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Vooraf 
Om het hoofd te bieden aan de verschillende obstakels die een optimale heropleving van de 

evenementen- en cultuursector in de weg staan, heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering besloten 

om de ondernemingen uit de betrokken sectoren steun te bieden op het vlak van thesaurie. Deze steun 

komt bovenop andere al door de Regering genomen maatregelen, zoals de Herstelpremie + en het 

Garantiefonds voor evenementen, die het mogelijk moeten maken de activiteiten opnieuw op te 

starten ondanks de zeer onzekere context in verband met de COVID-19-pandemie. 

De door het onderhavige ontwerpbesluit geplande steun voorziet in een terugvorderbaar voorschot 

voor een bedrag tussen 20.000 euro en 150.000 euro, terug te betalen uiterlijk 36 maanden na een 

uitsteltermijn die begint 12 maanden na de datum van de toekenning van het voorschot. De rentevoet 

wordt vastgesteld op 2% en het voorschot moet in vaste maandelijkse termijnen worden terugbetaald. 

De beoogde ondernemingen zijn : 

• Ondernemingen uit de evenementen- en cultuursector :  

o ondernemingen die producties maken met als doel de ontvangst van een publiek, 

actief in één of meer van de volgende domeinen : de museum- en 

erfgoedontdekkingsactiviteiten ; de uitvoerende kunsten ; muziek ; 

o ondernemingen die evenementen met een cultureel karakter organiseren en een 

regelmatige culturele activiteit uitoefenen ; 

o ondernemingen die één of meer zalen voor optredens of bioscoopzalen beheren ; 

o ondernemingen die ondersteuning bieden bij de organisatie van producties : geluid, 

licht, decor, uitrusting, enz. 

Deze ondernemingen moeten op 1 januari 2019 in de KBO zijn ingeschreven ; op 31 december 2020 in 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1 vestigingseenheid hebben die in de KBO is ingeschreven ; 

financieel gezond zijn vóór de COVID-19-crisis en financieel zwaar getroffen worden door de COVID-

19-crisis. 

Bovendien kunnen de interventies worden uitgevoerd bij ondernemingen die naar aanleiding van de 

gezondheidscrisis voor een procedure van gerechtelijke reorganisatie (PGR) hebben gekozen 

(afgeronde PGR) en die vooruitzichten op een geloofwaardige doorstart hebben. 

De onderhavige maatregel zal aan de Europese Commissie in de context van een tijdelijke 

kaderregeling worden gemeld. 

Het beheer van deze thesaurieleningen zal aan de nv ST'ART worden toevertrouwd. De samenwerking 

zal het voorwerp uitmaken van een niet-geïnstitutionaliseerde horizontale samenwerkings-

overeenkomst, zoals bepaald in de wetgeving inzake overheidsopdrachten (wet van 17 juni 2016 

inzake overheidsopdrachten, art. 31). 

Advies 

1. Algemene beschouwingen 

Brupartners steunt de toekenning van een terugvorderbaar voorschot om ondernemingen te helpen 

de onzekerheid als gevolg van de aanhoudende COVID-19-pandemie het hoofd te bieden. 
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Brupartners betreurt het echter dat hij zich over zo'n belangrijk dossier moet uitspreken binnen zo'n 

korte termijn, die geen optimaal overleg mogelijk maakt. Dit geldt des te meer omdat bij het lezen van 

het ontwerpbesluit een groot aantal vragen is gerezen en de termijnen het niet toelaten om een 

antwoord te verkrijgen. 

Brupartners benadrukt dat ondernemingen die een beroep doen op overheidssteun, 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 soortgelijke investeerders (met 

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

enige wijze van vergoeding is) moeten worden opgeschort gedurende de periode waarin de 

overheidssteun wordt toegekend. Brupartners verzoekt de Regering een dergelijk mechanisme in te 

stellen (verklaring vooraf, bewijs op gedeponeerde rekeningen of andere). 

2. Bijzondere beschouwingen 

2.1 Perimeter van de tussenkomst 

Brupartners is van mening dat de definitie van de interventieperimeter zou moeten worden 

heroverwogen, teneinde kleine en middelgrote culturele projecten niet uit te sluiten. Zoals het nu is, 

kan de drempel van 20.000 euro geen rekening houden met de situatie van deze initiatieven. Indien 

deze drempel om budgettaire redenen werd vastgesteld, zou Brupartners het in dit verband passender 

vinden om het garantieplafond te verlagen, dat op 150.000 euro is vastgelegd. 

2.2 Beheer van de steun 

Brupartners maakt zich zorgen over het voornemen van het Gewest om de operationalisering van de 

thesaurieleningen aan de nv ST'ART toe te vertrouwen. Hij dringt erop aan dat Brussel Economie en 

Werkgelegenheid over de nodige menselijke en financiële middelen zou beschikken voor het beheer 

van de verschillende premies/steun, die in het kader van de COVID-19-crisis aan ondernemingen 

worden uitgekeerd, zodat BEW effectief zou kunnen toezien op de naleving van de voorwaarden en 

zou kunnen zorgen voor de terugvordering van steun die eventueel ten onrechte aan ondernemingen 

zou zijn uitgekeerd. 

Daarnaast zou Brupartners, gelet op de opdrachten die aan de nv zullen worden toevertrouwd, meer 

informatie over ST'ART willen verkrijgen, met name over haar vermogen om deze nieuwe opdrachten 

op zich te nemen.  

2.3 Ondernemingen waarop de maatregel betrekking heeft 

Brupartners neemt er akte van dat de maatregel enkel betrekking heeft op ondernemingen met een 

vestigingseenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Brupartners verzoekt de Regering om een steunregeling te overwegen voor ondernemingen van de 

sector waarvan de activiteit, die op het grondgebied van het Gewest wordt uitgevoerd, een positieve 

weerslag heeft op de Brusselse economie, maar waarvan de hoofdzetel buiten het grondgebied van 

het Gewest zou zijn gevestigd, in de gevallen waarin deze ondernemingen niet in aanmerking voor 

steun van een andere entiteit in het land kunnen komen. 
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Aangezien deze maatregel tot doel heeft de Herstelpremie + en het Brussels Waarborgfonds voor de 

evenementensectoren1 aan te vullen en gelet op het belang van internationale evenementen (MICE, 

seminaries, conferenties, enz.) voor de economie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, is het 

belangrijk dat de geplande maatregelen een heropleving mogelijk maken van alle activiteiten van de 

evenementen- en culturele sectoren die een impact hebben op de Brusselse economie, met 

inachtneming van de budgettaire mogelijkheden van het Gewest. 

* 
* * 

 
1 https://www.start-invest.be/Garantie-Evenement?lang=nl   

https://www.start-invest.be/Garantie-Evenement?lang=nl

