
Korting 
bedrijfsvoorheffing 
in steunzone 
(ontwrichte zone)



Steunzones

• Waarom? Bedrijfssluitingen met grote impact op regio

• Op bedrijventerrein! (binnenkort uitbreiding met 
incubatoren, businesscenters, brownfields)

• Momenteel afbakening van 2 regio’s, waaronder 
Limburg en (ruime) Kempen

• Wordt juridisch beschouwd als ‘investerings’steun! Dus:
• koppeling met EU ‘regionale steunkaart’ voor grote 

ondernemingen! 
• Kmo’s wel in gehele zone! (zie kmo-definitie verderop)

• Fiscaal voordeel voor werkgelegenheidscreatie

Waarom? Beperkingen inzake oppervlakte en inwoners vanuit federale hoek



Steunzones

Concreet: 
• Vrijstelling van doorstorting 25% bedrijfsvoorheffing 

voor nieuwe werkgelegenheid 
(= loonkostvermindering met ca. 4 à 5%)

• Geldt op loonkost gedurende 2 jaar

• Tewerkstelling dient gedurende 3 jaar (KMO) of 5 jaar 
(GO) behouden



Steunbedragen: voorbeelden

Veronderstel dat de werknemer (bediende) voltijds is
tewerkgesteld, gehuwd is met een partner met beroepsinkomsten,
geen personen ten laste heeft en recht heeft op vakantiegeld en
een eindejaarspremie ter waarde van één maandwedde.

Stafdienst voor Beleidsexpertise en -ondersteuning (DR1)

Brutoloon 2.000,00 € 3.000 ,00 € 4.000,00 €

Bruto belastbaar 1.818,85 € 2.607,90 € 3.477,20 €

Bedrijfsvoorheffing 380,31 € 762,63 € 1169,42 €

Steunbedrag (maandelijks) 95,07 € 190,66 € 292,35 €

Totale steunbedrag (incl. 
vakantiegeld en premie)

3.006,85 € 5.734,14 € 8.736,24 €



Steunzone rond Turnhout

Voorwaarden:
- Op bedrijventerrein (paars)

(binnenkort verruiming)
- Indien grote onderneming: 

bijkomende voorwaarde: in 
oranje ingekleurde gemeente

Nakende uitbreiding:

politiek akkoord:
- Businesscenters/incubatoren
- brownfieldprojecten



Europese kmo-definitie



Europese kmo-definitie



Kmo-definitie

Opgelet voor o.m. incubatoren!

Indien een risicokapitaalmaatschappij mee participeert voor 
meer dan 20% van kapitaal of stemrechten, maar voor 
minder dan 50%: 
wordt niet beschouwd als ‘geassocieerde onderneming’ 
(waardoor kmo-definitie niet meteen overschreden wordt)

(ook niet wanneer dat % in handen is van institutionele 
beleggers, universiteiten, particuliere onderzoekscentra 
zonder winstoogmerk)

kmo = art. 275, 8ste lid WIB 92 (eerste aankruisvakje aanvraagformulier)
Grote onderneming = art. 275, 9de lid WIB 92 (tweede aankruisvakje)



!! Investering moet leiden tot extra tewerkstelling !!

Materiële of immateriële activa die verband houden met:
- Oprichting nieuwe inrichting
- Uitbreiding capaciteit bestaande inrichting (niet voor grote 

bedrijven)
- Diversificatie (nieuwe activiteit mag niet dezelfde of 

vergelijkbaar zijn met activiteit die voordien werd uitgevoerd)
- Fundamentele verandering in het totale productieproces 

bestaande inrichting (niet voor grote bedrijven)

Ook investeringen in activa uit overname, op voorwaarde dat 
overname gebeurt van niet geassocieerde derde-werkgever 
wegens sluiting, gerechtelijke reorganisatie of faillissement (alle 
arbeidsplaatsen worden dan als nieuw beschouwd)

Steunzones : welke investeringen?



Bijkomende voorwaarden:

- Investering in materiële of immateriële vaste activa

- On-balance!

- Voorlopig niet via patrimimonium-constructie (aanvrager moet  
firma zijn die investering activeert én de tewerkstelling 
genereert); FOD Financiën bekijkt mogelijke verruiming.

- Geen minimumbedragen qua investering! Qua tewerkstelling wel 
zorgen voor logische link!

Steunzones : welke investeringen?



Steunzone: tijdlijn (1)

Indienen 
formulier (1)

Aanvang 
investering

Voltooiing

Aanwerving 

Grootschalig 
collectief ontslag

Publicatie BS 
KB steunzone

Toepassingsperiode steunzone 
max. 6 jaar

STEUNZONE

ONDERNEMING

VW 
gewestelijke 
steun

max. 36 m.



Aanvang 
investering

Aanwerving (max. 36 m. na voltooiing investering)

ONDERNEMING

Invulling nieuwe 
arbeidsplaats 

Tijdelijke vrijstelling 
doorstorting BV (2)

(24 m.)

Toekenning 
definitieve 
vrijstelling (3)

Einde minimum 
tewerkstellingsperiode

36/60 m.

ARBEIDSPLAATS

Steunzone: tijdlijn (2)

Aanvraag



Hoe kadastrale gegevens snel op 
te zoeken?

www.geopunt.be

http://www.geopunt.be/


Steunzones: aanvraagformulier

- Vrij beperkt (4 pagina’s met aankruisvakjes)
http://financien.belgium.be/sites/default/files/downloa
ds/122-274sz-2016-nl.pdf

- Belangrijkste = bijlagen!
- Bijlage 1: Omschrijving van de opzet van de investering 

en wijze waarop deze zal worden uitgevoerd
- Bijlage 2: Omschrijving van de extra arbeidsplaatsen 

alsook één of meer documenten waaruit het verband 
tussen deze arbeidsplaatsen en de investering blijkt.

- Bijlage 3: budgettaire raming van opbrengst

http://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/122-274sz-2016-nl.pdf


Steunzones: cumuleerbaar?

- Steun is o.a. niet cumuleerbaar met 80% vrijstelling 
doorstorting bedrijfsvoorheffing onderzoekers (opgelet 
dus voor incubatoren!);

- Steun is o.a. wèl cumuleerbaar met 10% vrijstelling 
doorstorting bedrijfsvoorheffing startende 
ondernemingen!



Steunzones: uitgesloten sectoren:

- Visserij- en aquacultuur;
- Productie van landbouwproducten

Voor grote ondernemingen ook uitsluitingen voor:
- ijzer- en staalsector;
- Synthetische vezels industrie;
- Kolenindustrie;
- Scheepsbouw;
- Vervoersector en de daarmee verband houdende 

infrastructuur;
- Energieproductie, - distributie en -infrastructuur 



Wat met uitzendarbeid?

- Tellen niet mee voor bepaling van de kmo-definitie (behalve voor 
uitzendkantoor zelf indien deze aanvraag wil indienen)

- Tellen wel meer voor berekening van de extra tewerkstelling

 Opgelet!
1) Bestaande uitzendcontracten omzetten in vaste 
contracten is per saldo geen extra tewerkstelling!

2) uitzendkantoor kan in de plaats van de werkgever het 
steunvoordeel aanvragen (samen bewijs leveren van 
criteria!)

Steunzones 



Steunzones

- Dossier wordt ontvankelijk verklaard

- FOD Financiën verwittigt uw inningskantoor

- U verwittigt uw sociaal secretariaat bij (eerste) 
aanwerving nà en in kader van investering 

- U vraagt controle aan 3 jaar na (eerste) aanwerving

- Dossier wordt goedgekeurd



Stavaza per 8-02-2017

Turnhout

64 ontvankelijk verklaarde dossiers (38 via Voka Kempen)
769 extra VTE

Genk

122 ontvankelijk verklaarde dossiers
1945 extra VTE

Steunzones 



Steunzones: 
hulp

► Voka – Kamer van Koophandel Kempen:

Frank van Dael

Frank.VanDael@voka.be

014 56 30 30

0475 65 18 74

mailto:Frank.VanDael@voka.be

