
GLOBALISATIEMECHANISME
Handleiding



https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/globalisatiemechanisme

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/globalisatiemechanisme


Klik bij Globalisatiemechanisme op de roze knop ‘Aanvragen’ en je wordt automatisch doorgestuurd 

naar het e-loket voor ondernemers.

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/globalisatiemechanisme
https://www.vlaanderenonderneemt.be/nl


E-loket voor ondernemers: kies jouw onderneming en manier van aanmelden.

Informatiepagina.

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/vlaams-beschermingsmechanisme-3/hoe-vraag-je-het-vlaams/hoe-je-online
https://www.vlaanderen.be/uw-overheid/werking-en-structuur/hoe-werkt-de-vlaamse-overheid/informatie-en-communicatie/aanmelden
https://www.vlaanderen.be/uw-overheid/werking-en-structuur/hoe-werkt-de-vlaamse-overheid/informatie-en-communicatie/aanmelden


E-loket voor ondernemers : keuze onderneming.



E-loket voor ondernemers : keuze steunmaatregel = Globalisatiemechanisme.

onderneming (ondernemingsnummer)

Aanvraag starten of toegang vragen?

Ben je wettelijk vertegenwoordiger of 
heb je het gebruikersrecht VLAIO 
INKOM GEBRUIKER (met profiel 
gebruiker), dan kan je een aanvraag 
starten via de groene knop ‘AANVRAAG 
STARTEN’.

Ben je geen wettelijk 
vertegenwoordiger of heb je het VLAIO-
gebruikersrecht niet maar je hebt wel 
een ander gebruikersrecht, dan moet je 
toegang vragen via de oranje knop 
‘TOEGANG VRAGEN’. 

Hulp nodig? Contacteer ons



Start jouw aanvraag

0123456789 – ONDERNEMING A 



Vooraf : kijk na of jouw onderneming in aanmerking komt : rechtsvorm, activiteit, status

Informatiepagina : https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/globalisatiemechanisme/wie-heeft-recht-op-het-globalisatiemechanisme

RECHTSVORM : een vennootschap, vereniging of stichting met rechtspersoonlijkheid van privaat recht of een buitenlandse onderneming met een 
vergelijkbaar statuut

NIET : eenmanszaak

ACTIVITEIT : een economische activiteit

NIET : holdingvennootschappen

patrimoniumvennootschappen (verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen)

managementvennootschappen

ondernemingen waarvan de zaakvoerder als bestuurder of vennoot verbonden is met een andere onderneming die de subsidie heeft 
ontvangen en waaraan zij zakelijke diensten verlenen

ondernemingen die zich op 31 december 2019 volgens de Europese definitie in moeilijkheden bevonden

kredietinstellingen en de financiële instellingen die onder toezicht vallen van de Nationale Bank van België

STATUS : een actieve status sinds 30/09/2020

NIET : ondernemingen die zich in een niet-actieve toestand bevinden ingevolge faillissement, vereffening, stopzetting of ontbinding

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/globalisatiemechanisme/wie-heeft-recht-op-het-globalisatiemechanisme
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/globalisatiemechanisme/wie-heeft-recht-op-het-globalisatiemechanisme/wat-is
https://www.nbb.be/nl


Vooraf : kijk na of jouw onderneming in aanmerking komt : voorwaarden omzet

Informatiepagina : https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/globalisatiemechanisme/wie-heeft-recht-op-het-globalisatiemechanisme

VOORWAARDEN : cumulatieve voorwaarden

1. op 30 september 2020 een actieve exploitatiezetel in het Vlaams Gewest opgenomen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen
2. in de periode van 1 april 2019 tot en met 31 december 2019 een omzet uit geleverde prestaties, exclusief btw, van minstens 

€ 450.000
3. in de periode van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020 een omzetdaling van minstens 60% gekend ten gevolge van de 

coronavirusmaatregelen ten opzichte van de overeenkomstige periode in 2019
4. in de periode van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020 een boekhoudkundig verlies voor aftrek van belasting geleden

De omzetdaling is 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 ten opzichte van de omzet in de periode van 1 april tot en met 31 december 2019.

Voor ondernemingen die nog niet gestart waren in de laatste drie kwartalen van 2019 wordt de gerealiseerde omzet in de periode van 1 
april tot en met 31 december 2020 vergeleken met de verwachte omzet van diezelfde periode, vermeld in het financieel plan.
Uitzonderlijke en éénmalige opbrengsten of inkomsten worden niet meegeteld voor de berekening van de omzetdaling.

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/globalisatiemechanisme/wie-heeft-recht-op-het-globalisatiemechanisme


Vooraf : steunberekening

Informatiepagina : https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/globalisatiemechanisme/hoeveel-steun-kan-toegekend-worden

De steun bedraagt 10% van de omzet, exclusief btw, in de periode van 1 april tot en met 31 december 2019.

Deze steun wordt beperkt tot 90% voor kleine ondernemingen en 70% voor middelgrote en grote ondernemingen van de niet gedekte vaste kosten 
in de periode van 1 april tot en met 31 december 2020. Niet gedekte vaste kosten is het verlies vóór aftrek van belastingen. Het verlies vóór aftrek van 
belastingen wordt bepaald analoog aan de resultaatberekening van code 9903 van de jaarrekening.

De maximale steun wordt bepaald op twee manieren en is afhankelijk van het aantal werknemers en het percentage omzetdaling. Je krijgt steun 

volgens de voor jouw onderneming voordeligste manier. 

1° op basis van de verruimde tewerkstelling in de laatste 3 kwartalen van 2019 en de omzetdaling

2° op basis van de minimale RSZ-tewerkstelling in de laatste 3 kwartalen van 2019, de minimale omzet in de laatste 3 kwartalen van 2019 en de 

omzetdaling

Dit bedrag wordt verminderd met de reeds genoten coronasteun voor de maatregelen corona hinderpremie, corona compensatiepremie, corona 

ondersteuningspremie en de subsidie in het kader van het Vlaams beschermingsmechanisme (Vlaams beschermingsmechanisme, Nieuw Vlaams 

beschermingsmechanisme en Vlaams beschermingsmechanisme 3).

Bij een negatief saldo ontvangt men geen bijkomende steun maar mag men, indien men voldoet aan de voorwaarden van ontvangen 

steunmaatregelen, de reeds genoten steun in 2020 behouden.

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/globalisatiemechanisme/hoeveel-steun-kan-toegekend-worden


Vooraf : voor te bereiden documenten

Informatiepagina : https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/globalisatiemechanisme/aanvraagprocedure

Bij de aanvraag zal je vijf stavingstukken verplicht moeten opladen:

1. de berekening van de omzetdaling op basis van de omzet, exclusief btw, van de geleverde prestaties in de periode van 1 april tot en met 31 
december 2019 en van 1 april tot en met 31 december 2020 (download excel-document berekening omzetdaling)

2. de proef- en saldibalans van de periode van 1 april tot en met 31 december 2020
3. de verklaring op eer door de bedrijfsrevisor, externe accountant of externe boekhouder van de juistheid van de boekhoudkundige kerncijfers 

(download het word-sjabloon voor de verklaring op eer).
4. de aandeelhoudersstructuur van de onderneming en de groep tot welke de onderneming behoort (download excel-document berekening 

ondernemingsgrootte)
5. de toetsing van de Europese definitie van onderneming in moeilijkheden op 31 december 2019 (download excel-document berekening 

ondernemingen in moeilijkheden)

VLAIO vraagt de RSZ- gegevens voor de minimale tewerkstelling in de laatste 3 kwartalen van 2019 rechtstreeks bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 
op.

Je dient – enkel indien van toepassing - zelf de bewijsstukken voor de verruimde tewerkstelling in de laatste 3 kwartalen van 2019 op te laden:
1. overzicht van de tewerkstelling (download excel-document berekening tewerkstelling)
2. loopbaanattesten van de werkende vennoten
3. een attest van het sociaal secretariaat met opgave van de tewerkstelling van uitzendkrachten en jobstudenten (in aantal voltijds equivalenten)
4. de facturen van de tewerkstelde medewerkers via dienstenleveranciers

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/globalisatiemechanisme/aanvraagprocedure
https://www.vlaio.be/nl/media/1667
https://www.vlaio.be/nl/media/1671
https://www.vlaio.be/nl/media/1669
https://www.vlaio.be/nl/media/1668
https://www.vlaio.be/nl/media/1670


Link naar 
documenten: 
Zie vorige 
pagina.

Lees de informatiepagina’s en verzamel de nodige informatie.



Wat is de verruimde tewerkstelling?
De verruimde tewerkstelling bestaat uit:
•de RSZ-tewerkstelling
•het gemiddelde van de kwartaalgemiddelden in de drie laatste kwartalen van in 2019 voltijdsequivalent bij de onderneming tewerkgestelde:

• actief werkende vennoten (met een voltijds equivalent werkende vennoot wordt gelijkgesteld een vennoot met een netto belastbaar beroepsinkomen in 2019 van 
minimaal € 13.933,78 op jaarbasis)

• uitzendkrachten, aangesteld via een uitzendkantoor of een sociaal bureau voor kunstenaars
• jobstudenten, waarvoor geen RSZ verschuldigd is
• medewerkers van dienstenleveranciers.

Het aantal voltijdsequivalent tewerkgestelde medewerkers van dienstenleveranciers wordt bepaald op basis van de gefactureerde bedragen, exclusief btw, voor diensten door de 
voormelde medewerkers die ingezet worden voor de uitvoering van de activiteiten van de onderneming. Een gefactureerd bedrag van € 50.000, exclusief btw, in de drie laatste kwartalen 
van 2019, wordt gelijkgesteld met één voltijds equivalent. Maximaal 5 voltijdsequivalenten worden in aanmerking genomen.



VESTIGINGSNUMMER – NAAM VESTIGING

NAAM VESTIGING
Straat 
Gemeente
België

Nacecode 54321 – omschrijving activiteit
Nacecode 12345 – omschrijving activiteit
Nacecode 23451 – omschrijving activiteit
Nacecode 23514 – omschrijving activiteit

Alle vestigingen en activiteiten, zoals 
opgenomen in de Kruispuntbank voor 
Ondernemingen, worden getoond.

Duid de ondernemingsgrootte aan zoals 
berekend m.b.v. het document 
CGM_Berekening ondernemingsgrootte.



De steun wordt berekend op de omzet van 
de geleverde prestaties in de 
referentieperiode van 2019.

Informatiepagina.

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/globalisatiemechanisme/wie-heeft-recht-op-het-globalisatiemechanisme


Indien je de verruimde tewerkstelling invult, 
voeg dan de bewijsstukken toe.



Voeg de 5 
verplichte 
documenten 
toe.



Vul jouw contactgegevens en het 
rekeningnummer van jouw onderneming in.



Info uit stap 3

Info uit stap 2

Je ziet hier de 
samenvatting van de 
gegevens uit jouw 
steunaanvraag. 
Dit is een voorbeeld.



.... ………. 
Bevestig dat de ingevulde gegevens correct 
zijn.



0123456789 – ONDERNEMING A 

De steunaanvraag werd succesvol ingediend en zal manueel beoordeeld worden. Bekijk hier de gegevens van jouw aanvraag.



Hulp nodig of heb je een vraag?

Bezoek onze website https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/globalisatiemechanisme.

Voor vragen, mail ons op info@vlaio.be of bel ons op 0800 20 555. Vlaio is elke werkdag telefonisch bereikbaar 
van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur (op vrijdag tot 16 uur).

Voor aanmeldproblemen, bel, mail of chat gratis met 1700. 1700 is elke werkdag telefonisch bereikbaar van 9 tot 
19 uur.

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/globalisatiemechanisme
mailto:info@vlaio.be
https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/contact/stuur-een-e-mail
https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/contact/chat-met-1700

