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Aanvrager Minister Bernard Clerfayt 
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Vooraf 
Om de gevolgen van de COVID-19-pandemie te ondervangen, heeft de Brusselse Hoofdstedelijke 

Regering op 18 juni 2020 een besluit aangenomen dat in de invoering van twee afzonderlijke 

steunmaatregelen voorzag :  

• Een eenmalige, gewestelijke, sectorale premie voor alle culturele en creatieve instellingen 

zonder winstoogmerk die getroffen werden door de crisis veroorzaakt door COVID-19 ; 

• Een individuele, eenmalige compensatiepremie voor de uitzendkrachten uit de culturele 

sector. 

Als gevolg van het voortduren van de gezondheidscrisis heeft de Regering op 12 oktober 2020 een 

besluit aangenomen dat voorzag in de toekenning van een nieuwe premie ten gunste van de 

uitzendkrachten uit de culturele sector ten belope van een maximaal bedrag van 2.000 euro, alsook in 

een premie voor culturele en creatieve organisaties zonder winstoogmerk voor 2021.  

Rekening houdend met de omvang van de gezondheidscrisis en het feit dat de operatoren hun 

activiteiten niet hebben kunnen hervatten, werd voorgesteld om voor 2021 een derde premie voor 

culturele en creatieve organisaties zonder winstoogmerk, alsook een steun voor de uitzendkrachten 

uit de culturele sector in te voeren. 

Het doel van het onderhavige besluit is om deze uitzonderlijke steun van maximaal 3.000 euro toe te 

kennen aan uitzendkrachten uit de culturele sector die aan de volgende voorwaarden voldoen : 

• gedomicilieerd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ;  

• bezoldigde arbeidsprestaties hebben verricht met een kunstenaarscontract bij een operator 

die afhangt van de paritaire comités 227, 303, 304, 329, evenals 200 en 322, en waarvan het 

contract als uitzendkracht de code "046", "495" of "015" vermeldt, of arbeidsprestaties 

hebben verricht bij het Nationaal Orkest van België, het Paleis voor Schone Kunsten (Bozar) of 

de Koninklijke Muntschouwburg tijdens de 24 maanden voorafgaand aan 1 januari 2021 ;  

• in de periode tussen 1 januari 2021 en 30 juni 2021 geen beroepsinkomsten of  vervangings-

inkomsten hebben genoten, en met name geen overbruggingsrecht of tijdelijke  werkloosheid 

in het kader van COVID-19 of geen beroeps- en/of vervangingsinkomsten die boven de 

armoedegrens liggen. 

Het bedrag van de steun ligt tussen 1.500 en 3.000 euro en schommelt in functie van de inkomsten uit 

een beroeps- of vervangingsactiviteit, die tussen 1 januari 2021 en 30 juni 2021 werden ontvangen. 

De steun zal worden toegekend door het indienen van een formulier, uiterlijk op 30 oktober 2021, dat 

online ter beschikking wordt gesteld door Actiris, die de uitbetaling van de steun voor 30 november 

2021 op zich zal nemen. 
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Advies 

Algemene beschouwingen 

Brupartners verheugt zich over de toekenning van een steun voor uitzendkrachten uit de culturele 

sector. 

Brupartners pleit ervoor dat een evaluatie van de procedure, die volledig elektronisch verloopt, zou 

worden verricht nadat de premies zijn toegekend. Om verschijnselen van discriminatie in verband met 

het gebruik van digitale technologie te voorkomen, is deze evaluatie noodzakelijk om zich ervan te 

vergewissen dat deze procedure alle betrokkenen heeft kunnen bereiken. Om zich ervan te verzekeren 

dat geen enkele werknemer nadeel van het elektronische aspect van het proces zou ondervinden, 

beveelt Brupartners aan om een bijzondere aandacht aan de communicatie rond de praktische 

aspecten van deze steun te besteden. 

* 
* * 


