
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 

19 JUNI 2020. - Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke 

Regering nr. 2020/045 van 19 juni 2020 betreffende de Proxi-lening 

 

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, 

 

Gelet op de ordonnantie van 19 maart 2020 tot toekenning van bijzondere machten 

aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in het kader van de gezondheidscrisis 

COVID-19, artikel 2, § 1; 

Gelet op artikel 2, § 3, 5° van de ordonnantie van 4 oktober 2018 tot invoering van 

de gelijkekansentest; 

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 10 juni 2020; 

Gelet op de spoedeisendheid, gemotiveerd door het feit dat de COVID-19 

gezondheidscrisis aanzienlijke economische gevolgen heeft voor veel 

ondernemingen en zelfstandigen; 

Dat veel ondernemingen, zowel rechtspersonen als natuurlijke personen, na een 

daling van de economische activiteit van enkele maanden dringend nood hebben 

aan middelen, of ze nu hun cashflow willen aanvullen of om bepaalde essentiële 

investeringen mogelijk te maken; 

Dat betalingsverzuim als gevolg van liquiditeitsproblemen kan leiden tot een 

domino-effect op de economie, wat moet worden vermeden; 

Dat deze maatregel bedoeld is om particulier spaargeld te mobiliseren ten voordele 

van ondernemingen met behulp van fiscale stimulansen, ten einde de economische 

schade te beperken; 

Dat de uitvoering van de steunmaatregel derhalve geen vertraging mag oplopen; 

Dat de spoedeisendheid dan ook gerechtvaardigd is; 

Gelet op advies 67.600/1 van de Raad van State, gegeven op 18 juni 2020, in 

toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, 

gecoördineerd op 12 januari 1973; 

Overwegende dat de hierboven uiteengezette hoogdringendheid het niet mogelijk 

maakt het advies van de Inspectie van Financiën in te winnen of de Economische 

en Sociale Raad te raadplegen, zoals toegelaten op grond van artikel 2, § 4, van de 

ordonnantie van 19 maart 2020 tot toekenning van bijzondere bevoegdheden aan de 

Brusselse Hoofdstedelijke Regering in het kader van de gezondheidscrisis COVID-

19; 

Op voorstel van de Minister bevoegd voor Economie, 

Na beraadslaging, 

Besluit : 



 

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen 

 

Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder: 

1° Proxi-lening: een kredietovereenkomst die tussen een kredietgever en een 

kredietnemer wordt gesloten, en die voldoet aan de voorwaarden en voorschriften 

vastgelegd in dit besluit; 

2° kredietovereenkomst: een overeenkomst waarbij een kredietgever aan een 

kredietnemer krediet verleent of toezegt; hieronder wordt tevens verstaan een 

lening waarbij een kredietgever aan een kredietnemer geldmiddelen ter beschikking 

stelt onder de verbintenis van terugbetaling door de kredietnemer; 

3° kredietnemer: een KMO die, in het kader van zijn bedrijfs- of 

beroepsactiviteiten, een kredietovereenkomst sluit; 

4° kredietgever: een natuurlijk persoon die, buiten het kader van zijn handels- of 

beroepsactiviteiten, een kredietovereenkomst sluit; 

5° KMO: een kleine, middelgrote of micro-onderneming, als gedefinieerd in 

Bijlage I bij Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 

waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het 

Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard, met inbegrip van alle 

latere wijzigingen daarvan, die de vorm heeft, hetzij van een rechtspersoon, hetzij 

van een zelfstandige; 

6° zelfstandige: een natuurlijk persoon die voldoet aan de voorwaarden, vermeld in 

artikel 3, § 1, van het koninklijk besluit nr. 38 houdende inrichting van het sociaal 

statuut der zelfstandigen; 

7° bestaande schulden: de schulden die vaststaand en opeisbaar waren voor de 

datum waarop de Proxi-lening gesloten werd; 

8° wettelijke rentevoet: de rentevoet, gedefinieerd in artikel 2, § 1, van de wet van 

5 mei 1865 betreffende de lening tegen intrest; 

9° Bijzondere Financieringswet: de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende 

de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, met inbegrip van alle 

latere wijzigingen; 

10° federale belastingadministratie: de administratie die instaat voor de dienst van 

de inkomstenbelastingen. 

 

HOOFDSTUK II. - Voorwaarden betreffende de partijen bij de Proxi-lening 

 

Art. 2. § 1. De Proxi-lening wordt gesloten tussen twee partijen: een kredietgever 

en een kredietnemer. 

§ 2. Op de datum waarop de Proxi-lening gesloten wordt, moet de kredietnemer 

voldoen aan de volgende voorwaarden: 



1° de kredietnemer is als onderneming ingeschreven in de Kruispuntbank van 

Ondernemingen; 

2° een vestigingseenheid van de kredietnemer ligt in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest. 

§ 3. Op de datum waarop de Proxi-lening gesloten wordt, voldoet de kredietgever 

aan de volgende voorwaarden: 

1° de kredietgever is een natuurlijk persoon die de Proxi-lening sluit buiten het 

kader van zijn handels- of beroepsactiviteiten; 

2° de kredietgever is geen werknemer van de kredietnemer; 

3° als de kredietnemer een zelfstandige is, dan kan de kredietgever niet de 

echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van de kredietnemer zijn; en 

4° als de kredietnemer een rechtspersoon is, kan de kredietgever geen 

aandeelhouder zijn van die rechtspersoon, noch benoemd zijn of optreden als 

bestuurder, zaakvoerder of in een vergelijkbaar mandaat binnen die rechtspersoon. 

Evenmin mag de echtgenoot of echtgenote of de wettelijk samenwonende partner 

van de kredietgever aandeelhouder zijn of benoemd zijn of optreden als bestuurder, 

zaakvoerder of in een vergelijkbaar mandaat binnen de rechtspersoon die 

kredietnemer is. 

§ 4. Gedurende de hele looptijd van de Proxi-lening, vermeld in artikel 3, § 1, 

tweede lid, kan de kredietgever geen kredietnemer zijn bij een andere Proxi-lening. 

§ 5. De Proxi-lening kan ook gesloten worden via een financieringsvehikel in de 

zin van artikel 4, 7°, van de wet van 18 december 2016 tot regeling van de 

erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen 

inzake financiën. 

De Regering bepaalt de na te leven voorwaarden opdat een lening gesloten via een 

financieringsvehikel bedoeld in het eerste lid erkend kan worden als een Proxi-

lening. 

 

HOOFDSTUK III. - Vormvoorwaarden en voorschriften betreffende de Proxi-

lening 

 

Art. 3. § 1. De Proxi-lening is achtergesteld zowel ten aanzien van de bestaande als 

van de toekomstige schulden van de kredietnemer. 

De Proxi-lening heeft een looptijd van vijf of acht jaar. Ze kan in één keer na deze 

vijf of acht jaar terugbetaald worden of volgens een maandelijkse, 

driemaandelijkse, zesmaandelijkse of jaarlijkse aflossingstabel, ondertekend door 

de kredietgever en kredietnemer, die wordt gevoegd bij de akte van de Proxi-

lening. De Proxi-lening kan bovendien bepalen dat de kredietnemer een Proxi-

lening vervroegd kan aflossen door een eenmalige betaling van het openstaande 

saldo in hoofdsom en in interest. 



Het totale bedrag, in hoofdsom, dat door een kredietgever in het kader van een of 

meer Proxi-leningen uitgeleend of ter beschikking gesteld wordt, overstijgt op geen 

enkel moment 200.000 euro, alle lopende Proxi-leningen samen. 

Het totale bedrag, in hoofdsom, dat door ene kredietgever in het kader van een of 

meer nieuwe Proxi-leningen in de loop van hetzelfde kalenderjaar uitgeleend of ter 

beschikking gesteld wordt, overstijgt niet 50.000 euro. 

Het totale bedrag, in hoofdsom, dat in het kader van een of meer Proxi-leningen aan 

een kredietnemer uitgeleend of ter beschikking gesteld wordt, overstijgt niet 

250.000 euro per kredietnemer. 

De interesten die de kredietnemer verschuldigd is, worden betaald op de 

overeengekomen vervaldagen. Ze worden berekend aan de hand van een door de 

Regering vastgelegde formule en op basis van een vaste rentevoet, vastgelegd in de 

akte van de Proxi-lening. Die rentevoet mag niet hoger zijn dan de wettelijke 

rentevoet die van kracht is op de datum waarop de Proxi-lening gesloten wordt, en 

mag niet lager zijn dan de helft van dezelfde wettelijke rentevoet. 

§ 2. De kredietgever kan op eerste verzoek, bij een aangetekend schrijven gericht 

aan de kredietnemer, de Proxi-lening vervroegd opeisbaar stellen bij de 

kredietnemer in de volgende gevallen: 

1° in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, of vrijwillige of gedwongen 

ontbinding of vereffening van de kredietnemer; 

2° als de kredietnemer een zelfstandige is, in geval hij zijn activiteit vrijwillig 

stopzet of overdraagt; 

3° als de kredietnemer een rechtspersoon is, ingeval die rechtspersoon onder 

voorlopig bewindvoerder geplaatst wordt; 

4° in geval van een achterstand van meer dan drie maanden in de betaling van de 

aflossingen van de hoofdsom of de interesten van de Proxi-lening; of 

5° in geval van schrapping van ambtswege van de Proxi-lening, wegens het niet 

naleven door de kredietnemer van de voorwaarden van dit besluit en de ter 

uitvoering ervan genomen besluiten. 

Als de kredietnemer een zelfstandige is, kan de kredietgever, in geval van 

overlijden van de kredietnemer, de Proxi-lening op eerste verzoek vervroegd 

opeisbaar stellen bij de wettelijke erfgenamen van de kredietnemer. 

§ 3. Elke Proxi-lening wordt geregistreerd. 

De Regering bepaalt de vormvoorwaarden en de procedure van registratie en 

schrapping van de Proxi-lening. 

 

 

 



 

HOOFDSTUK IV. - Bestemming van het kapitaal dat in het kader van de 

Proxi-lening wordt geleend of ter beschikking wordt gesteld 

 

Art. 4. De kredietnemer gebruikt de in het kader van de Proxi-lening geleende of 

ter beschikking gestelde middelen uitsluitend om de activiteit van de onderneming 

uit te voeren. 

De in het kader van de Proxi-lening geleende of ter beschikking gestelde middelen 

kunnen niet gebruikt worden om dividenden uit te keren of aandelen te verwerven. 

 

HOOFDSTUK V. - Jaarlijkse bewijslevering 

 

Art. 5. Te rekenen vanaf het jaar dat volgt op het jaar waarin een Proxi-lening is 

gesloten, houdt de kredietgever het bewijs, dat hij in het belastbare tijdperk een of 

meer Proxi-leningen heeft uitstaan, ter beschikking van de federale 

belastingadministratie. 

De Regering bepaalt de vormgeving van het bewijs bedoeld in het eerste lid. 

 

HOOFDSTUK VI. - Fiscale bepalingen 

 

Art. 6. § 1. Als de kredietgever onderworpen is aan de personenbelasting, zoals 

gelokaliseerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest overeenkomstig artikel 5/1, § 

2, van de Bijzondere Financieringswet wordt in zijn voordeel een belastingkrediet 

toegekend. 

§ 2. Het belastingkrediet wordt berekend op basis van de bedragen die de 

kredietgever uitgeleend of ter beschikking gesteld heeft in het kader van een of 

meer Proxi-leningen. 

§ 3. Het belastingkrediet heeft betrekking op twee berekeningsgrondslagen: 

1° een grondslag bestaande uit het rekenkundig gemiddelde van de som van de 

uitgeleende of ter beschikking gestelde bedragen op 1 januari en op 31 december 

van het belastbare tijdperk, enkel rekening houdend met de leningen die tijdens 

hetzelfde belastbare tijdperk of een van de twee vorige zijn begonnen; 

2° een grondslag bestaande uit het rekenkundig gemiddelde van de som van de 

uitgeleende of ter beschikking gestelde bedragen op 1 januari en op 31 december 

van het belastbare tijdperk, enkel rekening houdend met de andere leningen. 

Indien de som van de berekeningsgrondslagen 200.000 euro overschrijdt, wordt 

deze automatisch tot dat bedrag verlaagd door een verlaging van de grondslag 

bedoeld in het eerste lid, 2°. 

§ 4. Het belastingkrediet bedraagt 4 percent van de grondslag bedoeld in § 3, eerste 



lid, 1°, vermeerderd met 2,5 percent van de grondslag bedoeld in § 3, eerste lid, 2°, 

desgevallend verlaagd met toepassing van § 3, tweede lid. 

§ 5. Het belastingkrediet wordt toegestaan voor de looptijd van de Proxi-lening, te 

beginnen met het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare tijdperk waarin de 

Proxi-lening werd gesloten. 

Het belastingkrediet wordt alleen verleend, als de kredietgever per aanslagjaar 

conform artikel 5, eerste en tweede lid, het bewijs ter beschikking houdt van de 

federale belastingadministratie. 

Het fiscale voordeel wordt ontzegd voor het aanslagjaar waarvoor de 

bewijslevering ontbreekt, niet correct is, of onvolledig is. 

Het recht op het belastingkrediet wordt bij overlijden van de kredietgever 

overgedragen aan zijn rechtverkrijgenden. In dat geval zijn de bepalingen van dit 

artikel van toepassing op de rechtverkrijgenden in de verhouding dat zij de Proxi-

lening hebben verkregen. 

Het fiscale voordeel vervalt vanaf het aanslagjaar dat verbonden is met het 

belastbare tijdperk waarin de kredietgever de Proxi-lening vervroegd opeisbaar 

heeft gesteld, overeenkomstig de bepalingen van artikel 3, § 2. 

Het fiscale voordeel vervalt vanaf het aanslagjaar dat verbonden is met het 

belastbare tijdperk waarin de ambtshalve schrapping van de Proxi-lening heeft 

plaatsgevonden. 

Art. 7. § 1. Onverminderd de belastingvoordelen die al werden toegekend aan de 

kredietgever met toepassing van artikel 6 voor de voorafgaande belastbare 

tijdperken, wordt aan de kredietgever een eenmalig belastingkrediet onder de 

volgende cumulatieve voorwaarden toegekend: 

1° tijdens de lening of binnen maximaal zes maanden na het einde van de looptijd 

van de lening doet zich een van de gevallen, vermeld in artikel 3, § 2, 1°, voor; 

2° de kredietnemer kan een deel of het geheel van de Proxi-lening niet 

terugbetalen; 

3° de kredietgever is onderworpen aan de personenbelasting, zoals gelokaliseerd in 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest overeenkomstig artikel 5/1, § 2, van de 

Bijzondere Financieringswet; 

4° de kredietgever heeft de Proxi-lening opeisbaar gesteld. 

§ 2. Het bedrag van de hoofdsom dat tijdens het belastbaar tijdperk definitief 

verloren is gegaan, wordt genomen als berekeningsgrondslag van het eenmalig 

belastingkrediet. 

§ 3. Het eenmalig belastingkrediet bedraagt 30 percent van de grondslag bedoeld in 

§ 2. 

§ 4. Het eenmalig belastingkrediet wordt toegekend voor het aanslagjaar dat 

verbonden is met het belastbare tijdperk waarin vaststaat dat een gedeelte of het 

geheel van de hoofdsom van de Proxi-lening definitief verloren is. 

De Regering bepaalt de wijze waarop wordt bewezen dat wegens faillissement, 



kennelijk onvermogen of vrijwillige of gedwongen ontbinding of vereffening een 

gedeelte of het geheel van de hoofdsom van de Proxi-lening definitief verloren is. 

Het recht op het eenmalig belastingkrediet wordt bij overlijden van de kredietgever 

overgedragen aan zijn rechtverkrijgenden. In dat geval zijn de bepalingen van dit 

artikel van toepassing op de rechtverkrijgenden in de verhouding dat zij de Proxi-

lening hebben verkregen. 

Het eenmalig belastingkrediet wordt niet toegekend voor het aanslagjaar dat 

verbonden is met het belastbare tijdperk waarin de ambtshalve schrapping heeft 

plaatsgevonden. 

 

HOOFDSTUK VII. - Tijdelijke bepalingen vanwege de COVID-19-

gezondheidscrisis 

 

Art. 8. Tijdens de belastbare tijdperken 2020 en 2021 wordt het maximumbedrag 

per jaar en per kredietgever bedoeld in artikel 3, § 1, vierde lid, verhoogd tot 

75.000 euro. 

Tijdens de belastbare tijdperken 2020 en 2021 wordt het maximumbedrag per 

kredietnemer bedoeld in artikel 3, § 1, vijfde lid, verhoogd tot 300.000 euro. In de 

daaropvolgende belastbare tijdperken kan de kredietnemer geen nieuwe Proxi-

lening sluiten tot het totaalbedrag, in hoofdsom, dat in het kader van een of meer 

Proxi-leningen aan de kredietnemer uitgeleend of ter beschikking gesteld wordt, 

kleiner is dan het plafond van 250.000 euro. 

HOOFDSTUK VIII. - Wijzigingsbepaling van de ordonnantie van 22 april 1999 tot 

wijziging van de wet van 4 augustus 1978 tot economische heroriëntering en 

houdende oprichting van het Brussels Waarborgfonds 

Art. 9. Artikel 7 van de ordonnantie van 22 april 1999 tot wijziging van de wet van 

4 augustus 1978 tot economische heroriëntering en houdende oprichting van het 

Brussels Waarborgfonds, waarvan de bestaande tekst paragraaf 1 zal vormen, wordt 

aangevuld met een paragraaf 2, luidende: 

" § 2. Het Fonds beheert de registratie van de leningen waarnaar wordt verwezen in 

het bijzondere machtenbesluit Nr. 2020/045 van 19 juni 2020 betreffende de Proxi-

lening. 

De kosten verbonden aan de opdracht vermeld in het eerste lid, komen ten laste van 

de regionale begroting en zijn onderworpen aan een afzonderlijke boekhouding. 

Het Fonds brengt jaarlijks aan de Regering verslag uit over zijn activiteiten in het 

kader van de in het eerste lid vermeld opdracht. De regering kan de modaliteiten en 

de inhoud van dit verslag bepalen.". 

 



 

HOOFDSTUK IX. – Slotbepalingen 

 

Art. 10. De Regering bepaalt de datum waarop dit besluit in werking treedt. 

Enkel de leningen die worden gesloten vanaf de inwerkingtreding van dit besluit 

kunnen geregistreerd worden als een Proxi-leningen. 

Art. 11. De Regering bepaalt de datum waarop een lening niet langer geregistreerd 

kan worden als een Proxi-lening en genieten van de bepalingen van dit besluit. 

De einddatum bedoeld in het eerste lid wordt bevestigd per ordonnantie. 

Art. 12. De minister bevoegd voor Economie wordt belast met de uitvoering van 

dit besluit. 

 

Brussel, 19 juni 2020. 

Voor de Regering : 

De Minister-president, 

R. VERVOORT 

De Minister van Economie, 

A. MARON 

De Minister van Financiën en Begroting, 

S. GATZ . 


