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Vooraf 
Tijdens en na de COVID-19-crisis heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering talrijke premies 

toegekend aan bedrijven die door de gevolgen van de crisis en de gezondheidsmaatregelen werden 

getroffen. Met uitzondering van de premies die in het kader van de bijzondere machten werden 

toegekend, stelt de tekst1, waarop de COVID-19-premies zijn gebaseerd, dat deze premies moeten 

worden terugbetaald in geval van faillissement of stopzetting van de activiteit.  

De terugvordering van de premies in geval van faillissement of stopzetting van de activiteit als 

vennootschap voor een natuurlijk persoon brengt evenwel niet enkel onevenredig hoge 

administratieve kosten in vergelijking met het verwachte rendement mee, maar dreigt ook de 

schuldeisers van de ondernemingen te benadelen. De COVID-19-premies waren bedoeld om het 

omzetverlies van de bedrijven te compenseren en een domino-effect op de economie in haar geheel 

te voorkomen. Deze premies werden eveneens gebruikt om de lonen van de werknemers en de 

rekeningen van de leveranciers te betalen.  

Gelet op deze elementen heeft de Regering beslist om het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke 

Regering van 11 oktober 2018 houdende uitvoering van de ordonnantie van 3 mei 2018 betreffende 

de steun voor de economische ontwikkeling van ondernemingen te wijzigen, teneinde de vrijstelling 

van terugbetaling in geval van faillissement of stopzetting van de activiteit als onderneming voor een 

natuurlijk persoon mogelijk te maken.  

Deze vrijstelling geldt niet in geval van ontbinding of vrijwillige of gerechtelijke vereffening. In deze 

gevallen blijft de terugbetaling van het totaalbedrag van de premies van toepassing.  

Aangezien de COVID-19-premies reeds bijna allemaal werden toegekend, zou de voorgestelde 

wijziging met terugwerkende kracht op 13 maart 2020 in werking treden. 

Advies 

1. Algemene beschouwingen 

Brupartners begrijpt dat er een vergelijking tussen de middelen, die noodzakelijk zijn inzake 

invordering, en de sommen, die worden verwacht inzake terugwinning, is verricht teneinde de 

gepastheid na te gaan van een toepassing naar de letter van de toepassingsmodaliteiten die 

oorspronkelijk waren voorzien. Gelet op de zeer geringe bedragen, die kunnen worden 

teruggewonnen, begrijpt Brupartners de wijzigingen die worden aangebracht aan het besluit van de 

Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 oktober 2018 houdende uitvoering van de ordonnantie van 

3 mei 2018 betreffende de steun voor de economische ontwikkeling van ondernemingen. 

Brupartners herinnert evenwel aan zijn vraag om de toekenning van economische steun te richten op 

de ondernemingen die zich daadwerkelijk in moeilijkheden bevinden en die aan zeer precieze criteria 

voldoen (naleving van sociale en milieuverplichtingen, leefbaarheid, niet-vergoeding van de 

aandeelhouders of geassimileerde investeerders). Het Bestuur moet in dit verband worden voorzien 

 
1 Ordonnantie van 3 mei 2018 betreffende de steun voor de economische ontwikkeling van ondernemingen. 

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2018050314&table_name=wet
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van de middelen die nodig zijn voor de uitoefening van zijn opdrachten (toekenning, controle en 

terugvordering). 

Brupartners vraagt aan de Regering om het bereik van de maatregel te verduidelijken, met name wat 

betreft de situatie van de zelfstandigen (onder de vorm van ondernemingen of natuurlijke personen). 

Brupartners herinnert eraan dat deze premies tot doel hadden, het behoud van de activiteit en de 

werkgelegenheid te vrijwaren. In dit verband wijst Brupartners op het feit dat het behoud van de 

terugbetaling van de premies ingevolge de stopzetting van de activiteit na een pensionering tegen deze 

doelstelling ingaat. Hij drukt eveneens zijn bezorgdheid uit over de verschillende lopende procedures 

en over de kosten van de zelfstandigen en de ondernemingen (kosten van verdediging, kosten van 

juridisch advies, enz.) die niet door deze maatregel ten laste zullen worden genomen.  

Brupartners vreest eveneens de gevolgen van de terugbetalingen die verband houden met de premies 

waarop dit ontwerpbesluit geen betrekking heeft, met name de premies ingesteld door het bijzondere-

machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/030 betreffende de steun aan 

ondernemingen die een terugval van hun activiteit ondergaan als gevolg van de gezondheidscrisis 

Covid-19.      

Brupartners roept tenslotte op tot voorzichtigheid wat betreft de conclusies die voorspellen dat de 

maatregel een positieve impact op de gewestelijke economie zal hebben, met name gelet op het 

ongunstig advies van de Inspectie van Financiën.   

* 
* * 

 


