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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 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 

 

Aanvrager Staatssecretaris Barbara Trachte 

Aanvraag ontvangen op 7 mei 2021 

Aanvraag behandeld door Raad van bestuur 

 Dringende aanhangigmaking 

Advies uitgebracht door de Raad van 

bestuur op 

14 mei 2021 

Advies bekrachtigd door de Plenaire 

vergadering op 

20 mei 2021 
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Vooraf 
In het kader van de noodmaatregelen aangenomen door de Brusselse Hoofdstedelijk Regering werd 

aan de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel (GIMB) op 30 april 2020 de opdracht 

toevertrouwd om kredietaanvragen van alle horecazaken, die tenminste 10 voltijdse equivalenten 

tewerkstellen, evenals deze van hun leveranciers te steunen, door leningen van maximum 600.000 

euro aan een beperkte rentevoet en zonder waarborg (nagenoeg op basis van eigen middelen) toe te 

kennen, en dit voor een totaalbudget van 39,5 miljoen euro.    

Deze opdracht werd op 10 december 2020 aangepast. Hierbij werd met name het doelpubliek tot alle 

sectoren uitgebreid en werd de duur van de steunmaatregel en de duur van de kredieten (maximum 

7 jaar) verlengd, zonder dat dit bijkomende budgettaire middelen vereist.  

Daarbij komt dat momenteel een gewestelijk fonds met een budget van 40 miljoen euro wordt 

opgericht dat de gedelegeerde opdracht zal vervangen. In afwachting van de oprichting van dit fonds 

wenst de Brusselse Regering de continuïteit van de steunmaatregelen te verzekeren. Zij stelt hiertoe 

voor om de gedelegeerde opdracht aan de GIMB met een extra budget van 10 miljoen euro te  

voorzien. Dit budget zal worden verhaald op het budget voor de maatregel betreffende de 

handelshuurovereenkomsten.  

Hij stelt eveneens voor om de lening, nagenoeg op basis van eigen middelen, die in het kader van deze 

opdracht kan worden toegekend, tot een bedrag van maximum 1,5 miljoen euro te verhogen. 

De leningen hoger dan 600.000 euro zullen worden voorbehouden aan de ondernemingen die meer 

dan 100 voltijdse equivalenten tewerkstellen. De toegepaste rentevoet zal 7% bedragen voor leningen 

tot 1 miljoen euro en 8% voor leningen boven dit bedrag. Voor deze ondernemingen zullen bovendien 

de volgende cumulatieve voorwaarden gelden :  

1. De verplichtingen om perspectieven te bieden wat betreft het behoud van de 

werkgelegenheid tijdens de duur van de lening; 

2. Het verbod voor de begunstigde om over te gaan tot een terugkoop van zijn aandelen of eigen 

middelen, tot een kapitaalsvermindering, noch tot de betaling of toekenning van dividenden 

tijdens de twee jaren die volgen op het sluiten van het contract van de lening; 

3. Het verbod om over te gaan tot een collectief ontslag tijdens de twee jaren die volgen op het 

sluiten van het contract van de lening, met het gevaar dat de lening wordt ingetrokken indien 

het omzetcijfer is gestegen of identiek is gebleven, of dat de rentevoeten, die op de lening van 

toepassing zijn, met een percent stijgen indien het omzetcijfer minstens met 10 percent is 

gedaald.  

Teneinde de opvolging te verzekeren van de leningen die in het kader van de gedelegeerde opdracht 

werden toegekend, zullen de werkingskosten van de GIMB van 2023 tot 2028 jaarlijks ten belope van 

50 miljoen euro worden gedekt. 

Advies 
Brupartners onderschrijft de wil van de Regering om de continuïteit van de steunmaatregelen voor de 

werknemers, die door de Covid-19-crisis zijn getroffen, te verzekeren. In dit kader kan hij dan ook enkel 

het voorstel steunen om de gedelegeerde opdracht aan de GIMB vanuit budgettair oogpunt te 
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versterken. Aldus kan verder aan de noden van de Brusselse ondernemingen tegemoet worden 

gekomen, waarvan de financiële gezondheid tijdens de laatste jaren goed was maar die omwille van 

de duur van de crisis geen nieuwe leningen meer kunnen afsluiten. Brupartners neemt er bovendien 

akte van dat deze gedelegeerde opdracht zal worden vervangen door de oprichting van een gewestelijk 

fonds. Dit fonds zal gezamenlijke investeringen met het federale transformatiefonds kunnen 

verrichten. 

Brupartners verwelkomt eveneens de nieuwe voorwaarden (verplichting tot perspectieven inzake 

behoud van de werkgelegenheid, verbod tot uitkering van dividenden, enz.) die worden opgelegd aan 

de ondernemingen die meer dan 100 voltijdse equivalenten tewerkstellen en een lening willen 

bekomen.  

Wat betreft de verplichting voor deze ondernemingen om perspectieven inzake behoud van de 

werkgelegenheid te bieden, vraagt Brupartners in de eerste plaats dat deze vooruitzichten worden 

becijferd, bijvoorbeeld onder de vorm van een sociale balans, en dat een mechanisme voor de 

jaarlijkse opvolging van de naleving van deze perspectieven tijdens de hele duur van de lening wordt 

ingesteld door de GIMB, voor zover dit nog niet het geval is. Hij vraagt eveneens dat de sancties, die in 

artikel 5, §3, 3° van het ontwerp van besluit zijn voorzien, zouden worden toegepast indien de 

onderneming van deze vooruitzichten zou afwijken. 

Ten bijkomende titel is Brupartners van mening dat aan het ontwerp van besluit een clausule zou 

moeten worden toegevoegd met betrekking tot de voorwaarde betreffende het verbod op collectieve 

ontslagen, dit teneinde te vermijden dat de ondernemingen hun ontslagen in kleine schijven 

opsplitsen. 

Brupartners steunt de voorwaarde betreffende het verbod om dividenden uit te keren tijdens de twee 

jaren die volgen op het sluiten van de lening, en stelt voor de periode na deze twee jaar voor om op 

de ondernemingen, die hun lening niet vervroegd wensen terug te betalen, tevens de regels toe te 

passen die ter zake zijn opgelegd aan de coöperatieven, namelijk een uitkering van dividenden ten 

hoogte van maximum 6%1.  

Brupartners stelt zich hoe dan ook vragen bij het ontradend karakter van de sancties die in artikel 5, 

§3 van het ontwerp van besluit bij niet-naleving van de voorwaarden zijn voorzien. 

De representatieve werknemersorganisaties vragen aan de Regering om de mogelijkheid te 

onderzoeken om deze voorwaarden uit te breiden tot de ondernemingen die minder dan 100 voltijdse 

werknemers tewerkstellen. 

* 
* * 

 

 
1 « Het dividend op het maatschappelijk kapitaal, uitgekeerd aan de vennoten, mag niet hoger zijn dan 6 procent 
van de nominale waarde van de aandelen, na aftrek van de roerende voorheffing. » (Art. 1er, § 1, 5°, van het 
koninklijk besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de [...] groeperingen 
van coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen). 


