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ADVIES 
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 16 november 2020 

Aanvraag behandeld door Commissie Economie – Werkgelegenheid - Fiscaliteit – 
Financiën 

Advies aangenomen door de Plenaire 
vergadering op  

17 december 2020 
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Vooraf 
Tot de maatregelen, die op 7 juli door de Brusselse regering in het kader van het Heropstart- en 
Herontwikkelingsplan werden goedgekeurd, behoort de wil om de zelfcreatie van arbeidsplaatsen te 
steunen teneinde - in de mate van het mogelijke - de aangekondigde stijging van het aantal niet-
werkende werkzoekenden te bestrijden. Deze stijging zou meer dan 30.000 personen kunnen treffen. 

In het kader van de gedeelde prioriteiten die zich in het heropstart- en herontwikkelingsplan van het 
Brussels gewest inschrijven, werd het ontwerpbesluit, dat het voorwerp uitmaakt van onderhavig 
advies, van elementen voorzien door een bijdrage van Brupartners die op 30 september 2020 door 
zijn Raad van bestuur was aangenomen.  

De onderzochte voorziening wil de aantrekkelijkheid verhogen van de premie voor zelfstandigen 
bedoeld in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2017. 

Hiertoe is de premie waarvan sprake op retroactieve wijze (van 1 september 2020 tot 31 december 
2021) van toepassing op elke persoon die zich als zelfstandige in hoofdberoep heeft gevestigd, voor 
zover aan de verschillende voorwaarden van artikel 2, §1er van het besluit van 21 december 2017 is 
voldaan.  

De premie wordt bovendien eveneens gestort indien de begunstigde reeds een activiteit als 
zelfstandige in hoofdberoep heeft uitgeoefend tijdens de twee jaren die voorafgaan aan de aanvraag 
van de premie. Dit is een afwijking op artikel 2, §2, 1° van het besluit van 21 december 2017. De 
andere uitzonderingen wat betreft de betaling van deze premie, zoals bedoeld in de artikelen 2, §2, 
2° en 3° van dit besluit, blijven daarentegen wel degelijk van toepassing.  

Het bedrag van de premie wordt geherwaardeerd voor de drie laatste maanden in het kader van het 
huidig ontwerpbesluit en bedraagt : 

- 1.250 euro voor de eerste maand; 

- 1.000 euro voor de tweede maand; 

- 750 euro voor de derde maand; 

- 750 euro voor de vierde maand (i.p.v. 500 euro); 

- 500 euro voor de vijfde en zesde maand (i.p.v. 250 euro). 

Advies 

1. Algemene beschouwingen 

1.1 Voorafgaandelijk economisch en sociaal overleg 

Na een gelijkaardige vraag te hebben geformuleerd in het kader van zijn advies betreffende de 
heropstartpremie voor de aanwerving van een werkzoekende1, waarbij hij akte nam van de context 
van de economische en sociale dringendheid die de snelle aanneming van de tekst rechtvaardigde, 
vraagt Brupartners aan de Regering om slechts in de pers over de details van het ter advies 

 
1 A-2020-045-BRUPARTNERS 
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voorgelegde ontwerpbesluit te communiceren na de kennisgeving aan de sociale gesprekspartners 
van de aanbevelingen die al dan niet in aanmerking werden genomen.  

1.2 Gunstig onthaal van een versterking van de aantrekkelijkheid van 
de premie 

Zoals aangegeven in zijn bijdrage van 30 september 2020, verwelkomt Brupartners de wil van de 
Regering om de aantrekkelijkheid van de premie voor zelfstandigen te verbeteren, door de 
desbetreffende bedragen te verhogen en door een versoepeling van de toegangsvoorwaarden. 
Brupartners verheugt zich in dit opzicht over de bijkomende inspanning, die in dit ontwerpbesluit 
wordt verricht, om de van de vierde tot zesde maand gestorte bedragen te herwaarderen, dit terwijl 
de tekst, die voor de bijdrage werd voorgelegd, slechts een verhoging van de premie voor de vijfde 
en zesde maand voorzag. 

2. Bijzondere beschouwingen 

2.1 Bestemming van de bijkomende gebudgetteerde bedragen 

In het verlengde van de budgettaire beschouwingen in zijn bijdrage, moedigt Brupartners de 
Regering ertoe aan om de 250.000 euro, die in 2021 en 2022 zijn voorzien, voor zover mogelijk voor 
de kandidaat-zelfstandigen zelf en de voor hen bedoelde premie te bestemmen.   

2.2 Zelfstandigen met een bijkomende statuut 

Brupartners betreurt dat de premie « zelfstandigen » niet kan toekomen aan bijkomende 
zelfstandigen, die zich als dusdanig van 1 september 2020 tot 31 december 2021 vestigen. 
Brupartners herhaalt dan ook zijn vraag dat deze groep voor de premie in aanmerking zou komen, 
waarbij deze personen worden begeleid door de begeleidingsdiensten voor werkzoekenden (ACE) en 
de lokale economieloketten (LEL), dit gelet op hun specifieke noden en profielen.  

* 
* * 
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