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PREMIE VOOR ZELFSTANDIGEN 
Bent u op zoek naar werk? Zou u graag uw eigen tewerkstelling creëren? Actiris begeleidt en 
ondersteunt u tijdens de eerste maanden na de lancering van uw activiteit. In de eerste maanden na 
de oprichting van een onderneming is het vaak moeilijk om te beschikken over een eerste inkomen. 
Om u te helpen u als zelfstandige te vestigen, kunt u genieten van een financiële premie tijdens de 
eerste maanden van uw zelfstandige activiteit.  

Waarover gaat het ? 
De premie voor zelfstandigen is een financiële stimulans van 4000 euro, van het degressieve type, dat 
Actiris toekent  gedurende de eerste zes maanden van uw zelfstandige beroepsactiviteit in 
hoofdberoep, met het doel een eigen tewerkstelling te ontwikkelen. 

Deze maatregel mag niet worden gecombineerd met de regionale maatregel betreffende de 
activiteitencoöperatie en de springplank naar zelfstandige, dit om elk « buitenkanseffect » te 
vermijden.   

Aan welke voorwaarden moet u voldoen in de pre-creatie 
van uw activiteit? 
Om deze premie te genieten, moet u aan onderstaande voorwaarden voldoen: 

� Gedomicilieerd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 
� Als niet-werkende werkzoekende bij Actiris ingeschreven zijn bij het begin van deze 

begeleiding; 
� Van een begeleidingsstructuur een positief advies hebben gekregen over de technische, 

financiële en commerciële haalbaarheid van het project. 
� een ondernemingsnummer aanvragen voor uw zelfstandige activiteit; 
� zich bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen aansluiten als zelfstandige in 

hoofdberoep. 
 

Aan welke voorwaarden moet u voldoen in post-creatie van 
uw activiteit ? 

 
Nadat u een toekenningspost heeft ontvangen van Actiris, moet u een begeleidingsovereenkomst 
ondertekenen van een duur van minimum 6 maanden met uw begeleidingsstructuur in pre-creatie. 

 

U kun niet genieten van deze premie als : 
- U al begeleid bent geweest in het kader van activiteitencoöperaties1; 

- als u in de twee jaar vóór de aanvraag : 

• reeds een premie heeft genoten; 

• een activiteit als zelfstandige in hoofdberoep heeft uitgeoefend. 

•  al gebruik heeft gemaakt van de maatregel springplank naar zelfstandige. 

                                                      
1 Het betreft uitsluitend de activiteiten die uitgevoerd zijn met de hulp van activiteitencoöperaties en dit tijdens de testfase, zoals 
uitdrukkelijk vermeld in de artikelen 81 tot en met 84 van de wet van 1 maart 2007 betreffende de activiteitencoöperaties. 
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Welke voordelen ?  
De premie wordt toegekend gedurende maximum 6 maanden en bedraagt : 

- 1250 € de 1st maand 
- 1000 € de 2de  maand 
- 750 € de 3de maand 
- 500 € de 4de maand 
- 250 € de 5de en 6de maand 

Wat zijn uw verplichtingen tijdens de duur van de toekenning 
van de premie? 
Om te genieten van de premie gedurende de 6 maanden, moet u : 

- De voorwaarden van de overeenkomst aangegaan met de begeleidende structuur 
respecteren; 

- Uw activiteit niet beëindigen; 

- Woonachtig blijven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Wat gebeurt er indien u werkloosheidsuitkeringen ontvangt ? 
Zodra u zich vestigt als zelfstandige in hoofdberoep , heeft u geen recht meer op 
werkloosheidsuitkeringen. Als u zich vestigt  in de loop van een maand, maak dan de vakken op uw 
controlekaart zwart vanaf de dag van uw vestiging als zelfstandige. U kunt niet langer de 
controlekaarten voor de volgende maanden indienen. 

 

Welke formaliteiten ? 
U kunt uw aanvraag bij Actiris indienen  via het formulier "premie voor zelfstandigen" en dit binnen 
de drie maanden volgend op het verkrijgen van het positief opportuniteitsadvies door 
een begeleidingsstructuur.  
 
Ten laatste 20 werkdagen na ontvangst van uw aanvraag, stelt Actiris u schriftelijk op de hoogte van 
haar beslissing.  
 
Als u aan alle voorwaarden voldoet, wordt de premie maandelijks gestort, ten laatste binnen de twee 
maanden volgend op de indiening van het volledige dossier. 

Wat zijn de te volgen stappen ?  
1. Een begeleidingsstructuur kiezen 
Contacteer '1819' (gratis nummer) waar u een eerste informatie krijgt over erkende begeleidende 
structuren.   

Neem contact op met een structuur om de haalbaarheid van technische, financiële en het 
commerciële van uw  project te bestuderen. 

2. Niet-werkende werkzoekende zijn 
Bij het begin van uw begeleiding moet u niet-werkende werkzoekende zijn. 
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Wat is een niet-werkende werkzoekende ?  

 « De persoon, woonachtig in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die ingeschreven is als 
werkzoekende bij Actiris en die geen enkele beroeps- of gelijkaardige activiteit uitoefent ». 

Verschillende categorieën zijn gelijkgesteld aan niet-werkende werkzoekenden: 
- De uitkeringsgerechtigde volledig werkloze; 
- De jongere in beroepsinschakelingstijd ; 
- De werkzoekende die een leefloon of een equivalent van een leefloon van het 

OCMW geniet ; 
- De werklozen in het kader van de Europese Unie -  Export van het recht op 

werkloosheidsuitkeringen; 
- Jongeren in beroepsinschakelingstijd (voorinschrijving tijdens de 

schoolvakanties); 
- Werkzoekenden in opleiding ; 
- Studenten van het deeltijds onderwijs ; 
- De personen in een individuele beroepsopleiding in de onderneming;  
- De jonge werkzoekenden in een First-stage; 
- De uitkeringsgerechtigde volledig werklozen omwille van hun leeftijd; 
- De uitkeringsgerechtigde volledig werklozen die van inschrijving zijn vrijgesteld 

omdat ze opleidingen of studies volgen of om sociale of familiale redenen; 
- De personen in niet-gepresteerde vooropzeg met  uitbetaalde ontslagvergoeding 

op het einde van de arbeidsovereenkomst. 
 

Dien het document 'attest aanvraag voor een niet  werkende werkzoekende  in, verstrekt door 
de begeleidingsstructuur bij Actiris : 

� via mail pipz@actiris.be. 

� of per post : Service Activ-Job, Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel. 

3. Een positief opportuniteitsadvies krijgen 

Als uw project technisch, financieel en commercieel haalbaar is, ontvangt u een positief 
opportuniteitsadvies van de begeleidende structuur. 

4. In het bezit zijn van een ondernemingsnummer 

Neem contact op met de Kruispuntbank van ondernemingen met het oog op een 
ondernemingsnummer. 
 

5. Zich aansluiten bij een socials verzekeringsfond s voor zelfstandigen als zelfstandige in 
hoofdberoep.   

Neem contact op met een ondernemingsloket. 

6. Uw aanvraag indienen voor de premie van zelfstan dige 

Het volledige dossier moet worden ingediend via het aanvraagformulier, op straffe van 
onontvankelijkheid, binnen de 3 maanden volgend op het positief oppor tuniteitsadvies . 

7. Een begeleidingsovereenkomst ondertekenen   

Nadat je een brief tot toekenning van de premie van Actiris ontvangen hebt, moet je een 
begeleidingsovereenkomst ondertekenen voor een minimumduur van 6 maanden met de structuur 
die je opgevolgd heeft voordat je bedrijf werd opgericht. 

8. Begin van de betaling voor de premie zelfstandig en 

De betaling van de premie voor zelfstandigen kan pas beginnen zodra de 
begeleidingsovereenkomst is ondertekend 
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Welke zijn de begeleidende structuren ? 
- Crédal Entreprendre : Dansaert Centrum, Aalststraat, 7 1000 Brussel .  

Tel. : 02 213 36 27 / www.credal.be 

- Initiatives locales pour l’Emploi à Schaerbeek (ILE S) : Paleizenstraat 153, 1030 
Schaarbeek. Tel. : 02 244 44 70 / www.iles.be 

- Job Yourself : Aalststraat 7-11, 1000 Brussel. Tel.: 02 256 20 74 / www.jyb.be 

- Microstart   : Fiennestraat 77, 1070 Anderlecht. Tél. : 02 888 61 00 / https://microstart.be 

- OrientaEuro , Witte Patersstraat  4, 1040 Etterbeek. Tél : 09 298 01 99 / 
https://www.orientaeuro.be/nl/  

- Keybox Solutions , Karabiniersplain 15, 1030 Schaarbeek. Tél : 0476 50 29 16 / 
https://www.keyboxsolutions.be/   

- Lokaal ondernemingsloket van Brussel-Stad : Aalststraat 7-11, 1000 Brussel. Tel.: 02 213 
37 64 / www.dansaert.be 

- Lokaal ondernemingsloket van Sint-Jans Molenbeek  : Le Lorrainstraat 110, 1080 Sint-
Jans Molenbeek. Tel. : 02 410 01 13 / www.c-entreprises.be 

- Lokaal ondernemingsloket van Schaarbeek : Paleizenstraat 44, 1030 Schaarbeek  Tel: 02 
215 73 29 / www.gelschaerbeek.com  

- Lokaal ondernemingsloket van Sint-Gillis  :Théodore Verhaegenstraat 150, 1060 Sint-
Gillis.Tel. : 02 537 44 44 / www.villagepartenaire.be 

- Lokaal ondernemingsloket van Anderlecht  : Scheikundigestraat 34-36, 1070 
Anderlecht.Tel. : 02 529 00 05 / www.euclides.be 

De structuur die het positief opportuniteitsadvies heeft uitgebracht moet tevens instaan voor de 
opvolging tijdens de toekenningsperiode van de premie. 

U voldoet niet aan de voorwaarden om van het voordeel te 
genieten ? 
Indien u niet voldoet aan de voorwaarden om van het voordeel te genieten, ontvangt u een 
verduidelijking van de redenen van weigering. Als u niet akkoord bent met de beslissing van Actiris, 
kunt u, als eerste stap, contact opnemen met de dienst Activ-Job van Actiris zodat zij uw dossier 
kunnen herzien. 

Als er geen oplossing wordt gevonden, kunt u contact opnemen met de klachtendienst  van Actiris. Als 
geen van deze twee benaderingen een oplossing biedt , kunt u beroep indienen bij de Raad van 
State. 

Meer info? 
Betreffende de premieaanvraag 
Contacteer de dienst  Activa-Job van Actiris per email : pipz@actiris.be 
of telefonisch op 0800 35 123 (gratis nummer). 

Betreffende uw dossier van werkzoekende 
Actiris Contact Center 
0800 35 123   

Voor alle vragen met betrekking tot het partenariaa t  

1819, het eerste informatiepunt voor Brusselse onde rnemers 
www.1819.be of bel naar 1819 (gratis nummer) 


