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ADVIES 
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot 

wijziging van het bijzondere-machtenbesluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/010 van 30 april 2020 

betreffende een gedelegeerde opdracht aan de nv Gewestelijke 
Investeringsmaatschappij voor Brussel (GIMB) voor de toekenning 
van kredieten aan de Brusselse ondernemingen en de leveranciers 

van de horecasector vanwege de COVID-19-gezondheidscrisis 

 

 

 

Aanvrager Staatssecretaris Barbara Trachte 

Aanvraag ontvangen op 21 oktober 2022 

Aanvraag behandeld door Raad van bestuur 

 dringende aanhangigmaking  

Advies aangenomen door de Raad van bestuur 

op  

28/10/2022 

Advies bekrachtigd door de Plenaire 

vergadering op 

17/11/2022 
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Vooraf 
Het ontwerp van besluit, dat aan Brupartners voor advies wordt voorgelegd, heeft betrekking op de 

leenmechanismen die in het kader van de gezondheidscrisis werden uitgewerkt om de ondernemingen 

te steunen die met kas- en solvabiliteitsproblemen werden geconfronteerd. 

De in het ontwerp van besluit bedoelde mechanismen zijn: 

- De gedelegeerde opdracht aan finance&invest.brussels, die in april 2020 werd ingesteld en 

vervolgens tweemaal werd verlengd, maakt het mogelijk om ondernemingen van meer dan 

100 werknemers met een vestiging te Brussel, ongeacht de sector, te ondersteunen met 

behulp van leningen die tot 1,5 miljoen euro kunnen bedragen. In totaal werden er aldus 49,5 

miljoen euro ter beschikking van finance&invest.brussels gesteld om deze opdracht uit te 

voeren; 

- De invoering van de “Oxygen”-lening vanaf februari 2021 laat Brusoc toe om leningen van 

maximum 100.000 euro te verstrekken aan (zeer) kleine ondernemingen die 

thesaurieproblemen kennen, teneinde hen te helpen bij de heropstart en de ontwikkeling van 

hun activiteit die de impact van de Covid-19-crisis heeft ondergaan. In totaal werd er via deze 

lening zo’n 15 miljoen euro ter beschikking gesteld.    

De Brusselse regering stelt voor om een moratorium in te stellen wat betreft de terugbetaling van het 

kapitaal en/of de interesten van deze twee soorten leningen, voor een periode van maximum 12 

maanden, opdeelbaar en zonder dat de maximale looptijd van de terugbetaling van de lening acht jaar 

overschrijdt.   

Het ontwerp van besluit verduidelijkt tevens de rol van het comité ad hoc, in geval van de opvolging 

van de procedures van gerechtelijke reorganisatie. 

Door bepaalde ondernemingen in de mogelijkheid te stellen om de terugbetaling van hun lening uit te 

stellen, hoopt het Gewest deze ondernemingen te ontlasten en hun faillissement te voorkomen. Dit 

voorstel maximaliseert de kansen voor het Gewest om een groter aandeel van zijn kapitaal terug te 

krijgen.   

Advies 
Brupartners onderschrijft de noodzaak om de ondernemingen, die het meest door de stijging van de 

energieprijzen worden getroffen, te steunen door hen toe te laten om de terugbetaling van de in het 

ontwerp van besluit bedoelde leningen uit te stellen.   

Brupartners formuleert geen bijzondere opmerkingen over het ontwerpbesluit van de Brusselse 

Hoofdstedelijke Regering  tot wijziging van het bijzondere-machtenbesluit van de Brusselse 

Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/010 van 30 april 2020 betreffende een gedelegeerde opdracht aan 

de n.v. Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel (GIMB) voor de toekenning van kredieten 

aan Brusselse ondernemingen en de leveranciers van de horecasector vanwege de COVID-19-

gezondheidscrisis en wijziging van de overeenkomst tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de 

n.v. Brusoc betreffende het beheer van de ‘overwinteringslening’, ook ‘Oxygen’-lening genoemd. 
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