STEUN VOOR BIJKOMENDE TEWERKSTELLING IN
"ONTWRICHTE ZONES"
In deze moeilijke economische tijden van besparingen, sluitingen en faillissementen proberen de diverse overheden
– zowel de Vlaamse, de federale als de Europese – de ondernemingen te helpen en te stimuleren in hun
ontwikkeling. Met specifieke steunmaatregelen willen zij zo een positieve reactie bieden op de crisis en een nieuwe
"boost" geven aan het bedrijfsleven. Deze maatregelen zijn erg uiteenlopend: het kan gaan van omvangrijke
investeringen in R&D en innovatie tot steun bij personeelsaanwervingen en opleidingstrajecten.
Recent werd een nieuwe subsidiemaatregel gelanceerd om de economie te ondersteunen in regio’s die getroffen
worden door zware collectieve ontslagen. Bedrijven die investeren in zo’n ‘ontwrichte’ zone kunnen onder bepaalde
voorwaarden een subsidie krijgen voor bijkomende tewerkstelling. Op 30 april ll. werd in het Belgisch Staatsblad het
koninklijk besluit gepubliceerd dat uitvoering geeft aan deze steun. Dit betekent dat de bedrijven die in aanmerking
komen vanaf begin mei 2015 een aanvraag kunnen indienen.
Vlaanderen heeft momenteel twee van dergelijke ‘ontwrichte zones’ afgebakend, één rond Genk en één rond
Turnhout.

Wat houdt de maatregel in?
Het betreft een federale, fiscale maatregel waarbij de bedrijven een vrijstelling van 25% van de doorstorting van
bedrijfsvoorheffing genieten en dit voor een periode van 2 jaar, per extra arbeidsplaats die gedurende 5 jaren
behouden blijft (3 jaar voor een KMO). Het voordeel komt overeen met een besparing van ca. 5 % op de loonkost
en geldt ook indien er werkgelegenheid wordt overgenomen als gevolg van investeringen bij overname.

Wie komt in aanmerking en waar?
Het voordeel geldt zowel voor KMO’s als voor grote ondernemingen.
Bedrijven kunnen beroep doen op deze steun indien ze bijkomende arbeidsplaatsen creëren op een vestiging in een
industriezone die in de afgebakende zone is gelegen. Momenteel gaat dit om alle bedrijventerreinen binnen een
straal van veertig kilometer rondom Ford Genk en de getroffen vestigingen van Philips en Heinz in Turnhout. Beide
zones omvatten dus zowel de gehele provincie Limburg, het grootste gedeelte van de provincie Antwerpen en ook
delen van het arrondissement Leuven.
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Een KMO komt in aanmerking indien zij investeert binnen de ontwrichte zones en er nieuwe werkgelegenheid
creëert.
Grote ondernemingen komen in aanmerking, indien de ontwrichte zone samenvalt met de tot 2020 vastgelegde
'regionale steunkaart' en indien de investering betrekking heeft op een nieuwe vestiging of op nieuwe activiteiten
van een bestaande vestiging.
Gemeenten die in de huidige regionale steunkaart vallen zijn:
In Antwerpen (3): Balen, Dessel en Mol;
In Limburg (24): As, Beringen, Bilzen, Borgloon, Bree, Dilsen-Stokkem, Genk, Ham, Hechtel-Eksel, Herstappe,
Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, Kinrooi, Lanaken, Leopoldsburg, Lommel, Lummen, Maaseik,
Maasmechelen, Opglabbeek, Sint-Truiden, Tessenderlo, Tongeren, Zutendaal.

Hoeveel bedraagt de steun?
De steun betreft een tijdelijke vrijstelling (gedurende 24 maanden) van het doorstorten van 25%
bedrijfsvoorheffing op de bezoldigingen die betrekking hebben op nieuw gecreëerde arbeidsplaatsen ten gevolge
van een investering. De arbeidsplaatsen moeten worden ingevuld na voltooiing van de investering en binnen de
36 maanden na deze voltooiingsdatum.
De vrijstelling wordt slechts definitief nadat aangetoond wordt dat de nieuwe arbeidsplaats gedurende ten minste
3 jaar behouden is gebleven (voor grote ondernemingen wordt de termijn bepaald op 5 jaar).
Deze steun kan worden gecumuleerd met het systeem van ploegen- en nachtpremies en met het systeem van de
gedeeltelijke vrijstelling in de vorm van een algemene structurele lastenverlaging (IPA-korting), maar niet met
andere vrijstellingen inzake doorstorting van bedrijfsvoorheffing (overwerk, onderzoekers, etc.).
Per investering is de vrijstelling beperkt tot maximum 7,5 miljoen euro.

Gewestelijke steun als Bijkomende voorwaarde
Om de federale steun te kunnen verkrijgen dient er voor de investering tevens gewestelijke steun te zijn
toegekend (of in aanvraag te zijn op het moment van indiening van de vraag voor federale steun in ontwrichte
zone).
Enkele voorbeelden van Vlaamse maatregelen via dewelke de onderneming steun dient te genieten - niet limitatief:
Strategische transformatiesteun “STS” (voor grote investerings- en/of opleidingsprojecten);
Ecologiepremie en/of strategische ecologiesteun;
IWT O&O bedrijfsprojecten;

1

Europese definitie van een KMO. Een KMO is een onderneming die:

maximaal 250 werknemers in dienst heeft;

een jaaromzet van maximaal 50 miljoen euro of een balanstotaal van maximaal 43 miljoen euro realiseert.
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IWT KMO-programma (KMO-innovatieproject en/of KMO-haalbaarheidsstudie).

Hoe aanvragen?
De aanvraag voor deze tegemoetkoming dient te gebeuren vóór de aanvang van de investering, bij de FOD
Financiën via het standaardformulier: http://financien.belgium.be/nl/binaries/formulier_steunzone_tcm306266555.docx.
Onze partner - MINT Europe – kan u bij alle aspecten van uw project ondersteunen. Dankzij een jarenlange ervaring
als subsidieconsultant adviseren en begeleiden zij u vanuit een totaalbenadering om het subsidiepotentieel ten
volle te benutten. Meer info vindt u op www.minteurope.com.
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