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1. Brexit
Adjustment
Reserve (BAR)



Wat is BAR?
• Fonds voor bedrijven, organisaties en overheden die nadeel ondervinden 

van de Brexit

• Overgang naar een duurzaam, nieuw normaal
• Voor ALLE beleidsdomeinen en sectoren

• Periode van het project tot 31/12/2023.
• De beheersautoriteit zit bij VLAIO, controle door de Vlaamse 

Auditautoriteit.



2. Voorwaarden



Aan welke voorwaarden moet je voldoen...

Om een subsidie te krijgen uit de BAR reserve:

• Heb je eerder samengewerkt met culturele actoren uit het VK.

• Ondervind je negatieve gevolgen van de Brexit
• Ontwikkel je een activiteit om die negatieve gevolgen te verzachten

• Heb je hiervoor nog geen kosten gemaakt op het moment van je 
aanvraag.

• Voldoe je aan de staatssteunregels (indien van toepassing).



BREXIT IMPACT



DEADLINE

• De deadline voor het indienen van je aanvraag is 30 juni 2023!



3.Hoe aanvragen?



Proces aanvraag





4. Voorbeelden



Wat kan?

• Nieuwe markt in het VK verkennen (bv. prospectiereizen);

• Een nieuwe markt elders verkennen (bv. zoeken van andere partners of 
leveranciers);

• Een nieuwe samenwerking met culturele actoren uit het VK opzetten (bv. 
deelname aan netwerkevents of werkbezoeken);

• Nieuwe culturele activiteiten ontwikkelen om eerdere activiteiten 
te compenseren.



Wat kan?

• Een communicatiecampagne opzetten (bv. managementbureau dat helpt 
met promotie in het VK);

• Aan een showcasefestival deelnemen in het VK;
• Personeelskosten voor de extra Brexit-gerelateerde administratieve taken.

• ....



Wat kan niet?

• Kosten compenseren die niets met eerdere activiteiten in het Verenigd 
Koninkrijk of met de Brexit te maken hebben;

• Standaardwerkingskosten
• De kosten van douanedocumenten, visa en ATA-carnets;

• Reis- en verblijfkosten voor Britse onderdanen die naar Vlaanderen komen;
• Btw-kosten.



5. BAR info-
en schrijfsessie



BAR info- en schrijfsessie

• Infosessie met een praktisch luik, waarbij je samen met experten aan je 
projectidee en dossier kunt schrijven.

• Vrijdag 3 maart 2023 van 9.30 tot 12.30 u.
• Virginie Lovelinggebouw (VAC Gent), lokaal Jan Hyoens 21.03

• Inschrijven kan via de agenda op de website van het Departement Cultuur, 
Jeugd en Media.



Contact
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Beheersautoriteit BAR

E-mail: brexit@vlaio.be

Telefoon: 0800 20 555

mailto:brexit@vlaio.be


Vragen?


