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Vooraf 
Om de gevolgen van de COVID-19-pandemie te ondervangen en gelet op de moeilijke herstelcontext, wil 

de Brusselse Hoofdstedelijke Regering steun verlenen aan de ondernemers die werkzaam zijn in die 

sectoren waar het herstel nog wordt bemoeilijkt door de maatregelen om de verspreiding van het virus 

tegen te gaan, voordat een volledig en optimaal herstel van hun activiteiten hen weer op een 

activiteitenniveau zou kunnen brengen dat met dat van 2019 vergelijkbaar is. 

Om de premies en aanvraagprocedures beter op de specifieke kenmerken van de gesteunde sectoren af 

te stemmen, werd besloten om een afzonderlijk besluit voor de toeristische logiessector in te dienen 

(waarover Brupartners een advies heeft uitgebracht1). Diezelfde logica is van toepassing voor de steun 

voor ondernemingen in het kader van het herstel. 

Deze steun is gebaseerd op het mechanisme van het besluit van 26 oktober 2020 betreffende steun aan 

hotels en aparthotels in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19, maar zal openstaan voor de hele 

toeristische logiessector (zoals de Tetrapremie). 

De algemene toegangsvoorwaarden zijn de volgende : 

• Geregistreerd zijn bij de KBO op 31 december 2020 ; 

• Een vestigingseenheid (VE) in Brussel hebben ; 

• Niet vrijgesteld zijn van btw ; 

• Beschikken over een registratie (ordonnantie van 8 mei 2014 betreffende het toeristische logies) ; 

• Verplichtingen op het vlak van indiening en publicatie van de balans bij de NBB nakomen ; 

• Op het moment van de steunaanvraag, geen sociale en/of fiscale schulden hebben, tenzij die het 

voorwerp uitmaken van een met de bevoegde overheden afgesloten afbetalingsplan ; 

• Een omzet van meer dan 25.000 euro hebben gerealiseerd in 2019 (of meer naargelang het aantal 

VE's - bedragen identiek aan die van de Tetrapremie). Deze berekening is niet van toepassing op 

ondernemingen die in 2019 zijn geregistreerd ; 

• Voldoen aan minstens één van de 3 voorwaarden inzake financiële gezondheid die al in de 

toeristische-logiespremie van 2021 zijn vastgesteld. 

Voor hotels en aparthotels bestaat de steun uit een premie van 1.100 euro per logieseenheid (er is een 

forfaitaire premie van 20.000 euro voorzien voor gehelen met 18 of minder eenheden). Voor 

toerismeverblijven, logies bij de bewoner en campings bestaat de steun uit een forfaitaire premie van 

12.500 euro per toerismeverblijf, logies bij de bewoner of camping gevestigd in het Gewest. De steun 

bedraagt maximaal 200.000 euro per toerismeverblijf en maximaal 1.800.000 euro per begunstigde. De 

steun zal aan de Europese Commissie worden gemeld in het raam van de tijdelijke kaderregeling inzake 

staatssteun in verband met COVID-19. 

Wat de jeugdherbergen betreft, is het de bedoeling een facultatieve subsidie toe te kennen aan de 

Federatie van Jeugdherbergen, die verantwoordelijk zal zijn voor de verdeling van de steun onder de 

Brusselse entiteiten en volgens de bedragen die voorzien zijn voor hotels en aparthotels, d.w.z. 1.100 euro 

per logieseenheid. 

 
1 A-2021-024-BRUPARTNERS 

https://www.brupartners.brussels/nl/adviezen/adviezen-van-brupartners/par-date/2021/a-2021-024-brupartners/view
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Advies 

1. Algemene beschouwingen 

Brupartners steunt de toekenning van steun op basis van de omzet van de toeristische logies. De keuze 

om deze steun in te passen in de tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun komt daarenboven tegemoet 

aan een steeds weerkerende vraag van ondernemingen in moeilijkheden. 

Tevens steunt Brupartners de invoering van de toekenningsvoorwaarden inzake financiële gezondheid. 

Voldoende eigen middelen zouden niettemin een doorslaggevende voorwaarde voor financiële 

gezondheid moeten zijn. 

Brupartners vraagt echter dat het aan het Bestuur zou worden overgelaten om met redenen omkleed van 

deze voorwaarden te kunnen afwijken. Een monitoring van deze afwijkingen zal dan de sociale partners 

ter hand moeten worden gesteld. 

Aangezien de verschillen tussen de tijdschema's en voorwaarden van de verschillende premies geen 

optimale leesbaarheid voor de ondernemers mogelijk maken, herhaalt Brupartners zijn verzoek om een 

bijzondere aandacht te besteden aan de totstandbrenging van een duidelijke en gerichte communicatie 

over deze steunmaatregelen naar de begunstigden toe, evenals aan de toekenning van voldoende lange 

termijnen om de indiening van de aanvragen mogelijk te maken. 

Brupartners vraagt om een stelsel van terugvordering van onverschuldigd betaalde bedragen en 

geldboetes te voorzien ingeval van valse aangifte of niet-naleving van de sociale verplichtingen. 

De representatieve werknemersorganisaties vragen met aandrang dat bij de toekenning van de steun 

een tewerkstellingscriterium in aanmerking zou worden genomen. Overheidssteun ten behoeve van de 

toeristische logiessector moet in functie van het tewerkstellingsvolume en niet alleen op basis van de 

logieseenheden worden gemoduleerd. In dit verband verwijzen de representatieve 

werknemersorganisaties naar de beschouwingen die zij eerder in hun advies2 hebben geformuleerd. 

Voorts vragen de representatieve werknemersorganisaties dat bij de modulering van de premie ook 

rekening zou worden gehouden met de gemiddelde bezettingsgraad van de logieseenheden vóór de crisis.  

Deze moet immers de werkelijke bezettingsgraad vóór de crisis weerspiegelen en niet op de hypothese 

van een volledige bezetting gebaseerd zijn. 

Daarnaast vragen de representatieve werknemersorganisaties zich af of het relevant is om ook 

ondernemingen te steunen die zich in een toestand van gerechtelijke reorganisatie bevinden of die het 

voorwerp van een procedure van gerechtelijke reorganisatie zijn, en dit meer in het bijzonder voor 

ondernemingen die al vóór het uitbreken van de gezondheidscrisis in een dergelijke toestand verkeerden. 

Tot slot vragen de representatieve werknemersorganisaties dat de ondernemingen, om voor 

overheidssteun in aanmerking te komen, een kopie van hun jaarrekening en sociale balans in hun 

volledige en niet verkorte vorm zouden overleggen.  

 
2 A-2021-024-BRUPARTNERS 

https://www.brupartners.brussels/nl/adviezen/adviezen-van-brupartners/par-date/2021/a-2021-024-brupartners/view
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2. Bijzondere beschouwingen 

1. Opschorting van de aandeelhoudersvergoeding 

Tevens benadrukt Brupartners dat de ondernemingen die een beroep op overheidssteun doen, in de 

eerste plaats hun eigen middelen zouden moeten bewaren om hun toekomstige activiteiten in stand te 

houden. In dit perspectief zou de vergoeding van aandeelhouders of gelijkgestelde investeerders (met 

uitzondering van zaakvoerders die daadwerkelijk aan de bedrijfsactiviteit meewerken indien dit hun enige 

vergoeding is) moeten worden opgeschort gedurende de jaren waarin overheidssteun wordt toegekend. 

Brupartners verzoekt de Regering om over een dergelijk mechanisme na te denken (voorafgaandelijke 

verklaring, bewijs op neergelegde rekeningen of andere). 

2. Plafond in verband met de tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun 

Brupartners is van oordeel dat het plafond van 1.800.000 euro aan steun in het kader van punt 22 van de 

tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun op het niveau van de landen en niet van de Europese Unie moet 

worden beschouwd. Het beschouwen van dit plafond op het Europees niveau zou bepaalde Brusselse 

hotels steun kunnen ontnemen onder het voorwendsel dat hun ambtgenoten in Frankrijk of Spanje al 

steun zouden hebben ontvangen. 

3. Voorwaarden in verband met het aantal voltijdse equivalenten 

De representatieve werknemersorganisaties stellen vast dat voor deze premie geen enkele drempel in 

verband met het aantal voltijdse equivalenten wordt voorzien. De problematiek in verband met het 

ontbreken van een drempel - waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen structuren die geen 

tewerkstelling verschaffen - was al eerder benadrukt, maar werd in het onderhavige ontwerp van besluit 

helaas niet in aanmerking genomen. De representatieve werknemersorganisaties herhalen hun verzoek 

om een specifieke drempel toe te passen op begunstigden die geen enkele werknemer in dienst hebben. 

Dit onderscheid is bijzonder belangrijk in het kader van atypische toeristische logies. 

Rekening houdend met de uiteenlopende omvang van de toeristische logies en de vaste kosten in verband 

met de tijdelijke werkloosheid van werknemers (gelijkstelling van uitkeringen, enz.) verzoeken de 

representatieve werknemersorganisaties om de verdeling van de voorgestelde bedragen te herzien, door 

bijvoorbeeld in bijkomende drempels te voorzien (bijvoorbeeld +10 werknemers, +50 werknemers, 

+100 werknemers, enz.). 

De representatieve werknemersorganisaties benadrukken dat de belangrijkste doelstelling van de 

steunmaatregelen de continuïteit van de activiteit is om zo de tewerkstelling in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest te behouden. In die zin moeten de continuïteit van de federale steunmaatregelen 

en de omvang van de gewestelijke steunmaatregelen de begunstigden in staat stellen om alles in het werk 

te stellen om de tewerkstelling te vrijwaren. 

* 
* * 


