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De Raad van State heeft de premie vernietigd die de Brusselse regering toekende aan 
ambtenaren die in het gewest wonen. Het gaat om ambtenaren van enkele instellingen voor 
openbaar nut, zoals Actiris, de brandweer en de Haven. De vakbond reageert tevreden. 
 
De premie van 46 euro bruto per maand moest de hogere levensduurte in Brussel 
compenseren. Ambtenaren aanmoedigen om in het gewest zelf te wonen, zou bovendien voor 
een schonere mobiliteit zorgen. 
 
Een ambtenaar die niet in Brussel woont, stapte naar de Raad van State en krijgt nu gelijk. 
Volgens de Raad van State beloont de premie niet de prestaties van betrokken ambtenaren. 
Ook het ecologische argument veegt de Raad van State van tafel. Het is immers niet zeker dat 
wie bijvoorbeeld met de trein van buiten het gewest komt, meer vervuilt dan wie zich binnen het 
gewest met de wagen verplaatst. 
 
De vernietiging van de premie is enkel van toepassing op ambtenaren van enkele van de 
Brusselse instellingen van openbaar nut, zoals Actiris of Leefmilieu Brussel. Ook de 
huisvestingsmaatschappij BGHM, de brandweer, CIBG (centrum voor informatica), Innoviris, en 
de Haven zijn betrokken. Voor de ambtenaren van het Brussels ministerie blijft de premie 
behouden. Tegen de premie voor lokale ambtenaren was geen klacht ingediend. 
 
De regering zal zich over mogelijke alternatieven buigen, zegt staatssecretaris voor Openbaar 
Ambt Bruno De Lille (Groen). Hij benadrukt dat de betrokken ambtenaren niets zullen moeten 
terugbetalen. 
 
'Liever woon-werkverkeer' 
Vakbondsman Rudi De Coster van ACV Openbare Diensten is het eens met het arrest. "De 
premie is discriminerend tegenover mensen die buiten het gewest wonen", zegt hij. "Het 
argument van levensduurte houdt geen steek, want ook buiten Brussel zijn er zeer dure 
gemeenten. En die 15 euro netto per maand zullen het verschil niet maken. Nee, wij vragen een 
volledige terugbetaling van het woon-werkverkeer voor iedereen. Dat zou ook voor de mobiliteit 
geen slechte zaak zijn." 
 
Zowat 36 procent van de ambtenaren woont binnen het gewest, 20 procent in Vlaams-Brabant. 
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