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Vooraf 
Onder bepaalde voorwaarden beschouwt de Commissie de staatssteun ter bevordering van de 

economische ontwikkeling van bepaalde gebieden van de Europese Unie als verenigbaar met de 

interne markt, op grond van artikel 107, (3), punt c) van het VWEU. 

Het gaat om gebieden waar de economische ontwikkeling als gevolg van sociaaleconomische, 

geografische of structurele problemen een achterstand vertoont. In het kader van de steun voor 

algemene bedrijfsinvesteringen heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de mogelijkheid om 

bijkomende steun te verlenen aan bedrijven die in deze zogenaamde « ontwikkelingszones » 

investeren. De vorige ontwikkelingszone is op 31 december 2021 verlopen. 

Voor niet vooraf vastliggende gebieden (in België is slechts een deel van Luxemburg een vooraf 

vastliggende gebied) moet het Koninkrijk België een steunkaart aan de Commissie voorleggen. Deze 

gebieden moeten aan verschillende criteria voldoen : 

• De Europese Commissie heeft aan België een maximaal nationaal bevolkingsaandeel van 

25,83% toegekend dat zich in de Belgische ontwikkelingszones mag bevinden. Het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest heeft 2,46 procentpunten van dat percentage gekregen (ten opzichte 

van 1,89% eerder), wat overeenkomt met 283.422 inwoners van het Gewest ; 

• De Europese Commissie eist dat de ontwikkelingszones uit volledige gemeenten bestaan, 

tenzij een gemeente meer dan 100.000 inwoners telt. In dat geval kan een deel van die 

gemeente met minstens 50.000 inwoners in aanmerking worden genomen ; 

• Het werkloosheidspercentage in de gemeenten die zich in de ontwikkelingszone bevinden 

moet hoger zijn dan of gelijk zijn aan 115% van het nationale gemiddelde ; 

• Bovendien houdt de samenstelling van de zone in dat een contiguïteitsbeginsel in acht wordt 

genomen. 

In de gecreëerde zone zijn tussenkomstplafonds hoger voor investeringen (30% tegenover 15% voor 

micro- en kleine ondernemingen en 20% tegenover 10% voor middelgrote ondernemingen). Ook de 

steunplafonds in de zone zijn verhoogd (500.000 euro tegenover 350.000 euro). Bovendien bedraagt 

de basissteun 5% van het toegestane investeringsbedrag voor micro- en kleine ondernemingen en 

2,5% voor middelgrote ondernemingen. Verhogingen van die basispercentages kunnen worden 

verkregen. Micro-, kleine en middelgrote ondernemingen die een investering in de ontwikkelingszone 

verrichten, genieten zo een steunverhoging van 5 procentpunten van het basispercentage. 

Rekening houdend met de door de Europese Commissie vastgestelde limieten, stelt het 

ontwerpbesluit een zone voor die uit de volgende eenheden is samengesteld : 

- Deel Anderlecht ; 

- Deel Brussel-stad ; 

- Deel Sint-Jans-Molenbeek (er zal een afwijking worden gevraagd zodat de gemeente zou 

worden beperkt tot haar deel dat bestaat uit 66.115 inwoners waarvan het 

werkloosheidspercentage het hoogst is) ; 

- Vorst ; 

- Westelijk deel van Schaarbeek.  
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Advies 
Brupartners neemt akte van het ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot 

bepaling van de ontwikkelingszone 2022-2027 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Gelet op het belang van de ontwikkelingszone voor het subsidiëringsbeleid inzake investeringen 

(steunmaatregelen voor economische expansie) in Brussel, betreurt Brupartners dat de langdurige 

procedure voor het aanwijzen van de zones ertoe heeft geleid dat de mogelijkheden die de 

ontwikkelingszone biedt, sinds 1 januari 2022 werden onderbroken.  

Brupartners erkent de beperkte beweegruimte bij het vaststellen van de criteria voor de gekozen 

eenheden. Hij merkt echter op dat de criteria voor het creëren van de ontwikkelingszone delen van 

het grondgebied lijken uit te sluiten die momenteel niet erg dynamisch zijn, maar waar geplande 

investeringen de toekomstige ontwikkeling mogelijk zullen maken.  

Tot slot betreurt Brupartners dat de plaatsen die niet langer deel uitmaken van de ontwikkelingszone 

in haar nieuwe vorm, maar die een ongewijzigd werkloosheidspercentage en ontwikkelingsniveau 

vertonen, geen gebruik meer zullen kunnen maken van het in het ontwerpbesluit bedoelde 

mechanisme. 
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* * 


