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BIJDRAGE 

In het kader van de gedeelde prioriteiten van de 
Strategie GO4 Brussels 2030 

Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering tot invoering van een uitzonderlijke premie 
die afwijkt van het systeem dat werd ingevoerd door 
het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering 
van 21 december 2017 tot instelling van een premie 

voor zelfstandigen 

 

 

Aanvrager Minister Bernard Clerfayt 

Aanvraag ontvangen op 23 september 2020 

Aanvraag behandeld door Raad van Bestuur uitgebreid met deskundigen 

Bijdrage aangenomen door de Raad van 

Bestuur van  

30 september 2020 
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Vooraf 

In het kader van het Relance- en herontwikkelingsplan dat de Brusselse Hoofdstedelijke Regering op 

7 juli 2020 heeft goedgekeurd, werd een maatregel voorgesteld om de eigencreatie van banen te 

ondersteunen, teneinde het aantal niet-werkende werkzoekenden dat met meer dan 30.000 personen 

dreigt toe te nemen, zoveel mogelijk te beperken. 

Hiertoe heeft de Regering een uitzonderlijke premie willen invoeren, die afwijkt van het systeem dat 

werd ingevoerd door het besluit van 21 december 2017 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot 

instelling van een premie voor zelfstandigen. 

Dit ontwerpbesluit bepaalt dat voor een periode van 6 maanden een premie wordt toegekend aan de 

kandidaat-zelfstandige die zich als zelfstandige in hoofdberoep vestigt, op voorwaarde dat de 

verschillende voorwaarden worden nageleefd die in artikel 2 van het besluit van 21 december 2017 

worden opgesomd en die onveranderd blijven. 

Teneinde werkzoekenden aan te moedigen om hun activiteit te ontwikkelen, voorziet het 

ontwerpbesluit tot wijziging van het besluit van 21 december 2017 anderzijds in een verhoging van het 

bedrag van de premie voor de vijfde en zesde maand, die overeenkomt met 500 euro per maand in 

plaats van 250 euro per maand. 

In dezelfde optiek van steun aan nieuwe zelfstandigen zal de persoon die zich tussen 1 september 2020 

en 31 december 2021 als zelfstandige in hoofdberoep vestigt, van deze premie kunnen genieten,  zelfs 

als hij al een activiteit als zelfstandige in hoofdberoep heeft uitgeoefend gedurende de twee jaar die 

aan de premie-aanvraag voorafgaan, in afwijking van artikel 2, §2, 1° van het besluit van 21 december 

2017. Overeenkomstig dit laatste besluit zal de aanvrager die in de twee voorgaande jaren als 

zelfstandige in hoofdberoep heeft gewerkt, echter geen recht op deze verhoogde premie hebben als 

hij de premie zoals gedefinieerd in artikel 3 van het besluit van 21 december 2017 al heeft ontvangen 

in de twee jaar die aan de nieuwe premie-aanvraag voorafgaan. 

Bijdrage 
Brupartners sluit zich aan bij de wens van de Brusselse Regering om de eigencreatie van banen voor 

kandidaat-zelfstandigen aan te moedigen en aantrekkelijker te maken, door het bedrag van de 

« premie voor zelfstandigen » te verhogen, maar ook door de voorwaarden voor toegang tot de 

voorziening te versoepelen door de voorwaarde af te schaffen volgens dewelke de werkzoekende 

gedurende de twee jaar voorafgaand aan de aanvraag van de genoemde premie niet als zelfstandige 

kon werken. 

Brupartners is echter verbaasd over de verdeling van het budget dat voor deze maatregel is voorzien, 

waarvan een kwart in de vorm van een premie aan kandidaat-zelfstandigen wordt toegekend, en de 

overige driekwart aan gesubsidieerde structuren voor de financiering van bijkomende middelen 

(VTE's). Brupartners is van mening dat een groter deel van dit budget aan kandidaat-zelfstandigen 

moet worden toegekend, in het bijzonder in het kader van een tijdelijke herstelmaatregel. 

Daarnaast vestigt Brupartners de aandacht op de noodzaak om bijkomende zelfstandigen toe te laten 

om aanspraak te maken op de  « premie voor zelfstandigen » ingeval van verlies van hun bezoldigde 

baan, om hen zo de kans te geven om zich volledig te herstellen. Dit vereist een gerichte communicatie 

naar hen toe, om hen te informeren over de mogelijkheid om deze premie aan te vragen. 
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Bovendien is Brupartners van mening dat een specifieke begeleiding voor dit publiek moet worden 

opgezet op het niveau van de Begeleidingsdiensten voor werkzoekenden (BDW) en de Lokale 

Economieloketten (LEL), gezien hun noden niet dezelfde zijn als deze van een nieuwe kandidaat-

zelfstandige. 

* 
* * 


