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Mevrouw Hilde CREVITS 

Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw 

Consciencegebouw 

Koning Albert II laan 15 

B-1210 Sint-Joost-ten-Node 

Transitiepremie 

Mevrouw de viceminister-president 

De sociale partners vinden de ondersteuning voor werkzoekenden die de stap 

naar ondernemerschap zetten een goede zaak en zijn akkoord dat een terug-

keer naar het premiebedrag van 15.600 euro per begunstigde niet wenselijk is. 

In Alle Hens aan Dek engageerde de Vlaamse Regering zich om de maatregel te 

evalueren binnen het brede landschap van ondernemersbegeleiding met aan-

dacht voor effectiviteit en efficiëntie van de diverse instrumenten. De sociale 

partners vragen naar de stand van zaken van de aangekondigde evaluatie van 

de transitiepremie uit Alle Hens aan Dek. De sociale partners wensen dit evalu-

atierapport te gebruiken om te onderzoeken of aanpassingen nodig zijn om de 

transitie van werkloosheid naar ondernemerschap te versterken.  

In de uitvoering van de maatregel merken de sociale partners op dat sommige 

werkzoekenden het prestarterstraject herhaaldelijk opstarten of meerdere 

prestarterstrajecten volgen. Om de pre-starterstrajecten niet nodeloos te ver-

lengen, vragen de sociale partners om hiervoor een oplossing te zoeken. Zij 

denken hierbij alvast aan twee (niet cumulatieve) mogelijkheden: 

1) Werkzoekenden die gebruik wensen te maken van de transitiepremie 

slechts op jaarbasis één prestarterstraject kunnen volgen, ongeacht de aanbie-

der 

2) Het haalbaarheidsattest dat wordt afgeleverd door de aanbieders van de 

pre-starterstrajecten te verlengen tot 1 jaar. 

Hoogachtend  

Pieter Kerremans Ann Vermorgen 

administrateur-generaal  voorzitter 

 


