021 

• aanvraag voor steun voor de periode van verplichte sluiting (geen omzetdaling aantonen) enkel 
mogelijk voor ondernemingen met een :
ü uitbating van een discotheek/dancing (27/11 – 31/12/2021)
ü uitbating van een binnenspeeltuin (4/12 – 31/12/2021)
ü uitbating van een event- of cultuurzaal (26/12 – 29/12/2021)
ü uitbating van een bioscoop (26/12 – 29/12/2021)
ü uitbating van een recreatieve ruimte (26/12 – 31/12/2021)
ü uitbating van een kansspelzaak (26/12 – 31/12/2021)



Welke omzetdaling?

- omzetdaling van 30% over het hele vierde kwartaal 2021 ten opzichte van het vierde 
kwartaal 2019 (op basis van de ontvangstbewijzen van de btw-aangiftes van het vierde 
kwartaal 2019 en van het vierde kwartaal 2021)

EN

- omzetdaling van 60% voor de subsidieperiode 20/11 – 31/12/2021 ten opzichte van 
de periode 20/11 – 31/12/2019 (op basis van de ontvangstbewijzen van de btw-
aangiftes en geattesteerd door een erkende externe 
boekhouder/accountant/bedrijfsrevisor)



Wat als een onderneming nog niet gestart was 
tijdens de referentieperiode?

• gestart na 1/10/2019 
• aanvraag op basis van omzetcijfers uit:

üfinancieel plan (zoals neergelegd bij oprichting)
=> als referentie wordt de verwachte omzet voor de referentieperiode/-kwartaal 

voor 2021 zoals vermeld in het financieel plan genomen
üuit afwijkend representatief referentiekwartaal op basis van werkelijk gepresteerde 

omzet



Steunbedrag?
• Bij omzetdaling: 10% van de helft van de omzet (excl. btw) van het vierde kwartaal 2019, volgens 

de ontvangstbewijzen van de btw-aangiftes
• Bij verplichte sluiting: 10% van de omzet (excl. btw) in de periode in 2019 die overeenstemt met de 

verplichte sluitingsperiode in 2021 
• Steunplafonds:

• 11.250 euro bij een RSZ-tewerkstelling van 0 tot en met 9 werknemers
• 22.500 euro bij een RSZ-tewerkstelling van 10 tot en met 49 werknemers
• 60.000 euro bij een RSZ-tewerkstelling vanaf 50 werknemers

(beschikbare RSZ-personeelsklasse in VKBO = tweede kwartaal 2021)
• geen minimumbedrag – enkel steun op werkelijk gerealiseerde omzet
• zelfstandigen in bijberoep (netto belastbaar beroepsinkomen 2019 tussen 6.996,89 en 13.993,78 

euro en als loontrekkende niet 80% of meer tewerkgesteld): helft van de steun 



Hoe aanvragen? 

-> handleiding: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/vlaams-
beschermingsmechanisme-11/hoe-vraag-je-het-vlaams



Op te laden bewijsstukken
• Niet-starters
ü ontvangstbewijs (of –bewijzen) btw-aangifte(s) van het vierde kwartaal 2019
ü ontvangstbewijs (of –bewijzen) btw-aangifte(s) van het vierde kwartaal 2021
ü verklaring op eer opgesteld en ondertekend door een erkende externe boekhouder, bedrijfsrevisor, 

accountant volgens het sjabloon op website
ü indien nachtwinkel: vergunning

• Starters
ü financieel plan
ü ontvangstbewijs (of –bewijzen) btw-aangiftes van het vierde kwartaal 2021
ü verklaring op eer opgesteld en ondertekend door een erkende externe boekhouder, bedrijfsrevisor, 

accountant volgens het sjabloon op website
ü indien nachtwinkel: vergunning



Staatssteunregime
Steun kan aangevraagd worden onder:

• Europese Tijdelijke Kaderregeling COVID-19, punt 3.1: maximum steunplafond op ondernemings-
/groepsniveau = 2,3 miljoen euro

• Europese de minimis-regeling: maximum steunplafond op ondernemings-/groepsniveau = niet 
meer dan 200.000 euro de minimissteun ontvangen over de laatste 3 belastingjaren op het ogenblik 
van de toekenning van de steun 

! Hou hier rekening mee bij de keuze van het Europese staatssteunregime bij de aanvraag:
Onderneming of groep waartoe de onderneming behoort heeft reeds het de minimis steunplafond van 
200.000 euro bereikt -> Tijdelijke Kaderregeling COVID-19, punt 3.1
Onderneming of groep waartoe de onderneming behoort heeft reeds het steunplafond van de Tijdelijke 
Kaderregeling COVID-19, punt 3.1 van 2,3 miljoen euro bereikt -> geen steun



Steun januari 2022
(vlaio.be/beschermingsmechanisme11/steunaanvraagjanuari2022 )

Enkel voor ondernemingen die een steunaanvraag voor Vlaams beschermingsmechanisme 11 kunnen 
indienen!
Onderneming met omzetdaling van minstens 60% in de maand januari 2022: voorschot
ü 10% van één derde van de omzet (excl. btw) van het referentiekwartaal: 1ste kwartaal 2019
ü voorschot = voorwaardelijk en pas definitief verworven indien omzetdaling van minstens 30% over het 

volledige eerste kwartaal 2022 en omzetdaling van minstens 60% in de subsidieperiode wordt gerealiseerd.
ü verplicht aanvraag Vlaams beschermingsmechanisme 12 in te dienen (geen aanvraag of niet voldoen aan 

voorwaarden VB12 = terugvordering van het voorschot)
Verplicht gesloten ondernemingen in januari 2022
ü steun voor periode van verplichte sluiting in de maand januari 2022
ü 10% van één derde van de omzet van het referentiekwartaal (1ste kwartaal 2019) pro rata aantal verplicht 

gesloten kalenderdagen/aantal kalenderdagen in de maand januari 2022
ü automatisch verlengd indien nog verplichte sluiting in februari/maart 2022
ü geen afzonderlijke aanvraag Vlaams beschermingsmechanisme 12 vereist
Ingeval van een zelfstandige in bijberoep wordt de steun gehalveerd



Vragen? Contacteer het VLAIO Contact Center 

‣ Telefonisch 0800 20 555
‣ Via WhatsApp
‣ Per e-mail naar:

info@vlaio.be

mailto:info@vlaio.be


Op de hoogte blijven van wijzigingen in de 
steunmaatregelen i.k.v. corona?

=> Schrijf je in op de VLAIO-nieuwsbrief!

‣ https://www.vlaio.be/nl/over-ons/nieuwsbrieven-en-nieuwsflashes



Kijk ook naar andere steunmaatregelen i.k.v. corona 
specifiek voor
de eventsector:

=> http://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/ steun-eventsector-
coronavirus



Corona Globalisatiemechanisme 
(CGM)

15/03/2021

Bedankt voor uw aandacht! 



Mesures Bruxelloises

Anton Van Assche
Unizo

Sophie Heuskin
UCM



Mesures
BRUXELLOISES



•

Quoi ?
• Brusoc propose différents produits pour répondre aux besoins financiers
• Prêts entre 10.000 et 250.000 euros 
Pour qui?
A. Entreprises bruxelloises
• Employer moins de 10 ETP
• Ne pas avoir eu de problèmes financiers avant la crise
• Présenter un plan d’affaires crédible = société viable + perspective emploi de qualité

NB : accessible aux entreprises en PRJ
B. Tous secteurs

PETITES ENTREPRISES

de la
Soutien

COMPENSATIONS

RÉGION BRUXELLOISE



•

Introduction dossier ou renseignement : 
brusoc@finance.brussels ou par téléphone au 02/548.22.11
Possibilité d’accompagnement de Hub.brussels

à Récapitulatif sur le site du 1819

PETITES ENTREPRISES
de la
Soutien

COMPENSATIONS

RÉGION BRUXELLOISE

mailto:brusoc@finance.brussels
https://1819.brussels/blog/covid-19-aides-entreprises-commerces-et-independants


Quoi ?
• Soutenir les projets ambitieux des entreprises saines avant la crise 
• Optique de relance et de redéploiement de l’économie bruxelloise
• Intervention entre 100.000 et 5.000.000 euros

Pour qui?
A. Entreprises bruxelloises
• Employer au moins 5 ETP
B. Tous secteurs

BOOSTING.BRUSSELS
de la
Fonds de relance

COMPENSATIONS

RÉGION BRUXELLOISE



Introduction dossier ou renseignement : 
info@finance.brussels ou par téléphone au 02/548.22.11

à Récapitulatif sur le site du 1819

BOOSTING.BRUSSELS
de la
Fond de relance

COMPENSATIONS
RÉGION BRUXELLOISE

mailto:info@finance.brussels
https://1819.brussels/blog/covid-19-aides-entreprises-commerces-et-independants


PROXI
de la
Prêt

COMPENSATIONS

RÉGION BRUXELLOISE

www.finance.brussels/proxi/

Mobilisation de l’épargne privée.

Il permet aux particuliers de prêter de l’argent aux entreprises et 
aux indépendants bruxellois, pour renforcer leurs fonds propres.

Contrepartie : avantage fiscal sous forme de crédit d’impôt 
annuel (4% sur les 3 premières années et 2,5% pour les années 
suivantes) et d’une garantie.

Les plafonds pour tous prêts proxi confondus : 
> 250.000€ depuis le 01/01/2022 par emprunteur 
> 50.000€ depuis le 01/01/2022 par an et maximum 200.000€ 
par prêteur

Durée : fixe 5 ou 8 ans 
Avec paiements à terme ou échelonnés 

http://www.finance.brussels/proxi/


• Eviter la faillite : La procédure de réorganisation judiciaire (PRJ) et la médiation 
d’entreprise peuvent permettre à l’entreprise en difficulté de trouver une solution avec ses 
créanciers et de poursuivre son activité plus sereinement (apurement, étalement ou remise 
de dettes…)

• Quoi ?
• Médiation : prise en charge limitée à 75% des frais encourus et un maximum de 1.875€ par 

dossier est fixé (médiateurs).
• PRJ : prise en charge limitée à 75% des frais et un maximum de 4.000€ est fixé par 

dossier (avocats, experts-comptables, médiateurs…).

PRJ & MEDIATION
de la
Accompagnement

COMPENSATIONS

RÉGION BRUXELLOISE



• Introduction dossier ou renseignement : 
• Contacter le Centre pour Entreprises en difficulté (Ced) via ce formulaire
• à Plus d’infos sur le site du 1819

PRJ & MEDIATION
de la
Accompagnement

COMPENSATIONS

RÉGION BRUXELLOISE

https://becionline.typeform.com/to/HgRp9Qh2?typeform-source=1819.brussels
https://1819.brussels/blog/un-dispositif-qui-facilite-lacces-la-prj-et-la-mediation-pour-limiter-le-nombre-de-faillites


Prime TETRA (nouvelle formule) :

• Même scope : évènementiel compris
• Nouvelle formule : primes mensuelles
• Calculs et montants à définir

à Mars 2022?

Prêts évènementiels / culture : 
• Avance récupérable entre 20.000 et 150.000 euros
• Franchise de 12 mois
• Durée max 36 mois

à Février 2022?

A venir



Garantie Evénement
Evenementgarantie

Diane Berger & Sandra Coumans
ST’ART 



RSZ ONSS LSS - 17/02/22



RSZ ONSS LSS - 17/02/22

Garantiefonds Evenementen – Fonds de Garantie Evénement 

• VOOR WIE? POUR QUI ?

• Voor elke organisator van een evenement in Brussel  Pour tout 
organisateur d’un événement 
qui a lieu à Bruxelles

• De organisator zelf moet een vestiging hebben in Brussel Siège social/unité à 
Bruxelles



RSZ ONSS LSS - 17/02/22

Garantiefonds Evenementen – Fonds de Garantie Evénement 

• POUR QUEL TYPE D’EVENEMENT ? VOOR WELK SOORT EVENEMENT? 

• À Bruxelles Het vindt plaats in Brussel 
• Temporaire Het is van tijdelijke aard
• Entrée payante Het is betalend
• Jusqu’au 31 août maximum Tot 31 augustus 2022 
• en lien avec l’art, le loisir ou le divertissement ou Op het vlak van de kunsten, recreatie of 

amusement
foire commerciale ou congrès of een handelsbeurs of congres

• Dépenses > 25.000 € Totale begroting van minimaal € 25.000 
• toujours programmé au moment de la demande Het evenement staat nog steeds gepland
• respecte les conditions sanitaires en vigueur au moment Georganiseerd in overeenstemming met de van kracht

zijnde
de la demande auprès du Fonds overheidsmaatregelen op het moment van de aanvraag



RSZ ONSS LSS - 17/02/22

Garantiefonds Evenementen – Fonds de Garantie Evénement 

• WANNEER TREEDT DE WAARBORG IN WERKING? ACTIVATION DE LA 
GARANTIE ? 

• In het geval van een aanscherping van de En cas de restriction des mesures 
gezondheidsmaatregelen van overheidswege in de sanitaires entre la demande et  
periode tussen het indienen van de aanvraag en l’événement
het evenement zelf

• Genoodzaakt zijn het evenement af te Evénement 
annulé/reporté/modifié
lasten / uit te stellen / te wijzigen

• Financieel verlies door de te nemen aanpassingen Pertes financières



Que couvre la Garantie Evénement ? 
Wat houdt de evenementenwaarborg in?

• Evenement
annulé/ 
afgelast

• Evenement
reporté/ 

uitgesteld

30% maximum du 
budget total de 
l’événement / 

maximaal 30% van het 
totale budget van het 

evenement

90% des dépenses qui ne 
peuvent être reportées / 

90% van de niet-
overdraagbare uitgaven

100% des tickets à 
rembourser / 

100% van de terug
te vergoeden

tickets 

• Evenement avec 
jauge réduite/ 
met beperkte

capaciteit



Représenter, défendre et conseiller les entreprises du secteur de l’événement

EVENEMEN
T: 

DAG X

Aanvraag bij het
Garantiefonds:  
DAG X – minimaal 1 
maand vantevoren

Aanscherping van de 
overheidsmaatregelen
=> evenement afgelast
/ verplaatst / gewijzigd

Breng het Garantiefonds
binnen 7 dagen op de hoogte

Verstrek de benodigde
documenten binnen de 
maand volgend op die 
melding



Représenter, défendre et conseiller les entreprises du secteur de l’événement

EVENEMEN
T 

JOUR J

Dépôt de la demande 
au Fonds de Garantie 
Evénement 
JOUR J – 1 MOIS 
au plus tard

Restriction des 
mesures sanitaires => 
événement 
reporté/annulé/modifi
é

Notifier le sinistre au Fonds de 
Garantie dans les 7 jours 

Fournir les documents 
demandés dans le mois qui 
suit la notification du sinistre



Représenter, défendre et conseiller les entreprises du secteur de l’événement

Fonds van in totaal 12,5 miljoen euro

Maximum garantiebedrag van € 150.000 per evenement 
Maximum garantiebedrag van € 750.000 per onderneming

De aanvraag wordt via een online formulier ingediend:
www.start-invest.be/Evenementgarantie (NL)
www.start-invest.be/Garantie-Evenement (FR)

Let op de volgende deadline: de aanvraag moet uiterlijk 1 maand voor
het evenement zijn ingediend

Contact: garantie@start-invest.be of via het telefoonnummer 0479 86 
90 77 (maa-vrij, 9.00 – 12.30 uur)

Garantiefonds Evenementen – Fonds de 
Garantie Evénement

http://www.start-invest.be/Evenementgarantie
http://www.start-invest.be/Garantie-Evenement
mailto:garantie@start-invest.be


Indemnités Wallonnes

Nicolas Pire
Cabinet Willy Borsus



BE PART OF THE CORE OF
THE BELGIAN EVENT INDUSTRY
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Q&A

Stijn Snaet
Event Confederation


