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phoenix.brussels 
De premie phoenix.brussels kan uw hertewerkstelling ondersteunen door uw aanwervingskansen te 
vergroten. In het kader van deze maatregel kunnen werkgevers 6 maanden lang financiële hulp 
krijgen wanneer zij Brusselaars aanwerven die sinds kort werkloos zijn.  

Welke werkgevers? 
De werkgevers (rechtspersonen en natuurlijke personen) uit de privésector. 

In de openbare sector komen de volgende werkgevers in aanmerking wanneer ze werknemers 
contractueel (niet statutair) in dienst nemen: 

▪ de autonome overheidsbedrijven 

▪ de openbare kredietinstellingen 

▪ de openbare maatschappijen voor personenvervoer 

▪ de openbare uitzendbureaus 

▪ de provincies 

▪ de gemeenten 

▪ de OCMW's 

▪ de instellingen van openbaar nut (type B) die openbaredienstverleningstaken 
van culturele aard uitvoeren 

▪ de onderwijsinstellingen, maar enkel voor hun  
contractueel onderhouds-, administratief en ondersteunend personeel (niet voor 
het onderwijzend personeel) 

De werkgever kan in Brussel, Vlaanderen of Wallonië gevestigd zijn. 

Welke voordelen?  
De werkgever ontvangt een premie phoenix.brussels wanneer hij een Brusselse werkzoekende in 
dienst neemt die aan een van de drie onderstaande profielen beantwoordt. 

De werkgever die u aanwerft, kan, naargelang van uw situatie, een maximale premie van 800 of 500 
euro per maand genieten. 
 
De premie phoenix.brussels is niet cumuleerbaar met de premie activa.brussels. 
 

Welke werknemers? 
Uw werkgever kan de premie phoenix.brussels alleen krijgen als u ten laatste de dag vóór uw 
aanwerving in het bezit bent van een attest.  

U zult dit attest automatisch in uw My Actiris-account ontvangen als u aan de volgende voorwaarden 
voldoet:    

➢ Voor de premie phoenix.brussels van maximum 800 euro per maand: 

- u bent gedomicilieerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 

- u heeft zich aangemeld voor een eerste inschrijving of een herinschrijving als niet-werkende 
werkzoekende bij Actiris tussen 1ste april 2020 en 30 juni 2022 naar aanleiding van 
baanverlies; 

- u bent niet meer leerplichtig; 
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- u heeft de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt; 

- u bezit hoogstens een GHSO. 

 

➢ Voor de premie phoenix.brussels van maximum 500 euro per maand: 

- u bent gedomicilieerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 

- u heeft zich aangemeld voor een eerste inschrijving of een herinschrijving als niet-werkende 
werkzoekende bij Actiris tussen 1ste april 2020 en 30 juni 2022 naar aanleiding van 
baanverlies; 

- u bent niet meer leerplichtig; 

- u bent jonger dan 30 jaar; 

- u heeft een diploma of getuigschrift hoger dan het GHSO. 

Bent u kunstenaar? 

Vul het aanvraagformulier in (zie “Welke formaliteiten”) als u aan de volgende voorwaarden 
voldoet: 

➢ Voor de premie phoenix.brussels kunstenaar van maximum 500 euro per maand: 

- u bent gedomicilieerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 

- u bent als niet-werkende werkzoekende bij Actiris ingeschreven; 

- u bent niet meer leerplichtig; 

- u heeft de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt; 

- u heeft in de loop van de 8 trimesters voorafgaand aan het trimester van uw aanwerving 
minstens één bij de RSZ aangegeven prestatie als kunstenaar verricht (RSZ-code 046). 

Welke soorten arbeidsovereenkomsten?  
✓ De arbeidsovereenkomst moet voltijds of minimum halftijds zijn en moet voor onbepaalde duur 

of voor minstens 6 maanden worden afgesloten.  
 

✓ Voor kunstenaars die ten minste 1 maand of voor onbepaalde duur in dienst worden 
genomen, kan gedurende 6 maanden een premie van 500 euro worden toegekend.

https://www.actiris.brussels/
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Samenvatting 

Uw leeftijd 

 
 

Voorwaarden 
 

Aanwervingsduur en 
soort overeenkomst 

 
Premie en 

maximumduur van 
de premie  

18 tot 65 
jaar 

− In het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest 
gedomicilieerd zijn 

− Hoogstens een GHSO 
hebben (diploma van het 
middelbaar) 

− Zich hebben aangemeld 
voor een eerste inschrijving 
of een herinschrijving als 
niet werkende 
werkzoekende bij Actiris 
tussen de 01/04/2020 en 
30/06/2022 naar aanleiding 
van baanverlies 

− Niet meer leerplichtig zijn 

− De pensioengerechtigde 
leeftijd nog niet hebben 
bereikt 

Voltijdse of minstens 
halftijdse 
arbeidsovereenkomst  
EN 
voor onbepaalde duur 
of voor bepaalde duur 
van minstens 6 
maanden   

 
 

800 euro per maand 
gedurende maximum 
6 maanden 
Het bedrag wordt 
berekend op basis 
van de maandelijks 
gepresteerde uren 

18 tot 30 
jaar 

− In het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest 
gedomicilieerd zijn 

− Een diploma hoger dan het 
GHSO hebben 

− Zich hebben aangemeld 
voor een eerste inschrijving 
of een herinschrijving als 
niet werkende 
werkzoekende bij Actiris 
tussen de 01/04/2020 en 
30/06/2022 naar aanleiding 
van baanverlies 

− Niet meer leerplichtig zijn 

 
Voltijdse of minstens 
halftijdse 
arbeidsovereenkomst  
EN  
voor onbepaalde duur 
of voor bepaalde duur 
van minstens 6 
maanden   

 

 
500 euro per maand 
gedurende maximum 
6 maanden 
Het bedrag wordt 
berekend op basis 
van de maandelijks 
gepresteerde uren 

Kunstenaar 
tussen 18 
en 65 jaar 

− In het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest 
gedomicilieerd zijn 

− Minstens één bij de RSZ 
aangegeven prestatie (code 
046) als kunstenaar hebben 
verricht 

− De pensioengerechtigde 
leeftijd nog niet hebben 
bereikt  

− Niet meer leerplichtig zijn 

− Als niet-werkende 
werkzoekende bij Actiris 
ingeschreven zijn 

Voltijdse of minstens 
halftijdse 
arbeidsovereenkomst  
EN  
voor onbepaalde duur 
of voor bepaalde duur 
van minstens 1 maand  
EN  
aangeworven worden 
voor prestaties als 
kunstenaar, 
aangegeven bij de 
RSZ (code 046) 

 

 
500 euro per maand 
gedurende maximum 
6 maanden 
Het bedrag wordt 
berekend op basis 
van de maandelijks 
gepresteerde uren 
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Wat betekent:  
Niet-werkende werkzoekende  

Wordt beschouwd als niet-werkende werkzoekende, elke persoon gedomicilieerd in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest die als werkzoekende bij Actiris is ingeschreven en geen enkele 
beroepsactiviteit of equivalent (bv. werk als zelfstandige) uitoefent. 

Verschillende categorieën worden gelijkgesteld met het statuut van niet-werkende werkzoekende:  

- de uitkeringsgerechtigde werklozen; 

- de werkzoekenden die een leefloon of een equivalent van een leefloon van het OCMW 
genieten; 

- de werkzoekenden zonder vraag naar werkloosheidsuitkeringen of leefloon;  

- de werkzoekende met een niet-gepresteerde vooropzeg; 

- de jongeren in pre- inschrijving van de beroepsinschakelingstijd; 

- de jongeren in beroepsinschakelingstijd. 

Leerplichtig zijn 

U bent normaal gezien onderworpen aan de leerplicht: 

- tot en met de leeftijd van 18 jaar als u vóór 31 december 18 jaar wordt; 

- tot en met 31 december van het jaar waarin u 18 jaar wordt als u ten vroegste op 31 
december 18 jaar wordt. 

Welke formaliteiten voor kunstenaars? 
Hoe het attest phoenix-brussels kunstenaar aanvragen?  

1. Vul het aanvraagformulier in :   

• Download het formulier op https://www.actiris.brussels  > Burgers > Attest 
phoenix.brussels en stuur het: 

- per e-mail naar attest.phoenix@actiris.be 

- of via de post naar Actiris - dienst Activ-Job - departement 
Tewerkstellingsprogramma's, Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel 

2. Voeg hierbij: 

• Het bewijs van een bezoldigde prestatie, m.a.w. ieder element dat als bewijs kan 
dienen voor een bij de RSZ onder code 046 aangegeven prestatie als kunstenaar: 
een C4, een loonfiche,een arbeidsovereenkomst, een contract, een onkostennota 
“kleine vergoedingsregeling” (KVR) enz. 

 

Meer informatie?  
✓ https://www.actiris.brussels > Burgers > Mijn beroepsproject > Beroep doen op een 

tewerkstellingsmaatregel > Attest phoenix.brussels 

✓ Bel naar 0800 35 123 

✓ Mail naar attest.phoenix@actiris.be 
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