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E 15,8 miljoen 
geïnvesteerd in Brusselse ondernemingen

104
gerealiseerde investeringen

4 391
ondersteunde jobs

Kerncijfers

Evolutie van de investeringen per filiaal
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Verdeling per filiaal van de gerealiseerde investeringen    
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85%
investeringen onder vorm van lening

15%
investeringen onder vorm van kapitaal

Totaal tewerkstellingen van de gefinancieerde bedrijven in 2010

672 1 576

1 846

96

tewerkstellingen tewerkstellingen

tewerkstellingen

tewerkstellingen

Verdeling van de portefeuille per filiaal 
(in netto boekhoudkundige waarde)

 68% (e 50 756 000)

 5% (e 3 830 000)

 3% (e 2 292 000)

 1% (e 337 000)

 21% (e 15 590 000)

 2% (e 1 657 000)

201
tewerkstellingen
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2010 Kerncijfers

G.i.m.b. Brustart Brusoc B2e Exportbru



2010 was een moeilijk jaar : dat is zeker geen nieuws !

De crisis en haar directe gevolgen op de economische 
activiteit zijn toegenomen.  De cijfers, zowel van het KEFIK 
als van de andere instellingen, die de economische toestand 
van de bedrijven analyseren, staven het. Deze verslechtering 
in o.a. de kredietsector voor ondernemingen is bijzonder 
uitgesproken in het Brussels Gewest.

In deze moeilijke context is de G.i.m.b. er niettemin in 
geslaagd de uitdaging aan te gaan want in 2010 sluit ze 
opnieuw het boekjaar  af met lichte winst.

Dit resultaat ligt in de lijn van de standvastige investerings-
dynamiek (in 2010 heeft de G.i.m.b. en haar verschillende 
dochtermaatschappijen meer dan 100 projecten  
ondersteund), alhoewel het totaal geïnvesteerde bedrag 
lager is dan in 2009.

Deze vermindering van het gemiddeld geïnvesteerd bedrag 
is ontegensprekelijk een bijkomende aanwijzing van de 
verergerde crisis.

Daadkrachtig in haar investeringen ziet  de G.i.m.b. ook 
vastberaden uit naar de toekomst. Daarom heeft ze Exportbru 
opgericht met als doel de internationale ontwikkeling van de 

Brusselse KMO’s aan te moedigen en te steunen.

In 2010 heeft het effect van de nieuwe wet op de continuïteit 
van de bedrijven niet alleen de G.i.m.b., maar ook in het 
bijzonder Brussel, getekend.  Ze heeft ons tegen een 
nieuwe realiteit  doen kampen en ons ertoe verplicht nieuwe 
mechanismen van opvatting en actie te volgen.

Voor één bepaald dossier heeft de G.i.m.b. de herschikking 
van een bedrijf in moeilijkheden, van A tot Z geleid.  Ze 
is er tenslotte in geslaagd een akkoord te vinden met 
een overnemer waardoor het bedrijf, haar activiteit en de 
werkgelegenheid werden gered.

Nogmaals, doorheen deze verscheidene problemen die 
ons werk de laatste 12 maanden hebben bepaald, kan 
ik me verheugen over de persoonlijke inzet van al mijn 
medewerkers die voortdurend werken voor de ondersteuning 
van een economische activiteit die wij, in het belang van alle 
Brusselaars,  wensen te ontwikkelen. 

Serge Vilain
Voorzitter

Woord van de voorzitter
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Algemene voorstelling
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De G.i.m.b. en haar filialen

Hoofdstuk

Ondersteuning bij de oprichting en 
ontwikkeling van ondernemingen

De financieringsvormen waarop de Brusselse 
Kmo’s beroep kunnen doen

07

De Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel is een naamloze vennootschap van algemeen 

nut met een kapitaal van € 79,5 miljoen. De maatschappij werd in 1984 door de Overheid opgericht als 

gevolg van de regionalisering van het Belgisch economisch beleid.

De activiteiten van de G.i.m.b. zijn gestoeld op twee onderscheiden doch aanvullende assen : 

ondersteuning bij oprichting en ontwikkeling van ondernemingen alsook uitvoering van gedelegeerde 

opdrachten vanwege de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, haar hoofdaandeelhouder.

De Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel is sinds haar oprichting in 1984 één van de 

belangrijkste financiële steunpilaren voor de economische ontwikkeling van de privé- ondernemingen die 

in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevestigd zijn. Al meer dan 25 jaar is haar opdracht : ondersteuning 

bieden bij hun oprichting, ontwikkeling en overname terwijl ze tevens de belangen en de toegevoegde 

waarde voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet uit het oog verliest.

De bijdrage van de G.i.m.b. en haar filialen aan de Brusselse KMO’s concretiseert zich door een financiële 

steun via kapitaalparticipaties of leningen.



De G.i.m.b. werd opgericht als een investeringsmaatschappij met een algemeen 

doel, toegankelijk voor de meeste van de economische sectoren. Samen 

met haar filiaal Brustart investeert de G.i.m.b. in al de ontwikkelingsstadia 

van Brusselse ondernemingen : de G.i.m.b. legt zich toe op de financiering 

en begeleiding van reeds bestaande ondernemingen vanaf hun groeifase tot 

hun overnamefase, terwijl Brustart dit doet voor jonge ondernemingen.

Vertrekkend van haar sociaal doel hecht de G.i.m.b. een groot belang 

aan ondernemingen met een grote toegevoegde waarde, die personeel 

aanwerven, die belangrijk zijn voor de tewerkstelling, die innoverend 

zijn, die uitvoeren, zonder meteen al bepaalde activiteitensectoren uit te 

schakelen. Daarnaast streeft de G.i.m.b. evenwel ook een rendement van de 

geïnvesteerde middelen na.

De vennootschap betracht dus twee doelstellingen : ook al behoort de bijdrage 

tot de oprichting en de groei van Brusselse KMO’s tot haar opdracht, toch 

moet zij er tevens over waken dat haar investeringen renderen. Deze return 

vertaalt zich in een meerwaarde, of in dividenden of interesten.

De G.i.m.b. kan op verschillende manieren tussenkomen, aangepast aan het 

specifiek karakter van elk project :

1. intekening in aandelen bij de oprichting van een bedrijf of bij een 

kapitaalverhoging;

2. intekening in de emissie van een obligatielening, al dan niet 

converteerbaar;

3. lange termijnleningen;

4. een combinatie van bovenstaande formules.

Durfkapitaal - G.i.m.b. en Brustart
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Co-financement - B2e

Getuigenis 
van Henry de Giey, La Belgique Gourmande
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Resultaat van een partnership met de Europese Investeringsbank, werd B2e in maart 

2006 opgericht om de financiering op lange termijn van Brusselse ondernemingen 

te vergemakkelijken. Om haar opdracht te kunnen waarmaken beschikt B2e over 

financieringsbronnen van e 78 miljoen, waarvan e 50 miljoen verschaft worden door 

de Europese Investeringsbank. 

De leningen worden door B2e toegekend in cofinanciering   en in pari passu met 

de banken, waardoor een echt hefboomeffect voor de Brusselse KMO’s wordt 

teweeggebracht. 

B2e kan een investeringskrediet tot 50% cofinancieren. Het bedrag van de leningen 

schommelt tussen e 100 000 en e 2 000 000 per onderneming. De interestvoet 

staat gelijk met deze die de bank voorstelt, verminderd met 0,15%.

De leningen die het voorwerp kunnen uitmaken van een gemeenschappelijke 

financiering, moeten bestemd zijn om materiële, immateriële investeringen of 

overnames van bedrijven te financieren. De leningen worden op dezelfde manier 

beveiligd als de investeringskredieten van de bankinstellingen die het voorwerp 

uitmaken van de cofinanciering; de waarborgen worden namelijk toegekend in functie 

van het aandeel gefinancierd door elke partij.

De beslissingstermijn is zeer kort. Op basis van de documenten die door de 

bankinstellingen overgemaakt worden, onderzoekt B2e de aanvragen voor 

gezamenlijke lening en brengt zij de betrokken bank op de hoogte binnen de twee 

weken na indiening van het dossier. 

«De G.i.m.b. vervult haar rol van financiële steun in de ontwikkeling 

van Brusselse bedrijven volledig, maar toont ook haar actieve 

interesse in projecten geleid door enthousiaste vrouwen en 

mannen.

Deze aanpak is zeer bemoedigend voor ons.

Uw relationele ondersteuning is voor ons een pluspunt als partner, 

want we zijn te vaak ingenomen door ons dagelijks werk.»



Internationalisering - Exportbru
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Opgericht in 2010 is Exportbru specifiek gericht op de financiering van Brusselse exportbedrijven of bedrijven die zich 

internationaal wensen te lanceren.

Tegenover de uitdagingen van de internationalisatie, wenst Exportbru het competitieve nadeel van de KMO’s te reduceren, 

aangezien hun beperkte financiële middelen en zo bij te dragen tot een dynamische internationale ontwikkeling van de 

Brusselse KMO’s.

De bedrijven die wensen een voordeel te halen uit de tussenkomst van Exportbru moeten aan bepaalde criteria van een 

KMO beantwoorden : ze moeten in het Brussels Gewest gevestigd zijn, meer dan twee jaar bestaan en ten minste 3 

voltijdse banen in loondienst hebben.  Import-export bedrijven komen niet in aanmerking.

Exportbru stelt drie types van tussenkomsten voor:

 1. De prospectiefinanciering is gericht tot de KMO’s die wensen zich te lanceren op een eerste exportmarkt of willen 

uitbreiden naar een nieuwe buitenlandse markt. Deze lening met een looptijd van 2 tot 5 jaar kan tot 80% het 

commerciële prospectiebudget financieren.  Het bedrag varieert van e 10 000 tot e 50 000.

2. De internationale uitbreidingsfinanciering is bedoeld voor exporterende KMO’s die een financiering nodig hebben voor 

hun exportactiviteit zoals bijvoorbeeld een verhoging van de productiecapaciteit of een verhoging van de behoefte aan  

bedrijfskapitaal.  Het bedrag van de financiering kan schommelen van e 50 000 tot e 500 000 en kan tot 50% van 

de totale financieringsnood dekken.  De financiering is onder de vorm van een lening of van een kapitaalbijdrage.

3. De financiering van een vestiging in het buitenland kan tot 50% van de investeringen van de Brusselse KMO’s dekken: 

oprichting van een dochtermaatschappij, een joint venture of een kapitaalbijdrage. De tussenkomst schommelt van 

 e 50 000 tot e 500 000 en kan onder de vorm van een lening of een tussenkomst in kapitaal.



Brusoc werd opgericht in 2001 in het kader van de Europese 

financieringen Doelstelling II. Brusoc is een financieringsinstrument 

dat, door het creëren van lokale en duurzame tewerkstelling, speciaal 

bestemd is voor de economische heropleving van de wijken die gelegen 

zijn in de prioritaire interventiezone van het Brussels Gewest.

Brusoc biedt aan kleine ondernemingen die gevestigd zijn in de prioritaire 

interventiezone drie financieringsproducten aan :

•	 Het	micro-krediet	:	varieert	van	e 1 250 tot e 25 000 en is bestemd 

voor natuurlijke personen.

•		 De	lening	–	starterfonds	:	varieert	van	e 5 000 tot e 95 000 en is 

bestemd voor kleine ondernemingen in vennootschap.

•		 Het	 thesauriekrediet	 :	 een	 korte	 termijnkrediet	 (één	 jaar)	 van	

maximum e 7 500.

Brusoc richt zich tot een publiek dat geen toegang heeft tot een 

bankfinanciering. Alle aanvragen krijgen een specifieke begeleiding, 

met het doel om de ontwikkelde activiteiten in stand te houden. Brusoc 

werkt nauw samen met de Loketten Sociale Economie. Tot slot kent 

Brusoc ook achtergestelde leningen toe van maximum e 95 000 ter 

ondersteuning van activiteiten met een sociaal doel.

Micro-financiering - Brusoc

Kaart van de prioritaire interventiezone
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Zo werden in 2010 4 391 jobs ondersteund. De door de G.i.m.b-

groep gefinancierde ondernemingen zijn er van alle omvang : de 

meeste kregen een financiering van Brusoc; de ondernemingen van 

minder dan 5 personen maken 53% uit van het aantal gefinancierde 

ondernemingen, maar op financieel gebied vertegenwoordigen ze 

maar 16% van de toegekende financieringen.  

1/ Investeringen

De activiteiten van de groep in 2010

2010

e 5 000 000 

e 10 000 000 

e 15 000 000 

e 20 000 000 

e 25 000 000 

2005 2006 2007 2008 2009

Evolutie van de investeringen per filiaal 
(netto boekwaarde)

G.i.m.b.. Brustart Brusoc B2e Exportbru
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De G.i.m.b. en haar filialen kenden in 2010 aan 104 Brusselse 

ondernemingen een totaal nettobedrag van E 15,8 miljoen toe. De 

leningen maken het grootste deel van de investeringsvormen uit en 

vertegenwoordigen 85% van het geïnvesteerd bedrag.  

Het  totaal geïnvesteerd bedrag is 31% minder dan in 2009, teken van 

de economische crisis die het Gewest verder treft.



Verdeling van de investeringen in functie van de 
grootte van de ondernemingen (aantal jobs)

    tot 5 personen

   van 6 tot 10 personen

      van 11 tot 50 personen

   van 51 tot 100 personen

   meer dan 100 personen

Verdeling van het aantal gefinancieerde bedrijven 
naargelang hun grootte in 2010 (aantal jobs)

    tot 5 personen

van 6 tot 10 personen

van 11 tot 25 personen

van 26 tot 50 personen

van 51 tot 100 personen

van 101 tot 250 personen

meer dan 250 personen
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12%
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1%

40%
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Brusoc komt over het algemeen in kleine bedrijven tussen en Brustart 

financiert over het algemeen ondernemingen met een tewerkstelling tot 25 

personen, terwijl de G.i.m.b. en B2e tussenkomen in vennootschappen van 

alle omvang. In 2010 werden zo 9 investeringen uitgevoerd in ondernemingen 

van meer dan 50 personen, voor een totaal bedrag van e 6,5 miljoen.

Uiteindelijk investeerden de G.i.m.b. en Brustart een totaal bedrag van 

e 7,5 miljoen in 36 Brusselse ondernemingen: 31% hiervan werd in kapitaal 

geïnvesteerd en het resterende bedrag in leningen.

B2e heeft haar activiteit van cofinanciering voortgezet, ondanks het 

aanhoudend ongunstig klimaat dat de KMO’s tegenhoudt om grote 

investeringen te doen. B2e heeft in 2010 deelgenomen aan de financiering 

van 13 investeringsprojecten, t.t.z. 2 meer dan in 2009. In 2010 werd voor een 

totaal bedrag van e 5,3 miljoen geïnvesteerd en het gemiddeld bedrag van de 

toegekende leningen is in vergelijking met 2009 verminderd. De geïnvesteerde 

financieringen hebben bijna alle betrekking op vastgoedinvesteringen of op 

overnames van bedrijven. 

In 2010 heeft Brusoc voor een totaal bedrag van e 1,4 miljoen 50 

ondernemingen gefinancierd die gevestigd zijn in de Prioritaire Interventiezone. 

Het gaat meestal om kleine handelszaken of zeer kleine dienstenactiviteiten. 

Exportbru	(opgericht	in	maar	2010)	heeft	tijdens	haar	vijf	maanden	bestaan,		

5 investeringen gerealiseerd onder de vorm van leningen voor een totaal 

bedrag van e 1,7 miljoen.

Getuigenis 
van Pierre Fuzio, ArtFriendly
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«Na een lening toegestaan door de G.i.m.b.  in juni 2010 hebben wij ons 

nederlandstalig team versterkt en een Akamusic site in het Nederlands 

geopend.  Na de opening van de nederlandstalige site in 2010 heeft een 

artiest al bijna 100% van zijn album bekomen ( Dallas) en anderen zijn er 

bijna in geslaagd.

Sinds juni 2010 hebben 22 artiesten 100% bereikt en zijn meer dan e 1 

000 000 ingezet op de producties.  We hebben ook met gebruik van het 

fan funding systeem de preselectie van een artiest georganiseerd die België 

zal vertegenwoordigen op het Eurosongfestival 2011. De inschrijvingen en 

de bezoeken nemen toe en de site evolueert ook voortdurend met nieuwe 

marketingmiddelen.»



Getuigenis
van Laurent Grenier,  Tramezzini

Getuigenis 
van Grégory Goemaere Akamusic

15«Na een lening toegestaan door de G.i.m.b.  in juni 2010 hebben wij ons 

nederlandstalig team versterkt en een Akamusic site in het Nederlands 

geopend.  Na de opening van de nederlandstalige site in 2010 heeft een 

artiest al bijna 100% van zijn album bekomen ( Dallas) en anderen zijn er 

bijna in geslaagd.

Sinds juni 2010 hebben 22 artiesten 100% bereikt en zijn meer dan 

e 1 000 000 ingezet op de producties.  We hebben ook met gebruik van het 

fan funding systeem de preselectie van een artiest georganiseerd die België 

zal vertegenwoordigen op het Eurosongfestival 2011. De inschrijvingen en 

de bezoeken nemen toe en de site evolueert ook voortdurend met nieuwe 

marketingmiddelen.»

«Na twee jaren activiteit als producent van Venetiaanse broodjes, heb ik 

besloten de activiteit van Tramezzini te professionaliseren door het naar 

Brussel te verplaatsen en het aanbod te vervolledigen. Op zoek naar een 

financiële partner heb ik mijn project aan Brustart voorgelegd.

Later, na een grondige analyse en een paar gesprekken werd mijn dossier 

aanvaard.  Brustart werd mijn eerste financiële partner.  Ik dank hen voor 

hun vertrouwen en hun waardevolle hulp bij de realisatie van dit project dat 

zeker nog niet ophoudt.»



2/  De steun aan onze participerende  
vennootschappen neemt toe

Getuigenis  
van Frédéric Duqué, Guapa
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In deze nog altijd moeilijke context voor de Brusselse ondernemingen heeft  

de G.i.m.b. haar steun aan de participerende bedrijven opgevoerd.

De ploeg van Brusoc heeft n.a.v. de crisis de begeleiding van de ondernemers 

opgevoerd teneinde hen te helpen de beste strategische beslissingen te 

nemen.  

Omdat ze nog niet zo lang bestaan en omwille van hun kleinschaligheid staan 

de ondernemingen van Brusoc minder sterk. 

«De samenwerking met Brustart hielp onze groei te financieren op een 

cruciaal moment in ons bedrijf.

Het is een grote troef te kunnen rekenen op een betrouwbare partner, die 

de realiteit van jonge KMO’s begrijpt en die een zekere flexibiliteit aan boord 

kan leggen.  Bijvoorbeeld, in ons bijzonder geval heeft het  toestaan van 

het gebruik van het krediet in verschillende schijven(telkens gelijklopend 

met de opening van een nieuw verkooppunt) ons goed geholpen om onze 

ontwikkeling te plannen en te financieren.

Brustart heeft ook een rol van katalysator gespeeld voor onze bankpartners;  

ze waarderen inderdaad sterk de steun van een organisme uit het Brussels 

Gewest voor de financiering van jonge ondernemingen.»



3/ Portefeuille op 31 december 2010 
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De portefeuille van de G.i.m.b. en haar filialen telt op 31 december 2010 meer dan 321 

Brusselse ondernemingen  : 

•	 51	vennootschappen	zijn	gefinancierd	met	een	deelneming	in	kapitaal	;

•		 270	 ondernemingen	 hebben	 een	 lening	 lopen,	 waarvan	 16	 ondernemingen	 een	

gemengde	tussenkomst	kregen	(kapitaal	en	lening).

De netto boekhoudkundige waarde van alle filialen tezamen, de deelnemingen in de 

verbonden vennootschappen uitgezonderd, loopt eind december 2010 op tot e 74,5 

miljoen	 (een	 verhoging	 van	 17%	 (in	 vergelijking	met	 vorig	 boekjaar),	waarvan	 voor	 25%	

deelnemingen en 75% op de resterende schuld op de toegekende leningen.

Gezien de activiteit van de verschillende filialen is het normaal dat indien Brusoc 50% van de 

deelnemende bedrijven financiert, haar portfolio niet meer dan 3% van de netto boekwaarde 

vertegenwoordigt, die voor meer dan 70% bestaat uit tussenkomsten van de G.i.m.b. en 

Brustart
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4/  Verdeling van de portefeuille per activiteitensector
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Op sectorieel vlak weerspiegelt de portfolio duidelijk de specificiteit van de 

Brusselse economie die sterk gericht is op diensten.

Het eerste segment van activiteit is de sector van Communicatie en Media die 

35% samenstelt  van de waarde van de portfolio.  De groep financiert inderdaad 

28 bedrijven uit deze sector.  Niettemin is het de investering in Artexis die dit 

percentage verklaart.

De diensten aan bedrijven zijn de tweede sector van onze portfolio met

e 9,7 miljoen geïnvesteerd. Dan volgen de sectoren voeding en ICT.

Wat het aantal ondersteunde bedrijven betreft, vertegenwoordigen de 

verbruikersdiensten 22% van de deelnemende bedrijven gevolgd door voeding 

en	horeca	(16%)	en	de	dienstenbedrijven	(12%).		Brusoc	heeft		de	helft	van	de	

bedrijven in portfolio.  Deze laatste cijfers zijn sterk beïnvloed door de aard van 

de activiteiten die specifiek door dit filiaal worden gefinancierd.



Sectoriële verdeling in functie van de geïnvesteerde bedragen

B2B Diensten

Audiovisueel 

Risicokapitaal

Vervoer 

Telecommunicatie

Voeding  Bouw & Vastgoed

ICT

Biotechnologie & Gezondheid

Communicatie & Media
Duurzame ontwikkeling

B2C Diensten

Textiel & Confectie
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Het tweede metier van de G.i.m.b. bestaat 

uit het uitvoeren van specifieke opdrachten 

voor haar hoofdaandeelhouder, Het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest.

Het is in die zin dat de G.i.m.b. de Brusselse Regering heeft geholpen door 

middel	van	alternatieve	financieringen	–	bouw	van	de	administratietoren	voor	

het	Gewest	aan	het	C.C.N.	(Sofibru)	–	creëren	van	specifieke	instrumenten	voor	

beheer van de schulden van het Gewest, de gemeenten, de O.C.M.W.’s en 

van het Irisnet, alsook van de herspreiding van de leningen voor herfinanciering 

(Brinfin)	en	de	projecten	voor	herinrichting	van	de	wijk	aan	het	Zuidstation-

HST	(Brussel-Zuid).

De G.i.m.b. heeft zeer recent, tevens in het kader van deze specifieke 

opdrachten, haar filiaal Sfar opgedragen om de objectieven te realiseren die 

haar door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden toegewezen inzake de 

bouw van sociale en middelgrote woningen.

Met al deze instrumenten kan de Brusselse Regering beroep doen op de 

ervaring van de G.i.m.b. en haar filialen voor alternatieve financieringen 

voor het beheer van gemengde vennootschappen, zoals privaat-publieke 

partnerships.

De zoektocht naar gemengde partnerships, naar financiering of begeleiding 

van ondernemingen of van de overheid, gebeurt in samenwerking met de 

andere bestaande gewestelijke instellingen zoals daar zijn : de G.O.M.B. 

(Gewestelijke	 Ontwikkelingsmaatschappij	 voor	 Brussel),	 het	 B.A.O.	 (het	

Brussels	Agentschap	voor	de	Onderneming),	het	Agentschap	voor	Openbare	

Netheid,	Leefmilieu	Brussel,	het	Innoviris	(Brussels	Instituut	voor	Onderzoek	

en	Ontwikkeling),	de	Haven	van	Brussel	en	de	M.I.V.B.	 (Maatschappij	 voor	

Intercommunaal	Vervoer	te	Brussel).

In synergie met deze partners is de G.i.m.b. betrokken bij de activiteiten van 

honderden Brusselse onder-nemingen en ondersteunt zij meer dan 15 000 

personen in het Gewest.

Hoofdstuk

De gedelegeerde opdrachten

21



Sofibru werd oorspronkelijk opgericht voor de financiering van het gewestelijk 

vastgoedcomplex	 “Communicatiecentrum	 Noord“	 (C.C.N.),	 opdracht	 die	

ondertussen volledig volbracht is. De vennootschap is de financiering van 

complexe en omvangrijke projecten blijven beheren, te weten de uitbreiding 

van een gedeelte van de lokalen van de G.i.m.b. en de overname van een 

productieatelier van een banketbakkerij.

Brinfin Sofibru

Sfar
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De opdracht van Brinfin bestaat erin om het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

bij te staan met advies en financieel beheer.

Brinfin zorgt voor het boekhoudkundig en financieel beheer van het Brussels 

Gewestelijk Herfinancieringfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën, 

aangevuld met een opdracht om de gemeenten en OCMW’s die het wensen, 

bij te staan onder vorm van kredietverlening op korte en lange termijn, advies 

inzake schuldbeheer en/of de herfinanciering van de bestaande schulden.

Brinfin verzekert tegelijkertijd opdrachten van financieel advies voor het 

thesaurie- en schuldbeheer van COCOF, de R.T.B.F. en het IRISNET van de 

Brusselse openbare ziekenhuizen.

Er zijn haar ook nog enkele specifieke taken toevertrouwd. Zo hebben het 

Brussels	Hoofdstedelijk	Gewest	en	de	Stad	Brussel	(OCMW)	op	haar	beroep	

gedaan in het kader van de opstelling van Huisvestingsplannen.

Daarnaast bezit Brinfin participaties in verschillende pararegionale 

structuren.

Via haar filiaal Sfar heeft de G.i.m.b.  haar opdracht vanwege de Brusselse 

Hoofdstedelijke Regering, namelijk de bouw van sociale en middelgrote 

woningen, voortgezet. De vennootschap  Sfar zorgde voor alle nodige structuren 

en schreef verschillende openbare aanbestedingen uit. Ondertussen werden 

de eerste bouwvergunningen bekomen. Het filiaal Polders, opgericht voor het 

terrein Polders te Ukkel, heeft als eerste haar aanbesteding «Ondernemingen» 

mogen opstarten en nu nadert het moment van de eerste steenlegging van 

de woningen. 



Hoofdstuk

Het operationneel beheer van het Brussels Waarborgfonds
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Op 1 juli 2008 werd het operationeel beheer van het Brussels Waarborgfonds via 

een openbare aanbesteding voor een termijn van 5 jaar opnieuw toevertrouwd 

aan de G.I.M.B voor het front office en aan het Participatiefonds voor het back 

office.

De G.i.m.b. behandelt de nieuwe aanvragen die bij het Brussels Waarborgfonds 

ingediend worden; de sterke stijging van de aanvragen bevestigt dat zowel 

zelfstandigen als KMO’s interesse hebben voor deze dienstverlening.

Het Brussels Waarborgfonds is een economisch beleidsinstrument van de 

Brusselse Regering dat de KMO’s en vrije beroepen toelaat om gemakkelijker 

bankkredieten te bekomen. 

Het komt erop neer om aan de kredietinstellingen, mits de betaling van één 

enkele bijdrage, een wezenlijk deel van de waarborgen toe te kennen, die zij van 

de KMO’s en de zelfstandigen eisen voor de toekenning van beroepskredieten 

voor een investering in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Om het hoofd te bieden aan de financiële crisis heeft de Brusselse Hoofdstedelijke 

Regering nieuwe maatregelen uitgevaardigd:

•	 het	 toegekende	 dekkingspercentage	 werd	 voor	 alle	 producten	 van	 het	

Brussels Waarborgfonds opgetrokken van 65% tot 80%;  

•	 een	 nieuw	 product:	 “de	 snelwaarborg”	 of	 de	 zogenaamde	

“crisiswaarborg”;

•	 de	 mogelijkheid	 dat	 het	 Brussels	 Waarborgfonds	 onder	 bepaalde	

voorwaarden kredieten dekt voor V.Z.W.’s, werd bevestigd;

•	 de	dekking	van	de	korte	termijnkredieten	(2	jaar	)	toegekend	door	de	G.i.m.b.	

en haar filialen, met een geplafonneerde tussenkomst tot 

 € 250 000.

Deze maatregelen zijn van kracht sinds 15 februari 2009 en zijn geldig tot en met 

31 december 2010.

De waarborgaanvragen van het Fonds kunnen ofwel direct door de 

kredietaanvrager	(het	voorakkoord)	ofwel	door	de	kredietinstelling	(de	waarborg	

op	aanvraag	of	de	vereenvoudigde	waarborg)	worden	ingediend.

Alle nuttige inlichtingen vindt u ook op de website www.waarborgen.be.



Ploeg
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Audiovisueel 

Risicokapitaal
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Duurzame ontwikkeling
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G.i.m.b. : Sectoriële verdeling 
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Voeding

 Maatschappelijke zetel

Berthelotstraat 106/108 - 1190 Brussel

 Belangrijkste aandeelhouders

Cédric Dumont, Denis de Groote, Jean-Marie 
Delwart, Henri Desclée de Maredsous, Neil Boyd

De vennootschap After produceert en verkoopt het gamma After-producten : Suprême 

Koffielikeur, een koffieliekeur met vanille- en karamelaroma’s, Ivory Chocoladelikeur, een witte 

chocoladelikeur met vanille- en hazelnootaroma’s ; en Belgian Chocolate likeur, een likeur die 

samengesteld is uit Belgische chocolade en karamel.

De vennootschap staat momenteel onder de bescherming van de procedure voor gerechtelijke 

reorganisatie.

After n.v.

1

www.after-drink.com 

 Tussenkomst G.i.m.b.

€ 250	000	(lening	/crisiskrediet)

 Financiële gegevens

Kapitaal (31.12.09) : e 2 989 047
Eigen vermogen (31.03.09) : e 430 644
Omzet (31.03.09)	: e 748 269 
EBITDA (31.03.09) : - e 437 651 
Resultaat van het boekjaar (31.03.09) : - e 1 014 005

Tewerkstelling
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 Maatschappelijke zetel

steenweg op Ruisbroek 79 - 1190 Brussel

 Belangrijkste aandeelhouders

Privé-investeerders, G.i.m.b.

Ambu 90 verzekert reeds 20 jaar het vervoer van patiënten per ambulance en licht sanitair 

vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  Het aanbod bestaat uit patiëntenvervoer in 

gewone ambulances, in reanimatie- of neonatale wagens alsook in licht sanitaire voertuigen, 

evenals geneesmiddelenvervoer en vervoer van bloedafnemingen.

De onderneming realiseert momenteel een omzet van om en bij de € 1,3 miljoen en werkt 

met haar ploeg van 31 personen vooral voor klinieken, rusthuizen, medische labo’s alsook 

voor vennootschappen voor bijstand en repatriëring.

Ambu 90 werd in 2009, na zware financiële moeilijkheden, overgenomen door een 

consortium van privé-investeerders. De G.i.m.b.heeft deze overname begeleid. Toch heeft  

het herstructureringsplan meer tijd in beslag genomen om vruchten te kunnen afwerpen dan 

voorzien. Ambu 90 heeft bijgevolg in de loop van de eerste helft van 2010 een verzoek tot 

gerechtelijke reorganisatie ingediend. Dit herstructureringsplan werd in februari 2010 door de 

schuldeisers aangenomen.

Ambu 90 n.v.
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www.ambu90.be

 Tussenkomst G.i.m.b.

€ 200	000	(kapitaal)

 Financiële gegevens
Kapitaal : e 957 000
Eigen vermogen (31.12.10	-	voorlopig)	: - e 301 675
Omzet (31.12.10	-	voorlopig)	: e 1 224 456
EBITDA (31.12.10	-	voorlopig)	: e 21 332
Resultaat van het boekjaar (31.12.10	-	voorlopig)	: 
- e 142 535

B2C Diensten

Tewerkstelling
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ICT

 Maatschappelijke zetel

Barastraat 145 - 1070 Brussel 

 Belangrijkste aandeelhouders

B. Blin, P. Briat, M. Hendeles, S. Vandenbossche, 
G.i.m.b.

Amster Group is een informaticabedrijf dat 15 jaar geleden werd opgericht en vandaag meer 

dan 60 opgeleide medewerkers telt. 

Amster Group adviseert zijn klanten op welke wijze ze hun informatica-infrastuctuur het best 

kunnen beheren, met de waarborg voor veiligheid, pro-activiteit en flexibiliteit. 

De aangeboden diensten behelzen onder meer :

•		 audit,	integratie	en	onderhoud	van	de	informaticasystemen,	installatie	van	back-up-	

en virtualisatie-oplossingen;

•	 optimalisering	van	de	prestaties	en	de	veiligheid	van	de	informaticanetwerken;

•		 installatie	van	telefoonoplossingen	IP;

•		 ontwikkeling	van	toepassingen	op	maat,	meer	bepaald	voor	het	delen	van	informatie	

(CMS/CRM/EPR);

•		 bepaling	van	de	parameter	en	 integratie	van	de	bestaande	software	(boekhouding,	

telefonie	IP,	Groupware).

Amster Group n.v.

62

www.amstergroup.com

 Tussenkomst G.i.m.b.

€ 650	000	(kapitaal	en	lening)

 Financiële gegevens
Kapitaal : e 262 000
Eigen vermogen (2009)	: e 464 000
Omzet (2010	-	geconsolideerd	en	voorlopig)	: e 6 200 000
EBITDA  (2010	-	geconsolideerd	en	voorlopig)	: e 360 000
Resultaat van het boekjaar (2010	-	geconsolideerd	en	voorlopig)	: 
e 101 000

Tewerkstelling
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Audiovisueel

 Maatschappelijke zetel

August Reyerslaan 110 - 1030 Brussel

 Belangrijkste aandeelhouders

Quidams.p.r.l., SF investments n.v., Codeca n.v.r.l., 
CV Partners Belgium n.v.

Artemis Productions produceert en verdeelt langspeelfilms en kortfilms.

Sinds 1994 heeft de stichter, Patrick Quinet, zo’n 50 langspeelfilms in eigen productie en 

in coproductie uitgegeven. Daarnaast staat hij sinds acht jaar aan het hoofd van de UPFF 

(Union	des	Producteurs	de	Films	Francophones).

De herkapitalisatie die uitgevoerd werd door de aandeelhouders, samen met de financiële 

steun van de G.i.m.b., hebben in 2009 geleid naar een meerderheidsdeelneming in Taxshelter.

be. 

Artemis Productions geeft deskundige raad aan ondernemingen die van het systeem 

van Tax Shelter gebruik willen maken; zo heeft Taxshelter.be in 2009 bijna € 5 miljoen aan 

fondsen ingezameld voor de financiering van Belgische cinematografische producties.  

De samenwerking tussen Artemis en Taxshelter.be is een voltreffer die in staat is om 

cinematografische producties van internationaal formaat te verzekeren.

Dankzij deze nieuwe middelen zal Artemis in 2010 meerdere films kunnen voorstellen, 

waaronder «Le Jour où Dieu est parti en Voyage», «L’Age de Raison», «Sans Queue ni Tête» 

en « La Régate ». Er staan meerdere filmprojecten op stapel, waaronder de nieuwe films van 

Anne Fontaine, Chantal Ackerman en Martin Provost. 

Artémis Productions n.v.

Tewerkstelling

9

www.artemisproduction.com

 Tussenkomst G.i.m.b.

€ 350	000	(lening)

 Financiële gegevens
Kapitaal (31.12.09) : e 647 211
Eigen vermogen (31.12.09) : e 1 254 690
Omzet	(31.12.09) : e  6 359 535
EBITDA	(31.12.09) : e 5 912 788
Resultaat van het boekjaar	(31.12.09) : e 25 810
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Communicatie
& Media

 Maatschappelijke zetel

Sint-Lambrechtsstraat 135 - 1200 Brussel 

 Belangrijkste aandeelhouders

Familie Everard, G.i.m.b., Management

De	Artexis-groep	is	de	Europese	marktleider	in	de	sector	van	de	beurzen	en	vakbeurzen	(Artexis	

is	de	samentrekking	van	«the	Art	of	Exibitions»).	Deze	activiteit	«Vakbeurzen»	wordt	geleid	

vanuit Brussel en is onderverdeeld in de volgende drie groepen van vennootschappen:

•	 Artexis	 Exhibitions	 	 is	 een	 Belgisch	 marktleider	 in	 de	 organisatie	 van	 beurzen	 en	

vakbeurzen ;

•	 Artexis	beheert	en	baat	de	tentoonstellingshallen	uit	in	Gent,	Antwerpen	en	Namen,	

alsook het Congressenpaleis in Namen ;

•	 easyFairs	 (organiseert	 professionele	 beurzen	 in	 15	 Europese	 landen	 en	 in	 Latijns-

Amerika)	 en	 is	 de	 eerste	 Europese	 organisator	 van	 zakenbeurzen,	 bestemd	 voor	

ondernemingen die hun budget, middelen en tijd willen optimaliseren.

Daarenboven is de groep eigenaar van Hello Agency, het eerste onafhankelijke 

communicatiebureau in België, gespecialiseerd in «retail marketing».

Artexis Group n.v.

Tewerkstelling

357

www.artexis.com - www.easyfairs.com

 Tussenkomst G.i.m.b.

€ 18	000	000	(kapitaal	en	converteerbare	
obligaties)

 Financiële gegevens
Kapitaal : e 42 262 
Eigen vermogen : e 38 575 
Omzet : e 81 983 
EBITDA : e 3 770 
Resultaat van het boekjaar : - e 1 371
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 Maatschappelijke zetel

Bloemenstraat 32 - 1000 Brussel

 Belangrijkste aandeelhouders

Per Siljubergsasen, G.i.m.b., Denis Simon Mc 
Dermott, Scorbitt A/S, Tigris Kapitaal 

Attentio observeert, meet en analyseert sociale media zoals blogs, webfora en sociale 

netwerken zoals Facebook en Twitter, evenals online nieuwsberichten.

Attentio biedt een waaier van producten aan :  het Attentio Dashboard™  wordt gebruikt om 

uitgebreide, real-time inzichten te bekomen in de standpunten van de consumenten over 

merken en producten, via het analyseren van hun gesprekken op het Net.  De algoritmen 

voor het analyseren van teksten en gevoelsmetingen extraheren belangrijke kenmerken 

met betrekking tot een bepaald merk of product.  De Attentio Insight™ rapporten bieden 

diepgaande analyses van de online positionering van de merken ten opzichte van hun 

concurrentie gedurende een bepaalde periode.

De online toegang tot het Attentio Brand Dashboard™ wordt verkocht onder jaarlijkse 

licentie, gebaseerd op het aantal merken en producten, evenals in functie van de gekozen 

geografische regio’s en talen. De Attentio Insight™ rapporten worden individueel verkocht of 

aan grote merken, als onderdeel van een uitgebreid pakket.

In 2010 heeft de vennootschap € 200 000 bijeengebracht en de vennootschap 365 Research 

QPM aangekocht. Hierdoor kon zij spitstechnologieën aan haar pakket toevoegen.

Attentio n.v.

Tewerkstelling

15

www.attentio.com

 Tussenkomst G.i.m.b.

€ 427	000	(kapitaal)

 Financiële gegevens
Kapitaal (31.12.09) : e 2 290 367 (inclusief	emissiepremies)	
Eigen vermogen (31.12.09) : e 367 460
Omzet	(31.12.10	-	voorlopig) : e 975 901
EBITDA	(31.12.10	-	voorlopig) : - e 478 829
Resultaat van het boekjaar	(31.12.10	-	voorlopig) : 
- e 521 742

ICT
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Biotechnologie
& Gezondheid

 Maatschappelijke zetel

Ransbeekstraat Blok V - 1120 Brussel  

 Belangrijkste aandeelhouders

Meer dan 40 privé-aandeelhouders, S.R.I.W., 
CreaFund, G.i.m.b., Brustart

BioTech  Tools  ontwikkelt  nieuwe  producten  ter  voorkoming  of  behandeling  van  allergieën 

(astma,	hooikoorts,...)	evenals	van	auto-immune	aandoeningen	die,	per	definitie,	het	gevolg	

zijn van een nefaste reactie van het immunitair systeem. 

Momenteel worden die ziekten vooral behandeld met niet-specifieke producten die, zonder 

echte genezende werking, de symptomen bestrijden of met immunosuppressoren die 

immunitaire reacties afremmen, ook deze die het organisme tegen infecties beschermen.

BioTech Tools ontwikkelt behandelingen die de gebrekkige immunitaire reactie van de patiënt 

proberen te wijzigen : op de technologie van BioTech Tools die steunt op de koppeling van 

peptiden aan een stressproteïne HSP, is een patent genomen. 

De vennootschap kreeg eind 2008 van het Belgisch Agentschap van het Geneesmiddel de 

toestemming om te starten met klinische testen van hun molecule voor de immunotherapie 

van de allergische rinitus aan graspollen. 

BioTech Tools n.v.

Tewerkstelling

11

www.biotech.be

 Tussenkomst G.i.m.b.

€ 1	049	064	(kapitaal)

 Financiële gegevens
Kapitaal : e 10 864 187 
Eigen vermogen (2010	-	voorlopig) : e 681 952
EBITDA (2010	-	voorlopig) : - e 2 596 405
Resultaat van het boekjaar (2010	-	voorlopig)	: 
- e 2 731 591
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B2B Diensten

 Maatschappelijke zetel

Arthur Diderichstraat 30 - 1060 Brussel

 Belangrijkste aandeelhouders

M. Dans, G. Carrera

Brussels International Travel Service staat reeds meer dan 20 jaar bekend als een reisbureau 

(of	DMC,	Destination	Management	Company)	dat	werkt	voor	agentschappen,	touroperators,	

Incentive Houses in het buitenland die diensten in België aanvragen.

De vennootschap stelt volgende producten voor :

•	 Hotelreserveringen,	autocars,	wagens	en	minibus	met	chauffeur,	gidsen,	toeristische	

trips ;

•	 Organisatie	van	ondernemingsvergaderingen,	van	galadiners,	van	cocktails	;

•	 Allerhande	 dienstverlening	 zoals	 evenementen,	 incentives,	 groepsactiviteiten,	

hostessen, catering, bedrijfsgeschenken.

B.I.T.S. opereert in Europa, Noord- en Zuid-Amerika, maar eerder zelden op de Aziatische, 

Oceanische en Afrikaanse markt.

Getroffen door de zeer negatieve conjunctuur in 2009, heeft de onderneming op de G.i.m.b. 

beroep gedaan om haar bedrijfskapitaal opnieuw op te bouwen.

BITS n.v.

Tewerkstelling

6

www.bits-dmc.be

 Tussenkomst G.i.m.b.

€ 100	000	(lening)

 Financiële gegevens
Kapitaal (31.12.09)	: e 97 765
Eigen vermogen (31.12.09)	: e 167 000
Omzet (31.12.09)	: e 1 932 000
EBITDA (31.12.09)	: - e 77 000
Resultaat van het boekjaar (31.12.09)	: - e 87 000
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  Maatschappelijke zetel

Gabriëlle	Petitstraat	6	–	1080	Brussel	

 Belangrijkste aandeelhouders

G.O.M.B., G.i.m.b.

De voornaamste activiteit van de B.M.V.O. bestaat erin om in het Brussels Gewest als 

vastgoedpromotor te opereren.

De B.M.V.O. is eigenaar van een terrein van 4,7 hectaren in Neder-over-Heembeek, ideaal  

gelegen	tussen	de	Ring-Noord	en	de	sites	van	de	G.O.M.B.	(Galilei	en	Mercator),	alsook	van	

het immobiliëncomplex opgetrokken in het Da Vinci-park dat zich bevindt tussen Haren en 

Evere.

De site van Neder-over-Heembeek kan bedrijven opvangen die op zoek zijn naar ruimte om 

er zich te vestigen.  Dit is namelijk het geval voor het nieuwe gebouw Brussels Technopark   

opgevat voor bedrijven die actief zijn in sterk uiteenlopende domeinen van nieuwe 

economie.

B.M.V.O. n.v.

www.xxx.com 

 Tussenkomst G.i.m.b.

€ 830 290

 Financiële gegevens

Kapitaal : e 9 500 000
Eigen vermogen : e 8 005 088
Omzet : e 1 114 160
EBITDA : e 51 919
Resultaat van het boekjaar : - e 546 772

Bouw 
& Vastgoed
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 Maatschappelijke zetel

Louisalaan 475 - 1050 Brussel  

 Belangrijkste aandeelhouders

José Zurstrassen, Hans Wackwitz, G.i.m.b.

Borderlinx werd opgericht in 2007 en komt tegemoet aan de stijgende e-commerce, zowel 

nationaal als internationaal, door aan de gebruikers en de handelaars een pakket van 

diensten	aan	te	bieden	ter	vereenvoudiging	van	de	globale	betaling	(met	inbegrip	van	taksen	

en	 douanerechten),	 het	 toesturen,	 de	 groepering	 en	 de	 levering	 in	 zowat	 47	 landen	 van	

allerhande producten die afkomstig zijn uit de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en per 

uitbreiding van Europa.

Borderlinx wordt geleid door logistieke, financiële en IT-experten en heeft haar sleutelpositie 

op de internationale e-commerce markt gehandhaafd.

Met een ledenaantal van 178 000 op het einde van 2010 en het aantrekken van belangrijke 

partners, zou de vennootschap in 2011 kapitaal moeten aantrekken om vanaf Q3 2011 een 

financieel evenwicht te bereiken.

Borderlinx legt zich volop toe op onderzoek en ontwikkeling en heeft voor haar projecten 

inzake duurzame informatica de steun gekregen van Innoviris.

Borderlinx Group n.v.

Tewerkstelling

9

Quick Start in 4 easy steps
1. Sign-up and get your own US address
2. Shop online from your favourite US website
3. Have your goods sent to your new US address
4. Borderlinx will ship your items to you when you want

Follow us on twitter @ http://twitter.com/Borderlinx

Every day a new “trendy” product @ http://blog.borderlinx.com

Many US stores will only deliver to a US address. 
Register with Borderlinx and get your own US 
shipping address. 

BORDERLINX.COM

 
for VISA Cardholders

FREEREGISTRATION

 
AND SHOP ONLINE IN THE USA!

CREATE YOUR OWN 
US ADDRESS

www.borderlinx.com

 Tussenkomst G.i.m.b.

€ 3	000	000	(kapitaal)

 Financiële gegevens
Kapitaal : e 4 000 000

Eigen vermogen  : e 3 734 661
EBITDA  : - e 262 007
Resultaat van het boekjaar : - e 273 881

ICT
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 Maatschappelijke zetel

Leuvensesteenweg 658 - 1030 Brussel  

 Belangrijkste aandeelhouders

N-Allo, G.i.m.b. 

Brucall werd in 1996 opgericht door de G.i.m.b. De onderneming is actief in de sector 

van Contact Centers. In september 2005 is het bedrijf N-Allo, de grootste Belgische 

operator	 van	Contact	Centers	 en	 dochteronderneming	 van	 Electrabel	 (GDF	Suez-groep),	

hoofdaandeelhouder van Brucall geworden.

Brucall heeft als taak ondernemingen te helpen bij het verwerken en beheren van de contacten 

met hun klanten en bij te dragen tot de tevredenheid, de binding en de uitbouw van hun 

klantenbestand.

Brucall realiseert deze interactie met directe communicatiemiddelen zoals telefoon, e-mail, 

fax, sms en Internet.

Dankzij een team van experten en een spitstechnologie kan Brucall een gamma van krachtige 

oplossingen aanbieden voor het beheer van contacten, met in het bijzonder een erkende 

expertise	in	directe	communicatiecampagnes	(telemarketing,	televerkoop,	teleservices).	

Brucall is één van de leiders op de markt van Contact Centers in België en dit dankzij de 

duurzame relaties die ze met haar klanten heeft opgebouwd en haar permanent streven naar 

een uitmuntende werking.

Brucall n.v. (part of the N-Allogroup)

Tewerkstelling

80

www.brucall.be

 Tussenkomst G.i.m.b.

€ 125	000	(kapitaal)

 Financiële gegevens
Kapitaal	(31.12.09) : e 500 000 
Eigen vermogen (31.12.09)	: e 632 772 
Omzet (31.12.09) : e 9 150 158 
EBITDA	(31.12.2009) : e 251 818 
Resultaat van het boekjaar	(31.12.09)	: e 101 368

B2B Diensten
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 Maatschappelijke zetel

de Stassartstraat 32 - 1050 Brussel  

 Belangrijkste aandeelhouders

G.i.m.b., Brustart

Bruservices is gespecialiseerd in de « hotelling » van call centers en bedrijvencentra.

Bruservices baat een gebouw uit van 7 000 m2, gelegen in de buurt van het Meiserplein, dat 

uitgerust is voor het onthaal van Call Centers, televisiestudio’s, regies, kantooroppervlakten, 

enz…

Haar	klanten	zijn	Brucall	(groep	Suez-Electrabel)	evenals	Telenet	en	BeTV.

Bruservices n.v.

Tewerkstelling

3  Tussenkomst G.i.m.b.

€ 10	190	949	(kapitaal	en	lening)

 Financiële gegevens
Kapitaal	(31.12.09)	: e 9 933 081 
Eigen vermogen	(31.12.09)	: e 3 523 448
Omzet	(31.12.09)	: e 2 360 353 
EBITDA	(31.12.09)	: e 920 248
Resultaat van het boekjaar	(31.12.09)	: - e 320 489

B2B Diensten
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Bouw 
& Vastgoed

 Maatschappelijke zetel

Vorstsesteenweg 47 - 1060 Brussel   

 Belangrijkste aandeelhouders

Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Dexia Bank,

N.M.B.S., M.I.V.B., G.i.m.b.

De stedenbouwkundige herinrichting van de vier blokken, die grenzen aan de Fonsnylaan 

langsheen het Zuidstation, zit in haar eindfase.

De opdracht van Brussel-Zuid bestond er voornamelijk in, door verwerving van vastgoed, de 

gronden van de blokken voor vastgoedprojecten bouwrijp te maken in samenwerking met 

de privé-ontwikkelaars en er bij het slopen van de verworven panden, voor te waken dat de 

bewoners opnieuw gehuisvest werden.

De vennootschap heeft al de opdrachten vervuld inzake de projecten voor kantoren, 

handelszaken,	hotels	op	de	blokken	A	(kant	Fonsnylaan),	B,	C	en	D	en	vier	woonprojecten	

op	blok	B,	blok	A	(kant	Fonsnylaan)	en	blok	D	(Ruslandstraat).

Wat nog moet gerealiseerd worden zijn de laatste twee projecten voor sociale woningbouw.

Ondanks een door het Gewest gewaarborgde schuld van e 5 miljoen ten overstaan van 

de bank Dexia, is de financiële toestand van de vennootschap in evenwicht en dit dankzij 

haar stock aan gronden in de twee huisvestingszones die in de blokken A en D nog moeten 

ontwikkeld worden en dankzij een vordering van e 6,2 miljoen op het Gewest.

Bruxelles-Midi n.v.

Tewerkstelling

2  Tussenkomst G.i.m.b.

€ 278	880	(kapitaal)

 Financiële gegevens
Kapitaal : e 4 859 201
Eigen vermogen : e 2 778 447
Omzet : e 578 122
EBITDA : e 130 052
Resultaat van het boekjaar : e 116 990
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 Maatschappelijke zetel

Huidevettersstraat 58/62 - 1000 Brussel  

 Belangrijkste aandeelhouders

Nicolas Borenstein, Jean-Christophe Conticello

Het merk Bshirt omvat een kwaliteitsgamma sweats en t-shirts, bedacht, opgevat en gemaakt 

door Belgen voor Belgen en de rest van de wereld. De stijl van de stukken is van de jaren 60 

en 70, waar een streepje Belgische cultuur, een vleugje humor en soms een rake toespeling, 

niet ontbreken, met als resultaat t-shirts met poses à la «Jeanneke Pis», of een combinatie 

van de Waalse haan met de Vlaamse leeuw. De collectie bestaat uit modellen voor kinderen 

(van	4	tot	18	jaar)	en	voor	volwassenen,	zowel	mannen	als	vrouwen,	tussen	20	en	45	jaar.

De kleding wordt via een distributienet verkocht, voornamelijk in grotemerkenboetieken, maar 

de twee promotoren Nicolas Borenstein en Jean-Christophe Conticelle, rekenen erop om 

binnen afzienbare tijd een eigen boetiek te openen.

De G.i.m.b. heeft een lening toegekend om in de komende jaren het kledingmerk nog verder 

te ontwikkelen.

Bshirt n.v.

Tewerkstelling

7

www.bshirt.be

 Tussenkomst G.i.m.b.

€ 225	000	(lening)

 Financiële gegevens
Kapitaal	(31.12.10)	: e 212 000
Eigen vermogen	(31.12.10	-	voorlopig)	: e 45 289
Omzet	(31.12.10	-	voorlopig)	: e 387 522
EBITDA	(31.12.10	-	voorlopig)	:- e 33 924
Resultaat van het boekjaar	(31.12.10	-	voorlopig)	: 
- e 63 599

Textiel
& Confectie
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Textiel
& Confectie

 Maatschappelijke zetel

Antoine Dansaertstraat 83 - 1000 Brussel 

 Belangrijkste aandeelhouder

Pili Collado 

BXL vervaardigt op ambachtelijke wijze het juwelenmerk «Les Précieuses»  en verkoopt deze in 

drie boetieks in Brussel. De ontwerpster, Pili Collado bracht reeds 14 jaar geleden haar eerste 

collectie op de markt en met behoud van de stijl die zij in de loop der jaren ontwikkelde, brengt 

zij nieuwe creaties uit. In de boetieks vindt men halskettingen, armbanden, sierspelden van 

het merk «Les Précieuses», maar ook kaarsen, handschoenen, tassen, hoeden en parfums 

van andere merken.

De G.i.m.b. heeft in 2010 aan BXL b.v.b.a. een lening toegekend om zich te wapenen tegen 

de crisis en om een bestaand krediet over te nemen dat haar werd toegekend door Brusoc, 

filiaal van de G.i.m.b.

B.X.L. n.v.

Tewerkstelling

3  Tussenkomst G.i.m.b.

€ 125	070	(kapitaal)

 Financiële gegevens
Kapitaal	(31.12.10	-	voorlopig)	: e 28 092 
Eigen vermogen	(31.12.10	-	voorlopig)	: - e 126 344 
Omzet	(31.12.10	-	voorlopig)	: e 255 251 
EBITDA	(31.12.10	-	voorlopig)	: e 10 800  
Resultaat van het boekjaar	(31.12.10	-	voorlopig)	: 
- e 24 082
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 Maatschappelijke zetel

Gabrielle	Petitstraat	4	–	1080	Brussel

 Belangrijkste aandeelhouder

Cardionics Invest n.v. 

Cardionics heeft reeds meer van 40 jaar ervaring bijeen vergaard in het domein van 

informaticabijstand voor cardiologie in ziekenhuizen en bij partikuliere cardiologen. De klanten 

zijn ziekenhuizen en universitaire centra, farmaceutische firma’s en C.R.O. 

Naast ECG-apparatuur verkoopt Cardionics ook verschillende softwaretoepassingen 

(software	 acquisitie,	 software	 analyse	 en	 interpretarie	 ECG,…),	 evenals	 toebehoren	 voor	

draagbare ECG-apparaten.

Deze producten worden door de eigen R&D van de onderneming ontwikkeld en worden ook 

verkocht in het buitenland. De export neemt trouwens meer dan de helft van de omzet voor 

zijn rekening. 

Cardionics n.v.

Tewerkstelling

12

www.cardionics.be 

 Tussenkomst G.i.m.b.

€ 150	000	(lening)

 Financiële gegevens
Kapitaal : e 297 000
Eigen vermogen	(31.12.09)	: e 1 123 000
Omzet (31.12.09)	: e 1 170 000
EBITDA (31.12.09)	: e 323 000
Resultaat van het boekjaar (31.12.09)	: - e 98 000

Biotechnologie
& Gezondheid
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 Maatschappelijke zetel

Brugmannlaan, 315 - 1180 Brussel

 Belangrijkste aandeelhouders

T. Nakhlé, G.i.m.b. 

Cerix is al meer dan 15 jaar actief in het marktsegment en is specialist in ICT-oplossingen 

voor allerlei evenementen, congressen en beurzen. Dit houdt in dat zij de verhuur van 

kwalitatieve	 hardware	 (pc’s,	 desktops,	 touchscreens,	 flatscreens,	 servers,	 printers,	

plasmaschermen,	projectoren,	enz.),	met	alle	nodige	software,	netwerken	(kabel	of	draadloos),	

internetaansluitingen, toegangsbadges met barcode, mobiele betalingsterminals voor 

beurzen,...	verzorgt	en	installeert,	alsook	specifieke	software	voor	evenementen	(registratie,	

logistiek)	verhuurt.	

Zwaar getroffen door de crisis, kende de vennootschap vanaf 2008 een aanzienlijke daling 

van haar omzet, waardoor zij haar personeelsbestand en haar werkingskosten gevoelig 

diende in te krimpen.

De Handelsrechtbank heeft in september 2010 het gerechtelijk herstructureringsplan van de 

vennootschap bekrachtigd, waardoor er opnieuw perspectieven zijn voor de ontwikkeling 

van de activiteiten. Tevens heeft een nieuwe gedelegeerde bestuurder, in de persoon van 

Tony Nakhlé, de teugels van de vennootschap in handen genomen en is hij er sinds begin 

2011 meerderheidsaandeelhouder geworden.

Cerix n.v.

Tewerkstelling

5

www.cerix.com 

 Tussenkomst G.i.m.b.

€ 500	000	(kapitaal	en	lening)

 Financiële gegevens
Kapitaal : e 483 392 
Eigen vermogen	(2010	-	voorlopig)	: - e 433 166 
Omzet	(2010	-	voorlopig)	: e 822 691
EBITDA	(2010	-	voorlopig)	: e 123 581
Resultaat van het boekjaar : e 451 387

ICT
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 Maatschappelijke zetel

Landvoogddreef 46B - 1180 Brussel 

 Belangrijkste aandeelhouder

Charlotte Gutman

C.G.P. Europe is een public relationsagentschap dat in 1991 werd opgericht door mevrouw 

Charlotte Gutman en omwille van het gebruik van hoogtechnologische producten bekend 

staat voor zijn expertise op het vlak van communicatie.

CGP Europe n.v.

Tewerkstelling

1

www.cgpeurope.com

 Tussenkomst G.i.m.b.

€ 60	000	(lening)

 Financiële gegevens
Kapitaal : e 212 000
Eigen vermogen	(30.06.10)	: - e 52 000
EBITDA (30.06.10)	: - e 18 351
Resultaat van het boekjaar (30.06.10)	: - e 15 650

Communicatie
& Media
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Audiovisueel

 Maatschappelijke zetel

Haachtsesteenweg 270 - 1030 Brussel 

 Belangrijkste aandeelhouder

Eliane Dubois

Reeds 35 jaar is Cineart een vaste waarde onder de filmdistributeurs in de Benelux. De laatste 

12 maand bracht Cineart talrijke films uit die getuigen van kwaliteit, zowel gespecialiseerde 

als meer populaire, hier en in het buitenland.  Wie herinnert zich niet de films als Slumdog 

Millionnaire, Le Petit Nicolas, Les Petits Mouchoirs, A Single Man, Paniek in het dorp, Das 

weisse band, Amore, Le Concert, Potiche.

Cineart heeft sinds 2008 een filiaal in Nederland : Cineart Nederland BV.  In 2009 en 2010 

steeg de geconsolideerde omzet in de Benelux met meer dan 30%. In België en in Nederland, 

breidt	Cinéart	ook	haar	 joint	venture	met	Pias	 (Twin	Pics)	uit	met	de	productie	van	DVD’s.	

RTBF, Studio Canal en andere zenders werken met Twin Pics voor de distributie van hun 

video’s. Bovendien is VoD nu een sterke omzetbron voor Cinéart.

De moeilijke omstandigheden van de zelfstandige filmsector in acht genomen, kiest Cineart 

voor een strategische aanpak en wil zij haar sterk staande positie als filmdistributeur aanhouden 

en	op	alle	vlakken	(film,	video,	televisie,	Vod)	en	in	de	aanverwante	domeinen	onder	controle	

houden.  Cinema is met Cineart meer dan ooit een levende kunst.

Cinéart n.v.

Tewerkstelling

24

www.cineart.be

 Tussenkomst G.i.m.b.

€ 300	000	(lening)

 Financiële gegevens
Kapitaal	(31.12.09)	: e 122 080
Eigen vermogen	(31.12.09)	: e 1 005 509
Omzet	(31.12.09)	: e 11 872 995
EBITDA	(31.12.09)	: e 248 317
Resultaat van het boekjaar	(31.12.09)	: e 57 994

(geconsolideerd)
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Vervoer

 Maatschappelijke zetel

Koloniënstraat 62 - 1000 Brussel

 Belangrijkste aandeelhouder

Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer van 
Brussel	(M.I.V.B.),	G.i.m.b.	

De vennootschap heeft als doel infrastructuur voor het openbaar stadsvervoer, hoofdzakelijk 

in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, te beheren en te ontwikkelen

Ze heeft eveneens tot doel, in België en in het buitenland, infrastructuren van enigerlei aard, 

voor eigen rekening en voor rekening van derden, te exploiteren of uit te bouwen.

Citeo n.v.

Tewerkstelling

-  Tussenkomst G.i.m.b.

€ 250	(kapitaal)

 Financiële gegevens
Kapitaal	(2008)	: e 73 416 750
Eigen vermogen	(2008)	: e 73 628 667
EBITDA	(2008)	: e 328
Resultaat van het boekjaar	(2008)	: e 245 570
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 Maatschappelijke zetel

Louis Schmidtlaan 7 - 1040 Brussel 

 Belangrijkste aandeelhouder

Familie  Schwennnicke

Lederwarenhuis Delvaux vierde in 2009 zijn 180-jarig bestaan met een tentoonstelling die 

duizenden bezoekers heeft aangetrokken en met de uitgave van een boek.

Deze lederverwerker met een onbetwistbaar vakmanschap en reputatie heeft nooit afbreuk 

gedaan aan de kwaliteit van de gebruikte materialen en aan de duurzaamheid van zijn 

producten. Met de komst van Veronique Branquinho als artistiek directeur heeft Delvaux het 

accent gelegd op geraffineerde, eigentijdse en verleidelijke creaties.

Het opzet is geslaagd met zeer uiteenlopende collecties, met een waaier aan producten 

en materialen en met een vernieuwde stijl, die vrouwen met liefde voor het mooie, van zeer 

klassiek tot zeer excentriek, aanspreekt.

In 2010 kon de groep Delvaux zowel zijn productiekosten drukken als met zijn merk de 

internationale toer opgaan. Barneys in New York is de eerste die een bestelling heeft geplaatst, 

wat laat vermoeden dat hiermee nieuwe markten aangeboord zijn.

Delvaux n.v.

Tewerkstelling

185

www.delvaux.com

 Tussenkomst G.i.m.b.

€ 3	000	000	(converteerbare	lening)

 Financiële gegevens
Kapitaal	(31.07.10	-	niet	geconsolideerd)	: e 11 064 203 
Eigen vermogen	(31.07.10	-	niet	geconsolideerd)	: e 6 690 226
Omzet	(31.07.10	-	geconsolideerd)	: e 16 342 098  
EBITDA	(31.07.10	-	geconsolideerd)	: - e 387 618 
Resultaat van het boekjaar	(31.07.10	-	geconsolideerd)	: 
e 1 524 085

Textiel
& Confectie
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 Maatschappelijke zetel

Vergoteplein 41 - 1030 Brussel

 Belangrijkste aandeelhouders

Meer dan 60 privépersonen, 14 instellingen van de 
E.I.B. 

E-Capital werd in 1999 opgericht op initiatief van ondernemers en industriële families om de 

overname of de groei van niet genoteerde ondernemingen te financieren.

E-Capital heeft sinds haar oprichting ongeveer € 25 miljoen geïnvesteerd in 15 ondernemingen. 

Alhoewel de investeringsfase werd stopgezet eind 2005, zet het fonds zich verder in voor 

de goede afloop van haar investeringen. Eind 2010 bestond de portefeuille nog uit 2 

deelnemingen.

Een tweede fonds E-Capital II werd derhalve opgericht in 2007. Het specifieke investerings-

domein is gericht op het verwerven van ondernemingen in België en naburige streken met 

een bedrijfswaarde tussen e 5 en e 25 miljoen.

E-Capital is in de desinvesteringsfase en werd in 2010 in vereffening gesteld. De resultaten 

zijn winstgevend. 

E-Capital s.v.a.

Tewerkstelling

5

www.e-capital.be

 Tussenkomst G.i.m.b.

€ 500	000	(kapitaal)

 Financiële gegevens
Kapitaal : e 4 911 900
Eigen vermogen	(31.12.09)	: e 3 772 917
EBITDA	(31.12.09)	: - e 155 333
Resultaat van het boekjaar	(31.12.09)	: - e 497 715

Risicokapitaal
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 Maatschappelijke zetel

Persstraat  4 - 1000 Brussel

 Belangrijkste aandeelhouder

Joao Martins 

Eco-Vida maakt verschillende soorten bio-brood dat verkocht wordt onder de naam «Bon 

Pain/‘t	 Goe	 Brood».	 De	 producten	 (desembroden,	 gistbroden,	 viennoiserie,…),	 worden	

bedeeld in natuurwinkels, traditionele bakkerijen en in de grootwarenhuizen.

In het kader van de uitbreiding van de activiteiten heeft de vennootschap zich onlangs 

gevestigd op de site van de G.O.M.B. in Haren. De G.i.m.b. en B2e hebben in 2008 deze 

investering financieel gesteund met een lening van e 535 000.

Eco-Vida b.v.b.a.

Tewerkstelling

7

www.lebonpain.be

 Tussenkomst G.i.m.b.

€ 150	000	(lening)

 Financiële gegevens
Kapitaal : e 88 600
Eigen vermogen	(2009)	: - e 237 574
EBITDA	(2009)	:  e 256 210
Resultaat van het boekjaar	(2009)	: - e 371 019

Voeding
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 Maatschappelijke zetel

Flageyplein 7 - 1050 Brussel    

 Belangrijkste aandeelhouders

William Stevens, Newion, BeCap, G.i.m.b. 

Europe Unlimited werkt sinds een tiental jaar aan het stimuleren van de ondernemingsgeest 

op Europees niveau, via een netwerk tussen de verschillende actoren van deze sector, te 

weten de ondernemers, de investeerders, de onderzoekslaboratoria en de grote bedrijven, 

alsook de coaches en de consultants.

Via de organisatie van evenementen zoals seminaries, conferenties, workshops en de 

installatie van portaalsites bestemd voor de uitwisseling van informatie en knowhow, heeft 

Europe Unlimited een gemeenschap van zowat 20 000 ondernemers opgebouwd, die 

connecties hebben met de onderzoeks- en financiewereld.

De belangrijkste evenementen die zij organiseert, het vaakst in partnerschap met de 

Gewestregeringen, zijn : Benelux Venture Forum, i-techpartner Biotech Forum, European 

Venture Summit, European Venture Contest, Venture Academy, enz.

Ingevolge een terugloop van de activiteiten in 2009, werden verschillende maatregelen 

getroffen om het aanbod te vergroten en de werkingskosten vanaf 2010 te drukken.

De verwachte groei werd dit jaar niet bereikt, al wordt het boekjaar break even afgesloten.

Europe Unlimited Holding n.v.

Tewerkstelling

18

www.e-unlimited.com 

 Tussenkomst G.i.m.b.

€ 100	000	(kapitaal)

 Financiële gegevens
Kapitaal : e 836 977  
Eigen vermogen	(2010	-	voorlopig)	: e 841 577
Omzet	(2010	-	voorlopig)	: e 1 712 757 
EBITDA	(2010	-	voorlopig)	: e 29 132
Resultaat van het boekjaar	(2010	-	voorlopig)	: e 1 892

Communicatie
& Media
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 Maatschappelijke zetel

Arianelaan 15 - 1200 Brussel

 Belangrijkste aandeelhouders

Jean-Cédric van der Belen, Caméléon b.v.b.a., 
Augustin Wigny

Famous Clothes, beter gekend onder de merknaam Cameleon, werd een kleine 20 jaar 

geleden opgericht en was de pionier in België voor privé-verkoop van kwaliteitskleding en 

-accessoires.

Als bevoorrechte partner van de grote merken voor de verkoop van einde reeksen, biedt 

Cameleon zijn leden de mogelijkheid om die producten aan te kopen in het kader van privé-

verkoop.

Ondanks een moeilijk conjunctuurklimaat, blijft de verkoop toenemen; dit is in het bijzonder 

te wijten aan Snapstore, het concept van verkoop op Internet, dat sinds een 3-tal jaar 

operationeel is.

Naast de verkooppunten in Elsene en Genval, kunnen de klanten nu terecht in het nieuw 

ecologisch gebouw van 8 000 m2, dat in het Brussels Gewest werd opgetrokken om hen nog 

beter te dienen. Deze démarche leek geen vergissing want de omzet steeg tussen 2008 en 

2010 met meer dan 60%.

Ook het tewerkstellingscijfer ging de hoogte in en momenteel worden er gemiddeld 190 VTE 

ingezet voor de verdere ontwikkeling van het concept.

Famous Clothes n.v.

Tewerkstelling

190

www.cameleon.be 

 Tussenkomst G.i.m.b.

€ 1	000	000	(lening)

 Financiële gegevens
Kapitaal	(31.01.10)	: e 1 250 000 
Eigen vermogen	(31.01.10	-	voorlopig) : e 2 339 870
Omzet	(31.01.10	-	voorlopig) : e 35 918 064
EBITDA	(31.01.10	-	voorlopig) : e 1 416 796
Resultaat van het boekjaar (31.01.10	-	voorlopig) : 
e 213 753

Textiel
& Confectie
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 Maatschappelijke zetel

Staatsbladstraat 9 - 1000 Brussel   

 Belangrijkste aandeelhouders

H. Marquis, F. Soudain, R. De Tramasure

Groep FSE is een Frans-Belgisch bedrijf dat uitrustingsprojecten op het gebied van     

gezondheid, opleiding en onderzoek realiseert. Deze projecten dragen bij tot de economische 

en sociale ontwikkeling in de hele wereld. De groep heeft veel ervaring opgedaan in het 

beheer van internationale projecten in het kader van internationale openbare aanbestedingen 

(financiering	 Wereldbank,	 Europese	 Unie,	 Afrikaanse	 Ontwikkelingsbank,	 enz.),	 private	

financieringen of projecten met lening van Staat tot Staat.

Geleid door doelstellingen op het vlak van duurzame ontwikkeling en groei, richt de groep 

FSE zich op 3 sectoren die een groot potentieel bieden voor de economische en sociale 

uitbreiding over heel de wereld: gezondheid, opleiding/onderzoek en dierengezondheid.

In de loop der jaren heeft de ploeg van F.S.E. een knowhow en ervaring opgedaan in de 

internationale handel, de logistiek, het projectmanagement en de financiering van dergelijke 

privaat-publieke projecten.

Bij de afsluiting van het boekjaar valt echter een daling van de omzet op te merken; dit komt 

omdat de afsluiting van een groot contract werd uitgesteld van 2010 naar 2011.

2011 zou echter synoniem moeten staan voor een omvangrijke stijging van de omzet, samen 

met een grote geografische verscheidenheid tussen de klanten.

FSE International n.v.

Tewerkstelling

10

www.fse-export.com

 Tussenkomst G.i.m.b.

€ 350	000	(lening)

 Financiële gegevens
Kapitaal : e 150 000 
Eigen vermogen : e 272 019
Omzet	(30.06.10	-	geconsolideerd)	: e 6 345 554
EBITDA	(30.06.10	-	geconsolideerd)	: e 208 960
Resultaat van het boekjaar	(30.06.10	-	geconsolideerd)	: 
e 68 683

Biotechnologie
& Gezondheid
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 Maatschappelijke zetel

Beenhouwersstraat 18 - 1000 Brussel  

 Belangrijkste aandeelhouder

Familie Vanlancker 

De vennootschap «Groupe Léon Vanlancker 1893» baat het restaurant «Chez Léon uit in 

de Beenhouwerssstraat. Deze meest bekende  brasserie van Brussel is meteen ook het 

belangrijkste restaurant van België, zowel in termen van omzet als in personeelsbezetting.  

De «Friture Léon» werd in 1893 door Léon Vanlancker gesticht op haar huidige vestigings-

plaats in de Beenhouwersstraat.  Vandaag wordt deze onderneming geleid door de vijfde 

generatie.

Chez Léon is 365 dagen per jaar open, van 11 tot 23.30 uur. Het restaurant beslaat 9 

aaneengebouwde huizen op de hoek van de Beenhouwers- en de Dominicanenstraat en er 

is plaats voor 400 mensen in de zaal en voor 120 personen op het terras. Dagelijks worden 

er meer dan 1 000 klanten bediend.

In het kader van een globale herschikking van de bedrijfskredieten, heeft de G.i.m.b. in 2009 

een lening toegekend van e 2 miljoen, voor een termijn van 15 jaar. 

Groupe Léon Vanlancker n.v.

Tewerkstelling

97

www.chezleon.be

 Tussenkomst G.i.m.b.

€ 2	000	000	(lening)

 Financiële gegevens
Kapitaal : e 6 827 000
Eigen vermogen	(2010	-	voorlopig)	: e 7 127 407
Omzet	(2010	-	voorlopig)	: e 8 680 698
EBITDA	(2010	-	voorlopig)	: e 1 303 055 
Resultaat van het boekjaar (2010	-	voorlopig)	: e 261 057

Voeding
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ICT

 Maatschappelijke zetel

Werkhuizenstraat 7/9 - 1080 Brussel     

 Belangrijkste aandeelhouder

Charles-Henri Dallemagne

De vennootschap Horomeca verdeelt in België oplossingen voor tijdsbeheer en tijdsregistratie, 

van de eenvoudige prikklok tot het informaticagestuurd systeem voor tijdsbeheer.

Horomeca levert verschillende producten af, gaande van toegangs-controles, geïnforma-

tiseerd tijdsbeheer tot eenvoudige apparaten voor tijdsbeheer zoals de prikklok.

Deze producten worden in hoofdzaak verkocht aan kleine en middelgrote ondernemingen, 

met een tewerkstellingsgraad van minder dan 50 personen.  Toch zijn er ook een paar grote 

klanten bij, zoals ondernemingen die nog een eenvoudig systeem gebruiken in welbepaalde 

toepassingen zoals de beschermde werkplaatsen, de klinieken en de O.C.M.W.’s.

In het kader van haar verdere uitbouw heeft de G.i.m.b. aan Horomeca een lening toegekend 

van e 25 000.

Horomeca n.v.

Tewerkstelling

1

www.horomeca.com 

 Tussenkomst G.i.m.b.

€ 25	000	(lening)

 Financiële gegevens
Kapitaal : e 18 592 
Eigen vermogen	(31.12.09)	: e 41 397 
Omzet	(31.12.09)	:€e 83 059 
EBITDA	(31.12.09)	: e 11 822 
Resultaat van het boekjaar	(31.12.09)	: e 639
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 Maatschappelijke zetel

Margarethasquare 14 B 15 - 1000 Brussel   

ILPA is gespecialiseerd in het ontwerp en de realisatie op zich van plurisectoriële projecten 

(hospitalen,	 hotels,	 laboratoria,	 kantoren,…)	 vooral	 in	 het	 buitenland.	 Het	 bedrijf	 beschikt	

over belangrijke referenties in verschillende landen zoals Afrika, Azië, Europa en het Midden-

Oosten.

In	2009	werden	de	bouwprojecten	in	Bulgaije	(kantoren)	en	in	de	Emiraten	(hotel)	voortgezet	

en werd onderhandeld over verschillende projecten in de Dominicaanse Republiek.

Momenteel is het bedrijf onder de bescherming van een gerechtelijke procedure.

ILPA n.v.

www.ilpa-sa.com

 Tussenkomst G.i.m.b.

€ 1	102	685	(kapitaal)

 Financiële gegevens
Kapitaal : e 2 600 000 

Bouw 
& Vastgoed

58



 Maatschappelijke zetel

Genèvestraat 10 - 1140 Brussel  

 Belangrijkste aandeelhouders

Daisy Hubin, Jean-Jacques Monnom

Ontwerpbureau voor design en packaging. JJM bestaat al 20 jaar en kende een gestage 

groei van zijn activiteiten. JJM heeft dankzij zijn ervaring en snelle uitvoering naam verworven 

in zijn domein. De vennootschap realiseert een omzet van bijna e 6 miljoen en rekent onder 

haar klanten Carrefour, Danone, Kraft… waarvoor zij de verpakkingen van hun producten 

ontwerpt en vervaardigt.

JJM is ook actief in de «brand activation» : zij ontwerpt en vervaardigt promotie- en 

animatiemateriaal bestemd voor de verkooppunten, zoals o.m. displays, promotiefolders, 

kortingsbonnen…

JJM werkt op Europees niveau en bezit ook een zetel in Parijs en Warschau.

De G.i.m.b. heeft in oktober 2009 aan JJM een lening toegekend van e 500 000 teneinde, 

om redenen van de toename van de activiteiten, het bedrijfskapitaal aan te vullen.

JJM n.v.

Tewerkstelling

64

www.jjm-design.com

 Tussenkomst G.i.m.b.

€ 500	000	(lening)

 Financiële gegevens
Kapitaal : e 125 000
Eigen vermogen	(31.12.09) : e 1 592 658
Omzet	(31.12.09)	: e 6 179 660
EBITDA	(31.12.09)	: e 485 598
Resultaat van het boekjaar	(31.12.09) : e 127 299

Communicatie
& Media
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 Maatschappelijke zetel

Horzelstraat 100 - 1180 Brussel  

 Belangrijkste aandeelhouders

Familie Leidensdorf, Palomino, Progress Fund, 
G.i.m.b. 

John Robert en zijn filiaal Groep Mandco, verkochten het prêt-à-porter-merk Matin Blanc, 

in	 een	 20-tal	 verkooppunten	 in	 België	 en	 in	 Frankrijk	 (eigen	 winkels,	 corners	 Inno	 en	

franchisewinkels).

Ingevolge de moeilijke economische toestand, die zich vooral op de verkoop in Frankrijk 

manifesteert, zag de onderneming zich genoodzaakt een verzoek tot gerechtelijke 

reorganisatie in te dienen en zijn activa onder gerechtelijke autoriteit te plaatsen. Na een 

poging tot herschikking, heeft het bedrijf in februari 2011 het faillissement aangevraagd.

John Robert n.v.

Tewerkstelling

10

www.matinblanc.com

 Tussenkomst G.i.m.b.

€ 250	000	(kapitaal	en	lening)

 Financiële gegevens
Kapitaal : e 701 430
Eigen vermogen	(31/01/2010)	: - e 210 342
Omzet	(31/01/2010)	: e 1 092 390
EBITDA	(31/01/2010)	: - e 14 159
Resultaat van het boekjaar (31/01/2010)	: - e 230 988

Textiel
& Confectie
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 Maatschappelijke zetel

Van Volxemlaan 328 - 1190 Brussel     

 Belangrijkste aandeelhouders

Jacqueline Siméons, Pierre Slegers, Thomas 
Slegers

Labima vervaardigt en verkoopt farmaceutische producten en producten OTC.  De 

onderneming is uitgerust om tabletten te produceren, evenals capsules, oplossingen en 

emulsies volgens de voorschriften van GPM en de normen ISO 9001.

Haar	ontwikkelingspijlers	zijn	drievoudig	:	ontwikkeling	van	producten	onder	eigen	naam	(in	

hoofdzaak	neus-	en	keelverstuivers	en	neus-	en	keeldruppels),	producten	die	door	derden	

verkocht worden en de productie van klinische proeven voor rekening van derden.

Deze verschillende producten worden gemaakt in de productie-eenheid te Vorst, die verspreid 

is	over	verschillende	zalen	(samenpersing,	vermaling,	vloeistof,	verpakking	van	de	pastilles	en	

van	de	vloeistoffen),	alsook	een	stockruimte.

Labima heeft in 2009 de productieactiviteiten van de vennootschap Pierre Fabre Santé 

Benelux overgenomen. Deze overname hield niet alleen de productie van OTC-producten 

en geneesmiddelen in, maar ook de overname van het voormalige personeel van de 

vennootschap.

De G.i.m.b. is voor deze overname tussengekomen.

Labima n.v.

Tewerkstelling

18

www.labima.com

 Tussenkomst G.i.m.b.

€ 300	000	(lening)

 Financiële gegevens
Kapitaal : e 1 770 000 
Eigen vermogen	(31.12.09)	: e 20 961
Omzet	(31.12.09)	: e 2 081 744
EBITDA	(31.12.09)	: e 20 012
Resultaat van het boekjaar	(31.12.09)	: - e 277 873

Biotechnologie
& Gezondheid
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 Maatschappelijke zetel

Jean en Pierre Carsoellaan 7 - 1180 Brussel  

 Belangrijkste aandeelhouders

Karine Carvalho, Sylvie Leullier

Ma Chocolatière is gespecialiseerd in de fabricatie en bewerking van ambachtelijke 

chocoladeproducten. Op twee stappen van het Sint-Jobsplein te Ukkel wordt u door Karine 

Carvalho en Sylvie Leullier ontvangen in hun atelier-degustatiesalon. Deze dames organiseren 

overdag en ‘s avonds rondleidingen om u deelgenoot te maken van hun know-how. Sinds kort 

worden er ook activiteiten van ongeveer 2 uur voorgesteld ter gelegenheid van verjaardagen 

van kinderen. Die kunnen er dan de geheimen ontdekken van hoe de koffieboon chocolade 

wordt, ze kunnen proeven en zelf creaties maken. 

Ma Chocolatière maakt sinds enkele maanden ook gepersonaliseerde pralines voor haar 

klanten. Of het nu om evenementen of bedrijfsgeschenken gaat : elke praline wordt gemaakt 

op maat van de klant.Dat kan gaan van het maken van een logo, het drukken van kleuren- of 

zwart-wit foto’s, tot een eenvoudige boodschap.

De G.i.m.b. is tussengekomen om het bedrijfskapitaal van de vennootschap te versterken en 

om bijkomend materiaal aan te schaffen. 

Ma Chocolatière n.v.

Tewerkstelling

3

Artisan Chocolatier

CCMa hocolatière

www.machocolatiere.be

 Tussenkomst G.i.m.b.

€ 100	000	(lening)

 Financiële gegevens
Kapitaal : e 68 500
Eigen vermogen	(31.12.09)	: e 38 430
Omzet	(31.12.09)	: e 97 229
EBITDA	(31.12.09)	: - e 12 768
Resultaat van het boekjaar	(31.12.09)	: - e 20 939

Voeding
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 Maatschappelijke zetel

A. Gevaertstraat 17 - 1070 Brussel  

 Belangrijkste aandeelhouders

Carine Gilson, G.i.m.b., Stéphane Borremans

Carine Gilson maakt deel uit van de Belgische generatie van ontwerpers en stylisten. Zij is 

internationaal gekend in de wereld van de luxelingerie.

Haar passie voor kant brengt haar, in 1994, tot de creatie van de lijn «Carine Gilson Lingerie 

Couture». Haar creaties worden vervaardigd uit zijde van Lyon en ze zijn verwerkt met 

chantillykant, met de hand ingelegd volgens zeer rijkelijke motieven.

Met deze prachtige en fijne lingerie, waar satijn en zijdemousseline verweven worden, subtiel 

versierd met ragfijne kant, zowel om overdag als ’s nachts te dragen, trekt zij de meest 

prestigieuze boetieken en department stores uit New York, Tokyo, Moskou, Barcelona en 

Rome aan. Zowel in Parijs als in Londen is er een boetiek waar uitsluitend lingerie van de 

merknaam Carine Gilson verkocht wordt.

Zoals voor vele ondernemingen het geval was, werd ook Maille France in 2009 getroffen door 

de crisis, met een weerslag op de omzet als gevolg. Gelukkig kon door een forse ingreep op 

de kosten de weerslag op de resultaten ingeperkt worden.

In 2010, op het hoogtepunt van de 20ste verjaardag van het merk, opende Carine Gilson 

een boetiek in de Antoine Dansaertstraat in Brussel en nam ze deel aan een vermaarde 

modeshow in New York. Nu zij van een almaar groeiende bekendheid geniet, liggen haar 

prioriteiten voor 2011 resoluut op een verdere ontwikkeling in het buitenland.

Maille France n.v.

Tewerkstelling

14

www.carinegilson.com

 Tussenkomst G.i.m.b.

€ 550	000	(kapitaal	en	lening)

 Financiële gegevens
Kapitaal : e 280 987
Eigen vermogen	(2010	-	voorlopig)	: e 297 298 
Omzet	(2010	-	voorlopig)	: e 745 879 
EBITDA	(2010	-	voorlopig)	: e 73 095 
Resultaat van het boekjaar	(2010	-	voorlopig)	: e 6 202

Textiel
& Confectie

63



 Maatschappelijke zetel

Arthur Maesstraat 66 - 1130 Brussel   

 Belangrijkste aandeelhouders

Atelier des Alliés b.v.b.a., Gianni Manunta, Jean 
Duruisseau, G.i.m.b. 

M.D.G. n.v., artisanaal groothandelsatelier van banketgebak en quiches van hoge kwaliteit, 

werd opgericht bij de herstructurering van Paul Espagne n.v. Het clienteel bestaat hoofdzakelijk 

uit depotwinkels maar ook uit traiteurs en caterings, via een commercialisatiebedrijf.

MDG n.v.

Tewerkstelling

22  Tussenkomst G.i.m.b.

€ 495	787	(kapitaal)

 Financiële gegevens
Kapitaal	(31.12.10)	: e 1 001 618 
Eigen vermogen	(31.12.10)	: e 587 603
Omzet	(31.12.10)	: e 1 619 355 
EBITDA	(31.12.10)	: - e 15 486
Resultaat van het boekjaar	(31.12.10)	: - e 113 291

Voeding
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 Maatschappelijke zetel

Belvédèrestraat 27 - 1050 Brussel     

 Belangrijkste aandeelhouders

Memnon Holding n.v., G.i.m.b.

Memnon	Archiving	Services,(Memnon)	biedt	diensten	aan	voor	digitalisering	van	audiovisuele	

archieven en een valorisering van digitale archieven. In enkele jaren tijd is de vennootschap 

de vertrouwenspartner geworden van culturele instellingen en audiovisuele bedrijven, die hun 

audiovisueel patrimonium willen bewaren.

Memnon	digitaliseert	ook	allerhande	archiefmedia	(geluidsapparatuur	:	magnetische	tapes,	

audiocassetten, vinylplaten,  en videodapparatuur : Betacam SP, U-Matic, 1 of 2 millimeter, 

VHS,	 D3,	 D9,	 enz…,)	 en	 digitale	 apparatuur	 (geluidsapparatuur	 :	 DAT,	 CD,	 en	 video-

appapratuur	:	Digi	Beta,	DVD,	DVC	Pro,	DV	Cam,	P2,	enz,…).

Er wordt voor het ogenblik op de vennootschap beroep gedaan voor het digitaliseren van 

meer	van	500.000	uren	audiovisuele	archieven	(350	000	uren	geluidsarchieven	en	150	000	

uren	videoarchieven)	voor	instellingen	als	de	Bibliothèque	Nationale	van	Frankrijk,	de	Deense	

Radio,	de	British	Library,	Sonuma	(RTBF),	enz.

Memnon Archiving Services n.v.

Tewerkstelling

45

www.memnon.be

 Tussenkomst G.i.m.b.

€ 1	720	500	(kapitaal)

 Financiële gegevens
Kapitaal : e 629 107 
Eigen vermogen	(31.12.10	-	voorlopig)	: e 781 226
Omzet	(31.12.10	-	voorlopig)	: e 2 417 789
EBITDA	(31.12.10	-	voorlopig)	: e 557 143
Resultaat van het boekjaar	(31.12.10	-	voorlopig)	: 
e 225 388

Audiovisueel
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De vennootschap Mmmmh ! biedt zowel aan particulieren als aan bedrijven een concept van 

actieve culinaire animatie aan, via kooklessen en lessen in wijnkunde. Men kan kennismaken 

met de Thaïse, Italiaanse en moleculaire keuken, maar daarnaast zijn er ook kooklessen voor 

kinderen en tijdens het weekend kan men er terecht voor workshops en sinds 2010 in de 

academie Mmmmh !, rond culinaire ontspanning.

Deze kooklessen vinden plaats bij Mmmmh! zelf aan de Charleroisesteenweg nr. 92, waar 

er tevens een winkel is van 500 m², waar iedereen alles terugvindt om de lessen die hij heeft 

gevolgd in de praktijk om te zetten. Deze ruimte is volledig gewijd aan de culinaire geneugten 

en men kan er meer dan 2 000 artikelen aankopen, gaande van verse of gedroogde producten, 

machines, toestellen tot allerhande boeken; zowat alles is er te vinden.

De G.i.m.b.-groep is reeds meerdere malen tussengekomen, samen met het privé-

investeringsfonds Progress Fund, om de maatschappij te steunen bij haar verdere uitbouw in 

Brussel, maar ook internationaal.

Om het hoofd te bieden aan een thesaurietekort is ook de G.i.m.b., eveneens samen met 

Progress Fund, in 2009 tussengekomen.

Mmmmh ! n.v.

www.mmmmh.be 

 Maatschappelijke zetel

Charleroisesteenweg 92 - 1060 Brussel   

 Belangrijkste aandeelhouders

Jean-Patrick Scheepers, Carlo de Pascale, 
Progress Fund, Brustart

Tewerkstelling

13  Tussenkomst G.i.m.b.

€ 149	400	(lening)

 Financiële gegevens
Kapitaal : e 905 000
Eigen vermogen	(31.12.09) : - e 318 330
Omzet	(31.12.09) : e 2 050 465
EBITDA	(31.12.09)	: - e 293 264
Resultaat van het boekjaar	(31.12.09)	: - e 578 552

Voeding
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ICT

 Maatschappelijke zetel

Lusambostraat 34 A - 1190 Brussel 

 Belangrijkste aandeelhouder

Robert Mendlicki

M.C.S ontwerpt en verkoopt reeds meer dan 30 jaar elektronische versnellingssystemen ten 

behoeve van industriële autoconstructeurs : toestellen voor de civiele bouwkunde, laad- en 

losmachines, landbouwmachines, autocars, militaire voertuigen, enz. Bijna 50% van de omzet 

staat op rekening van de toestellen voor civiele bouwkunde en voor laad- en losmachines.

M.C.S. is nagenoeg de enige kleine «mecano-elektronische» onderneming met basis te 

Brussel. Daar wordt het meest verkocht, zowel direct als via een netwerk van verdelers/agenten 

(Zuid-Korea,	Australië,	Nieuw-Zeeland).	Men	kan	hier	echt	spreken	van	een	wereldmarkt.

De tussenkomst van de G.i.m.b. dient voor prospectie van nieuwe markten en voor de 

aanwerving in 2011 van een commercieel technicus.

Mobile Control Systems n.v.

Tewerkstelling

12

www.mcs-belgium.com

 Tussenkomst G.i.m.b.

€ 200	000	(lening)

 Financiële gegevens
Kapitaal (30.06.10)	: e 161 000
Eigen vermogen (30.06.10)	: e 291 719
Omzet (30.06.10) : e 1 263 520
EBITDA (30.06.10)	: e 117 160
Resultaat van het boekjaar	(30.06.10)	: - e 90 718

67



ICT

 Maatschappelijke zetel

Terhulpsesteenweg 150 - 1070 Brussel     

 Belangrijkste aandeelhouders

Mobilitas b.v.b.a., Sherpa Invest, G. Delguste, 
F. De Pillecyn 

Mobile Token is gespecialiseerd in de informatisering van de activiteiten van ondernemingen.  

Met de hulp van INNOVIRIS heeft ze haar eigen producten ontwikkeld.

De vennootschap biedt de beste oplossingen aan voor de verschillende stadia zoals planning 

van de bezoeken, optekening van de werktijd van de verschillende mobiele ploegen, 

genereren van activiteitenverslagen en positiebepaling.  Zijn belangrijkste klanten komen uit 

de bouwsector en de sector van field marketing.

Zoals zoveel andere KMO’s werd ook Mobile Token getroffen door de crisis en was er een 

daling van de verschillende activiteiten. Terwijl in 2009 de omzet daalde en dit boekjaar 

afgesloten werd met verlies, is na drastische drukking van de uitgaven de toestand in 2010 

hersteld en kon het boekjaar afgesloten worden met een winst.

Mobile Token n.v.

Tewerkstelling

11

www.mobiletoken.com

 Tussenkomst G.i.m.b.

€ 300	000	(converteerbare	obligatielening)

 Financiële gegevens
Kapitaal : e 658 673 
Eigen vermogen	(2010	-	voorlopig)	: e 51 752
Omzet	(2010	-	voorlopig)	: e 1 085 916 
EBITDA	(2010	-	voorlopig)	: e 145 329
Resultaat van het boekjaar	(2010	-	voorlopig)	: e 99 772
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Telecommunicatie

 Maatschappelijke zetel

Terhulpsesteenweg 181 - 1170 Brussel   

 Belangrijkste aandeelhouders

Loïc Waucquez, Bernard Noël de Burlin, Hervé et 
Cédric van den Abeele, José Zurstrassen

Mondial Telecom is een operator die aan particulieren en professionele klanten zowel vaste 

als mobiele telefonie aanbiedt, evenals ADSL-lijnen. Mondial Telecom en haar filiaal Happy 

Many fusioneerden in 2009 en opereren sindsdien onder één naam, nl. Mondial Telecom.

In het licht van ambitieuze ontwikkelingsprojecten is de vennootschap in 2009 overgegaan tot 

een kapitaalverhoging van om en bij de € 2 miljoen. De G.i.m.b. heeft aan deze financiering 

bijgedragen door toekenning van een nieuwe lening van € 550 000.

Mondial Telecom anticipeert in feite op de technologische evolutie van de telecommunicatie 

en biedt aan haar klanten efficiënte en betrouwbare oplossingen aan aantrekkelijke tarieven. 

In	augustus	2009	werd	de	oplossing	«Cherry»	–	becherry.be		op	de	markt	gebracht;	dit	is	een	

volkomen	nieuw		telecomproduct,	dat	Wi-fi	(IP)	en	GSM/3G	aan	elkaar	koppelt	:	de	mobile	

geabonneerde wordt automatisch van het GSM-net overgeschakeld naar het Wi-fi-net van 

zodra dit net beschikbaar is, wat uiteindelijk een grote kostenbesparing met zich brengt.

Mondial Telecom  heeft in 2010 een nieuwe kapitaalverhoging doorgevoerd van € 5,6 miljoen 

ter verzekering van de internationale ontplooiing van het product Cherry.

Mondial Telecom n.v.

Tewerkstelling

18

www.mondialtelecom.be - www.becherry.be

 Tussenkomst G.i.m.b.

€ 750	000	(lening)

 Financiële gegevens
Kapitaal : e 3 628 000 
Eigen vermogen	(2009)	: e 1 343 277
Omzet	(2009)	: e 3 207 205 
EBITDA	(2009)	: - e 891 747
Resultaat van het boekjaar	(2009) : - e 1 578 378
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 Maatschappelijke zetel

Paepsemlaan 18 c - 1070 Brussel     

 Belangrijkste aandeelhouders

J-C. Macé, G.i.m.b. 

N.C.S. is actief op de markt van de elektronische beveiliging. Samen met haar Franse 

dochtermaatschappij realiseert ze een omzet van € 1,5 miljoen.

De vennootschap vervaardigt en verkoopt geïntegreerde systemen voor elektronische 

toegangscontrole en beveiliging- en technisch bewakingsbeheer  van gebouwen. De 

vennootschap is eigenaar van haar softwarebronnen en van haar elektronische producten 

die door haar eigen onderzoeksafdeling worden ontwikkeld. NCS is vermaard voor haar 

vernieuwingen in al haar vakdomeinen :

•		 lezen	van	badges,

•		 elektronische	controle-,		besturing-	en	communicatie-eenheden,	

•		 pakketten,	speciaal	voor	het	informaticabeheer	van	de	beveiliging	van	de	onderneming,	

waaronder de fysieke toegangscontrole, 

•	 onderzoeksprojecten	en	engineering	van	oplossingen	voor	beveiligingsbeheer,

•	 assistentie	bij	het	in	werking	stellen	en	bij	de	exploitatie,	

•	 assistentie	van	een	gespecialiseerd	call	center.

National Control Systems n.v.

Tewerkstelling

10

www.scaline.com

 Tussenkomst G.i.m.b.

€ 601	408	(kapitaal	en	lening)

 Financiële gegevens
Kapitaal : e 1 287 000 
Eigen vermogen	(geconsolideerd	2010	-	voorlopig)	: e 118 413
Omzet (geconsolideerd	2010	-voorlopig)	: e 1 409 938
EBITDA	(geconsolideerd	2010	-	voorlopig)	: e 177 745
Resultaat van het boekjaar	(geconsolideerd	2010	-	voorlopig)	: 
e 46 395

70



 Maatschappelijke zetel

Terhulpsesteenweg 187/189 - 1170 Brussel   

 Belangrijkste aandeelhouders

Orion Mgt., ING België, G.i.m.b.

Numeca International ontwikkelt en commercialiseert software systemen voor de simulatie 

van	 stromingen	 van	 vloeistoffen	 en	 gassen	 (CFD	 -	 Computational	 Fluid	 Dynamics).	 Deze	

systemen worden aangewend voor analyse en ontwerp van allerlei processen, componenten 

en industriële producten, waar fluida een belangrijke rol spelen.

Numeca International is vandaag één van de meest dynamische software uitgevers op de 

markt, door het wereldwijde gebruik van haar producten, het tempo en kwaliteit van haar 

ontwikkelingen, de expertise, support en hoge kwalificatie van haar teams en de constante 

technologische innovatie van haar producten.

Numeca International is wereldwijd aanwezig, met een eigen filiaal in de VS en door middel 

van een netwerk van agenten, en telt als klanten de meest prestigieuze vennootschappen uit 

de industrie, zoals Snecma, Rolls-Royce, Honeywell, ABB, Pratt & Whitney, General Electric, 

e.a.

In 2010 steeg de verkoop met 18%, maar het resultaat lag lager dan in 2009, te wijten aan 

niet recurrente kosten voor de verhuis van de vennootschap naar twee nieuwe en ruimere 

werkplaatsen. Er werden in 2010 ook 10 nieuwe medewerkers in dienst genomen.

Numeca International n.v.

Tewerkstelling

55

A new wave in fluid dynamics
www.numeca.com

NUMECA CFD Solution for the
Automotive Industry

FINETM / Hexa

www.numeca.com 

 Tussenkomst G.i.m.b.

€ 247	894	(kapitaal)

 Financiële gegevens
Kapitaal	(2010	-	niet	geconsolideerd) : e 1 020 454
Eigen vermogen	(2010	-	niet	geconsolideerd)	: e 4 025 865
Omzet	(2010	-	geconsolideerd)	: e 8 930 466
EBITDA	(2010	-	geconsolideerd)	: e 1 342 489
Resultaat van het boekjaar	(2010	-	geconsolideerd)	: 
e 781 242

ICT
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 Maatschappelijke zetel

rue du Belvédère 27/5 - 1050 Brussel  

 Belangrijkste aandeelhouders
Axa Belgium, Beco n.v., Bernard Boon Falleur, BNP 
Paribas Fortis, Braminvest, Brussels Securities, Cobepa, 
Connectimmo, De Wilg, Dexia Banque, Diepensteyn, 
d’Ieteren, Domo Real Estate, Eikelenberg, Electrabel, 
Fondation Roi Baudouin, Fortis AG, FPM, Glaverbel, 
ImmoDesimpele, ING, Interparking, KBC Banque, 
Leasinvest, Groupe Lhoist, LuxempartMeaunet, 
MoortgatBrouwerij, PMV, Ravago Production, Roularta 
Media Group, SD Worx, Sofina, Soudal, G.i.m.b., 
Tamesis, Titan Baratto n.v.,Umicore, VlerickVastgoed

De renovatie van de NIR-site en zijn beroemde « Studio 4 » die op het Flageyplein gevestigd 

is, heeft lang geduurd en heeft veel werk vereist.

Een veertigtal investeerders die voornamelijk Belgische ondernemingen en financiële groepen 

verzamelen	(waaronder	de	G.i.m.b.	)	hebben	samen	meer	dan	€ 30 miljoen  besteed aan de 

lancering van het project. 

Voor het culturele gedeelte dat meer dan de helft van het gebouw beslaat werd de uitbating 

toevertrouwd aan de v.z.w. Flagey. Flagey is de eerste grote culturele instelling die het 

voorwerp is van een structurele co-communitaire financiering.

Na langdurige onderhandelingen besloten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse 

Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de gemeente Elsene hun krachten te bundelen 

om een openbare steun van € 2 miljoen toe te kennen aan het project Flagey.

Dit betekent een belangrijke erkenning van de rol die de n.v. Omroepgebouw Flagey en 

haar investeerders, waaronder de G.i.m.b. speelde bij de opstart van dit project. Sindsdien 

verzekert de G.i.m.b., via haar filiaal Bruservices, het beheer van de n.v. Omroepgebouw 

Flagey, die sinds 2007 eigenaar is van het gebouw.

Omroepgebouw Flagey n.v.

Tewerkstelling

1,5

 www.flagey.be (site	de	l’asbl	Flagey) 

 Tussenkomst G.i.m.b.

€ 1	195	787	(kapitaal	en	lening)

 Financiële gegevens
Kapitaal	(31.12.10)	: e 21 318 660 
Eigen vermogen	(31.12.10)	: e 17 538 642  
Omzet	(31.12.10) : e 1 811 548 
EBITDA	(31.12.10)	: e 1 465 782
Resultaat van het boekjaar	(31.12.10) : - e 148 970

Audiovisueel
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 Maatschappelijke zetel

Domaine Latour de Freins

Engelandstraat 555 - 1180 Brussel     

 Belangrijkste aandeelhouders

Theodorus II, G.i.m.b., S. Jooris, Ph. Mathuis

Ovizio	is	een	spin-off	van	de	«Université	Libre	de	Bruxelles»	(ULB)	dat	eind	2009	werd	opgericht	

en gespecialiseerd is in beeldverwerkingsystemen gebaseerd op Digitale Holografische 

Microscopie	(DHM).	De	technologie	is	ontstaan	rond	een	portefeuille	patenten	ontwikkeld	aan	

het Microgravity Research Center van de universiteit. Het bedrijf ontwerpt en commercialiseert 

optische instrumenten en een aangepast dienstenpakket voornamelijk bestemd voor de Life 

Sciences sector.

De innovatieve 3D technologie van Ovizio genereert holografische beelden van hoge kwaliteit 

met een maximale horizontale resolutie van 230nm en een verticale resolutie van 2nm, ideaal 

voor het bestuderen van dynamische fenomenen in real-time. De geavanceerde apparatuur 

kan zowel in klassieke microscopie- als in fluorescentie mode gebruikt worden. Typische 

toepassingsdomeinen zijn: bioreactoren, biotechnologie, dunne filmtoepassingen, laboratoria 

en bloedanalyse.

Het eerste werkjaar kon de vennootschap een 1ste serie apparatuur afwerken en reeds vier 

bestellingen in de wacht slepen, die begin 2011 zullen uitgevoerd worden.

Ovizio n.v.

Tewerkstelling

6

www.ovizio.com 

 Tussenkomst G.i.m.b.

€ 240	000	(kapitaal	en	lening)

 Financiële gegevens
Kapitaal : e 120 000
Eigen vermogen : e 120 000
Omzet : 1ste jaar van uitbating 
EBITDA : 1ste jaar van uitbating 
Resultaat van het boekjaar : 1ste jaar van uitbating

ICT
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 Maatschappelijke zetel

Waterleidingstraat 173 - 1050 Brussel   

 Belangrijkste aandeelhouders

Joëlle	Zalc,	Dalia	Wyszegrodzki–Neuhaus,	IW	
Consult

In 1992 openen twee vriendinnen, Joëlle Zalc en Nadia Neuhaus, in Elsene de boetiek «Basile 

et Boniface», gespecialiseerd in babyproducten. In die tijd waren ze zelf in blijde verwachting 

en in de gespecialiseerde handel konden ze niet vinden wat ze zochten. Daarom creëerden 

ze een kledingcollectie van het hogere gamma, onder de merknaam «Basile et Boniface». In 

hun winkels zijn tevens artikelen voor peuters te koop. 

Ze ontwikkelden onder hun eigen merknaam ook een collectie van kinderkamers, die nu te 

verkrijgen zijn in bepaalde multi-merkenwinkels.

Toen de vennootschap met een thesaurieprobleem te kampen had, is de G.i.m.b. via een 

crisiskrediet tussengekomen;  de leveranciers stonden er immers op tijdig contant betaald te 

worden en de omzet was op dat moment lichtjes aan het dalen.

Momenteel is het bedrijf onder de bescherming van een procedure van gerechtelijke 

reorganisatie. Begin maart moest ze het faillissement aanvragen.

Page Centrale n.v.

Tewerkstelling

3

www.basile-boniface.be

 Tussenkomst G.i.m.b.

€ 120	000	(lening	/crisiskrediet)

 Financiële gegevens
Kapitaal : e 228 600 
Eigen vermogen	(31.12.09)	: - e 276 996
Omzet	(31.12.09)	: e 1 249 601
EBITDA	(31.12.09)	: - e 153 928 
Resultaat van het boekjaar	(31.12.09)	: - e 327 137

Textiel
& Confectie
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 Maatschappelijke zetel

Waversesteenweg 173 - 1050 Brussel     

 Belangrijkste aandeelhouders

Thierry Goor, Pascal Lambert, G.i.m.b. 

Polygone is een communicatiebureau dat opgericht werd in 2006 en meer dan 200 

medewerkers telt, verspreid over Brussel, Parijs en Lyon. Polygone heeft een transversale 

visie en heeft zowat in alles ervaring wat betrekking heeft op communicatie : traditionele 

reclame, digitale communicatie, gezondheidscommunicatie, shopper marketing,…

Polygone is in september 2010 toegetreden tot Alternext. Aan deze introductie op de 

beursmarkt ging een kapitaalverhoging van € 4,2 miljoen vooraf, waarop meerdere 

investeerders, waaronder ook de G.i.m.b.,  hebben ingetekend.

Met deze fondsen kon Polygone Hello Agency, marktleider in de Belgische retail marketing, 

overnemen.

De groep had in 2010 te kampen met een totaal ongunstige publiciteitsmarkt. Daarbij werd 

in 2011 het Frans filiaal onder gerechtelijke herschikking geplaatst.

Polygone International n.v.

Tewerkstelling

205

www.polygonegroup.com

 Tussenkomst G.i.m.b.

€ 4	500	000	(kapitaal	en	lening)

 Financiële gegevens
Kapitaal	(31.12.2010)	: e 5 962 000
Eigen vermogen	(31.12.10	-	geconsolideerd) : e 1 556 000
Omzet	(31.12.10	-	geconsolideerd) : e 20 118 000
EBITDA	(31.12.10	-	geconsolideerd) : - e 3 569 000
Resultaat van het boekjaar	(31.12.10	-	geconsolideerd) : 
- e 5 216 000

Communicatie
& Media
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 Maatschappelijke zetel

De Béjarlaan 4 - 1120 Brussel    

 Belangrijkste aandeelhouders

G.i.m.b., Promoven

Primo Group is één van de Belgische specialisten in event communicatie, actief in 

standindustrie, events, showroom en display.  Als lid van het O.S.P.I. netwerk (Octanorm 

Service Partner International ) leidt Primo Group projecten vanaf het ontwerp tot en met de 

realisatie, en dit over de hele wereld.

De terugvallende omzet, begonnen in 2008 zette zich verder in 2009 en in 2010 wat het 

bedrijf er toe verplichte een aanvraag tot gerechtelijke reorganisatie in te dienen in juni 2010.

Eind december 2010 heeft de Handelsrechtbank van Brussel het neergelegde plan 

goedgekeurd zodat het bedrijf zijn activiteiten verder kan verder zetten met nieuwe 

perspectieven van partnerschap met industriëlen uit de sector.

Eind april 2011 werd de overname door een Brusselse aandeelhouder geconcretiseerd zodat 

de economische activiteit en de werkgelegenheid op de site van Primo Group kunnen verder 

gezet.

Primo Group n.v.

Tewerkstelling

31

www.primogroup.be 

 Tussenkomst G.i.m.b.

€ 743 680 (kapitaal)

 Financiële gegevens
Kapitaal : e 2 060 000
Eigen vermogen (31.12.10) : e 960 518
Omzet (31.12.10) : e 4 926 393
EBITDA (31.12.10) : e 620 863
Resultaat van het boekjaar (31.12.10) : e 148 452

B2B Diensten
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 Maatschappelijke zetel

Winston Churchilllaan 149 - 1180 Brussel    

 Belangrijkste aandeelhouder

Grect FD. 

Duurzame 
ontwikkeling

De vennootschap is een actieve promotor van het milieu en stelt hiervoor aan Europese 

beroepsverenigingen voor duurzame ontwikkeling een voorbeeldgebouw ter beschikking.

Zij treedt eveneens op als consultant en expert in vastgoedprojecten die hun energetische 

efficiëntie willen optimaliseren en hun hernieuwbare energieën wensen te integreren.

RenewableEnergyConstruct Arlon n.v.

 Tussenkomst G.i.m.b.

€ 620	000	(kapitaal	en	lening)

 Financiële gegevens
Kapitaal : e 378 000 
Eigen vermogen	(2009)	: - e 373 222
EBITDA	(2009)	: e 167 937 
Resultaat van het boekjaar	(2009)	: - e 57 350
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 Maatschappelijke zetel

Rusatiralaan 9 - 1083 Brussel       

 Belangrijkste aandeelhouders

Eddy Lemberechts, Serge Pylyser, Antoine 
Glorieux, Stéphane Pahaut, G.i.m.b. 

Renove Electric werd in 1989 opgericht door Eddy Lembrechts en Serge Pylyser : gedurende 

een tiental jaren bestaat hun activiteit in  het plaatsen van huishoudelijke elektrische installaties.  

Eind de jaren 90 gaat de onderneming, sterk door haar kennis ter zake, over tot de elektrische 

installaties van hoger vermogen, meer bepaald in de grotere distributiebedrijven.

Milieubewust maar tevens bewust van het potentieel van de hernieuwbare energie, begint de 

onderneming vanaf 2004 met een nieuwe activiteit, namelijk de installatie van fotovoltaïsche 

zonnecentrales en voor deze nieuwe technieken schoolt zij haar personeel om.

Renove Electric is gevestigd in Ganshoren in een CO2-neutraal gebouw, opgetrokken met 

gebruik van alle technieken inzake vernieuwbare energie, die kunnen aangewend worden in 

een stadsmilieu.

Renove Electric n.v.

Tewerkstelling

36

www.renove-electric.be

 Tussenkomst G.i.m.b.

€ 600	000	(kapitaal	en	lening)

 Financiële gegevens
Kapitaal :e 575 000
Eigen vermogen	(31.12.09)	: e 1 241 683
Omzet	(31.12.09)	: e 14 986 110
EBITDA	(31.12.09)	: e 559 714
Resultaat van het boekjaar (31.12.09)	: e 34 992

Duurzame 
ontwikkeling
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 Maatschappelijke zetel

Oude Vijversstraat 55 - 1190 Brussel        

 Belangrijkste aandeelhouder

François-Joseph de Lantsheere

Sdesign is een studiebureau, actief in de signalisatie, de stedelijke identiteit en de grafische 

vormgeving, zowel in de privé- als in de openbare sector.

Sdesign biedt volledige progamma’s voor signalisatie zowel binnenshuis als buitenshuis, 

zowel in de privé- als in de openbare sector, alsook in de expografie en neemt opdrachten 

aan op het vlak van expografie, museografie, grafische en typografische werken. 

De omvang van de projecten is van geen belang : het kan gaan van de eenvoudige lay-

out van een signalisatiebord tot grote signalisatiestudies voor steden of gemeenten, van 

gemeenschappen tot openbare uitrustingen.

De vennootschap kan zich beroemen op een goede reputatie, te danken aan haar meer dan 

15 jaar lange ervaring.  Haar cliënteel bestaat uit vaste klanten, voornamelijk uit België maar 

ook uit Frankrijk.

De vennootschap heeft reeds opdrachten uitgevoerd voor het Brussels taxibedrijf, de 

Intercommunale Waals-Brabant, het Riolenmuseum van de Stad Brussel, het Internationaal 

Stripfestival in Angoulème, het gemeentehuis van Sint-Gillis, de Conseil général van Yvelines, 

het stadhuis van Deauville,…

Sdesign n.v.

Tewerkstelling

2

www.sdesign.be 

 Tussenkomst G.i.m.b.

€ 90	000	(lening)

 Financiële gegevens
Kapitaal : e 18 800 
Eigen vermogen	(31.12.09)	: - e 3 427
Omzet	(31.12.09)	: e 256 366 
EBITDA	(31.12.09)	: e 16 699 
Resultaat van het boekjaar	(31.12.09)	: e 6 629

Communicatie
& Media
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 Maatschappelijke zetel

Humaniteitslaan 415 - 1190 Brussel     

 Belangrijkste aandeelhouders

Protec Belgium, G.i.m.b. 

De ultrasone detectie wordt perfect beheerst door SDT International. Deze spitstechnologie 

leent zich tot een massa toepassingen qua predictief onderhoud. Predictief onderhoud 

betekent potentiële problemen opsporen alvorens deze ernstiger worden en zodoende zeer 

hoge	 kosten	 veroorzaken	 (herstelling,	 productie-stilstand	 en	 productie-afval,	 enz.).	 Deze	

apparaten zijn wereldwijd verspreid en worden gebruikt voor :

•	 lekdetectie	in	perslucht-	,	stoom-,	vacuüm-,	gasvloeistofnetwerk,	enz.;

•	 dichtheidscontrole	van	ondergrondse	reservoirs,	lokalen,	cockpits	en	cabines	;

•	 het	opsporen	van	slijtage	en	afwijkingen	 in	predictief	onderhoud	van	pompen,	van	

turbines en van mechanische onderdelen ;

•	 het	onderhoud	van	elektrische	installaties	;

•	 kwaliteitscontrole.

In 2009 lanceerde de vennootschap een nieuw product, de SDT 270 : de vrucht van jarenlang 

onderzoek. De verkoop van dit product was aanvankelijk bescheiden maar de bijval op de 

markt voor dit performant product maakte dat de verkoop aanzienlijk steeg, met een stijging 

van de omzet in 2011 als gevolg.

SDT International n.v.

Tewerkstelling

15

www.sdt.be 

 Tussenkomst G.i.m.b.

€ 300	000	(kapitaal)

 Financiële gegevens
Kapitaal : e 1 300 000 
Eigen vermogen	(31.12.10	-	voorlopig) : e 1 349 592
Omzet	(31.12.10	-	voorlopig) : e 3 045 441
EBITDA	(31.12.10	-	voorlopig) : e 74 557
Resultaat van het boekjaar	(31.12.10	-	voorlopig)	: 
e 193 101
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Vervoer

 Maatschappelijke zetel

Jaargetijdenlaan 100-102/b30 - 1050 Brussel        

 Belangrijkste aandeelhouders

35 privé-en overheidsaandeelhouders 

Onmiddellijk na de bekendmaking van het faillissement van Sabena in november 2001, vraagt 

de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met een gedelegeerde opdracht aan de 

G.i.m.b. ten belope van e 4,5 miljoen deel te nemen aan het heropstarten van een Belgische 

luchtvaartmaatschappij. Met een gemengde participatie - privé- en overheidsaandeelhouders 

- krijgt de G.i.m.b. de opdracht erover te waken dat de Brusselse belangen, zowel 

economisch als sociaal, verdedigd worden, en dit via een investering in SN AirHolding n.v., 

moedermaatschappij van SN Brussels Airlines en sinds de toenadering met de lage kosten 

maatschappij in 2005 eveneens van Virgin Express.

In de lente van 2007 fusioneerden Virgin Express en SN Brussels Airlines tot één 

luchtvaartmaatschappij die de naam Brussels Airlines draagt. In september 2008 maakte SN 

Airholding bekend dat er een akkoord werd getekend met de Lufthansa Group dat voorziet 

dat Lufthansa in eerste fase 45 procent van het kapitaal van SN Airholding verwerft en vanaf 

2011 via een call optie de resterende 55 procent kan verwerven. Brussels Airlines is eind 

2009 ook toegetreden tot het wereldwijde samenwerkingsverband Star Alliance dat het 

globale aanbod voor de passagiers gevoelig verbetert.

SN AirHolding n.v.

Tewerkstelling

2 639

www.brusselsairlines.com

 Tussenkomst G.i.m.b.

€ 4	500	000	(kapitaal)

 Financiële gegevens
Kapitaal : e 2 464 000  
Eigen vermogen	(31.12.08)	: e 100 394 000
Omzet	(31.12.08)	: e 757 705 000
EBITDA	(31.12.08)	: e 18 873 000
Resultaat van het boekjaar	(31.12.08)	: - e 12 196 000
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 Maatschappelijke zetel

Frankenstraat 79 - 1040 Brussel    

 Belangrijkste aandeelhouders

s.a. Compagnie de Développement des Medias 
(Famille	le	HODEY)

De groep IPM is gespecialiseerd in de uitgeverij en multimedia. Hij geeft o.a. de kranten 

«La Libre Belgique» en «La Dernière Heure/Les Sports», «La Tribune de Bruxelles» en de 

tijdschtiften «Essentielle», «Télé DH» en «Paris Match Belgique» uit.

De algemene strategie van de groep bestaat in het toezicht op het industrieel beheer van 

haar	belangrijkste	producten	en	het	anticiperen	op	de	marktevoluties	 (formaat	dagbladen,	

productieproces van de bijlagen, multimediale integratie van het redactioneel product, 

enz…).

In 2006 investeerde de G.i.m.b. een extra e 5 miljoen in Sodimco om enerzijds de vestiging 

van de vennootschap binnen het Brussels Gewest te handhaven en anderzijds om haar 

productie-uitrusting te hernieuwen.

Het nieuw industrieel instrument trad in functie eind 2008.

Sodimco n.v.

Tewerkstelling

109  Tussenkomst G.i.m.b.

€ 5	000	000	(lening)

 Financiële gegevens
Kapitaal : e 3 718 403
Eigen vermogen	(31.12.10)	: e 5 637 207
Omzet	(31.12.10)	: e 15 418 752
EBITDA (31.12.10)	: e 2 258 766
Resultaat van het boekjaar	(31.12.10)	: e 312 900

B2B Diensten www.lalibre.be - www.dh.be
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 Maatschappelijke zetel

W. Churchilllaan 98 - 1180 Brussel                 

 Belangrijkste aandeelhouders

Pascal Hendrickx, Sophia Finance n.v.

De groep Sophia Management heeft in België, Frankrijk en Luxemburg een waaier van 

aanvullende diensten voor de vastgoedsector uitgebouwd zoals : advies voor technisch 

beheer van het vastgoedpatrimonium, technische bijstand voor het concept en de bouw van 

vastgoedprojecten alsook audits van de onderhoudsdiensten.

Promotor Pascal Hendrickx heeft de groep opgericht in 1997 en neemt momenteel de leiding 

van de verschillende diensten op zich via de holding Sophia Management en via zijn vier 

filialen : Sophia Engineering, Sophia Audit, Sophia Consulting en Sophia Environment. De 

groep is ook vertegenwoordigd in Frankrijk en Luxemburg.

De G.i.m.b. heeft aan Sophia Management een lening toegekend van e 200 000 voor de 

versterking van haar handelsfonds en ter ondersteuning van de uitbreiding van de groep. De 

promotor heeft zijn groep laten evolueren naar raadgevers voor milieuaangelegenheden, meer 

bepaald door de inbouw van milieucriteria in de software KMIS, die door de vennootschap 

ontwikkeld werd voor de audit van het onderhoud van gebouwen.

Sophia Management n.v.

Tewerkstelling

37

www.sophia-group.be 

 Tussenkomst G.i.m.b.

€ 200	000	(lening)

 Financiële gegevens
Kapitaal : e 600 000 
Eigen vermogen	(2009) : e 388 540 
Omzet	(2009) : e 893 160
EBITDA	(2009)	: e 74 615  
Resultaat van het boekjaar	(2009)	: e 58 274

Bouw 
& Vastgoed
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ICT

 Maatschappelijke zetel

Kasteel van Walzinlaan 2 - 1180 Brussel       

 Belangrijkste aandeelhouders

Familie Munster, European Datacom Services 

Telematics & Services is een Brusselse onderneming die oplossingen aanbiedt voor het 

opslaan en doorsturen van omvangrijke informaticadata. 

De	onderneming	heeft	een	dienstenconcept	uitgebouwd	(MSS	=	Managed	Storage	Services),	

dat partnerships op lange termijn met haar klanten toelaat met onder andere het Europees 

Octrooi Bureau. 

Telematics & Services n.v.

Tewerkstelling

26

www.telematicsandservices.com

 Tussenkomst G.i.m.b.

€ 500	000	(kapitaal)

 Financiële gegevens
Kapitaal : e 1 357 000
Eigen vermogen	(30.06.10	-	geconsolideerd)	: e 2 066 000
Omzet	(30.06.10	-	geconsolideerd)	: e 12 824 000
EBITDA	(30.06.10	-	geconsolideerd)	: e 639 000  
Resultaat van het boekjaar (30.06.10	-	geconsolideerd)	: 
- e 277 000
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Risicokapitaal

 Maatschappelijke zetel

Joseph Wybranlaan 40 - 1070 Brussel          

 Belangrijkste aandeelhouders

Theodorus c.v.b.a., U.L.B. General Partner n.v., 
Sambrinvest n.v., Ethias, Dexia, G.i.m.b., De heren 
A. de Selliers en G. de Breyne, Compagnie du Bois 
Sauvage n.v. 

Theodorus II is een risicokapitaalfonds dat in 2006 door de U.L.B. werd opgericht om te 

investeren in haar spin-off bedrijven met een sterk groeipotentieel.

Eind 2010 heeft Theodorus II 5 vennootschappen in portefeuille, voor een investeringwaarde 

van bijna € 1 700 000.  Volgende domeinen worden door deze investeringen gedekt : 

•	 de	celtherapie	voor	de	behandeling	van	beenderziekten,

•	 de	cultuur	van	transgenetische	muizen,

•	 de	warmteregulatie,

•	 de	«diagnosekits»	voor	oncologie,

•	 de	holografische	microscopie.

In 2009 hebben de G.i.m.b. en Theodorus II samen geïnvesteerd in Ovizio, een bedrijf dat 

gespecialiseerd is in de holografische microscopie.

Theodorus II n.v.

Tewerkstelling

3  Tussenkomst G.i.m.b.

€ 	1	000	000	(kapitaal)

 Financiële gegevens
Kapitaal (31.12.09)	: e 5 400 000 
Eigen vermogen (31.12.09)	: e 2 225 576
Resultaat van het boekjaar (31.12.09)	: - e 453 309
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 Maatschappelijke zetel

Haveskerckelaan 46 - 1190 Brussel

 Belangrijkste aandeelhouders

TPF Holding, Techwaste, Socofe

 De groep TPF is het eerste zelfstandig studiebureau van België. De groep werd opgericht in 

1991 met 25 medewerkers en was dan vooral gespecialiseerd in «Third Party Financing», wat 

betekent de realisatie en financiering van energiebesparende investeringen.

Sindsdien bleef de groep TPF groeien en er werd ook gestart met een studiebureau; dit 

bureau was eerst actief in België maar vanaf 2000 ook in het buitenland. De groep is ook 

actief in de energiesector, binnenhuisarchitectuur en nutsbedrijven.

De groep TPF vertegenwoordigt momenteel een geconsolideerde omzet van meer dan  

€ 110 miljoen, heeft een personeelsbezetting van 1 700 personen, waarvan 240 medewerkers 

in België, en opereert in 16 verschillende landen. De belangrijkste vestigingen bevinden zich 

in het buitenland, zoals in Frankrijk, Portugal, Brazilië en Indië waar in Mumbai sinds januari 

van dit jaar een filiaal met 140 medewerkers operationeel werd.

TPF n.v.

Tewerkstelling

1 700

www.tpfgroup.com

 Tussenkomst G.i.m.b.

€ 2	000	000	(lening)

 Financiële gegevens
Kapitaal : e 13 299 000
Eigen vermogen	(31.12.09	-	geconsolideerd)	: e 21 609 000
Omzet	(31.12.09	-	geconsolideerd) : e 82 090 000 
EBITDA	(31.12.09	-	geconsolideerd) : e 8 360 000  
Resultaat van het boekjaar (31.12.09	-	geconsolideerd)	: 
e 1 308 000

Bouw 
& Vastgoed
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 Maatschappelijke zetel

Veeartsenstraat 42 - 1070 Brussel

 Belangrijkste aandeelhouders

Stijn Vanorbeek, Roberto Gaziano

Trinity Engineering werd opgericht in 2001 en ontwikkelt onder de merknaam ‘FX-Motion’ 

vernieuwende audiovisuele technologieën.

Het bedrijf ontwikkelt, produceert, verkoopt en verhuurt robotica camera’s.  Deze 

roboticasystemen laten de gebruiker toe om camerabewegingen uit te voeren die op 

handmatige wijze niet mogelijk zijn. Daarnaast worden deze systemen gebruikt in volledig 

geautomatiseerde	televisiestudio’s.(kostenbesparing)

De camerasystemen worden gebruikt door internationale mediabedrijven, op filmsets en voor 

grote entertainmentproducties voor televisie.

De G.i.m.b. heeft in januari 2010 aan dit bedrijf een lening toegestaan van € 300 000 om de 

stock, het werkkapitaal van het bedrijf en de ontwikkeling van nieuwe commerciële prototypes 

te financieren. Het bedrijf sluit elk jaar zijn boekjaar af op 30/06.

Trinity Engineering n.v.

Tewerkstelling

7

R
en

ew
 y

ou
r 

vi
su

al
 s

ty
le

.

Fx-M
otion has established itself as a leading designer and m

anufacturer of advanced cam
era support 

and m
otion-control equipm

ent. Based in Brussels, Belgium
, its highly skilled and service-dedicated 

team
 does its ow

n engineering and production in the m
echanical, electronic and softw

are fields. 

Fx-M
otion develops technologies that enable program

 and film
m

akers to deliver spectacularly original 
and captivating content in a cost-effective and reliable m

anner. W
e believe that each m

otion picture 
film

, sports event or television show
 has to be visually m

ore interesting than its predecessor. By doing 
so, audiences stay m

ore focused on the content and this in turn creates m
ore value for the 

advertisers, sponsors and producers.

Fx-M
otion - R

ue des V
étérinaires 42 - 1070 Brussels - Belgium

Tel: +
32 2 331 27 69 - Fax: +

32 2 332 12 73
E-m

ail: info@
fx-m

otion.com

w
w

w
.fx-m

otion.com

Printed in Belgium 2009

www.fx-motion.com

 Tussenkomst G.i.m.b.

€ 300	000	(lening)

 Financiële gegevens
Kapitaal : e 35 267
Eigen vermogen	(30.06.10)	: e 210 546
Omzet	(30.06.10) : e 686 031
EBITDA	(30.06.10)	: e 208 693
Resultaat van het boekjaar	(30.06.10)	: e 65 715

Audiovisueel
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ICT

  Maatschappelijke zetel

Colonel Bourgstraat 122 - 1140 Brussel

 Belangrijkste aandeelhouders

Gérard Materna, Paul Havelange, Dave Engel, 
BMF Participations

Ubidata is actief in de ontwikkeling en de commercialisering van de meest aangepaste en 

best ontwikkelde oplossingen voor vlootbeheer en mobiele beroepen.

Deze	 vennootschap	 heeft	 een	 systeem	 (van	 hardware	 en	 software)	 ontwikkeld	 waarmee	

zowel het beheer van het voertuigenpark als het besturen ervan op de meest economische 

en ecologische manier verloopt. Dit systeem bestaat uit een terminal die in het voertuig 

geplaatst wordt, er gekoppeld wordt aan de motor en alle nuttige informatie verzamelt en 

deze via een GSM-netwerk doorstuurt naar de server van Ubidata; daar wordt de informatie 

vervolgens doorgestuurd naar de dispatchingdienst van de klant.  De klant kan tevens een 

PDA installeren; dit is een mobiele terminal die zich naast de bestuurder bevindt en waar de 

bestuurder alle informatie kan ontvangen. 

Ubidata biedt de oplossing aan voor alle problemen die zich kunnen voordoen met de 

voertuigenvloot : het voertuig, de bestuurder, de pakjes en de wegplanning.

De laatste ontwikkelingen gaan over de aanhangwagens en de goederenwagens die dezelfde 

kenmerken vertonen van een moeilijke omgeving en gebrek aan alimentatie.

Ubidata n.v.

Tewerkstelling

15

www.ubidata.be

 Tussenkomst Brustart

€ 450	000	(lening)

 Financiële gegevens
Kapitaal : e 846 000 
Eigen vermogen	(2010	-	voorlopig)	: e 468 292    
Omzet	(2010	-	voorlopig)	: e 1 634 875  
EBITDA	(2010	-	voorlopig)	: - e 174 835
Resultaat van het boekjaar	(2010	-	voorlopig)	: - e 436 008 
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 Maatschappelijke zetel

Mariemontkaai 53 B - 1080 Brussel         

 Belangrijkste aandeelhouders

Idee Consulting 

UDC legt zich sinds 1898 toe op het ontwerpen en produceren van uniformen en 

beroepskleding voor representatiefuncties.  Haar klanten zijn onder meer de N.M.B.S.,  de 

Kamer van Volksvertegenwoordigers,  maar ook beveiligheidsfirma’s, hotels, enz.

In haar creaties besteedt UDC veel aandacht aan de manier waarop kleding en functionaliteit 

samengaan. Ze integreert de recente ontwikkelingen op gebied van textielkleding. UDC 

beschikt over haar eigen stylingafdeling en kan, in sommige gevallen, met gerenommeerde 

couturiers samenwerken.

Zo dragen sinds kort de meer dan 5 000 N.M.B.S. personeelsleden een nieuw uniform dat 

ontworpen werd door de Belgische stylist Olivier Strelli en gemaakt werd door UDC. Om dit 

belangrijk contract te kunnen uitvoeren heeft de G.i.m.b. een kortetermijnlening van € 270 

000 aan de vennootschap UDC toegekend. Deze lening was eind 2010 volledig afgelost.

UDC n.v.

Tewerkstelling

10

www.udc.be

 Tussenkomst G.i.m.b.

€ 270	000	(lening)

 Financiële gegevens
Kapitaal : e 100 000
Eigen vermogen	(30.09.09)	: e 661 000
Omzet	(30.09.09)	: e 5 089 000
EBITDA	(30.09.09)	: e 571 000
Resultaat van het boekjaar	(30.09.09)	: e 262 000

Textiel
& Confectie
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 Maatschappelijke zetel

Joseph Wybranlaan 40 - 1070 Brussel     

 Belangrijkste aandeelhouders

ING, Technowal, SGAM, G.i.m.b., E-capital, 
Prive-investeerders  

Unibioscreen werd opgericht in 1999 en is gespecialiseerd in het onderzoek en de ontwikkeling 

van nieuwe moleculen tegen kanker. 

Het bedrijf zette in 2010 fase I verder rond het klinisch uittesten van anti-kankermoleculen. 

Wegens een herkapitalisatiefout werd het bedrijf in oktober 2010 in vereffening gesteld en het 

tracht nu zijn activa te valoriseren.

Unibioscreen n.v.

Tewerkstelling

6

www.unibioscreen.com

 Tussenkomst G.i.m.b.

€ 1	810	613	(kapitaal)

 Financiële gegevens
Kapitaal : e 30 561 869
Eigen vermogen	(31.12.09) : e 1 561 250
EBITDA	(31.12.09)	: - e 2 561 391
Resultaat van het boekjaar (31.12.09)	: - e 3 503 699

Biotechnologie
& Gezondheid
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 Maatschappelijke zetel

Leon Grosjeanlaan 90 - 1140 Brussel         

 Belangrijkste aandeelhouders

A. de Greef, N. de Greef

De vennootschap Vanparys vervaardigt en verkoopt reeds meer dan 100 jaar suikerbonen 

en suikerwaren. De suikerbonen staan synoniem voor de vennootschap en worden in 

80 verschillende kleuren en in verschillende kwaliteit gemaakt. Bij het gamma horen ook 

gekleurde parels voor de banketbakkerijen en verschillende seizoensartikelen. 

Drie jaar geleden heeft Vanparys grote investeringen gedaan voor de volledige vernieuwing 

van zijn productieuitrusting in Evere.  De G.i.m.b. heeft hiervoor een lening toegekend van  

€ 930 000.

Vanparys-Candihold n.v.

Tewerkstelling

43

www.vanparys-candihold.be

 Tussenkomst G.i.m.b.

€ 930	000	(lening)

 Financiële gegevens
Kapitaal : e 620 000
Eigen vermogen	(31.12.09)	: e 1 420 000
EBITDA	(31.12.09)	: e 543 000  
Resultaat van het boekjaar	(31.12.09)	: e 94 000

Voeding
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 Maatschappelijke zetel

Birminghamstraat 55 - 1080 Brussel    

 Belangrijkste aandeelhouders

Charly Löwy, G.i.m.b. 

La Wetterenoise is op de Brusselse markt aanwezig onder de naam «Löwy» en maakt 

reeds meer dan 60 jaar een uitgebreid gamma van ambachtelijke producten die zij verkoopt 

onder haar eigen merknaam in haar vijf winkels of onder een distributienaam in verschillende 

welbekende winkels. 

Hoewel La Wetterenoise bij haar niche blijft, namelijk ambachtelijk kwaliteitsbrood, heeft 

zij haar positie in de groothandelsdistributie versterkt door haar banden met de bestaande 

partners aan te halen en door banden te smeden met nieuwe opkomende distributeurs.

Op het ritme waarop in de loop van 2010 bijgevolg nieuwe winkels werden geopend in eigen 

beheer of in franchise, zal dit ook in 2011 het geval zijn.

Door de aankoop van nieuwe aanpalende oppervlakten, zal La Wetterenoise de logistieke 

zone op het einde van de productieketen kunnen uitbreiden en omdat de levensduur van 

de geproduceerde goederen hierdoor verlengd wordt, zal zij een nog grotere markt kunnen 

bestrijken.

Wetterenoise (La) n.v.

Tewerkstelling

25

www.wetterenoise.be 

 Tussenkomst G.i.m.b.

€ 743	567	(kapitaal)

 Financiële gegevens
Kapitaal : e 670 000
Eigen vermogen	(2010	-	voorlopig)	: e 1 438 069
Omzet	(2010	-	voorlopig)	: e 6 253 493
EBITDA	(2010	-	voorlopig)	: e 425 738
Resultaat van het boekjaar	(2010	-	voorlopig) : e 55 348

Voeding
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 Maatschappelijke zetel

Nestor Martinstraat 301 - 1082 Brussel

 Belangrijkste aandeelhouders

Léon Cicurel, David Douénias

ZeFood maakt versbereide diëetschotels. Deze bereidingen worden nauwkeurig gecontroleerd 

en weten het tafelgenot met duurzaam vermageren te combineren : een volledige evenwichtige 

schotel van 350 gr bevat maximum 400 kcal.  De schotels worden op ambachtelijke wijze met 

verse producten klaargemaakt en zijn te koop in diëetcentra en GB Express, bij Deli Traiteur 

(groep	 Louis	Delhaize)	 en	 eveneens	 bij	 Delhaize,	waar	 vier	 verschillende	bereide	 schotels	

worden verdeeld.

Zefood beschikt in Sint-Agatha-Berchem over een productieatelier van meer dan 1 400 m², 

dat beantwoordt aan de normen die opgelegd worden aan de distributieketens. De 

vennootschap is trouwens sinds 2009 houder van het BRC-certificaat. 

De G.i.m.b. is tussengekomen via een lening, om er het productieatelier mee te vergroten, de 

distributie	uit	te	breiden	naar	nieuwe	supermarkten	(ook	in	Frankrijk)	en	om	er	eveneens	een	

nieuwe gamma van producten mee te ontwikkelen.

ZeFood n.v.

Tewerkstelling

11

www.dietinthebox.com

 Tussenkomst G.i.m.b.

€ 130	000	(lening)

 Financiële gegevens
Kapitaal : e 215 000  
Eigen vermogen	(30.06.10)	: e 120 520
EBITDA	(30.06.10)	: e 34 120
Resultaat van het boekjaar	(30.06.10) : - e 64 465

Voeding
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Vennootschappen in portefeuille
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 Maatschappelijke zetel

Fernand Bernierstraat 15  - 1060 Brussel

 Belangrijkste aandeelhouder

Robert Nahum 

180° Editions brengt sinds 2008 de collectie «Bruxelles, ma belle» uit, waarmee het Brussel 

vanuit een een andere hoek in het daglicht wil stellen.

Er werden reeds verschillende werkjes uitgebracht : «Bruxelles au calme» waarin de eerder 

ongekende plekjes van Brussel verkend worden, «Bruxelles Vins», waarin de wijnbars, 

wijnkelders, delicatessenzaken en proeverijen aan bod komen; «Bruxelles brocantes», die 

ons meeneemt langs de vlooien- en brocantemarkten van de hoofdstad en «Bruxelles, la 

nuit, vue des toits», een fotografische ontdekking van Brussel, van op de hoogste toppen van 

gebouwen die anders ontoegankelijk zijn voor het groot publiek.

In 2010 verscheen het eerste boek van de collectie « Bruxelles, ma belle - Portfolio » : die 

enkel met foto’s de schoonheid van Brussel in de verf zetten.

180° n.v.

Tewerkstelling

1  Tussenkomst Brustart

€ 12	500	(lening	/crisiskrediet)

 Financiële gegevens

Kapitaal : e 18 600 

Eigen vermogen : - e15 912

Omzet	(31.12.09)	: e 32 367

EBITDA	(31.12.09) : - e 17 287 

Resultaat van het boekjaar	(31.12.09)	: - e  21 082

Communicatie
& Media
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 Maatschappelijke zetel

Berthelotstraat 106/108 - 1190 Brussel

 Belangrijkste aandeelhouders

Cédric Dumont, Denis de Groote, Jean-Marie 
Delwart, Henri Desclée de Maredsous, Neil Boyd

De vennootschap After produceert en verkoopt het gamma After-producten : Suprême 

Koffielikeur, een koffielikeur met vanille- en karamelaroma’s, Ivory Chocoladelikeur, een witte 

chocoladelikeur met vanille- en hazelnootaroma’s ; en Belgian Chocolate likeur, een likeur die 

samengesteld is uit Belgische chocolade en karamel.

De vennootschap staat momenteel onder de bescherming van de procedure voor gerechtelijke 

reorganisatie.

After n.v.

Tewerkstelling

1

www.after-drink.com 

 Tussenkomst Brustart

€ 150	000	(lening)

 Financiële gegevens

Kapitaal (31.12.09) : e 2 989 047
Eigen vermogen (31.03.09) : e 430 644
Omzet (31.03.09)	: e 748 269 
EBITDA (31.03.09) : - e 437 651 
Resultaat van het boekjaar (31.03.09) : - e 1 014 005

Voeding
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 Maatschappelijke zetel

Gachardstraat 88 - 1050 Buxelles

 Belangrijkste aandeelhouders

Michel de Launoit, Florence Vander Elst, Gregory 
Goemaere, Jean-Marc Goemaere, St’art

Akamusic is een internetsite, die aan artiesten de kans biedt om hun album of single te laten 

maken door internetgebruikers-producers. Het principe is het volgende :  de artiest creëert 

zijn persoonlijke pagina op Akamusic.com en kan hierna een of meerdere titels op de site 

plaatsen om zich kenbaar te maken. De internetgebuikers van hun kant kopen online delen 

van 5 e en worden zo producers van de artiesten van hun keuze.

Eenmaal de internetgebruikers-producers de nodige som hebben bereikt, begeleidt Akamusic 

de artiest bij de productie, de promotie en de verspreiding van zijn album/EP met de hulp van 

talrijke	partners	(studio’s,	arrangeurs,	draaiers,	media,	partnersites,…,).

De vennootschap werd in 2008 opgericht door Michel de Launoit en zijn echtgenote Florence, 

beiden reeds vele jaren actief in de artistieke wereld en door Jean-Marc Goemaere en zijn 

broer Gregory, beiden actief in het domein van gemeenschappelijke sites.

In 2010 had Akamusic meer dan 14 000 artiesten op zijn site en meer dan 76 000 producers ; 

de internetgebruikers investeerden meer van e 3 miljoen en 51 artiesten hebben hun album 

uitgegeven.

Akamusic n.v.

Tewerkstelling

8

fr.akamusic.com

 Tussenkomst Brustart

€ 150	000	(lening)

 Financiële gegevens

Kapitaal : e 141 500
Eigen vermogen (31.12.09) : - e 118 806
Omzet : e 176 980 
EBITDA (31.12.09) : - e 454 444  
Resultaat van het boekjaar (31.12.09) : - e 420 201

Communicatie
& Media
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 Maatschappelijke zetel

Wijnheuvelenstraat 307 - 1030 Brussel

 Belangrijkste aandeelhouder

P. Beauvois

Alias Productions is actief in het domein van de vervaardiging, de uitzending en de tijdelijke 

terbeschikkingstelling	(voor	een	dag,	een	week,	een	maand,	enz.)	van	geluidsvoorwerpen	in	

openbare ruimten.

Deze voorwerpen leunen enerzijds nauw aan bij de beeldhouwkunst en anderzijds bij het 

muziekinstrument. Deze instrumenten kunnen door het publiek zelf aangeraakt, betast en 

zelfs	«bespeeld»	worden.	Ze	worden	gebruikt	voor	educatieve	doeleinden	(zoals	in	scholen	

bijvoorbeeld),	maar	ook	voor	evenementen	of	voor	culturele	doeleinden.

De	 klanten	 van	 Alias	 zijn	 overheden	 (steden,	 culturele	 centra,...)	 of	 privé-organisatoren	

(ondernemingen,	organisatoren	van	evenementen,	enz.).	Alias	Productions	werkt	met	een	

netwerk van artiesten en verenigingen die verantwoordelijk zijn voor het onthaal van het 

publiek op tentoonstellingen en voor de pedagogische opvolging in de scholen.

De vennootschap heeft haar intrek genomen in nieuwe lokalen te Schaarbeek in 2009 werden 

nieuwe instrumentale modules uitgevoerden de commerciële prospectie op nationaal vlak 

versterkt.

Alias n.v.

Tewerkstelling

1  Tussenkomst Brustart

€ 24	789	(lening)

 Financiële gegevens

Kapitaal (2009) : e 38 598  

Eigen vermogen (2009) : e 28 824

EBITDA (2009) : e 25 000  

Resultaat van het boekjaar (2009) : e 0

Audiovisueel
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ICT

 Maatschappelijke zetel

Paleizenstraat 44 b10 - 1030 Brussel

 Belangrijkste aandeelhouder

Thierry Vanderlinden

All Computer Services n.v.

Tewerkstelling

1

www.webmember.be

 Tussenkomst Brustart

€ 250	000	(lening)

 Financiële gegevens

Kapitaal	(30.06.10)	: e 622 000 

Eigen vermogen (30.06.10) : e  744 024  

Omzet (30.06.10) : e  305 624  

EBITDA (30.06.10) : e 64 428

Resultaat van het boekjaar (30.06.10) : - e 104 201

All Computer Services n.v. verschaft informaticadiensten sinds 1988. De vennootschap 

heeft een  internetplatform ontwikkeld waarmee het gemakkelijker wordt om het aanbod 

van	 de	 verkopers	 af	 te	 stemmen	 op	 de	 vraag	 van	 de	 verbruikers	 (jobcenter,	 hardware,	

software)	 en	waarop	men	 terecht	 kan	 voor	 allerlei	 inlichtingen	 (actualiteit,	 cultuur,	muziek,	

gezondheid,…).	

Ingevolge de economische crisis en de vermindering van de budgetten die gespendeerd 

worden aan publiciteit, had de vennootschap dit laatste jaar af te rekenen met grote financiële 

problemen. Niettemin is zij van plan om in 2011 nog nieuwe producten te ontwikkelen en op 

de markt te brengen. 
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 Maatschappelijke zetel

Ernest	Solvaystraat	22	–	1050	Brussel

 Belangrijkste aandeelhouder

Pierre Fuzio

Pierre Fuzio heeft ArtFriendly ontwikkeld, een artistiek label dat wordt toegepast op visuele 

kunsten.

Hiermee wil hij de promotie van visuele artiesten verzekeren en hun werk zo wijd mogelijk 

verspreiden, en dit aan schappelijke prijzen. Zo worden op duurzame wijze en voor een 

eerlijke prijs kunstedities van grote kwaliteit gemaakt. De artiesten krijgen op die manier 

billijke inkomsten en voor de verspreiding ervan wordt gebruik gemaakt van verantwoordelijke 

procédés en recycleerbare verpakkingen.Daarbovenop draagt Artfriendly bij tot de strijd 

tegen de opwarming van de aarde door, in samenwerking met Tree-Nation, een boom aan 

te planten. 

De kunstwerken van Artfrienly zijn te koop in zelfstandige winkels, in een Bongokoffertje of 

via de site van de vennootschap en sinds 2010 eveneens in de galerij van de vennootschap, 

gelegen in Elsene, dichtbij het Sint-Bonifaciusplein.

ArtFriendly b.v.b.a.

Tewerkstelling

1

www.artfriendly.net

 Tussenkomst Brustart

€ 70	000	(lening)

 Financiële gegevens
Kapitaal : e 20 000 
Eigen vermogen : - e 12 351 
Omzet : e 15 543
EBITDA : - e 26 880 
Resultaat van het boekjaar : - e 32 351

B2C Diensten

101



 Maatschappelijke zetel

Generaal Jacqueslaan 141 - 1050 Brussel

 Belangrijkste aandeelhouders

VUB, BNP Paribas Fortis Private Equity, KBC 
Private Equity, Ethias, Brustart

BI3Fund is het universitair fonds dat in 2002 werd opgericht op initiatief van de Vrije Universiteit 

Brussel		(VUB)	.

BI3 voorziet de spin-off bedrijven van de V.U.B. tijdens hun opstartfase van het nodige kapitaal. 

Het fonds is financieel in staat om een eerste vervolginvestering te financieren, waarna de 

vennootschappen in staat moeten zijn om zelf de meer traditionele financieringsbronnen aan 

te boren.

De portefeuille van het fonds is momenteel samengesteld uit 7 participaties, waaronder 

Elsyca, Brucells, Collibra, NMDG en Eqcologic  en de investeringsperiode van de portefeuille 

is verlengd tot in 2010.

BI3Fund n.v.

www.vub.be 

 Tussenkomst Brustart

€ 250	160	(kapitaal)

 Financiële gegevens
Kapitaal : e 5 624 000
Eigen vermogen	(31.12.10)	: e 2 206 000  
Resultaat van het boekjaar	(2010)	: - e 175 000

Risicokapitaal
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 Maatschappelijke zetel

Ransbeekstraat Blok V - 1120 Brussel

 Belangrijkste aandeelhouders

Meer dan 40 privé-aandeelhouders, S.R.I.W., 
CreaFund, G.i.m.b., Brustart

BioTech Tools n.v.

Tewerkstelling

11

www.biotech.be

 Tussenkomst Brustart

€ 1	000	000	(kapitaal)

 Financiële gegevens
Kapitaal : e 10 864 187 
Eigen vermogen (2010	-	voorlopig) : e 681 952
EBITDA (2010	-	voorlopig) : - e 2 596 405
Resultaat van het boekjaar (2010	-	voorlopig)	: 
- e 2 731 591

BioTech Tools ontwikkelt nieuwe producten ter voorkoming of  behandeling van allergieën 

(astma,	hooikoorts,...)	evenals	van	auto-immune	aandoeningen	die,	per	definitie,	het	gevolg	

zijn van een nefaste reactie van het immunitair systeem. 

Momenteel worden die ziekten vooral behandeld met niet-specifieke producten die, zonder 

echte genezende werking, de symptomen bestrijden of met immunosuppressoren die 

immunitaire reacties afremmen, ook deze die het organisme tegen infecties beschermen.

BioTech Tools ontwikkelt behandelingen die de gebrekkige immunitaire reactie van de patiënt 

proberen te wijzigen : op de technologie van BioTech Tools, die steunt op de koppeling van 

peptiden aan een stressproteïne HSP, is een patent genomen. 

De vennootschap kreeg eind 2008 van het Belgisch Agentschap van het Geneesmiddel de 

toestemming om te starten met klinische testen van hun molecule voor de immunotherapie 

van de allergische rinitus aan graspollen.

Biotechnologie
& Gezondheid
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 Maatschappelijke zetel

Ransbeekstraat 310 - 1070 Brussel  

 Belangrijkste aandeelhouders

Biotec, V.U.B., Bi3 Fund, Brustart, U.C.L., 
Sopartec, U.L.B., Theodorus

De vennootschap, die in 2001 opgericht werd door de U.L.B. en de V.U.B., ontwikkelt nieuwe 

therapeutische vaccins tegen kanker.

Deze vaccins gebruiken de eigenschappen van de dendritische cellen, een onderpopulatie 

van witte bloedlichaampjes, om de lymfocyten T, bewakers van ons immuunsysteem, te 

activeren. Door de kunstmatige inenting van dentritische cellen met tumorantigenen, wordt 

het mogelijk dat het immuunsysteem van de patiënt zelf zijn eigen kankercellen leert te 

vernietigen.

Sinds 2006 concentreert de vennootschap zich op therapeutische vaccins op basis van 

allogene dentritische cellen die voorkomen uit cellijnen. Preklinische onderzoeken op 

drie	 indicatoren	 (nier-,	 hersenen-en	 huidkanker),	 waarvoor	 er	 momenteel	 geen	 efficiënte	

behandeling bestaat, zijn aan de gang.

Brucells n.v.

Tewerkstelling

1

www.brucells.com

 Tussenkomst Brustart

€ 500	000	(kapitaal)

 Financiële gegevens
Kapitaal : e 4 363 000
Eigen vermogen	(2009)	: e 5 027 000  
EBITDA	(2009)	: - e 95 000  
Resultaat van het boekjaar	(2009)	: - e 138 000

Biotechnologie
& Gezondheid
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 Maatschappelijke zetel

de Stassartstraat 32 - 1050 Brussel  

 Belangrijkste aandeelhouders

G.i.m.b., Brustart

Bruservices is gespecialiseerd in de «hotelling» van call centers en bedrijvencentra.

Bruservices baat een gebouw uit van 7 000 m², gelegen in de buurt van het Meiserplein, dat 

uitgerust is voor het onthaal van call centers, televisiestudio’s, regies, kantooroppervlakten, 

enz…

Haar	klanten	zijn	Brucall	(groep	Suez-Electrabel)	evenals	Telenet	en	BeTV.

Bruservices n.v.

Tewerkstelling

3  Tussenkomst Brustart

€ 123	946	(kapitaal)	

 Financiële gegevens
Kapitaal	(31.12.09)	: e 9 933 081 
Eigen vermogen	(31.12.09)	: e 3 523 448
Omzet	(31.12.09)	: e 2 360 353 
EBITDA	(31.12.09)	: e 920 248
Resultaat van het boekjaar	(31.12.09)	: - e 320 489

B2B Diensten
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 Maatschappelijke zetel

Dekenijstraat 87 - 1180 Brussel

 Belangrijkste aandeelhouders

Michele Rosa

Het Caffé Al Dente is gelegen in hartje Ukkel en omvat een typisch Italiaanse osteria, een wijnbar, 

met vooraan een degustatieruimte waar men een typisch Italiaans aperitief alsook Italiaanse 

kruidenierswaren kan kopen. Meermaals per jaar staan er verschillende evenementen rond 

«wijn» op stapel.

Brustart is tussengekomen onder vorm van een krediet van E 50 000 om er in 2010 de 

inrichting van de ruimte mee af te werken. Sinds deze werken heeft de de vennootschap 6 

personen in dienst.

Caffé Al Dente b.v.b.a.

Tewerkstelling

6

www.caffealdente.com

 Tussenkomst Brustart

€ 50	000	(lening)

 Financiële gegevens
Kapitaal : e 18 600  
Eigen vermogen	(31.12.10	-	voorlopig)	: e 2 705  
EBITDA	(31.12.10	-	voorlopig)	: e 79 647
Resultaat van het boekjaar	(31.12.10	-	voorlopig)	: 
- e 5 452 

Voeding
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 Maatschappelijke zetel

Kasteeldreef 56 - 1083 Brussel  

 Belangrijkste aandeelhouder

Jean-Luc Herbos

De vennootschap Capro werd opgericht met als doel software te ontwikkelen voor de 

bestellingen en de logistieke opvolging van famaceutische monsters naar de artsen en 

apotheken toe. Zo kunnen zowel de algemene geneesheren en de specialisten als de 

apothekers via Internet bij farmaceutische bedrijven monsters en/of informatiemateriaal 

(brochures,	display,…)	aanvragen.		

Door de compexiteit van de logistieke behandeling van deze producten, is het internetplatform 

evenwel nog niet in gebruik.

Capro b.v.b.a.

Tewerkstelling

1  Tussenkomst Brustart

€ 50	000	(lening)

 Financiële gegevens
Kapitaal : e 18 600

Biotechnologie
& Gezondheid
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 Maatschappelijke zetel

Robert Thoreaustraat 30 - 1150 Brussel

 Belangrijkste aandeelhouders

Tanguy du Monceau, Antoine Geerinckx, Arnaud 
Broh, Electrawinds

De vennootschap CO2logic werd opgericht met als doel particulieren en ondernemingen 

bewust te maken van hun CO2-uitstoot en de impact op het klimaat.  De doelstelling is 

eenvoudig : ondernemingen, organisaties en instellingen raad geven en bijstaan in de 

vermindering van hun klimatologische impact en hun energieverbruik met als einddoel de 

neutraliteit van de CO2-uitstoot.

CO2logic is gespecialiseerd in de berekening, de vermindering en de compensatie van de 

CO2-uitstoot .Het bedrijf is pionier en Belgisch marktleider in de branche van vrijwillige CO2-

compensatie.

Dit gebeurt op allerlei manieren : koolstoffenaudit teneinde de CO2-uitstoottonnage te bepalen; 

advies bij het vinden van oplossingen ter vermindering van de CO2-uitstoot en compensaties 

voor de CO2-uitstoot. Deze compensaties gebeuren  door investeringen in ecologische 

projecten en projecten ter vermindering van de CO2-uitstoot in ontwikkelingslanden, via 

koolstofkredieten die door de UNO en/of Gold Standard gecertifieerd zijn.

De personen of organisaties die op die manier hun onreduceerbare CO2-uitstoot compenseren, 

ontvangen het label «CO2Neutraal».

CO2logic n.v.

Tewerkstelling

7

www.co2logic.com

 Tussenkomst Brustart

€ 40	000	(lening)

 Financiële gegevens
Kapitaal : e 354 090  
Eigen vermogen	(31.12.09)	: e 439 608 
Omzet	(31.12.09)	: e 571 056
EBITDA	(31.12.09)	: e 71 989  
Resultaat van het boekjaar	(31.12.09) : e 50 779

Duurzame 
ontwikkeling
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ICT

 Maatschappelijke zetel

Ransbeekstraat 230 - 1120 Brussel

 Belangrijkste aandeelhouders

Felix Van de Maele, Stijn Christiaens, TM 
Consulting, Brustart, BI3

De onderneming Collibra werd in juni 2008 opgericht en is een spin-off van het laboratorium 

STARLab van de V.U.B. Het is ontsproten uit het onderzoek van de vier oprichters op het vlak 

van de semantiek. Deze technologie beantwoordt aan de noden van bedrijven in dit domein 

en helpt de bedrijven problemen op te lossen die te wijten zijn aan de informatiestroom en 

deze te verbeteren, zowel binnen het bedrijf als met de externe partners.

Door de oprichting van deze vennootschap werd het mogelijk om verschillende jaren van 

onderzoek op de markt te brengen aan de hand van producten die een almaar groter wordende 

leemte bij ondernemingen opvullen. Zo heeft Collibra reeds zijn producten bij verschillende 

klanten geïnstalleerd en met grote vennootschappen OEM partnerovereenkomsten 

getekend.

Naast de tussenkomst van Brustart was er ook een van BI3, het investeringsfonds van de 

V.U.B., en van Business Angels.

Collibra n.v.

Tewerkstelling

8

www.collibra.com

 Tussenkomst Brustart

€ 250	000	(converteerbare	lening)

 Financiële gegevens
Kapitaal : e 61 502  
Eigen vermogen	(30.09.09)	: -  e 458 489   
Omzet	(30.09.09)		: e 220 325    
EBITDA	(30.09.09)	: - e 1 273 
Resultaat van het boekjaar	(30.09.09)		: - e 243 823
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 Maatschappelijke zetel

Grote Markt 4 - 1000 Brussel

 Belangrijkste aandeelhouders

Philippe Luypaert, Parkor Town n.v., Brustart

De vennootschap promoot en verkoopt chocoladecreaties die door tien meesterchocolatiers 

worden	vervaardigd	(5	Franstaligen	en	5	Nederlandstaligen).

Echte ambachtslieden bewerken de chocolade volgens de meest zuivere traditie.  Eerst en 

vooral is dit een show case van excellentie en passie. Deze plek is eveneens een plaats waar 

men:

- pralinen en warme chocolademelk kan degusteren in de boetiek op de gelijksvloer

- de demonstratie salon en de ontdekkingsatelier kan ontdekken op de eerste 

verdieping

- van de huurruimte en de privé salon kan genieten voor evenementen en chocoladediners 

op de tweede verdieping

De chocoladeproducten zijn ook via internet beschikbaar, in de shop van het Atomium en in 

de chocolademuseum op de Guldenhoofdstraat in Brussel.

Brustart is toegetreden tot het kapitaal van de vennootschap om het eigen vermogen ervan 

te versterken.

Compagnie des Chocolats Belges n.v.

Tewerkstelling

6

www.mmcb.be 

 Tussenkomst Brustart

€ 100	000	(kapitaal)

 Financiële gegevens
Kapitaal : e 530 000  
Eigen vermogen	(31.12.10	-	voorlopig)	: e 187 633   
Omzet	(voorlopig	31.12.10)	: e 637 100   
EBITDA	(voorlopig	31.12.10)	: - e 290 325 
Resultaat van het boekjaar	(voorlopig	31.12.10)	: 
- e 342 367

Voeding
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 Maatschappelijke zetel

Vleurgatsesteenweg 142 - 1000 Brussel  

 Belangrijkste aandeelhouders

Frédéric Duqué, Olivier Van Espen

De vennootschap Delijious baat bars uit onder de naam Guapa waar smoothies en vruchten- 

en groentesappen verkocht worden die in de verkooppunten vers bereid zijn. Guapa verwent 

zijn klanten met fruitbereidingen die zo natuurlijk mogelijk bereid zijn : op het moment zelf 

vóór de klant, 100% natuurlijk, zonder toevoeging van suikers of additieven, vol vitaminen en 

vezels.

In sommige verkooppunten worden tevens salades, broodjes, soepen en huisgemaakte 

nagerechten verkocht.

De twee promotoren, Frédéric Ducué en Olivier Van Espen zijn jeugdvrienden en ze zijn 

beiden economist van opleiding. Zij startten in 2006 met hun eerste Guapa-bar aan de 

Vleurgatsesteenweg. Sindsdien zijn er 9 verkooppunten bijgekomen, merendeels verspreid 

in Brussel, maar ook in Liège en Mons.

Het ligt in de bedoeling van deze twee promotoren om jaarlijks 2 à 3 Guapa-bars te openen, 

en eventueel ook uit te breiden in de Benelux.

Delijious n.v.

Tewerkstelling

70

www.guapajuice.com

 Tussenkomst Brustart

€ 250	000	(lening)

 Financiële gegevens
Kapitaal : e 61 500 
Eigen vermogen	(31.12.10	-	voorlopig)	: e 137 734  
Omzet	(31.12.10	-	voorlopig)	: e 887 610 
Omzet geconsolideerd van de groep	(31.12.09) : 
e 1 800 000
EBITDA	(31.12.10	-	voorlopig)	: e 50 000       
Resultaat van het boekjaar	(31.12.10	-	voorlopig)	: 
e 13 940

Voeding
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 Maatschappelijke zetel

Barastraat 175 - 1070 Brussel 

 Belangrijkste aandeelhouders

Jean-Eric Kies

Achter de vennootschap DMK Project gaat het kledingmerk « GreenWish » schuil, met 

T-shirts, Sweat-shirts en jeans met vintagelook en retrobedukkingen, maar alle van zeer goede 

kwaliteit.Deze kleding is te koop in een nieuw concept van boetieken : oude, gerecycleerde 

zeecontainers , die kunnen omgebouwd worden tot « reizende boetieken ». Een goede 

oplossing om de verkooppunten aan te passen aan de goesting van de klanten, met een 

speels en dynamisch kantje.  Ook ideaal om er kleine evenementen rond op te bouwen : 

aperitiefmomenten, Dj’s, skatedemonstraties,…

Het idee van promotor Jean-Eric Kies om oude containers te recycleren is er bovendien 

gekomen	uit	respect	voor	het	milieu,	wat	hij	ook	toepast	op	de	creatie	van	zijn	producten	(zo	

geschiedt de productie in Europa om langere transporten te vermijden, de producten worden 

niet	gedroogd,…).

DMK Project b.v.b.a.

Tewerkstelling

1

fr.greenwish-store.com

 Tussenkomst Brustart

€ 100	000		(lening)

 Financiële gegevens
Kapitaal : e 18 600 
Eigen vermogen : 1ste jaar van uitbating 
Omzet : 1ste jaar van uitbating
EBITDA : 1ste jaar van uitbating
Resultaat van het boekjaar : 1ste jaar van uitbating

Textiel
& Confectie
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 Maatschappelijke zetel

Slachthuisstraat 4 - 1000 Brussel

 Belangrijkste aandeelhouders

Jean-Christophe Deroubaix, Jean-Dominique 
Vandenberghe

Escapelab is actief in het audiovisueel domein. Naast productie van master DVD’s, Blue Ray 

en Blue Ray 3D voor de filmdistributeurs - zowel films voor het grote publiek, documentaires, 

kortfilms	 -	 ontwerpt	 zij	 ook	 filmaffiches,	 DVD-packaging	 en	 –boxen,evenals	 allerhande	

voordrukwerken. Zij ontwerpt reclamespots voor TV, radio en website.

Escapelab bezit tevens een filiaal in Los Angeles, waar naast internetsites ook «showreel» 

voor cinema-ingewijden worden ontworpen.

Escapelab n.v.

Tewerkstelling

9

www.escapelab.com

 Tussenkomst Brustart

€ 100	000	(lening)

 Financiële gegevens
Kapitaal : e 24 800   
Eigen vermogen	(31.12.09)	: e 188 998  
Omzet	(31.12.09)	: e 758 171    
EBITDA	(31.12.09)	: e 213 252   
Resultaat van het boekjaar	(31.12.09)	: e 63 447

Audiovisueel
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 Maatschappelijke zetel

Stallestraat 164B bus 20 - 1180 Brussel

 Belangrijkste aandeelhouder

Françoise Sax

Evolia biedt coachingdiensten aan : opleiding coaching voor verantwoordelijken van personeels- 

of verkoopsdiensten, individuele coaching voor managers maar ook groepscoaching, erop 

gericht de doeltreffendheid te ontwikkelen en om te gaan met de informatiestroom.

Evolia b.v.b.a.

Tewerkstelling

1  Tussenkomst Brustart

€ 75	000	(lening)

 Financiële gegevens
Kapitaal : e18 550    
Eigen vermogen (31.12.09)	: e 33 998
Omzet (31.12.09)	: e 112 187
EBITDA	(31.12.09)	: e 66 465
Netto-resultaat	(31.12.09)	: e 46 826

B2B Diensten
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 Maatschappelijke zetel

rue des Piliers de Tutelle 2 - BP 149

33025 Bordeaux Cedex - France

Galia Venture is een investeringsmaatschappij die in Bordeaux gevestigd is en tussenkomt in 

het Zuid-Westen van Frankrijk. Brustart heeft aandelen uitgewisseld via kruisparticipaties.

Galia Venture wordt geleid door Galia Gestion, een investeringsmaatschappij die in 2002 

opgericht werd door de Caisses d’Epargne Aquitaine Nord en Pays de l’Adour.

De belangrijkste aandeelhouders van Galia Venture zijn la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou 

Charentes, la Caisse des Dépôts via CDC Entreprises en la Région Aquitaine.

Galia Venture is begin 2001 met haar activiteiten gestart en sluit nu haar zevende boekjaar 

af. Eind 2006 bevat haar portefeuille 17 maatschappijen, voor een brutowaarde van 

e 6,4 miljoen. Dit boekjaar wordt e 0,7 miljoen geïnvesteerd in 5 ondernemingen. Met 

desinvesteringen in 2 ondernemingen ten bedrage van e 0,5 miljoen werd een netto 

meerwaarde geboekt van e 0,3 miljoen.

Evenals Brustart begeleidt Galia Venture jonge innoverende bedrijven in hun start- en 

ontwikkelingsfase.

Galia Venture n.v.

Tewerkstelling

27

www.expanso.biz - www.galia-gestion.com

 Tussenkomst Brustart

€ 205	979	(kapitaal)

 Financiële gegevens
Kapitaal : e 8 293 800 
Eigen vermogen : e 7 889 578  
Resultaat van het boekjaar : - e 492 115

Risicokapitaal
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 Maatschappelijke zetel

Clémenceaulaan 20 - 1070 Brussel 

 Belangrijkste aandeelhouders

Johan Moyersoen, Fried Roggen, Marieke 
Huysentruyt, Toon Diegenant, Katholieke 
Universiteit Leuven, Tirodos Invest, Brustart

De vennootschap I-Propeller is actief in het sociaal ondernemerschap.

Haar opdracht bestaat in het creëren van nieuwe diensten die tegelijk vernieuwend, 

sociaal en nuttig zijn voor de ondernemingen en dit voornamelijk in het licht van de huidige 

maatschappelijke trends zoals de eerlijke handel, de armoede, de gemeenschap, de 

veroudering en de migratieproblematiek.

De vier stichters willen bijgevolg de vennootschappen wijzen op de voordelen en hen erbij 

helpen hoe ze van deze voordelen gebruik kunnen maken door hen eveneens in contact te 

brengen met de sociale ondernemingen van hun net, teneinde een oplossing te vinden die 

tegelijk nuttig, sociaal en vernieuwend is voor hun vennootschap. 

Bovendien werken ze voor hun onderzoek inzake sociale innovatie nauw samen met de 

universitaire wereld.  Zo hebben ze terzake een partnerschap voor een onderzoeksproject 

van de Europese Commissie dat e 1,5 miljoen bedraagt.

I-Propeller n.v.

Tewerkstelling

7

www.i-propeller.com

 Tussenkomst Brustart

€ 40	000	(kapitaal)

 Financiële gegevens
Kapitaal	(31.12.09)	: e 138 552
Eigen vermogen	(31.12.09)	: e 135 793   
Omzet	(31.12.09)	: e 375 225   
EBITDA	(31.12.09)	: e 20 371   
Resultaat van het boekjaar	(31.12.09)	: e 5 420  

B2B Diensten
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 Maatschappelijke zetel

Havenlaan,	86C	–	1000	Brussel

 Belangrijkste aandeelhouders

Raphaël Hecht, Joseph Giammorcaro, Bilitis 
Scaramuzza

De vennootschap Le Solo baat het restaurant « La Fabbrica » uit ; dit is een brasserie gelegen 

op de site van Turn & Taxi, in de opslagplaats Entrepôt Royal. De brasserie is de ganse dag 

open en de klanten kunnen er terecht voor een ontbijt of een koffiepauze; ‘s middags staan 

er autentieke Italiaanse gerechten op de kaart en ‘s avonds kunnen er privé of openbare 

evenementen georganiseerd worden.

Brustart is tussengekomen om begin 2010, vlak voor de opening van het restaurant, de 

inrichtingswerken te helpen afwerken.

Le Solo b.v.b.a.

Tewerkstelling

10

www.lafabbrica.be

 Tussenkomst Brustart

€ 50	000	(lening)

 Financiële gegevens
Kapitaal : e  108 750    
Eigen vermogen : 1ste jaar van uitbating
EBITDA : 1ste jaar van uitbating
Resultaat van het boekjaar : 1ste jaar van uitbating

Voeding
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Mmmmh ! n.v.

www.mmmmh.be 

 Maatschappelijke zetel

Charleroisesteenweg 92 - 1060 Brussel      

 Belangrijkste aandeelhouders

Jean-Patrick Scheepers, Carlo de Pascale, 
Progress Fund, Brustart

Tewerkstelling

13  Tussenkomst Brustart

€ 250	000		(kapitaal	en	lening)

 Financiële gegevens
Kapitaal : e 905 000
Eigen vermogen	(31.12.09) : - e 318 330
Omzet	(31.12.09) : e 2 050 465
EBITDA	(31.12.09)	: - e 293 264
Resultaat van het boekjaar	(31.12.09)	: - e 578 552

De vennootschap Mmmmh ! biedt zowel aan particulieren als aan bedrijven een concept van 

actieve culinaire animatie aan, via kooklessen en lessen in wijnkunde. Men kan kennismaken 

met de Thaïse, Italiaanse en moleculaire keuken, maar daarnaast zijn er ook kooklessen voor 

kinderen en tijdens het weekend kan men er terecht voor workshops en sinds 2010 in de 

academie Mmmmh !, rond culinaire ontspanning.

Deze kooklessen vinden plaats bij Mmmmh! zelf aan de Charleroisesteenweg nr. 92, waar 

er tevens een winkel is van 500 m², waar iedereen alles terugvindt om de lessen die hij heeft 

gevolgd in de praktijk om te zetten. Deze ruimte is volledig gewijd aan de culinaire geneugten 

en men kan er meer dan 2 000 artikelen aankopen, gaande van verse of gedroogde producten, 

machines, toestellen tot allerhande boeken; zowat alles is er te vinden.

De G.i.m.b.-groep is reeds meerdere malen tussengekomen, samen met het privé-

investeringsfonds Progress Fund, om de maatschappij te steunen bij haar verdere uitbouw in 

Brussel, maar ook internationaal.

Om het hoofd te bieden aan een thesaurietekort is ook de G.i.m.b., eveneens samen met 

Progress Fund, in 2009 tussengekomen.

Voeding
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 Maatschappelijke zetel

Terhulpsesteenweg 181 - 1170 Brussel

 Belangrijkste aandeelhouders

Loïc Waucquez, Bernard Noël de Burlin, Hervé et 
Cédric van den Abeele, José Zurstrassen

Mondial Telecom n.v.

Tewerkstelling

18

www.mondialtelecom.be - www.becherry.be

 Tussenkomst Brustart

€ 250	000	(lening)

 Financiële gegevens
Kapitaal : e 3 628 000 
Eigen vermogen	(2009)	: e 1 343 277
Omzet	(2009)	: e 3 207 205 
EBITDA	(2009)	: - e 891 747
Resultaat van het boekjaare	(2009) : - e 1 578 378

Mondial Telecom is een operator die aan particulieren en professionele klanten zowel vaste 

als mobiele telefonie aanbiedt, evenals ADSL-lijnen. Mondial Telecom en haar filiaal Happy 

Many fusioneerden in 2009 en opereren sindsdien onder één naam, nl. Mondial Telecom.

In het licht van ambitieuze ontwikkelingsprojecten is de vennootschap in 2009 overgegaan tot 

een kapitaalverhoging van om en bij de € 2 miljoen. De G.i.m.b. heeft aan deze financiering 

bijgedragen door toekenning van een nieuwe lening van € 550 000.

Mondial Telecom anticipeert in feite op de technologische evolutie van de telecommunicatie 

en biedt aan haar klanten efficiënte en betrouwbare oplossingen aan tegen aantrekkelijke 

tarieven.	In	augustus	2009	werd	de	oplossing	«Cherry»	–	becherry.be		op	de	markt	gebracht;	

dit	is	een	volkomen	nieuw		telecomproduct,	dat	Wi-fi	(IP)	en	GSM/3G	aan	elkaar	koppelt	:	

de mobile geabonneerde wordt automatisch van het GSM-net overgeschakeld naar het Wi-

fi-net van zodra dit net beschikbaar is, wat uiteindelijk een grote kostenbesparing met zich 

brengt.

Mondial Telecom  heeft in 2010 een nieuwe kapitaalverhoging doorgevoerd van € 5,6 miljoen 

ter verzekering van de internationale ontplooiing van het product Cherry.

Telecommunicatie
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 Maatschappelijke zetel

Museumstraat 9 - 1000 Brussel  

 Belangrijkste aandeelhouders

Prive-investeerders

De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten en Museumfood zijn in 2006 vennoten geworden 

om in het Museum voor Moderne Kunsten  een Museum Café en een Museum Brasserie in 

te planten.

Deze samenwerking bood aan de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten de kans om iets 

te doen in de restaurantbranche, waardoor Brussel over een bijkomende attractiepool zou 

beschikken voor zowel het cultureel als het zakentoerisme.

De opgelopen verliezen van de eerste twee boekjaren hadden echter tot gevolg dat 

Museumfood  begin 2009 een verzoek tot gerechtelijke reorganisatie indiende.  De genomen 

maatregelen maakten dat 2009 in evenwicht werd afgesloten.  In april 2010 werd het plan 

trouwens gehomologeerd door de rechtbank.

Museum Food n.v.

Tewerkstelling

25

www.museumfood.be

 Tussenkomst Brustart

€ 250	000	(kapitaal)

 Financiële gegevens
Kapitaal : e 158 000
Eigen vermogen	(2009)	: - e 1 899 101   
Omzet	(2009)	: e 2 758 000   
EBITDA	(2009)	: e 297 713      
Resultaat van het boekjaar	(2009)	: - e 63 305

Voeding

120



 Maatschappelijke zetel

Groot-Bijgaardenstraat 272 - 1082 Brussel

 Belangrijkste aandeelhouder

Nicolas d’Hondt

Net Computer verleent een waaier van informaticadiensten op het vlak van bedrijven- en 

telefonienetwerken, maar de KMO’s maken het merendeel van haar klanten uit. Zij verkoopt 

hardware maar levert ook diensten zoals audit van architectuurnetwerken, studie en audit van 

informaticaparken, beheer van informaticaparken, optimalisering van netwerkoplossingen, 

creatie en beheer van internetsites. Daarnaast biedt zij ook technische bijstand op afstand, 

zoals het maken op afstand van een back-up van gegevens.

Net Computer werd opgericht in 2004 en gaat uit van het principe dat een klant die over 

de beste dienst en prijs beschikt trouw zal blijven en erover zal spreken. Met meer dan 300 

regelmatige klanten is Net Computer een referentie geworden voor de kwaliteit van haar 

dienst.

Brustart is in 2007 tussengekomen, zodat er personeel kon aangeworven worden. Het bedrijf 

had eind 2010 6 techniekers in dienst.

Net Computer b.v.b.a.

Tewerkstelling

6 

www.netcomputer.be

 Tussenkomst Brustart

€ 65	000	(lening)

 Financiële gegevens
Kapitaal : e 18 600    
Eigen vermogen	(31.12.09)	: e 25 000     
Omzet	(31.12.09)	: e 798 907
EBITDA	(31.12.09)	: e 86 302    
Resultaat van het boekjaar	(31.12.09)	: e 3 157

ICT
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 Maatschappelijke zetel

Barastraat 173/177 - 1070 Brussel

 Belangrijkste aandeelhouders

Yves Voglaire, Isabelle Flament

De vennootschap Originn werd opgericht in 2009 en is gespecialiseerd in service design. Net 

zoals product design zich focust op alles wat de gebruiker aangaat, heeft service design als 

hoofddoel de contactpunten tussen de dienst en de gebruiker te verbeteren.

De vennootschap ontwerpt dus diensten zodanig dat ze beter, tastbaarder, meer innoverend, 

meer aantrekkelijk voor de ondernemingen zouden zijn. In feite moet elke organisatie luisteren 

naar haar klanten, bekijken hoe ze handelen en zich aanpassen aan de evolutie van hun 

verwachtingen om hen de best mogelijke dienst aan te bieden.

Om een dienst te ontwerpen, volgt Originn een 3 stappen-methode : eerst de gebruikers 

observeren, zien hoe ze handelen en hun behoeften identificeren; vervolgens nieuwe ideeën 

creëren en deze uittesten en tenslotte finaliseren, en vervolgens opvolgen en voortdurend 

verbeteren.

Bovendien heeft Originn een co-creatieruimte ingericht voor groepswerk met de klant-

organisaties, gelegen in een van de lokalen van de vennootschap in het Bedrijvencentrum 

dat beheerd wordt door Pepibru. Dit lokaal is het concrete resultaat van het samenbrengen 

van verschillende vaardigheden om een ideale reflectieruimte tot stand te brengen.

Originn n.v.

Tewerkstelling

2

www.originn.be

 Tussenkomst Brustart

€ 70	000	(lening)

 Financiële gegevens
Kapitaal : e 48 000  
Eigen vermogen	(31.12.	09)	: e 4 537  
Omzet	(31.12.09)	: e 24 719 
EBITDA	(31.12.09)	: - e 40 063
Resultaat van het boekjaar	(31.12.09) : - e 43 463

B2B Diensten

122



 Maatschappelijke zetel

Boondaalsesteenweg 564A - 1050 Brussel

 Belangrijkste aandeelhouder

Mohamadi Alal Rihab

De vennootschap Particular Services werd opgericht in 2008 en stelt personeel ter           

beschikking voor huishoudelijke en strijkdiensten bij partikulieren via het systeem van 

dienstenchèques.

Particular Services wil volledige diensten aanbieden en wil haar activiteiten diversifiëren met 

het opstarten van een ecologische wasserij. Het project is bijzonder omdat er, in tegenstelling 

tot de huidige stomerijen waar schadelijke solventen gebruikt worden, enkel met biologisch 

afbreekbare producten zal gewerkt worden.

Brustart is tussengekomen met een krediet van E 87 675 om er nieuwe machines mee aan 

te kopen en de nodige aanpassingswerken mee uit te voeren.

Particular Services b.v.b.a.

Tewerkstelling

8

www.particularservices.be

 Tussenkomst Brustart

€ 87	675	(lening)

 Financiële gegevens
Kapitaal : e 6 200 
Eigen vermogen	(31.12.10	-	voorlopig)	: e 5 457 
Omzet	(31.12.10	-	voorlopig)	: e 341 553
EBITDA	(31.12.10	-	voorlopig)	: e12 041
Resultaat van het boekjaar	(31.12.10	-	voorlopig)	: e 2 425 

B2C Diensten
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 Maatschappelijke zetel

Alphonse Dewittestraat 12 - 1050 Brussel 

 Belangrijkste aandeelhouders

François Motte, Guy Wyvekens, Karel Goderis

Pharco ontwerpt en verdeelt farmaceutische producten die geen medisch voorschrift 

behoeven	(OTC).

Het gamma van producten, die uitsluitend in apotheken verkrijgbaar zijn, gaat van fytotherapie 

naar nutritherapie. Haar best verkochte producten zijn Arterin, D-stress, Magnepure of nog 

Maxiflore.

Opgericht in december 2003 kent Pharco sinds vier jaar een belangrijke groei van haar 

activiteiten.

De lening toegestaan door Brustart werd volledig  terugbetaald in het eerste trimester van 

2011.

Pharco n.v.

Tewerkstelling

11

www.pharco.be

 Tussenkomst Brustart

€ 290	000	(lening)

 Financiële gegevens
Kapitaal : e 2 425 000
Eigen vermogen	(2009)	: e 1 100 000  
Omzet	(2009)	: e 1 417 000 
EBITDA	(2009)	: e 260 000  
Resultaat van het boekjaar	(2009)	: - e 338 000 

Biotechnologie
& Gezondheid
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 Maatschappelijke zetel

Kanaalstraat 65 - 1000 Brussel

 Belangrijkste aandeelhouders

Michel Vautherin, Christian Lebret, Brustart

Les Produits de l’Année Benelux is een concept voor de promotie van massaproducten, 

erkend door de industriëlen en de consumenten.

Dit concept bestaat erin dat een panel van verbruikers, representatief voor de nationale 

bevolking, de meest innoverende producten kiest die tijdens het jaar, in verschillende 

categorieën,	 gelanceerd	 werden	 (dranken,	 lichaamsverzorging,	 onderhoudsproducten,	

voeding,	kleine	huishoudartikelen,…).	De	bekroonde	ondernemingen	slepen	de	Grote	Prijs	

Innovatie in de wacht en mogen gedurende een jaar het logo «Gekozen tot Product van het 

Jaar®» gebruiken in al hun communicatie.

De vennootschap begon in 2011 met een editie « Home », bestemd voor de doe-het-zelvers, 

de binnenhuisinrichting en de tuin teneinde mee te gaan met de tijdsgeest en nog meer te 

voldoen aan de verwachtingen van de verbruikers.

Dit concept werd eerst gelanceerd in Frankrijk en werd in 2005 op de markt gebracht in 

de Benelux. Dankzij  zijn groot succes, kon Michel Vautherin, de promotor van het project, 

het	 ook	 lanceren	 in	 Duitsland,	 Oostenrijk	 en	 in	 de	 Scandinavische	 landen	 (Denemarken,	

Noorwegen,	Zweden	en	Finland).

Produits de l’Année Benelux n.v.

Tewerkstelling

10

www.produitsdelannee.be

 Tussenkomst Brustart

€ 125	000	(kapitaal)

 Financiële gegevens
Kapitaal : e 143 600  
Eigen vermogen	(31.12.09)	: e 337 939  
Omzet	(31.12.09)	: e 949 913  
EBITDA	(31.12.09)	: e 110 064 
Resultaat van het boekjaar	(31.12.09) : e 6 795

Communicatie
& Media
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 Maatschappelijke zetel

Village Partenaire 

Fernand Bernierstraat 15 - 1060 Brussel

 Belangrijkste aandeelhouders

Grégory Blondeau, Laurent Parmentier

Proxyclick biedt een internetplatform van buurtdiensten aan ondernemingen en hun 

werknemers aan, aanvankelijk toegespitst op een online bestellingsdienst van lunches. 

Dankzij de virtuele kantine zal Proxyclick het leven op kantoor gemakkelijker maken zonder 

impact te hebben op de organisatie van de onderneming en zo kostbare tijd vrijmaken. Via 

dit platform werden op één jaar tijd, voor € 1 miljoen bestellingen doorgevoerd, wat een 

recordresultaat voor deze sector betekent. 

Proxyclick heeft in 2010 twee nieuwe modules van Facility Management gelanceerd : «Parking 

Management»  : het beheer van de parkeerplaatsen voor bedienden en «Visitor Management» : 

het beheer van het onthaal van bezoekers, vanaf het verzenden van een mail met daarin een 

plan en info over de parking tot het beheer van badges. 

Om aan het almaar groter aantal gebruikers nog meer diensten te kunnen aanbieden, werd 

het platform van Proxyclick uitgebreid. Onder de klanten telt men Danone, Microsoft, BASF, 

Bridgestone, Logica en GlaxoSmithkline.

Proxyclick b.v.b.a.

Tewerkstelling

5

www.proxyclick.be

 Tussenkomst Brustart

€ 180	000	(lening)

 Financiële gegevens
Kapitaal : e 18 600 
Eigen vermogen	(31.12.08)	: e 10 449  
EBITDA	(31.12.09)	: e 32 555
Resultaat van het boekjaar	(31.12.09) : - e 3 688

B2B Diensten
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 Maatschappelijke zetel

Arduinkaai 37-39 - 1000 Brussel

 Belangrijkste aandeelhouders

Privé-investeerders

Pumbby had in 2008 een origineel concept van mobile advertising ontwikkeld, eerst op de 

Belgische en nadien op de Franse markt, waarbij de houder van een draagbare telefoon  

aanvaardt om, na inschrijving op de site van Pumbby, op zijn GSM reclameboodschappen 

te	ontvangen	en	te	bekijken.	Als	 tegenprestatie	ontvangt	de	GSM–titularis	een	krediet	per	

geopende en bekeken boodschap.

De markt leek hiervoor echter nog niet rijp en bijgevolg bleven de inkomsten uit, zodat Pumbby 

zich genoodzaakt zag om in april 2010 het faillissement aan te vragen.

Pumbby n.v.

Tewerkstelling

4  Tussenkomst Brustart

€ 250	000	(lening)

 Financiële gegevens
Kapitaal : e 406 000  
Eigen vermogen	(2009	-	voorlopig)	: - e 396 000  
Omzet	(2009	-	voorlopig)	: e 360 000 
EBITDA	(2009	-	voorlopig)	: - e  201 000   
Resultaat van het boekjaar	(2009	-	voorlopig)	: 
- e 180 000

Communicatie
& Media
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ICT

 Maatschappelijke zetel

Internationalelaan 55 - 1070 Brussel 

 Belangrijkste aandeelhouders

MusicMatic n.v., Cédric Van Kan, Gilles Bindels, 
Yves Baudechon, Mediadigital, PeakCapital

Radionomy is een internetplatform om webradio’s te creëren en te beluisteren. Via haar website 

kunnen de gebruikers gratis hun eigen radiokanaal  creëren. Daartoe staat er een technisch 

platform ter beschikking, bestaande uit verschillende hulpmiddelen, om de radioketens te 

creëren, te leiden, basisgegevens omtrent muziek te doorbladeren evenals meer specifieke 

instrumenten	 (jingles,	 podcasts,…)	 en	 de	muziek	 op	 het	 net	 uit	 te	 zenden	 via	 Streaming	

(specifiek	platform).		

De vennootschap Radionomy is reeds gevestigd in België en Frankrijk, waar ze recent een 

partnerschap heeft getekend met NRJ Global, de belangrijkste Franse radioregie. Onlangs 

heeft de vennootschap zich ook in Spanje gevestigd.

De gemiddelde luisterdichtheid bedraagt momenteel 400.000 uren/dag, met meer dan 2 600 

actieve radio’s/dag en 100 000 actieve leden/dag.

Brustart is in november 2009 in Radionomy tussengekomen om diens positionering in 

Frankrijk en in België te consolideren en om zo de vruchten van dit nieuw partnerschap te 

kunnen plukken.

Radionomy n.v.

Tewerkstelling

8

www.radionomy.com

 Tussenkomst Brustart

€ 200	000	(lening)

 Financiële gegevens
Kapitaal : e 1 779 989
Eigen vermogen	(31.12.10	-	voorlopig)	: e 23 632  
Omzet	(31.12.10	-	voorlopig)	: e 157 695 
EBITDA	(31.12.10	-	voorlopig)	: - e 320 908 
Resultaat van het boekjaar		(31.12.10	-	voorlopig)	: 
- e 582 643
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 Maatschappelijke zetel

Brugmannlaan 12A - 1060 Brussel

 Belangrijkste aandeelhouder

Stéphane Aisinber

Sectionmedia brengt in het licht van een marketing geïntegreerde benadering, communicatie-

oplossingen aan. In de praktijk komt dit neer op de realisatie van websites en alles wat te 

maken heeft met de site die voor de klant wordt opgemaakt : logo’s, ontwikkeling van een 

naam, foto’s, marketing e-mail,…

Sectionmedia heeft verschillende klanten in haar portefeuille : de SRIT, Labco, een medische 

groep die diagnostieken opmaakt voor een pan-Europees netwerk van laboratoria; Loxam, 

een vennootschap die aan bouwfirma’s en openbare diensten uitrustingen verhuurt; Live 

Nation, een vennootschap die de knowhow van live concerten maximaal wil benutten, Toledo, 

een communicatiebedrijf.

Brustart is reeds tweemaal tussengekomen om het handelsfonds van de vennootschap te 

versterken, zodat meer personeel kon aangenomen worden en om alzo nog meer belangrijke 

klanten te kunnen bedienen.

Het aantal werknemers is van 11 in 2008 gestegen naar 19 eind 2010.

Sectionmedia n.v.

Tewerkstelling

19

www.sectionmedia.be

 Tussenkomst Brustart

€ 250	000	(lening)

 Financiële gegevens
Kapitaal : e 87 000  
Eigen vermogen	(31.03.10)	: e 68 902  
Omzet	(31.03.10)	: e e 1 102 444    
EBITDA	(31.03.10)	: e 33 201
Resultaat van het boekjaar	(31.03.10)	: - e 7 771

Communicatie
& Media
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 Maatschappelijke zetel

Waterloosesteenweg 1483 - 1180 Brussel

 Belangrijkste aandeelhouders

André Slabbinck

Het huis Slabbinck fabriceert en verkoopt sinds 1928 kwaliteitsproducten op basis van 

gevogelte, wild en zeer recent, vis : het betreft terrines, vleespasteien, ganzenlever en 

klaargemaakte schotels.

In 2002 heeft André Slabbinck de zaak van zijn vader overgenomen, de b.v.b.a. Slabbinck 

gesticht en geïnvesteerd in een productieatelier waar de verschillende huisbereidingen 

klaargemaakt worden.

De productieverkoop verloopt via twee distributiekanalen : rechtstreekse verkoop in de winkel 

Slabbinck	(te	Ukkel)	en	verkoop	aan	groothandelaars	(restaurants	en	traiteurs).

Met Slabbinck blijft een van de laatste kwaliteitspoeliers in Brussel over.

Slabbinck b.v.b.a.

Tewerkstelling

3  Tussenkomst Brustart

€ 100	000	(lening)

 Financiële gegevens
Kapitaal : e 20 000 
Eigen vermogen	(31.12.09)	: - e 79 815   
Omzet	(31.12.09)	: e 448 238 
EBITDA	(31.12.09)	: e 39 053
Resultaat van het boekjaar	(31.12.09)	: - e 9 791

Voeding
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 Maatschappelijke zetel

Louizalaan 216 - 1050 Brussel

 Belangrijkste aandeelhouder

Geoffroy Heyne

Sushi Factory bestaat reeds 10 jaar en biedt haar Brusselse kosmopolitische klanten verse 

sushi aan, om ter plaatse te consumeren of om mee te nemen. Een origineel en aantrekkelijk 

idee in België, dat vandaag een nieuwe dimensie heeft gekregen.

Wat biedt Sushi Factory zoal aan? :

•		 3	 meeneemrestaurants	 waarvan	 2	 in	 Brussel,	 gelegen	 aan	 de	 Louizalaan	 en	 de	

omgeving van de Schumanwijk, en één in Waterloo ;

•		 30	variëteiten	sushi	;

•	 maar	ook	sashimi’s,	wokboxen	en	salades	;

•	 een	winkelruimte	waar	men	typisch	Japanse	producten	vindt	alsook	de	ingrediënten	

om voor zichzelf sushi klaar te maken;

•	 levering	aan	huis.

Sushi Factory heeft een voortrekkersrol gespeeld en heeft een aparte voedingswijze doen 

ontdekken die gezonder, evenwichtiger is, op basis van rijst, rauwe vis, zeewier, enz. : een 

traditie die overgewaaid is vanuit Japan en nadien aangepast is aan de westerse smaken. 

Deze ontwikkeling speelt zich af in Brussel, zonder pretentie maar waar de versheid en de 

kwaliteit van de gebruikte producten voortdurend gecontroleerd worden.

In 2006 heeft Brustart haar aandelen aan de promotor overgedragen.

Sushi Factory n.v.

Tewerkstelling

6

www.sushifactory.be

 Tussenkomst Brustart

€ 150	000	(lening)

 Financiële gegevens
Kapitaal : e 62 000  
Eigen vermogen : - e 123 000  
Omzet : e 750 000 
EBITDA : e 36 200   
Resultaat van het boekjaar : e 9 100

Voeding
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 Maatschappelijke zetel

Jetselaan 120 - 1090 Brussel 

 Belangrijkste aandeelhouders

Patrick Bosteels, Luc Van Aken, Jurgen Coetsiers

De vennootschap The Creative Stores biedt IT-diensten aan bestemd voor 

marketingdepartementen van vennootschappen of voor reklamebureaus, die wel ideeën 

hebben maar niet weten hoe ze deze moeten realiseren of die niet over de technologie 

beschikken om deze ideeën te realiseren. Op die manier kunnen ondernemingen hun ROMI 

(Return	on	Marketing	 Investment)	het	best	 laten	renderen	en	de	 link	 leggen	tussen	het	 IT-

domein en het marketingdomein. 

The Creative Stores zet dus virale marketingcampagnes op, creëert interactieve internetsites, 

mobiele toepassingen alsook omvangrijke internetplatformen voor geïntegreerde 

marketingcampagnes. Dit alles wordt gerealiseerd door verbindingen te maken tussen 

de departementen marketing, verkoop, IT en informatica, waarover de bedrijven reeds 

beschikken.

Het bedrijf telt onder haar belangrijkste klanten : ABInbev, HP, Henkel, Microsoft, Skynet.

Brustart	is	–	als	aanvulling	op	een	bankfinanciering-	reeds	tweemaal	tussengekomen	om	het	

handelsfonds van de vennootschap te versterken, zodat meer personeel kon aangenomen 

worden en om alzo nog meer belangrijke klanten te kunnen bedienen. Het aantal werknemers 

is daardoor van 10 eind 2009 gestegen naar 14 eind 2010.

The Creative Stores n.v.

Tewerkstelling

14

www.thecreativestores.com

 Tussenkomst Brustart

€ 250	000	(lening)

 Financiële gegevens
Kapitaal	(30.06.10)	: e 61 500
Eigen vermogen		(30.06.10)	: e 89 152  
Omzet	(30.06.10)	: e 825 760
EBITDA	(30.06.10)	: e 86 303  
Resultaat van het boekjaar	(30.06.10) : e 4 316

B2B Diensten
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 Maatschappelijke zetel

Plattesteenstraat 7 - 1000 Brussel

 Belangrijkste aandeelhouders

Antoine Suberville, Anne Kennes, SCOP Ethiquable

Het opzet van de vennootschap Tout l’Or du Monde is het toegankelijk maken van eerlijke 

producten voor iedereen, alsook de sensibilisering van het publiek voor handelspraktijken die 

mens en omgeving respecteren.

Zo beschikt de vennootschap over een winkel van eerlijke handel, verbonden aan een 

degustatiesalon waar kruidenierszaken te koop gesteld worden, evenals kleine restauratie 

(soepen,	brooddeeghapjes,	taarten,…).	Er	worden	ook	evenementen	georganiseerd	om	het	

publiek te sensibiliseren, zoals thema-avonden en eerlijke apero’s. 

In partnerschap met Terrabio, die handelt in nauwe samenwerking met de lokale Belgische 

producenten, verkoopt de vennootschap ook manden met biologische groenten en fruit, 

verschillende soorten brood en biologische gebakjes.

Brustart is voor de tweede maal tussengekomen met een nieuwe lening, met de bedoeling 

het handelsfonds en verdere ontwikkeling van de vennootschap te financieren.

Tout l’Or du Monde s.c.r.l.

Tewerkstelling

1

www.toutlordumonde.be

 Tussenkomst Brustart

€ 65	000	(lening)

 Financiële gegevens
Kapitaal : e 41 500  
Eigen vermogen	(31.12.09)	: - e 16 430  
Omzet	(31.12.09)	: e 101 077   
EBITDA	(31.12.09)	: - e 9 588
Resultaat van het boekjaar	(30.12.09) : - e 14 684

Duurzame 
ontwikkeling

133



 Maatschappelijke zetel

Onderrichtstraat 104/106 - 1000 Bruxelles

 Belangrijkste aandeelhouder

Laurent Grenier

Laurent Grenier, eigenaar van de vennootschap Tramezzini, biedt zijn klanten tramezzinis 

aan. Dit zijn typisch Italiaanse broodjes, gemaakt uit licht en zacht melkbrood gevuld met een 

variatie van Italiaanse ingrediënten.

De broodjes worden klaargemaakt in een atelier in de Onderrichtstraat, waar zich ook een 

winkel en degustatieruimte bevindt. De klanten zijn zowel partikulieren die ter plaatse hun 

broodje, een  pasta of een dagschotel verorberen, als bedrijven die tramezzinis bestellen als 

lunch of voor evenementen.

Tramezzini b.v.b.a.

Tewerkstelling

2

www.tramezzini.be

 Tussenkomst Brustart

€ 30	000	(lening)

 Financiële gegevens
Kapitaal : e 18 600  
Eigen vermogen : 1ste jaar van uitbating  
Omzet : 1ste jaar van uitbating      
EBITDA : 1ste jaar van uitbating
Resultaat van het boekjaar : 1ste jaar van uitbating

Voeding
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 Maatschappelijke zetel

Joseph Wybranlaan 40 - 1070 Brussel 

 Belangrijkste aandeelhouders

ING, Technowal, SGAM, G.i.m.b., E-Capital, 

privé-investeerders 

Unibioscreen n.v.

www.unibioscreen.com

 Tussenkomst Brustart

€ 225	716		(kapitaal)

 Financiële gegevens
Kapitaal : e 30 561 869
Eigen vermogen	(31.12.09) : e 1 561 250
EBITDA	(31.12.09)	: - e 2 561 391
Resultaat van het boekjaar (31.12.09)	: - e 3 503 699

Unibioscreen werd opgericht in 1999 en is gespecialiseerd in het onderzoek en de ontwikkeling 

van nieuwe moleculen tegen kanker. 

Het bedrijf zette in 2010 fase I verder rond het klinisch uittesten van anti-kankermoleculen. 

Wegens een herkapitalisatiefout werd het bedrijf in oktober 2010 in vereffening gesteld en het 

tracht nu zijn activa te valoriseren.

Biotechnologie
& Gezondheid
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 Maatschappelijke zetel

Georges Brugmannplein 18 - 1050 Brussel

 Belangrijkste aandeelhouder

Frédéric de Thibault

Winery werd opgericht in 2004 en verzamelt op één plek zowel een winkel als een wijnbar. 

Zo kan de klant nieuwe wijnen ontdekken, proeven en uittesten, alvorens hem aan te kopen. 

Winery is gelegen rechtover de kerk aan het Brugmannplein, temidden van een aangename 

en mooie wijk. In de bar heerst er een gemoedelijke sfeer, die aanzet om zich neer te zetten 

en een glas wijn te proeven, vergezeld van een bordje versnaperingen.

Omwille van het succes van de eerste Winery nam de promotor het besluit om er een tweede 

te openen, ditmaal in een strategische wijk van Brussel, namelijk de wijk Schumann, in het 

nummer 17 van de Justus Lipsiusstraat, de vroegere IJzerhardstraat.

Brustart is hiervoor in juni 2010 tussengekomen. De opening vond plaats eind september 

2010 ; aangename sfeer en gezelligheid zijn er troef.

Winery b.v.b.a.

Tewerkstelling

4

www.wineryonline.be

 Tussenkomst Brustart

€ 50	000	(lening)

 Financiële gegevens
Kapitaal (31.12.10	-	voorlopig)	: e 85 000
Eigen vermogen	(31.12.10	-	voorlopig)	: e 13 671
Omzet	(31.12.10	-	voorlopig)	: e 627 156
EBITDA	(31.12.10	-	voorlopig)	: - e 770 
Resultaat van het boekjaar	(31.12.10	-	voorlopig)	: 
- e 36 425

Voeding
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 Maatschappelijke zetel

Londenstraat 17/2 - 1050 Brussel 

 Belangrijkste aandeelhouder

Christophe Koninckx

Yuluka is een bureau voor maatschappelijk verantwoorde communicatie, t.t.z. gespecialiseerd 

in communicatie van projecten rond duurzame ontwikkeling en de sociale verantwoordelijkheid 

van de ondernemingen. De vennootschap adviseert en begeleidt zowel ondernemingen, 

verenigingen als publieke instellingen.

Sinds de oprichting in 2005 heeft Yuluka verschillende opdrachten uitgevoerd : opstelling 

van campagnes, relaties met de pers, verantwoorde evenementen, productie van 

informatiedragers,… Haar klanten zijn voornamelijk de coöperatieve groep Cera, EXKi, 

Triodos, Xylowatt, Oxfam, SOS Honger, Max Havelaar, de Haven van Brussel, Mobiel Brussel, 

Leefmilieu Brussel, het Federaal Planbureau,...

Yuluka lanceerde tevens «Trees», een exclusieve organisatiemethode van maatschappelijk 

verantwoorde evenementen, die bijdraagt tot de beperking van de ecologische voetafdruk 

en tot de optimalisering van het maatschappelijk engagement van de evenementen. Yuluka 

geeft ook de «Gids Solidair Brussel» en de «Gids Groen Brussel» uit.

Yuluka b.v.b.a.

Tewerkstelling

6

www.yuluka.com

 Tussenkomst Brustart

€ 70	000	(lening)

 Financiële gegevens
Kapitaal : e 18 600
Eigen vermogen (31.12.10	-	voorlopig)	: - e 199 216   
Omzet	(31.12.10	-	voorlopig)		: e 614 742 
EBITDA	(31.12.10	-	voorlopig)	: - e 38 377  
Resultaat van het boekjaar	(31.12.10	-	voorlopig)	: `
- e 74 256

Communicatie
& Media
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 Maatschappelijke zetel

Edmond Machtenslaan 180/b100

1080 Brussel

 Belangrijkste aandeelhouder

Zen Car Holding n.v.

Zen Car stelt, via een systeem van autodelen, een netwerk van elektrische, originele en 

milieuvriendelijke wagens voor, die door partikulieren en bedrijven zelf kunnen bediend 

worden.

De vennootschap komt hiermee tegemoet aan verschillende hedendaagse problemen : de 

almaar drukker wordende stedelijke mobiliteit, de luchtvervuiling en geluidsoverlast die door 

wagens worden teweeggebracht en de levenskwaliteit van de gebruikers. Dit innoverend 

concept wil met het systeem van autodelen de individuele eisen van de weggebruikers 

verzoenen met de collectieve voorschriften van de stedelijke mobiliteit.

De vennootschap Zen Car Brussels werd opgericht in augustus 2010 en is volledig in handen 

van Zen Car Holding n.v., die zelf in handen is van Regis Leruth, Juan Gonzales, José 

Zurstrassen, Albert Bensoussan en Jean-Marc Legrand.

De G.i.m.b. heeft het project Zen Car op twee manieren ondersteund : enerzijds door 

toekenning van een lening van e 250 000 via haar filiaal Brustart, waardoor het bedrijf het 

concept kan ontwikkelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en anderzijds door een 

abonnement te nemen op twee wagens ten behoeve van haar eigen personeel.

Zen Car Brussels b.v.b.a.

Tewerkstelling

2

www.zencar.eu

 Tussenkomst Brustart

€ 250	000	(lening)

 Financiële gegevens
Kapitaal : e 18 600  
Eigen vermogen : 1ste jaar van uitbating 
EBITDA : 1ste jaar van uitbating    
Resultaat van het boekjaar : 1ste jaar van uitbating

B2B Diensten
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Vennootschappen in portefeuille
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ICT

Advanced	 Business	 System	 Integration	 (ABSI)	 is	 een	 integrator	 van	 computersystemen	

en informaticatoepassingen. Haar taak bestaat uit het implementeren, ontwikkelen en 

onderhouden van computerinfrastructuren en informaticatoepassingen voor ondernemingen. 

Zij biedt hoogtechnologische ICT-oplossingen aan, gebaseerd op de meest innoverende 

ontwikkelingen.

ABSI is een partner van Salesforce.com en van Google. Zij stelt haar deskundigheid op 

het vlak van « cloudcomputing » ten dienste van haar klanten. ABSI is ook in Nederland 

operationeel.

De vennootschap deed beroep op B2e in het kader van een meerjarencontract met de 

luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines en kon reeds eind 2009 haar lening B2e van 

€ 150 000 vervroegd aflossen.In 2011 zal de vennootschap haar burelen verhuizen naar 

nieuwe gebouwen die zij heeft aangekocht in Vorst.

ABSI b.v.b.a. (Advanced Business System Integration)

www.absi.be

 Maatschappelijke zetel

Humaniteitslaan 224/228 - 1190 Brussel

 Belangrijkste aandeelhouders
Doubi Ajami, Tamids.n.v.

Tewerkstelling

29
 Tussenkomst B2e

€ 337	500		(lening)

 Financiële gegevens

Kapitaal	(31.12.10	-	voorlopig)	: e 225 000 

Eigen vermogen	(31.12.10	-	voorlopig)	: e 442 000

Omzet	(31.12.10	-	voorlopig)	: e 7 032 000

EBITDA	(31.12.10	-	voorlopig)	: e 429 800

Resultaat van het boekjaar	(31.12.10	-	voorlopig)	: e 76 600
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Dankzij de financiering van B2e kon Alaya, managementvennootschap van Lionel Avril, 

een gedeelte van de aandelen die in handen zijn van een passieve aandeelhouder van de 

vennootschap Notec, overnemen.

Notec is een Brusselse onderneming die gespecialiseerd is in airconditioning en verwarming. 

Haar	cliënteel	bestaat	uit	particulieren	(40%)	en	industriëlen	(60%).

Helaas heeft Notec geleden onder de crisis en diende zij midden januari 2011 het faillissement 

aan te vragen.

Alaya n.v.

 Maatschappelijke zetel

Egide Van Ophemstraat 40C  - 1180 Brussel

 Belangrijkste aandeelhouder
Lionel Avril  

Tewerkstelling

1
 Tussenkomst B2e

€ 100	000	(lening)

 Financiële gegevens

Kapitaal	(30.06.10)	: e 62 000 

Eigen vermogen	(30.06.10)	: e 136 821

Omzet	(30.06.10)	: e144 894

EBITDA	(30.06.10)	: e 139 669

Resultaat van het boekjaar	(30.06.10)	: e 63 765

B2C Diensten
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All Computer Services n.v. verschaft informaticadiensten sinds 1988. De vennootschap heeft 

een  internetplatform ontwikkeld waarmee het gemakkelijker wordt om het aanbod van de 

verkopers	 in	 verbinding	 te	 stellen	met	 de	 vraag	 van	 de	 verbruikers	 (jobcenter,	 hardware,	

software)	 en	waarop	men	 terecht	 kan	 voor	 allerlei	 inlichtingen	 (actualiteit,	 cultuur,	muziek,	

gezondheid,…).	

Ingevolge de economische crisis en de vermindering van de budgetten die gespendeerd 

worden aan publiciteit, had de vennootschap dit laatste jaar af te rekenen met grote financiële 

problemen. Niettemin is zij van plan om in 2011 nog nieuwe producten te ontwikkelen en op 

de markt te brengen. 

All Computer Services n.v.

 Maatschappelijke zetel

Paleizenstraat 44 b10 - 1030 Brussel

 Belangrijkste aandeelhouder
Thierry Vanderlinden

Tewerkstelling

1
 Tussenkomst B2e

€ 700	000	(lening)

€ 114	793	(lening)

 Financiële gegevens

Kapitaal	(30.06.10)	: e 622 000 

Eigen vermogen (30.06.10) : e  744 024  

Omzet (30.06.10) : e  305 624  

EBITDA (30.06.10) : e 64 428

Resultaat van het boekjaar (30.06.10) : - e 104 201

ICT
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Belga Films is een filmdistributeur die deel uitmaakt van de RTL Group. In de catalogus staan 

onder meer volgende films vermeld : les Ch’tis, Twilight, Mr Nobody,…

Belga Films werd in 1937 opgericht door de familie Vandenbosch en werd geleidelijk aan 

overgenomen door de RTL Group, die vanaf 2003 100% van het kapitaal in handen heeft. 

Patrick Vandenbosch, de achterkleinzoon van de stichter en Alexandre Lippens wensten 

het aandeel van de RTL Group over te nemen en B2e heeft deze overname gedeeltelijk 

gefinancierd.

De vennootschap gaat zich in 2011 buiten het Brussels Gewest vestigen en zal bijgevolg 

verplicht zijn haar lening vervroegd af te lossen.

Belga Films n.v.

www.belgafilms.be

 Maatschappelijke zetel

Jacques Georginlaan 2 -  1030 Brussel

 Belangrijkste aandeelhouders
Patrick Vandenbosch, Alexandre Lippens

Tewerkstelling

24
 Tussenkomst B2e

€ 1	000	000	(lening)

 Financiële gegevens

Kapitaal (31.12.10	-	voorlopig) : e 1 300 000

Eigen vermogen (31.12.10	-	voorlopig) : e 10 136 922  

Omzet (31.12.10	-	voorlopig) : e 31 917 608  

EBITDA (31.12.10	-	voorlopig) : e 2 782 671 

Resultaat van het boekjaar (30.06.09) : e 1 567 250

B2C Diensten
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La Belgique Gourmande b.v.b.a. bezit drie winkels met de merknaam «La Belgique 

Gourmande» en één winkel met de merknaam «Belgian Beer», die alle gevestigd zijn in de 

toeristische wijk rond de Grote Markt van Brussel.

De winkels «La Belgique Gourmande» verkopen een assortiment van Belgische   

gastronomische producten zoals chocolade, koekjes en snoepgoed.

Met de tussenkomst van B2e in 2009 kon een prachtig gebouw, gelegen juist tegenover 

het Manneken Pis, aangekocht worden dat zal ingericht worden als nieuwe winkel onder de 

merknaam «La Belgique Gourmande».

Het ligt in de bedoeling dat B2e in 2011 de aankoop van een ander gebouw in de buurt van 

de Grote Markt zal financieren.

Belgique Gourmande b.v.b.a.

www.labelgiquegourmande.com 

 Maatschappelijke zetel

Koninginnegalerij 17 - 1000 Brussel

 Belangrijkste aandeelhouders
Henry de Giey, Vinod Gautam 

Tewerkstelling

17
 Tussenkomst B2e

€ 875	000	(lening)

 Financiële gegevens

Kapitaal	(30.06.10)	: e 200 000

Eigen vermogen	(30.06.10)	: e 231 049

Omzet	(30.06.10)	: e 2 013 023

EBITDA	(30.06.10)	: e 79 894 

Resultaat van het boekjaar	(30.06.10)	: - e 133 905

Voeding
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De vennootschap baat sinds 2000 het restaurant Bonbon uit, dat over een Michelinster 

beschikt. De chef, Christophe Hardiquest stelt een creatieve keuken voor met menu’s die 

klaargemaakt worden met seizoensproducten. Het restaurant had haar basis in Ukkel, maar 

verhuist in de lente van 2011 naar Sint-Pieters-Woluwe waar het zijn intrek neemt in het 

vroegere restaurant « Les 3 Couleurs », dat groter is en over een terras en een parking 

beschikt.

In 2010 financieerde B2e de aankoop van de aandelen van het immobiliërbedrijf, de aankoop 

van het handelsfonds van 3 Couleurs en de inrichtingswerken.

Bon Bon b.v.b.a.

www.bon-bon.be

 Maatschappelijke zetel

Tervurenlaan 453 - 1150 Brussel

 Belangrijkste aandeelhouder
Christophe Hardiquest

Tewerkstelling

10
 Tussenkomst B2e

€ 75	000	(Bon	Bon	b.v.b.a.)

€ 440	000	(Les	Petits	Hardis	b.v.b.a.)

€ 75.000	(ByPastel	n.v.)	

	(leningen)

 Financiële gegevens

Kapitaal	(31.12.10	-	voorlopig)	: e 18 600

Eigen vermogen (31.12.10	-	voorlopig) : - e 23 377

Omzet	(31.12.10	-	voorlopig) : e 1 125 385

EBITDA	(31.12.10	-	voorlopig) : e 177 212

Resultaat van het boekjaar	(31.12.10	-	voorlopig) : e 87 012

Voeding
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 Maatschappelijke zetel

Louisalaan 475 - 1050 Brussel 

 Belangrijkste aandeelhouders

José Zurstrassen, Hans Wackwitz, G.i.m.b.

Borderlinx Group n.v.

Tewerkstelling

9

Quick Start in 4 easy steps
1. Sign-up and get your own US address
2. Shop online from your favourite US website
3. Have your goods sent to your new US address
4. Borderlinx will ship your items to you when you want

Follow us on twitter @ http://twitter.com/Borderlinx

Every day a new “trendy” product @ http://blog.borderlinx.com

Many US stores will only deliver to a US address. 
Register with Borderlinx and get your own US 
shipping address. 

BORDERLINX.COM

 
for VISA Cardholders

FREEREGISTRATION

 
AND SHOP ONLINE IN THE USA!

CREATE YOUR OWN 
US ADDRESS

www.borderlinx.com

 Tussenkomst B2e

€ 500	000	(lening)

 Financiële gegevens
Kapitaal : e 4 000 000

Eigen vermogen  : e 3 734 661
EBITDA  : - e 262 007
Resultaat van het boekjaar : - e 273 881

ICT

Borderlinx werd opgericht in 2007 en komt tegemoet aan de stijgende e-commerce, zowel 

nationaal als internationaal, door aan de gebruikers en de handelaars een pakket van 

diensten	aan	te	bieden	ter	vereenvoudiging	van	de	globale	betaling	(met	inbegrip	van	taksen	

en	 douanerechten),	 het	 toesturen,	 de	 groepering	 en	 de	 levering	 in	 zowat	 47	 landen	 van	

allerhande producten die afkomstig zijn uit de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en per 

uitbreiding van Europa.

Borderlinx wordt geleid door logistieke, financiële en IT-experten en heeft haar sleutelpositie 

op de internationale e-commerce markt gehandhaafd.

Met een ledenaantal van 178 000 op het einde van 2010 en het aantrekken van belangrijke 

partners, zou de vennootschap in 2011 kapitaal moeten aantrekken om vanaf S3 2011 een 

financieel evenwicht te bereiken.

Borderlinx legt zich volop toe op onderzoek en ontwikkeling en heeft voor haar projecten 

inzake duurzame informatica de steun gekregen van Innoviris.
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Brussels Reycling Metal n.v. is gespecialiseerd in de aan- en verkoop van ijzerhoudende en 

niet-ijzerhoudende metalen.

De firma koopt bij particulieren en bedrijven metaalafval van allerlei aard aan. Dat wordt dan 

ter plaatste ontmanteld en gesorteerd, om vervolgens gerecycleerd te worden in fabrieken en 

gieterijen. Zij stelt aan ondernemingen tevens containers ter beschikking voor het inzamelen 

van de ijzerwaren. 

Brussels Recycling Metal is in het Brussels Gewest het eerste metaalrecyclagebedrijf dat 

beschikt over de toelating om elektrische apparaten te ontmantelen. 

Dankzij de tussenkomst van B2e kon de vennootschap het ernaast gelegen gebouw

verwerven om haar eigen opslagruimte uit te breiden, alsook haar activiteiten verder te 

ontwikkelen.

2010 was voor de firma een uitstekend jaar : de omzet steeg met 65% en het resultaat was 

ruimschoots winstgevend.

Brussels Recycling Metal n.v.

www.brmet.be

 Maatschappelijke zetel

Budasteenweg 1/2 - 1130 Brussel

 Belangrijkste aandeelhouders
Caroline Vandenbossche, Hervé Huntz

Tewerkstelling

14
 Tussenkomst B2e

€ 250	000	(lening)

€ 37	500	(lening)

 Financiële gegevens

Kapitaal	(31.12.10)	: e 75 000

Eigen vermogen	(31.12.10)	: e 1 103 657

Omzet	(31.12.10)	: e 9 644 020

EBITDA	(31.12.10)	: e 760 886

Resultaat van het boekjaar	(31.12.10)	: e 334 205

B2B Diensten
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Business Investment baat sinds 2004 een AD Delhaize uit in Vorst.

De buurtwinkels kennen de laatste jaren een gestage groei en beantwoorden aan de behoeften 

van hun klanten die onder tijds- en mobiliteitsdruk staan.

Business Investment kan zich ook beroepen op die ondervinding en nam in 2009 het bedrijf 

MMPR n.v. over dat eigenaar was van de AD Delhaize gelegen aan de Neerstallesteenweg 

te Vorst. 

De vennootschap kon in 2010 een stijging van de omzet optekenen en de winst over de twee 

winkels bleef gehandhaafd.

Business Investment n.v.

 Maatschappelijke zetel

Berthelotstraat 100 - 1190 Brussel 

 Belangrijkste aandeelhouders 

Angélique Stroobants, Mouhcine Rhelouma

Tewerkstelling

25
 Tussenkomst B2e

€ 365	000	(lening)

 Financiële gegevens

Kapitaal	(31.12.09)	: e 100 000

Eigen vermogen	(31.12.09)	: e 212 609

Omzet	(31.12.09)	: e 6 446 182

EBITDA	(31.12.09)	: e 196 132 

Resultaat van het boekjaar	(31.12.09)	: e 27 961

B2C Diensten
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Vastgoedkantoor, eigenaar van het restaurant Bonbon b.v.b.a.  

ByPastel n.v.

 Maatschappelijke zetel

Tervurenlaan 453 -  1150 Brussel 

 Belangrijkste aandeelhouder
Les Petits Hardis b.v.b.a.

 Tussenkomst B2e

€ 75	000	(lening)

 Financiële gegevens

Kapitaal	(31.12.09)	: e 61 973 

Eigen vermogen	(31.12.09)	: e 220 060 

EBITDA	(31.12.09)	: e 25 100 

Resultaat van het boekjaar	(31.12.09)	: - e 2 257

Bouw 
& Vastgoed
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 Maatschappelijke zetel

Gabriëlle	Petitstraat	4	–	1080	Brussel	

 Belangrijkste aandeelhouder

Cardionics Invest n.v. 

Cardionics n.v.

Tewerkstelling

12

www.cardionics.be

 Tussenkomst B2e

€ 100	000	(lening)

 Financiële gegevens
Kapitaal : e 297 000
Eigen vermogen	(31.12.09)	: e 1 123 000
Omzet (31.12.09)	: e 1 170 000
EBITDA (31.12.09)	: e 323 000
Resultaat van het boekjaar (31.12.09)	: - e 98 000

Cardionics heeft reeds meer van 40 jaar ervaring bijeen vergaard in het domein van 

informaticabijstand voor cardiologie in ziekenhuizen en bij partikuliere cardiologen. De klanten 

zijn ziekenhuizen en universitaire centra, farmaceutische firma’s en C.R.O. 

Naast ECG-apparatuur verkoopt Cardionics ook verschillende softwaretoepassingen 

(software	 acquisitie,	 software	 analyse	 en	 interpretarie	 ECG,…),	 evenals	 toebehoren	 voor	

draagbare ECG-apparaten.

Deze producten worden door de eigen R&D van de onderneming ontwikkeld en worden ook 

verkocht in het buitenland. De export neemt trouwens meer dan de helft van de omzet voor 

zijn rekening. 

Biotechnologie
& Gezondheid
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Carrosserie CD bestaat reeds meer dan 20 jaar en is gevestigd in Sint-Lambrechts-Woluwe. 

Carosserie CD doet herstellingen van alle merken en staat borg voor kwaliteit tegen een 

competitieve prijs.

Bekommerd om de ecologie, worden voor het lakken van de voertuigen wateroplosbare 

producten gebruikt.

Denis Dardenne, die reeds meerdere jaren in Carrosserie CD werkt, kon samen met zijn 

echtgenote het handelsfonds en het gebouw van de vroegere eigenaar overnemen. 

B2e heeft voor e 160 000 deze operatie medegefinancierd.

Carrosserie CD b.v.b.a.

www.carrosseriecd.be  

 Maatschappelijke zetel

Georges Henrilaan 293 - 1200 Brussel

 Belangrijkste aandeelhouders
Denis Dardenne, Christine Ghys 

Tewerkstelling

2
 Tussenkomst B2e

€ 160	000	(lening)

 Financiële gegevens

Kapitaal	(31.12.09)	: e 6 200

Eigen vermogen	(31.12.09)	: e 56 079

EBITDA	(31.12.09)	: e 119 994 

Resultaat van het boekjaar	(31.12.09)	: e 15 293

B2C Diensten
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CdS heeft zich van bij de oprichting in 1997 gespecialiseerd in de verhuur van kwaliteits-

materiaal voor recepties ten behoeve van professionele evenementen, traiteurs en 

communicatiebedrijven en is in enkele jaren tijd een van de leiders in dit domein geworden.

Deze Brusselse vennootschap bevindt zich in volle expansie en heeft beroep gedaan op B2e 

omdat ze regelmatig investeringen moet doen om aan haar klanten materiaal naar de laatste 

mode te kunnen aanbieden.

Via de website www.csdloc.com kunt u nu on line het materiaal voor uw recepties 

bestellen.

CdS b.v.b.a.

www.cdsloc.com 

 Maatschappelijke zetel

Vaartdijk 6/8 - 1070 Brussel 

 Belangrijkste aandeelhouder
Cédric de Surgères 

Tewerkstelling

25
 Tussenkomst B2e

€ 362	500	(lening)

 Financiële gegevens

Kapitaal	(31.12.10	-	voorlopig)	: e 200 000 

Eigen vermogen	(31.12.10	-	voorlopig)	: e 1 096 080 

Omzet	(31.12.10	-	voorlopig)	: e 4 937 318

EBITDA	(31.12.10	-	voorlopig)	: e 1 248 960

Resultaat van het boekjaar	(31.12.10	-	voorlopig)	: e 284 520

B2B Diensten

153



Consulting Line is de managementvennootschap van Frédéric André, die meer dan 85% in 

handen heeft van IBF International Consulting.

IBF Consulting is een internationale vennootschap in volle groei en biedt diensten aan inzake 

duurzame ontwikkeling ten behoeve van de economische, sociale, educatieve en institutionele 

sectoren.

Zij vervult adviesopdrachten zowel in België als in het buitenland. Als klanten kan zij verwijzen 

naar het Europees Parlement, de Europese Commissie, de Wereldbank…

B2e financierde de operatie van de koopoptie die Consulting Line bezat op 30% van de 

aandelen aangehouden door Ackermans Van Haaren.

Consulting Line n.v.

www.ibf.be  

 Maatschappelijke zetel

Tervurenlaan 72 - 1040 Brussel

 Belangrijkste aandeelhouder
Frédéric André  

Tewerkstelling

31
 Tussenkomst B2e

€ 725	000	(lening)

 Financiële gegevens

Kapitaal	(31.12.10	-	voorlopig)	: e 325 000 

Eigen vermogen	(31.12.10	-	voorlopig)	: e 1 579 319

Omzet	(31.12.10	-	voorlopig)	: e 646 287

EBITDA	(31.12.10	-	voorlopig)	: e 646 287

Resultaat van het boekjaar	(31.12.10	-	voorlopig)	: e 597 725

(IBF	International	Consulting)	

B2C Diensten
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Cricket & Co verkoopt herenkleding van haar eigen merk. De firma is eigenaar van 17 

winkels in België, 8 corners Inno en 7 winkels in Frankrijk. Het gamma wordt ook verkocht in 

multimerkenwinkels.

De firma verhuisde in 2010 naar Anderlecht, waar ze beschikt over  ruimere kantoren, een 

showroom van 650 m² en een goederenopslagplaats van ± 1 000 m². 

B2e heeft deze operatie deels gefinancierd.

Cricket & Co n.v.

www.cricketco.net

 Maatschappelijke zetel

Industrielaan 198 - 1070 Brussel

 Belangrijkste aandeelhouder
Roland Mouraux

Tewerkstelling

23
 Tussenkomst B2e

€ 150	000	(lening)

 Financiële gegevens

Kapitaal (31.07.10)	: e 524 000

Eigen vermogen (31.07.10)	: e 297 728 

Omzet (31.07.10)	: e 5 636 319

EBITDA (31.07.10)	: e 336 836  

Resultaat van het boekjaar (31.07.10)	: e 1 482

Textiel
& Confectie
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 Maatschappelijke zetel

Persstraat 4 - 1000 Brussel

 Belangrijkste aandeelhouder

Joao Martins 

Eco-Vida b.v.b.a.

Tewerkstelling

7

www.lebonpain.be

 Tussenkomst B2e

€ 385	000	(lening)

 Financiële gegevens
Kapitaal : e 88 600
Eigen vermogen	(2009)	: - e 237 574
EBITDA	(2009)	:  e 256 210
Resultaat van het boekjaar	(2009)	: - e 371 019

Eco-Vida maakt verschillende soorten bio-brood dat verkocht wordt onder de naam «Bon 

Pain/‘t	 Goe	 Brood».	 De	 producten	 (desembroden,	 gistbroden,	 viennoiserie,…),	 worden	

bedeeld in natuurwinkels, traditionele bakkerijen en in de grootwarenhuizen.

In het kader van de uitbreiding van de activiteiten heeft de vennootschap zich onlangs 

gevestigd op de site van de G.O.M.B. in Haren. De G.i.m.b. en B2e hebben in 2008 deze 

investering financieel gesteund met een lening van e 535 000.

Voeding
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Groep Mandco n.v. exploiteerde het prêt-à-portermerk «Matin Blanc» en was actief in drie 

domeinen : de creatie van de collecties voor de merknaam Matin Blanc, de volledige productie 

van de kleding en wat ermee gepaard gaat, tot de verdeling van het merk zowel op nationaal 

als internationaal niveau.

Sinds december 2009 bevond de vennootschap zich in gerechtelijke reorganisatie. Het 

herstructureringplan kende echter geen goede afloop en Group Mandco was genoodzaakt 

om eind december 2010 het faillissement aan te vragen.

Group Mandco n.v.

www.matinblanc.com

 Maatschappelijke zetel

Horzelstraat 100 - 1180 Brussel

 Belangrijkste aandeelhouders
John Robert n.v.

Tewerkstelling

23
 Tussenkomst B2e

€ 115	000	(lening)

 Financiële gegevens

Kapitaal : e 600 000

Eigen vermogen	(31.01.10)	: - e 723 726

EBITDA	(31.01.10)	: - e 241 092  

Resultaat van het boekjaar	(31.01.10)	: - e 835 895 

Textiel
& Confectie
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De activiteit van de drukkerijen Hayez werd opgestart in 1780 en de onderneming wordt 

momenteel geleid door de 5de en 6de generatie. Zij levert kwaliteitsdrukwerk af zoals 

jaarverslagen, folders, commerciële drukwerken en kunstboeken

B2e heeft in 2008 aan de vennootschap een lening van € 325 000 toegekend voor de 

overname van de Drukwerken Pieters.

Drukkerijen Hayez stellen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest meer dan 40 personen 

tewerk.

Ondanks de crisis in de industrie en de daling van de uitgaven voor reclame, is de vennootschap 

erin geslaagd om in 2010 koers te blijven houden.

Hayez Imprimeurs n.v.

www.hayez.be

 Maatschappelijke zetel

Fernand Brunfautstraat 19 - 1080 Brussel

 Belangrijkste aandeelhouders
Serge Hayez, Maximilien Hayez

Tewerkstelling

41
 Tussenkomst B2e

€ 325	000	(lening)

 Financiële gegevens

Kapitaal	(31.03.10)	: e 900 000 

Eigen vermogen	(31.03.10)	: e 444 259

Omzet	(31.03.10)	: e 7 849 252

EBITDA	(31.03.10)	: e 787 945

Resultaat van het boekjaar	(31.03.10)	: - e 63 650

B2B Diensten
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Drukkerij Impresor n.v. bestaat sinds 1946 en werd in 1993 door Roger Mommaerts 

overgenomen. In 2010 nam het bedrijf de Brusselse drukkerij  Adam Demortier over die reeds 

25 jaar gespecialiseerd is in klein- en grootformaat.

Deze overname werd gefinancierd door B2e.

Impresor n.v.

www.impresor-pauwels.eu

 Maatschappelijke zetel

Doverstraat 21 - 1070 Brussel 

 Belangrijkste aandeelhouder
Roger Mommaerts 

Tewerkstelling

27
 Tussenkomst B2e

€ 375	000	(lening)

 Financiële gegevens

Kapitaal	(31.12.10	-	voorlopig)	: e 520 576 

Eigen vermogen	(31.12.10	-	voorlopig)	: e 893 496

Omzet	(31.12.10	-	voorlopig)	: e 4 947 975 

EBITDA	(31.12.10	-	voorlopig)	: e 299 062

Resultaat van het boekjaar	(31.12.10	-	voorlopig)	: e 133 215 

B2B Diensten
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Interpneu Boonen baat een bandencentrale uit in Evere en in Genval.

Bij «Monsieur Pneu» kunnen aan de beste voorwaarden winter- en zomerbanden 

gestockeerd worden en dit zonder afspraak. De montagestations zijn uitgerust met de meest 

moderne apparatuur om de banden, velgen, remmen en autobatterijen te monteren en te 

demonteren.

De vennootschap kreeg de kans om het ganse gebouwencomplex waar ze gehuisvest is in 

Evere aan te kopen. 

B2e is in 2009 voor € 1 000 000 tussengekomen voor de verwerving van dit pand. In 2010 

steeg de omzet met meer dan 23%.

Interpneu Boonen b.v.b.a.

A bientôt dans l’un de nos ateliers !

Siège central

Avenue L. Mommaerts 10/12 - 1140 Bruxelles
Tél.: + (32) 2 / 736 00 04 - Fax: + (32) 2 / 733 76 45
E-mail : p.boonen@interpneu.be

Succursale

Avenue Albert 1er - 1332 Genval 
Tél.: + (32) 2 / 652 50 08 - Fax: + (32) 2 652 50 09
E-mail : genval@interpneu.be

W
Changement de pneus 

W
Réparation instantanée

W
Batteries garanties à vie*

W
Amortisseurs

W
Echappements

W
Stockage des pneus hiver / été

W
Réglage des phares

W
Géométrie

W
Equilibrage des roues

W
Dépannage 

W
Prise et remise des véhicules
 * valable contre tout vice de fabrication

Bruxelles Genval
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www.interpneu.be 

 Maatschappelijke zetel

Mommaertlaan 10/12 - 1140 Brussel 

 Belangrijkste aandeelhouder
Pierre Boonen  

Tewerkstelling

25
 Tussenkomst B2e

€ 1	000	000	(lening)

 Financiële gegevens

Kapitaal	(31.12.10	-	voorlopig)	: e 89 242 

Eigen vermogen (31.12.10	-	voorlopig)	: e 1 042 603

Omzet	(31.12.10	-	voorlopig)	: e 6 247 398

EBITDA (31.12.10	-	voorlopig)	: e 712 752

Resultaat van het boekjaar (31.12.10	-	voorlopig)	: e 412 413

B2B Diensten
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IPG Group biedt volgende diensten aan : telemarketing, teleservices, contactcenters, 

business solutions en training, 24 uur per dag en 7 dagen op 7. Haar belangrijkste klanten 

zijn Telenet, Belgacom, Voo, Proximus, Nespresso, Kone. IPG Group heeft in 2010 het bedrijf 

GoExcellent overgenomen en verhuisde haar burelen van Zaventem naar hartje Brussel. Dit 

bracht het Gewest 450 banen op. 

IPG Group n.v.

www.ipglobalnet.com

 Maatschappelijke zetel

Pachécolaan 34/36 - 1000 Brussel

 Belangrijkste aandeelhouder
Koramic Investment Group

Tewerkstelling

1 200
 Tussenkomst B2e

€ 300	000	(lening)

€ 800	000	(lening)

 Financiële gegevens

Kapitaal	(31.12.10	-	voorlopig)	: e 1 088 363 

Eigen vermogen	(31.12.10	-	voorlopig)	: e 3 135 344 

Omzet	(31.12.10	-	voorlopig)	: e 40 699 944 

EBITDA	(31.12.10	-	voorlopig)	: e 2 218 993  

Resultaat van het boekjaar	(31.12.10	-	voorlopig)	: e 1 053 355 

Telecommunicatie
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 Maatschappelijke zetel

Horzelstraat 100 - 1180 Brussel  

 Belangrijkste aandeelhouders

Familie Leidensdorf, Palomino, Progress Fund, 
G.i.m.b. 

John Robert n.v.

Tewerkstelling

10

www.matinblanc.com

 Tussenkomst B2e

€ 100	000	(lening)

 Financiële gegevens
Kapitaal : e 701 430
Eigen vermogen	(31/01/2010)	: - e 210 342
Omzet	(31/01/2010)	: e 1 092 390
EBITDA	(31/01/2010)	: - e 14 159
Resultaat van het boekjaar (31/01/2010)	: - e 230 988

John Robert en zijn filiaal Groep Mandco, verkochten het prêt-à-porter-merk Matin Blanc, 

in	 een	 20-tal	 verkooppunten	 in	 België	 en	 in	 Frankrijk	 (eigen	 winkels,	 corners	 Inno	 en	

franchisewinkels).

Ingevolge de moeilijke economische toestand, die zich vooral op de verkoop in Frankrijk 

manifesteert, heeft de onderneming in december 2009 een verzoek tot gerechtelijke 

reorganisatie ingediend.

In het kader van overdracht van haar activa ingevolge rechtelijke beslissing, werd de in 2008 

toegestane lening van B2e in het 1ste trimester 2011 terugbetaald.

Textiel
& Confectie

162



Kadensa n.v. is een holdingmaatschappij die opgericht werd in 2011 en een deelneming bezit 

in Beweb Regie.

Beweb Regie is reeds 15 jaar actief in de publicatie van reklame op het internet. Haar klanten 

zijn uitgevers, mediabureaus en adverteerders. RTL IP Plurimedia, IPM en Rossel zijn in 2009 

toegetreden tot het kapitaal van Beweb, maar Rossel wil zich terugtrekken.

Door de tussenkomst in 2010 van B2e kon Kadensa de deelneming van Rossel 

overnemen.

Kadensa n.v.

www.beweb.com

 Maatschappelijke zetel

Dikke Beuklaan 114  - 1090 Brussel

 Belangrijkste aandeelhouders
Bruno Van Boucq, Cédric De Bleye, Renaud de 
Lombaert, RTL IP Plurimedia, IPM

Tewerkstelling

23
 Tussenkomst B2e

€ 450	000	(lening)

 Financiële gegevens

Kapitaal : 1ste jaar van uitbating 

Eigen vermogen : 1ste jaar van uitbating 

Omzet : 1ste jaar van uitbating 

EBITDA : 1ste jaar van uitbating  

Resultaat van het boekjaar : 1ste jaar van uitbating 

(Beweb	Regie)	

B2B Diensten
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La Cambre n.v. baat in het hartje van het Terkamerenbos de discotheek «Les Jeux d’Hiver» 

uit. De discotheek «Les Jeux d’Hiver» is de eerste trekpleister van een reeks restauratiewerken 

die plaats vonden in het Terkamerenbos.

In 2005 werd het voorste gedeelte van het gebouw geteisterd door een opzettelijke 

brandstichting. De vennoten beslisten om verbouwingswerkzaamheden en renovatiewerken 

aan het gebouw te laten uitvoeren, wat resulteerde in een nieuwe, eigentijdse ruimte van 

500 m²,  die begin 2009 zijn deuren openstelde.

Er werd op B2e beroep gedaan om voor e 450 000 tussen te komen in het financieel plan.

La Cambre n.v.

www.jeuxdhiver.be 

 Maatschappelijke zetel

Croquetweg 1 - 1000 Brussel

 Belangrijkste aandeelhouders
Olivier Stulemeijer, Christophe Brochier 

Tewerkstelling

22
 Tussenkomst B2e

€ 450	000	(lening)

 Financiële gegevens

Kapitaal	(31.12.09)	: e 233 104 

Eigen vermogen	(31.12.09)	: e 1 101 718

B2C Diensten
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Holdingmaatschappij die de aandelen van de vastgoedmaatschappij ByPastel n.v. in handen 

heeft.

Les Petits Hardis b.v.b.a.

 Maatschappelijke zetel

Tervurenlaan 453 - 1150 Brussel

 Belangrijkste aandeelhouder
Christophe Hardiquest 

 Tussenkomst B2e

€ 440	000	(lening)

 Financiële gegevens

Kapitaal : 1ste jaar van uitbating 

Eigen vermogen : 1ste jaar van uitbating 

Omzet : 1ste jaar van uitbating 

EBITDA : 1ste jaar van uitbating  

Resultaat van het boekjaar : 1ste jaar van uitbating 

Voeding
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De gebroeders Ozturk baten sinds maart 2008 de Carrefour Express aan het Flageyplein 

uit.

De buurtwinkels, die van ’s morgens vroeg tot ‘s avonds laat open zijn, zitten in de lift, want 

zij voldoen aan de behoeften van hun gehaaste klanten die onder tijds- en mobiliteitsdruk 

staan.

De gebroeders Ozturk hebben in 2010 het handelsfonds van Carrefour Express gelegen 

aan Ma Campagne te Sint-Gillis overgenomen via de vennootschap Ma Campagne Express 

b.v.b.a.

Deze overname verliep succesvol en er kon dit jaar zelfs een stijging van de activiteit 

opgetekend worden.

Ma Campagne Express b.v.b.a.

 Maatschappelijke zetel

Waterloosesteenweg 253/255 - 1060 Brussel

 Belangrijkste aandeelhouders
Ramazan Ozturk, Ali Ozturk

Tewerkstelling

10
 Tussenkomst B2e

€ 305	000	(lening)

 Financiële gegevens

Kapitaal : 1ste jaar van uitbating 

Eigen vermogen : 1ste jaar van uitbating 

Omzet : 1ste jaar van uitbating 

EBITDA : 1ste jaar van uitbating  

Resultaat van het boekjaar : 1ste jaar van uitbating 

Voeding
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De holding Mandariss werd opgericht om de aandelen van Newton 21 in Carré Associates 

door de stichtende aandeelhouders over te kopen. Deze buy-out kwam tot stand via een 

lening t.b.v. e 225 000 van B2e aan Mandariss n.v.. 

Carré Associates is een bedrijf in volle expansie dat gespecialiseerd is in «shoppermarketing» 

en werkt marketingstrategieën uit, op basis van inlichtingen die in het verkooppunt verzameld 

zijn.

Onder haar klanten telt zij Louis Delhaize, Damart, Quick, Carrefour, Fresh Mama…

Mandariss n.v.

www.carreassociates.com 

 Maatschappelijke zetel

Rogierlaan 355 - 1030 Brussel

 Belangrijkste aandeelhouder
Familie Vandenbranden

Tewerkstelling

11
 Tussenkomst B2e

€ 225	000	(lening)

 Financiële gegevens

Kapitaal	(31.12.10	-	voorlopig)	: e 250 000 

Eigen vermogen	(31.12.10	-	voorlopig)	: e 2 840 695

Omzet	(31.12.10	-	voorlopig)	: e 425 000

EBITDA 	(31.12.10	-	voorlopig)	: e 420 922

Resultaat van het boekjaar	(31.12.10	-	voorlopig)	: e 498 003

(Carré	Associates)	

Communicatie
& Media
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Mary is hofleverancier en maakt ambachtelijke chocolade op basis van natuurlijke grond-

stoffen. Mary heeft grote verbouwingswerken uitgevoerd in zijn nieuw productieatelier in het 

Arsenaal te Etterbeek, waardoor het in staat is de productie gevoelig te verhogen. 

De vennootschap kende thesaurieproblemen n.a.v. investeringen die door de vroegere gerant 

werden gerealiseerd. Zij werd in 2009 overgenomen door een nieuwe investeerder, Olivier 

Borgerhoff. Hij voerde een algemene herstructurering door, die nu haar vruchten begint af te 

werpen.

Mary pakt uit met een nieuw logo dat op alle verpakkingen staat afgedrukt.

Mary b.v.b.a.

www.marychoc.com  

 Maatschappelijke zetel

Waversesteenweg 950 - 1040 Brussel 

 Belangrijkste aandeelhouder
Olivier Borgerhoff 

Tewerkstelling

13
 Tussenkomst B2e

€ 144	250	(lening)

 Financiële gegevens

Kapitaal	(30.06.10)	: e 400 000 

Eigen vermogen	(30.06.10)	: e 329 940 

EBITDA	(30.06.10)	: e 56 078  

Resultaat van het boekjaar	(30.06.10)	: - e 80 614

Voeding
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Jan de Clercq en Olivier Meessen zijn vennoten geworden om een hedendaagse galerij in 

Brussel te kunnen uitbaten. De galerij Meessen de Clercq is gevestigd in een prachtig herenhuis 

in de Abdijlaan, waarvoor B2e gedeeltelijk is tussengekomen. Zij organiseert regelmatig 

tentoonstellingen van hedendaagse kunstenaars met een internationale bekendheid en geeft 

tevens catalogi uit in samenwerking met deze kunstenaars.

Galerij Meesen de Clercq verdubbelde in 2010 haar omzet en nam deel aan expositiebeurzen 

te Rotterdam, Keulen, aan Art Brussels, Art Basel Miami Beach, en Arco Madrid.

Meessen de Clercq n.v.

www.meessendeclercq.be 

 Maatschappelijke zetel

Abdijlaan 2 A - 1000 Brussel

 Belangrijkste aandeelhouders
Jan de Clercq, Olivier Meessen

Tewerkstelling

3
 Tussenkomst B2e

€ 373	125		(lening)

 Financiële gegevens

Kapitaal	(31/12/10	-	voorlopig)	: e 150 000  

Omzet	(31/12/10	-	voorlopig)	: e 801 431 

Communicatie
& Media
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Memnon	Archiving	Services,(Memnon)	biedt	diensten	aan	voor	digitalisering	van	audiovisuele	

archieven en een valorisering van digitale archieven. In enkele jaren tijd is de vennootschap 

de vertrouwenspartner geworden van culturele instellingen en audiovisuele bedrijven, die hun 

audiovisueel patrimonium willen bewaren.

Memnon	digitaliseert	ook	allerhande	archiefmedia	(geluidsapparatuur	:	magnetische	tapes,	

audiocassetten, vinylplaten,  en videodapparatuur : Betacam SP, U-Matic, 1 of 2 millimeter, 

VHS,	 D3,	 D9,	 enz…,)	 en	 digitale	 apparatuur	 (geluidsapparatuur	 :	 DAT,	 CD,	 en	 video-

appapratuur	:	Digi	Beta,	DVD,	DVC	Pro,	DV	Cam,	P2,	enz,…).

Er wordt voor het ogenblik op de vennootschap beroep gedaan voor het digitaliseren van 

meer	van	500.000	uren	audiovisuele	archieven	(350	000	uren	geluidsarchieven	en	150	000	

uren	videoarchieven)	voor	instellingen	als	de	Bibliothèque	Nationale	van	Frankrijk,	de	Deense	

Radio,	de	British	Library,	Sonuma	(RTBF),	enz.

 Maatschappelijke zetel

Belvédèrestraat 27 - 1050 Brussel  

 Belangrijkste aandeelhouders

Memnon Holding n.v., G.i.m.b.

Memnon Archiving Services n.v.

Tewerkstelling

45

www.memnon.be

 Tussenkomst B2e

€ 150	000	(lening)

€ 100	000	(lening)

 Financiële gegevens
Kapitaal : e 1 753 743 
Eigen vermogen	(31.12.10	-	voorlopig)	: e 670 284
Omzet	(31.12.10	-	voorlopig)	: e 2 420 246
EBITDA	(31.12.10	-	voorlopig)	: e 468 723
Resultaat van het boekjaar	(31.12.10	-	voorlopig)	: 
e 114 447

Audiovisueel
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M.N.S.	is	een	groothandel	in	Aziatische	(thee)	en	in	Noord	Afrikaanse	(olijven,	olijfolie,	mango’s,	

dadels,	gekonfijte	citroenen)	voedingswaren	en	specerijen.	

De vennootschap voert producten in vanuit Tunesië, Marokko, Algerije, Frankrijk, Spanje, 

Italië en China en verkoopt ze door in België, Zweden, Finland, Denemarken, Spanje, Italië, 

Nederland en Duitsland. 

De vennootschap nam de gelegenheid te baat om het gebouw in hartje Brussel, in de 

Ieperlaan waar de winkel werd uitgebaat, over te nemen. 

B2e kwam voor e 400 000 tussen om deze aankoop te financieren.

M.N.S. n.v.

 Maatschappelijke zetel

Diksmuidelaan 47 - 1080 Brussel

 Belangrijkste aandeelhouder
Marzouk Mechbal

Tewerkstelling

7
 Tussenkomst B2e

€ 400	000	(lening)

 Financiële gegevens

Kapitaal	(31.12.09)	: e 249 579

Eigen vermogen	(31.12.09)	: e 906 777

Omzet	(31.12.09)	: e 6 476 970

EBITDA	(31.12.09)	: e 392 224

Resultaat van het boekjaar	(31.12.09)	: e 137 446

B2B Diensten
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Nid d’Anges b.v.b.a. werd opgericht om het handelsfonds en het gebouw van het 

kinderdagverblijf «Le Monde des Enfants» in de Generaal Jacqueslaan te Elsene over te 

nemen.

Dit educatief kinderdagverblijf, waar de ontwikkeling van de kinderen centraal staat, werkt 

in zijn programma naar de ontwikkeling van de psychomotoriek en het muzikaal en artistiek 

talent. Dit kinderdagverblijf kan 42 kinderen opvangen.

B2e heeft t.b.v. e 185 000 aan dit project deelgenomen.

Nid d’Anges b.v.b.a.

 Maatschappelijke zetel

Generaal Jacqueslaan 213 - 1050 Brussel

 Belangrijkste aandeelhouder
Khadija Lalhou

Tewerkstelling

4
 Tussenkomst B2e

€ 185	000	(lening)

 Financiële gegevens

Kapitaal	(31.12.2009)	: e 6 200  

Eigen vermogen	(31.12.2009)	: - e  42 895

EBITDA	(31.12.2009)	: e 31 240  

Resultaat van het boekjaar	(31.12.2009)	: - e  41 293

B2C Diensten
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François en Bernard Tinel hebben in 2009, via hun eigen managementvennootschap OWT 

Gerance, het bedrijf Miniox van hun vader en ooms overgenomen.

Miniox is een familiebedrijf dat reeds meer dan 70 jaar bestaat en in de vroegere kunstsmederij 

van de grootvader roestwerende middelen fabriceert, die destijds bestonden uit loodmenie 

en ijzeroxide; vandaar de naam Miniox.

Vandaag is Miniox gespedialiseerd in verfproducten, vloerbekleding, behangpapier, 

gordijnen… 

Miniox is tegelijkertijd groot- en kleinhandelaar en biedt zijn diensten via 3 verkooppunten aan 

(Elsene,	Schaarbeek	en	Waterloo).

OWT Gerance n.v.

www.miniox.be

 Maatschappelijke zetel

Waterloosesteenweg 645 - 1050 Brussel 

 Belangrijkste aandeelhouders
François Tinel, Bernard Tinel

Tewerkstelling

41
 Tussenkomst B2e

€ 1	000	000	(lening)

 Financiële gegevens

Kapitaal	(31.12.10	-	voorlopig)	: e 62 500   

Omzet	(31.12.10	-	voorlopig)	: e 480 511 

EBITDA	(31.12.10	-	voorlopig)	: e 2 577 172   

Resultaat van het boekjaar	(31.12.10	-	voorlopig)	: e 2 577 172

(Miniox)

B2C Diensten
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 Maatschappelijke zetel

Waversesteenweg 173 - 1050 Brussel 

 Belangrijkste aandeelhouders

Thierry Goor, Pascal Lambert, G.i.m.b. 

Polygone International n.v.

Tewerkstelling

205

www.polygonegroup.com

 Tussenkomst B2e

€ 2	250	000	(lening)

 Financiële gegevens
Kapitaal	(31.12.2010)	: e 5 961 000
Eigen vermogen	(31.12.10	-	geconsolideerd) : e 1 556 000
Omzet	(31.12.10	-	geconsolideerd) : e 20 118 000
EBITDA	(31.12.10	-	geconsolideerd) : - e 3 569 000
Resultaat van het boekjaar	(31.12.10	-	geconsolideerd) : 
- e 5 216 000

Communicatie
& Media

Polygone is een communicatiebureau dat opgericht werd in 2006 en meer dan 200 

medewerkers telt, verspreid over Brussel, Parijs en Lyon. Polygone heeft een transversale 

visie en heeft zowat in alles ervaring wat betrekking heeft op communicatie : traditionele 

reclame, digitale communicatie, gezondheidscommunicatie, shopper marketing,…

Polygone is in september 2010 toegetreden tot Alternext. Aan deze introductie op de 

beursmarkt ging een kapitaalverhoging van € 4,2 miljoen vooraf, waarop meerdere 

investeerders, waaronder ook de G.i.m.b.,  hebben ingetekend.

Met deze fondsen kon Polygone Hello Agency, marktleider in de Belgische retail marketing, 

overnemen.

De groep had in 2010 te kampen met een totaal ongunstige publiciteitsmarkt. Daarbij werd 

in 2011 het Frans filiaal onder gerechtelijke herschikking geplaatst.
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Pulp is een keten van verkooppunten die verse kant-en-klare voedingsproducten verkoopt 

zoals salades, broodjes, dranken en nagerechten. Men kan er vanaf 7.30 uur terecht voor 

een ontbijt, alsook ’s middags voor een lunch.

Pulp opende reeds 8 verkooppunten in Brussel en B2e leende aan de vennootschap 

e 276 500 voor de opening van de verkooppunten die gevestigd zijn in Madou en in Rogier.

In 2010 stabiliseerde de activiteit van de vennootschap, maar het ligt in de bedoeling om zich 

in 2011 verder uit te bouwen en nog twee bijkomende verkooppunten te openen.

Pulp b.v.b.a.

www.pulp.be

 Maatschappelijke zetel

Keizerinlaan 60 - 1000 Brussel

 Belangrijkste aandeelhouders
Arnaud Seerden, Géraldine Seerden, Korhan 
Somnez

Tewerkstelling

32
 Tussenkomst B2e

€ 276	500	(lening)

 Financiële gegevens

Kapitaal	(31.12.10	-	voorlopig)	: e 80 592 

Eigen vermogen	(31.12.10	-	voorlopig)	: - e 341 543 

EBITDA	(31.12.10	-	voorlopig) : e 51 970

Resultaat van het boekjaar (31.12.10	-	voorlopig)	: - e 111 929

Voeding

175



Rosy Dis baat een GB Express uit in de wijk «De Jacht» in Etterbeek. De vennootschap stelde 

in 2009 21 personen tewerk en kan haar eerste boekjaar met winst afsluiten.

De buurtwinkels, die ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat open zijn, kennen de laatste jaren 

een groeiend succes omdat ze tegemoet komen aan de gehaaste klanten die onder tijds- en 

mobiliteitsdruk staan. 

De tussenkomst van B2e ten bedrage van e 250 000 diende voor de financiering van de 

inrichtingswerken van de winkel. 

Rosy Dis b.v.b.a.

 Maatschappelijke zetel

Veldenstraat 39 - 1040 Brussel

 Belangrijkste aandeelhouder
Robert Balsaux 

Tewerkstelling

17
 Tussenkomst B2e

€ 250	000	(lening)

 Financiële gegevens

Kapitaal	(31.01.10)	: e 175 000 

Eigen vermogen	(31.01.10)	: e 209 944 

EBITDA	(31.01.10)	: e 169 043  

Resultaat van het boekjaar		(31.01.10)	: e 1 977 

B2C Diensten
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De Royal Léopold Club werd opgericht in 1983 en is gelegen in een groen park van 5 ha te 

Ukkel; meer dan 2000 leden doen er aan tennis, hockey, bridge…

De Royal Léopold Club is begonnen met uitbreidingswerken aan de huidige infrastructuur 

(o.m.	 tennis-	 en	 hockeyterreinen)	 en	met	 het	 bouwen	 van	 een	 fitnesszaal	 en	 een	 nieuwe	

bar.

B2e heeft in 2009 deze werken medegefinancierd ten bedrage van e 1 650 000. 

Om de ganse operatie te financieren deed de Club tevens beroep op haar leden en gaf hen 

de kans om in te tekenen in een obligatielening van e 1 100 000. De nieuwe installaties 

kennen veel succes bij de clubleden.

Royal Léopold Club n.v.

www.leopoldclub.be 

 Maatschappelijke zetel

Adolphe Dupuichlaan 42 - 1180 Brussel

 Belangrijkste aandeelhouders
Meerdere families-clubleden 

Tewerkstelling

10
 Tussenkomst B2e

€ 1	650	000	(lening)

 Financiële gegevens

Kapitaal	(31.12.10	-	voorlopig)	: e 697 275 

Eigen vermogen	(31.12.10	-	voorlopig)	: e  818 197

Omzet	(31.12.10	-	voorlopig)	: e 994 957 

EBITDA	(31.12.10	-	voorlopig)	: e 301 730

Resultaat van het boekjaar	(31.12.10	-	voorlopig)	: e -153 925

B2C Diensten
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B2C Diensten

De vennootschap Squash de la Forêt de Soignies n.v. opende in februari 2009 het grootste 

overdekte speelplein van Brussel, «Stardust Park», bestemd voor kinderen tussen 2 en 12 

jaar.

Dit ontspanningscentrum van bijna 4 000 m² is gelegen op de vroegere ijsbaan van Vorst. 

Zij omvat verschillende speellokalen aangepast aan de leeftijd, met mini karting, klimmuren, 

kleine restauratie en een discotheek voor volwassenen.  Kinderen kunnen er ook terecht voor 

verjaardagsfeestjes met animatie en hapjes. 

B2e heeft dit project mee gefinancierd voor een bedrag van e 668 000.

Met één jaar activiteit is Stardust Park een echt succes gebleken : elk weekend worden er 

ongeveer 800 toegangskaarten verkocht.

Squash de la Forêt de Soignes n.v.

www.stardustpark.be 

 Maatschappelijke zetel

Globelaan 36 - 1190 Brussel

 Belangrijkste aandeelhouder
Eric Kreps

Tewerkstelling

1
 Tussenkomst B2e

€ 668	000	(lening)

 Financiële gegevens

Kapitaal	(31.12.10	-	voorlopig)	: e 697 275 

Eigen vermogen	(31.12.10	-	voorlopig)	: e  818 197

Omzet	(31.12.10	-	voorlopig)	: e 994 957 

EBITDA	(31.12.10	-	voorlopig)	: e 301 730

Resultaat van het boekjaar	(31.12.10	-	voorlopig)	: e -153 925 
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De Brusselse vennootschap Traiteur Loriers is de referentie onder de kwaliteitstraiteurs. 

Reeds meer dan 20 jaar heeft zij met haar creatieve, vernieuwende en vermaarde keuken 

een uitstekende reputatie weten op te bouwen.

De vennootschap besloot te verhuizen naar ruime kantoren in Evere, die ultra modern zijn 

ingericht en gedeeltelijk gefinancierd zijn door B2e voor een bedrag van e 400 000.

In 2009 nam een Franse groep die gespecialisserd is in de evenenmentensector, een 

deelneming van 51% in het kapitaal van Traiteur Loriers, ten einde haar aanwezigheid op de 

Belgische markt te verstevigen, meer bepaald in de omgeving van het Congrespaleis.

Traiteur Loriers n.v.

www.traiteurloriers.be 

 Maatschappelijke zetel

Steenovenlaan 6 - 1140 Brussel

 Belangrijkste aandeelhouder
GL Events Belgium n.v.

Tewerkstelling

67
 Tussenkomst B2e

€ 400	000	(lening)

 Financiële gegevens

Kapitaal	(31.12.10	-	voorlpoig)	: e 862 823  

Eigen vermogen	(31.12.10	-	voorlpoig)	: e 256 858

Omzet	(31.12.10	-	voorlpoig)	: e 13 332 042  

EBITDA	(31.12.10	-	voorlpoig)	: - e 331 554 

Resultaat van het boekjaar	(31.12.10	-	voorlpoig)	: - e 467 626

Voeding
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 Maatschappelijke zetel

Leon Grosjeanlaan 90 - 1140 Brussel   

 Belangrijkste aandeelhouders

A. de Greef, N. de Greef

Vanparys-Candihold n.v.

Tewerkstelling

43

www.vanparys-candihold.be

 Tussenkomst B2e

€ 250	000	(lening)

 Financiële gegevens
Kapitaal : e 620 000
Eigen vermogen	(31.12.09)	: e 1 420 000
EBITDA	(31.12.09)	: e 543 000  
Resultaat van het boekjaar	(31.12.09)	: e 94 000

De vennootschap Vanparys is Belgisch marktleider in suikerbonen. Haar klanten zijn grote 

verdelers, groot- en kleinhandelaars. De onderneming exporteert tevens naar verschillende 

landen	(Frankrijk,	Nederland,	Portugal,	Japan,...).

Voeding
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De vennootschap Waterloo Motors n.v. is in handen van de Groep Ginion en nam de concessie 

van MINI in Brussel over, ingevolge de sluiting van het verkooppunt in Bosvoorde.

In januari 2009 werd aan de Waterloosesteenweg een prachtige showroom ingericht. Deze 

werken werden gedeeltelijk gefinancierd door B2e voor een bedrag van e 450 000.

De ploeg van de concessie MINI biedt zijn klanten kwaliteitsdiensten aan, zowel op het vlak 

van de verkoop van wagens als op technisch gebied voor het onderhoud ter plaatse van de 

wagens.

Waterloo Motors exploiteert in Waterloo tevens de concessies BMW, Ferrari en Maserati .

Waterloo Motors n.v.

www.waterloomotors.bmw.be 

 Maatschappelijke zetel

Brusselsesteenweg 54 - 1410 Waterloo

 Belangrijkste aandeelhouder
Ginion Group n.v.

Tewerkstelling

62
 Tussenkomst B2e

€ 450	000	(lening)

 Financiële gegevens

Kapitaal	(31.12.09)	: e 123 947 

Eigen vermogen	(31.12.09)	: e 1 472 455 

Omzet	(31.12.09)	: e 46 466 335 

EBITDA	(31.12.09)	: e 726 922 

Resultaat van het boekjaar	(31.12.09)	: e 41 453

B2C Diensten
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Vennootschappen in portefeuille
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Exportbru : Sectoriële verdeling

Duurzame ontwikkeling

Textiel & Confectie

Voeding

Bouw & Vastgoed

Biotechnologie & Gezondheid

59%15%

5%

15% 6%

183



House of Kids werd in 2008 opgericht. De vennootschap produceert en verkoopt 

met kwaliteitsprints bedrukte tapijten : schoonloopmatten, deurmatten, keuken- en 

badkamermatten. De onderneming staat  ook in voor de conceptie, realisatie en verkoop van 

allerhande educatieve voorwerpen.

Het is een onderneming in volle expansie die 95% van haar omzet aan de export besteedt.

House of Kids breidt haar activiteiten verder uit via de e-commerce site www.mat4you.com, 

waarop volledig gepersonaliseerde tapijten worden aangeboden, die overal in Europa kunnen 

geleverd worden.

House of Kids b.v.b.a.

www.house-of-kids.com - www.mat4you.com 

 Maatschappelijke zetel

Théodore Verhaegenstraat 150 - 1060 Brussel

 Belangrijkste aandeelhouder
Gilles de Crayencour  

Tewerkstelling

4
 Tussenkomst Exportbru

€ 250	000	(lening)

 Financiële gegevens

Kapitaal	(01.09.10)	: e 93 592 

Eigen vermogen	(31.12.09)	: e 279 568

Omzet	(31.12.09)	: e 1 104 025 

EBITDA	(31.12.09)	: e 158 409  

Resultaat van het boekjaar	(31.12.09)	: e 49 989 

Textiel
& Confectie

184



De vennootschap «Groupe Léon Vanlancker 1893 n.v.» baat het restaurant «Chez Léon» uit. 

Het restaurant beslaat 9 aaneen gebouwde huizen op de hoek van de Beenhouwers- en 

de Dominicanenstraat en er is plaats voor meer dan 400 mensen in de zaal en voor 120 

personen op het terras. Chez Leon is 365 dagen per jaar open, van 11 tot 23.30 uur. 

Tijdens de wereldtentoonstelling in Shangai, waar Léon vertegenwoordigd was in het Belgisch 

paviljoen, kreeg de familie Vanlancker de kans om de Chinese markt te leren kennen; ze werd 

er overtuigd van haar eigen potentieel en ze kwam tot de vaststelling dat de Shangani een 

boontje hebben voor de Belgische keuken.

Er werd beslist om in Shangai, in samenwerking met een plaatselijke partner, een keten van 

frietkoten op te zetten. Zo wordt in 2011 de opening van vier vestigingen voorzien. Exportbru 

heeft 50% van de investeringen gefinancierd, nodig voor de lancering van het project en voor 

inplanting van het eerste fritkot in Shangai.

G.L.V. n.v.

 Maatschappelijke zetel

Beenhouwersstraat 18 - 1000 Brussel 

 Belangrijkste aandeelhouder

Familie Vanlancker 

Tewerkstelling

97

www.chezleon.be

 Tussenkomst Exportbru

€ 110	000	(lening)

 Financiële gegevens
Kapitaal : e 6 827 000
Eigen vermogen	(2010	-	voorlopig)	: e 7 127 407
Omzet	(2010	-	voorlopig)	: e 8 680 698
EBITDA	(2010	-	voorlopig)	: e 1 303 055 
Resultaat van het boekjaar	(2010	-	voorlopig)	: e 261 057

Voeding
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Pharco n.v.

www.pharco.beBiotechnologie
& Gezondheid

 Maatschappelijke zetel

Alphonse Dewittestraat 12 - 1050 Brussel 

 Belangrijkste aandeelhouders

François Motte, Guy Wyvekens, Karel Goderis

Opgericht in december 2003, ontwerpt en verdeelt Pharco farmaceutische producten die 

geen	medisch	 voorschrift	 behoeven	 (OTC).	 Het	 gamma	 van	 producten,	 die	 uitsluitend	 in	

apotheken verkrijgbaar zijn, gaat van fytotherapie naar nutritherapie. Haar best verkochte 

producten zijn Arterin, D-stress, Magnepure of nog Maxiflore.

Sinds vier jaar kent Pharco een belangrijke groei van haar activiteiten. In het vooruitzicht 

van groeiperspectieven op de Franse en Spaanse markten, heeft Exportbru een lening van                

€ 150 000, terugbetaalbaar in twee schijven, toegestaan.

Tewerkstelling

11  Tussenkomst Exportbru

€ 150	000	(lening	-	50%	terugbetaald	in	2010)

 Financiële gegevens
Kapitaal : e 2 425 000
Eigen vermogen	(2009)	: e 1 100 000  
Omzet	(2009)	: e 1 417 000 
EBITDA	(2009)	: e 260 000  
Resultaat van het boekjaar	(2009)	: - e 338 000 
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 Tussenkomst Exportbru

€ 1	000	000	(lening)

 Financiële gegevens
Kapitaal : e 13 299 000
Eigen vermogen	(31.12.09	-	geconsolideerd)	: e 21 609 000
Omzet	(31.12.09	-	geconsolideerd) : e 82 090 000 
EBITDA	(31.12.09	-	geconsolideerd) : e 8 360 000  
Resultaat van het boekjaar (31.12.09	-	geconsolideerd)	: 
e 1 308 000

 Maatschappelijke zetel

De Haveskerckelaan 46 - 1190 Brussel

 Belangrijkste aandeelhouders

TPF Holding, Techwaste, Socofe

TPF n.v.

Tewerkstelling

1 700

www.tpfgroup.com

De groep TPF is een internationaal erkende actor in het domein van engeneering.  Als 

studiebureau geeft TPF en zijn filialen raad en technische bijstand voor de realisatie van grote 

infrastructuurwerken.

Opgericht in 1991 met 25 medewerkers, is TPF vandaag actief in 15 landen en vertegen-

woordigt een geconsolideerde omzet van meer dan € 100 miljoen met een personeels-

bezetting van 1 700 personen, waarvan 190 in de Brusselse zetel. In 2010 maakte TPF drie 

aankopen, waarvan een studiebureau met 400 personen in Brazilië. In oktober 2010 gaf 

Exportbru een lening van € 1 miljoen teneinde de groeipolitiek van de groep te steunen.

Bouw 
& Vastgoed
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 Tussenkomst Exportbru

€ 250	000	(lening)

 Financiële gegevens
Kapitaal : e 1 068 000
Eigen vermogen	(30.06.10	-	geconsolideerd)	: e 1 344 000
Omzet	(30.06.10	-	geconsolideerd	6	maand)	: e 4 674 000 
EBITDA	(30.06.10	-	geconsolideerd	6	maand)	: e 610 000  
Resultaat van het boekjaar	(30.06.10	-	geconsolideerd	6	maand)	: 
e 403 000

Windéo werd in 2009 op de markt gebracht door Loïc Péquignot en is actief in de vernieuwbare 

energie, meer bepaald kleine windmolens en fotovoltaïsche panelen.

De hoofdzetel is in Brussel gevestigd, maar de groep bezit ook nog filialen in België en 

Frankrijk.

Het is een groep in volle expansie, met een omzet van E 4,7 miljoen tijdens het eerste halfjaar 

van 2010. Exportbru heeft in december 2010 aan Windéo Green Energy een lening toegekend 

van E 250 000, om er in het kader van deze groei het bedrijfsfonds mee te financieren.

 Maatschappelijke zetel

Victor Allardstraat 88 - 1180 Brussel

 Belangrijkste aandeelhouders

Loïc	Péquignot	–	FDB	Partners

Windéo Green Energy n.v.

Tewerkstelling

31

www.windeo-planet.comDuurzame 
ontwikkeling
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 Tussenkomst Brinfin

€ 1 735

 Financiële gegevens

Kapitaal (31.12.08) : e 264 178 559,69
Omzet	(31.12.08)	: e 2 989 552

De B.G.H.M. is ontstaan uit de regionalisering en heeft als belangrijkste opdrachten   : 

•	 de	sociale	huisvesting	bevorderen	en	de	O.V.M.’s	(openbare	vastgoedmaatschappijen)	

bijstaan bij het beheer; hen de nodige financiële middelen ter beschikking stellen voor 

de verwezenlijking van hun openbare doelstelling ;

•	 controle	 en	 administratief	 toezicht	 uitoefenen	op	activiteiten	 en	het	 beheer	 van	de	

O.V.M.’s ; 

•	 onroerende	 goederen	 aankopen,	 erop	 bouwen,	 ze	 inrichten,	 renoveren,	 beheren,	

verkopen, verhuren en bezwaren met erfdienstbaarheden en lasten ; 

•	 binnen	 de	 O.V.M.’s	 de	 uitbouw	 van	 sociale	 relaties	 tussen	 de	 huurders	 en	 de	

maatschappij bevorderen ; 

•	 advies	uitbrengen	over	iedere	aangelegenheid	betreffende	de	huisvesting;	

•	 met	de	instemming	van	de	Brusselse	Regering	of	in	haar	naam	en	voor	haar	rekening	

overeenkomsten sluiten met derden, de uitwerking en de uitvoering van projecten 

bevorderen, vennoot worden en deelnemen in het kapitaal van maatschappijen om 

voornoemde taken te verwezenlijken.

 Maatschappelijke zetel

Jourdanstraat 45/55 - 1060 Brussel

 Belangrijkste aandeelhouders

Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brinfin

B.G.H.M. n.v. (Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij)

Tewerkstelling

102

www.bghm.irisnet.beDiensten
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Diensten

 Tussenkomst Brinfin

€ 3 609,70

 Financiële gegevens

Kapitaal	(31.12.08)	: e 264 178 559,69  
Eigen vermogen : e
Omzet	(31.12.08)	: e 2 087 721,35  
Resultaat van het boekjaar : e 

De B.M.W.B. werd opgericht op 27 oktober 2006 met als voornaamste opdrachten :

•	 de	openbare	sanering	van	het	stedelijk	afvalwater	te	verzekeren;

•	 te	streven	naar	transparantie	en	naar	de	opname	in	de	waterprijs	van	de	verschillende	

kosten verbonden aan de sanering van het stedelijk afvalwater;

•	 opdrachten	uit	 te	 voeren	die	de	Regering	 van	het	Brussels	Hoofdstedelijk	Gewest	

binnen de watersector toewijst en inzonderheid die welke omschreven zijn in de 

ordonnantie van 20 oktober 2006 houdende opstelling van een kader voor het 

waterbeleid

 Maatschappelijke zetel

Keizerinlaan 66 - 1000 Brussel

 Belangrijkste aandeelhouders

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest via het 
Fonds voor de financiering van het waterbeleid, 
organisme van openbare nut van Categorie A 
opgericht bij Ordonnantie van 28 juni 2001

B.M.W.B. n.v. (Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer)

Tewerkstelling

104
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 Tussenkomst Brinfin

€ 83 453

 Financiële gegevens
Kapitaal : e 2 273 234,45  
Eigen vermogen : e 60 277 187,42
Omzet : e 6 639 392,25
Résultat : e 27 890,22  

Als binnenhaven heeft de Haven van Brussel een buitengewoon grote toegankelijkheid. 

Daardoor verkreeg ze de status van een zeehaven.De Haven van Brussel ijvert dag in dag 

uit	 ten	 gunste	 van	 de	 “modal	 shift”	 naar	 de	 waterweg	 en	 de	 spoorweg,	 zodat	 de	meer	

milieuvriendelijke transportmodi bevorderd worden.

De Brusselse haven heeft een uitgelezen ligging midden het Europese knooppunt van spoor- 

en verkeerswegen. Zo komt het dat onze haven een goed presterende multimodale draaischijf 

is die een prominente rol speelt bij de bevoorrading en de distributie van goederen voor het 

gewest en haar achterland of afzetmarkt.

Bovendien zou zonder de Haven het Brussels wegennet elk jaar meer dan 600 000 bijkomende 

vrachtwagens moeten opnemen.

De	 Haven	 huisvest	 niet	 minder	 dan	 350	 ondernemingen	 (0,8%	 van	 de	 Brusselse	

ondernemingen),	goed	voor	12	000	directe	of	indirecte	arbeidsplaatsen,	(1,3%	van	de	directe	

arbeidsplaatsen	in	de	hoofdstad).	

De economische havenactiviteit vertegenwoordigt een omzetcijfer van € 4,2 miljard, zijnde 

3,7% van het omzetcijfer van de Brusselse ondernemingen.

Voor 2010 vertegenwoordigen de trafieken op de Brusselse waterweg 6,3 miljoen ton 

goederen: 4,3 miljoen voor eigen verkeer, 2 miljoen als doorvarend verkeer.

 Maatschappelijke zetel

Redersplein 6 - 1000 Brussel

 Belangrijkste aandeelhouders

Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Stad Brussel

Haven van Brussel n.v.

Tewerkstelling

142

www.havenvanbrussel.irisnet.beVervoer
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 Tussenkomst Brinfin

€ 247 893

 Financiële gegevens
Kapitaal	(31.12.09)	: e 37 000 000
Omzet	(31.12.09) : e 191 686 218 

De	M.I.V.B.	(Maatschappij	voor	het	Intercommunaal	Vervoer	te	Brussel)	is	de	eerste	openbare	

vervoersoperator in Brussel. Ze baat een netwerk uit met 4 metrolijnen, 20 tramlijnen en 

50 buslijnen. Het NOCTIS-net verzekert een nachtdienst tijdens het weekend. De nieuwe 

voertuigen bedienen een oppervlakte van 825 km bovengronds en ondergronds net dat 

uitgestrekt is over de 19 gemeenten van de hoofdstad en ook over de randgemeenten. 

Deze voertuigen zijn modern, comfortabel, beschikken over een lage vloer en zijn steeds 

milieuvriendelijker. De M.I.V.B. die een toenemend succes kent, heeft in 2010 meer dan 

E 311,6 miljoen ritten verzekerd. In 10 jaar tijd groeiden de rittenaantallen van het Brusselse 

openbaar vervoer met meer dan 80%. Een resultaat dat nagenoeg uniek is in Europa en waar 

de onderneming en haar 6500 medewerkers trots op zijn.  

 Maatschappelijke zetel

Koningsstraat 76 - 1000 Brussel 

 Belangrijkste aandeelhouder

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

M.I.V.B. n.v. (Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel)

Tewerkstelling

6 500

www.mivb.beVervoer
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Vennootschappen in portefeuille
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Starterfonds
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Brusoc : Sectoriële verdeling
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Communicatie
& Media

6+1  b.v.b.a. werd in juni 2009 opgericht door 4 vennoten uit de marketing- en 

reclamesector.

Zij werken op een originele manier, gebaseerd op 6 onmisbare vaardigheden die een 

reclamecampagne persoonlijk maken, aangepast aan wat de klanten echt nodig hebben : 

strategie, analyse, ondernemingsgeest, creativiteit, grafische vormgeving en empathie.

De onderneming heeft vandaag de dag 20 bedienden.

6+1 b.v.b.a.

www.sixplusone.be

 Maatschappelijke zetel  

Aalststraat 7 - 1000 Brussel

 Vennoten 

De Wulf Philippe, Jaumotte Jérôme, 
Van Cauwenberghe Benoît, Vander 
Mynsbrugge Steffen 

Tewerkstellling

20  Tussenkomst Brusoc

€ 35 000 

 Financiële gegevens

Kapitaal : e 18 600
Omzet : e 600 000
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Actual Dental b.v.b.a. is een laboratium van tandprothesen dat de tandartsen voor hun klanten 

voorziet van de prothese-benodigheden, die voldoen aan de verwachte kwaliteitsnormen 

voor dit soort werken.

Actual Dental b.v.b.a.

 Maatschappelijke zetel  

Huidevettersstraat 58/62 - 1000 Brussel 

 Vennoot 

Didier Vandersanden 

Tewerkstellling

1  Tussenkomst Brusoc

€ 22 500 

 Financiële gegevens

Kapitaal : e 18 600
Omzet : 1ste jaar van uitbating 

B2B Diensten
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Altrolux b.v.b.a. posioneert zich als een speler van ontwikkeling van ‘ecologisch’ evenement 

door gebruik van LED verlichtingsprojectoren met laag energieverbruik.

De onderneming biedt een nog bredere waaier van diensten aan via een zeer nauwe 

samenwerking met andere aanvullende bedrijven zoals de organisatie van evenementen 

van A tot Z of nog de integratie van de diensten van Altrolux met een volledig aanbod van 

decoratie, traiteur-dienst, de verhuur van zalen.

Bovendien stelt zij aan haar cliënteel een studie voor ter vervanging van de verlichtingssystemen 

die minder duur en ecologischer zijn voor woningen, handels-en bureelruimten. 

Altrolux b.v.b.a.

www.altrolux.com

 Maatschappelijke zetel  

Huidevettersstraat 58/62 - 1000 Brussel

 Vennoot 

Stéphane Radonjic 

Tewerkstellling

2  Tussenkomst Brusoc

€ 35 000 

 Financiële gegevens

Kapitaal : e 18 600
Omzet : e 185 000

Communicatie
& Media

199



Textiel
& Confectie

L’Arbre Mandarine B.v.b.a. is een boetiek die vooral een serie van reiskoffers en handtassen 

van het merk Mandarine Duck voorstelt.

Arbre Mandarine b.v.b.a.

 Maatschappelijke zetel  

Sint-Christoffelstraat 2 - 1000 Brussel

 Vennoten 

Thierry Jean Michel Delforterie, Dirk Spans  

Tewerkstellling

1,5  Tussenkomst Brusoc

€ 15 000 

 Financiële gegevens

Kapitaal : e 43 300
Omzet : e 133 000
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B2C Diensten

Art Nails b.v.b.a. baat een salon uit voor lichaamsverzorging zoals manicure, pedicure, enz. 

Men kan er ook schoonheidsproducten en haarstukjes kopen.

De lening is sinds februari 2010 volledig terugbetaald.

Art Nails b.v.b.a.

 Maatschappelijke zetel  

Leuvensesteenweg 61 - 1210 Brussel 

 Vennoten 

Eibge Mary, Ehibhejimente Oseremen

Tewerkstellling

1  Tussenkomst Brusoc

€ 21 000 

 Financiële gegevens
Omzet : e 97 351 
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ICT

A.I.T. ontwikkelt en verkoopt geïntegreerde software voor sectoren met specifieke activiteiten. 

Dit bedrijf doet beroep op spitstechnologieën. De RFIDcontrol software is het laatst gelanceerd 

op de markt. Het is bestemd voor het beheer en de controle van het stadspatrimonium 

(speelruimten, stadsmeubilair, boombeplanting), waarvoor een contract werd afgesloten met 

het B.I.M. Het bedrijf heeft zijn activiteit stopgezet.

Automation & Information Technology b.v.b.a.

 Maatschappelijke zetel  

Paleizenstraat 44 - 1030 Brussel 

Tewerkstellling

1  Tussenkomst Brusoc

€ 65 000 (starterfonds)
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Vervoer

De vennootschap baat een taxibedrijf uit met limousines en allerhande wagens in het Brussels 

Gewest en werkt onder het identificatienummer 1 023.  Ze heeft een lening bekomen voor de 

aankoop van een voertuig.

Babe c.v.

 Maatschappelijke zetel  

De Bonnestraat 39 - 1080 Brussel

 Vennoot 

Florent Bazirutebye

Tewerkstellling

1  Tussenkomst Brusoc

€ 19 000 

 Financiële gegevens
Omzet : e 41 000
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Barda Olive is een groothandelaar in Marokkaanse olijven. De goederen worden in grote 

laadkisten per boot rechtstreeks vanuit Marokko ingevoerd. De eindverpakking en het op 

smaak brengen van de olijven volgens een eigen recept geschiedt in Brussel.

Barda Olive b.v.b.a.

 Maatschappelijke zetel  

Van Malderstraat 82 - 1080 Brussel

 Vennoot 

Abderrazzak Barda 

Tewerkstellling

2  Tussenkomst Brusoc

€ 86 800 

 Financiële gegevens

Kapitaal : e 18 600
Omzet : e 525 090

Groothandel
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Basma Afrah b.v.b.a. biedt een waaier van diensten aan : kapster, maquillage, 

lichaamsverzorging (manicure en pedicure) en kleding voor de bruid. 

Basma Afrah b.v.b.a.

 Maatschappelijke zetel  

M. Lemonnierlaan 121 - 1000 Brussel

 Vennoten 

Jamila Bellahsaine, Btissam Azam  

Tewerkstellling

2  Tussenkomst Brusoc

€ 25 000 

 Financiële gegevens

Kapitaal : e 18 600
Omzet : 1ste jaar van uitbating 

www.basma-afrah.com B2C Diensten
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Belgium Tax Car b.v.b.a. werd in mei 2004 opgericht door Emilio Cardenas Gonzales. Het 

bedrijf is actief in het personenvervoer tegen betaling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Belgium Tax Car b.v.b.a.

 Maatschappelijke zetel  

Papenvest 64/15 - 1000 Brussel

 Vennoot 

Emilio Cardenas Gonzales 

Tewerkstellling

1  Tussenkomst Brusoc

€ 34 000 

 Financiële gegevens
Omzet : € 38 000

Vervoer
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Groothandel

Berkane City B.v.b.a. heeft als voornaamste activiteit de verkoop van grondstoffen 

aan  Brusselse bakkers/banketbakkers : melen en gisten ; verscheidene griesmelen; 

gebakproducten. 

Berkane City b.v.b.a.

 Maatschappelijke zetel  

Halvemaanstraat 128 - 1190 Brussel

 Vennoten 

Mohamed El Khaloufi, Farha Tahri  

Tewerkstellling

2  Tussenkomst Brusoc

€ 35 000 

 Financiële gegevens

Kapitaal : e 18 600
Omzet : 1ste jaar van uitbating 
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BeTC b.v.b.a. verkoopt het merk Tchabou, met een waaier van schoonheidsproducten 

die aangepast zijn aan de gekleurde huid, vochtinbrengende, verhelderende en reinigende 

crèmes en lichaamslotions.

Wegens familiale redenen heeft de promotor zijn activiteiten stopgezet. 

BeTC b.v.b.a.

 Maatschappelijke zetel  

Huidevettersstraat 58/62 - 1000 Brussel

 Vennoten 

Ngamou Tchabou, Jocelyne Danielle

Tewerkstellling

1  Tussenkomst Brusoc

€ 44 500 

 Financiële gegevens
Omzet : € 42 000

Groothandel
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Bloody Jack b.v.b.a. stelt  voor : vintage kleding, ontwerpercollecties, schoenen, lederwaren 

en enkele gepersonaliseerde meubelstukken.

De boetiek heeft een bar-comptoir waar dranken aan de klanten worden aangeboden en de 

verkoop in een breder concept te integreren.

De schoenencollectie bestaat uit nieuwe schoenen gecreëerd door Mevrouw Ezman en 

gemaakt door designers.

Bloody Jack b.v.b.a.

 Maatschappelijke zetel  

Antoine Dansaertstraat 76 - 1000 Brussel

 Vennoot 

Jacqueline Ezman 

Tewerkstellling

1,5  Tussenkomst Brusoc

€ 50 000 

 Financiële gegevens

Kapitaal : e 18 600
Omzet : € 73 747

Textiel
& Confectie
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BM Service Bva baat een taxibedrijf uit met limousines en allerhande wagens in het Brussels 

Gewest en werkt onder het identificatienummer 1098.

BM Services b.v.b.a.

 Maatschappelijke zetel  

Mexicostraat 132 - 1030 Brussel

 Vennoten 

Ntela Nawasadio Bonga, José Lino 
Mbuanga  

Tewerkstellling

2  Tussenkomst Brusoc

€ 20 000 

 Financiële gegevens

Kapitaal : e 18 600
Omzet : e 59 200

Vervoer
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Bridgewater Consulting b.v.b.a. verstrekt aan KMO’s advies inzake de vermindering van hun 

onkosten en algemene uitgaven. Daarbij  wenst ze het verbruik milieubewust te verbeteren.

In 2010 bekwam Bridge Water Consulting b.v.b.a. een tweede lening van e 7 500 voor zijn 

investeringen en namelijk voor de realisatie van een website.

Bridgewater Consulting b.v.b.a.

 Maatschappelijke zetel  

Fernand Bernierstraat 15 - 1060 Brussel

 Vennoten
Florent Hainaut, Vincent Thilly 

Tewerkstellling

3  Tussenkomst Brusoc

€ 16 500 

 Financiële gegevens
Omzet : € 53 518

B2B Diensten
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Ambacht

BXL b.v.b.a. brengt het merk «Les Précieuses» op de markt in drie Brusselse boetieken. Hier 

worden voornamelijk modeaccessoires, vooral juwelen, verkocht die op ambachtelijke wijze 

in Brussel ontworpen en vervaardigd zijn.

In 2010 werd de lening vervroeg terugbetaald.

BXL b.v.b.a.

 Maatschappelijke zetel  

Antoine Dansaertstraat 83 - 1000 Brussel

 Vennoot 

Pili Collado  

Tewerkstellling

4  Tussenkomst Brusoc

€ 60 000 

 Financiële gegevens
Omzet : e 270 000
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Casting House b.v.b.a. vervaardigt juwelen in goud of zilver, waarbij vertrokken wordt van 

een model in was of in metaal. Het bedrijf werkt op basis van vormen die ter plaatse gegoten 

worden en reproduceert ook creaties die het toevertrouwd krijgt vanwege klanten-juweliers.

In 2009 bekwam Casting House b.v.b.a. een tweede lening van e 7 500 voor de aankoop 

van beroepsmateriaal.  De eerste lening werd volledig terugbetaald.

Casting House b.v.b.a.

 Maatschappelijke zetel  

Aalststraat 7 - 1070 Brussel

 Vennoot 

Ibrahim Saïd Ahmed 

Tewerkstellling

1  Tussenkomst Brusoc

€ 7 500 

 Financiële gegevens

Omzet : e 59 800

Ambacht
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De heer Chifor opende in september 2007 een schoenwinkel. Hij verkoopt hoofdzakelijk 

schoenen van Chinese en Italiaanse makelij, zonder merk. Hij heeft momenteel 4 

verkoopspunten in Brussel.

Chifor Management b.v.b.a.

 Maatschappelijke zetel  

Gentsesteenweg 86 - 1080 Brussel

 Vennoot 

Karim Chifor  

Tewerkstellling

7  Tussenkomst Brusoc

€ 40 000 

 Financiële gegevens
Omzet : e 382 000

Textiel
& Confectie

214



Kleinhandel

Brood-en banketbakkerij gevestigd in een volksbuurt te Vorst met als specialiteit Marokkaanse 

gebakjes.

Chourafa Ourtass b.v.b.a.

 Maatschappelijke zetel  

Halvemaanstraat 32 - 1190 Brussel

 Vennoot 

Mohamed El Khaloufi  

Tewerkstellling

3  Tussenkomst Brusoc

€ 20 000 

 Financiële gegevens

Omzet : e 92 000
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Confitoys is een semi-groothandelaar in suikerwaren. Hij levert verkoopstandaarden met 

snoepgoed, verrassingsdozen en speelgoed aan boekenwinkels, snacks, videotheken en 

bakkerijen. 

Confitoys b.v.b.a.

 Maatschappelijke zetel  

Brogniezstraat 154 - 1070 Brussel

 Vennoot 

Mohammed Nabil Sentissi 

Tewerkstellling

2  Tussenkomst Brusoc

€ 40 000 

 Financiële gegevens
Omzet : e 78 000

Groothandel
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De onderneming werd in 2008 officieel erkend als «dienstencheque-onderneming» en na een 

moeilijk begin gaan de zaken goed.

D2 Supply & Service b.v.b.a.

 Maatschappelijke zetel  

Meelfabriekplein 10 - 1080 Brussel

 Vennoot 

Désiré Magbunduku Moyandumba  

Tewerkstellling

5  Tussenkomst Brusoc

€ 15 000 

 Financiële gegevens

Omzet : e 95 622

B2C Diensten
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Darby Clean b.v.b.a. staat in voor de reiniging van kantoren. De diensten worden zowel 

rechtstreeks als in onderaanneming aangeboden en worden hoofdzakelijk uitgevoerd voor 

ondernemingen.

Darby Clean b.v.b.a.

 Maatschappelijke zetel  

Meelfabriekplein 10 - 1080 Brussel

 Vennoten 

Jalila Assrih, Hicham Dahbi Gharbi  

Tewerkstellling

7  Tussenkomst Brusoc

€ 40 000 

 Financiële gegevens

Kapitaal : e 18 600
Omzet : e 221 000

B2B Diensten
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Des habits et moi is een boetiek van confectiekleding die opgestart werd door 2 stylisten.

Jaarlijks worden er twee collecties voorgesteld, gaande van maat 36 tot maat 44. De 

avondkleding kan geretoucheerd worden volgens de wensen van de klant.

Sinds juli 2009 is de boetiek gevestigd in de Dansaertwijk.

Des habits et moi c.v.b.a. 

 Maatschappelijke zetel  

Oude Graanmarktstraat 45 

1000 Brussel

 Vennoten 

Marie Anne Dujardin, Véronique Wendel  

Tewerkstellling

2  Tussenkomst Brusoc

€ 35 000 

 Financiële gegevens

Omzet : e 96 000

www.unsiteetmoi.beTextiel
& Confectie
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Domchi International voert Afrikaanse voedingsmiddelen in om ze nadien te verkopen. Het 

betreft hier verse natuur- en droge producten. In het kader van de uitbreiding van de activiteiten 

ontving Domchi International een lening van e 95 000. Momenteel zijn er 5 personen voltijds 

tewerkgesteld.

Domchi International b.v.b.a.

 Maatschappelijke zetel  

Scheikundigestraat 32/34 - 1070 Brussel

 Vennoot 

Charles Sielinou 

Tewerkstellling

5  Tussenkomst Brusoc

€ 95 000 

 Financiële gegevens

Omzet : e 919 898

Groothandel
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EasyDay eaton & partners is gespecialiseerd in het onderhoud en schoonmaken van kledij 

voor particulieren. Het bedrijf concentreert zich op strijkwerk, maar heeft ook een wasserij en 

een droogkuis.

Easyday Eaton & Partners v.o.f.

 Maatschappelijke zetel  

Bollinckxstraat 15 - 1070 Brussel

 Vennoten 

Benjamin Bertho, Brigitte Verstuyft

Tewerkstellling

5,5  Tussenkomst Brusoc

€ 35 000 

 Financiële gegevens

Kapitaal : e 45 000 
Omzet : e 245 000

B2C Diensten
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Sinds 2008 bestaat de activiteit uitsluitend uit de verkoop van duikmateriaal aan 

gespecialiseerde winkels. Het bedrijf heeft in 2009 de lening van e 22 000 volledig afgelost. 

Voor de aankoop van uitrusting en een bedrijfswagen werd in  2010 een tweede lening van 

e  50 000 toegestaan.

E.S.M. n.v.

 Maatschappelijke zetel  

Jubelfeestlaan 71 - 1080 Brussel

 Vennoot 

Thierry Claes

Tewerkstellling

1  Tussenkomst Brusoc

€ 50 000 

 Financiële gegevens

Omzet : e 435 000

B2B Diensten
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Leveringen per koerierdienst. In 2010 werd het bedrijf failliet verklaard.

Etaming b.v.b.a.

 Maatschappelijke zetel  

Schipperijkaai 5 - 1000 Brussel

 Vennoot 

Lubaki Malanda Matota

Tewerkstellling

2  Tussenkomst Brusoc

€ 25 000 

Vervoer
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Ethic Wear b.v.b.a. ontwerpt, maakt en verdeelt ethische kledingstukken, een combinatie 

van sterke ethische waarden ondersteund door het merk «EthicWear» en getekend door de 

hand van «Marie Cabanac». De waarden van ethische kleding die worden verdedigd door de 

firma zijn respect voor de omgeving, voor de personen betrokken bij de fabricage (personeel, 

leveranciers, onderaanneming) en voor de personen die het kledingstuk gebruiken (goed 

gevoel in het kledingstuk). In 2010 werd deze zaak failliet verklaard.

Ethic Wear b.v.b.a.

 Maatschappelijke zetel  

Antoine Dansaertstraat 171 - 1000 Brussel

 Vennoten 

Marie Boyer, Paul Boyer

Tewerkstellling

3  Tussenkomst Brusoc

€ 20 000 

www.ethicwear.comTextiel
& Confectie
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Euros G3 Services b.v.b.a. is actief in het vervoer van goederen, vooral in het vervoer van 

wagens in de Beneluxlanden. Ze heeft haar activiteit uitgebreid tot geldtransport voor 

Moneytrans en vervoer van pakjes per lucht en zee.

Ter ondersteuning van dit bedrijf, werd in 2010 een tweede lening van e 60 000 

toegestaan.

Euros G3 Services b.v.b.a.

 Maatschappelijke zetel  

Heyvaertstraat 219 - 1080 Brussel

 Vennoot 

Bertin Nkamdam 

Tewerkstellling

8  Tussenkomst Brusoc

€ 60 000 

 Financiële gegevens

Omzet : e 941 800

Vervoer
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Roemeense kruidenierswinkel gelegen in de benedenstad van Sint-Gillis, met een aanbod 

van Roemeense wijnen, bieren en alcoholische dranken, typische theesoorten en allerlei 

ingevoerde voedingsproducten. De winkel had in 2009 met zware financiële moeilijkheden te 

kampen en heeft zijn activiteiten stopgezet in 2010.

Faena Boligrafo b.v.b.a.

 Maatschappelijke zetel  

Jean Volderslaan  58 - 1060 Brussel

 Vennoten 

Alina Stefania Caloian, Bianca Violetta 
Caloian

Tewerkstellling

2  Tussenkomst Brusoc

€ 20 000 

Kleinhandel
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Horeca

Frit Kot is een snack-frituur, met snelle meeneemgerechten zoals warme en koude broodjes, 

frieten en allerhande vleesgerechten.

In mei 2009 werd aan de vennootschap een tweede lening toegekend van e 20 000, na de 

volledige afbetaling van de eerste.

Frit Kot b.v.b.a.

 Maatschappelijke zetel  

de Merodestraat 283 - 1190 Brussel

 Vennoot 

Abdellah Ouassani

Tewerkstellling

2  Tussenkomst Brusoc

€ 20 000 

 Financiële gegevens

Omzet : e 83 000
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In Garage Chamade kan men terecht voor okkaziewagens voornamelijk voor export.  Dit 

bedrijf kreeg een tweede lening na de volledige aflossing van de eerste.

Garage Chamade b.v.b.a.

 Maatschappelijke zetel  

Nieuwlandstraat 116 - 1000 Brussel

 Vennoten 

Noureddine Bouab, Marianne Mariaul

Tewerkstellling

1  Tussenkomst Brusoc

€ 20 000 

 Financiële gegevens

Omzet : e 79 000

Ambacht
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Horeca

Garuda n.v., voordien immobilière Boileau, baat een Indonesisch restaurant uit.  In 2010, na 

de verkoop van het huis op het Sint-Catarinaplein heeft het zich gevestigd op de Adolphe 

Buyllaan.

Garuda n.v.

 Maatschappelijke zetel  

Adolphe Buyllaan 25 - 1050 Brussel 

 Vennoten 

Sydney Guy, Patrick Houyoux

Tewerkstellling

5  Tussenkomst Brusoc

€ 50 000 

 Financiële gegevens

Omzet : e 211 073

www.garudabrussels.eu
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Opgericht in 2005 was dit bedrijf actief als dienstencheque-onderneming. Ze stelde 

schoonmaak-en strijkwerk aan huis voor in een vakcentrale van Anderlecht.  Het bedrijf heeft 

zijn activiteiten stopgezet.

G.M Net Services b.v.b.a.

 Maatschappelijke zetel  

Grisarstraat 48 - 1070 Brussel 

 Vennoot 

Marie Farese

Tewerkstellling

7  Tussenkomst Brusoc

€ 20 000 

B2C Diensten

230



Het aanbod van Gowie Solutions Medias Online n.v bestaat uit online marketing, brief-

wisseling en aansluiting op gegevensbestanden.

Gowie Solutions Médias Online n.v.

 Maatschappelijke zetel  

Koolmijnenkaai 62 

1000 Brussel

 Vennoot 

Louis Raes

Tewerkstellling

6  Tussenkomst Brusoc

€ 95 000 

 Financiële gegevens

Omzet : e 650 000

www.gowie.beCommunicatie
& Media
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Prodigy is een agentschap dat gespecialiseerd is in alle communicatietechnieken. 

Het beschikt over een jarenlange ervaring in volgende domeinen :

•	 Prepress	:	visuele	conceptie,	lay-out,	grafische	voorstelling,	fotogravure;

•	 Productie	 :	 drukken	 van	 mailings,	 nieuwsbrieven,	 catalogi,	 reclame-magazines,	

produceren van gadgets of promotiemateriaal ;

•	 Uitgeverij	:	grafisch	design,	stylisme,	topografie.

Het bedrijf werd in 2010 failliet verklaard.

Grav’it n.v.

 Maatschappelijke zetel  

Gabrielle Petitstraat 4 - 1080 Brussel

 Vennoten 

Laurent Gravé, RSC International

Tewerkstellling

7  Tussenkomst Brusoc

€ 95 000 

www.prodigyagency.comCommunicatie
& Media
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Harmonie Ladies coaching is een sportzaal uitsluitend voorbehouden voor vrouwen met 

een gepersonaliseerde coaching voor spinning, power plate, spiertraining, yoya en pilates.  

Formules per beurt (kaart van 10 of 20 beurten) alsook abonnementen (6 maanden of 1 jaar) 

worden voorgesteld. 

Harmonie Ladies Coaching b.v.b.a.

 Maatschappelijke zetel  

De Bonnestraat 101 - 1080 Brussel

 Vennoot 

Mekkia Jedidi 

Tewerkstellling

2  Tussenkomst Brusoc

€ 28 000 

 Financiële gegevens

Kapitaal : € 18 600

Omzet : 1ste jaar van uitbating 

www.harmoniefit.beB2C Diensten
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H.I.M. Perfume b.v.b.a. baat een handel in exotische eetwaren uit.  Ze verkoopt algemene 

en Afrikaanse eetwaren, alsook schoonheidspruducten ten behoeve van de Afrikaanse 

gemeenschap.

H.I.M. Perfume b.v.b.a.

 Maatschappelijke zetel  

Gentsesteenweg 230 - 1080 Brussel

 Vennoot
Ilyas Syed

Tewerkstellling

1,5  Tussenkomst Brusoc

€ 20 000 

 Financiële gegevens

Omzet : e 60 000

Kleinhandel
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Horeca

Het bedrijf is gekend als kwaliteitstraiteur en  biedt een ambachtelijke keuken aan.  Het  heeft 

ook een restaurant «Cantine» binnenin het dienstencentrum  «Les Ateliers des Tanneurs», met 

gerechten aan democratische prijzen.

Huis Nicolas Lefèvere n.v.

 Maatschappelijke zetel  

Huidevettersstraat 58/62 - 1000 Brussel

 Vennoten 

Thomas Grignard, Jean-Luc Pillot, 
Laurent Leveque

Tewerkstellling

6  Tussenkomst Brusoc

€ 60 000 

 Financiële gegevens

Omzet : € 350 000

www.traiteurlefevere.be
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De vennootschap Idaprint, het vroegere Pissens, is een drukkerij die gevestigd is te 

Sint-Gillis.

Idaprint b.v.b.a.

 Maatschappelijke zetel  

Déthystraat 67 - 1060 Brussel

 Vennoot 

Christian Smets

Tewerkstellling

1  Tussenkomst Brusoc

€ 10 000 

 Financiële gegevens

Omzet : e 103 500

Communicatie
& Media

www.idaprint.be
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Bouw 
& Vastgoed

Jemo Services b.v.b.a. plaatst sanitaire installaties en voert loodgieterswerk uit. Zij biedt tevens 

een dienst aan voor het ontstoppen en reinigen van sanitair, goten en afvoerleidingen.

Het bedrijf heeft zijn activiteit stopgezet.

Jemo Service b.v.b.a.

 Maatschappelijke zetel  

Emile Féronlaan 110 - 1060 Brussel

 Vennoten 

Abdelouahid Jebari, Smahane Belguenani

Tewerkstellling

1  Tussenkomst Brusoc

€ 16 500 
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J’en ai rêvé verkoopt ambachtelijk vervaardigde producten zoals kleinmeubelen, 

decoratievoorwerpen en fantasiejuwelen. Deze vennootschap heeft haar activiteiten stop-

gezet.

J’en ai rêvé b.v.b.a.

 Maatschappelijke zetel  

Hoogstraat 186 - 1000 Brussel

 Vennoten 

Anne-Marie Filet, Mikaël Nejjar

Tewerkstellling

2  Tussenkomst Brusoc

€ 36 000 

Kleinhandel

238



Horeca

Klassieke snackbar waar de klanten warme en koude broodjes, frieten en gewone 

vleesbereidingen (vleesballetjes, hamburgers, enz.) kunnen kopen, alsook op hout gebakken 

Turkse pizza’s (Pide).

Jet O Clean b.v.b.a.

 Maatschappelijke zetel  

Graaf van Vlaanderenstraat 28

1080 Brussel

 Vennoot 

Ali Ozen

Tewerkstellling

3  Tussenkomst Brusoc

€ 35 000 

 Financiële gegevens

Omzet : e 103 950
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Het bedrijf werkt met dienstencheques en staat in voor huishoudhulp en strijkdienst aan huis 

of in de centrale.

Justine Service b.v.b.a.

 Maatschappelijke zetel  

Van Arteveldestraat 139 - 1000 Brussel

 Vennote 

Justine Sophie Kassi

Tewerkstellling

7  Tussenkomst Brusoc

€ 15 000 

 Financiële gegevens

Omzet : e 98 293

B2C Diensten
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Het bedrijf baat een dienst van taxi’s uit binnen het Brussels Gewest.

De eerste lening werd in 2008 volledig afgelost. Er werd een tweede lening toegekend om 

een voertuig te vervangen.

Kanamu b.v.b.a.

 Maatschappelijke zetel  

Louis de Gunststraat 103 - 1080 Brussel

 Vennoot 

Dan Prosper Kananiza

Tewerkstellling

1  Tussenkomst Brusoc

€ 23 000 

 Financiële gegevens

Omzet : e 29 400

Vervoer
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Kings Entertainment & Media Group b.v.b.a. is gespecialiseerd in de productie van levende 

creaties en audiovisuele paketten en dienstverlening van humoristische aard.

Kings Entertainment & Media b.v.b.a.

 Maatschappelijke zetel  

Baratstraat 173/177 - 1070 Brussel

 Vennoten 

Gilles Morin, Cédric Vantroyen

Tewerkstellling

2  Tussenkomst Brusoc

€ 40 000 

 Financiële gegevens

Kapitaal : € 18 600

www.kingsofcomedy.beCommunicatie
& Media
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Horeca

Restaurant met als specialiteit mechoui : verschillende gemarineerde vleessoorten op de grill. 

Het bedrijf is tijdelijk gestopt.

KR Business b.v.b.a.

 Maatschappelijke zetel  

M. Lemonnierlaan 119 - 1000 Brussel

 Vennoten 

Rachid Belmamoun, Khalid Wakidi

Tewerkstellling

1  Tussenkomst Brusoc

€ 95 000 
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Als groothandelaar verkoopt L2F, kleren, schoenen en modeaccessoires aan vrouwen van 

15 tot 45 jaar.

L2F b.v.b.a.

 Maatschappelijke zetel  

Autonomiestraat 7 - 1070 Brussel

 Vennoten 

Tsampika Mbaouris, Lusin Malik

Tewerkstellling

2  Tussenkomst Brusoc

€ 55 000 

 Financiële gegevens

Kapitaal : € 18 600

Omzet : 1ste jaar van uitbating 

Textiel
& Confectie
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Mevrouw Mbutu Abala runt een exotische voedingswinkel. Zij verkoopt algemene en  

Afrikaanse voedingswaren alsook schoonheidsproducten bestemd voor de Afrikaanse 

gemeenschap.  De activiteit werd stopgezet.

La Grâce de Dieu b.v.b.a.

 Maatschappelijke zetel  

Poincarélaan 46 - 1070 Brussel

 Vennoot 

Abala Mbutu

Tewerkstellling

1  Tussenkomst Brusoc

€ 20 000 

Kleinhandel
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Horeca

Het betreft een traiteurdienst,waar men ook kan aankopen en proeven.

De winkel omvat een showroom, een ophaalpunt (mogelijkheid van levering), alsook een 

salon waar de klanten de producten en nieuwigheden kunnen ontdekken en proeven.

Deze onderneming heeft in 2010 haar lening volledig afgelost.

L’Arrière Cuisine b.v.b.a.

 Maatschappelijke zetel  

Olivetenhof 19 - 1000 Brussel

 Vennoten 

Jean-Benoît Ghenne, Aurélie Gribomont

Tewerkstellling

2  Tussenkomst Brusoc

€ 32 500 

 Financiële gegevens

Omzet : e 91 791

www.arrierecuisine.be
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Les Art’chitectes de l’Event stelt de detailverkoop van bloemen voor alsook de realisatie 

van bloemversiering, voornamelijk voor evenementen. Ze werken nauw samen met traiteurs, 

lichttechnici, siersmeden,  maquettemakers, boomkwekers, enz.

Les Art’chitectes de l’Event b.v.b.a. zijn architecten die zich specialiseren in het creëren van 

specifieke sfeer in harmonie met het evenement. Hiervoor bieden ze toegang tot een «soepele» 

missie.  Ze vereenvoudigen het werk, de reflecties , de uitwisseling en de creativiteit voor de 

partijen waarmee ze zich omringen.

Les Art’chitectes de l’Event b.v.b.a.

 Maatschappelijke zetel  

Huidevettersstraat 58/62 - 1000 Brussel

 Vennoten 

Sophie Olbregts, Guy Lowet

Tewerkstellling

3,3  Tussenkomst Brusoc

€ 60 000 

 Financiële gegevens

Kapitaal : € 18 600
Omzet : € 193 000

www.architectesfloraux.beB2C Diensten

247



Horeca

De belangrijkste activiteit bestaat uit de bereiding en levering van volledige middagmalen 

die, op basis van een abonnementformule, bestemd zijn voor bedrijven.Daarnaast wordt er 

’s middags dezelfde formule aangeboden onder vorm van gastentafels. In 2010 werd een 

bijkomende lening van e 15 000 toegekend.

Les Filles Plaisirs Culinaires b.v.b.a.

 Maatschappelijke zetel  

Vanderschrikstraat 85 - 1060 Brussel

 Vennoten 

Line Couvreur, Pascale Gigon, 
Jeanna Criscitiello

Tewerkstellling

4  Tussenkomst Brusoc

€ 75 000 

 Financiële gegevens

Omzet : € 225 000

www.lesfillesplaisirsculinaires.be
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Lookhatme maakt en commercialiseert tulband-hoeden in verschillende vormen en kleuren.  

Elk stuk bestaat uit een synthetische hoofdband gehecht aan een stuk stof en kan de vorm 

aannemen van een halsdoek, een hoed of baret. Het is de stof van de band, de microvezel 

ADVANSA Thermo Cool, die dit product bijzonder maakt.  Dit materiaal optimaliseert de 

natuurlijke thermoregulatie van het lichaam.

Lookhatme b.v.b.a.

 Maatschappelijke zetel  

Koolmijnenkaai 38 - 1000 Brussel

 Vennoten 

Dominique Weber, André Roblain

Tewerkstellling

2  Tussenkomst Brusoc

€ 40 000 

 Financiële gegevens

Kapitaal : € 18 600
Omzet : € 176 624

www.lookhatme.comTextiel
& Confectie
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Los Hermanos b.v.b.a. voert partijen huishoudelijke voorwerpen in voornamelijk vanuit 

Spanje en Duitsland. Deze zijn bestemd om uit te voeren per zeecontainer naar de Afrikaanse 

markt. 

Los Hermanos b.v.b.a.

 Maatschappelijke zetel  

Heyvaertstraat 72 - 1080 Brussel

 Vennoot
Oudie Arab

Tewerkstellling

1  Tussenkomst Brusoc

€ 25 000 

 Financiële gegevens

Kapitaal : € 18 600 
Omzet : 1ste jaar van uitbating 

Groothandel
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De vennootschap is een meubelwinkel waar meubelen uit natuurlijke houtsoorten zoals 

bambou, teak en acacia verkocht worden, evenals decoratievoorwerpen en zijdetextiel. De 

zaak is gevestigd in de Marollenwijk. Het bedrijf heeft zijn activiteit stopgezet.

Maison et Objets b.v.b.a.

 Maatschappelijke zetel  

Hoogstraat 183 - 1000 Brussel

 Vennoten 

Towhida Hoque, Aziza Khatoon

Tewerkstellling

2  Tussenkomst Brusoc

€ 15 000 

Kleinhandel
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De onderneming verkoopt verlichting en geeft advies, t.t.z. volledige apparatuur voor het 

verlichten van een ruimte, maar ook de kabels, transformatoren en lichtbronnen, zoals 

gloeilampen, buizen, enz. Major Project Group b.v.b.a. heeft nadien een nieuwe activiteit 

ontplooid en biedt nu ook diensten aan die met de bouw te maken hebben. Het bedrijf heeft 

zijn activiteiten stopgezet.

Major Project Group b.v.b.a.

 Maatschappelijke zetel  

Fernand Bernierstraat 15 - 1060 Brussel

 Vennoot
Ismaïl Nassir-Sahli

Tewerkstellling

3  Tussenkomst Brusoc

€ 20 000 

Bouw 
& Vastgoed

252



Makasi	 Corporation	 werkt	 als	 snelkoerier	 voor	 bedrijven	 als	 DPD,	 UPS,	 maar	 ook	 voor	

zelfstandigen en kleine ondernemingen die het vervoer van hun goederen wensen uit te 

besteden.

De onderneming beschikt momenteel over twee bestelwagens, maar ze doet ook regelmatig 

beroep op zelfstandige transporteurs. Het bedrijf heeft zijn activiteiten stopgezet.

Makasi Corporation b.v.b.a.

 Maatschappelijke zetel  

Bergensesteenweg 180 - 1070 Brussel

 Vennoot 

Makasi Kitala Hughes

Tewerkstellling

3  Tussenkomst Brusoc

€ 35 000 

Vervoer
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De promotoren hebben een biologische kruidenierszaak geopend met volgend aanbod :

•		algemene	voeding	:	verse	producten	rechtstreeks	van	de	producent	en	droge	voeding	

in bulk ;

•		 dieetvoeding	voor	specifieke	dieetregimes	en	voor	klanten	die	om	gezondheidsredenen	

een zo natuurgetrouw mogelijke voeding wensen ;

•			voeding-	en	verzorgingsproducten	voor	de	zuigeling	;

•		 een	gamma	van	petrochemievrije	onderhoudsproducten	;

•		 lichaamshygiëne	en	-verzorging.

Manuka b.v.b.a.

 Maatschappelijke zetel  

Fortstraat 1 - 1060 Brussel

 Vennoten 

Paule Saudoyez, Caroline Clément

Tewerkstellling

3  Tussenkomst Brusoc

€ 25 000 

 Financiële gegevens

Omzet : € 297 000

www.biomanuka.beKleinhandel
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Marka b.v.b.a. verkoopt opruimingsartikelen zoals dames- en kinderkleding, schoenen, 

riemen en allerlei accessoires.

Marka b.v.b.a.

 Maatschappelijke zetel  

de Merodestraat 310 - 1190 Brussel

 Vennoot 

Abdellah Ouassani

Tewerkstellling

1  Tussenkomst Brusoc

€ 40 000 

 Financiële gegevens

Omzet : € 97 000

Textiel
& Confectie
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Mevrouw Baterna biedt een gamma voedingswaren aan die voornamelijk komen uit de 

Filippijnen. Deze producten zijn grotendeels afkomstig van kleine coöperatieven of van 

boeren. Gezien de goede resultaten zette ze haar project in 2007 voort met de oprichting 

van de vennootschap «Market Breaks b.v.b.a.». Zij biedt nu ook een gastentafel aan in de 

Josaphatstraat, waar men van een gevarieerde en verfijnde wereldkeuken kan proeven.

Market Breaks b.v.b.a.

 Maatschappelijke zetel  

Josaphatstraat 290 - 1030 Brussel

 Vennoot 

Louise Baterna

Tewerkstellling

1,5  Tussenkomst Brusoc

€ 40 000 

 Financiële gegevens

Omzet : € 69 000

Voeding

256



Mitra Mercury b.v.b.a. werd in 1989 opgericht met een sociaal doel, namelijk het nationaal en 

internationaal pakjesvervoer. Tussen 1989 en 2003 werd het vervoer beperkt tot pakjes van 

minder dan 10 kg.

In 2006 bekomt het bedrijf de licentie van doeanecommissionair en kan het vanaf dan zijn 

sociaal doel uitbreiden met vrachtvervoer per boot en vliegtuig.

Mitra Mercury b.v.b.a.

 Maatschappelijke zetel  

Heyvaertstraat 135 - 1080 Brussel

 Vennoot 

Henri Manguette

Tewerkstellling

3,5  Tussenkomst Brusoc

€ 35 000 

 Financiële gegevens

Omzet : € 186 000

Vervoer
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Horeca

Keukenatelier waar bestellingen vanwege traiteurs klaargemaakt worden. Op vraag van de 

klant wordt tevens de bestelling uitgevoerd.

Het idee is een kwaliteitsdienst te geven gericht op menselijk contact, een aangepaste kaart 

met dagproducten.

Mixwithlove b.v.b.a.

 Maatschappelijke zetel  

Pieremansstraat 49 - 1000 Brussel

 Vennoot 

Florence Langman

Tewerkstellling

2  Tussenkomst Brusoc

€ 41 000 

 Financiële gegevens

Omzet : € 183 000

www.mixwithlove.be
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De vennootschap verkoopt zowel antiek, meubels uit de XXste eeuw als hedendaagse 

meubels. Zij is gevestigd in de Marollenwijk.

Modern Century b.v.b.a.

 Maatschappelijke zetel  

Jozef Stevensstraat 5 - 1000 Brussel

 Vennoot 

Frédéric	Umba	Monga

Tewerkstellling

1  Tussenkomst Brusoc

€ 50 000 

Ambacht
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Mozdalifa b.v.b.a. is een halal-beenhouwerij die ook sandwiches, fruit en groenten verkoopt.  

Het bedrijf heeft voorlopig zijn activiteit stopgezet.

Mozdalifa b.v.b.a.

 Maatschappelijke zetel  

Veeartsenstraat 12 - 1070 Anderlecht

 Vennoten 

Mohamed Boudouch, Aziz Hourra 

Tewerkstellling

3  Tussenkomst Brusoc

€ 50 000 

 Financiële gegevens

Kapitaal : € 18 600

Omzet : 1ste jaar van uitbating 

Kleinhandel
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De firma realiseert verschillende isolatiewerken in loodgieterij, verwarming en akoestiek. De 

lening werd in 2010 volledig afgelost.

M.T. Isoltechnics b.v.b.a.

 Maatschappelijke zetel  

Rotterdamstraat 20 - 1080 Brussel

 Vennoot 

Mourat Tochtiev

Tewerkstellling

1  Tussenkomst Brusoc

€ 14 700 

 Financiële gegevens

Omzet : € 81 671

Bouw 
& Vastgoed
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Myagy b.v.b.a. is een communicatieagentschap die consultance-opdrachten doet voor grote 

communicatiebedrijven en multi-mediarealisaties op maat voor KMO’s.

Myagy b.v.b.a.

 Maatschappelijke zetel  

Fernand Bernierstraat 15 - 1060 Brussel

 Vennoten 

Philippe Magry, Michael Lecuy

Tewerkstellling

2  Tussenkomst Brusoc

€ 7 500 

 Financiële gegevens

Kapitaal : € 18 600

www.myagy.beCommunicatie
& Media
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Het bedrijf Nova Construcao is actief in de bouw.   Het staat zowel in voor de ruwbouw als 

voor de afwerking bij particulieren.

In 2010 werd een nieuwe lening van e16 200 toegekend voor de aankoop van een 

bedrijfswagen.

Nova Construcao b.v.b.a.

 Maatschappelijke zetel  

Andennestraat 36 - 1060 Brussel

 Vennoten 

Antonio Pereira Da Cruz, Alessandro 
Carrijo

Tewerkstellling

4  Tussenkomst Brusoc

€ 16 200 

 Financiële gegevens

Omzet : 1ste jaar van uitbating 

Bouw 
& Vastgoed
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Horeca

Oktay b.v.b.a. is een snack met vooral pittabereidingen. De zaak is nog altijd niet opgestart.

Oktay b.v.b.a.

 Maatschappelijke zetel  

Vanderdussenstraat 2 - 1080 Brussel

 Vennoot 

Ali Ozen

Tewerkstellling

1  Tussenkomst Brusoc

€ 40 000 
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Open Wings is een communicatiebureau, vooral gericht op de Turkse communicatiemarkt in 

België en in de Benelux.

Open Wings b.v.b.a.

 Maatschappelijke zetel  

Paleizenstraat 44 - 1030 Brussel

 Vennoten 

Erdinç	Utku,	Serpil	Aygun	

Tewerkstellling

1  Tussenkomst Brusoc

€ 14 000 

 Financiële gegevens

Kapitaal : € 18 600

www.openwings.beCommunicatie
& Media
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Deze firma verkoopt en voert landbouwmateriaal en gereedschap uit naar voornamelijk de 

Chaouia streek in Midden-Marokko.

O.T. Import - Export b.v.b.a.

 Maatschappelijke zetel  

Bosniëstraat 16 - 1060 Brussel

 Vennoot 

Taibi Oukach

Tewerkstellling

1  Tussenkomst Brusoc

€ 35 000 

 Financiële gegevens

Kapitaal : € 50 000

Omzet : 1ste jaar van uitbating 

Groothandel
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Het bedrijf bezit bussen en mini-bussen die hoofdzakelijk ingezet worden voor schoolvervoer, 

overeenkomstig het contract met de COCOF.

Buiten deze opgelegde uren worden de bussen ook gebruikt ten behoeve van scholen 

en ondernemingen uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor gewone of uitzonderlijke 

trajecten. 

Ouat b.v.b.a.

 Maatschappelijke zetel  

Werkhuizenstraat 7/9

1080 Brussel

 Vennoten 

Abdelouahed Drissi, Abdelhamid 
Rami

Tewerkstellling

2  Tussenkomst Brusoc

€ 98 680 

 Financiële gegevens

Kapitaal : € 18 592

Omzet : € 243 200

Vervoer
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De heer Kangou veranderde van activiteit en heeft nu een project van snelkoerier 

ontwikkeld.

Phydalfo b.v.b.a.

 Maatschappelijke zetel  
Fleronlaan 37 - 1190 Brussel

 Vennoot 

Serge Kangou

Tewerkstellling

1  Tussenkomst Brusoc

€ 9 000 

 Financiële gegevens

Kapitaal : € 19 000

Omzet : € 30 600

Vervoer
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De onderneming ontwerpt, vervaardigt en verkoopt kwaliteits-confectiekleding.

P.I.C.C. b.v.b.a. verkreeg een bijkomende lening van e 35 000 om de toename van haar 

activiteiten te financieren.

P.I.C.C. b.v.b.a.

 Maatschappelijke zetel  

Sergeant De Bruynestraat 62/64

1070 Brussel

 Vennoot 

Catherine Pill

Tewerkstellling

2  Tussenkomst Brusoc

€ 35 000 

 Financiële gegevens

Kapitaal : € 18 600

Omzet : € 325 600

www.cathypill.comTextiel
& Confectie
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Audiovisueel

Playtime Films b.v.b.a. is actief in de audiovisuele sector. De vennootschap werd in 2007 

opgericht en wordt geleid door 3 programmamakers van nog geen dertig jaar oud. Er werd 

beslist om te investeren in aangepaste lokalen te Molenbeek.

Playtime Films b.v.b.a.

 Maatschappelijke zetel  

Haubrechtsstraat 6 - 1080 Brussel

 Vennoten 

Julien Bechara, Matthieu Frances, 
Gilles Yvan Frankignoul

Tewerkstellling

4  Tussenkomst Brusoc

€ 77 500 

 Financiële gegevens

Kapitaal : € 18 600

Omzet : € 195 000

www.playtimefilms.com
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Rami Excursions baat twee mini-bussen uit, voornamelijk voor schooltransport en af en toe 

voor kleine toeristenritten.

Rami Excursions g.c.v.

 Maatschappelijke zetel  

Werkhuizenstraat 7/9 - 1080 Brussel

 Vennoten 

Abdelhamid Rami, Houria Ben’Hmidou

Tewerkstellling

2  Tussenkomst Brusoc

€ 40 000 

 Financiële gegevens

Kapitaal : € 17 000

Omzet : 1ste jaar van uitbating 

Vervoer
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Deze firma is gespecialiseerd in de levering van expres-zendingen: vervoer en afleveren van 

kleine briefwisseling.

Ronem b.v.b.a.

 Maatschappelijke zetel  

Adolphe Lavalléestraat 15 bus 2 

1080 Brussel

 Vennoot 

Roger Ngalani

Tewerkstellling

1  Tussenkomst Brusoc

€ 17 000 

 Financiële gegevens

Kapitaal : € 18 600

Omzet : € 52 150

Vervoer
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Sacha c.v.o.h.a. is een transportbedrijf uitgerust met taxis, limousines en allerhande 

wagens voor personenvervoer tegen betaling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Met 

de tussenkomst van Brusoc heeft Sacha cvoha geïnvesteerd in voertuigen bestemd voor 

personen met een handicap. In 2009 werd een bijkomende lening van € 45 000 toegekend 

voor de aankoop van nieuwe wagens.

Sacha c.v.o.h.a.

 Maatschappelijke zetel  

Edmond Machtenslaan 100/45 

1080 Brussel

 Vennoot
Tassien Kalisa

Tewerkstellling

3  Tussenkomst Brusoc

€ 45 000 

 Financiële gegevens

Kapitaal : € 6 200

Omzet : € 96 000

Vervoer
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N. Khidir heeft een cybercafé overgenomen (zes telefooncabines), dat hij gedeeltelijk ingericht 

heeft als voedingszaak. In 2010 werd de lening volledig afgelost.

Salama c.v.o.h.a.

 Maatschappelijke zetel  

Ribaucourtstraat 59 - 1080 Brussel

 Vennoot 

Norulla Khidir

Tewerkstellling

1  Tussenkomst Brusoc

€ 12 000 

 Financiële gegevens

Kapitaal : € 6 200

Kleinhandel
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De firma doet aan import en verdeling van verse voedingsproducten voornamelijk afkomstig 

uit de Democratische Republiek Congo.

In het kader van de verdere uitbreiding van de activiteiten werd een bijkomende lening van e 

35 000 toegekend.

Sankayi b.v.b.a.

 Maatschappelijke zetel  

Huidevettersstraat 58/62 – 1000 Brussel 

 Vennoot 

Ilunga Kapinga

Tewerkstellling

1  Tussenkomst Brusoc

€ 55 000 

 Financiële gegevens

Kapitaal : € 18 550

Omzet : € 534 200

Groothandel
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SEANEG b.v.b.a. (Société d’Equipements Automobiles et de Négoce) verkoopt hoofdzakelijk 

vervangstukken voor de automobielsector, voornamelijk aan ondernemingen in Centraal 

Afrika.

Ze heeft haar activiteiten stopgezet.

Seaneg b.v.b.a.

 Maatschappelijke zetel  

Huidevetterstraat 153 - 1000 Brussel

 Vennoot 

Hamadou Laminou

Tewerkstellling

1  Tussenkomst Brusoc

€ 37 000 

 Financiële gegevens

Kapitaal : € 20 000

Groothandel
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Horeca

Secret Gourmand b.v.b.a. heeft als specialiteit de verkoop van gezouten en gesuikerde 

taarten aan particulieren.

Secret Gourmand b.v.b.a.

 Maatschappelijke zetel  

Huidevettersstraat 58/62 - 1000 Brussel

 Vennoten 

Gérald Evers, Philippe Collignon, Frédéric 
Schlissinger

Tewerkstellling

3  Tussenkomst Brusoc

€ 20 000 

 Financiële gegevens

Kapitaal : € 18 600

Omzet : € 125 000

www.secretgourmand.com 
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Productie van «Jasmine», gratis maandblad voor vrouwen en audiovisuele productie van 

televisiebladen. Dit bedrijf heeft zijn activiteiten gestopt.

Sequoias Images b.v.b.a.

 Maatschappelijke zetel  

Paleizenstraat 44 - 1030 Brussel

 Vennoot 

Diaka Ndiaye 

Tewerkstellling

1  Tussenkomst Brusoc

€ 50 000 

 Financiële gegevens

Kapitaal : € 19 500

Communicatie
& Media
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De vennootschap baat een bedrijf uit met taxi’s in het Brussels Gewest en werkt onder het 

identificatienummer 2 805. 

De vennootschap heeft haar lening in 2010 volledig afgelost.

Sofresco b.v.b.a.

 Maatschappelijke zetel  

Menenstraat 35 - 1080 Brussel

 Vennoot 

Jean de Dieu Nzabanita

Tewerkstellling

1  Tussenkomst Brusoc

€ 23 000 

 Financiële gegevens

Kapitaal : € 18 600

Omzet : € 41 000

€

Vervoer
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De vennootschap baat een taxibedrijf uit in het Brussels Gewest en werkt onder het 

identificatienummer 2895.

Sofuza b.v.b.a.

 Maatschappelijke zetel  

Belgradostraat 134 - 1060 Brussel

 Vennoot 

Jonathan	Uzabakilio

Tewerkstellling

1  Tussenkomst Brusoc

€ 38 000 

 Financiële gegevens

Kapitaal : € 18 600

Omzet : € 44 000

Vervoer
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Duurzame 
ontwikkeling

Soltechno B.v.b.a. verkoopt en plaatst fotovoltaïsche zonnepanelen bij particulieren en 

bedrijven. 

Soltechno b.v.b.a.

 Maatschappelijke zetel  

Fernand Bernierstraat 15 - 1060 Brussel

 Vennoten 

Richard Guez, Michaël Budak, Ibrahim 
Oumzil

Tewerkstellling

3  Tussenkomst Brusoc

€ 65 000 

 Financiële gegevens

Kapitaal : € 18 900

Omzet : 1ste jaar van uitbating 
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ICT

Verkoop van informaticamateriaal zoals pc’s, computers alsook verschillende toebehoren en 

multimedia uitrustingen.

Een ruimte is bestemd voor de verkoop van gsm’s, toebehoren, fotoapparaten en 

videocamera’s.

In 2010 werd een bijkomende lening van e 15 000 toegestaan voor het financieren van de 

ontwikkeling.

Studio Francine.com b.v.b.a.

 Maatschappelijke zetel  

Kruidtuinlaan 44 - 1000 Brussel

 Vennoot 

Antonio Da Silva

Tewerkstellling

1,5  Tussenkomst Brusoc

€ 25 000 

 Financiële gegevens

Kapitaal : € 18 600

Omzet : € 1 015 130

www.studiofrancine.com
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Mevrouw Bourkadi baat een kapsalon uit, hoofdzakelijk voor vrouwen. Zij komt ook aan 

huis.  

Syria b.v.b.a.

 Maatschappelijke zetel  

Menenstraat 44 - 1080 Brussel

 Vennoot 

Bourkadi Kaoutar 

Tewerkstellling

1,3  Tussenkomst Brusoc

€ 5 000 

 Financiële gegevens

Kapitaal : € 18 600 

Omzet : 1ste jaar van uitbating

B2C Diensten
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Terrabio b.v.b.a. verkoopt streekgebonden biologische seizoensproducten. De vennootschap 

is gevestigd in de Ateliers des Tanneurs, waar ze meermaals per week een biomarkt 

organiseert.

Terrabio b.v.b.a.

 Maatschappelijke zetel  

Huidevettersstraat 58/62 - 1030 Brussel

 Vennoot 

Philippe Pluquet

Tewerkstellling

5  Tussenkomst Brusoc

€ 60 000 

 Financiële gegevens

Kapitaal : € 50 000

Omzet : € 600 000

Voeding

284



TerraNova Gourmet b.v.b.a. biedt een assortiment van Chileense  producten van zeer hoge 

kwaliteit aan.  Het bedrijf heeft zijn activiteiten stopgezet.

Terranova Gourmet b.v.b.a.

 Maatschappelijke zetel  

Henegouwenkaai  21 - 1080 Brussel

 Vennoten 

Mélany Parra, Erik De Bats

Tewerkstellling

1  Tussenkomst Brusoc

€ 35 000 

 Financiële gegevens

Kapitaal : € 18 600 

www.terranovagourmet.comGroothandel
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Horeca

Thammy b.v.b.a. runt een restaurantzaak met kleine restauratie, traiteur, degustatiesalon, 

theesalon, volledig in een oosters decor en in de sfeer van Duizend-en-eén-nacht.

De promotor heeft zijn activiteit voortgezet onder de naam Fadaq b.v.b.a.

Thammy b.v.b.a.

 Maatschappelijke zetel  

Graaf van Vlaanderenstraat 43

1080 Brussel

 Vennoot 

Thami Khalid 

Tewerkstellling

3  Tussenkomst Brusoc

€ 50 000 
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T.M.S. b.v.b.a. baat een handelszaak uit van boeken, hoofdzakelijk kunst-, lees- en 

muziekboeken, alsook stripboeken en muziekpartituren. 

De winkel, gelegen in de Zuidstraat, is zo opgevat dat vooral CD’s en vinylplaten, die een 

enorme heropleving kennen, in de kijker worden gesteld. 

Tms Discosold b.v.b.a.

 Maatschappelijke zetel  

Zuidstraat 67 - 1000 Brussel

 Vennoten 

Thierry Syfer, Luc Dembour

Tewerkstellling

3,5  Tussenkomst Brusoc

€ 30 000 

Kleinhandel
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Topblind is een groothandel in jaloezieën, in hout en overtrokken met echt leder, en in 

vouwgordijnen, bootgordijnen en paneelgordijnen Japanse stijl, van gewone en hoge kwaliteit. 

Het bedrijf heeft momenteel met grote moeilijkheden te kampen.

Topblind b.v.b.a.

 Maatschappelijke zetel  

Paleizenstraat 44 - 1030 Brussel

 Vennoot 

Daniel De Meester 

Tewerkstellling

1  Tussenkomst Brusoc

€ 61 450 

 Financiële gegevens

Kapitaal : € 18 600 

www.topblind.beGroothandel
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Tradex B.v.b.a. is een handel die algemene en exotische voeding voorstelt.

Tradex b.v.b.a.

 Maatschappelijke zetel  

Antwerpenlaan 20 - 1000 Brussel

 Vennoten 

André Habyarimana, Immaculée 
Nyiranshuti

Tewerkstellling

1  Tussenkomst Brusoc

€ 25 000 

 Financiële gegevens

Kapitaal : € 18 600

Omzet : € 140 496

Kleinhandel
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UMO	b.v.b.a.	pakt	uit	met	een	eigen	collectie	(mannen/vrouwen/accessoires),	tussen	1997	

en	 1998	 onder	 de	 naam	Union	 Pour	 le	 Vêtement	 en	meer	 recent	 onder	 het	 label	 OWN	

(mannen/accessoires).

Bij	UMO	kunt	u	terecht	voor	een	volledige	kledinglijn,	accessoires	en	schoenen	inbegrepen.

In de winkel aan de Bloemenhofstraat te 1000 Brussel vindt men zowel kleding uit de eigen 

collectie als van andere merken, zoals van het merk A.P.C.

UMO b.v.b.a.

 Maatschappelijke zetel  

Fabrieksstraat 1 - 1000 Brussel

 Vennoot 

Hervé Yvrenogeau

Tewerkstellling

2  Tussenkomst Brusoc

€ 40 000 

 Financiële gegevens

Kapitaal : € 18 600

Omzet : € 267 000

Textiel
& Confectie
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WMC b.v.b.a. mikt op de nationale en internationale vervoersector (Benelux).

WMC b.v.b.a.

 Maatschappelijke zetel  

Heyvaertstraat 219 - 1070 Brussel

 Vennoot 

Frédéric Bernimont 

Tewerkstellling

1  Tussenkomst Brusoc

€ 95 000 

 Financiële gegevens

Kapitaal : € 18 600

Vervoer
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ICT

Xpandit werd opgericht in 2006 en stelt aan beheerders van netwerken verschillende oplossingen 

voor teneinde de netwerkstroom beter te regelen en te beheersen. De vennootschap geeft 

hierover eveneens vormingssessies.

Xpandit b.v.b.a.

 Maatschappelijke zetel  

Oude Vijversstraat 55 - 1190 Brussel

 Vennoten 

Serge Dero, Thomas Lavigne

Tewerkstellling

2  Tussenkomst Brusoc

€ 40 000 

 Financiële gegevens

Kapitaal : € 18 600

Omzet : € 255 553

www.xpandit.be
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Horeca

Zalar grill b.v.b.a. is een snackbar waar men volgens Marokkaanse traditie op houtvuur gebakken 

vleesbrochetten, allerhande broodjes, bereidingen en salades kan kopen.

In 2010 kreeg Zalar grill een tweede lening van e 12 500 voor de financiering van nieuwe 

investeringen.

Zalar grill b.v.b.a.

 Maatschappelijke zetel  

M. Lemonnierlaan 183 - 1000 Brussel

 Vennoten 

Bruccoleri Youssef, Impelliteri Giulia

Tewerkstellling

2  Tussenkomst Brusoc

€ 37 500 

 Financiële gegevens

Kapitaal : € 18 600

Omzet : € 38 000
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Micro-krediet
294



Adjé Angèle Larissa baat een schoonheidssalon uit met als aanbod : manicure, pedicure, 

plaatsen van kunstnagels, gelaatsverzorging. Het salon beschikt tevens over 2 massage- en 

relaxatietafelstafels.

Adjé Angel Larissa

 Maatschappelijke zetel  

Soigniesstraat 8 - 1000 Brussel

 Naam 

Adjé Angèle Larissa

Tewerkstellling

1  Tussenkomst Brusoc

€ 15 500 

B2C Diensten
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B2C Diensten

Mevrouw Di Liberto baat een kinderdagverblijf uit voor kinderen tussen 3 en 36 maanden. Zij 

beschikt over een vergunning van Kind en Gezin en geniet tevens van de steun van het O.C.M.W. 

van de gemeente Vorst. Momenteel krijgt ze steun van Bruxelles-Emergences.

Arc-en-Ciel

 Maatschappelijke zetel  

Van Volxemlaan 523 - 1060 Brussel

 Naam 

Pierangela Di Liberto

Tewerkstellling

1  Tussenkomst Brusoc

€ 15 000 

 Financiële gegevens

Omzet : € 10 000
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De heer Barry treedt op als groothandelaar in exotische vissoorten als de «tilapia forzen» en 

«capitaine» voor exotische voedingswinkels en restaurants. Hij werd hiervoor bijgestaan door 

Bruxelles-Emergence.

Barry Alliou

 Maatschappelijke zetel  

Huidevettersstraat 58/62

1000 Brussel

Tewerkstellling

1  Tussenkomst Brusoc

€ 15 000 

 Financiële gegevens

Omzet : € 38 000

Groothandel
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Mevrouw Bellahsaine verkoopt en verhuurt accessoires en voorwerpen voor Marokkaanse 

huwelijken, zoals presenteerbladen, vazen, stoffen en traditionele jurken.

Zij zorgt ook voor de maquillage en de opsmuk van de bruid.  In 2010 heeft ze haar lening 

volledig terugbetaald.

Basma Afrah

 Maatschappelijke zetel  

Ransfortstraat 103 - 1080 Brussel

 Naam 

Jamila Bellahsaine

Tewerkstellling

1  Tussenkomst Brusoc

€ 17 500 

 Financiële gegevens

Omzet : € 43 000

www.basma-afrah.com B2C Diensten
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Mevrouw Bazyluk werkt in onderaanneming als industriële reinigster.

Ze werkt sinds april 2005 voor eigen rekening en kwam bij Brusoc aankloppen voor de versterking 

van haar thesaurie. Haar lening heeft ze  in februari 2011 volledig afgelost.

Bazyluk Krystyna

 Maatschappelijke zetel  

Groenstraat 77 - 1030 Brussel

Tewerkstellling

1  Tussenkomst Brusoc

€ 4 200 

 Financiële gegevens

Omzet : € 38 000

B2B Diensten
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Belga Fiducia biedt diensten aan op het vlak van boekhouding, fiscaliteit, financiële analyse en 

managementadvies.

Belga Fiducia

 Maatschappelijke zetel  

Transvaalstraat 67 - 1070 Brussel

 Naam 

Khalid Wakidi

Tewerkstellling

1  Tussenkomst Brusoc

€ 25 000 

 Financiële gegevens

Omzet : € 19 000

B2B Diensten
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De heer Si Ammour heeft een atelier geopend waar op ambachtelijke wijze diepgevroren porties 

deegwaren voor Luikse wafels gemaakt worden. Deze porties worden per karton verkocht en 

geleverd aan al dan niet rondreizende handelaars van warme wafels.

Belicia

 Maatschappelijke zetel  

Paleizenstraat 11 - 1030 Brussel

 Naam 

Khaled Si Ammour

Tewerkstellling

1  Tussenkomst Brusoc

€ 17 000 

 Financiële gegevens

Omzet : € 42 000

Groothandel
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Mevrouw Decroix biedt  diensten aan voor de aanleg van tuinen en terrassen. De lening zal in 

2011 afgelost zijn.

Bloemen

 Maatschappelijke zetel  

Kartuizersstraat 44 - 1080 Brussel

 Naam 

Patricia Decroix

Tewerkstellling

1  Tussenkomst Brusoc

€ 17 000 

B2C Diensten
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Boetiek Yavé verkoopt confectiekleding. In het atelier van de heer Yavé worden unieke 

kledingstukken gemaakt.

De boetiek is gelegen in een Brusselse wijk gekend voor zijn ontwerpers en stylisten. De boetiek 

staat bekend voor zijn cocktail-, avond- en huwelijkskleding. Er worden eveneens creaties op 

maat gemaakt.

Boutique Yavé

 Maatschappelijke zetel  

Van Arteveldestraat 23 - 1000 Brussel

 Naam 

Tchimindia Yavé

Tewerkstellling

1  Tussenkomst Brusoc

€ 15 000 

Textiel
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Mevrouw Koné heeft een optiekzaak en verkoopt monturen, optische glazen, zonnebrillen, 

lenzen en toebehoren. 

Aan iedereen met een medisch voorschrift, biedt zij brillen ter verbetering van de gezichtsscherpte 

aan. 

Budget Vision 

 Maatschappelijke zetel  

Hoogstraat 296B - 1000 Brussel

 Naam 

Koné Managnoumoi

Tewerkstellling

1  Tussenkomst Brusoc

€ 15 000 

 Financiële gegevens

Omzet : € 38 000

Kleinhandel
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Mevrouw Cakan heeft in december 2007 een lening bekomen. Zij opende een kapperssalon 

voor een hoofdzakelijk vrouwelijk cliënteel. Zij komt ook aan huis. 

Cakan Aysel

 Maatschappelijke zetel  

Georges Moreaustraat 98 - 1070 Brussel

Tewerkstellling

1  Tussenkomst Brusoc

€ 20 000 

 Financiële gegevens

Omzet : € 28 000

B2C Diensten
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De heer Lamorte heeft een adviesbureau inzake beeld, communicatie en ontwikkeling. Hij legt zich 

vooral toe op visuele informatiedragers en logo’s, de uitwerking van communicatiestrategieën. 

Hij heeft zijn activiteiten stopgezet in 2010.

Double one communication

 Maatschappelijke zetel  

Antoine Dansaertstraat 7 - 1000 Brussel

 Naam 

Jonhatan Lamorte

Tewerkstellling

1  Tussenkomst Brusoc

€ 6 000 

Communicatie
& Media
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De heer El Mahyaoui Mohamed biedt diensten aan op het vlak van boekhouding, fiscaliteit, 

financiële analyse alsook inzake management.

El Mahyaoui Mohamed

 Maatschappelijke zetel  

Koningsstraat 233 - 1210 Brussel

Tewerkstellling

1  Tussenkomst Brusoc

€ 25 000 

 Financiële gegevens

Omzet : € 58 000

B2B Diensten
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Handelaar in brocante gespecialiseerd in de aan- en verkoop van alle soorten voorwerpen in 

modernisme-stijl uit de jaren ‘50 en’60.

De startlening werd volledig afgelost en Brusoc kende een nieuwe lening toe van e 20 000.

Fattorusso Claudio

 Maatschappelijke zetel  

Hoogstraat 203 - 1000 Brussel

Tewerkstellling

1  Tussenkomst Brusoc

€ 25 000 

 Financiële gegevens

Omzet : € 48 000

Kleinhandel

308



De heer Quachri verkoopt voedingswaren zoals pittabroden, sauzen, diepvriesfrieten, hamburgers, 

verpakking van toebehoren (schaaltjes, verpakkingsmateriaal), Libanees brood en dergelijke aan 

snackbars en kleine restaurants.

Foods Diffusion

 Maatschappelijke zetel  

Theodoor  Verhaegenstraat 54 

1060 Brussel

 Naam 

Taoufik  Quachri

Tewerkstellling

1  Tussenkomst Brusoc

€ 12 500 

 Financiële gegevens

Omzet : € 58 000

Groothandel
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De heer Gakuba werkt in onderaanneming als zelfstandig chauffeur voor koerierbedrijven.

Gakuba Ernest

 Maatschappelijke zetel  

Aarschotstraat  146 - 1030 Brussel

Tewerkstellling

1  Tussenkomst Brusoc

€ 5 500 

Vervoer
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Mevrouw Brigitte Gervois is etalagiste (decoratie van winkeletalages) en verkoopt decoratie-

voorwerpen.

Gervois Brigitte 

 Maatschappelijke zetel  

Reestraat 9 - 1000 Brussel

Tewerkstellling

1  Tussenkomst Brusoc

€ 12 000 

 Financiële gegevens

Omzet :1ste jaar van uitbating

B2B Diensten
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De heer Lecocq is elektrieker van opleiding. Men kan bij hem terecht voor nieuwe elektrische 

installaties alsook voor de herstelling van oude bestaande leidingen. Hij heeft zijn activiteit in 

2010 stopgezet.

J.L Electro

 Maatschappelijke zetel  

Scheikundigestraat 34-36 - 1070 Brussel

 Naam 

Jacques Lecocq

Tewerkstellling

1  Tussenkomst Brusoc

€ 14 000 

B2C Diensten
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Horeca

De Heer Alabi Kamilou beheert de cafetaria van het bedrijvencentrum van St. Gillis. Dagelijks stelt 

hij ontbijt- en lunchformules voor met een wisselende keuken op basis van een eerlijke handel of 

biologische landbouw.

Vandaag de dag beschikt hij over drie verkooppunten.  Hij heeft zijn lening volledig afgelost in 

2010.

Kamilou Alabi

 Maatschappelijke zetel  

Fernand Bernierstraat 15 - 1050 Brussel

Tewerkstellling

8  Tussenkomst Brusoc

€ 19 000 

 Financiële gegevens

Omzet : € 158 000

www.kamilou.be
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Mohamed Khaddad verkoopt op de markten tweedehandskleding voor volwassenen.

Khaddad Mohamed

 Maatschappelijke zetel  

Koningslaan 130 - 1190 Brussel

Tewerkstellling

1  Tussenkomst Brusoc

€ 5 000 

Kleinhandel
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Madame Mawulé Dzossou baat een schoonheidssalon «La beauté selon Sika» uit met als 

aanbod: medische pedicure en verkoop van schoonheidsproducten.

Brusoc heeft een nieuwe lening van e 13 000 toegekend voor de aankoop van een 

zonnebank.

La Beauté selon Sika

 Maatschappelijke zetel  

Hoogstraat 300A - 1000 Brussel

 Naam 

Mawulé Dzossou

Tewerkstellling

1  Tussenkomst Brusoc

€ 15 000 

 Financiële gegevens

Omzet : € 33 000

www.sikabeaute.comB2C Diensten
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Horeca

In La P’tite Manne kan men terecht voor broodjes en een kleine hap, die men ter plaatse kan 

nuttigen of meenemen.  Ze heeft haar activiteit stopgezet in 2010.

La P’tite Manne

 Maatschappelijke zetel  

de Merodestraat 7 - 1060 Brussel

 Naam 

Caroline Bignon

Tewerkstellling

1  Tussenkomst Brusoc

€ 15 000 
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Het betreft een kleinhandel, gespecialiseerd in de verkoop van hoofdzakelijk Latijns-Amerikaanse 

voedingswaren. De producten worden uit Ecuador en uit Colombia maar ook uit Spanje 

ingevoerd.

In het kader van de verdere uitbreiding van de activiteiten werd in 2007 een bijkomende lening 

van e 6 500 toegekend. In 2010 werd deze lening volledig afgelost.

Latin Service Center

 Maatschappelijke zetel  

Th. Verhaegenstraat 126 - 1060 Brussel

 Naam 

M. Pillajo Roldan

Tewerkstellling

1  Tussenkomst Brusoc

€ 16 500 

Kleinhandel
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Dominique Piccinato baat een studio uit waar foto’s, bestemd voor de beroepsmarkt, digitaal 

bewerkt worden. Concreet worden er digitale foto’s op allerlei manieren bewerkt : zowel de 

standaardmaten, de kleurmeting, de ingewikkelde overlappingen, de retouches en andere 

trucages.

Het bedrijf is gevestigd in de Ateliers des Tanneurs. De lening werd in 2010 volledig afgelost.

Le Studio

 Maatschappelijke zetel  

Huidevettersstraat 58/62 - 1000 Brussel

 Naam 

Dominique Piccinato

Tewerkstellling

1  Tussenkomst Brusoc

€ 20 000 

www.lestudio.beCommunicatie
& Media
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Horeca

Les Cinq Soleils is een multicultureel café met waar men terecht kan voor multiculturele activiteiten 

en voor een kleine hap, zoals soepen, gezouten taarten, broodjes, Turks bier en limonade uit 

Brazilië en een mini-kruidenierswinkel met wereldproducten  Hij heeft zijn activiteit stopgezet in 

2010.

Les Cinq Soleils - Café multiculturel

 Maatschappelijke zetel  

Van Arteveldestraat 124 - 1000 Brussel

 Naam 

Marouan El Boustami

Tewerkstellling

1  Tussenkomst Brusoc

€ 5 000 
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Louise Assomo runt sinds 2006 een modeboetiek voor vrouwen. Zij maakt ook collecties van 

kwaliteitsconfectiekleding.

Louise Assomo

 Maatschappelijke zetel  

Kartuizersstraat 64 - 1000 Brussel

Tewerkstellling

1  Tussenkomst Brusoc

€ 8 600 

www.louiseassomo.comTextiel
& Confectie
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Mevrouw Bila runt een winkel met algemene en exotische voedingswaren evenals 

cosmeticaproducten. In een achterzaaltje is er een ruimte met een viertal tafels voor kleine 

restauratie.

De winkel is gevestigd in een volkswijk te Sint-Joost-ten Node, waar een grote populatie is van 

migranten, voornamelijk afkomstig uit sub-sahara Afrika. 

Matulu Bila Charlotte

 Maatschappelijke zetel  

Leuvensesteenweg 179 - 1210 Brussel

Tewerkstellling

1  Tussenkomst Brusoc

€ 15 000 

Kleinhandel

321



ICT

De firma ontwikkelt en beheert een e-commerce site www.oni2.com. Het gaat om een 

ontmoetingspunt tussen verkopers en kopers op het net. 

Oni2 is gespecialiseerd in de verkoop van tweedehands agro-alimentair materiaal.

Oni2

 Maatschappelijke zetel  

Meelfabriekplein 10 - 1080 Brussel

 Namen 

Jackson Kabeya Nkongolo, 
Alexandre Sultan

Tewerkstellling

2  Tussenkomst Brusoc

€ 16 000 

 Financiële gegevens

Omzet : € 40 000

www.oni2.com
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La Palette Gourmande is een ambachtelijke banketbakkerij en een tea-room.

Palette Gourmande

 Maatschappelijke zetel  

Lakensestraat 32 - 1000 Brussel

 Namen 

Saïd Saibari,Sabrina Vincke

Tewerkstellling

2  Tussenkomst Brusoc

€ 20 500 

www.lapalettegourmande.beKleinhandel
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De promotor heeft in Schaarbeek, dicht bij het Paviljoenplein, een winkel opgezet met algemene 

en Marokkaanse voedingswaren, die tevens dienst doet als brooddepot.

Hij verkreeg een tweede lening van € 6 500 om een nieuwe stock aan te kopen evenals om het 

thesaurietekort aan te vullen.

Rif Commercial

 Maatschappelijke zetel  

Paviljoenstraat 76 - 1030 Brussel

 Naam 

Kaddouri Mohamed

Tewerkstellling

1  Tussenkomst Brusoc

€ 14 000 

 Financiële gegevens

Omzet : € 34 000

Kleinhandel
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De heer Ngalani is toeleverancier en hij bezit een jarenlange ervaring als snelkoerier.  Hij ontving 

een beroepsvergunning voor internationaal vervoer van goederen langs de weg. Hij beschikt 

over een bestelwagen waarmee hij goederen van boven de 500 kg kan vervoeren.  Hij heeft zijn 

lening volledig afgelost in 2010.

Ronem International Business and Services

 Maatschappelijke zetel  

Adolphe Lavalléestraat 15 - 1080 Brussel

 Naam 

Roger Ngalani

Tewerkstellling

1  Tussenkomst Brusoc

€ 25 000 

 Financiële gegevens

Omzet : € 58 000

Vervoer
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B2B Diensten

De heer Saaf heeft een bedrijf voor industriële reiniging opgestart. Hij kan specifieke werken 

uitvoeren zoals gevelreiniging, parketvloer-bescherming, polymeren en kristalliseren van vloeren, 

reiniging van binnenbekleding, reiniging van de gemeenschappelijke delen van gebouwen 

in co-eigendom. De lening van Brusoc was hoofdzakelijk bestemd voor de aankoop van 

beroepsmateriaal en werd in 2010 volledig afgelost.

Saaf Hicham

 Maatschappelijke zetel  

Blaesstraat 166 - 1000 Brussel

Tewerkstellling

1  Tussenkomst Brusoc

€ 4 100 
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Sevon Augustin heeft zich gespecialiseerd in de verkoop van esthetische producten en materiaal 

voorbehouden aan beroepslui en studenten. Zijn aanbod bestaat uit allerei producten voor 

manicure, valse wimpers en esthetische verzorging.

Sevon Augustin

 Maatschappelijke zetel  

Zellikstraat 8 - 1000 Brussel

Tewerkstellling

1  Tussenkomst Brusoc

€ 15 000 

 Financiële gegevens

Omzet : € 27 000

B2B Diensten
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ICT

S.L Computer

 Maatschappelijke zetel  

Pastoriestraat 34 - 1080 Brussel

 Naam 

Soulaimane Khalifa

Tewerkstellling

1  Tussenkomst Brusoc

€ 15 000 

 Financiële gegevens

Omzet : € 65 676

Soulaimane Khalifa opende in 2009 een handelszaak van informaticamateriaal, spelen, 

speeltafels en multimedia-uitrustingen. Hij voert tevens herstellingen uit van informaticamateriaal 

en speeltafels.
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Als architect en binnenhuisarchitect heeft de promotor zich gespecialiseerd in de realisatie van 

ecologisch opgetrokken gezinswoningen.  Hij heeft een architectenbureau geopend dat zich 

wijdt aan de duurzame en ecologische architectuur.

Somers Marc

 Maatschappelijke zetel  

Fernand Bernierstraat 15 - 1060 Brussel

Tewerkstellling

1  Tussenkomst Brusoc

€ 8 000 

www.somersespace.beB2C Diensten
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Communicatie
& Media

Verzorging van reportages van evenementen zoals huwelijken, communies… voor de Afrikaanse 

sub-saharagemeenschap in België.  De promotor maakt videoreportages en fotoalbums en hij 

zorgt voor de productie en voor de verkoop van op DVD gezette Afrikaanse theaterstukken.

Hij heeft zijn activiteit in 2010 stopgezet.

Sound Broadcasting House

 Maatschappelijke zetel  

Meelfabriekplein 10 - 1080 Brussel

 Naam 

Kalonda Obei

Tewerkstellling

1  Tussenkomst Brusoc

€ 15 500 
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De heer Spans is een van de vennoten van Arbre Mandarine b.v.b.a. en hij runt een boetiek met 

modeaccessoires, gelegen op de hoek van de Sint-Christoffel- en de Kartuizersstraat. De winkel 

verkoopt seizoentassen, reiskoffers en –tassen, portefeuilles, brillen en reukwaren.

Spans Dirk

 Maatschappelijke zetel  

Sint-Christoffelstraat 2 - 1000 Brussel

Tewerkstellling

1  Tussenkomst Brusoc

€ 11 000 

 Financiële gegevens

Omzet : € 14 000

Textiel
& Confectie
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Het betreft een studio voor grafische vormgeving voor de commerciële en reklamewereld. 

De realisaties zijn voornamelijk logo’s en visuele identiteit, packaging, illustratie, hoofdartikels, 

beeldschermen voor reklame- en promotiecampagnes, displays, verkoopstandaarden, 

reklamemateriaal, web design, audiovisuele producties.

Studiorama

 Maatschappelijke zetel  

Sennestraat 59 - 1000 Brussel

 Naam 

Olivier Thomas

Tewerkstellling

1  Tussenkomst Brusoc

€ 13 000 (micro-krediet)

www.studiorama.beCommunicatie
& Media
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De promotor is in het bezit van een machtiging voor ambulante activiteit en hij verkoopt kleding, 

tassen en schoenen voor volwassenen op de markten, zoals broeken voor mannen en vrouwen, 

schoenen in similileder, platte schoenen, sandalen en hoge schoenen voor dames.

De lening werd volledig terugbetaald in 2010.

Tabach Abdallah

 Maatschappelijke zetel  

Fernand Bernierstraat 19 - 1060 Brussel

Tewerkstellling

1  Tussenkomst Brusoc

€ 3 500 

Kleinhandel
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Mevrouw Tatucu werkt als zelfstandige masseuse. Ze past verschillende relaxerende en 

verkwikkende technieken toe. Ze heeft haar lening in 2010 volledig afgelost.

Tatucu Simona

 Maatschappelijke zetel  

Th. Verhaeghenstraat 117/1 - 1060 Brussel

Tewerkstellling

1  Tussenkomst Brusoc

€ 7 500 

B2C Diensten

334



De promotor werkt als chauffeur voor levering van snelkoerier. Het gaat meer bepaald om de 

afhaling, het vervoer en de bezorging van pakjes, zoals brieven en voorwerpen die gemakkelijk 

te vervoeren zijn.

Tembou Christophe

 Maatschappelijke zetel  

Helihavenlaan 32 bus 137

1000 Brussel

Tewerkstellling

1  Tussenkomst Brusoc

€ 16 000 

Vervoer
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Yakky is een wassalon, uitgerust met 12 wasmachines.  Er zijn ook 10 droogkasten, een kalander 

en een wasproductenverdeler.

Yakky

 Maatschappelijke zetel  

square Albert 13 - 1070 Brussel

 Naam 

Abdelkader Azaoui

Tewerkstellling

-  Tussenkomst Brusoc

€ 25 000 

 Financiële gegevens
Omzet : 1ste jaar van uitbating 

B2C Diensten
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ICT

De promotor heeft een zaak geopend waar universeel elektronica- en multimediamateriaal 

verkocht wordt alsook elektronische gadgets, draagbare telefoons en fototoestellen.  Men kan 

er ook TV-antennes, toebehoren voor gsm, Hi-Fi luidsprekers, luidsprekerboxen voor voertuigen, 

batterijen, gsm’s enz. verkrijgen.

Hij heeft zijn lening in 2010 volledig afgelost.

Yamni Mustapha

 Maatschappelijke zetel  

De Fiennesstraat 82 - 1070 Brussel

Tewerkstellling

1  Tussenkomst Brusoc

€ 7 500 
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Achtergestelde lening
338



De onderneming werkt met dienstencheques en Acélya biedt in de praktijk hoofdzakelijk 

huishoudelijke diensten aan, zonder uitsluiting op middellange termijn van andere activiteiten 

zoals een strijkcentrale.

Acélya wenst een politiek te voeren van nabuurschap t.o.v. haar klanten teneinde een betere 

service aan te bieden. Qua doelgroep wil het project een professionele inschakeling veilig 

stellen via een betaalde job met een contract van onbepaalde duur.

Acélya Coopérative s.v.b.a.s.o.

 Maatschappelijke zetel  

Radiumstraat 2 - 1030 Brussel

 Vennoten 

François Ledecq, Nils Mertens, 
Sébastien Tack

Tewerkstellling

20  Tussenkomst Brusoc

€ 45 000  

 Financiële gegevens

Omzet : € 320 000

www.acelya.beB2C Diensten
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Amphora is een vereniging zonder winstoogmerk, erkend als plaatselijk initiatief voor de 

ontwikkeling van de werkgelegenheid. De vereniging heeft tot doel om inwoners, die het 

financieel moeilijk hebben, basisvoeding, hygiëneproducten en reinigingsmiddelen tegen 

verminderde prijs aan te bieden.  Zo baat Amphora de eerste sociale kruidenierswinkel van 

Sint-Jans-Molenbeek uit, gelegen in de Maritiemwijk.  

Amphora  b.v.b.a.

 Maatschappelijke zetel  

Jubelfeestlaan 42 - 1190 Brussel

 Vennoten 

Paulette Piquard, Ahmed El Khannouss, 
Danielle Evraud, Olivier Bragard, Pierre 
De Proost, Michèle Moreaux, Mélanie 
Graindorge, Olivia P’Tito

Tewerkstellling

4  Tussenkomst Brusoc

€ 22 000 (achtergestelde lening)

 Financiële gegevens

Omzet : € 22 000

B2C Diensten
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Het bedrijvencentrum is gehuisvest in het oude industriële Art Nouveau gebouw «Le Palais du 

Vin», gelegen in de centrum van de Marollen, een economische wijk vol winkels en ambachten. 

Het project kadert in het beleid van het O.C.M.W. van Brussel voor economische en sociale 

ontwikkeling.

Ateliers des Tanneurs n.v.

 Maatschappelijke zetel  

Huidevetterstraat 58-62 - 1000 Brussel

 Belangrijkste vennoten 

Stad Brussel, O.C.M.W. Brussel, 
Brusoc, G.O.M.B.

Tewerkstellling

5  Tussenkomst Brusoc

€ 50 000 

(prise de participation en Kapitaal) 

 Financiële gegevens

Omzet : € 576 000

www.ateliersdestanneurs.beB2B Diensten
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Atelier TIC Tanneurs biedt informaticadiensten aan en men kan er ook terecht voor het op punt 

stellen van computers. De v.z.w. is sinds 1 januari 2006 erkend als plaatselijk initiatief voor de 

ontwikkeling van de tewerkstelling voor het op punt stellen en de verkoop van pc’s, alsook 

voor het aanbieden van informaticadiensten (hulpverlening en herstelling). De vereniging heeft 

een disconto bekomen op de subsidie van e 35 000.

Ateliers TIC Tanneurs v.z.w.

 Maatschappelijke zetel  

Huidevetterstraat 58-62 - 1000 Brussel

 Vennoten 

Joseph Marteleur, Thuan Chu

Tewerkstellling

20  Tussenkomst Brusoc

€ 35 000 

 Financiële gegevens

Omzet : € 178 900

B2C Diensten
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A Vos Services s.v.b.a.s.o. is een inschakelingsbedrijf, erkend om dienstencheques te 

aanvaarden, die diensten aan huis aanbiedt, zoals poetsen, ramen inbegrepen, wassen en 

strijken.

A Vos Services heeft in 2010 de lening volledig afgelost.

A Vos Services s.v.b.a.s.o.

 Maatschappelijke zetel  

Werkhuizenstraat 7 - 1080 Brussel

 Belangrijkste coöperateurs 

Antonio Da Silva

Tewerkstellling

30  Tussenkomst Brusoc

€ 60 000 

 Financiële gegevens

Omzet : € 576 000

www.avs-tud.be B2C Diensten
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Aylin b.v.b.a. is een inschakelingsbedrijf, erkend om dienstencheques te aanvaarden, die 

diensten aan huis aanbiedt, zoals binnenhuis poetsen, ramen inbegrepen, wassen en 

strijken.

De vereniging heeft een disconto bekomen op de subsidie van E 60 000.

Aylin b.v.b.a.

 Maatschappelijke zetel  

Waterloolaan 418 - 1050 Brussel

 Vennoot 

Raphaël Alvanin

Tewerkstellling

40  Tussenkomst Brusoc

€ 75 000 (achtergestelde lening)

 Financiële gegevens

Omzet : € 2 039 177

B2C Diensten
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Het betreft een bedrijvencentrum waar verschillende art. 60 reeds een beroepservaring 

hebben opgedaan.

De coöperatieve vereniging beheert 3 autonome vastgoedstructuren.

De lening werd in 2009 volledig afgelost.

Bedrijvencentrum Molenbeek c.v.b.a. 

 Maatschappelijke zetel  

Werkhuizenstraat 7-9 - 1080 Brussel

 Vennoot 

Merry Hermanus (directeur)

Tewerkstellling

7,5  Tussenkomst Brusoc

€ 100 000 

 Financiële gegevens

Omzet : € 576 000

www.c-entreprises.beB2B Diensten
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Audiovisuel

Het C.I.F.A.S. stelt aan podiumartiesten stages, workshops en seminaries van hoge kwaliteit 

voor, in samenwerking met internationaal gerenommeerde artiesten. De lening werd in 2009 

volledig afgelost.

C.I.F.A.S. b.v.b.a. (Centre International de Formation en Arts du Spectacle)

 Maatschappelijke zetel  

Scheldestraat 60 - 1080 Brussel

Tewerkstellling

2,5  Tussenkomst Brusoc

€ 40 000 

www.cifas.beB2C Diensten
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Euclides is een bedrijvencentrum, gevestigd in Anderlecht.

•	 850	m²	zijn	onderverdeeld	in	kleine	modules	bestemd	voor	opgestarte	projecten.

•	 In	de	 ruimten	die	onbenut	 zijn	door	het	centrum	kunnen	bestaande	bedrijven	zich	

vestigen.

•	 Daarenboven	staat	er	een	initiatieruimte	ter	beschikking	voor	informatica,	een	ruimte	

voor opleiding t.b.v. de multimedia en een ruimte voorbehouden voor gespecialiseerde 

KMO’s.

Euclides c.v.b.a. 

 Maatschappelijke zetel  

Scheikundigestraat 34/36 - 1070 Brussel

 Vennoten 

P&V Verzekeringen, G.O.M.B., Abattan n.v.

Tewerkstellling

10  Tussenkomst Brusoc

€ 75 000 

 Financiële gegevens

Omzet : € 576 000

www.euclides.beB2B Diensten
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Horeca

FOR.E.T. is een vereniging zonder winstoogmerk, erkend als plaatselijk initiatief voor de 

ontwikkeling van de tewerkstelling van een Brussels doelpubliek en in het bijzonder van 

Vorstenaars.  De activiteit bestaat uit de bereiding en de verkoop van verrassingsbrood, 

broodjes, koude buffetten aan voornamelijk ambtenaren van de Franse Gemeenschap die in 

de Paleizenstraat tewerkgesteld zijn.

FOR.ET v.z.w.

 Maatschappelijke zetel  

Brits Tweede Legerlaan 27 

1190 Brussel

 Vennoten 

Denis Stokkink, Isaac Domb, Nacer 
Nafti, Nordin Boulhamoun, Eric 
Buyssens

Tewerkstellling

5,5  Tussenkomst Brusoc

€ 50 000 

 Financiële gegevens

Omzet : € 110 463

348



Het doel van het collectief is om de samenwerking tussen zijn leden te ontwikkelen in het kader 

van sociale, culturele, artistieke en sportieve activiteiten, geïnspireerd door een progressieve 

visie op de maatschappij en gebaseerd op de gelijkheid en de solidariteit tussen mensen en 

volkeren.

In 2007 werd aan Garcia Lorca een bijkomende lening van e 25 000 toegekend voor de 

inrichting van nieuwe ruimten.

Garcia Lorca s.v.b.a.s.o.

 Maatschappelijke zetel  

Voldersstraat 47/49 - 1000 Brussel

Tewerkstellling

1  Tussenkomst Brusoc

€ 75 000 

www.garcialorca.beB2C Diensten
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De vereniging wil gezinnen helpen aan een degelijke en fatsoenlijke huisvesting, aangepast 

aan hun samenstelling en noden. Zij ijvert ervoor dat de huisvestingsfunctie in deze wijk 

beschermd wordt.  Daarvoor stelt ze drie doelstellingen voorop : het helpen zoeken naar 

huisvesting, sociale verbondenheid en renovatie van het Lemmensplein.

Brusoc kende in 2008 een lening toe van e 110 000 voor de renovatie van sociale woningen 

in de Barastraat.

Huurdersunie Anderlecht-Kuregem v.z.w.

 Maatschappelijke zetel  

Bergensesteenweg 291 - 1070 Brussel

Tewerkstellling

11  Tussenkomst Brusoc

€ 110 000 

 Financiële gegevens

Omzet : € 371 000

B2C Diensten
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Mulieris v.z.w. heeft tot doel de ontwikkeling van een socio-professionele inschakelingactiviteit 

te ondersteunen via het engageren van vrouwen onder het statuut artikel 60 in een atelier 

voor textiel en binnenhuisinrichting, belangrijkste trefpunt voor vorming en activiteit. 

De inschakelingactiviteit gebeurt in partnerschap met het OCMW van de gemeente Anderlecht 

en met andere betrokken OCMW’s.

De lening werd in 2009 volledig afgelost.

Mulieris b.v.b.a.

 Maatschappelijke zetel  

Scheikundigestraat 34 - 1070 Brussel

 Vennoten 

Anne-Marie Vanpévenage (Voorzitster 
van de Raad van Bestuur), Régine Boes 
(Secretaris van de Raad van Bestuur), 
Jean Verhulst (Penningmeester van de 
Raad van Bestuur)

Tewerkstellling

15  Tussenkomst Brusoc

€ 20 000 

 Financiële gegevens

Omzet : € 135 993

B2C Diensten
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Murmuur c.b.v.a. is een inschakelingsbedrijf, gespecialiseerd in renovatiewerken. Ze voert 

volgende werken uit :

•	 industriële	schilderwerken	;

•	 schoonmaak	van	gevels	;

•		 plaatsen	van	scheidingswanden.

De onderneming heeft een lening bekomen van E 25 000 onder vorm van een disconto op 

subsidies.

Murmuur c.b.v.a.

 Maatschappelijke zetel  

Scheikundigestraat 34 - 1070 Brussel

 Directeur 

Viktoria Diakova

Tewerkstellling

6  Tussenkomst Brusoc

€ 25 000 

 Financiële gegevens

Omzet : € 234 000

B2C Diensten
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Pepibru beheert onder de benaming ACB Factory een bedrijvencentrum te Anderlecht, dat 

op 24 maart 2010 officieel werd geopend en dat zich richt tot de audiovisuele sector en de 

creatieve	beroepen.	Het	is	ondergebracht	in	een	groot	industrieel	gebouw	van	14	000	m²	in	

de onmiddellijke nabijheid van het HST-Zuidstation.

Dit bedrijfcentrum stelt moduleerbare ruimtes ter beschikking, alsook diensten aangepast 

aan de specifieke noden van deze sectoren.

Pepibru n.v.

 Maatschappelijke zetel  

de Stassartstraat 32 - 1050 Brussel

 Actionnaires importants 

G.O.M.B., Brusoc, Daoust Interim n.v..

Tewerkstellling

3  Tussenkomst Brusoc

€ 50 000 

 Financiële gegevens

Omzet : € 110 000

www.acbfactory.beB2B Diensten
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Sunworks Bruxelles is actief in het domein van vernieuwbare energie en in het bijzonder 

van fotovoltaïsche panelen in het kader van een sociaal-economisch inschakelingproject. 

De aanwerving gebeurt in samenwerking met de «Missions locales» van Molenbeek en 

Anderlecht.

De onderneming heeft in 2009 een tweede lening bekomen van E 26 000 onder vorm van 

een disconto op de subsidies. 

Sunworks s.v.b.a.s.o.

 Maatschappelijke zetel  

Sint-Lambrechtsplein 24 - 1200 Brussel

 Vennoot 

Christophe Gossiaux 

Tewerkstellling

6  Tussenkomst Brusoc

€ 26 000 

 Financiële gegevens

Omzet : €  1 082 000

B2C Diensten

354



De onderneming werkt met dienstencheques. XL Services biedt in de praktijk hoofdzakelijk 

huishoudelijke diensten aan. Deze inschakelingonderneming maakt wezenlijk deel uit van het 

pakket dat inzake inschakeling ontwikkeld wordt in Elsene. Het project wil een professionele 

inschakeling veilig stellen via een betaalde job met een contract van onbepaalde duur.

XL Services s.v.b.a.s.o.

 Maatschappelijke zetel  

Marsveldplein 4 - 1050 Brussel

 Vennoten 

Mission Locale d’Ixelles pour l’Emploi et 
la Formation v.z.w., Habitat et Rénovation 
v.z.w., Le Foyer Ixellois n.v., Plaatselijk 
werkgelegenheidsagentschap v.z.w.

Tewerkstellling

15  Tussenkomst Brusoc

€ 50 000 

 Financiële gegevens

Omzet : € 416 000

www.xlservices.beB2C Diensten
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Thesaurieskrediet 
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Bridgewater Consulting b.v.b.a. helpt kleine en middelgrote bedrijven om hun uitgaven en 

algemene kosten te beperken. Daarbij wenst zij hun verbruik  leefmilieuvriendelijk te maken.

Bridgewater Consulting b.v.b.a. heeft in 2010 een thesaurieskrediet van e 7 500 bekomen.

Bridgewater Consulting b.v.b.a.

 Maatschappelijke zetel  

Fernand Bernierstraat 15 - 1060 Brussel

 Vennoten
Florent Hainaut, Vincent Thilly 

Tewerkstellling

3  Tussenkomst Brusoc

€ 7 500  

 Financiële gegevens
Omzet : € 53 518

B2B Diensten
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Horeca

De belangrijkste activitieit bestaat uit de bereiding en levering van middagmalen die, op basis 

van een abonnementformule, bestemd zijn voor bedrijven.  

Daarnaast wordt er ‘s middags dezelfde formule aangeboden onder vorm van gastentafels.

Dit bedrijf werd een thesauriekrediet van e 7 500 toegekend.

Les Filles Plaisirs Culinaires b.v.b.a.

 Maatschappelijke zetel  

Vanderschrikstraat 85 - 1060 Brussel

 Vennoten 

Line Couvreur, Pascale Gigon, 
Jeanna Criscitielo

Tewerkstellling

4  Tussenkomst Brusoc

€ 7 500  

 Financiële gegevens

Omzet : € 225 000

www.lesfillesplaisirsculinaires.be
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Mejuffrouw Sylvie Mendie heeft een kapsalon op de Bergensesteenweg overgenomen. 

In 2010 werd een thesauriekrediet toegestaan aangevuld door een lanceringslening van het 

Participatiefonds.

Mendie Sylvie.

 Maatschappelijke zetel 

Bergensesteenweg 58 - 1070 Bruxelles

Tewerkstellling

1  Tussenkomst Brusoc

€ 6 300  

 Financiële gegevens
Omzet : 1ste jaar van uitbating 

B2C Diensten
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Horeca

De heer Ramadani verkoopt panini’s, warme en koude sandwiches alsook kleine gerechten 

die ter plaatse kunnen gegeten worden of om mee te nemen.  Hij biedt ook Albanese 

specialiteiten aan. 

Aangevuld door een lanceringslening van het Participatiefonds werd hem in 2010 een 

thesauriekrediet toegestaan. 

Ramadani Nusret 

 Maatschappelijke zetel 

Generaal Eenensstraat 43

1030 Bruxelles

Tewerkstellling

1  Tussenkomst Brusoc

€ 6 000  

 Financiële gegevens
Omzet : 1ste jaar van uitbating 
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ICT

Verkoop van informaticamateriaal zoals pc’s, computers, alsook verschillende toebehoren en 

multimedia uitrustingen.

Een ruimte is voorzien voor de verkoop van gsm’s, toebehoren, fotoapparaten en 

videocamera’s.

Dit bedrijf kreeg in 2010 een thesauriekrediet van e 7 500.

Studio Francine.com b.v.b.a.

 Maatschappelijke zetel  

Kruidtuinlaan 44 - 1000 Brussel

 Vennoot 

Antonio Da Silva

Tewerkstellling

1,5  Tussenkomst Brusoc

€ 7 500 (thesaurieskrediet)  

 Financiële gegevens

Omzet : € 1 015 130

www.studiofrancine.com
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Beheersverslag
& Jaarrekening
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De G.i.m.b. heeft, in de loop van 2010, geïnvesteerd in 24 

dossiers voor een totaalbedrag van € 16,2 miljoen, waarvan 

€ 12,2 miljoen in kapitaal en € 4 miljoen in leningen. 

De € 12,2 miljoen aan investeringen in het kapitaal bevatten 

€ 10 miljoen voor het kapitaliseren van het nieuwe filiaal 

Exportbru in maart 2010. Deze laatste werd opgericht om 

bij te dragen tot de ontwikkeling van zakelijke activiteiten van 

Brusselse bedrijven in het buitenland. 

In de loop van 2010 werd er tevens een desinvesteringsdossier 

afgerond. 

De G.i.m.b. bleef ook de ontwikkeling van haar filialen 

steunen, in het bijzonder Brusoc (sociale economie) en 

Brustart (beginnende bedrijven) die een aanzienlijk aantal 

investeringen hebben gekend in 2010. 50 dossiers voor 

een totaal van € 1,4 miljoen voor de eerste en 16 dossiers 

voor een totaal van € 1,6 miljoen voor de tweede (waarvan 

€ 0,3 miljoen nog niet vrijgemaakt op 31/12/2010). 

Ook het filiaal B2e (leningen in cofinanciering met de 

kredietinstellingen), opgericht in 2006, heeft verder 

geïnvesteerd met 14 nieuwe dossiers in 2010 voor een 

totaal van € 6,1 miljoen (waarvan € 0,8 miljoen nog niet 

vrijgemaakt op 31/12/2010). 

De activiteiten van het Sfar filiaal, dat door het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest een gedelegeerde opdracht 

toegekend kreeg voor het bouwen van ca 1.000 sociale 

woningen, werden eveneens verder ontwikkeld. 

Belangrijkste feiten van het boekjaar01.
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Het boekjaar wordt afgesloten met een winst van K€ 68 in vergelijking met een 

verlies van K€ 79 in 2009. Het verlies van vorig jaar was vooral toe te schrijven aan 

de sterke daling van de opbrengsten uit de thesauriebeleggingen als gevolg van de 

ineenstorting van de rentevoeten. De situatie is nauwelijks verbeterd in 2010, de 

opbrengsten uit de thesauriebeleggingen dalen met 43% in vergelijking met 2009. 

We merken echter op dat een strak beheer van de beleggingen geleid heeft tot een 

beter resultaat dan was begroot. 2009 heeft nog kunnen genieten van de in 2008 

onderhandelde rentevoeten. Dit verklaart ook het belang van de daling in 2010 

in vergelijking met 2009 terwijl de interestvoeten ontvangen op de beleggingen in 

2010 in vergelijking met de interestvoeten van 2009 relatief stabiel zijn gebleven. 

De bedrijfsopbrengsten (K€ 1.137) bevatten voornamelijk factureringen aan 

deelnemingen in vergoeding van de door de G.i.m.b. uitgevoerde prestaties 

evenals factureringen van prestaties van de G.i.m.b. in haar filialen; ze dalen lichtjes 

in vergelijking met vorig jaar (-2 %)

De bedrijfskosten (K€ 4.669) zijn in zeer lichte stijging in vergelijking met vorig jaar 

(+ 1,3 %) en in lijn met de begroting. 

De financiële opbrengsten bedragen K€ 2.458 tegenover K€ 3.859 in 2009, een 

daling van 36 %. Ze bestaan uit interesten op toegekende leningen (K€ 1.572), 

opbrengsten uit thesauriebeleggingen (K€ 837) en ontvangen dividenden (K€ 50). 

De geïnde interesten op de leningen zijn in zeer lichte stijging, de uitstaande 

kredietportefeuille is vrij stabiel ten opzichte van vorig jaar, rekening houdend met 

de nieuwe toegekende leningen in 2010 en de ontvangen terugbetalingen. De 

ontvangen dividenden dalen. 

De financiële kosten (K€ 435 ten opzichte van K€ 505 eind 2009) bestaan 

hoofdzakelijk uit waardeverminderingen (K€ 375) op vlottende activa (korte 

termijngedeelte van de leningen). Ze dalen met 14 % als gevolg van het feit dat 

minder waardeverminderingen werden geboekt in 2010 in vergelijking met 2009. 

De waardeverminderingen die in 2010 op de vlottende activa werden geboekt, 

betreffen onder andere twee dossiers met leningen afgesloten in 2009 binnen de 

maatregelen voor de kredietcrisis getroffen door de Regering van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest. Bij het bepalen van de te boeken waardevermindering 

werd er rekening gehouden met de gedeeltelijke dekking door het Brussels 

Waarborgfonds. 

Commentaar op de jaarrekening02.
a. Resultaten van het boekjaar
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De uitzonderlijke winsten (K€ 3.786 ten opzichte van K€ 1.819) bevatten onder 

meer de terugname van een voorziening voor risico’s en kosten voor K€ 1.000 

alsook de terugnemingen van waardeverminderingen op de financiële vaste activa 

voor K€ 2.780.

De voorziening voor risico’s en kosten van K€ 1.000 werd opgericht in 2005 in 

het kader van het Traff-X dossier (Bruficom deelneming) aangezien deze laatste 

beschuldigd werd van inbreuk op het BTW-Wetboek en de vrees bestond dat 

de bestuursorganen van de onderneming in opspraak gebracht zouden worden. 

In deze zaak werd een buitenvervolgingstelling uitgesproken in 2010 zodat de 

voorziening kon worden teruggenomen. 

Anderzijds konden verschillende eerder geacteerde waardeverminderingen worden 

teruggenomen. Eén, voor K€ 1.000, betreft een deelneming waarvan de vereffening 

werd afgesloten in 2010. Een minderwaarde op de realisatie van financiële vaste 

activa werd parallel geboekt als uitzonderlijke kosten t.b.v. K€ 989; het nettoresultaat 

geeft een liquidatieboni van K€ 11. 

Drie andere deelnemingen betreffen een terugneming van waardeverminderingen 

voor een totaal van K€ 1.780 op grond van de gunstige evolutie van de financiële 

situatie van de betrokken ondernemingen. Een van hen betreft een investering 

in biotechnologie die uit voorzorg in waarde werd verminderd omwille van grote 

onzekerheden die wogen op de toekomst van het bedrijf als gevolg van de 

aanzienlijke financiële behoeften waarmee zij systematisch geconfronteerd wordt. 

Een recente kapitaalsverhoging onderschreven door andere aandeelhouders 

en de bemoedigende onderzoeksresultaten van de door het bedrijf ontwikkelde 

producten verklaren de hogere herwaardering van de deelneming en bijgevolg voor 

een gedeeltelijke hervatting van de eerder geacteerde waardeverminderingen. 

De uitzonderlijke kosten (K€ 2.210 in vergelijking met K€ 1.807 eind 2009) bevatten 

de tijdens het boekjaar geacteerde waardeverminderingen op enkele leningen en 

deelnemingen voor een totaal van K€ 1.221 alsook de minderwaarde van K€ 989 

op de vereffening waarvan hoger sprake. 

De beslissingen tot geacteerde waardeverminderingen werden genomen, 

ofwel uit voorzichtigheid omwille van de financiële situatie en de onzekere 

toekomstperspectieven van de betrokken ondernemingen, ofwel na goedkeuring 

van de gestemde plannen in het kader van gerechtelijke reorganisaties. Niet minder 

dan 6 ondernemingen uit de G.i.m.b. portefeuille hebben in de loop van 2010 

de bescherming van de handelsrechtbank gevraagd in het kader van de nieuwe 

procedure van gerechtelijke reorganisatie. Voor de meesten onder hen waren de 

waardeverminderingen eerder al geboekt. 

Een geacteerde waardevermindering t.b.v. K€ 800 betreft de deelneming in het 

Brustart filiaal. Ingevolge de waardeverminderingen die in het verleden werden 

geacteerd op verschillende deelnemingen van Brustart, waaronder verscheidene 

in de biotechnologiesector, vertoont de waarde van de deelneming van Brustart 

in de rekeningen van de G.i.m.b. een latente minderwaarde van K€ 800. Uit 

voorzorgsmaatregel werd daarom besloten om de waarde van deze deelneming in 

de rekeningen van de G.i.m.b. te verminderen. 
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Het balanstotaal bedraagt € 150,8 miljoen tegenover € 151,9 miljoen eind 2009. 

Het actief van de balans bestaat voornamelijk uit financiële vaste activa en uit 

thesauriebeleggingen die overeenkomen met 52 % en 37,4 % van het totaal. Het 

saldo bevat de materiële vaste activa en de vorderingen op korte termijn.

De financiële vaste activa bedragen, op 31 december 2010, € 78,6 miljoen 

tegenover € 70,7 miljoen eind 2009. De verhoging met € 7,9 miljoen wordt 

voornamelijk verklaard door de nieuwe investeringen van het boekjaar; de impact 

van deze investeringen wordt gedeeltelijk gecompenseerd door de geacteerde 

waardeverminderingen en de overschrijvingen in vlottende activa van de leningen 

op korte termijn, terwijl enkel het lange termijngedeelte werd opgenomen in de 

financiële vaste activa.

De thesaurie (€ 56,4 miljoen) bedraagt op het einde van het boekjaar € 13,9 miljoen 

minder ten opzichte van 31 december 2009. Deze daling wordt voornamelijk 

verklaard door de netto impact op de thesaurie van de investeringen en exits van 

het boekjaar in deelnemingen en leningen.

De vaste activa bedragen € 5,2 miljoen tegenover € 5,4 miljoen op het einde van 

vorig boekjaar.

De vorderingen op korte termijn (€ 10,2 miljoen) bevatten voornamelijk het korte 

termijngedeelte van de leningen. 

De passiva omvatten hoofdzakelijk het eigen vermogen (€ 148 miljoen) dat 98 % 

van het totaal vertegenwoordigt, het saldo bestaat uit voorzieningen voor risico’s en 

kosten (€ 0,1 miljoen) en schulden (€ 2,7 miljoen).

De voorzieningen voor risico’s en kosten verminderen met € 1 miljoen in vergelijking 

met vorig boekjaar door de voorzieningsterugname waarvan hoger sprake is. 

De schulden omvatten de lopende schulden eigen aan de activiteit van de 

vennootschap. 

b. Balans op 31 december 2010
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Er heeft zich geen enkele beduidende gebeurtenis, die een materiële impact op de 

financiële situatie van de vennootschap zou kunnen hebben, voorgedaan na het 

afsluiten van het boekjaar. Er is ook geen enkele omstandigheid te melden die een 

noemenswaardige invloed op de ontwikkeling van de vennootschap zou kunnen 

hebben. 

De Raad van Bestuur heeft daarenboven, gedurende het boekjaar 2010, geen 

kennis gehad van een handeling of beslissing die de onmiddellijke toepassing van 

artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen tot gevolg zou hebben. 

De Raad van Bestuur benadrukt eveneens, om te voldoen aan de wettelijke 

bepalingen met betrekking tot het beheersverslag, dat geen enkele handeling of 

activiteit op het gebied van onderzoek en ontwikkeling werd uitgevoerd gedurende 

2010, dat er geen bijkantoor bestaat en dat er geen gebruik werd gemaakt van een 

specifiek of riskant financieel instrument. 

De Raad van Bestuur verklaart een getrouw beeld van de evolutie van zaken, van 

de staat van de vennootschap en van haar resultaten weergegeven te hebben. Hij 

verklaart verder dat de vennootschap geen enkel belangrijk of abnormaal risico heeft 

geïdentificeerd en dat de enige risico’s of onzekerheden waarmee de vennootschap 

werd geconfronteerd inherent waren aan de uitgeoefende activiteit.    

Aangezien de vennootschap op 31 december 2010 een overgedragen verlies 

vertoont, dient dus in toepassing van artikel 96 van het Vennootschapswetboek, 

de toepassing van de waarderingsregels in de veronderstelling van de continuïteit 

verantwoord te worden. Rekening houdend met het niveau van het eigen vermogen 

van de vennootschap en het geringe bedrag van het overgedragen verlies, wordt 

de toepassing van de waarderingsregels in de veronderstelling van de continuïteit 

gerechtvaardigd.

De Raad van Bestuur stelt aan de Algemene Vergadering voor om de rekeningen 

goed te keuren en kwijting te geven aan de bestuurders en de commissaris. De 

Raad stelt eveneens voor het resultaat als volgt toe te wijzen:

Winst van het boekjaar €  67.864,07

Overgedragen resultaat van vorig boekjaar - €  78.845,87

Te verwerken resultaat - €  10.981,80

Over te dragen verlies - €  10.981,80

Opgemaakt te Brussel op 11 april 2011 

Etienne DUBOIS Serge VILAIN

Vice-Voorzitter Voorzitter

Belangrijke gebeurtenissen sinds de afsluiting van het boekjaar03.
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VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de
onderneming, van de BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN

NAAM:

Rechtsvorm: NV

Adres: Nr.:

Postnummer: Gemeente:

Land: België

Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel van

Internetadres *:

Ondernemingsnummer 0426.936.986

DATUM 12/11/2001 van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van 

bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.

JAARREKENING goedgekeurd door de algemene vergadering van 10/05/2011

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van 1/01/2010 31/12/2010tot

Vorig boekjaar van 1/01/2009 31/12/2009tot

De bedragen van het vorige boekjaar zijn

GIMB

Rue de Stassart

1050 Brussel 5

32

zijn niet **

 NAT.  VOL  1.1 Datum neerlegging Nr. Blz. E. D.

40 1 EUR

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

 0426.936.986

/

Brussel

identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

Avenue Hélène 1 , 1082 Sint-Agatha-Berchem, België

Functie : Voorzitter van de raad van bestuur

VILAIN Serge

Mandaat : 17/11/2007- 16/11/2013

Roosendaelstraat 225 , bus 1, 1190 Brussel 19, België

Functie : Ondervoorzitter van de raad van bestuur

DUBOIS Etienne

Mandaat : 17/11/2007- 16/11/2013

Avenue Eleonore 49 , 1150 Brussel 15, België

Functie : Bestuurder

PAELINCK VAN MEERBEECK Thierry

Mandaat : 17/11/2007- 16/11/2013

Rue de l'Intendant 113 , 1080 Brussel 8, België

Functie : Bestuurder

YERNAULT Dimitri

Mandaat : 17/11/2007- 16/11/2013

Zijn gevoegd bij deze jaarrekening: 

Totaal aantal neergelegde bladen: 

Handtekening
(naam en hoedanigheid)

Handtekening
(naam en hoedanigheid)

*   Facultatieve vermelding.
**  Schrappen wat niet van toepassing is.

Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd 
omdat ze niet dienstig zijn:

47
5.1, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.3.5, 5.5.2, 5.8, 5.16, 5.17.2, 8, 9 

E. DUBOIS 

Ondervoorzitter

S. VILAIN 

Voorzitter
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Nr.  0426.936.986  VOL  1.1

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Neptunuslaan 28 , bus 18, 1190 Brussel 19, België

Functie : Bestuurder

STESSENS Karel

Mandaat : 17/11/2007- 16/11/2013

Rue Hugo Verriest 50 , 1140 Brussel 14, België

Functie : Bestuurder

LUMEN Julie

Mandaat : 17/11/2007- 16/11/2013

Tir aux Pigeons 105 , 1150 Sint-Pieters-Woluwe, België

Functie : Bestuurder

GAILLY Benoît

Mandaat : 1/10/2008- 16/11/2013

Avenue Franklin Roosevelt 32 , 1050 Elsene, België

Functie : Bestuurder

LEJEUNE Christian

Mandaat : 17/11/2007- 16/11/2013

Moensberg 34 , 1180 Ukkel, België

Functie : Bestuurder

GERAERDTS Alex

Mandaat : 17/11/2007- 16/11/2013

Avenue des Passereaux 32 , 1160 Oudergem, België

Functie : Bestuurder

PEFFER Michel

Mandaat : 17/11/2007- 16/11/2013

Rue du Sonnet 8 , 1080 Sint-Jans-Molenbeek, België

Functie : Bestuurder

GJANAJ Amet

Mandaat : 17/11/2007- 16/11/2013

Vogelzanglaan 74 , 1150 Brussel 15, België

Functie : Bestuurder

SANDERS Christian

Mandaat : 17/11/2007- 16/11/2013

Zonienbosstraat 4 , 1560 Hoeilaart, België

Functie : Bestuurder

FOREST Jacques

Mandaat : 17/11/2007- 16/11/2013

2/47
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Nr.  0426.936.986  VOL  1.1

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Rue Murillo 9 , 1000 Brussel-Stad, België

Functie : Bestuurder

DE BECKER Alain

Mandaat : 17/11/2007- 11/05/2010

A. Bertrandlaan 47 , bus 4, 1190 Brussel 19, België

Functie : Bestuurder

VANHAERENTS Koen

Mandaat : 17/11/2007- 11/05/2010

Avenue du Vert Chasseur 3 , 1180 Brussel 18, België

Functie : Bestuurder

RICHELLE Bernard

Mandaat : 11/05/2010- 16/11/2013

Avenue de Floréal 45 , 1180 Brussel 18, België

Functie : Bestuurder

VAN CAUBERGH Amaury

Mandaat : 26/04/2010- 16/11/2013

Helenalaan 12 , 1082 Sint-Agatha-Berchem, België

Functie : Bestuurder

RIGA Vincent

Mandaat : 11/05/2010- 16/11/2013

Schaerbeekse Haardstraat 31 , 1030 Brussel 3, België

Functie : Bestuurder

VAN DEN HOVE d'ERSTENRYCK Quentin

Mandaat : 11/05/2010- 16/11/2013

Avenue Marnix 24 , 1050 Brussel 5, België

Functie : Bestuurder

ING Belgique/België     NV     0403.200.393

Mandaat : 17/11/2007- 16/11/2013

Vertegenwoordigd door :
ZYGAS Diane

Avenue Marnix 24 , 1050 Brussel 5, België
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Nr.  0426.936.986  VOL  1.1

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

boulevard Pachéco 44 , 1000 Brussel 1, België

Functie : Bestuurder

Dexia Banque/Bank     NV     0403.201.185

Mandaat : 17/11/2007- 16/11/2013

Vertegenwoordigd door :
CARNIER Jacques

Avenue Reine Astrid 55 , 1950 Kraainem, België

rue des Croisiers 24 , 4000 Liège 1, België

Functie : Bestuurder

ETHIAS     NV     0402.370.252

Mandaat : 17/11/2007- 16/11/2013

Vertegenwoordigd door :
PARMENTIER Jean-Paul

Philipslaan 58 , 3000 Leuven, België

Léon Lepagestraat 9 , 1000 Brussel 1, België

Functie : Regeringscommissaris

NEYTS Freddy

Mandaat : 24/09/2009

Rue du Duc 3 , 1150 Brussel 15, België

Functie : Regeringscommissaris

LIEVENS Denis

Mandaat : 9/12/2010

Rue Gachard 88 , 1050 Brussel 5, België

Functie : Commissaris, Lidmaatschapsnummer : B00158

BST Réviseurs d'Entreprises S.C.P.R.L.     CVBA     0444.708.673

Mandaat : 13/05/2008- 10/05/2011

Vertegenwoordigd door :
TYTGAT Pascale

Bedrijfsrevisor

rue du Gachard 88 , bus 16, 1050 Brussel 5, België
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Nr.  0426.936.986  VOL  1.2

VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe
gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale
beroepen.

geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet dewerd

In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of
bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht:

A.    Het voeren van de boekhouding van de onderneming **,
B.    Het opstellen van de jaarrekening **,
C.    Het verifiëren van de jaarrekening en/of
D.    Het corrigeren van de jaarrekening.

werd niet*/

Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten,
kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van alle erkende boekhouder of erkende boekhouder-
fiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn
opdracht.

De jaarrekening
commissaris is.

Lidmaatschaps-
nummer

Aard van de 
opdracht

(A, B, C en/of D)
Naam, voornamen, beroep en woonplaats

*    Schrappen wat niet van toepassing is.
**   Facultatieve vermelding.

5/47
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Nr.  0426.936.986  VOL  2.1

BALANS NA WINSTVERDELING
Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA

Materiële vaste activa

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa

Oprichtingskosten

Terreinen en gebouwen ....................................................

Installaties, machines en uitrusting ...................................

Meubilair en rollend materieel ...........................................

Leasing en soortgelijke rechten ........................................

Overige materiële vaste activa .........................................

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen ...........................

Financiële vaste activa
 5.4/

Verbonden ondernemingen ..............................................

Deelnemingen ............................................................

Vorderingen ................................................................

Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding
bestaat ..............................................................................

Deelnemingen ............................................................

Vorderingen ................................................................

Andere financiële vaste activa ...........................................

Aandelen ....................................................................

Vorderingen en borgtochten in contanten ...................

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen op meer dan één jaar

Handelsvorderingen ....................................................

Overige vorderingen ...................................................

Voorraden en bestellingen in uitvoering

Voorraden .........................................................................

Grond- en hulpstoffen .................................................

Goederen in bewerking ...............................................

Gereed product ...........................................................

Handelsgoederen ........................................................

Onroerende goederen bestemd voor verkoop .............

Vooruitbetalingen .......................................................

Bestellingen in uitvoering ..................................................

Vorderingen op ten hoogste één jaar

Handelsvorderingen ..........................................................

Overige vorderingen ..........................................................

Geldbeleggingen

Eigen aandelen .................................................................

Overige beleggingen .........................................................

Liquide middelen

Overlopende rekeningen

TOTAAL DER ACTIVA

 5.2

 5.1

 5.3

 5.5.1

 5.14

 5.14

 5.5.1/
 5.6

 5.6

......................................................................

.................................................................

.....
........................................................
..............

............................................................

..........

..........................................................

.........

.............................................................

......
.......................................
............................

............................

............................

...........

...................................

................................

...................................................................

...................................................................

.......................................................

............

.....................................................

..............

5.195.115,77

3.958.891,34

3.245,16

82.227,43

1.138.251,84

83.802.223,50

12.500,00

78.607.107,73

37.173.194,07

37.173.194,07

27.166.384,49

15.307.464,35

11.858.920,14

14.267.529,17

1.377.002,99

12.890.526,18

67.026.820,36

3.801,76

3.801,76

10.226.846,77

599.028,65

9.627.818,12

56.370.181,69

425.990,14

150.829.043,86

76.074.747,81

5.380.227,88

4.099.252,07

6.193,45

76.622,54

1.198.159,82

70.694.519,93

27.684.742,69

27.684.742,69

29.243.587,34

12.557.194,04

16.686.393,30

13.766.189,90

715.166,40

13.051.023,50

75.829.146,26

6.956,34

6.956,34

4.833.601,55

808.379,17

4.025.222,38

26.865.000,00

26.865.000,00

43.438.159,39

685.428,98

151.903.894,07

20/28

20

21

22/27

22

23

24

25

26

28

27

280/1

280

281

282/3

282

283

284/8

284

285/8

29/58

29

290

291

3

30/36

30/31

32

33

34

35

36

37

40/41

40

41

50/53

50

51/53

54/58

490/1

20/58

Toel.

6/47
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Nr.  0426.936.986  VOL  2.2

Codes Boekjaar Vorig boekjaarPASSIVA

Reserves

EIGEN VERMOGEN

Uitgiftepremies

Kapitaal
Geplaatst kapitaal .............................................................
Niet-opgevraagd kapitaal ..................................................

Wettelijke reserve.............................................................
Onbeschikbare reserves ..................................................

Voor eigen aandelen ..................................................
Andere .......................................................................

Overgedragen winst (verlies)

Grote herstellings- en onderhoudswerken .........................

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen ........................

Belastingen .......................................................................

Uitgestelde belastingen

Overige risico's en kosten .................................................

SCHULDEN

Schulden op meer dan één jaar

Financiële schulden ..........................................................

Achtergestelde leningen ..............................................

Niet-achtergestelde obligatieleningen .........................

Leasingschulden en soortgelijke schulden ..................

Kredietinstellingen ......................................................

Overige leningen ........................................................

Handelsschulden ..............................................................

Leveranciers ...............................................................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ....................

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar 
vervallen ............................................................................

Belastingen .................................................................

Overige schulden ..............................................................

Overlopende rekeningen

TOTAAL DER PASSIVA

 5.7

...............................................................

.........................................................................................
............

......................................................................

.................................................................................

............

......................................(+)/(-)

........................................................

...........

............................................

.......................

Belastingvrije reserves ......................................................
Beschikbare reserves .......................................................

Kapitaalsubsidies

Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het 
netto-actief

..................................................................

....

.............................................................................

.................VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN .........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
....

Voorzieningen voor risico's en kosten ................................
................................
..............................

............................................................................

........

Te betalen wissels ......................................................

Bezoldigingen en sociale lasten ..................................

 5.9

 5.8

 5.9

Overige schulden ..............................................................

Schulden op ten hoogste één jaar ........................................
...........................

Financiële schulden .........................................................

Kredietinstellingen .......................................................

Overige leningen .........................................................

Handelsschulden ...............................................................

Leveranciers ...............................................................

Te betalen wissels ......................................................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ....................

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen
en sociale lasten ..............................................................

79.575.764,02
79.575.764,02

29.747,22
60.561.413,75

-10.981,80
259.744,89

10/15

10
100
101
11
12
13
130
131

1311
1310

132

14
15

19

16

160/5

160

161

162

163/5

Herwaarderingsmeerwaarden ...............................................
.......................

133

168

17/49

17

170/4

170

171

172

173

174

175

1750

1751

176

178/9

42/48

42

43

430/8

439

44

440/4

441

46

45 5.9

.......................................................

............
...................................................
................

450/3

454/9

47/48

492/3

10/49

100.692,11

100.692,11

100.692,11

2.686.650,67

760.095,88

760.095,88

760.095,88

1.912.946,12

116.496,02

179.724,02

179.724,02

638.127,81

216.490,35

421.637,46

978.598,27

13.608,67

150.829.043,86 151.903.894,07

147.973.837,01

79.575.764,02
79.575.764,02

68.217.173,97
7.626.013,00

29.747,22
60.561.413,75

-78.845,87
259.744,89

1.100.692,11

1.100.692,11

1.100.692,11

2.829.364,95

876.591,90

876.591,90

876.591,90

1.908.162,87

104.479,74

166.442,45

166.442,45

778.801,41

314.718,49

464.082,92

858.439,27

44.610,18

148.041.701,08

68.217.173,97
7.626.013,00

Toel.

 5.9
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Nr.  0426.936.986  VOL  3

RESULTATENREKENING
Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Bedrijfskosten

Bedrijfsopbrengsten

Omzet ..............................................................................

Geproduceerde vaste activa ..............................................

Andere bedrijfsopbrengsten ...............................................

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen ...........................

Aankopen .....................................................................

Voorraad: afname (toename)  .............................(+)/(-)

Diensten en diverse goederen ...........................................

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ............(+)/(-)

Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in 
uitvoering en handelsvorderingen:  toevoegingen 
(terugnemingen) ........................................................(+)/(-)

Andere bedrijfskosten ........................................................

Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfs-
kosten ............................................................................ (-)

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)

Opbrengsten uit financiële vaste activa .............................

Opbrengsten uit vlottende activa .......................................

Financiële opbrengsten

Kosten van schulden ........................................................

Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan
voorraden, bestellingen in uitvoering en handels-
vorderingen: toevoegingen (terugneming) .................(+)/(-)

Andere financiële kosten ...................................................

Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening voor 
belasting

 5.10

..................................................................

.

....................................................................... (+)/(-)

Voorraad goederen in bewerking en gereed product en
bestellingen in uitvoering: toename (afname) ............(+)/(-)

 5.10

Afschrijvingen en waardeverminderingen op 
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste 
activa ................................................................................

 5.10

Voorzieningen voor risico's en kosten:  toevoegingen 
(bestedingen en terugnemingen) ..............................(+)/(-)  5.10

 5.10

.......................................(+)/(-)

.........................................................

................

Andere financiële opbrengsten .........................................  5.11

Financiële kosten  5.11

1.137.295,16

1.137.295,16

4.669.462,26

1.085.244,15

3.170.827,94

231.030,66

65.073,74

117.285,77

-3.532.167,10

2.458.314,14

1.621.497,19

836.816,70

0,25

434.908,04

374.971,02

23.608,30

-1.508.761,00

36.328,72

1.162.916,84

1.162.916,84

4.607.376,86

1.256.639,82

2.994.073,46

214.376,30

142.287,28

-3.444.460,02

3.858.799,13

2.384.259,32

1.467.008,66

7.531,15

504.531,17

51.617,43

430.671,62

22.242,12

-90.192,06

70/74

70

630

62

71

72

74

60/64

60

600/8

609

61

631/4

635/7

640/8

649

9901

75

750

751

752/9

65

650

651

652/9

9902

Toel.

..............................................................

.............

........................................................................

...

8/47
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Nr.  0426.936.986  VOL  3

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Uitzonderlijke opbrengsten

Terugneming van afschrijvingen en van
waardeverminderingen op immateriële en materiële
vaste activa .......................................................................

Andere uitzonderlijke opbrengsten ....................................

Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen
op oprichtingskosten, op immateriële en materiële
vaste activa .......................................................................

Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke 
kosten ......................................................................... (-)

Waardeverminderingen op financiële vaste activa ............

Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa ..............

Andere uitzonderlijke kosten .............................................

Uitzonderlijke kosten

Belastingen ......................................................................

Regularisering van belastingen en terugneming van 
voorzieningen voor belastingen .........................................

Winst (Verlies) van het boekjaar voor belasting

Winst (Verlies) van het boekjaar

...................................................

...................

Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten
Toevoegingen (bestedingen) ....................................(+)/(-)

 5.11

..........(+)/(-)

Onttrekkingen aan de uitgestelde belastingen 

Terugneming van waardeverminderingen op financiële
vaste activa .......................................................................

Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke
risico's en kosten ..............................................................

Meerwaarde bij de realisatie van vaste activa ...................

..........................................................

............

....................

....................

....................

.........
Overboeking naar de uitgestelde belastingen .....................

.....................

.....................

.......
Belastingen op het resultaat ........................................(+)/(-)  5.12

....................................(+)/(-)

Onttrekking aan de belastingvrije reserves .........................
.........................
....................Overboeking naar de belastingvrije reserves .......................

.......................

.......................

.
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ..........(+)/(-)

3.786.189,56

2.780.189,56

1.000.000,00

6.000,00

2.209.564,49

1.220.605,96

988.958,53

67.864,07

67.864,07

67.864,07

1.818.535,34

533.356,15

1.285.179,19

1.807.189,15

1.324.389,15

482.780,00

20,00

-78.845,87

-78.845,87

-78.845,87

76

760

664/8

663

762

763

764/9

66

660

661

662

761

669

9905

689

780

680

67/77

670/3

77

9904

789

9903

Toel.

9/47
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Nr.  0426.936.986  VOL  4

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

RESULTAATVERWERKING

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ..............................(+)/(-)

aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies .............................................

Andere rechthebbenden .........................................................................

aan de wettelijke reserves ......................................................................

Vergoeding van het kapitaal ....................................................................

Bestuurders of zaakvoerders ...................................................................

Onttrekking aan het eigen vermogen

Toevoeging aan het eigen vermogen

Over te dragen winst (verlies) 

aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies ..............................................

aan de reserves ......................................................................................

Tussenkomst van de vennoten in het verlies

Uit te keren winst

Te bestemmen winst (verlies)

Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar ....................(+)/(-)

........................................................

.............

.........................................................

............

..........................................................(+)/(-)

............................................

.........................
........................................................................................
.............

aan de overige reserves ........................................................................

-10.981,80

67.864,07

-78.845,87

-10.981,80

-78.845,87

-78.845,87

-78.845,87

9906

(9905)

14P

791/2

791

792

691/2

6921

(14)

794

6920

694

696

695

694/6

691

............................................................(+)/(-)

10/47
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Nr.  0426.936.986  VOL  5.3.1

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA

.......................................

...............................

     xxxxxxxxxxxxxxx

.......................................

...............................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......................................................

................

Afgeboekt .................................................................................................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

     xxxxxxxxxxxxxxx

TERREINEN EN GEBOUWEN

Meerwaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Meerwaarde per einde van het boekjaar .....................................................
.................

Mutaties tijdens het boekjaar

     xxxxxxxxxxxxxxx

..........................

..........................

..................

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

5.360.953,49

7.788,05

5.368.741,54

148.148,78

1.409.850,20

3.958.891,34

1.261.701,42

8171

8181

8191

8251P

8211

8191P

8161

8231

8241

8221

8321P

8271

8251

8281

8301

8311

8291

8321

(22)

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............

Overboeking van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

Geboekt .....................................................................................................

Teruggenomen ..........................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Geboekt .....................................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

11/47
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Nr.  0426.936.986  VOL  5.3.2

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

.....................................

.................................
     xxxxxxxxxxxxxxx

.......................................

...............................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......................................................

................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

     xxxxxxxxxxxxxxx

INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING

Meerwaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Meerwaarde per einde van het boekjaar ........................................................
..............

Mutaties tijdens het boekjaar

     xxxxxxxxxxxxxxx

..........................

..........................

..................

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

106.610,57

106.610,57

2.948,29

103.365,41

3.245,16

100.417,12

8172

8182

8192

8252P

8212

8192P

8162

8232

8242

8222

8322P

8272

8252

8282

8302

8312

8292

8322

(23)

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............

Overboeking van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

Geboekt .....................................................................................................

Teruggenomen ..........................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Afgeboekt .................................................................................................

Geboekt .....................................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

12/47

379



Nr.  0426.936.986  VOL  5.3.3

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

.....................................

.................................
     xxxxxxxxxxxxxxx

......................................

................................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......................................................

................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

     xxxxxxxxxxxxxxx

MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL

Meerwaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Meerwaarde per einde van het boekjaar ........................................................
..............

Mutaties tijdens het boekjaar

     xxxxxxxxxxxxxxx

..........................

..........................

..................

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

746.750,08

25.630,50

20.025,61

670.127,54

690.153,15

82.227,43

8173

8183

8193

8253P

8213

8193P

8163

8233

8243

8223

8323P

8273

8253

8283

8303

8313

8293

8323

(24)

772.380,58

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............

Overboeking van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

Geboekt .....................................................................................................

Teruggenomen ..........................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Afgeboekt .................................................................................................

Geboekt .....................................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

13/47

380



Nr.  0426.936.986  VOL  5.3.4

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

......................................

................................
     xxxxxxxxxxxxxxx

......................................

................................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......................................................

................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

     xxxxxxxxxxxxxxx

LEASING EN SOORTGELIJKE RECHTEN

Meerwaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Meerwaarde per einde van het boekjaar ........................................................
..............

Mutaties tijdens het boekjaar

     xxxxxxxxxxxxxxx

..........................

..........................

..................

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

WAARVAN

Terreinen en gebouwen

Installaties, machines en uitrusting

Meubilair en rollend materieel

..............................................................

........

..................................................................................

..........

......................................................................

1.951.315,30

1.951.315,30

753.155,48

59.907,98

813.063,46

1.138.251,84

1.138.251,84

8174

8184

8194

8254P

8214

8194P

8164

8234

8244

8224

8324P

8274

8254

8284

8304

8314

8294

8324

(25)

250

251

252

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............

Overboeking van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

Geboekt .....................................................................................................

Teruggenomen ..........................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Afgeboekt .................................................................................................

Geboekt .....................................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

14/47

381



Nr.  0426.936.986  VOL  5.3.6

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

......................................

................................
     xxxxxxxxxxxxxxx

......................................

................................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......................................................

................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

     xxxxxxxxxxxxxxx

ACTIVA IN AANBOUW EN VOORUITBETALINGEN

Meerwaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Meerwaarde per einde van het boekjaar ........................................................
..............

Mutaties tijdens het boekjaar

     xxxxxxxxxxxxxxx

..........................

..........................

..................

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

12.500,00

12.500,00

12.500,00

8176

8186

8196

8256P

8216

8196P

8166

8236

8246

8226

8326P

8276

8256

8286

8306

8316

8296

8326

(27)

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............

Overboeking van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

Geboekt .....................................................................................................

Teruggenomen ..........................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Afgeboekt .................................................................................................

Geboekt .....................................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

15/47

382



Nr.  0426.936.986  VOL  5.4.1

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

......................................

................................
     xxxxxxxxxxxxxxx

......................................

................................

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......................................................

................

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

.....................................

.....................................

.................

     xxxxxxxxxxxxxxx

VERBONDEN ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN
AANDELEN

Meerwaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Meerwaarde per einde van het boekjaar ........................................................
..............

Mutaties tijdens het boekjaar

     xxxxxxxxxxxxxxx

.....................................

.....................................

.................

STAAT VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ..............................
..............................
..............................
.

Mutaties tijdens het boekjaar ...............................................................(+)/(-)

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ..............................
..............................
..............................
.

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...........................
...........................
...........................
..........

VERBONDEN ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...........................
...........................
...........................
..........

Mutaties tijdens het boekjaar

Toevoegingen ............................................................................................

Terugbetalingen..........................................................................................

Geboekte waardeverminderingen ..............................................................

Teruggenomen waardeverminderingen .....................................................

Wisselkoersverschillen .....................................................................(+)/(-)

Overige mutaties ..............................................................................(+)/(-)

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER
EINDE BOEKJAAR .........................................................................................

..

...........................

...........................

...........................

..........

     xxxxxxxxxxxxxxx

     xxxxxxxxxxxxxxx

41.792.690,96

10.000.200,00

754.902,75

52.547.793,71

12.868.480,65

915.120,78

351.530,59

14.135.132,02

1.239.467,62

1.239.467,62

37.173.194,07

8371

8381

8391

8451P

8411

8391P

8361

8431

8441

8421

8521P

8471

8451

8481

8501

8511

8491

8521

8551P

8541

8581

8601

8611

8591

8621

8631

8551

(280)

281P

(281)

8651

Aanschaffingen...........................................................................................
.

Overboeking van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

Geboekt .....................................................................................................

Teruggenomen ..........................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Afgeboekt .................................................................................................

Geboekt .....................................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

16/47

383



Nr.  0426.936.986  VOL  5.4.2

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

......................................

................................
     xxxxxxxxxxxxxxx

......................................

................................

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......................................................

................

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

.....................................

.....................................

.................

     xxxxxxxxxxxxxxx

ONDERNEMINGEN MET DEELNEMINGSVERHOUDING -
DEELNEMINGEN EN AANDELEN

Meerwaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Meerwaarde per einde van het boekjaar ........................................................
..............

Mutaties tijdens het boekjaar

     xxxxxxxxxxxxxxx

.....................................

.....................................

.................Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar..............................
..............................
..............................
.

Mutaties tijdens het boekjaar ...............................................................(+)/(-)

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ..............................
..............................
..............................
.

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ..........................
..........................
..........................
.............

ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING
BESTAAT -VORDERINGEN

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

Mutaties tijdens het boekjaar

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER 
EINDE BOEKJAAR .........................................................................................

..

...........................

...........................

...........................

..........

     xxxxxxxxxxxxxxx

     xxxxxxxxxxxxxxx

28.052.860,75

2.410.061,18

2.143.918,08

-754.902,75

27.564.101,10

14.895.666,71

156.085,18

2.093.352,97

991.762,17

-160.000,00

11.806.636,75

600.000,00

-150.000,00

450.000,00

15.307.464,35

16.686.393,30

1.083.281,60

149.400,00

-5.761.354,76

1.120.641,44

11.858.920,14

8372

8382

8392

8452P

8412

8392P

8362

8432

8442

8422

8522P

8472

8452

8482

8502

8512

8492

8522

8552P

8542

8582

8602

8612

8592

8622

8632

8552

(282)

283P

(283)

8652

...........................

...........................

...........................

..........

Aanschaffingen...........................................................................................
.

Overboeking van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

Geboekt .....................................................................................................

Teruggenomen ..........................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Afgeboekt .................................................................................................

Geboekt .....................................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Toevoegingen ............................................................................................

Terugbetalingen..........................................................................................

Geboekte waardeverminderingen ..............................................................

Teruggenomen waardeverminderingen .....................................................

Wisselkoersverschillen .......................................................................(+)/(-)

Overige mutaties ................................................................................(+)/(-)

17/47

384



Nr.  0426.936.986  VOL  5.4.3

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

.......................................

...............................
     xxxxxxxxxxxxxxx

.......................................

...............................

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......................................................

................

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

.....................................

.....................................

.................

     xxxxxxxxxxxxxxx

ANDERE ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN

Meerwaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Meerwaarde per einde van het boekjaar ........................................................
..............

Mutaties tijdens het boekjaar

     xxxxxxxxxxxxxxx

.....................................

.....................................

.................Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ..............................
..............................
..............................
.

Mutaties tijdens het boekjaar ...............................................................(+)/(-)

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ..............................
..............................
..............................
.

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...........................
...........................
...........................
..........

ANDERE ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...........................
...........................
...........................
..........

Mutaties tijdens het boekjaar

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER 
EINDE BOEKJAAR .........................................................................................

..

...........................

...........................

...........................

..........

     xxxxxxxxxxxxxxx

     xxxxxxxxxxxxxxx

3.440.032,36

625.158,01

2.814.874,35

2.724.865,96

686.836,59

600.158,01

1.437.871,36

1.377.002,99

13.051.023,50

2.648.578,24

-2.809.075,56

12.890.526,18

2.355.575,71

8373

8383

8393

8453P

8413

8393P

8363

8433

8443

8423

8523P

8473

8453

8483

8503

8513

8493

8523

8553P

8543

8583

8603

8613

8593

8623

8633

8553

(284)

285/8P

(285/8)

8653

Aanschaffingen...........................................................................................
.

Overboeking van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

Geboekt .....................................................................................................

Teruggenomen ..........................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Afgeboekt .................................................................................................

Geboekt .....................................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Toevoegingen ............................................................................................

Terugbetalingen..........................................................................................

Geboekte waardeverminderingen ..............................................................

Teruggenomen waardeverminderingen .....................................................

Wisselkoersverschillen .....................................................................(+)/(-)

Overige mutaties ..............................................................................(+)/(-)

18/47

385



Nr.  0426.936.986  VOL  5.5.1

DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN

INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN

Hieronder worden de ondernemingen vermeld waarin de onderneming een deelneming bezit (opgenomen in de posten 280 en 282
van de activa), alsmede de andere ondernemingen waarin de onderneming maatschappelijke rechten bezit (opgenomen in de 
posten 284 en 51/53 van de activa) ten belope van ten minste 10 % van het geplaatste kapitaal.

NAAM, volledig adres van de ZETEL 
en zo het een onderneming naar 

Belgisch recht betreft, 
het ONDERNEMINGSNUMMER

Aangehouden
maatschappelijke rechten

rechtstreeks
doch-
ters

Aantal % %

Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening

Jaarrekening
per

Munt-
code

Eigen vermogen Nettoresultaat

(+) of (-)
(in eenheden)

BRINFIN NV 31/12/2009 EUR
rue de Stassartstraat 32 
1050 Brussel 5
België
0442.624.064

1.139.858 -5.315

op naam 29996 99,99 0,00

BRUSTART NV 31/12/2009 EUR
rue de Stassartstraat 32 
1050 Brussel 5
België
0448.925.797

4.726.116 -165.288

op naam 7691 96,13 0,00

BRUXELLES-MIDI NV 31/12/2009 EUR
chaussée de Forest / Vorstsesteenweg 47 
1060 Brussel 6
België
0446.446.953

2.506.056 -116.990

op naam 90 5,74 0,00

SEGONNES (GROUPE DBA) NV 31/12/2009 EUR
avenue Charles Schallerlaan 54 
1160 Brussel 16
België
0457.894.438

1.572.347 7.231

op naam 403807 11,16 0,00

ILPA NV 31/12/2009 EUR
square Marguerite / Margarethasquare 14 ,
bus 15

1000 Brussel 1
België
0420.841.527

736.913 -598.708

op naam 600 7,50 0,00

NATIONAL CONTROL SYSTEMS NV 31/12/2009 EUR
boulevard Paepsemstraat 18 C 
1070 Brussel 7
België
0427.815.629

276.491 -83.927

op naam 210000 28,43 0,00

SOFIBRU NV 31/12/2010 EUR
rue de Stassartstraat 32 
1050 Brussel 5
België
0447.389.833

1.741.189 26.291

op naam 100 80,00 0,00

19/47
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Nr.  0426.936.986  VOL  5.5.1

DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN

INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN

NAAM, volledig adres van de ZETEL 
en zo het een onderneming naar 

Belgisch recht betreft, 
het ONDERNEMINGSNUMMER

Aangehouden
maatschappelijke rechten

rechtstreeks
doch-
ters

Aantal % %

Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening

Jaarrekening
per

Munt-
code

Eigen vermogen Nettoresultaat

(+) of (-)
(in eenheden)

NUMECA INTERNATIONAL NV 31/12/2009 EUR
avenue Franklin Rooseveltlaan 5 
1050 Brussel 5
België
0447.480.893

3.645.637 856.552

op naam 80000 4,85 0,00

MAISON DE LA RADIO FLAGEY NV 31/12/2009 EUR
rue du Belvédèrestraat 27 , bus 5
1050 Brussel 5
België
0463.725.227

17.985.494 -377.802

op naam 4000 4,65 0,00

BRUSOC NV 31/12/2009 EUR
rue de Stassartstraat 32 
1050 Brussel 5
België
0464.908.627

9.923.527 68.394

op naam 321 92,51 0,00

LA WETTERENOISE NV 31/12/2009 EUR
rue de Birminghamstraat 55 
1080 Brussel 8
België
0455.404.112

1.393.915 153.220

op naam 1512 35,09 0,00

BRUSERVICES NV 31/12/2009 EUR
rue de Stassartstraat 32 
1050 Brussel 5
België
0459.538.488

3.523.448 -320.489

op naam 604633 98,93 1,07

CERIX NV 31/12/2009 EUR
rue de Strasbourgstraat 3 
1130 Brussel 13
België
0440.601.021

-884.552 -111.889

op naam 675 13,04 0,00

BIOTECH TOOLS NV 31/12/2009 EUR
rue de Ransbeekstraat 230 
1120 Brussel 12
België
0460.798.795

3.526.421 -2.706.535

op naam 3707 8,44 7,37

MDG NV 31/12/2009 EUR
rue Arthur Maesstraat 66 
1130 Brussel 13
België
0435.085.778

587.603 -113.291

op naam 20000 49,50 0,00

20/47
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Nr.  0426.936.986  VOL  5.5.1

DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN

INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN

NAAM, volledig adres van de ZETEL 
en zo het een onderneming naar 

Belgisch recht betreft, 
het ONDERNEMINGSNUMMER

Aangehouden
maatschappelijke rechten

rechtstreeks
doch-
ters

Aantal % %

Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening

Jaarrekening
per

Munt-
code

Eigen vermogen Nettoresultaat

(+) of (-)
(in eenheden)

PRIMO GROUP NV 31/12/2010 EUR
chaussée de Dieleghem / steenweg op
Dieleghem 33/35 

1090 Brussel 9
België
0414.415.474

960.518 148.452

op naam 1510 60,02 0,00

SRL JAVATOONS PRODUCTIONS BVBA 31/12/2005 EUR
boulevard De Sebastopol 72 
75003 PARIS
Frankrijk

49.698 -409.007

op naam 225 45,00 0,00

SN AIR HOLDING NV 31/12/2009 EUR
rue de la Pépinière / Boomkwekerijstraat 20 
1000 Brussel 1
België
0419.468.778

129.008.191 61.478

op naam 36416 2,08 0,00

ARTEXIS GROUP SA NV 30/06/2010 EUR
Rue Saint Lambert 135 
1200 Brussel 20
België
0425.893.247

38.394.521 219.758

op naam 124168 3,61 0,00

S.D.T. INTERNATIONAL NV 31/12/2009 EUR
boulevard de l'Humanité / Humaniteitslaan
415

1190 Brussel 19
België
0418.020.213

1.149.491 -174.188

op naam 9297 20,00 0,00

JOHN-ROBERT NV 31/01/2010 EUR
rue du Bourdon / Horzelstraat 100 
1180 Brussel 18
België
0416.545.813

-210.342 -230.988

op naam 53 9,98 0,00

BRUCALL NV 31/12/2009 EUR
chaussée de Louvain / Leuvensesteenweg
658

1030 Brussel 3
België
0876.287.508

632.772 101.368

op naam 125 25,00 0,00

21/47
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Nr.  0426.936.986  VOL  5.5.1

DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN

INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN

NAAM, volledig adres van de ZETEL 
en zo het een onderneming naar 

Belgisch recht betreft, 
het ONDERNEMINGSNUMMER

Aangehouden
maatschappelijke rechten

rechtstreeks
doch-
ters

Aantal % %

Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening

Jaarrekening
per

Munt-
code

Eigen vermogen Nettoresultaat

(+) of (-)
(in eenheden)

MEMNON AUDIO ARCHIVING SERVICES
NV

31/03/2010 EUR

rue du Belvédèrestraat 27 
1050 Brussel 5
België
0438.551.252

555.837 -458.215

op naam 2129 30,22 0,00

SFAR NV 31/12/2009 EUR
rue de Stassartstraat 32 
1050 Brussel 5
België
0462.090.776

280.113 -111.932

op naam 392167 100,00 0,00

B2E NV 31/12/2009 EUR
rue de Stassartstraat 32 
1050 Brussel 5
België
0879.845.923

14.635.513 -257.380

op naam 15000 100,00 0,00

ICOMS DETECTION NV 30/06/2010 EUR
rue Renkinstraat 79 
1030 Brussel 3
België
0451.864.602

366.569 15.947

op naam 4279 29,30 0,00

TRAFF-X NV 31/12/2005 EUR
rue Nisardstraat 1 
1170 Brussel 17
België
0469.029.840

-12.093.813 -14.842.131

op naam 1748 17,06 0,00

THEODORUS II Comm. VA 31/12/2009 EUR
avenue Joseph Wybranlaan 40 
1070 Brussel 7
België
0859.775.138

2.225.576 -453.309

op naam 1000 18,52 0,00

REC ARLON 67 BVBA 31/12/2009 EUR
avenue Winston Churchilllaan 149 
1180 Ukkel
België
0435.663.820

-319.904 -59.838

op naam 7540 49,87 0,00

AMSTER GROUP NV 31/12/2009 EUR
rue Barastraat 135 
1070 Brussel 7
België
0477.801.412

463.961 11.434

op naam 100 9,09 0,00

22/47
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Nr.  0426.936.986  VOL  5.5.1

DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN

INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN

NAAM, volledig adres van de ZETEL 
en zo het een onderneming naar 

Belgisch recht betreft, 
het ONDERNEMINGSNUMMER

Aangehouden
maatschappelijke rechten

rechtstreeks
doch-
ters

Aantal % %

Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening

Jaarrekening
per

Munt-
code

Eigen vermogen Nettoresultaat

(+) of (-)
(in eenheden)

SFAR MOLENBLOK NV 31/12/2009 EUR
rue de Stassartstraat 32 
1050 Brussel 5
België
0891.296.772

-301.459 -328.958

op naam 1 0,16 99,84

SFAR-CHEMIN VERT NV 31/12/2009 EUR
rue de Stassartstraat 32 
1050 Brussel 5
België
0891.295.881

-759.453 -787.877

op naam 1 0,16 99,84

SFAR-PAROISSE NV 31/12/2009 EUR
rue de Stassartstraat 32 
1050 Brussel 5
België
0893.424.834

-318.680 -355.956

op naam 1 0,16 99,84

SFAR-MIDDELWEG NV 31/12/2009 EUR
rue de Stassartstraat 32 
1050 Brussel 5
België
0893.487.784

16.367 -20.905

op naam 1 0,16 99,84

SFAR-BOLIVAR NV 31/12/2009 EUR
rue de Stassartstraat 32 
1050 Brussel 5
België
0893.425.923

14.243 -23.007

op naam 1 0,16 99,84

SFAR-ROUE NV 31/12/2009 EUR
rue de Stassartstraat 32 
1050 Brussel 5
België
0894.362.071

-11.882 -50.831

op naam 1 0,16 99,84

SFAR-POLDERS NV 31/12/2009 EUR
rue de Stassartstraat 32 
1050 Brussel 5
België
0808.619.021

37.740 -23.760

op naam 1 0,16 99,84

SFAR-MIDI NV EUR
Rue de Stassartstraat 32 
1050 Brussel 5
België
0823.472.887

 0  0

op naam 1 0,16 99,84
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Nr.  0426.936.986  VOL  5.5.1

DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN

INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN

NAAM, volledig adres van de ZETEL 
en zo het een onderneming naar 

Belgisch recht betreft, 
het ONDERNEMINGSNUMMER

Aangehouden
maatschappelijke rechten

rechtstreeks
doch-
ters

Aantal % %

Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening

Jaarrekening
per

Munt-
code

Eigen vermogen Nettoresultaat

(+) of (-)
(in eenheden)

EUROPE UNLIMITED HOLDING NV 31/12/2009 EUR
place Flageyplein 7 
1050 Brussel 5
België
0894.876.864

839.686 216

op naam 1195 11,95 0,00

MAILLE FRANCE NV 31/12/2009 EUR
rue A. Gevaertstraat 17 
1070 Brussel 7
België
0440.073.558

290.837 -88.486

op naam 261 17,27 0,00

POLYGONE INTERNATIONAL BUSINESS
ACTIVITIES NV

31/12/2009 EUR

chaussée de Wavre / Waversesteenweg 173 
1050 Brussel 5
België
0444.624.046

1.623.646 173.851

op naam 530000 21,94 0,00

BORDERLINX GROUP NV 31/12/2009 EUR
avenue Louise / Louizalaan 475 , bus 15
1050 Brussel 5
België
0889.808.120

3.734.661 -273.881

op naam 30000 9,09 0,00

RENOVE ELECTRIC NV 31/12/2009 EUR
avenue de Rusatiralaan 9 
1083 Ganshoren
België
0438.451.678

1.241.683 37.671

op naam 39 12,42 0,00

ATTENTIO NV 31/12/2009 EUR
rue aux Fleurs / Bloemenstraat 32 
1000 Brussel 1
België
0866.380.937

367.460 -686.186

op naam 400027 12,54 0,00

OVIZIO Imaging Systems NV EUR
rue Engelandstraat 555 
1180 Brussel 18
België
0821.638.597

 0  0

op naam 25 20,83 0,00

AMBU 90 NV 31/12/2009 EUR
chaussée de Ruysbroeksesteenweg 79 
1190 Brussel 19
België
0406.920.443

-165.446 -585.869

op naam 3152 26,85 0,00
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Nr.  0426.936.986  VOL  5.5.1

DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN

INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN

NAAM, volledig adres van de ZETEL 
en zo het een onderneming naar 

Belgisch recht betreft, 
het ONDERNEMINGSNUMMER

Aangehouden
maatschappelijke rechten

rechtstreeks
doch-
ters

Aantal % %

Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening

Jaarrekening
per

Munt-
code

Eigen vermogen Nettoresultaat

(+) of (-)
(in eenheden)

UNIBIOSCREEN NV 31/12/2009 EUR
avenue Joseph Wybranlaan 40 
1070 Brussel 7
België
0466.013.437

1.561.250 -3.503.698

op naam 2024031 6,67 1,76

EXPORTBRU NV EUR
Rue de Stassartstraat 32 
1050 Brussel 5
België
0824.519.992

 0  0

op naam 10000 100,00 0,00

SFAR-ALSEMBERG NV EUR
Rue de Stassart 32 
1050 Brussel 5
België
0826.869.075

 0  0

op naam 1 0,16 99,84
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Nr.  0426.936.986  VOL  5.6

GELDBELEGGINGEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (ACTIVA)

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Boekwaarde verhoogd met het niet-opgevraagde bedrag .....................................

Met een resterende looptijd of opzegtermijn van 

Aandelen

Vastrentende effecten

Vastrentende effecten uitgegeven door kredietinstellingen ...................................

OVERIGE GELDBELEGGINGEN

Niet-opgevraagd bedrag ........................................................................................

Termijnrekeningen bij kredietinstellingen

hoogstens één maand ....................................................................................

meer dan één jaar ...........................................................................................

meer dan één maand en hoogstens één jaar ..................................................

Hierboven niet-opgenomen overige geldbeleggingen

26.865.000,00

26.865.000,00

8681

8682

52

8684

51

53

8686

8687

8688

8689

...................................................................................................................

.

..............................................................................................

......................

..............................................................

......................................................

...........................................

...........................................

..............................

Uitsplitsing van de post 490/1 van de activa indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt.

OVERLOPENDE REKENINGEN

Boekjaar
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Nr.  VOL  5.7 0426.936.986

STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR

STAAT VAN HET KAPITAAL

Maatschappelijk kapitaal

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar.......................................................

Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar........................................................

100P

(100)

XXXXXXXXXXXXXX 79.575.764,02

79.575.764,02

Codes Bedragen Aantal aandelen

Wijzigingen tijdens het boekjaar

Samenstelling van het kapitaal
Soorten aandelen

79.575.764,02 3.117AANDELEN ZONDER NOMINALE WAARDE

8702

8703

XXXXXXXXXXXXXX 3.117

XXXXXXXXXXXXXX

Aandelen op naam.................................................................................................

Aandelen aan toonder en/of gedematerialiseerde aandelen...................................

Niet-opgevraagd
bedrag

Opgevraagd,
niet-gestort bedrag

Niet-gestort kapitaal

Codes

Niet-opgevraagd kapitaal ......................................................................................

Opgevraagd, niet-gestort kapitaal .........................................................................

(101)

8712

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

Aandeelhouders die nog moeten volstorten 

Eigen aandelen

Boekjaar

Gehouden door de vennootschap zelf

Kapitaalbedrag
..........................
..........................
..........................
..................

Aantal aandelen

Gehouden door haar dochters

Codes

8722

8731

8732

8721

Kapitaalbedrag

Aantal aandelen

Verplichtingen tot uitgifte van aandelen

Als gevolg van de uitoefening van CONVERSIERECHTEN

Bedrag van de lopende converteerbare leningen

Bedrag van het te plaatsen kapitaal 8741

8740

Maximum aantal uit te geven aandelen 8742

Als gevolg van de uitoefening van INSCHRIJVINGSRECHTEN

Aantal inschrijvingsrechten in omloop

8746

8745

8747

Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal 8751

Bedrag van het te plaatsen kapitaal

Maximum aantal uit te geven aandelen

..............................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.........

................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
.........

.............................................................................

..........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................

............................................

.............................................................................................

..........................................................................................................................................
...................................................................................................................................

...........................................

.........................................................................................................

..............................
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Nr.  VOL  5.7 0426.936.986

STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR

Aandelen buiten kapitaal

Boekjaar

Verdeling

Aantal aandelen

Daaraan verbonden stemrecht

Uitsplitsing van de aandeelhouders

Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf

Aantal aandelen gehouden door haar dochters

Codes

8762

8771

8781

8761..............................................................................................................................
......... .......................................................................................................

................................

...................................................................

...................................................................

.
...............................................................................
........................................................
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Nr.  VOL  5.7 0426.936.986

STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR

29/47
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Nr.  0426.936.986  VOL  5.9

Codes Boekjaar

STAAT VAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA)

Leasingschulden en soortgelijke schulden .........................................................................................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ............................................................................................

Overige leningen ................................................................................................................................

Leveranciers .......................................................................................................................................

Te betalen wissels .............................................................................................................................

Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 

Handelsschulden ......................................................................................................................................
.

Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar 

Financiële schulden ...................................................................................................................................

Achtergestelde leningen .....................................................................................................................

Niet-achtergestelde obligatieleningen .................................................................................................

.....................................

................................

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens
5 jaar 

Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar

UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER
DAN EEN JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

Kredietinstellingen ...............................................................................................................................

Overige schulden ......................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

....

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar .......................................................
.......................................................
........................................

116.496,02

116.496,02

116.496,02

494.622,24

494.622,24

494.622,24

265.473,64

265.473,64

265.473,64

8811

8821

8831

8841

8801

8851

8861

8871

8881

8891

(42)

8901

8802

8812

8822

8832

8842

8852

8862

8872

8882

8892

8902

8912

8803

8813

8823

8833

8843

8853

8863

8873

8883

8893

8903

8913

Leasingschulden en soortgelijke schulden .........................................................................................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ............................................................................................

Overige leningen ................................................................................................................................

Leveranciers .......................................................................................................................................

Te betalen wissels .............................................................................................................................

Handelsschulden ......................................................................................................................................
.

Financiële schulden ...................................................................................................................................

Achtergestelde leningen .....................................................................................................................

Niet-achtergestelde obligatieleningen .................................................................................................

Kredietinstellingen ...............................................................................................................................

Overige schulden ......................................................................................................................................

Leasingschulden en soortgelijke schulden .........................................................................................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ............................................................................................

Overige leningen ................................................................................................................................

Leveranciers .......................................................................................................................................

Te betalen wissels .............................................................................................................................

Handelsschulden ......................................................................................................................................
.

Financiële schulden ...................................................................................................................................

Achtergestelde leningen .....................................................................................................................

Niet-achtergestelde obligatieleningen .................................................................................................

Kredietinstellingen ...............................................................................................................................

Overige schulden ......................................................................................................................................
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Nr.  0426.936.986  VOL  5.9

Codes Boekjaar

Totaal door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden

Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa 
van de onderneming

....................................................

.................

Belastingen

GEWAARBORGDE SCHULDEN

Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden

(begrepen in de posten 17 en 42/48 van de passiva)

Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten ....................................................................

Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op
activa van de onderneming ...........................................................................................................................

..
SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN

(post 450/3 van de passiva)

Vervallen belastingschulden ....................................................................................................................

Niet-vervallen belastingschulden ...............................................................................................................

Geraamde belastingschulden ....................................................................................................................

Bezoldigingen en sociale lasten (post 454/9 van de passiva)

Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid ............................................

Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten .......................................................

216.490,35

421.637,46

8931

8941

8951

8961

8921

8971

8981

8991

9001

9011

9051

9021

9061

8922

8932

8942

8952

8962

8972

8982

8992

9002

9022

9062

9012

9072

9073

450

9076

9077

9052

Belastingen..........................................................................................................................................

Bezoldigingen en sociale lasten........................................................................................................... 9042

9032

Leasingschulden en soortgelijke schulden .........................................................................................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ............................................................................................

Overige leningen ................................................................................................................................

Leveranciers .......................................................................................................................................

Te betalen wissels .............................................................................................................................

Handelsschulden ......................................................................................................................................
.

Financiële schulden ...................................................................................................................................

Achtergestelde leningen .....................................................................................................................

Niet-achtergestelde obligatieleningen .................................................................................................

Kredietinstellingen ...............................................................................................................................

Overige schulden ......................................................................................................................................

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten ...............................................

Leasingschulden en soortgelijke schulden .........................................................................................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ............................................................................................

Overige leningen ................................................................................................................................

Leveranciers .......................................................................................................................................

Te betalen wissels .............................................................................................................................

Handelsschulden ......................................................................................................................................
.

Financiële schulden ...................................................................................................................................

Achtergestelde leningen .....................................................................................................................

Niet-achtergestelde obligatieleningen .................................................................................................

Kredietinstellingen ...............................................................................................................................

Overige schulden ......................................................................................................................................
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Nr.  0426.936.986  VOL  5.9

Boekjaar

Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt.

OVERLOPENDE REKENINGEN
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Nr.  0426.936.986  VOL  5.10

BEDRIJFSRESULTATEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

BEDRIJFSOPBRENGSTEN
Netto-omzet

Uitsplitsing per bedrijfscategorie

Uitsplitsing per geografische markt

Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen compenserende 
bedragen ............................................................................................................. 740

Andere bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSKOSTEN
Werknemers ingeschreven in het personeelsregister

Totaal aantal op de afsluitingsdatum ..................................................................

Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten ....................

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ..............................................................

23

22,9

33.436

23

33.056

21,79087

9086

9088

Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen ...............................................

Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen ................................................

Personeelskosten

Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen .....................................

Andere personeelskosten ....................................................................................

Ouderdoms- en overlevingspensioenen ...............................................................

2.264.649,25

653.423,92

252.754,77

2.282.826,29

472.875,84

238.371,33

620

621

622

623

624

Toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) ........................................ (+)/(-)

Op voorraden en bestellingen in uitvoering

Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen

Geboekt .........................................................................................................

Teruggenomen ..............................................................................................

Waardeverminderingen

Op handelsvorderingen

65.073,74

635

9110

9111

9112

9113

Geboekt .........................................................................................................

Teruggenomen ..............................................................................................

Andere ................................................................................................................ 

Voorzieningen voor risico's en kosten

Toevoegingen .....................................................................................................

Bestedingen en terugnemingen ..........................................................................

Andere bedrijfskosten

Bedrijfsbelastingen en -taksen ............................................................................. 117.279,80

5,97

141.992,18

295,10

9115

9116

640

641/8

Uitzendkrachten en ter beschikking van de ondernemng gestelde 
personen

Kosten voor de onderneming ...............................................................................

1

0,2

418

12.629,73

9096

9097

9098

617

Totaal aantal op de afsluitingsdatum ..................................................................

Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten .........................................

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ..............................................................
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Nr.  0426.936.986  VOL  5.11

FINANCIËLE EN UITZONDERLIJKE RESULTATEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

FINANCIËLE RESULTATEN
Andere financiële opbrengsten

Door de overheid toegekende subsidies, aangerekend op de 
resultatenrekening

Kapitaalsubsidies ..........................................................................................

Interestsubsidies ........................................................................................... 9126

9125

Uitsplitsing van de overige financiële opbrengsten

Afschrijvingen van kosten bij uitgifte van leningen en van disagio

Waardeverminderingen op vlottende activa

Bedrag van het disconto ten laste van de onderneming bij de verhandeling
van vorderingen ..................................................................................................

Toevoegingen ......................................................................................................

Bestedingen en terugnemingen ...........................................................................

Voorzieningen met financieel karakter

Andere financiële kosten

Geboekt ...............................................................................................................

Teruggenomen ....................................................................................................

Geactiveerde interesten

377.061,44

2.090,42

441.789,15

11.117,53

6503

6501

6511

6510

6561

6560

653

....................

....................

....................

....................

.........

........................................................................................

..

Uitsplitsing van de overige financiële kosten

Boekjaar

UITZONDERLIJKE RESULTATEN

Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke opbrengsten

Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke kosten
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BELASTINGEN EN TAKSEN

BoekjaarCodes

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT
Belastingen op het resultaat van het boekjaar

Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen
...........................................................................

Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren

Verschuldigde of betaalde belastingsupplementen ...................................................................................

Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen ....................................................

Geraamde belastingsupplementen ...........................................................................................................

Geraamde belastingsupplementen of belastingen waarvoor een voorziening werd gevormd ...................

6.959,49

6.959,49

9135

9134

9137

9136

9139

9138

9140

..........................................................................................

.............................................

...................................................................................

....................................................

Belangrijkste oorzaken van de verschillen tussen de winst voor belastingen, zoals die blijkt uit 
de jaarrekening, en de geraamde belastbare winst

Invloed van de uitzonderlijke resultaten op de belastingen op het resultaat van het boekjaar

BoekjaarCodes

Bronnen van belastinglatenties

Actieve latenties ........................................................................................................................................

Gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar zijn van latere belastbare winsten ...............................

5.005.334,03

5.005.334,039142

9141

Andere actieve latenties

NOTIONELE INTEREST AFTREK 19.966.890,54

OVERDRAAGBAAR DBI-AFTREK 59.612,50

9144Passieve latenties .....................................................................................................................................

Uitsplitsing van de passieve latenties

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

BELASTINGEN OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE EN BELASTINGEN TEN LASTE
VAN DERDEN

In rekening gebrachte belasting op de toegevoegde waarde

Aan de onderneming (aftrekbaar) ........................................................................

Door de onderneming ..........................................................................................

Ingehouden bedragen ten laste van derden als

Bedrijfsvoorheffing ...............................................................................................

Roerende voorheffing ..........................................................................................

97.842,64

247.067,08

279.925,78

769.344,30

873.082,44

105.003,32

883.777,16

9146

9145

9148

9147
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Codes Boekjaar

DOOR DE ONDERNEMING GESTELDE OF ONHERROEPELIJK BELOOFDE PERSOONLIJKE
ZEKERHEDEN ALS WAARBORG VOOR SCHULDEN OF VERPLICHTINGEN VAN DERDEN 

Waarvan

Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of 
onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de onderneming

Bedrag van de inschrijving ..................................................................................................................

Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of
onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden

Hypotheken

Boekwaarde van de bezwaarde activa ................................................................................................

Door de onderneming geëndosseerde handelseffecten in omloop ............................................................

Door de onderneming getrokken of door aval getekende handelseffecten ................................................

Maximumbedrag ten belope waarvan andere verplichtingen van derden door de onderneming zijn 
gewaarborgd .............................................................................................................................................

ZAKELIJKE ZEKERHEDEN

Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving ............................................................................

Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa ......................................................

Zekerheden op de nog door de onderneming te verwerven activa - Bedrag van de betrokken
activa ........................................................................................................................................................

4.876.268,59

4.876.268,59

9150

9149

9153

9151

9161

9191

9171

9201

9181

9162

9172

9192

9182

9202

Bedrag van de inschrijving ..................................................................................................................

Hypotheken

Boekwaarde van de bezwaarde activa ................................................................................................

Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving ............................................................................

Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa ......................................................

Zekerheden op de nog door de onderneming te verwerven activa - Bedrag van de betrokken
activa ........................................................................................................................................................

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

.

GOEDEREN EN WAARDEN GEHOUDEN DOOR DERDEN IN HUN NAAM MAAR TEN BATE
EN OP RISICO VAN DE ONDERNEMING, VOOR ZOVER DEZE GOEDEREN EN WAARDEN
NIET IN DE BALANS ZIJN OPGENOMEN

BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT AANKOOP VAN VASTE ACTIVA

BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT VERKOOP VAN VASTE ACTIVA

OPTIES VERLEEND OP EFFECTEN 5.392.996,31

TERMIJNVERRICHTINGEN
Gekochte (te ontvangen) goederen

Verkochte (te leveren) goederen

Verkochte (te leveren) deviezen

Gekochte (te ontvangen) deviezen

9213

9216

9214

9215

............................................................................................................

..............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................
.....................................

VERPLICHTINGEN VOORTVOEIEND UIT DE TECHNISCHE WAARBORGEN VERBONDEN AAN REEDS
GEPRESTEERDE VERKOPEN OF DIENSTEN

BELANGRIJKE HANGENDE GESCHILLEN EN ANDERE BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN

LIBERALISERING VAN KAPITAAL                                                                        1.689.467,63
VERPLICHTING KREDIETLIJN                                                                          13.000.000,00
OM SOMMIGE LENINGEN TE DEKKEN ONTVANGEN WAARBORGEN    23.396.378.98
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

IN VOORKOMEND GEVAL, BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN DE REGELING INZAKE HET AANVULLEND RUST- OF
OVERLEVINGSPENSIOEN TEN BEHOEVE VAN DE PERSONEELS- OF DIRECTIELEDEN, MET OPGAVE VAN DE
GENOMEN MAATREGELEN OM DE DAARUIT VOORTVLOEIENDE KOSTEN TE DEKKEN

BIJ EEN VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ ONDERSCHREVEN GROEPVERZEKERING VOOR HET GANSE PERSONEEL

PENSIOENEN DIE DOOR DE ONDERNEMING ZELF WORDEN GEDRAGEN

Geschat bedrag van de verplichtingen die voortvloeien uit reeds gepresteerd werk

BoekjaarCode

9220

Basis en wijze waarop dit bedrag wordt berekend

AARD EN ZAKELIJK DOEL VAN BUITENBALANS REGELINGEN

Mits de risico's of voordelen die uit dergelijke regeling voortvloeien van enige betekenis zijn en voor zover de openbaarmaking van
dergelijke risico's of voordelen noodzakelijk is voor de beoordeling van de financiële positie van de vennootschap; indien vereist
moeten de financiële gevolgen van deze regelingen voor de vennootschap eveneens worden vermeld:
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BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN EN MET ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN 
DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT

Codes Boekjaar Vorig boekjaar
VERBONDEN ONDERNEMINGEN

Deelnemingen .......................................................................................................

ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT

Door verbonden ondernemingen gestelde of onherroepelijk beloofd als 
waarborg voor schulden of verplichtingen van de onderneming.............................

Achtergestelde vorderingen ...................................................................................

...............................................................................................

........................
Financiële vaste activa

Andere vorderingen ...............................................................................................

Vorderingen op verbonden ondernemingen ..........................................................
..........................................................
...........

Op meer dan één jaar ...........................................................................................

Op hoogstens één jaar ..........................................................................................

Geldbeleggingen

Aandelen ...............................................................................................................

........................................................................................................

.......................

Vorderingen ..........................................................................................................

Schulden .....................................................................................................................
..........

Persoonlijke en zakelijke zekerheden

Door de onderneming gestelde of onherroepelijk beloofd als waarborg
voor schulden of verplichtingen van verbonden ondernemingen ...........................

Andere betekenisvolle financiële verplichtingen.....................................................
.....................................................
.....................Financiële resultaten

Opbrengsten uit financiële vaste activa .................................................................
..............................................................Opbrengsten uit vlottende activa ...........................................................................

....................................................Andere financiële opbrengsten .............................................................................
..................................................Kosten van schulden ............................................................................................

...................................Andere financiële kosten .......................................................................................
........................................

Financiële vaste activa

Vorderingen .................................................................................................................
..............

Schulden

37.173.194,07

37.173.194,07

471.220,90

471.220,90

1.072.784,55

760.095,88

312.688,67

4.752.321,86

14.239.467,63

16.000,00

30.594,98

15.307.464,35

11.858.920,14

5.751.394,66

5.751.394,66

27.684.742,69

27.684.742,69

645.221,62

645.221,62

1.040.649,43

876.591,90

164.057,53

5.286.637,20

14.839.467,62

28.000,00

46.291,41

12.557.194,04

16.686.393,30

715.828,62

715.828,62

27.166.384,49 29.243.587,34

.....................................................................................................................

..........

Realisatie van vaste activa

Verwezenlijkte meerwaarden

Verwezenlijkte minderwaarden

................................................................................

.............................................................................................................................
.................................................

(280/1)

(280)

9271

9281

9291

9301

9311

9321

9331

9351

9341

9361

9371

9381

9391

9401

9421

9431

9441

9461

9471

9481

9491

9362

9372

(282)

9272

9282

9292

9302

9352

(282/3)

9312

................................................................................................

...............................

Op meer dan één jaar ...........................................................................................

Op hoogstens één jaar ..........................................................................................

Deelnemingen .......................................................................................................

Achtergestelde vorderingen ...................................................................................

Andere vorderingen ...............................................................................................

Op meer dan één jaar ...........................................................................................

Op hoogstens één jaar ..........................................................................................

Op meer dan één jaar ...........................................................................................

Op hoogstens één jaar ..........................................................................................
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BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN EN MET ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN 
DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT

Boekjaar

TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN

Vermelding van dergelijke transacties indien zij van enige betekenis zijn, met opgave van het bedrag van
deze transacties, de aard van de betrekking met de verbonden partij, alsmede andere informatie over de
transacties die nodig is voor het verkrijgen van inzicht in de financiële positie van de vennootschap:

Nihil
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FINANCIËLE BETREKKINGEN MET

BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE
ONDERNEMING RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER
VERBONDEN ONDERNEMINGEN TE ZIJN, OF ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR
DEZE PERSONEN RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD WORDEN

BoekjaarCodes

Uitstaande vorderingen op deze personen 9500

Voorwaarden betreffende de uitstaande vorderingen

Waarborgen toegestaan in hun voordeel 9501

Voornaamste voorwaarden van de toegestane waarborgen

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel 9502

Voornaamste voorwaarden van deze verplichtingen

Rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen en ten laste van de resultatenrekening
toegekende pensioenen, voor zover deze vermelding niet uitsluitend of hoofdzakelijk 
betrekking heeft op de toestand van een enkel identificieerbaar persoon

Aan bestuurders en zaakvoerders ............................................................................................................

Aan oud-bestuurders en oud-zaakvoerders ............................................................................................... 9504

9503

Codes Boekjaar

DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)

Bezoldiging van de commissaris(sen)

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen
de vennootschap door de commissaris(sen)

Andere controleopdrachten

Belastingadviesopdrachten

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten

7.000,00

3.060,00

9505

95061

95062

95063

.........................................................................................................

........

.......................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................
...................................................................................

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen
de vennootschap door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn)

95081

95082

95083

Andere controleopdrachten

Belastingadviesopdrachten

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten

.......................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................
...................................................................................

Vermeldingen in toepassing van het artikel 133, paragraaf 6 van het Wetboek van vennootschappen
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VERKLARING BETREFFENDE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

INLICHTINGEN TE VERSTREKKEN DOOR ELKE ONDERNEMING DIE ONDERWORDEN IS AAN DE BEPALINGEN VAN
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INZAKE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

De onderneming heeft een geconsolideerde jaarrekening en een geconsolideerd jaarverslag opgesteld en openbaar 
gemaakt*

De onderneming heeft geen geconsolideerde jaarrekening en een geconsolideerd jaarverslag opgesteld, omdat zij daarvan 
vrijgesteld is om de volgende reden(en)*

De onderneming en haar dochterondernemingen overschrijden op geconsolideerde basis niet meer dan één van de in artikel 16
van het Wetboek van vennootschappen vermelde criteria*

De onderneming is zelf dochteronderneming van een moederonderneming die een geconsolideerde jaarrekening, waarin haar
jaarrekening door consolidatie opgenomen is, opstelt en openbaar maakt*

In voorkomend geval, motivering dat aan alle voorwaarden tot vrijstelling, opgenomen in artikel 113, paragrafen 2 en 3 van het 
Wetboek van vennootschappen, is voldaan:

Naam, volledig adres van de zetel en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ondernemingsnummer van de
moederonderneming die de geconsolideerde jaarrekening opstelt en openbaar maakt, op grond waarvan de vrijstelling is
verleend:

INLICHTINGEN DIE MOETEN WORDEN VERSTREKT DOOR DE ONDERNEMING INDIEN ZIJ DOCHTERONDERNEMING
OF GEMEENSCHAPPELIJKE DOCHTERONDERNEMING IS

Naam, volledig adres van de zetel en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ondernemingsnummer van de 
moederonderneming(en) en de aanduiding of deze moederonderneming(en) een geconsolideerde jaarrekening, waarin haar
jaarrekening door consolidatie opgenomen is, opstelt (opstellen) en openbaar maakt (maken)**:

Indien de moederonderneming(en) (een) onderneming(en) naar buitenlands recht is (zijn), de plaats waar de hiervoor bedoelde
geconsolideerde jaarrekening verkrijgbaar is**

*    Schrappen wat niet van toepassing is.
**   Wordt de jaarrekening van de onderneming op verschillende niveaus geconsolideerd, dan worden deze gegevens verstrekt, enerzijds voor 
      het grootste geheel en anderzijds voor het kleinste geheel van ondernemingen waarvan de onderneming als dochter deel uitmaakt en 
      waarvoor een geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld en openbaar gemaakt.

41/47

408



Nr.  0426.936.986  VOL  6

Nummers van de paritaire comités die voor de onderneming bevoegd zijn:

SOCIALE BALANS

STAAT VAN DE TEWERKGESTELDE PERSONEN

WERKNEMERS INGESCHREVEN IN HET PERSONEELSREGISTER

Codes

1. Voltijds

(boekjaar) (vorig boekjaar)(boekjaar)(boekjaar)

3P. Totaal (T) of totaal
      in voltijdse
      equivalenten
      (VTE)

2. Deeltijds 3. Totaal (T) of totaal
    in voltijdse
    equivalenten
    (VTE)

Tijdens het boekjaar en het vorige 
boekjaar

Gemiddeld aantal werknemers ..............

Aantal daadwerkelijke gepresteerde uren

Personeelskosten ..................................

Bedrag van de voordelen bovenop het
loon ..................................................... xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxx

(VTE) (VTE)

(T)

(T)

(T)(T)

(T)

(T)

20,3

2.780.816,10

3,3

390.011,84

22,9

33.436

3.170.827,94

26.592,59

21,7

33.056

2.994.073,46

23.792,68

29.313 4.123

100

101

103

102

Codes
1. Voltijds 3.  Totaal in voltijdse

     equivalenten
2. Deeltijds

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar

Aantal werknemers ingeschreven in het 
personeelsregister

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd ..........................

Overeenkomst voor een bepaalde tijd .............................

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk ........

Vervangingsovereenkomst ..............................................

Volgens het geslacht en het studieniveau

Volgens de beroepscategorie

105

110

111

112

120

113

121

133

130

134

132

19 4 22,2

19 4 22,2

9

10

19

4

9,0

13,2

4 22,2

..............................................................

............................

lager onderwijs ...........................................................

secundair onderwijs ...................................................

hoger niet-universitair onderwijs ................................

universitair onderwijs .................................................

1200

1201

1202

1203

3

6

3,0

6,0

lager onderwijs ...........................................................

secundair onderwijs ...................................................

hoger niet-universitair onderwijs ................................

universitair onderwijs .................................................

1210

1211

1212

1213

5

5 4

5,0

8,2

Directiepersoneel ...............................................................................

Bedienden ...............................................................................

Arbeiders ...............................................................................

Andere ...............................................................................

Mannen ...........................................................................

Vrouwen ...........................................................................
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TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR

INGETREDEN
Codes

1. Voltijds 3. Totaal in voltijdse
     equivalenten

2. Deeltijds

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

1

1

1,0

1,0

205

210

211

212

213

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk .................................................................................

Vervangingsovereenkomst  .................................................................................

Overeenkomst voor een bepaalde tijd .................................................................................

Aantal werknemers die tijdens het boekjaar in het
personeelsregister werden ingeschreven .......................................................................................................

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd .................................................................................

UITGETREDEN
1. Voltijds

Codes
2. Deeltijds 3. Totaal in voltijdse

     equivalenten

Aantal werknemers met een in het personeelsregister
opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens
het boekjaar een einde nam

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Volgens de reden van beëindiging van de overeenkomst

1

1

1,0

1,0

1 1,0

310

305

311

312

313

340

341

342

343

350

................................................

Pensioen .............................................................................

Brugpensioen ........................................................................

Afdanking .....................................................................

Andere reden ........................................................................

Waarvan: het aantal werknemers dat als zelfstandige
ten minste op halftijdse basis diensten blijft
verlenen aan de onderneming ....................

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd .............................................................................

Overeenkomst voor een bepaalde tijd  ........................................................................

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk .....................................................................

Vervangingsovereenkomst ........................................................................

UITZENDKRACHTEN EN TER BESCHIKKING VAN DE ONDERNEMING GESTELDE PERSONEN

Codes
1. Uitzendkrachten 2. Ter beschikking van

    de onderneming
    gestelde personenTijdens het boekjaar

Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

Kosten voor de onderneming

150

151

152

.........................................................

...............................................................................................
...........................................................................................................

...........
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INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDING VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR

Codes Mannen VrouwenCodes

5802

5801

5803

5811

5812

5813

58031

58032

58033

58131

58132

58133

5821

5822

5823

5841

5842

5843

5831

5832

5833

5851

5852

5853

Aantal betrokken werknemers .....................................................................

Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten
laste van de werkgever

Aantal gevolgde opleidingsuren ..................................................................

Nettokosten voor de onderneming ...............................................................................

waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding ...............................................................................

waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen  ...............................................................................

waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering).. ...............................................................................

Totaal van de minder formele en informele voortgezette beroeps-
opleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever

Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de
werkgever

Aantal betrokken werknemers .....................................................................

Aantal gevolgde opleidingsuren ..................................................................

Nettokosten voor de onderneming ...............................................................................

Aantal betrokken werknemers .....................................................................

Aantal gevolgde opleidingsuren ..................................................................

Nettokosten voor de onderneming ...............................................................................
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WAARDERINGSREGELS
WAARDERINGSREGELS

1. IMMATERIELE VASTE ACTIVA

De immateriële vaste activa worden in de jaarrekening geboekt tegen kostprijs. De verrichte kosten voor toekomstige activiteiten worden
gehandhaafd tegen de prijs, voor zover deze niet hoger is dan een voorzichtige raming van hun gebruikswaarde of van hun toekomstig
rendement voor de onderneining.

2.MATERIELE VASTE ACTIVA

De materiële vaste activa worden geboekt tegen hun aanschaffingswaarde. Deze waarde

behelst de aankoopprijs, de bijkomende kosten en de gebeurlijke transportkosten.

De afschrijvingen worden lineair toegepast tegen volgende jaarlijkse coöfficiënten:

-gebouwen 3%
- installaties en aanpassingen 10%
- kantoormaterieel 20%
- meubilair 15%
- rollend materieel 25%
- in erfpacht, huurfinanciering of met gelijkaardige
  rechten gehouden vaste activa 3%-25%
- informaticamaterieel 33%

Aanvullende of uitzonderlijke afschrijvingen op de materiele vaste activa zullen worden vorricht, wanneer hun boekwaarde de
gebruikswaarde voor de onderneming overschrijdt omwille van waardeverminderingen of wijzigingen in de economische of technologische
omstandigheden. De materiële vaste activa die buiten gebruik zijn gesteld of niet meer tot de activiteit van de onderneming bijdragen,
zullen desgevallend een aanvullende afschrijving ondergaan om aldus hun geraainde waarde aan te passen aan hun waarschijnlijke
realiseringswaarde.

3. FINANCIELE VASTE ACTIVA

3.1. Waarderingsprincipe

De financiele vaste activa behelzen:

- de aandelenparticipaties;
- de in aandelen converteerbare obligaties;
- de vorderingen;
- de vastrentende effecten;
- de borgtochten in contanten.

Ieder element van de portefeuille dat opgenomen is in de financiele vaste activa, wordt afzonderijkingeschreven in de jaarrkening.
De aandelenparticipaties, de in aandelen converteerbare obligaties en de vastrentende effecten worden geboekt tegen hun
aanschaffingswaarde. Het boeken van de vorderingen gebeurt tegen hun nominale waarde.
Buitenlandse effecten en vorderingen in buitenlandse valuta worden voor hun tegenwaarde geboekt in Euros tegen de koers op de dag
van hun aanschaffing. Hun waardering gebeurt op basis van de laatste wisselkoers van het boekjaar.

3.2. Waarderingscriteria

Bij het afsluiten van het maatschappelijk boekjaar wordt ieder effect van de portefeuille dat opgenomen is in de financiele vaste activa,
individueel gewaardeerd ten einde er naar best vermogen de meest significatieve waarde te kunnen aan toekennen, rekening houdend
met de toestand, de rentabiliteit en de vooruitzichten van de vennootschappen waarvan de participaties worden aangehouden.

De organen van de maatschappij handelen hierbij met voorzichtigheid, oprechtheid en te goeder trouw. Zij bepalen de
waarderingsmethode voor ieder effect van de portefeuille. Deze methode zal stelselmatig toegepast worden zonder wijziging van het ene
boekjaar tot het andere, tenzij andere waarderingscriteria afbreuk zouden doen aan de toepassing ervan. Dit zal dan in het bijzonder
vermeld worden voor zover deze verandering een beduidende weerslag zou hebben.

3.3. Bijzondere waarderingsregels
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3.3.1.Aandelenparticipaties

De hiernavolgende criteria warden toegepast :

a)de aanschaffingswaarde voor de nieuwe effekten van bestaande vennootschappen, waarop ingetekend werd of die verworven werden in
de loop van het boekjaar

b)de aanschaffingswaarde voor de effecten van nieuw opgerichte vennootschappen, gedurende de investerings- en startfase;

c)de beurskoers op balansdatum voor de op de beurs genoteerde aandelen waarvan de markt significatief is;

d)een (symbolische) euro voor de aandelenparticipaties in vennootschappen in faling of in condordaat met boedelafsafstand. De
waardevermindering is evenwel begrensd, beperkt of wordt niet toegepast wanneer deze waarde gewaarborgd is of voldoende en
toereikend beschermd wordt

e)de participaties waarvan de aanschaffingsprijs ofwel hoger ofwel lager was dan de boekwaarde, warden gewaardeerd volgens de
methode toegepast bij hun aanschaffing,

f)de eigen middelen volgens de meest recente balans voor de andere participaties. Waardeverminderingen of herwaarderingen worden in
aanmerking genomen wanneer, sinds het afsluiten van deze balans, de evolutie en de vooruitzichten geen toestandswijziging aangeven
(bekomen hetzij door de tussentijdse boekhoudkundige staten, hetzij door de inlichtingen en gegevens verstrekt door de afgevaardigden
en de bestuurders in de Raad van Bestuur der betrokken vennootschappen).

Mits deze voorwaarden:

- geven de geboekte verliezen aanleiding tot waardeverminderingen evenredig met de effekten in bezit. Deze waardeverminderingen
worden aangepast om rekening te houden met reële of persoonlijke waarborgen of solvabele en degelijke terugkoopverbintenissen, die
bedongen werden ten gunste van de G.I.M.B.;

- geven de winst en de aangelegde reserves aanleiding tot herwaarderingen evenredig met de effecten in bezit. Deze herwaarderingen
warden aangepast orn gebeurlijk rekening te houden met een begrenzing in de terugkoopverbontenissen.

g) de waardering van de buitenlandse effecten gebeurt zoals vroeger vermeld in de nationale munt van de vennootschap of in de valuta
opgegeven in de balans. De waardering wordt vervolgens omgezet in Euros tegen de laatste wisselkoers van het boekjaar.

3.3.2.De vorderingen. aandelen en deelbewijzen. vastrentende effekten en andere financiële vaste activa

Op de vorderingen, aandelen en deelbewijzen, vastrentende effekten, andere vorderingen en borgtochten in contanten die opgenomen
zijn in de financiële vaste activa, worden waardeverminderingen toegepast om rekening to houden met de risico's die inherent zijn aan
hun aard of aan de evolutie van hun dekkingswaarde. De genoteerde converteerbare obligaties worden gewaardeerd tegen de
bourskoers. De vastrentende effekten en andere financiele vaste activa in buitenlandse valuta worden verricht op de hiervoor aangegeven
wijze. Zij worden gewaardeerd in Euros op basis van de laatste wisselkoers van het boekjaar.

3.4.Terugneming van waardeverminderingen

In de rubriek 'Terugneming van waardeverminderingen" van de resultatenrekening worden de waardeverminderingen opgenomen die
tijdens vroegere boekjaren in vermindering van de aanschaffingsprijs van de financiele vaste activa werden geboekt en die naderhand als
overbodig of zonder voorwerp worden beschouwd krachtens de vermelde waarderings criteria. Wanneer de terugnemingen van
waardeverrninderingen buitenlandse effekten betreffen, wordt hun waarde omgezet in Euros tegen de laatste wisselkoers van het
boekjaar.

3.5.Herwaarderingsmeerwaarden

De zeker en duurzaam geachte waardevermeerderingen boven de aanschaffingsprijs van de financiele vaste activa worden geboekt op
de rekening "Herwaarderingsmeerwaarden" zonder op de resultatenrekening te worden ingeschreven. Voor buitenlandse effekten gebeurt
de omzetting van deze meerwaarden in Euros op basis van de laatste wisselkoers van het boekjaar.

4.VORDERINGEN OP LANGER DAN EEN JAAR

Waardeverminderingen worden toegepast op de vorderingen op langer dan één jaar wanneer een blijvende minwaarde ontstaan is.
Wanneer de waardeverminderingen slaan op vorderingen in buitenlandse valuta, gebeurt de waardering op basis van de laatste
wisselkoers van het boekjaar.
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5. VORDERINGEN OP TEN H00GSTE EEN JAAR

Verminderingen worden toegepast op de vorderingen op ten hoogste één jaar om rekening te houden met de evolutie van hun
dekkingswaarde of met het risico dat inherent is aan hun aard. De waardeverminderingen die toegepast worden op de vorderingen in
buitenlandse valuta, worden gewaardeerd op basis van de laatste wisselkoers van het boekjaar.

6. THESAURIEBELEGGINGEN

Deze beleggingen worden geboekt tegen hun aanschaffingsprijs. Waardeverminderingen worden geboekt indien hun realisatiewaarde op
balansdatum lager is dan hun aanschaffingswaarde. De overbodige verminderingen worden ongedaan gemaakt bij het afsluiten van het
volgend boekjaar en ingeschreven op de resultatenrekening.

Per einde boekjaar worden de vastrentende effecten gewaardeerd aan de laagste waarde, tussen de marktprijs en de boekwaarde na
afschrijving over de looptijd van de meerprijs.
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Brustart is tijdens het boekjaar tussengekomen in 16 investerings-

dossiers, waarvan twee investeringen in kapitaal ten bedrage van 

K€ 163 en 14 leningen voor een totaal van K€ 1.425; waarvan 

K€ 250 nog vrijgesteld dienden te worden op 31 december 2010. 

01. Belangrijkste feiten van het boekjaar
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Het boekjaar wordt afgesloten met een verlies van K€ 29 ten opzichte van een 

verlies van K€ 165 vorig boekjaar. 

Wij wijzen erop dat Brustart sinds het boekjaar 2008 geen enkele subsidie meer 

ontvangt van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Sindsdien functioneert Brustart alleen maar op haar eigen vermogen.

De bedrijfskosten (K€ 96) bestaan hoofdzakelijk uit de facturatie van de prestaties 

van de G.i.m.b. samen met andere aan het bedrijf verbonden kosten. Ze daalden 

met 11% tegenover 2009. 

De financiële opbrengsten (K€ 692) bestaan uit interesten die geïnd worden op 

toegekende leningen (K€ 146), opbrengsten van beleggingen (K€ 2) en een 

terugname van een gedeelte van het “seed fund” (K€ 544). 

De interesten geïnd op de leningen zijn in zeer lichte daling in vergelijking tot 2009 

(-2%). 

De opbrengsten van beleggingen dalen drastisch (- K€ 8,8) ingevolge de lagere 

rentevoeten en ook omwille van de daling van de thesaurie ingevolge de in 2010 

gerealiseerde investeringen.

Het gedeelte van het “seed fund” dat in de jaarrekeningen van 2010 werd overgenomen 

ten bedrage van K€ 544 komt overeen met het bedrag van de geacteerde 

waardeverminderingen op twee deelnemingen in 2010. Voor deze deelnemingen 

werd reeds vroeger een waardevermindering geacteerd en bleven gelijk aan hun 

deel gefinancierd door het “seed fund”, ofwel 75% van hun investeringswaarde. Het 

lijkt er echter op dat de twee bedrijven waarin de deelnemingen werden genomen 

een minderwaarde vertonen die momenteel bijna definitief blijkt. Om geen sommen 

te handhaven in de kapitaalsubsidies, die hoogstwaarschijnlijk verloren zullen zijn, 

werd besloten de waardeverminderingen ook te acteren op het gedeelte dat wordt 

gedekt door het “seed fund” met in ruil een gelijkwaardige overname van deze 

laatste. Aangezien de netto impact op de resultaten van het boekjaar nul is, wordt 

alleen het eigen vermogen beïnvloed door de vermindering van de subsidies. 

02. Commentaar op de jaarrekening

a. Resultaten van het boekjaar
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De financiële lasten (K€ 91) bevatten hoofdzakelijk de 

geacteerde waardeverminderingen op vlottende activa 

(korte termijngedeelte van de leningen, K€ 104) doch 

gedeeltelijk gecompenseerd door de terugname van 

enkele waardeverminderingen (K€ 13). De geacteerde 

waardeverminderingen betreffen vier leningdossiers die 

aanzienlijke vertragingen vertonen bij de terugbetalingen. 

Er dient opgemerkt te worden dat twee vennootschappen 

uit de Brustart portefeuille een procedure tot gerechtelijke 

reorganisatie hebben ingediend tijdens het boekjaar 

2010. Dit had echter geen invloed op de resultaten van 

het boekjaar aangezien voor de ene vennootschap de 

waardeverminderingen eerder al werden geacteerd en 

voor de andere het bedrag van de verkregen garanties de 

hoofdsom van de lening zou moeten dekken. 

Een andere vennootschap in de portefeuille die een 

verzoek tot gerechtelijke reorganisatie had ingediend in 

2009 zag haar reorganisatieplan goedgekeurd in 2010. 

Een gedeeltelijke terugnemingl van de eerder geacteerde 

waardevermindering kon worden geregistreerd om aan te 

sluiten bij het plan dat tot op heden wordt gevolgd.  

De in 2010 geacteerde waardeverminderingen op vlottende 

activa betreffen onder andere twee leningen afgesloten in 

2009 binnen de maatregelen voor de kredietcrisis getroffen 

door de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Bij het bepalen van de te boeken waardevermindering 

werd er rekening gehouden met de gedeeltelijke dekking 

door het Brussels Waarborgfonds. 

De uitzonderlijke opbrengsten (K€ 26) bevatten de 

terugnemingen van waardeverminderingen op financiële 

vaste activa. Deze terugnemingen betreffen een 

investeringdossier dat sinds verschillende jaren in geschil is 

en konden worden geacteerd dankzij de recuperatie van een 

deel van de lopende vordering ingevolge een veroordeling 

van de andere partij tot terugbetaling aan Brustart. 

De uitzonderlijke kosten (K€ 560) bevatten de 

waardeverminderingen geacteerd tijdens het boekjaar op 

de deelnemingen waarvan hierboven sprake. 
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Het balanstotaal bedraagt K€4.204 tegenover K€ 4.785 eind 2009. 

De financiële vaste activa (K€ 3.002)  vertegenwoordigen 71 % van 

het actief. Ze daalden met K€ 189 sinds vorig jaar ondanks de nieuwe 

investeringen wat wordt verklaard door de geacteerde waardevermin-

deringen en de overschrijvingen naar de vorderingen op korte termijn 

voor het gedeelte van de leningen die in 2010 vervallen. 

De vorderingen op korte termijn (K€ 1.045 – 25 % van het actief) bes-

taan voornamelijk uit het korte termijngedeelte van de leningen. 

Het saldo van het actief (K€ 157 – 4 % van het actief) bevat hoofdza-

kelijk de thesaurie (K€ 150) die vermindert met K€ 450 in vergelijking 

met eind 2009. Deze vermindering wordt vooral verklaard door de 

nieuwe investeringen die gedeeltelijk gecompenseerd worden door 

de terugbetaling van de leningen.

Er moet opgemerkt worden dat het huidige niveau van de thesaurie 

Brustart niet toelaat om nieuwe investeringsdossiers te realiseren in 

de toekomst. 

Het passief van de balans bestaat voornamelijk uit het eigen vermo-

gen (K€ 4.153) wat 99 % van het totaal vertegenwoordigt en het 

saldo uit korte termijnschulden die uit de normale activiteit van de 

vennootschap resulteren. 

Het eigen vermogen bevat het kapitaal, de wettelijke reserve, het 

overgedragen verlies alsook de kapitaalsubsidies.  

De kapitaalsubsidies (K€ 1.101) bestaan enerzijds uit het saldo van 

het toegekende bedrag in 2007 (K€ 68) en anderzijds uit de cumul 

van de “seed fund” subsidies die tot en met 2007 toegekend werden 

(K€ 1.033). Deze laatste dekken het gedeelte van de deelnemingen 

dat in het actief van de balans voorkomt als financiële vaste activa en 

dat gefinancierd wordt door het “seed fund”. Dit bedrag stemt ove-

reen met 75% van de deelneming, daar waar 100% van de deelne-

ming hernomen werd in financiële vaste activa. Zoals hoger uitgelegd 

werd een deel van het “seed fund” hernomen in de resultaten van 

2010 (K€544).

b. Balans op 31 december 2010
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Belangrijke gebeurtenissen sinds de afsluiting van het boekjaar
en omstandigheden die een aanzienlijke invloed zouden kunnen hebben op de verdere ontwikkeling 
van de vennootschap

Er heeft zich geen enkele beduidende gebeurtenis, die een materiële impact op de 

financiële situatie van de vennootschap zou kunnen hebben, voorgedaan na het 

afsluiten van het boekjaar. Er is ook geen enkele omstandigheid te melden die een 

noemenswaardige invloed op de ontwikkeling van de vennootschap zou kunnen 

hebben. 

Er moet echter worden opgemerkt dat het voortzetten van de Brustart activiteiten 

een versterking van de financiële middelen vraagt van de vennootschap en, bijgevolg, 

de steun van haar moedermaatschappij. 

De Raad van Bestuur heeft daarenboven, gedurende het boekjaar 2010, geen 

kennis gehad van een handeling of beslissing die de onmiddellijke toepassing van 

artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen tot gevolg zou hebben. 

De Raad van Bestuur benadrukt eveneens, om te voldoen aan de wettelijke 

bepalingen met betrekking tot het beheersverslag, dat geen enkele handeling of 

activiteit op het gebied van onderzoek en ontwikkeling werd uitgevoerd gedurende 

2010, dat er geen bijkantoor bestaat en dat er geen gebruik werd gemaakt van een 

specifiek of riskant financieel instrument. 

De Raad van Bestuur verklaart een getrouw beeld van de evolutie van zaken, van 

de staat van de vennootschap en van haar resultaten weergegeven te hebben. Hij 

verklaart verder dat de vennootschap geen enkel belangrijk of abnormaal risico heeft 

geïdentificeerd en dat de enige risico’s of onzekerheden waarmee de vennootschap 

werd geconfronteerd inherent waren aan de uitgeoefende activiteit.    

Aangezien de vennootschap op 31 december 2010 een overgedragen verlies 

vertoont, dient dus in toepassing van artikel 96 van het Vennootschapswetboek, 

de toepassing van de waarderingsregels in de veronderstelling van de continuïteit 

verantwoord te worden. Rekening houdend met het belang van het eigen 

vermogen van de vennootschap en de steun van de moedermaatschappij, wordt 

de toepassing van de waarderingsregels in de veronderstelling van de continuïteit 

gerechtvaardigd

De Raad van Bestuur stelt aan de Algemene Vergadering voor om de rekeningen 

goed te keuren en kwijting te geven aan de bestuurders en de commissaris. De 

Raad stelt eveneens voor het resultaat als volgt toe te wijzen:

Verlies van het boekjaar €  28.589,22

Overgedragen verlies van vorig boekjaar € 2.046.176,78

Te verwerken verlies € 2.074.766,00

Overgedragen verlies € 2.074.766,00

Opgemaakt te Brussel op 11 april 2011

 Serge VILAIN

 Voorzitter

03.
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Kerncijfers (in duizenden euro’s)

2010 2009

Eigen vermogen 4.153 4.726

Totaal balans 4.204 4.785

Bedrijfsresultaat   -96 -108

Financieel resultaat 601 219

Uitzonderlijk resultaat -533 -276

Resultaat van het boekjaar -28 -165

Cash Flow 52 51

Gemiddeld aantal personeelsleden 0 0

Aaandeelhouderschap     

G.i.m.b.  96,13%
Expanso 3,87%
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Belangrijkste feiten van het boekjaar

De N.V. B2e werd opgericht op 8 maart 2006. B2e heeft als opdracht de financiering 

van KMO’s gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te vergemakkelijken 

door het toekennen van leningen in cofinanciering met de kredietinstellingen. De 

bijkomende leningen die door B2e toegekend worden kunnen 50% bereiken van de 

door de KMO’s gevraagde investeringskredieten.

B2e kreeg financiële middelen ten belope van € 78 miljoen. Bij de door de G.i.m.b. 

onderschreven € 15 miljoen in kapitaal komt er een gezamenlijke toegekende 

kredietlijn bij de Europese Investeringsbank t.b.v. 50 miljoen euro en bij de G.i.m.b. 

t.b.v. 13 miljoen euro. 

Door beroep te doen op B2e, genieten de Brusselse KMO’s van een gunstig 

hefboomeffect. Het geheel van de financiële middelen dat dankzij de oprichting van 

B2e ter beschikking staat van de Brusselse KMO’s bedraagt € 57 miljoen, rekening 

houdend met de gezamenlijke toegekende leningen met de banken.

B2e heeft haar ontwikkeling in 2010 voortgezet met 14 nieuwe investeringen voor 

een totaal bedrag van € 6,2 miljoen, waarvan € 0,8 nog niet werden vrijgegeven 

op 31 december 2010. Daarnaast bedragen de gezamenlijke financieringen met de 

banken K€ 14,1 miljoen.

De vennootschappen die genieten van deze financieringen behoren tot verschillende 

sectoren en stellen samen meer dan 2.092 personen tewerk.

01.
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Het boekjaar wordt afgesloten met een winst van K€ 574 in vergelijking met een 

verlies van K€ 257 aan het eind van vorig boekjaar.

De financiële opbrengsten (K€ 737) bevatten enerzijds de geïnde interesten op de 

toegekende leningen (K€ 615) en anderzijds de opbrengsten uit thesauriebeleggingen 

(K€ 123).

De geïnde interesten stijgen met K€ 162 (+ 36%) in vergelijking met vorig boekjaar 

omwille van de stijging van de uitstaande leningenportefeuille.

De opbrengsten uit thesauriebeleggingen zijn, ondanks de daling van de rentevoeten, 

stabiel in vergelijking met vorig jaar dankzij de verhoging van de uitstaande thesaurie 

in de loop van 2010 onder andere door het gebruik van de EIB-lijn eind oktober 

2009. 

De bedrijfskosten bestaande uit bezoldigingen en algemene kosten bedragen 

K€ 199 en dalen in vergelijking met vorig boekjaar (-4 %). De vennootschap stelt 

momenteel twee personen te werk. Het administratief, financieel en boekhoudkundig 

beheer wordt verzekerd door de  moedermaatschappij G.i.m.b. Ook de lokalen en 

de nodige infrastructuur worden door de G.i.m.b. ter beschikking gesteld; deze 

diensten worden jaarlijks doorgefactureerd en de kost is opgenomen in de algemene 

kosten.

De financiële kosten (K€ 205) bevatten hoofdzakelijk de waardeverminderingen 

geacteerd op het korte termijngedeelte van de leningen (K€ 51), de terugnemingen 

van de waardeverminderingen (K€ 111) en de kosten van de schulden (K€ 262).

De waardeverminderingen op het lange termijngedeelte van de leningen (K€ 9) zijn 

opgenomen in de uitzonderlijke kosten onder de rubriek waardeverminderingen op 

financiële vaste activa.

De terugnemingen van de waardeverminderingen op het lange termijngedeelte van 

de leningen (K€ 239) worden opgenomen bij de uitzonderlijke opbrengsten. 

De waardeverminderingen geacteerd in 2010 – aanzienlijk lager dan in 2009 (K€ 51 

financiële kosten en K€ 9 uitzonderlijke kosten) – betreffen twee investeringdossiers. 

Er dient opgemerkt te worden dat twee vennootschappen uit de B2e portefeuille 

die een procedure tot gerechtelijke reorganisatie hebben ingediend tijdens het 

boekjaar 2010 failliet zijn verklaard. De ene in december 2010 en de andere in 

februari 2011. 

02. Commentaar op de jaarrekening

a. Resultaten van het boekjaar

424



Belangrijke terugnemingen van waardeverminderingen konden in 2010 worden 

opgetekend (K€ 111 financiële resultaten en K€ 239 uitzonderlijke opbrengsten) 

dankzij de opbrengsten van de uitoefening van de ontvangen waarborgen. Uit 

voorzichtigheid werden waardeverminderingen geregistreerd die deze waarborgen 

niet in aanmerking namen gezien de onzekerheid op de realisatie van deze 

waarborgen daar de betrokken vennootschappen ofwel failliet werden verklaard, 

ofwel in een moeilijke financiële situatie verkeerden. 

De kosten van de schulden bevatten de lopende interesten op de EIB-lening. In 

het kader van het financieel contract afgesloten tussen EIB en B2e werd beslist om 

gebruik te maken van de kredietlijn ten bedrage van € 8 miljoen vanaf 28 oktober 

2009. De uitstaande schuld bedroeg K€ 7.313 op 31 december 2010.

b. Balans op 31 december 2010

Het totaal van het actief bedraagt K€ 22.653 tegenover K€ 22.777 eind 2009. 

De actiefzijde van de balans bevat voornamelijk financiële vaste activa en de    

thesaurie. Ze vertegenwoordigen respectievelijk 58 % en 33 % van het totaal. Het 

saldo betreft de vorderingen op korte termijn. 

De financiële vaste activa bedragen op 31 december 2010 K€ 13.054 tegenover       

K€ 9.711 eind 2009. Deze toename wordt voornamelijk verklaard door de 

nieuwe leningen toegekend in 2010 waarvan de impact niettemin gedeeltelijk 

gecompenseerd wordt door de overschrijvingen naar lopende activa van het 

gedeelte van de leningen dat in 2011 vervalt; enkel het saldo op lange termijn wordt 

opgenomen in de financiële vaste activa.

De vorderingen op korte termijn (K€ 2.136) bevatten hoofdzakelijk het korte 

termijngedeelte van de leningen.

De thesaurie (K€ 7.407) op het einde van het boekjaar vermindert met K€ 4.320 

in vergelijking met 31 december 2009. Deze vermindering wordt hoofdzakelijk   

verklaard door de nieuwe investeringen maar wordt niettemin gedeeltelijk 

gecompenseerd door de verkregen aflossingen op de leningen. 

Het passief van de balans bestaat uit het eigen vermogen (K€ 15.060), de lange 

termijnschulden (K€ 6.603) alsook de schulden op ten hoogste één jaar (K€ 948) 

en de overlopende rekeningen aan passiefzijde (K€ 42).

De lange termijnschulden bevatten het bedrag van de EIB-lening rekening houdend 

met het gedeelte dat in 2011 vervalt, opgenomen in de korte termijnschulden. 425



Er heeft zich geen enkele beduidende gebeurtenis, die een materiële impact op de 

financiële situatie van de vennootschap zou kunnen hebben, voorgedaan na het 

afsluiten van het boekjaar. Er is ook geen enkele omstandigheid te melden die een 

noemenswaardige invloed op de ontwikkeling van de vennootschap zou kunnen 

hebben. 

De Raad van Bestuur heeft daarenboven, gedurende het boekjaar 2010, geen 

kennis gehad van een handeling of beslissing die de onmiddellijke toepassing van 

artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen tot gevolg zou hebben. 

De Raad van Bestuur benadrukt eveneens, om te voldoen aan de wettelijke 

bepalingen met betrekking tot het beheersverslag, dat geen enkele handeling of 

activiteit op het gebied van onderzoek en ontwikkeling werd uitgevoerd gedurende 

2010, dat er geen bijkantoor bestaat en dat er geen gebruik werd gemaakt van een 

specifiek of riskant financieel instrument. 

De Raad van Bestuur verklaart een getrouw beeld van de evolutie van zaken, van 

de staat van de vennootschap en van haar resultaten weergegeven te hebben. Hij 

verklaart verder dat de vennootschap geen enkel belangrijk of abnormaal risico heeft 

geïdentificeerd en dat de enige risico’s of onzekerheden waarmee de vennootschap 

werd geconfronteerd inherent waren aan de uitgeoefende activiteit.    

De Raad van Bestuur stelt aan de Algemene Vergadering voor om de rekeningen 

goed te keuren en kwijting te geven aan de bestuurders en de commissaris. De 

Raad stelt eveneens voor het resultaat als volgt toe te wijzen:

Te verwerken winst van het boekjaar  € 574.060,42 

Overgedragen verlies van vorig boekjaar - € 390.980,56

Te verwerken resultaat € 183.079,86

Toevoeging aan de wettelijke reserve

Vergoeding van het kapitaal

Over te dragen winst

   € 9.153,99

 € 150.000,00      

 € 23.925,87 

Opgemaakt te Brussel op 14 april 2011

 Serge VILAIN

 Voorzitter

Belangrijke gebeurtenissen sinds de afsluiting van het boekjaar03.
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2010 2009

Eigen vermogen 15.060 14.636

Totaal balans 22.653 22.777

Bedrijfsresultaat   -197 -206

Financieel resultaat 533 433

Uitzonderlijk resultaat 238 -484

Resultaat van het boekjaar 574 -257

Cash Flow 277 316

Gemiddeld aantal personeelsleden 2 2

Aaandeelhouderschap :      

G.i.m.b. 100,00%

Kerncijfers (in duizenden euro’s)
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Exportbru, een filiaal van de G.i.m.b., werd opgericht in maart 2010 om de 

ontwikkeling van de activiteiten van de Brusselse bedrijven in het buitenland te 

bevorderen door de oprichting van verschillende vormen van financieringen of 

andere financiële diensten die hiervoor specifiek zijn aangepast. 

Het kapitaal van Exportbru werd vastgesteld op 10 miljoen Euro, volledig 

onderschreven en vrijgegeven door de G.i.m.b.

Geconfronteerd met de uitdagingen van de internationalisering leek de financiering 

van de export-KMO’s essentieel voor de G.i.m.b., in het bijzonder in deze moeilijke 

economische context die bovendien vergezeld gaat van risicoaversies en een 

gebrek aan liquiditeit op de financiële markten. 

Door de KMO’s die willen starten of al actief zijn op de internationale markt 

rechtstreeks te financieren zorgt Exportbru ervoor dat hun concurrentienadeel 

omwille van gelimiteerde financiële middelen afneemt. Exportbru draagt zo bij tot 

een dynamische internationale ontwikkeling van de Brusselse bedrijven. 

Tijdens het eerste boekjaar heeft de Raad van Bestuur van Exportbru zich gunstig 

uitgesproken over de toekenning van financieringen voor een totaalbedrag van 

K€ 2.345 voor zeven Brusselse bedrijven. Er moet worden opgemerkt dat deze 

financieringen uitsluitend tussenkomsten onder de vorm van leningen betreffen. 

Op 31 december 2010 werden vijf leningen voor een totaalbedrag van K€ 1.685 

vrijgesteld. De gefinancierde bedrijven behoren tot verschillende activiteitensectoren 

(engineering, duurzame ontwikkeling, voeding,…). 

De niet gerealiseerde financieringen waarvoor een gunstige beslissing werd genomen 

zijn in afwachting van ofwel een effectieve aanvraag tot vrijgave ofwel dat aan de 

voorwaarden, nodig om de financiering af te ronden, voldaan worden. 

01. Belangrijkste feiten van het boekjaar
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b. Balans op 31 december 2010

Commentaar op de jaarrekening

Dit eerste tot 9 maanden beperkt boekjaar, wordt afgesloten met een winst van            

K€ 68.

De financiële opbrengsten (K€ 112) bevatten enerzijds de rente-inkomsten op 

toegekende leningen (K€ 12) en anderzijds de opbrengsten uit thesauriebeleggingen 

(K€ 100). 

De bedrijfskosten (K€ 43) omvatten hoofdzakelijk de kosten aangerekend door de 

moedermaatschappij (K€ 32).

De vennootschap stelt momenteel geen personeel tewerk. 

Het administratief, financieel en boekhoudkundig beheer wordt verzekerd door 

de  moedermaatschappij G.i.m.b. Ook de lokalen en de nodige infrastructuur 

worden door de G.i.m.b. ter beschikking gesteld; deze diensten worden jaarlijks 

doorgefactureerd.

De analyse en de opvolging van de investeringdossiers worden eveneens verzorgd 

door de G.i.m.b. 

Het totaal van het actief bedraagt K€ 10.105 en bevat voornamelijk de financiële 

vaste activa (K€ 1.330) en de thesaurie (K€ 8.400), het saldo betreft het korte 

termijngedeelte van de leningen (K€ 327).

De passiva omvatten hoofdzakelijk het kapitaal van € 10 miljoen, de wettelijke 

reserve (K€ 3) alsook het overgedragen resultaat (K€ 65) en de leverancierschulden                   

(K€ 37).

02.
a. Resultaten van het boekjaar

430



Er heeft zich geen enkele beduidende gebeurtenis, die een materiële impact op de 

financiële situatie van de vennootschap zou kunnen hebben, voorgedaan na het 

afsluiten van het boekjaar. Er is ook geen enkele omstandigheid te melden die een 

noemenswaardige invloed op de ontwikkeling van de vennootschap zou kunnen 

hebben. 

De Raad van Bestuur heeft daarenboven, gedurende het boekjaar 2010, geen ken-

nis gehad van een handeling of beslissing die de onmiddellijke toepassing van arti-

kel 523 van het Wetboek van Vennootschappen tot gevolg zou hebben. 

De Raad van Bestuur benadrukt eveneens, om te voldoen aan de wettelijke bepa-

lingen met betrekking tot het beheersverslag, dat geen enkele handeling of activiteit 

op het gebied van onderzoek en ontwikkeling werd uitgevoerd gedurende 2010, 

dat er geen bijkantoor bestaat en dat er geen gebruik werd gemaakt van een spe-

cifiek of riskant financieel instrument. 

De Raad van Bestuur verklaart een getrouw beeld van de evolutie van zaken, van 

de staat van de vennootschap en van haar resultaten weergegeven te hebben. Hij 

verklaart verder dat de vennootschap geen enkel belangrijk of abnormaal risico heeft 

geïdentificeerd en dat de enige risico’s of onzekerheden waarmee de vennootschap 

werd geconfronteerd inherent waren aan de uitgeoefende activiteit.    

De Raad van Bestuur stelt aan de Algemene Vergadering voor om de rekeningen 

goed te keuren en kwijting te geven aan de bestuurders en de commissaris. De 

Raad stelt eveneens voor het resultaat als volgt toe te wijzen:

Te verwerken winst van het boekjaar € 68.243,11

Toevoeging aan de wettelijke reserve € 3.412,16

Over te dragen winst € 64.830,95

Opgemaakt te Brussel op 14 april 2011

 Serge VILAIN

 Voorzitter

Belangrijke gebeurtenissen sinds de afsluiting van het boekjaar03.

431



Kerncijfers (in duizenden euro’s)

2010

Eigen vermogen 10.068

Totaal balans 10.105

Bedrijfsresultaat   -44

Financieel resultaat 112

Uitzonderlijk resultaat 0

Resultaat van het boekjaar 68

Cash Flow 69

Gemiddeld aantal personeelsleden 0

Aaandeelhouderschap :    

G.i.m.b.   100,00%
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Dit boekjaar wordt afgesloten met een verlies van K€ 64 in 

vergelijking met vorig boekjaar dat werd afgesloten met een verlies 

van K€ 5. 

Deze toename van het verlies in vergelijking met het vorig boekjaar 

wordt verklaard door de afschrijvingskosten van de financiële 

beheersoftware aangekocht eind 2009 (K€ 35) alsook de jaarlijkse 

onderhoudskosten (K€ 28). 

Tot nu toe omvatten de waarderingsregels nog geen 

afschrijvingspercentage voor de software. De Raad van Bestuur 

stelt bijgevolg voor deze vast te stellen op 20% lineair jaarlijks, 

percentage dat in aanmerking werd genomen voor de opstelling 

van de jaarrekening 2010. 

De omzet van het boekjaar, K€ 524, vertoont een lichte daling in 

vergelijking met het vorig boekjaar (- 4%). 

De bedrijfskosten (K€ 596) stegen met 6% in vergelijking met 

2009. Zij omvatten de goederen en diverse diensten voor K€ 383, 

de personeelskosten voor K€ 177 en de afschrijvingen voor een 

bedrag van K€ 35. 

De goederen en diverse diensten stegen met 6% ingevolge de 

onderhoudskosten van de nieuwe financiële beheersoftware zoals 

hierboven toegelicht. 

De personeelskosten daalden met 8% als gevolg van het vertrek 

van een personeelslid en de aanwerving van een nieuw lid in de 

maand mei. 

De afschrijvingskosten stijgen zoals eerder in dit verslag 

verduidelijkt. 

Het balanstotaal bedraagt K€ 1.238 tegenover K€ 1.558 eind 

vorig boekjaar. Het bevat aan de actiefzijde hoofdzakelijk financiële 

vaste activa voor K€ 336, materiële vaste activa voor K€ 136, 

handelsvorderingen voor K€ 128 en thesaurie voor K€ 636. 

De financiële vaste activa, ongewijzigd in vergelijking met vorig 

boekjaar, omvatten hoofdzakelijk aandelen in de MIVB en de Haven 

van Brussel. 

De materiële vaste activa verminderen met K€ 35 in vergelijking 

met 2009 als gevolg van afschrijvingen. 

De passiva omvatten het eigen vermogen voor een bedrag van    

K€ 1.076 en korte termijnschulden voor K€ 162.

Er heeft zich geen enkele beduidende gebeurtenis voorgedaan 

tijdens het afsluiten van het boekjaar. Er is ook geen enkele 

omstandigheid te melden die een noemenswaardige invloed op de 

ontwikkeling van de maatschappij zou kunnen hebben. 
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De Raad van Bestuur heeft daarenboven, gedurende het boekjaar 

2010, geen kennis gehad van een handeling of beslissing die de 

onmiddellijke toepassing van artikel 523 van het Wetboek van 

Vennootschappen tot gevolg zou hebben. 

De Raad van Bestuur benadrukt eveneens, om te voldoen aan de 

wettelijke bepalingen met betrekking tot het beheersverslag, dat 

geen enkele handeling of activiteit op het gebied van onderzoek 

en ontwikkeling werd uitgevoerd gedurende 2010, dat er geen 

bijkantoor bestaat en dat er geen gebruik werd gemaakt van een 

specifiek of riskant financieel instrument. 

De Raad van Bestuur verklaart een getrouw beeld van de 

evolutie van zaken, van de staat van de vennootschap en van 

haar resultaten weergegeven te hebben. Hij verklaart verder dat 

de vennootschap geen enkel belangrijk of abnormaal risico heeft 

geïdentificeerd en dat de enige risico’s of onzekerheden waarmee 

de vennootschap werd geconfronteerd inherent waren aan de 

uitgeoefende activiteit.    

Aangezien de resultatenrekening gedurende twee opeenvolgende 

boekjaren een verlies vertoont, dient dus in toepassing van 

artikel 96 van het Vennootschapswetboek, de toepassing van 

de waarderingsregels in de veronderstelling van de continuïteit 

verantwoord te worden. Rekening houdend met het belang van 

het eigen vermogen van de vennootschap, wordt de toepassing 

van de waarderingsregels in de veronderstelling van de continuïteit 

gerechtvaardigd.

De Raad van Bestuur stelt de Algemene Vergadering voor de 

rekeningen goed te keuren en kwijting te geven aan de bestuurders 

en commissaris. Hij stelt eveneens voor het resultaat als volgt toe 

te wijzen: 

Over te dragen verlies van het boekjaar - € 63.673,44 

Overgedragen winst van vorig boekjaar  € 292.389,16 

Te bestemmen winst € 228.715,72    

Over te dragen winst         € 228.715,72 

Opgemaakt te Brussel op 14 april 2011

Serge VILAIN Eddy VAN GELDER,

Afgevaardigd Bestuurder  Voorzitter.
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2010 2009

Eigen vermogen 1.076 1.140

Totaal balans 1.239 1.558

Omzet 524 548

Bedrijfsresultaat  -66 -9

Financieel resultaat 2 4

Uitzonderlijk resultaat 0 0

Resultaat van het boekjaar -64 -5

Cash Flow 0 0

Gemiddeld aantal personeelsleden 2,3 2,5

Aaandeelhouderschap :    

G.i.m.b.  99,99%

Kerncijfers (in duizenden euro’s)

436



Beheersverslag
& Kerncijfers

437



Ter herinnering, naar aanleiding van de afsluiting van het “doelstelling II” programma 

(2000-2006) werd, in het kader van het EFRO 2007-2013 programma, in december 

2008 een nieuwe overeenkomst getekend tussen Brusoc en het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest. Dit akkoord werd  “Brusoc: doelstelling 2013” genoemd.

In de toepassing van deze overeenkomst werd bij besluit van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest op 6 november 2008 een subsidie van € 5,6 miljoen 

toegekend aan Brusoc. De overeenkomst voorziet ook de herinvestering van de 

terugbetaalde bedragen op de toegekende leningen tijdens het eerste programma, 

een bedrag dat momenteel is vastgesteld op € 3,7 miljoen maar dat zal worden 

verlaagd in functie van de verliezen op dossiers. 

Het nieuwe programma voorziet in de investering van een totaalbedrag van € 9,4 

in: Starterfonds projecten (71 %), Microkrediet projecten (18 %) en Thesauriekrediet 

projecten (7 %).

In de loop van het boekjaar werden veel investeringsaanvragen geanalyseerd door 

de vennootschap, wat tot de toekenning van een belangrijk aantal leningen leidde. 

In het kader van dit programma werden in 2010 32 Starterfonds dossiers afgewerkt 

voor een totaal van K€ 947, 6 Microkrediet dossiers voor een totaal van K€ 91 en 

5 Thesauriekrediet dossiers voor een totaal van K€ 35.

Op 31 december 2010 bedroeg het totaalbedrag van de toegekende leningen in 

het kader van het “doelstelling 2013” programma K€ 3.480, zijnde K€ 2.916 voor 

het Starterfonds met 85 dossiers, K€ 524 voor Microkredieten met 42 dossiers en             

K€ 40 voor Thesauriekredieten met 6 dossiers. 

Bovendien werden in 2010, wat de sociale economiedossiers betreft uitgevoerd 

in het kader van de gedelegeerde opdracht vanwege het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest met betrekking tot inschakelingbedrijven, 5 dossiers gerealiseerd voor een 

totaalbedrag van K€ 273.

Sinds het begin van de opdrachten die haar werden toevertrouwd heeft Brusoc 

meer dan 855 dossiers geanalyseerd waarvan er 372 werden goedgekeurd. Dankzij 

deze dossiers werden 974 voltijdse banen gecreëerd. 

01. Belangrijkste feiten van het boekjaar
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Het boekjaar wordt afgesloten met een nettowinst van K€ 93 in vergelijking met 

een winst van K€ 68 in 2009. 

De opbrengsten van Brusoc bestaan uit de geïnde interesten op de toegekende 

leningen (K€ 99), thesauriebeleggingen (K€ 80) en toegewezen subsidies van 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (K€ 296 in bedrijfsopbrengsten en K€ 521 

in financiële opbrengsten). Het bedrag van de subsidies dat in het resultaat in 

bedrijfsopbrengsten wordt overgenomen stemt overeen met het gedeelte van de 

toegekende subsidie dat gebruikt kan worden om de werkingskosten van het boekjaar 

2010 te dekken. Het bedrag van de in bedrijfsopbrengsten geboekte subsidies 

stemt overeen met de verliezen op dossiers tijdens het boekjaar. Deze laatste 

worden inderdaad gecompenseerd door de subsidies in de resultatenrekeningen 

op te nemen die overeenstemmen met die welke als kapitaalsubsidies in het eigen 

vermogen werden geboekt.

De kosten van Brusoc omvatten de gewone bedrijfskosten (K€ 389) en de 

waardeverminderingen geacteerd op de leningen (K€ 222 financiële kosten – 

korte termijngedeelte van de leningen – en K€ 361 uitzonderlijke kosten – lange 

termijngedeelte van de leningen). 

De bedrijfskosten bleven stabiel ten opzichte van vorig boekjaar. 

De waardeverminderingen geacteerd op de leningen bedragen in 2010 K€ 583 

(financiële kosten + uitzonderlijke kosten cf. hoger) tegenover K€ 642 in 2009, 

ofwel een daling van 9 %. Het niveau van de geacteerde waardeverminderingen 

lag in 2009 uitzonderlijk hoog. Er moet ook worden opgemerkt dat terugnemingen 

van waardeverminderingen konden worden geboekt in 2010 (K€ 62) dankzij de 

opvolging bij de inning van vorderingen. Het niveau van de waardeverminderingen 

blijft echter belangrijk. Dit is een logisch gevolg van de financiële crisis die vooral 

gevoeld werd bij het doelpubliek van Brusoc. 

Het percentage van de verliezen waargenomen bij de dossiers die werden 

gerealiseerd in het kader van de EFRO programma’s bedragen momenteel 28% 

voor de eerste programmering (2000-2006), een equivalent percentage werd al 

opgemerkt in de tweede programmering terwijl we, in de eerste programmering, 

bijna aan het einde van de terugbetalingen van de leningen komen. 

Het percentage van de verliezen van 28% blijft echter uiterst redelijk, zelfs vrij goed, 

rekening houdend met de sociale economiesector. 

02. Commentaar op de jaarrekening

a. Resultaten van het boekjaar
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b. Balans op 31 december 2010

Het totaal van het actief bedraagt K€ 10.728 en bevat hoofdzakelijk de financiële 

vaste activa (K€ 1.346 – waarvan 93% bestaat uit het lange termijngedeelte van 

het saldo op de toegekende leningen en 7% uit de deelnemingen), de vorderingen 

op ten hoogste één jaar bevatten het korte termijngedeelte van het saldo op de 

toegekende leningen (K€ 957) en het saldo van nog te ontvangen subsidies van het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest (K€ 401) alsook de thesaurie (K€ 7.880). 

Het passief van de balans bevat, voor het grootste deel, het eigen vermogen t.b.v. 

K€ 9.795, ofwel 91% van het totaal. 

Deze bevatten, naast het kapitaal van K€ 860 en het overgedragen verlies van                

K€ 415, de subsidies ontvangen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bestemd 

om de toegekende leningen of de tussenkomsten in kapitaal te dekken in het kader 

van de gedelegeerde opdrachten waarvan hierboven sprake. De bedragen ter 

dekking van een deel van de werkingskosten en het verlies opgelopen in dossiers 

werden hier ook bij gerekend (cf. hoger)

Van het totaal van de ontvangen subsidies is eveneens een voorziening voor 

uitgestelde belastingen afgetrokken. Deze voorziening dekt een raming van de latente 

belastingen op het bedrag van de subsidies die in de toekomstige resultaten zullen 

worden opgenomen, zijnde het saldo van de nog af te houden werkingskosten (4% 

van de nog te investeren bedragen in het programma doelstelling 2013) en ook een 

raming van de toekomstige verliezen op lopende of nog toe te wijzen leningen. 

Het resterende saldo van de subsidies onder de rubriek van het eigen vermogen 

“kapitaalsubsidies” bedraagt op het einde van het boekjaar K€ 9.351. 

Het saldo van de passiva bevat hoofdzakelijk de voorziening voor uitgestelde 

belastingen waarvan hierboven sprake t.b.v. K€ 788 alsook de korte termijnschulden 

die het resultaat zijn van de lopende activiteit van de vennootschap (K€ 127). 
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Sinds de afsluiting van het boekjaar heeft zich geen enkele beduidende gebeurtenis 

voorgedaan. Er is zelfs geen enkele omstandigheid te melden die een noemenswaardige 

invloed op de ontwikkeling van de maatschappij zou kunnen hebben.

De Raad van Bestuur heeft, gedurende het boekjaar 2010, geen kennis gehad van 

een handeling of beslissing die de onmiddellijke toepassing van artikel 523 van het 

Wetboek van Vennootschappen tot gevolg zou hebben. 

De Raad van Bestuur benadrukt eveneens, om te voldoen aan de wettelijke bepalingen 

met betrekking tot het beheersverslag, dat geen enkele handeling of activiteit op het 

gebied van onderzoek en ontwikkeling werd uitgevoerd gedurende 2010, dat er geen 

bijkantoor bestaat en dat er geen gebruik werd gemaakt van een specifiek of riskant 

financieel instrument. 

De Raad van Bestuur verklaart een getrouw beeld van de evolutie van zaken, van 

de staat van de vennootschap en van haar resultaten weergegeven te hebben. Hij 

verklaart verder dat de vennootschap geen enkel belangrijk of abnormaal risico heeft 

geïdentificeerd en dat de enige risico’s of onzekerheden waarmee de vennootschap 

werd geconfronteerd inherent waren aan de uitgeoefende activiteit.    

Aangezien de vennootschap op 31 december 2010 een overgedragen verlies 

vertoont, dient dus in toepassing van artikel 96 van het Vennootschapswetboek, 

de toepassing van de waarderingsregels in de veronderstelling van de continuïteit 

verantwoord te worden. Rekening houdend met het belang van het eigen vermogen 

van de vennootschap en de steun van de moedermaatschappij, wordt de toepassing 

van de waarderingsregels in de veronderstelling van de continuïteit gerechtvaardigd.       

De Raad van Bestuur stelt aan de Algemene Vergadering voor om de rekeningen 

goed te keuren en kwijting te geven aan de bestuurders en de commissaris. De Raad 

stelt eveneens voor het resultaat als volgt toe te wijzen:

Winst van het boekjaar € 92.808,24

Overgedragen verlies van vorig boekjaar  - € 508.199,01

Te verwerken verlies  - € 415.390,77

Overgedragen verlies - € 415.390,77

Opgemaakt te Brussel op 14 april 2011

 Serge VILAIN

 Voorzitter

Belangrijke gebeurtenissen sinds de afsluiting van het boekjaar03.
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2010 2009

Eigen vermogen 9.795 9.924

Totaal balans 10.728 10.911

Bedrijfsresultaat   -85 -107

Financieel resultaat 534 409

Uitzonderlijk resultaat -358 -234

Resultaat van het boekjaar 91 68

Cash Flow 93 72

Gemiddeld aantal personeelsleden 3,0 2,2

Aaandeelhouderschap :    

G.i.m.b.   94,24%
P&V Verzekeringen 5,76%

Kerncijfers (in duizenden euro’s)
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Beheersverslag
& Kerncijfers
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Sofibru heeft in 2010 haar lopende operaties voortgezet nl. de leasing van het op de 

Stassartstraat 26 gevestigde gebouw, t.g.v. haar moedermaatschappij de G.i.m.b. 

en de hypothecaire lening die aan de vennootschap Langimo werd toegekend.

Deze operaties gebeurden zoals voorzien en de winst stemt overeen met de 

begroting. 

Het totaal van de activa bedraagt K€ 2.435 Het omvat voornamelijk enerzijds de 

hoofdsom van de leasing van de G.i.m.b. (K€ 876) en die van Langimo (K€ 696), 

en anderzijds thesauriebeleggingen t.b.v. K€ 819.

De passiva bevatten voornamelijk het eigen vermogen (K€ 1.741) evenals de           

hoofdsom van de kredietlijn bij Dexia, die een gedeelte van de leasing heeft 

gefinancierd (K€ 625).

Het boekjaar wordt afgesloten met een winst van K€ 26,3 tegenover K€ 25,7 in 

2009. De winst die in de begroting werd voorzien, bedraagt K€ 22,7. 

Het verschil met de begroting wordt voornamelijk verklaard door de daling van de 

prestaties die door de G.i.m.b. gefactureerd worden en omdat het rendement van 

de thesauriebeleggingen hoger lag dan begroot.

De financiële opbrengsten van de leasing van de G.i.m.b. liggen in de lijn van de 

begroting en dalen ingevolge de herziening van de van toepassing zijnde interestvoet 

in 2010 (driejaarlijkse herziening aangepast aan deze die van toepassing is voor de 

financiering bij Dexia), samen met de hoofdsom.

De ontvangen intresten op de lening van Langimo liggen eveneens in de lijn van de 

begroting en dalen samen met de hoofdsom.

De opbrengsten uit thesauriebeleggingen stijgen in vergelijking met de begroting en 

stijgen lichtjes in vergelijking met 2009 omwille van de stijging van de thesaurie.
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De financiële kosten omvatten de kosten m.b.t. de financiering bij Dexia van een 

gedeelte van de leasingoperatie met de G.i.m.b. en liggen in de lijn van de begroting; 

ze dalen in vergelijking met 2009 omwille van de herziening van de interestvoeten, 

samen met de hoofdsom.

De bedrijfskosten omvatten de facturering van de prestaties van de G.i.m.b., de 

honoraria van de commissaris, diverse kosten voor wettelijke publicatie en voor 

de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid; ze zijn gestegen in vergelijking met de 

begroting en met het vorig boekjaar zoals eerder uitgelegd.

De geschatte belasting op de winst van het boekjaar is nul omwille van de afrek van 

de notionele intrest.

Sinds de afsluiting van het boekjaar heeft zich geen enkel belangrijk feit voorgedaan. 

en de raad van bestuur heeft tijdens het boekjaar 2010 geen kennis van een 

handeling of beslissing die leidde tot de onmiddellijke toepassing van de bepalingen 

van artikel 523 van de vennootschapswetgeving.

De raad van bestuur benadrukt tevens dat, in navolging van de wettelijke bepalingen 

inzake het beheersverslag, in 2010 geen enkele operatie of activiteit werd uitgevoerd 

op het vlak van onderzoek of ontwikkeling, dat er geen filiaal bestaat en dat er geen 

enkel bijzonder financieel of risicodragend instrument werd gebruikt.

De raad van bestuur verklaart een getrouw beeld van de evolutie van de zaken, 

van de toestand van de vennootschap en van haar resultaten weergegeven te 

hebben. De raad verklaart daarenboven dat de vennootschap geen enkel belangrijk 

of abnormaal risico heeft geïdentificeerd; de enige risico’s of onzekerheden zijnde 

diegene inherent aan de uitgeoefende activiteit.

De raad van bestuur stelt aan de algemene vergadering voor om de rekeningen 

goed te keuren en kwijting te geven aan de bestuurders en de commissaris. De 

raad stelt eveneens voor het resultaat als volgt toe te wijzen :
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2010 2009

Eigen vermogen 1.741 1.735

Totaal balans 2.435 2.509

Bedrijfsresultaat -35 -37

Financieel resultaat 61 63

Uitzonderlijk resultaat 0 0

Resultaat van het boekjaar 26 26

Cash Flow 26 26

Gemiddeld aantal personeelsleden 0 0

Aaandeelhouderschap :      

G.i.m.b.   80,00%
Dexia Bank  20,00%

Kerncijfers (in duizenden euro’s)
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Beheersverslag
& Kerncijfers
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De N.V. Sfar werd door de G.i.m.b. belast met de uitvoering van de opdracht, 

haar toevertrouwd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, voor de bouw van 

sociale en middelgrote woningen op terreinen die toebehoren aan verschillende 

openbare entiteiten. In 2010 werkte Sfar de juridische, financiële en operationele 

voorwaarden, nodig voor deze opdracht, verder uit.

Zo werden, volgend op de oprichting van zeven filialen gedurende de vorige boekjaren, 

tijdens dit boekjaar 2010 twee bijkomende filialen opgericht met betrekking op de 

terreinen gelegen op de hoek van de Ruslandstraat en de De Merodestraat alsook 

op de hoek van de Ruslandstraat en Zwedenstraat (Sfar MIDI) en op het terrein 

gelegen aan de Alsembergsesteenweg n° 1091 te Ukkel (Sfar Alsemberg). 

Ook werd een nieuwe aanbesteding gelanceerd en dit rekening houdend met de 

noodzaak de financiering van de gedelegeerde opdrachten voort te zetten en het 

einde, in maart 2011, van het trekkingsrecht  op het toegekende krediet aan Dexia 

in het kader van een openbare Europese aanbesteding voor financiële diensten.

Gezien het feit dat Sfar of haar filialen verantwoordelijk kon worden gesteld, 

uitgezonderd werfrisico’s, inzake schade die zich kan voordoen op haar terreinen of 

op de terreinen die haar werden toegewezen heeft Sfar zijn verzekeringen aangevuld 

met de onderschrijving van een globale “BA gebouw” polis voor de braakliggende 

terreinen of terreinen met bomen en struiken en/of oude gebouwen. 

Ondanks het feit dat de actie van de bewoners om de uitvoering van de vergunning, 

aan Sfar verstrekt voor haar terrein Alsemberg, te annuleren en op te schorten 

gevoerd werd tegen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en dat het Sfar filiaal 

Alsemberg vooraf werd opgericht, werd het nuttig en noodzakelijk geacht dat 

Sfar (Holding) eveneens kon tussenkomen in de procedure. Daartoe werd begin 

september 2010 een verzoek tot tussenkomst ingediend. 

Belangrijkste feiten van het boekjaar01.
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Het totaal van de activa bedraagt € 5.818.893,3. Het bevat:

•	 Immateriële	 vaste	 activa	 t.b.v.	 € 622.646,73, afgeschreven op vijf jaar 

m.b.t. de kosten van de onderneming voor de ontwikkeling van de aan Sfar 

toegewezen missie, die nog verscheidene jaren zal lopen.

•	 Deelnemingen	 (99	 %)	 in	 de	 filialen	 Sfar-Molenblok,	 Chemin	 Vert,	 Roue,	

Bolivar, Paroisse, Middelweg, Polders, Midi en Alsenberg t.b.v. € 552.600 

en vorderingen op deze verbonden ondernemingen t.b.v. € 3.865.186,02. 

Wat de deelneming en de vorderingen op de filialen van Molenblok, 

Chemin Vert, Roue en Paroisse betreft, net zoals voor vorig boekjaar en 

ondanks de toepassing van de waarderingsregels in de veronderstelling 

van discontinuïteit door deze filialen tijdens het  boekjaar 2009, werden 

hun inschrijvingswaarde behouden. Hiervoor wordt verwezen naar het 

beheersverslag van vorig boekjaar, afgesloten op 31 december 2009 en 

naar de beheersverslagen 2010 van de filialen. 

•	 Het	saldo	bevat	hoofdzakelijk:	:

- Handelsvorderingen, voornamelijk op de filialen, t.b.v. € 150.668,39.

- Liquide middelen t.b.v. € 584.649,20.

De passiva bevatten :

•	 Het	eigen	vermogen	t.b.v.	€ 99.567,99.

•	 financiële	schulden	ten	aanzien	van	Dexiabank	t.b.v.	€ 5.556.735,16 in het 

kader van een door het Gewest gewaarborgde lening.

•	 het	saldo	bevat	hoofdzakelijk	schulden	ten	aanzien	van	leveranciers	en	te	

ontvangen facturen t.b.v. € 150.013,40.

02.
a. Balans op 31 december 2010

b. Resultaten van het boekjaar
Het boekjaar wordt afgesloten met een verlies van € 180.545,04.

Commentaar op de jaarrekening
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Sinds de afsluiting van huidig boekjaar heeft zich geen enkel belangrijk feit voorgedaan en er is 

geen enkele omstandigheid te melden die een noemenswaardige invloed op de ontwikkeling 

van de vennootschap zou kunnen hebben.

Rekening houdend met de betrokkenheid van haar enige aandeelhouder, de G.I.M.B. in het kader 

van de gedelegeerde opdracht van de vennootschap, maar ook met de geacteerde vorderingen 

t.o.v. de filialen waarvan hierboven sprake en met de vermindering van de verliezen ingevolge 

het verdere beheer van de projecten, ziet de Raad van Bestuur geen reden om de toepassing 

van de waarderingsregels in de veronderstelling van de continuïteit in twijfel te trekken, hoewel 

artikel 96.6 van het Wetboek van Vennootschappen van toepassing is.

Los van de bepalingen van § 3 van artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen (direct 

of indirect bezit van 95% van de stemmen en gebruikelijke handelingen) die terzake bijzondere 

formaliteiten vereisen, is de Raad van Bestuur van mening dat er zich geen enkel patrimoniaal 

belangenconflict heeft voorgedaan.

De Raad van Bestuur benadrukt dat geen enkele handeling of activiteit in het kader van 

onderzoek en ontwikkeling uitgevoerd werd gedurende 2010 behalve (onder alle voorbehoud) 

de activering van immateriële vaste activa waarvan sprake in de vorige verslagen. Hij benadrukt 

tevens dat de vennootschap niet over een bijhuis maar over filialen beschikten en dat zij van 

geen enkel bijzonder financieel instrument gebruik maakt.

Belangrijke gebeurtenissen sinds 
de afsluiting van het boekjaar03.
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In overeenkomst met de wetgeving benadrukt de Raad van Bestuur dat wat    

betreft door de vennootschap gelopen prijsrisico, kredietrisico, liquiditeitsrisico 

en kasstroomrisico, een nieuwe aanbesteding voor financiële diensten werd 

uitgeschreven volgens de onderhandelingsprocedure. Conform aan de bijzondere 

specificaties werden eind maart twee offertes ontvangen die worden geanalyseerd. 

De Raad van Bestuur verklaart een getrouw beeld van de evolutie van de zaken, van 

de toestand van de vennootschap en van haar resultaten weergegeven te hebben. De 

Raad verklaart daarenboven dat de vennootschap geen enkel belangrijk of abnormaal 

risico heeft geïdentificeerd; de enige risico’s of onzekerheden zijnde diegene inherent 

aan de uitgeoefende activiteit.

De Raad van Bestuur stelt aan de algemene vergadering voor om de rekeningen 

goed te keuren en kwijting te geven aan de bestuurders en de commissaris. De raad 

stelt eveneens voor het resultaat te verwerken als volgt:

Verlies van het boekjaar € 180.545,04 

Overgedragen verlies van het vorig boekjaar € 340.050,18

Te verwerken verlies € 520.595,22

Over te dragen verlies    € 520.595,22 

Opgemaakt te Brussel op 28 april 2011

Serge VILAIN

Vast Vertegenwoordiger van de n.v. Sofibru, 

Afgevaardigd Bestuurder,

Voorzitter van de Raad van Bestuur
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