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Vooraf 
Om de gevolgen van de COVID-19-pandemie op te vangen, wil de Brussels Hoofdstedelijke Regering 

aan de ondernemingen van de zogenaamde « niet-essentiële » sectoren steun verlenen op een basis 

die gelijkwaardig is aan de premie voor de ReCa-sector.  

Aangezien veel ondernemingen om dringende bijstand vragen, is beslist om in twee fasen te werk te 

gaan : 

• De eerste fase, die een premie op forfaitaire basis instelt, is gericht op de ondernemingen van 

de zogenaamde « niet-essentiële » sectoren die op 30 oktober 2020 moesten sluiten en die als 

gevolg van de door het Overlegcomité genomen maatregelen op 1 december 2020 niet 

mochten heropenen. Brupartners heeft op 25 januari 2021 over dit besluit een advies 

uitgebracht (A-2021-009-BRUPARTNERS) ; 

• De tweede fase, die een premie op variabele basis instelt, is gericht op alle ondernemingen 

van de zogenaamde « niet-essentiële » sectoren die op 30 oktober 2020 moesten sluiten, met 

inbegrip van deze die de forfaitaire premie van fase 1 hebben ontvangen. 

Onderhavig ontwerpbesluit heeft betrekking op de in fase 2 geplande steun. Deze steun zou het door 

zijn variabel bedrag mogelijk moeten maken om zo snel mogelijk een zo groot mogelijk aantal 

ondernemingen bij te staan. 

De Regering beroept zich op artikel 28 van de ordonnantie van 3 mei 2018 betreffende de steun voor 

de economische ontwikkeling van ondernemingen, op grond waarvan steun kan worden verleend aan 

ondernemingen die zijn getroffen door een buitengewone gebeurtenis, voor het herstel van materiële 

schade, voor inkomensverlies en voor permanente exploitatiekosten. In het geval van deze steun zal 

de 'de minimis-verordening' als regelgevende grondslag inzake Staatssteun van toepassing zijn. 

Om deze steun te genieten, moeten de ondernemingen : 

• op datum van 2 november 2020 tenminste één vestigingseenheid op het grondgebied van het 

Gewest bezitten ; 

• in orde zijn met hun bijdragen en actief zijn in één van de sectoren die in de bijlage bij het 

ontwerpbesluit worden vermeld (zie lijst van NACE-codes) ; 

• onderworpen zijn aan de verplichting om één of meerdere vestigingseenheden in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest te sluiten, overeenkomstig het ministerieel besluit van 28 oktober 

2020 ; 

• niet van het stelsel van de belastingvrijstelling voor de kleine ondernemingen genieten die 

worden bedoeld in artikel 56bis van het BTW-wetboek ; 

• met uitzondering van de ondernemingen die vanaf 1 oktober 2019 bij de Kruispuntbank van 

ondernemingen werden ingeschreven, in 2019 een omzet hebben gerealiseerd : 

o indien de onderneming voor 1 januari 2019 is ingeschreven, een omzet hoger dan 

25.000 euro ; 

o indien de onderneming na 1 januari 2019 is ingeschreven, een omzet hoger dan : 

(25.000 euro X aantal dagen te rekenen vanaf de datum van inschrijving) : 365 ; 

• niet van de premie hebben genoten die wordt bedoeld in het besluit van de Brusselse 

Hoofdstedelijke Regering van 10 december 2020 betreffende steun tot vergoeding van 

exploitanten van taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur 
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die getroffen zijn door de maatregelen die werden genomen om de verspreiding van het 

COVID-19-virus te beperken. 

Indien de begunstigde onderneming tijdens de eerste fase een premie ontving, dan zal van het bedrag 

van de verleende premie een bedrag van 1.500 euro in mindering worden gebracht. 

De premie kan bij Brussel Economie en Werkgelegenheid aan de hand van het daartoe bestemde 

formulier worden aangevraagd. De begunstigde kan slechts één enkele steunaanvraag indienen. 

Advies 

1. Algemene beschouwingen 

Brupartners staat volledig achter de toekenning van steun op een variabele basis, waarbij rekening 

wordt gehouden met de individuele situatie en de schommelingen van de omzet vóór en tijdens de 

crisis. 

Tevens verheugt Brupartners zich over de invoering van toekenningsvoorwaarden in verband met de 

daling van de omzet en de gevolgen van de crisis voor de activiteit van de ondernemingen. Hij dringt 

echter aan op de naleving van de verplichtingen op het gebied van fiscaliteit, welzijn, leefmilieu en 

arbeidsrecht, ondanks de administratieve moeilijkheden die dit met zich kan meebrengen 

(bijvoorbeeld op het gebied van uitwisseling van databanken). Het is ook belangrijk dat de financiële 

gezondheid van de onderneming wordt nagegaan alvorens de premie wordt toegekend. Brupartners 

vraagt eveneens dat de premie geleidelijk zou worden toegekend in functie van het tewerkstellings-

volume van de onderneming. 

De verschillende premies en steunmaatregelen, evenals de uiteenlopende toegangsvoorwaarden en 

verschillende tijdschema's voor de tenuitvoerlegging maken de maatregelen onduidelijk voor de 

ondernemers. Brupartners vraagt nogmaals om een bijzondere aandacht te besteden aan een 

duidelijke en doelgerichte communicatie over deze steunmaatregelen naar de begunstigden toe (bijv. 

via een simulator), alsook aan de toekenning van voldoende lange termijnen om de aanvragen in te 

dienen. 

Brupartners steunt de mogelijkheid voor jonge ondernemingen (die in een zeer moeilijke context zijn 

opgestart) om een premie van 1.500 euro te verkrijgen, ondanks de onmogelijkheid om het 

omzetverlies te vergelijken. 

Aangezien veel ondernemingen te maken hebben gehad met een aanzienlijke omzetdaling, maar niet 

werden verplicht om te sluiten (handelszaken op de toeristische verkeersaders of in de Europese wijk, 

onderaannemers van de horecasector, enz.), vraagt Brupartners om te voorzien in een (uitzonderlijke) 

procedure om deze premie onder bepaalde voorwaarden (verplichting om geografisch in de 

toeristische verkeersaders te zijn gevestigd en/of omzetverlies van meer dan 40%) te kunnen 

toekennen aan dergelijke ondernemingen die niet in de NACE-codes van het besluit zijn opgenomen, 

dankzij een individuele verwerking van de dossiers. 

Brupartners herhaalt dat alle steunmaatregelen in verband met de gevolgen 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 » vallen. Derhalve zijn deze niet aan de wetgeving inzake Staatssteun 

onderworpen. Daarom dringt Brupartners erop aan dat deze premie niet onder de 'de minimis-

verordening' zou vallen. 
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2. Bijzondere beschouwingen 

Teneinde de reikwijdte van de steun beter met de realiteit van de betrokken sectoren te laten 

overeenstemmen, herhaalt Brupartners, met uitzondering van de representatieve werkgevers- en 

middenstandsorganisaties, zijn verzoek dat de volgende NACE-codes in de premie zouden worden 

opgenomen : 

- 85592 - Beroepsopleiding 

- 88999 - Andere vormen van maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting, n.e.g.   

- 94999 - Overige verenigingen, n.e.g 

- 94992 - Verenigingen en bewegingen voor volwassenen 

* 
* * 


