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Vooraf
Na 47 jaar lidmaatschap heeft het Verenigd Koninkrijk op 31 januari 2020 de Europese Unie verlaten.
Om de door dit vertrek veroorzaakte belemmeringen het hoofd te bieden en de negatieve
economische, sociale, territoriale en, in voorkomend geval, ecologische gevolgen te verzachten, heeft
de Europese Unie voorzien in de aanleg van een Brexit-aanpassingsreserve (Brexit Adjustment Reserve
- BAR) van 5 miljard euro. Het Brusselse aandeel in dit bedrag komt neer op 24,7 miljoen euro.
De referentieperiode loopt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2023. In dit verband moeten
de Lidstaten hun verzoek om een financiële bijdrage uit de reserve uiterlijk op 30 september 2024 bij
de Commissie indienen.
Daartoe heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering een actieplan opgesteld.
In dit plan worden 5 soorten acties voorgesteld :
•
•
•

•
•

Ondersteuning van de werkgelegenheid, met inbegrip van programma's van gedeeltelijke
werkloosheid, omscholing en opleiding ;
Steun aan de economische sectoren, plaatselijke ondernemingen en gemeenschappen, met
inbegrip van degene die afhangen van de visvangst in de Britse wateren ;
Steun aan de werking van de grens-, douane-, gezondheids- en fytosanitaire controles en van
de veiligheid, visvangst en systemen voor de certificatie en autorisatie van producten, maar
ook aan de communicatie, informatie en bewustmaking van burgers en ondernemingen ;
Een op expats gerichte bewustmakings- en ondersteuningscampagne ;
Marketingacties om Brussel als zaken- en toeristische hoofdstad te promoten.

De ter beschikking gestelde middelen mogen uitsluitend in het kader van uitgaven in verband met BARacties worden gebruikt. De uitgaven in verband met de door de Lidstaten aangerekende BTW zullen
niet worden gedekt. De BTW zal derhalve intern binnen de eigen begrotingen van de bij de BAR-acties
betrokken besturen en organen moeten worden gecompenseerd.
In zoverre voor de uitvoering van de BAR-acties personeelskredieten nodig zijn, zullen deze enkel
worden voorzien voor de tijdelijke periode waarin de BAR-acties zullen worden uitgevoerd.
Tot slot zullen de uitgaven neutraal binnen de gewestbegroting moeten worden doorberekend. Brussel
Financiën en Begroting zal erop toezien dat de verschillende kredieten op een volstrekt neutrale
manier in de gewestbegroting worden overgenomen.

Advies
1. Algemene beschouwingen
Brupartners neemt akte van het Brussels Actieplan voor de uitvoering van de BAR.
Gelet op de gevolgen van de Brexit - die vooral een impact heeft op de ondernemingen - vindt
Brupartners het zeer belangrijk dat de inspanningen om de negatieve effecten te verzachten vooral
op ondernemingen en hun werknemers zouden worden gericht.
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Brupartners vraagt dat er bijzondere aandacht aan een duidelijke en gerichte communicatie over deze
steun naar de begunstigden toe zou worden besteed en dat er voldoende tijd voor het indienen van
de aanvragen zou worden uitgetrokken.

1.1 Getroffen sectoren
Brupartners beveelt de regering aan de maatregelen voor exporteurs tot importerende
ondernemingen uit te breiden. Brupartners acht het op zijn minst noodzakelijk om deze Brusselse
ondernemingen een soortgelijke steun te bieden en deze steun niet tot het louter vinden van nieuwe
leveranciers te beperken.
Brupartners roept de regering op om na te denken over een steunregeling voor ondernemingen in de
hotelsector waarvan de activiteiten door het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie
zouden zijn getroffen. De gevolgen van de Brexit zijn immers voelbaar in het zaken- en
vrijetijdstoerisme.
Tevens beveelt Brupartners aan om na te denken over steunmechanismen voor ondernemingen die
internationale evenementen organiseren (MICE, seminars, conferenties, enz.). Aangezien deze ook
door de terugval van het zakentoerisme zijn getroffen, is het belangrijk dat de ondernemingen van de
sector in staat zouden worden gesteld om de negatieve gevolgen van de Brexit op te vangen.

1.2 Actiemodaliteiten
Brupartners merkt op dat de regering ervoor gekozen heeft om de door Brussel Economie en
Werkgelegenheid verstrekte steun via projectaanvragen te verdelen. Aangezien de BAR-steun bedoeld
is om de negatieve gevolgen van de Brexit op te vangen, plaatst Brupartners vraagtekens bij de
relevantie van een werkwijze waarvan de administratieve lasten ertoe kunnen leiden dat getroffen
ondernemingen van het toepassingsgebied van de steun zouden worden uitgesloten.
Brupartners stelt vast dat er een nogal bescheiden bedrag is voorzien voor de acties die door Actiris
worden gevoerd en stelt zich vragen bij de geschiktheid ervan in verhouding tot de verliezen aan
arbeidsplaatsen die ingevolge de Brexit worden verwacht.

1.3 Benchmarking
Brupartners vindt het belangrijk om de Brusselse realiteit met de realiteit van andere
« stadsgewesten », maar ook met die van andere Belgische steden te vergelijken. Brupartners beveelt
dan ook aan om de door Brussel Economie en Werkgelegenheid georganiseerde benchmarking naar
de andere grote steden van het land uit te breiden.

*
*

*
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