
45+, werkzoekend en zin in ondernemen?

Contacteer Starterslabo voor jouw prestarterstraject!
De Vlaamse regering heeft recent een regeling goedgekeurd over de transitiepremie. Deze nieuwe 
premie is bedoeld als ondersteuning voor de niet-werkende werkzoekende 45-plussers die de stap  
willen zetten naar een zelfstandige activiteit. Wanneer je voldoet aan de voorwaarden kan je zo  
gedurende maximaal 24 maanden een maandelijkse premie krijgen.  
Deze nieuwe Vlaamse regeling treedt in werking op 15 maart 2018.

Welke zijn de voorwaarden waaraan je als aanvrager moet voldoen om de transitiepremie 
te ontvangen:

Transitiepremie van werkloosheid naar zelfstandig 

ondernemer in hoofdberoep

Je start een zelfstandige activiteit in hoofdberoep op na 14 maart 2018.  
Dit betekent dat je bent aangesloten als zelfstandige bij een sociaal  
verzekeringsfonds en je hebt een ondernemingsnummer. Ook de overgang 
van bijberoep naar hoofdberoep valt binnen deze regeling. 

Je blijft in hoofdberoep gedurende de hele periode dat de transitiepremie wordt 
toegekend.

Je bent of wordt minstens 45 jaar in de maand waarin je jouw zelfstandige activiteit 
in hoofdberoep start en je hebt de wettelijke pensioenleeftijd nog niet bereikt.

Je bent als niet-werkende werkzoekende ingeschreven bij de VDAB en je bent uitkeringsgerechtigd de 
dag vóór de start als zelfstandige in hoofdberoep. 

Welke uitkeringen komen in aanmerking: 

    Werkloosheidsuitkeringen (volledig werkloos). 

    Leefloon, als rechthebbende op maatschappelijke integratie (OCMW). 

    Financiële steun, als rechthebbende op maatschappelijke hulp (OCMW). 

    Arbeidsongeschiktheid en met de voorwaarde dat je van 
    de adviserende arts van je ziekenfonds te toestemming 
    hebt gekregen om het werk te hervatten (Ziekenfonds).  

    Uitkeringen in het kader van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen.

Je hebt met succes een prestarterstraject afgerond en je  
start jouw zelfstandige activiteit binnen de 6 maanden na  
dit traject en uiterlijk in de maand die voorafgaat aan de  
maand waarin de toekenning van de transitiepremie ingaat.

Het verplicht prestarterstraject loopt minimaal 6 weken en je  
maakt tijdens deze periode je businessplan op en je verbetert 
je ondernemerscompetenties. 

De onderneming is gedurende de hele periode waarin de transitiepremie wordt 
toegekend, gevestigd in het Vlaamse Gewest. 

= Doelgroep AC (Labo)

Doorverwijzing GTB

= Start! of Labo

Labo → Bonus -6 maanden

Min. 6 weken = Start!



Wanneer krijg je geen transitiepremie: 

     Je krijgt subsidies of premies voor beginnende zelfstandigen toegekend door  
     andere gewestoverheden dan de Vlaamse overheid. 

     Je hebt als loontrekkende de werkloosheid opzettelijk veroorzaakt, door het  
     stopzetten of het verminderen van de arbeid, met als doel het verkrijgen van de   

  transitiepremie. 

     Als je de transitiepremie aanvraagt en diensten levert als zelfstandige ten   
     voordele van of in opdracht van je laatste werkgever bij wie je in dienst was 
     of van de groep waartoe jouw vroegere werkgever behoort.   

Bedragen transitiepremie

De transitiepremie wordt maandelijks toegekend, voor maximaal 24 maanden. De eerste premie 
wordt betaald ten vroegste op het eind van de maand volgend op de aanvraag van de premie.  

1 - 3   1000
4 - 6   900
7 - 9   800
10 - 12   700
13 - 15   600
16 - 18   500

Periode in maanden € / maand

ENKELE BELANGRIJKE BEMERKINGEN BIJ DE UITBETALING: 

     Stel dat je gedurende een bepaalde periode ziekte-uitkeringen of moederschaps-
     uitkeringen ontvangt uit het stelsel van de zelfstandigen dan wordt  de maandelijkse  
     uitbetaling van de transitiepremie geschorst tijdens die periode. Je verliest deze  
     periode wel niet want de resterende termijn wordt nadien toegevoegd en dus behoud  
     je het recht op het maximale aantal maandelijkse premies. 

    De uitbetaling wordt stopgezet als je niet meer voldoet aan een of meerdere van   
    de voorwaarden hierboven vermeld of als je in de aanvraag onjuiste, onvolledige of 
    misleidende informatie hebt verstrekt. In dit geval kunnen onrechtmatig verkregen 
    transitiepremies teruggevorderd worden.    

Aanvraag

De transitiepremie kan vanaf 15 maart 2018 aangevraagd worden. 
Let op, deze aanvraag moet binnen de 3 maanden na de start van de zelfstandige activiteit in 
hoofdberoep worden aangevraagd.
En kijk na of je aan al de voorwaarden voldoet.
Je kan ook nog na het verstrijken van een periode van 6 jaar na de laatste uitbetaling van de 
transitiepremie een nieuwe transitiepremie aanvragen, als alle voorwaarden op dat moment vervuld zijn.

Je kan dit ook allemaal in detail nalezen op de officiële website van de overheid:
https://www.werk.be/online-diensten/transitiepremie
Op deze website vind je bij ieder onderdeel ook al de antwoorden op de veel gestelde vragen.


