
Informatie op 
7 mei 2020

Ondersteuning liquiditeitspositie

 • Ondersteuning van de cashflows van getroffen bedrijven via de toekenning van 
overheidswaarborgen (via het Brussels Waarborgfonds) op bankleningen. 

 • Bedrijven getroffen door de coronacrisis kunnen leningen aanvragen aan een lage interestvoet, die 
binnen vijf jaar moeten worden terugbetaald. 

 • In samenspraak met de Brusselse regering zal finance&invest.brussels een relanceplan opmaken 
dat maandelijks wordt gemonitord. Er zal ook ingezet worden op de versterking van de 
groeimogelijkheden van de Brusselse bedrijven teneinde de Brusselse tewerkstelling te stimuleren.

 • Toekenning van micro-kaskredieten voor zelfstandigen en zeer kleine ondernemingen (ZKO’s): 
de regering heeft beslist de microkredieten via BRUSOC te versterken met de toekenning van 
kaskredieten van maximaal 15.000 euro tegen een beperkt tarief, bestemd voor zelfstandigen, ZKO’s 
en organisaties van de sociale economie. 

 • Steun aan instellingen voor microkrediet (500.000 EUR): er is beslist om de overheidssteun voor de 
werking van instellingen voor microkrediet te verhogen zodat deze tegen een beperkt tarief leningen 
kunnen toestaan om het werkkapitaal te versterken bij micro-ondernemers die hun activiteit 
heropstarten. 

 • Het privéspaargeld mobiliseren door middel van een ‘proxi-lening’ (1 miljoen EUR): de ‘proxi-lening’ 
is bedoeld om het spaargeld van burgers te mobiliseren ten behoeve van de financiering van kmo’s 
via een belastingkrediet op één of meer leningen die door een Brusselaar aan een kmo worden 
verstrekt. Het gaat om de volgende burgers: Friends, Family and Fools (de drie F’en). Dit systeem 
maakt het mogelijk om het eigen vermogen van de ondernemingen op korte termijn te versterken. 

 • Ondersteuning van de activiteitencoöperaties en van Smart (2 miljoen EUR): de regering heeft beslist 
om aan loontrekkende ondernemers bij de activiteitencoöperaties een lening tegen verlaagde 
rentevoet te verstrekken op basis van een overeenkomst tussen Finance&invest en de desbetreffende 
coöperatie. Deze loontrekkende ondernemers komen namelijk niet in aanmerking voor de klassieke 
premies omdat ze geen eigen btw-nummer hebben.

 • De regering van de Fédération Wallonie-Bruxelles (FR) heeft een noodlening goedgekeurd van het 
St’art investeringsfonds waarmee de cashflow van culturele en creatieve ondernemingen kan worden 
ondersteund in sectoren die de creatie, ontwikkeling, productie, reproductie, promotie, verspreiding 
of verkoop van goederen, diensten en activiteiten met een culturele, artistieke en/of historische 
inhoud tot doel hebben.  
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Dit product zou beschikbaar zijn voor een periode van 6 maanden (eventueel te 
verlengen met 6 maanden) voor een bedrag van 20.000 tot 100.000 EUR tegen een vast 
tarief van 2 %.  
 
Daarnaast is ook voorzien om uitstel van betaling te verlenen voor uitstaande leningen 
(rente en kapitaal) mits aanvraag van de betrokken ondernemingen. Deze maatregel 
zal worden uitgevoerd vanaf 31 maart 2020. Elke verlenging van het moratorium, of elk 
verzoek om een moratorium van meer dan een maand, zal per geval worden behandeld.

Link naar sites:
https://1819.brussels/nl/blog/faq-coronavirus-en-ondernemingen-antwoord-op-uw-
meest-gestelde-vragen

Ondersteuning van de horecasector
Finance&invest.brussels ondersteunt de horecasector door middel van: 

 • Een achtergestelde lening aan een verlaagde rentevoet voor de kernleveranciers van de 
Brusselse horecasector.
Voorwaarden:
 – Negatief en ernstig getroffen zijn door de coronacrisis;
 – Levensvatbaar geacht worden na de toekenning van de lening; 
 – De nodige stappen ondernomen hebben om te kunnen genieten van de andere 
COVID-19-maatregelen.

Voorrang wordt gegeven aan bedrijven die de meest essentiële goederen of diensten 
leveren om de continuïteit van de activiteit van de Brusselse horecabedrijven te 
verzekeren en die het grootste volume aan Brusselse horecabedrijven in hun 
klantenbestand hebben. 

 • Een achtergestelde lening tegen een verlaagd tarief voor horecazaken.  
Voorwaarden:
 – Minstens 50 voltijds equivalenten tewerkstellen; 
 – Negatief en ernstig getroffen zijn door de coronacrisis;
 – Levensvatbaar geacht worden na de toekenning van de lening; 
 – De nodige stappen ondernomen hebben om te kunnen genieten van de andere 
COVID-19-maatregelen.

De toegepaste rentetarieven zijn als volgt:
 – 2 % minimum tussen 0 en 200.000 EUR; 
 – 4 % tussen 200.000 EUR en 400.000 EUR; 
 –  6 % tussen 400.000 EUR en 600.000 EUR.

Procedure

De aanvraag moet ingediend worden door een e-mail te sturen naar missionhoreca@
hub.brussels met de volgende vermeldingen : naam van het bedrijf, btw-nummer, 
activiteitensector en telefoonnummer. 

Link naar site
https://1819.brussels/nl/blog/faq-coronavirus-en-ondernemingen-antwoord-op-uw-
meest-gestelde-vragen
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Sociale economie en dienstencheques
De Regering heeft ook ondersteunende maatregelen genomen voor de sector van de 
sociale inschakelingseconomie en de dienstenchequesector. De bedrijven van de sociale 
inschakelingseconomie, die normaal geen aanspraak kunnen maken op economische 
steunmaatregelen, zullen een beroep kunnen doen op alle maatregelen die genomen 
zijn om het Brusselse economische weefsel naar aanleiding van de coronacrisis te 
ondersteunen. 

Er zijn drie maatregelen voorzien:

 • De huishoudhulpen van de dienstenchequebedrijven die hun zetel in het Brussels 
Gewest hebben en die op het grondgebied van het Gewest werken, zullen naast hun 
tijdelijke werkloosheidsuitkering een bijkomende vergoeding van 2,5 EUR bruto per 
uur tijdelijke werkloosheid, gepresteerd in de periode van 18 maart tot en met 30 april, 
kunnen ontvangen. Een aanvraag moet ten laatste 15 mei ingediend worden bij Brussel 
Economie en Werkgelegenheid voor de maanden maart en april. 

 • Een forfaitair bedrag van 4.000 EUR wordt toegekend aan erkende dienstencheque-
bedrijven die hun zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben. De steun wordt 
automatisch uitbetaald aan bedrijven die aan de voorwaarden voldoen. 

 • Om bedrijven in staat te stellen huishoudhulpen en gebruikers voldoende bescherming 
te bieden, kunnen dienstenchequebedrijven genieten van een verhoogde interventie 
van 2 EUR, dit wil zeggen 16,60 EUR in plaats van 14,60 EUR per dienstencheque, voor 
de prestaties verricht tussen 16 maart en 30 april. Om de verhoogde tussenkomst te 
genieten, moeten de dienstencheques uiterlijk 30 juni 2020 aan de uitgiftemaatschappij 
worden aangeboden voor terugbetaling.

Link naar sites:
https://1819.brussels/nl/blog/pandemie-coronavirus-de-brusselse-hoofdstedelijke-
regering- neemt-ongeziene-economische-en
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