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Vooraf 

In het kader van de Covid-19-pandemie wenst de Brusselse Hoofdstedelijke Regering steun te verlenen 

aan de ondernemingen van verschillende sectoren waarvan de activiteit nog niet kon worden hervat 

of die nog steeds een grote impact ondervinden van de maatregelen die door de Nationale 

Veiligheidsraad werden genomen (de evenementensector, het uitgaansleven, de cultuur en het 

toerisme). Hiertoe werd beslist om voor deze ondernemingen een nieuwe premie van 3.000 euro in te 

stellen. Deze premie zal kunnen worden verhoogd indien het verlies aan zakencijfer  gelijk of hoger is 

dan 60%, om een maximum van 9.000 euro te bedragen. 

De Regering baseert zich hiervoor op artikel 28 van de ordonnantie van 3 mei 2018 betreffende de 

steun voor de ontwikkeling van de ondernemingen. Dit artikel maakt het mogelijk om steun te verlenen 

aan ondernemingen die worden getroffen door een uitzonderlijke gebeurtenis, voor de herstelling van 

materiële schade, voor het verlies aan inkomsten en voor vaste exploitatielasten. In het geval van deze 

premie zal de de minimis-verordening als reglementaire basis inzake staatssteun gelden. 

Worden bedoeld, de ondernemingen met minder dan 50 werknemers die tenminste een vestiging in 

het Brussels gewest bezitten, die in orde zijn met hun bijdragen en die actief zijn in een van 

bovengenoemde sectoren (zie bijgevoegde lijst van betrokken NACE-codes). 

De premie kan worden aangevraagd bij Brussel Economie Werkgelegenheid, met behulp van het ad 

hoc formulier.  Aan de werkgever zal enkel een kopie van de BTW-aangiften of een attest van de 

boekhouder voor de drie eerste trimesters van de jaren 2019 et 2020 worden gevraagd. De 

ondernemingen zullen slechts één aanvraag voor de premie kunnen indienen, ook in geval van 

weigering. 

Brupartners heeft op 8 oktober 20201 een advies over het ontwerpbesluit uitgebracht.  

Onderhavig ontwerpbesluit schrapt een verplichting voorzien in artikel 5, 2de lid van het besluit. Dit 

moet de ondernemingen toelaten om hun dossier later aan te vullen teneinde een verhoging van de 

premie te genieten.  

Advies 

1. Algemene beschouwingen 
 

Brupartners, met uitzondering van de representatieve werkgevers- en middenstandsorganisaties, 

herinnert aan zijn vraag in zijn bijdrage van 23 september 2020 over het Heropstart- en 

Herontwikkelingsplan voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest2  en in zijn advies van 8 oktober 2020 

betreffende het ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende steun voor de 

evenementen-, uitgaans-, toeristische en culturele sector in het kader van de COVID-19-

gezondheidscrisis, om het geheel van de culturele en creatieve industrie te steunen door de perimeter 

tot de sociaal-culturele sector uit te breiden die dezelfde negatieve impact ondervindt.  

 
1 A-2020-040-BRUPARTNERS  
2 B-2020-002-BRUPARTNERS 

https://www.brupartners.brussels/fr/avis/avis-de-brupartners/par-date/2020/a-2020-040-brupartners/at_download/file
https://www.brupartners.brussels/fr/avis/contributions/par-date/2020/c-2020-001-brupartners/at_download/file
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Brupartners vraagt bijgevolg om aan de perimeter, die voor steun in aanmerking komen, de 

activiteiten van de volgende codes toe te voegen : 90.029 (overige activiteiten in het kader van 

kunsten), 90.042 (exploitatie van culturele centra en multifunctionele zalen cultuur), 91.011 

(bibliotheken, mediatheken en ludotheken), 94.991 (jeugdverenigingen), 94.992 (verenigingen en 

bewegingen voor volwassenen), 94.994 (verenigingen op het vlak van milieu en mobiliteit), 94.995 

(verenigingen op het vlak van ontwikkelingssamenwerking) en 94.999 (overige verenigingen (n.e.g)). 

Brupartners herinnert eraan dat alle steun i.v.m. de impact van de Covid-19-crisis en de 

relancemaatregelen onder de artikelen 107(2)(b) en 107(3)(b) van het “Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie” ressorteren. Deze zijn bijgevolg niet aan de wetgeving op de 

staatssteun onderworpen. Brupartners vraagt daarom dat uitdrukkelijk zou worden vermeld dat deze 

premie niet aan de verordening op de minimis-steun is onderworpen. 

2. Bijzondere beschouwingen 
Sector van de reisprofessionals 

Brupartners vindt het essentieel dat er steun wordt verleend aan de sector van de reisprofessionals.   

Brupartners is enerzijds de mening toegedaan dat de aanpassingen aan dit wijzigingsbesluit niet 

toelaten om op de moeilijkheden van de reisagentschappen in te gaan. Immers, er werd hen een 

verhoging van de basispremie geweigerd bij gebrek aan aanvaardbare bewijsstukken, terwijl men met 

het probleem van de tegoedbonnen moet rekening houden indien men hun financiële situatie in 

aanmerking neemt. Deze tegoedbonnen zullen bij niet-gebruik in 2021 moeten worden terugbetaald 

en zijn in het zakencijfer van de reisagentschappen opgenomen terwijl deze een verschillende 

behandeling verdienen. Deze situatie is eveneens van toepassing op de nog niet terugbetaalde 

voorschotten die in 2021 zullen moeten worden teruggestort. 

Brupartners pleit anderzijds voor federale of gewestelijke steun voor deze sector en vraagt een studie 

over een waarborgsysteem voor toekomstige reizen gereserveerd bij een reisprofessional. Aldus kan 

men de financiering van de tewerkstelling van de touroperators verzekeren, zelfs in geval van 

annulering. Zo zou een enveloppe voor de compensatie van  annuleringen te belope van de x% van de 

prijs van reizen toelaten om deze doelstelling te bereiken. Brupartners spreekt zich in dit stadium niet 

uit over de percentages en de kosten die effectief door de collectiviteit worden gedragen, de 

annuleringsverzekeringen of de betrokken actoren. Deze modaliteiten zullen moeten worden 

onderzocht (budgettaire impact, begunstigde actoren, enz.) en ook de voorwaarden voor de 

herontwikkeling van de sector (type van gedekte reizen, type van vervoermaatschappij waarop beroep 

wordt gedaan, enz.) zullen het voorwerp van een akkoord van de Regering moeten uitmaken. 

Brupartners is de mening toegedaan dat deze steun er bijkomend toe zou bijdragen om het 

professionalisme en de veiligheid, die de reisagentschappen aan de reiziger bieden, in de verf te zetten, 

in tegenstelling tot de niet-Belgische onlinesites. Ook de veiligheid van de arbeidsplaatsen op het 

gebied van het toerisme in België en te Brussel zou verzekerd zijn.        

* 
* * 


