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STUREN
WOORD VAN DE VOORZITTER 

SERGE 
VILAIN
VOORZITTER
VAN HET 
DIRECTIECOMITÉ 

WOORD VAN DE VOORZITTER 
Dit jaar heb ik nog eens de fundamentele rol van de vrouwen en de mannen uit mijn team 
vastgesteld. Ze zijn de motor van finance.brussels/GIMB groep. Zonder hen, zou geen 
enkel van de ondernomen projecten mogelijk geweest zijn. Ik ben fier op het werk dat we 
samen hebben verwezenlijkt en ik dank hen hiervoor.

2015 was intensief, druk en rijk: één om niet te vergeten. 

Eerst en vooral qua statistieken heeft de gewestelijke investeringspool records behaald, 
zowel in bedrag als in het aantal investeringen: zowat 15.000.000 € voor 
100 gefinancierde ondernemingen.

Nu op een totaal ander vlak: ten gevolge van de 6de Staatshervorming, is finance.
brussels/GIMB groep sinds juli 2014, via haar dochtermaatschappij Brupart, belast 
met opdrachten voor het toekennen van beroepskredieten en hun begeleiding wat 
vroeger door het Federaal Participatiefonds werd uitgevoerd. Brupart vervolledigt 
en versterkt de reeks producten van de groep finance.brussels/GIMB groep en is het 
eerste investeringsinstrument voor de zelfstandigen en de middenklasse in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest.

Ik kondigde het reeds vorig jaar aan dat er een marksegment is waar we een oplossing 
wensen aan te brengen: deze van het seed capital, of van de bedrijven in pre-
commercialisatiefase, want we zijn sinds lang overtuigd dat hier een belangrijke rol is 
weggelegd voor de operatoren van de openbare sector. In 2015 hebben we vooruitgang 
geboekt in dit dossier, in partnerschap met Innoviris en in 2016 hopen we een uniek 
toegangspunt van financiering voor vernieuwende bedrijven op punt te stellen. Deze wil 
om de toegang tot overheidsfinancieringen te vereenvoudigen leunt helemaal aan bij de 
wil die onze hoofdaandeelhouder heeft om het landschap van de Brusselse instellingen 
in dienst van ondernemers te herorganiseren en te rationaliseren. 

2015 was ook de gelegenheid om het vijfjarig bestaan van onze dochtermaatschappij, 
gericht op de ondernemingen die exporteren, toe te juichen. Sinds haar oprichting 
konden 40 Brusselse bedrijven internationale markten prospecteren, partnerschappen 
ontwikkelen, dochtermaatschappijen vestigen buiten onze grenzen. 

Brusoc, dochtermaatschappij gericht op lokale en sociale economie, viert haar 15jarig 
bestaan. Ze is fier op haar balans: bijna 700 ondersteunde microondernemingen en 
3138 nieuwe jobs. De gewestelijke financieringspool bevordert het Brussels socio-
economisch weefsel door de ontwikkeling en de creatie van zeer kleine ondernemingen/ 
KMO’s via toegankelijke en aangepaste financiële middelen, op de eerste plaats te 
stellen.

Het laatste punt, en niet het minste dat ik wens te benadrukken, is het resultaat 
waarmee 2015 wordt afgesloten. Voor het tweede opeenvolgend jaar levert ons werk 

een winstgevend resultaat op. Naast de prestatie, is het een positieve 
boodschap. 

Inderdaad als we winst maken is dit dankzij de exits die we hebben 
gemaakt in onze investeringsportefeuille. Dit wijst op de kwaliteit 
van de Brusselse ondernemingen die investeerders aantrekken, maar 
ze zijn ook een voorbode van een meer optimistische visie, na zeven 
opeenvolgende moeilijke jaren. 

Het is met dit sprankeltje hoop dat ik afsluit, ondanks de pijnlijke 
omstandigheden van begin 2016. We verzekeren u dat alle teams van 
finance.brussels/GIMB groep klaar staan om samen te werken aan het 
belangrijkste, namelijk  om het Brusselse socio-economische weefsel 
een nieuwe impuls te geven en daarmee aan het imago van onze stad-
gewest. 
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Juridisch adviseur
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PROFESSIONALISEREN
HET BEROEP VAN FINANCE.BRUSSELS/GIMB GROEP

DE GROEP GEVORMD 
DOOR DE GEWESTELIJKE 
INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ 
BRUSSEL EN HAAR 
DOCHTERMAATSCHAPPIJEN, 
FINANCE.BRUSSELS/GIMB GROEP, 
VORMT DE POOL VAN OVERHEIDS-
FINANCIERING IN HET BRUSSELS 
HOOFDSTEDELIJK GEWEST. HAAR 
EERSTE OPDRACHT BESTAAT UIT 
DE ONDERSTEUNING VAN STARTERS 
EN ONDERNEMINGEN DIE GROEIEN.

ONS 
BEROEP 

DE TOEGANG TOT FINANCIERING VERGEMAKKELIJKEN

finance.brussels/GIMB-groep, die rekening houdt met de economische 
politiek van het Gewest, streeft naar het bevorderen van de oprichting, de 
reorganisatie, de uitbreiding of de overdracht van privé-ondernemingen in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door de toegang tot financiering te 
vergemakkelijken. 

TUSSENKOMST OP ELK STADIUM VAN ONTWIKKELING VAN DE 
ONDERNEMINGEN 

finance.brussels/GIMB-groep biedt in om t’ even welk stadium 
van ontwikkeling van de onderneming een aangepaste oplossing 
aan de kandidaat ondernemers en de Brusselse ondernemingen 
door het toekennen van verschillende financiële middelen: lening, 
kapitaaldeelname, of co-financiering via haar dochtermaatschappijen:

• Financiering van de ondernemingen in uitbreidingsfase (GIMB) 

• Financiering van zelfstandigen en zeer kleine ondernemingen 
(Microfinance: Brupart en Brusoc) 

• Financiering van jonge vernieuwende ondernemingen (Brustart)

• Financiering van exportondernemingen (Exportbru)

• Co-financiering van KMO’s (Brucofin, samenwerking met de banken) 

DUURZAAM PARTNERSCHAP

De investeringsaanpak van finance.brussels/GIMB-groep is gebaseerd 
op een duurzaam en opbouwend partnerschap met de onderneming door 
haar te begeleiden in al haar ontwikkelingsfasen.

RENDEMENT 

finance.brussels/GIMB-groep streeft niettemin een opbrengst na en let op 
de rentabiliteit van haar investeringen.

OP DE MARKT BIEDT FINANCE.BRUSSELS:

• Toegang tot financiering vergemakkelijken voor zij die moeilijkheden 
ondervinden voor een bankkrediet door de Brusselse werkgelegenheid 
te bevorderen

• Financiering voor jonge ondernemende bedrijven

• Financiering van exportprojecten.

• Gepersonaliseerde begeleiding van de promotoren gebaseerd op 30 
jaar ervaring.
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ONDERSTEUNEN
DE OPDRACHTEN VAN FINANCE.BRUSSELS/GIMB GROEP

1/  DE BRUSSELSE ONDERNEMINGEN 
ONDERSTEUNEN

2/  SPECIFIEKE OPDRACHTEN 
UITVOEREN VOOR HET BRUSSELS 
HOOFDSTEDELIJK GEWEST

ONZE 
OPDRACHTEN 

11
1/ DE BRUSSELSE ONDERNEMINGEN ONDERSTEUNEN

• Momenteel met een financieringsportfolio van meer dan 300 bedrijven 
met meer dan 20.000 jobs, neemt finance.brussels volledig deel 
aan het socio-economisch dynamisme van het Gewest door het 
bevorderen van de oprichting en de ontwikkeling van Brusselse zeer 
kleine ondernemingen en KMO’s, en ook de creatie van jobs. Elke 
dochtermaatschappij heeft een zeer specifieke rol volgens het profiel 
van de te ondersteunen onderneming en dekt zo alle bedrijfsgrootten 
en alle activiteitensectoren. 

• finance.brussels is vandaag de dag de onbetwistbare speler die 
meewerkt aan de positionering van Brussel als hoofdstad van het 
ondernemerschap en zo de aantrekkelijkheid, de concurrentiepositie 
en de uitstraling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevordert.

2/  SPECIFIEKE OPDRACHTEN UITVOEREN VOOR HET BRUSSELS 
HOOFDSTEDELIJK GEWEST

• Bovendien voert finance.brussels prestaties uit in het kader van 
specifieke opdrachten voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, haar 
hoofdaandeelhouder. 

 Met deze opdrachten kan de Brusselse Regering gebruik maken 
van de ervaring van finance.brussels op het vlak van alternatieve 
financieringen en/of het beheer van gemengde bedrijven in privé-
openbare partnerschappen.

• finance.brussels behandelt de nieuwe aanvragen die bij het 
Brussels Waarborgfonds ingediend worden. De opdracht 
van deze laatste bestaat erin om de toekenning van 
beroepskredieten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
te vergemakkelijken door aan de kredietinstellingen een 
substantieel deel van de waarborgen te geven die zij eisen van 
de KMO’s en de zelfstandigen.

• De dochtermaatschappij SFAR werd opgericht om de bouw van 
sociale en middelgrote woningen te realiseren. 

• De dochtermaatschappij BRINFIN staat het Gewest bij met 
financieel advies en beheer. Ze zorgt voor het boekhoudkundig 
en financieel beheer van het Brussels Gewestelijk 
Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën, 
aangevuld met een opdracht om de gemeenten en de OCMW’s 
te helpen. Brinfin verzekert tegelijkertijd opdrachten van 
financieel advies voor het thesaurie-en schuldbeheer van het 
COCOF, de R.T.B.F. en het Irisnet van de Brusselse openbare 
ziekenhuizen. Er worden haar ook nog enkele specifieke taken 
toevertrouwd, zoals de opstelling van het Huisvestingsplan. 
Brinfin neemt ook deel als raadgever aan de thesauriecomités 
van de Haven van Brussel.

• De dochtermaatschappij BRUSERVICES is gespecialiseerd in 
de ‘hotelling’ van callcenters en bedrijvencentra en verzekert 
ook opdrachten van herstructurering van ondernemingen in het 
portfolio van finance.brussels. 
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KERNCIJFERS 2015
2015, een opmerkelijk jaar met veel activiteiten: 
de cijfers bewijzen het !

 groei 
van het aantal 

verleende 
financieringen 

+35% geïnvesteerd 
in ondernemingen 

met minder dan 
50 personen 

ondernemingen 
gefinancierd

 groei van het 
bedrag dat werd 

geïnvesteerd 

gerealiseerde 
exits

geïnvesteerd 
in mode 

en design

 ondersteunde 
jobs

60%

+64%

7
27%

986

97
14.931.149€

Een recordjaar: 

geïnvesteerd

Risico-kapitaal

Ondernemingen

Co-financiering met bank Microfinanciering

Historiek 
investeringen

Sectoren

2012

2015

2013
2014

Verdeling van de 
investeringen volgens filiaal 

geïnvesteerd in 
risicokapitaal voor 

23 verleende 
financieringen

geïnvesteerd 
in cofinanciering 
met de bank voor 

10 verleende financieringen

geïnvesteerd in 
microfinanciering 
voor 64 verleende 

financieringen

 gefinancierde 
ondernemingen 
in portefeuille 

49% 38% 13%

319
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in miljoen

Agro-voeding 1,1%

Kapitaal en ontwikkeling 1,7%
Klein- en groothandel 8,8%

 Communicatie en evenementen 4,4%

Horeca 18,8%

Transport en logistiek 2,2%

  ICT en digitale economie 4,5%
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VERANTWOORD-
ELIJKHEID NEMEN

ECONOMISCHE TREND

DE ECONOMISCHE CONTEXT
Brussel blijft veruit het grootste 
tewerkstellingsgebied van het land - en dat met 
het hoogste productiviteitspercentage -, het derde 
gewest dat het meest bijdraagt aan het BBP van 
Europa, maar ook één van deze waar de socio-
economische uitdagingen voor haar bevolking en 
haar ondernemingen het belangrijkst zijn.

De groei in de wereld, in Europa en in België start met 
moeite opnieuw. Nu dat de intrestvoeten historisch 
laag zijn, talmt daarenboven de kredietverlening 
aan de ondernemingen. Evenwel, daar het nog te 
vroeg is om van een aanhoudende daling van de 
werkloosheid te spreken, in het bijzonder voor de 
jongeren, laat zich een positieve lichte heropleving 
voelen op de Brusselse arbeidsmarkt (een trend die 
de regionale economische vooruitzichten 2015-
2020 blijken te bevestigen). Men stelt eveneens 
voor het afgelopen jaar een relatieve daling van 
het aantal faillissementen vast. De buitengewone 
hedendaagse trend waarbij de brusselse economie 
zich meer en meer toespitst op de dienstsector 
(meer dan 90% van de toegevoegde waarde en 
de werkgelegenheid) moet het voortbestaan van 
de kleine en middelgrote industriële bedrijven niet 
doen vergeten (zoals blijkt uit de populariteit van de 
microbrouwerijen) of de creatie van werkgelegenheid 
voor de minst gekwalificeerden (met nog steeds 
merkbare wijzigingen in de horeca). Een teken van 
maatschappelijke verandering, bijvoorbeeld hulp aan 
personen, , blijkt een bevoorrechte sector voor de 
groei van de werkgelegenheid te zijn.

Fundamentele socio-economische maatregelen 
werden aangenomen door de Regering en het 
Brussels Parlement. De 'Brusselse tax shift' 
tot stand gekomen in oktober 2015 toont een 
bereidheid bij de regionale overheid om zijn nieuwe 
financieringscapaciteiten volledig te gebruiken. 
Het Brussels Gewest heeft dit jaar een budgettair 
evenwicht bereikt, dat het vooruitzicht opent voor 

meer stabiele overheidsfinanciën. Een grotere 
volatiliteit markeert zich echter aan de kant van de 
federale overheid.

Naast andere openbare economische instellingen, 
heeft finance.brussels met haar specificiteit 
als marktspeler deelgenomen aan meerdere 
werkzaamheden die geleid hebben tot de aanneming 
van de Strategie 2025 van de gewestelijke Regering. 
Deze heeft de hervorming van de overheidssteun 
rechtstreeks verstrekt door het Gewest, 
aangesproken voor de economische expansie. 
Onder de vele andere open projecten is er namelijk 
de voorbereiding van een Small Business Act, een 
programmering van de werking van de openbare 
instrumenten van de economie die zich nog meer 
richten op de behoeften van de KMO’s, onze core 
business.

Aan het einde van het jaar, als teken van erkenning 
van het verrichte werk, voornamelijk op het gebied 
van de sociale economie, heeft de Minister van 
Economie eveneens beslist om aan de finance.
brussels groep bijkomende middelen toe te kennen 
ter ondersteuning van de nieuwe beroepen in de 
kringloopeconomie en voor de ontwikkeling van de 
ondernemingen in de audiovisuele sector.

Na een 'Brussels Bashing' zowel ongegrond als 
onrechtvaardig, moet de 'Brussels Pride' komen. 
Het is de taak van finance.brussels om er met al 
haar kracht en deskundigheid toe bij te dragen 
in samenwerking met haar aandeelhouders, het 
Gewest en haar huidige en toekomstige partners. 
Net zoals het Gewest het eerste deel van haar 
bestaan doorbracht om haar zware nalatenschap te 
stabiliseren, neemt onze groep actief deel aan haar 
nieuwe opstelling. Het is meer dan noodzakelijk dat 
de dynamische ondernemersgeest ook in Brussel de 
meest vruchtbare blijft, maar aanzienlijk riskanter 
dan in de beginjaren van haar bestaan.

15
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DEELNEMEN
BRUPART NEEMT DE FAKKEL OVER VAN HET FEDERALE PARTICIPATIEFONDS

BRUPART IS HET ENIGE 
INVESTERINGSKANAAL 
VOOR ZELFSTANDIGEN EN DE 
MIDDENKLASSE IN HET BRUSSELS 
HOOFDSTEDELIJK GEWEST.

17

Brupart is sinds 1 juli 2014 het nieuwe filiaal van de groep finance.brussels. Brupart vormt 
het enige investeringskanaal dat zich richt tot zelfstandigen en de middenklasse in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Inderdaad, tengevolge van de 6de staatshervorming is 
het federale Participatiefonds in liquidatie gegaan. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
gaf finance.brussels de bevoegdheid om via haar filiaal Brupart, naamloze vennootschap 
van publiek recht, professionele leningen en begeleidingen toe te kennen, missies die in het 
verleden door het Fonds werden verwezenlijkt.

Brupart heeft de leningen voor zelfstandigen en KMO's geherdefinieerd om enerzijds 
rekening te houden met het bestaande gamma kredietproducten van finance.brussels, maar 
heeft deze anderzijds ook vereenvoudigd en aangepast, rekening houdend met de eigenheid 
van de Brusselse economie. De voorwaarden voor de begeleiding van zelfstandigen en 
KMO's werden eveneens herzien : ofwel zorgt Brupart voor de begeleiding, ofwel wordt 
deze gerealiseerd door een erkend steunpunt van Brupart dat hiervoor wordt vergoed op 
basis van de kwaliteit van de ingediende dossiers. Ten slotte ontmoet Brupart stelselmatig 
de promotor met het oog op het creëren van een vertrouwensrelatie, wat een belangrijke 
voorwaarde uitmaakt voor het toekennen van een lening. 

Brufin

Brupart kan tezamen met een door hem 
erkende bankinstelling leningen verschaffen 
tot 200.000 € maar wel beperkt tot 50% 
van de totale financieringsbehoefte van de 
KMO (eenmanszaak of vennootschap). Een 
eigen inbreng van minimum 10 % van het 
globale project is vereist. De waarborg(en) 
worden in pari passu gedeeld tussen de 
bank en Brupart. 

De leningaanvragen kunnen hetzij door de 
bank, hetzij rechtstreeks door de promotor 
worden ingediend. In het laatste geval 
verleent Brupart een principeakkoord dat 
vervolgens bevestigd moet worden door de 
erkende bankinstelling. 

Boost-me

Brupart verleent leningen tot 50.000 € 
aan zelfstandigen en kleine ondernemingen 
(minder dan 4 jaar ingeschreven in de 
Kruispuntbank van Ondernemingen) 
die gevestigd zijn of een professionele 
activiteit wensen op te starten buiten de 
Prioritaire Interventiezone van Brussel. De 
leningaanvragen Boost-me kunnen hetzij 
door de promotor, hetzij door een erkend 
steunpunt van Brupart worden ingediend. 
Een eigen inbreng van 25% van het project 
is vereist (of 10% indien de promotor nog 
geen 30 jaar is). 

TWEE TYPES VAN LENINGEN

Gepersonaliseerde begeleiding

In het kader van de lening Boost-me, wordt 
de promotor gedurende de hele looptijd 
van de lening begeleid, hetzij door Brupart, 
hetzij door het erkend steunpunt.

 BRUPART, HET EERSTE BOEKJAAR:

114 DOSSIERS WERDEN INGEDIEND

461.750,5 € WERDEN GEÏNVESTEERD
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Brusoc financiert en begeleidt 
zelfstandigen, kleine 
ondernemingen en projecten van 
sociale economische integratie 
in probleemwijken van het 
Gewest door toekenning van 
leningen aan gunsttarieven. 
De dochtermaatschappij is 
gespecialiseerd in het beheer 
van verscheidene eenvoudige en 
aangepaste financiële producten 
om de creatie, de groei en de hulp 
ter ontwikkeling van projecten te 
bevorderen van een publiek dat 
wordt uitgesloten door de bank. 
Vandaag de dag werden 80% van de 
toegekende leningen terugbetaald 
en kunnen de investeringen worden 
voortgezet en de actie van de 
basisfondsen verlengd. 

Een geïndividualiseerde 
begeleiding

Naast de geïnvesteerde financiële 
middelen, biedt Brusoc een 
geïndividualiseerde begeleiding aan 
al haar partners (begunstigden). 

De 3.138 directe lokale en niet-
delocaliseerbare jobs worden 
ondersteund in gevarieerde 
activiteitensectoren in het 
bijzonder de klein- en groothandel, 

de HORECA, het transport, de 
dienstverlening. Het gaat dikwijls 
om producten en diensten die het 
dagelijks leven van de Brusselaars 
vergemakkelijken. Daarbij heeft 
Brusoc over het algemeen heel wat 
bedrijven ondersteund die actief 
zijn in duurzame ontwikkeling. 
Concreet, de beslissingen voor 
tussenkomst werden genomen met 
voorkeur voor het menselijk aspect, 
de ondernemerscapaciteiten en de 
economische haalbaarheid van het 
project.

FEDER 2007-2013

Brusoc startte haar activiteiten op 
in het kader van de programmatie 
Objectief II (2000-2006) van het 
Europees fonds voor gewestelijke 
ontwikkeling (EFRO). Haar werk 
werd erkend en dan ook verlengd 
bij de programmatie EFRO 2007-
2013. Brusoc sluit zich perfect aan 
bij de doelstellingen van steun door 
financiële middelen voor te stellen 
voor de financiering van de zeer 
kleine ondernemingen, afgestemd 
op de noden van elkeen en kan 
als publieke Brusselse speler een 
concreet antwoord geven voor het 
nodige elan van het economisch 
weefsel in de verzwakte wijken van 
de Hoofdstad. 

19
BEGELEIDEN
DE MICROFINANCIERING VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VIERT HAAR 15 JAAR

Brusoc, 
in dienst van 
de lokale en 
sociale economie

B
rusoc viert haar vijftienjarig bestaan en maakt een balans 
op van haar activiteiten: bijna 700 microondernemingen 
ondersteund via microkredieten en starterfondsen. 
Sinds haar oprichting heeft Brusoc meer dan 16;5 
miljoen € geïnvesteerd en 3.138 jobs werden gecreëerd, 

voornamelijk in de kanaalzone. De gewestelijke financieringspool 
bevordert het Brusselse economisch weefsel met als hoofddoel de 
ontwikkeling en de creatie van zeer kleine ondernemingen/KMO’s door 
middel van toegankelijke financiële middelen.
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BRUSOC’S 1001 STORIES 
DUIZEND EN ÉÉN VERHALEN

MET HET THEMA 'DUIZEND EN 
ÉÉN VERHALEN/BRUSOC’S 
1001 STORIES' VOND 
DE 9DE UITGAVE VAN DE 
BRUSOC AVOND PLAATS OP 
DONDERDAG 21 MEI 2015 IN 
DE HALL DES TANNEURS. 

MEER DAN 300 GENODIGDEN 
NAMEN DEEL AAN DEZE 
FEESTELIJKE ONTMOETING 
MET ALS HOOFDDOEL AL 
DE PARTNERS BIJEEN TE 
BRENGEN. EEN DEEL ONDER 
HEN, NAMELIJK DE JONGE 
BEDRIJVEN GEFINANCIERD 
IN 2014, KREEG DE EER OM 
HUN ACTIVITEITEN EN HUN 
PRODUCTEN TE TONEN.
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INNOVEREN
PARTNERSCHAP TUSSEN BRUSTART EN INNOVIRIS

INNOVIRIS + BRUSTART
In de loop van dit jaar hebben 
Brustart en Innoviris besloten hun 
samenwerking te intensiveren om 
samen aan de groei van innovatieve 
bedrijven in opstartfase te werken. 
Hiermee komen ze tegemoet aan 
de wens van het Gewest om de 
bestaande structuren te rationaliseren. 
Dit partnerschap zal de financiering 
van de bedrijven in de meest riskante 
stadia van hun ontwikkeling kunnen 
versterken.

De opstartfase is inderdaad een 
belangrijke stap in het leven van 
een onderneming die al een aantal 
maanden werkt aan de ontwikkeling 
van haar product en hiervan de 
commercialisering moet initiëren 
en tegelijkertijd haar groei moet 
financieren. De investeerders tonen 
zich vaak niet geneigd om opstartende 
projecten te financieren die nog de 
juistheid van hun business-model 
moeten aantonen.

Momenteel zijn Brustart en Innoviris 
beide actief in de financiële 
ondersteuning van innovatieve 
projecten in Brussel. Innoviris richt 
haar actie op de financiering van 
de ontwikkeling van de producten 
(Onderzoek & Innovatie) en Brustart 
houdt zich bezig met de financiering 

van de commercialisering van deze 
producten. Deze twee structuren 
werken dus actief aan het succes van 
de innovatie-initiatieven in het Gewest, 
zij het onder de vorm van subsidies 
of van terugbetaalbare voorschotten 
voor Innoviris of leningen, 
converteerbaar of niet en het nemen 
van een minderheidsparticipatie in het 
kapitaal voor Brustart.

Het project onder leiding van Brustart 
en Innoviris past perfect in het kader 
van de wens voor rationalisering van 
de werkmiddelen die ter beschikking 
worden gesteld aan de Brusselse 
ondernemingen om bij te dragen aan 
de ontwikkeling van de economische 
activiteit op regionaal vlak. Inderdaad, 
het wil één enkel toegangspunt voor de 
financieringen early stage, voorgesteld 
door het Gewest, invoeren. Eenmaal 
operationeel moet het de ondernemers 
toelaten enerzijds te genieten van een 
begeleiding en een gecoördineerde 
opvolging van de financiële behoeften 
van hun ondernemingen en anderzijds, 
voor het Gewest, zich te verzekeren 
van een meer afdoende toekenning 
van de middelen die ter beschikking 
worden gesteld aan de veelbelovende 
startende jongeren.

23
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EXPORTEREN
DE BRUSSELAAR VEROVERT DE WERELD

In maart 2010 besliste de GIMB 
groep een specifieke cel, gericht 
op de financiering voor de 
internationalisering, op te richten. De 
basis van Exportbru werd zo gelegd 
met als opdracht bij te dragen, door 
het toekennen van financieringen, 
aan een dynamiek van internationale 
ontwikkeling van de Brusselse KMO’s . 

Exportbru biedt financieringen aan 
de KMO’s die zich internationaliseren, 
hetzij door de ontwikkeling van 
een exportactiviteit, hetzij met een 
bedrijfslocatie in het buitenland. 
De core business van Exportbru 
is het financieren van projecten 
waarvan het risicoprofiel te hoog 
ligt om volledig gefinancierd te 
worden door een bank. Aanvullend 
op andere financieringsbronnen 
(bijkomend kapitaal of zelffinanciering, 
bankkredieten), kan Exportbru tot 
50% van de financiering van een 
internationaal ontwikkelingsproject 
inbrengen. 

In 5 jaar tijd heeft Exportbru bijna 
40 grote internationale projecten 
gefinancierd. 13,5 miljoen € werden 

geïnvesteerd in deze bedrijven om hun 
activiteiten buiten onze grenzen te 
ontwikkelen.

De financieringen van Exportbru 
gebeurden hoofdzakelijk onder vorm 
van een tussenkomst onder vorm van 
lening voor een periode die varieert 
van 4 tot 7 jaar. Twintig financieringen 
werden toegekend voor de 
ontwikkeling van een exportactiviteit. 
Bovendien hebben 18 financieringen 
bijgedragen tot de internationale 
uitstraling van Brusselse bedrijven door 
de financiering van een gedeelte van 
een vestiging in het buitenland. 

3E, de pinxi, Social Lab, Sharing Box, 
Collibra, Imagilys, TPF, Exki, Sigma 
Conso zijn enkele voorbeelden onder 
de door Exportbru gefinancierde 
bedrijven. Deze zijn zeer gevarieerd 
qua omvang en sectoren. Hun 
gemeenschappelijk punt ligt 
daarentegen in de dynamiek en de 
open geest die zij aan de dag leggen 
waarmee ze een weg voor hun groei 
hebben gebaand met Brussel als 
zenuwcentrum van hun operaties. 

EXPORTBRU
HAPPY BIRTHDAY

IN 5 JAAR TIJD, 
HEEFT EXPORTBRU 
13,5 MILJOEN € 
GEÏNJECTEERD
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SCHIJNWERPERS 
OP MARKANTE 
PARTNERS

2015
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COMMERCIËLE ZETEL
Adolphe Demeurlaan 36
1060 Sint-Gillis
www.aumarchenoir.be

Brusoc

Martin Ringlet en zijn vennoot Jérôme Hubert waren werkloos op het moment van de 
oprichting van hun maatschappij RESTAURER bvba. Ze zijn gepassioneerd door koken op 
gevarieerde en kwalitatieve wijze, gebaseerd op verse producten zonder pesticiden. Ze 
zijn voorstander van de permacultuur, de biodynamica, het label Nature & Progrès en de 
Belgische biologische landbouw. In deze Slow Food context openen ze 'Au Marché Noir'.

Aan het snelbuffet worden er twee dagmenu’s aangeboden, om mee te nemen of om ter 
plaatse te verbruiken. Het eerste is vegetarisch en het tweede bestaat uit vlees, vis of 
gevogelte.

Restaurer bvba werkt samen met de betrokken producenten en op menselijke 
maat. Er wordt regelmatig met de producenten een bijeenkomst georganiseerd om 
samenwerkingen met de korte keten te ontwikkelen op lange termijn.

Restaurer bvba heeft op het moment van haar oprichting, via Brusoc, een Starterfonds 
bekomen van 69.000 € voor de financiering van de meubilering en de inrichting.

69.000 €
tussenkomst jobs

4AU 
MARCHÉ 
NOIR

AU MARCHÉ NOIR, 
LEKKERE DAGSCHOTELS 
OM MEE TE NEMEN, VRIJ 
VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN.
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Be Angels is het eerste netwerk van 
business angels in Franstalig België. 

Het netwerk telt momenteel meer dan 
180 leden.

Het wordt geleid door een ploeg van 4 
personen gedragen door Claire Munck, 
vooruitziende en wilskrachtige CEO, 
genomineerd als Franstalige CEO van 
het jaar in de categorie 'investeerders' 
van de Ondernemers Award of the Year 
2016.

De opdrachten van Be Angels 
bestaan uit het ontwikkelen van 
activiteiten die de begeleiding en 
de financiering bevorderen die aan 
de leden van het netwerk door de 
'Business Angels' kunnen gegeven 
worden, alsook de activiteiten die 
bijdragen tot de bevordering van de 
ondernemingsgeest.

Er is hier sprake van:

• initiatieven ontwikkelen die de 
deskundigheden en het slapend 
kapitaal helpen benutten;

• Ondernemers en Business 
Angels dichter bij elkaar brengen 
(organisatie van forums, one-to-one 
vergaderingen, communicatie via 
mail of newsletters);

• De ondernemers en de investeerders 
inlichten en opleiden over de rollen 
van begeleiding en van financiering 
van het type 'Business Angels';

• De ondernemers en investeerders 
begeleiden in de voorbereiding en 
de onderhandelingen (opmaken van 
Business Plan, financiële constructie, 
investeerderssyndicaat).

• Deelname in wedstrijdjury’s van 
Business Plan;

• Organiseren van evenementen rond 
ondernemingsthema's, presentaties 
aan potentiële en toekomstige 
ondernemers opzetten en indien 
nodig, een coaching aan de 
projectdragers geven.

Als lid van Europese netwerken zoals 
Seed 4 Start en Business Angel Europe, 
volgt Be Angels zeer dicht de evoluties 
in haar sector en wil ze de katalysator 
van verandering zijn voor de lokale 
markt.

Daar zij meedoet aan de golf van de 
Taks Shelter KMO, in voege gesteld 
in 2015 door de Federale Regering 
wil zij een belangrijke rol spelen door 
de investeerders, geïnteresseerd 
door de fiscale maatregel, samen 

te brengen rond projecten die aan 
ontvankelijkheidscriteria voldoen.

Door haar deelneming in 2015 in het 
kapitaal van de onderneming, zet 
finance.brussels/GIMB groep haar 
strategie van partnerschap voort. Ze 
steunt hier actoren die wensen een 
ecosysteem, bevorderlijk voor de 
ontwikkeling en de ontplooiing van 
het Brussels ondernemerschap, te 
ontwikkelen. 

Een business angel is een 
persoon die zijn ervaring als 
ondernemer, van een sector 
en/of zijn contactennet 
alsook een klein gedeelte 
van zijn patrimonium (tussen 
5% maximum 10%) ter 
beschikking stelt van een jonge 
onderneming. 

Gimb
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COMMERCIËLE ZETEL 
Gebouw EEBIC

Researchdreef 12
1070 Anderlecht

www.beangels.eu

25.000 €
tussenkomst

jobs
5

Een netwerk voor het 
ondernemingsecosysteem

BE ANGELS BE ANGELS, EEN 
FORMULE WAAR 
PARTICULIERE 
INVESTEERDERS 
EN JONGE 
ONDERNEMERS 
DE VRUCHTEN VAN 
PLUKKEN.
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Séverine Kaman heet u welkom in 
Chipote et Papote, haar nieuwe 
stoffen- en naaibenodigdhedenwinkel 
in de Keltenlaan 57 te 1040 Etterbeek 
(Merode).

Séverine Kaman was reeds actief in 
deze sector via haar webshop chipote-
et-papote.com. In 2015 opent ze in 
Etterbeek een winkel die te goeder 
naam en faam bekend staat en creëert 
zo haar eigen baan. Ze verkoopt stoffen 
van zowel top- als van minder gekende 
designers, naaibenodigdheden (naalden 
om met de hand of met een machine te 
naaien, linten, knopen, ritssluitingen,...), 

boeken en naaipatronen van 
zelfstandige ontwerpers.
Séverine Kaman organiseert ook 
naaiworkshops.

Séverine Kaman verkoopt bovendien 
producten van Belgische makelij zoals 
tassen, kledij, juwelen...

De Boost-me lening van 41.962 € 
werd gebruikt om de inrichting en 
meubilering van de winkel te financieren 
en om een beginvoorraad aan te kopen.

Brupart
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COMMERCIËLE ZETEL 
Keltenlaan 59

1040 Etterbeek
www.chipote-et-papote.com

41.962 €
tussenkomst

job
1

Een nieuwe stoffen- en 
naaibenodigdhedenwinkel

CHIPOTE ET PAPOTE

NA EERST HAAR WEBSITE 
GELANCEERD TE HEBBEN, 
HEEFT SÉVERINE IN 2015 OOK 
HAAR WINKEL GEOPEND.
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COMMERCIËLE ZETEL 
Belle-Vuestraat 62
1000 Brussel
www.chyl.be

Brucofin

Chyl is een klein paradijselijk oord dat werd geopend in de zomer van 2015, niet ver van de 
Louizalaan. 'Change your lifestyle then cherish your life', dit is het leitmoviv dat Nancy Eissaoui 
deelt met het team dat haar omringt.

Chyl is een 100% bio ruimte ingedeeld rond vier activiteiten. In het Chyl Café kan je smakelijke 
gerechten in harmonie met de seizoenen proeven in een mooi verfijnde plaats en waarom niet 
op het terras, als het weer het toelaat. De Chyl Shop stelt een uitgebreid assortiment van 
bio-producten voor en in het bijzonder meer dan 200 referenties die los verkocht worden, een 
primeur voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest! Chyl stelt ook een wellness-centrum voor met 
natuurlijke producten, alsook hartelijke, gastvrije kamers op de verdiepingen. Een echt algemeen 
concept van kwaliteit, ethiek en duurzaamheid.

Aangetrokken door deze hartelijke plaats en zijn bio en gourmetkeuken, heeft Chyl vlug de 
smaakpapillen van een breed publiek veroverd. In enkele maanden tijd werd de zaak een 'healthy-
bio' referentieadres in Brussel.

Chyl bevindt zich in een prachtig herenhuis in de Schoonzichtstraat. Met de toekenning van een 
lening van 680.000 € heeft Brucofin deelgenomen aan de financiering van de aankoop en de 
inrichting.

675.000 €
tussenkomst jobs

9CHYL

CHANGE 
YOUR LIFESTYLE 
THEN CHERISH 
YOUR LIFE
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De firma Collibra, gespecialiseerd 
in Data Governance, heeft in 
september 2015 een fondsenwerving 
van 20 miljoen euro gemaakt. De 
fondsenwerving werd opgezet door 
Index Ventures met de medewerking 
van Dawn Capital. Deze operatie was 
bedoeld om sneller te groeien op de 
Amerikaanse en Europese markten. 
Spin-off van de Vrije Universiteit 
Brussel (VUB), gesteund door 
finance.brussels/GIMB groep, het 
universitair fonds BI3 Fund en Innoviris, 
weet de Brusselse onderneming in 
te spelen op de marktbehoeften en 
bevestigt haar toonaangevende rol op 
de internationale scène.

Collibra, opgericht in 2008, ontwikkelt 
software die beantwoordt aan de 
behoeften van ondernemingen op 
het vlak van gegevens en informatie 
(Data Governance) en die hen helpt 
problemen op te lossen gebonden aan 
interne en externe informatiestromen.

Vanuit haar uitstekende positionering, 
vooral in de Verenigde Staten, waar 
ze eind 2013 een filiaal opende, heeft 

Collibra haar deskundigheid bevestigd 
en wist ze de aandacht te trekken 
van gespecialiseerde buitenlandse 
investeerders. Door Noord-
Amerikaanse professionals bij haar 
activiteiten te betrekken, is Collibra in 
staat haar commerciële aanwezigheid 
op de VS- markt te consolideren en 
tegelijk internationaal een coherente 
strategie te ontplooien. 

finance.brussels/GIMB groep is Collibra 
verschillende keren bijgesprongen in 
de ontwikkeling van haar activiteiten, 
telkens binnen een positieve context 
ter ondersteuning van groei en 
expansie. Ze kon meeschrijven aan een 
schitterend regionaal succesverhaal, 
dat de professionals in de sector naar 
waarde weten te schatten. 

'De jongste jaren neemt de complexiteit 
van de gegevens hand over hand toe, 
en het is voor de bedrijven dan ook 
van essentieel belang de gegevens 
gemakkelijk terug te kunnen vinden 
en kwaliteitsgegevens afkomstig 
van betrouwbare bronnen te 
identificeren om ze te gebruiken bij hun 

besluitvorming, analyses en verplichte 
reporting', verduidelijkt Felix Van de 
Maele, CEO van Collibra.  

Sinds haar oprichting weet Collibra 
haar ontwikkeling en de groei van 
haar activiteiten optimaal te sturen, 
hierbij geholpen door een collectieve 
intelligentie en geïnspireerd door een 
strategische en commerciële visie. 
Sinds twee jaar verdubbelt het bedrijf 
jaarlijks zijn omzet. Momenteel heeft 
het 125 bedienden en bijna 100 
klanten.

Brustart
Gimb

Exportbru
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COMMERCIËLE ZETEL 
Oorlogskruisenlaan 116 

1120 Neder-Over-Heembeek 
www.collibra.com

650.000 €
tussenkomst

Brustart: 250.000 € - Kapitaal 
Gimb: 150.000 € - Kapitaal

Exportbru: 250.000 €

jobs
112

Marktleider in Data 
Governance

COLLIBRA 

IN 2015 HEEFT 
COLLIBRA 
20 MILJOEN € 
KAPITAAL 
OPGEHAALD.

Jaarverslag finance.brussels/GIMB groep 2015



finance.brussels/GIMB groep heeft haar vertrouwen in de groep Delvaux hernieuwd 
met de toekenning van een lening van 4 miljoen euro om haar te begeleiden in haar 
heropleving. De Brusselse luxe maroquinerie deed beroep op finance.brussels/GIMB 
groep, financiële partner sinds 2007, om haar te ondersteunen in haar herschikking.

Opgericht in 1829 door Charles Delvaux, is het huis Delvaux zowel bekend voor de 
uitzonderlijke vakkennis van haar ambachtslui, als voor de opmerkelijke kwaliteit van 
haar creaties. Delvaux is het eerste huis dat octrooien aanvroeg voor handtassen en 
dit sinds 1908; vandaag de dag telt ze niet minder dan 3000 modellen. In 2011 stapt 
Delvaux in First Heritage Brands dat zo het voortbestaan en de werelduitstraling van het 
oudste huis van luxe-maroquinerie verzekert.

Ze stelt 307 personen te werk waarvan 136 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (96 
bedienden, 40 arbeiders en ambachtslui).

'De laatste vier jaren kende het huis Delvaux een buitengewone ontwikkeling. Om 
maar één cijfer te noemen, het deel van de verkopen buiten België steeg van 3% naar 
meer dan 70%. First Heritage Brands kwam met een ontwikkelingsproject. Het werd 
gerealiseerd. Het is het resultaat van een uitzonderlijk partnerschap met de familie 
Schwennicke, die 20% van het kapitaal heeft behouden, en finance.brussels/GIMB 
groep die door haar vroegere tussenkomst de onderneming hielp overleven en die nu 
betrokken is in haar ontwikkeling. Deze ontwikkeling is een succes, want naast een 
strategische visie, een internationale kennis en zeer sterke financiële en management 
vaardigheden, konden we een rijk en ongewoon erfgoed opwaarderen, verankerd in wat 
we met betrokkenheid en bewondering typisch Belgisch noemen', verklaart Jean-Marc 
Loubier, Voorzitter van de raad van bestuur van Delvaux, Voorzitter en CEO van First 
Heritage Brands.

De verankering van het bedrijf en het behoud van de activiteit en de werkgelegenheid 
in het Brussels Gewest verzekeren is een bezorgdheid die finance.brussels/GIMB groep 
stuurt sinds haar eerste tussenkomst in 2007. Door deelname in haar financiering, 
naast First Heritage Brands, bevestigt finance.brussels/GIMB groep haar steun aan een 
bekende Brusselse onderneming die enerzijds deelneemt aan de Brusselse economische 
activiteit en anderzijds het imago van België en van het Brussels Gewest over de grenzen 
heen doet uitstralen.

COMMERCIËLE ZETEL 
Louis Schmidtlaan 7
1040 Etterbeek
www.delvaux.com

Gimb

4.000.000 €
tussenkomst jobs

307

39

DELVAUX

DELVAUX 
OF DE KNOW HOW 
MADE IN BELGIUM…
MADE IN BRUSSELS
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Nadat 2014 in het teken stond 
van de stopzetting van de online 
verkoopactiviteiten en de hernieuwde 
focus op zijn fysieke verkooppunten 
(de privé-outlets van Cameleon van 
Woluwe en Genval), is het bedrijf in 
2015 opnieuw winstgevend. Dit zeer 
bemoedigend resultaat, bekomen in 
een moeilijke economische context, 
gekoppeld aan een mobiliteitsprobleem 
in Brussel, versterkt Cameleon in haar 
recente strategische keuzes.

18 maanden geleden, stelde Famous 
Clothes, de moedermaatschappij van 
Cameleon, een plan voor om snel weer 
een financieel evenwicht te bereiken. 
Met de steun van de aandeelhouders, 
de financiële partners en de overgrote 
meerderheid van de leveranciers 
voorzag dit plan in een hernieuwde 
focus van Famous Clothes op zijn 
meest rendabele activiteiten, met name 
de privé-outlets van Cameleon. 

Het bewijs is dus geleverd dat het 
commercieel model waarop het succes 
van de onderneming sinds 25 jaar 
berust uiterst succesvol is en dat de 
leden trouw blijven aan het concept. Dit 
model biedt de klanten de gelegenheid 
producten van grote Belgische en 
internationale merken te kopen tegen 
zeer aantrekkelijke prijzen. 

Bovenop de winsten is 2015 ook 
gekenmerkt door de komst van een 
nieuwe CEO, de heer Cédric Moulin. Met 
een grote ervaring in de detailverkoop 
en het beheer van verkooppunten zullen 
zijn inbreng een nieuwe koopervaring 
voor de klanten nieuw leven inblazen. 
Partnerschappen met merken sluiten, 
steeds meer evenementen voor de 
leden organiseren, maken deel uit van 
haar strategie, die zich baseert op drie 
elementen:
de leden horen tot de core van het 
concept; een lokale verankering;
aan stadsleven meedoen.

Partner sinds verschillende 
jaren, begeleidt finance.
brussels/GIMB groep de 
onderneming in haar successen 
en haar tegenslagen. Het 
verhaal Cameleon is een 
mooi voorbeeld van zowel de 
moeilijkheid als de schoonheid 
van het avontuur van een 
ondernemer, voor wie niets is 
gewonnen, maar alles is altijd 
mogelijk.

Gimb
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COMMERCIËLE ZETEL 
Arianelaan 15

1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Cameleon.be

3.500.000 €
tussenkomst

jobs
228

2015 : Geslaagde terugkeer 
voor Cameleon

FAMOUS CLOTHES

FAMOUS CLOTHES 
BOEKT OPNIEUW 
WINST EN STELT 
EEN NIEUWE 
CEO AAN, DIE 
EXPERT IS IN DE 
DETAILVERKOOP.
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Brupart

Herboristie du Pépin opende haar deuren eind 2015 in de 
Kernstraat 38 vlakbij de Naamsepoort.

Na een opleiding als natuurgids, heeft Silvia Moreno een stage 
kruidengeneeskunde en fytotherapie gevolgd bij Bioflore, waar 
een scala aan producten werden ontwikkeld afkomstig van de 
biologische landbouw (essentiële oliën, kruiden, massageolie, 
bio aromatische cosmetica…). Een samenwerking kwam tot 
stand tussen Bioflore en Silvia Moreno voor de verkoop van de 
Bioflore producten. 

Het aanbod van Herboristerie du Pépin zal worden uitgebreid 
met andere toedieningsvormen uit de fytotherapie en met 
allerhande literatuur en boeken.

Workshops zullen worden georganiseerd om geïnteresseerden 
te leren hoe zelf o.a. cosmetica, huishoudproducten te 
bereiden.

De inrichting, het materiaal en de beginvoorraad werden 
gefinancierd met behulp van een Boost-me lening van 
32.000 € en maakte het mogelijk om 1 VTE te creëren. 

.

COMMERCIËLE ZETEL 
Kernstraat 38
1000 Brussel
www.herbodupepin.be

32.000 €
tussenkomst job

1HERBORISTERIE 
DU PÉPIN

OF HOE HET 
PERSOONLIJK ADVIES 
U KAN HELPEN BIJ 
DE JUISTE KEUZE 
VAN UW ESSENTIËLE 
OLIËN, KRUIDEN, 
BIOLOGISCHE 
COSMETICA… 
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Jacqueline Siméons en finance.brussels/
GIMB groep hebben Labima, familiebedrijf 
op mensenmaat, toevertrouwd aan 
de groep Vemedia. Het Brussels 
farmaceutisch bedrijf Labima, gelegen 
in de omgeving van het Zuidstation, een 
referentie op de Belgische markt dankzij 
haar producten tegen nausea, reisziekte 
en slaapstoornissen, zal haar activiteiten 
voortzetten en zal verankerd blijven in 
het hart van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. 

Met de overname van Labima, versterkt 
Vemedia haar positie op de Belgische 
en internationale markt op het gebied 
van geneesmiddelen zonder voorschrift 
(OTC) en dit dankzij de toegevoegde 
waarde van het bedrijf, alsook van 
haar geneesmiddelen in volle groei :: 
R-Calm Dimenhydrinate® (geregistreerd 
geneesmiddel voor de behandeling van 
misselijkheid en braken, en behandeling 
en preventie van reisziekte) et 
Nustasium® (geregistreerd geneesmiddel 
aangewezen als een tijdelijk of 
occasioneel hulpmiddel om in te slapen).

In voortdurende verandering, toont de 
Brusselse fabriek van 700m², opgericht 
in 1952, een competitieve kracht aan 
dankzij haar kennis, opgeleid personeel 
(bijna 20 bedienden) en kwaliteit in 
farmaceutische productie van eigen 
producten alsook loonfabricage voor 
derden. 

Voor Jacqueline Siméons, apothekeres 
en CEO van Labima, is 'de integratie van 
Labima binnen de groep Vemedia een 
uitstekende opportuniteit voor beide 
partijen, en dit zowel vanuit industrieel 
oogpunt als vanuit het oogpunt van 
het productgamma. Labima beschikt 
in Brussel over een uiterst functionele 
productie-eenheid voor geneesmiddelen 
en gezondheidsproducten die voldoet 
aan de huidige farmaceutische GMP 
normen. Sinds twee jaar zijn onze 
producten in stijgende groei. Ik ben fier 
uitstekende producten en een goed 
functionerend en efficiënt team, dat 
me altijd heeft gevolgd, zelfs in de 
meest moeilijke momenten, te kunnen 
overdragen. Vandaag wordt een werk 
van lange adem beloond.'

In 2009 werd finance.brussels/
GIMB groep partner en nam het deel 
aan de herstructurering van Labima: 
ontwikkeling van het zakencijfer 
en rationalisering van de productie 
(aankoop, nieuwe producten – Unit 
dosissen – en herwaardering van 
het bestaand portfolio). In 2015 
was haar doelstelling een geschikte 
overnemer te vinden ten einde de lokale 
Brusselse verankering, het behoud van 
werkgelegenheid en het voortbestaan 
van een onderneming in volle groei, te 
garanderen. 

Momenteel is het overleven van 
familiale bedrijven, bovendien 
op mensenmaat, een uitdaging. 
Labima is hiervan een mooi 
geslaagd bewijs.

Gimb
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COMMERCIËLE ZETEL 
Van Volxemlaan 328

1190 Vorst
www.labima.com

500.000 €
tussenkomst

jobs
18

Het Brussels 
farmaceutisch bedrijf 
Labima komt in andere 
handen

LABIMADE VOORTZETTING 
VAN EEN 
INDUSTRIEEL 
PROJECT IN 
HET HART VAN 
HET BRUSSELS 
HOOFDSTEDELIJK 
GEWEST.
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De naam van Le 47 Music Shop is 
geïnspireerd op Club 47, een jazzclub 
die in 1958 zijn deuren opende op 
Palmer Street 47 in Cambridge, de 
VS. De winkel biedt sinds 2015 een 
uitgebreid gamma aan akoestische 
en elektrische gitaren, houtblazers, 
koperblazers, versterkers en andere 
accessoires.

De winkel bevindt zich op nr. 47 van de 
Sint-Jansstraat te 1000 Brussel.

Nicolas Cornely, gitarist, en 
Maxime Plateau, hersteller van 

blaasinstrumenten en saxofonist, 
verkopen zowel B-brand, Premium 
als Vintage instrumenten. Le 47 
Music Shop biedt persoonlijk advies, 
ongeacht uw muzikale kennis of smaak. 
Ze hebben eveneens een onderhouds- 
en reparatiedienst voor elektrische en 
akoestische gitaren en voor hout- en 
koperblazers.

Met een Brufin cofinancieringslening 
van 36.150 € hebben zij de stock en 
het bedrijfskapitaal bekostigd bij het 
opstarten van de activiteit en kon het 
zorgen voor 2 VTE.

Een muziekinstrumentenwinkel 
die u helpt bij het kopen van 
een gitaar of blaasinstrument 
maar die ook zorgt voor het 
onderhoud en het herstel van 
de instrumenten.

Brupart

47

COMMERCIËLE ZETEL 
Sint-Jansstraat 47

1000 Brussel
www.le-47.com

36.150 €
tussenkomst

jobs
2

Voor de liefhebber 
van jazz en instrumenten

LE 47 MUSIC SHOP

'LE 47 MUSIC 
SHOP', EEN DUO 
DAT IN HARMONIE 
WERKT AAN 
RITMISCHE 
AKKOORDEN.
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finance.brussels/GIMB groep heeft 
haar steun aan Look & Fin, een 
online website van participatieve 
en gemeenschappelijke financiering 
voor KMO’s, voortgezet door 
het toekennen van een tweede 
lening voor de ontwikkeling van 
haar groeiende activiteiten. Deze 
financiële tussenkomst draagt bij 
tot de creatie van een participatieve, 
gemeenschappelijke en gewestelijke 
economie.

Look & Fin heeft een platform van 
crowdfunding ontwikkeld die de 
bijzonderheid heeft een financiering toe 
te kennen onder vorm van een lening 
(crowdlending) door particulieren aan 
jonge bedrijven. Zo beperkt ze het 
risico van de investeerder en behoudt 
de ondernemer de volledige vrijheid 
over zijn project voor bedragen tussen 
50.000 en 300.000 euro. De lenende 
ondernemingen moeten ten minste een 

boekjaar hebben afgesloten en ook een 
positieve cash flow, een groeipotentieel 
en een vernieuwend project voorleggen.

Look & Fin, dat zowat 5.000 leden 
investeerders telt, is vandaag de dag 
het eerste Belgisch platform van 
crowdlending dat bedragen ophaalt 
via internetgebruikers. Bovenop haar 
groeiende bekendheid, voorziet deze 
start-up een belangrijke ontwikkeling 
met name in Frankrijk. 

Bij de lancering van Look & Fin in 
2012, was finance.brussels/GIMB 
groep aangetrokken door deze start-
up die een alternatief biedt voor de 
moeilijkheden die de ondernemer 
ondervindt voor het bekomen van een 
bankfinanciering.

Met deze tweede lening herbevestigt 
finance.brussels/GIMB groep haar 
vertrouwen in de onderneming en 

in het project dat ze draagt : de 
particulieren kunnen investeren in 
reële economie door vernieuwende 
en concrete projecten te steunen 
door een vereenvoudiging van 
de procedure. Het is belangrijk 
ondernemingen, die spelers van 
verandering vertegenwoordigen, 
te steunen door het omkeren 
van de houding van de financiële 
wereld. Dit financieringssysteem is 
daarenboven voor de Brusselse KMO’s 
een aanvullende benadering van 
financiering.

Look & Fin wordt gedragen 
door zijn oprichter Frédéric 
Levy-Morelle, onlangs 
genomineerd als Franstalige 
CEO in de categorie 
'Oprichters' van de Ondernemer 
Awards of the Year 2016.

Brustart
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COMMERCIËLE ZETEL 
EEBIC 

Researchdreef 12
1070 Anderlecht

www.lookandfin.com

150.000 €
tussenkomst

jobs
6

Steun aan het platform van 
crowdlending van Look & Fin

LOOK & FIN

CROWDLENDING ? 
PARTICULIEREN 
LENEN GELD 
AAN JONGE 
ONDERNEMINGEN.
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COMMERCIËLE ZETEL 
Belvédèrestraat 27
1050 Elsene
www.memnon.com

Gimb

Sony Europe Ltd heeft in juni jongstleden Memnon Archiving Services, wereldleider 
op het vlak van diensten van audiovisuele digitalisering, de indexering en de 
valorisatie van de audiovisuele archieven, verworven. Memnon is zo veranderd van 
referentieaandeelhouder terwijl ze verankerd blijft in het Gewest.

Men moet vaststellen dat de verkoop van een Brusselse onderneming, door 
verschillende gewestelijke instellingen samen gesteund, aan een internationale 
vooraanstaande groep zoals Sony een unieke kans is. Daarenboven door van Memnon 
een Europese uitvalsbasis te maken, engageert Sony zich om de activiteit en de 
werkgelegenheid in het Brussels Gewest te behouden.

Sinds 2005 legt finance.brussels/GIMB groep moed aan de dag met de ondersteuning 
van de onderneming, vermits Memnon werkt vanuit een nichemarkt. Met de 
problematiek van archivering werd inderdaad zeer weinig rekening gehouden, maar 
ze zal een sterke groei kennen.  Door haar tussenkomsten kan finance.brussels/
GIMB groep bijdragen tot de economische ontwikkeling van een kleine Brusselse 
onderneming in dienst van vernieuwing, door aan de onderneming zelf en aan haar 
personeel een perspectief van voortbestaan en van activiteitenontwikkeling in een 
internationaal gekende groep te geven. 

Opgericht in 2004, komt Memnon tegemoet aan deze bezorgdheid door haar 
dienstenaanbod van audiovisuele archieven en verrijking van gedigitaliseerde werken. 
Sinds heel wat jaren is het bedrijf bekend bij culturele instellingen en audiovisuele 
actoren die hun audio-, video en filmpatrimonium wensen te beschermen. 

Het akkoord gesloten met Sony neemt Memnon op in de continuïteit zowel qua behoud 
en ontwikkeling van haar activiteiten als voor haar medewerkers. Met de aankoop van 
100% van de titels van Memnon, zal Sony Europe Ltd haar technische en operationele 
expertise versterken, alsook haar positie op het vlak van digitale geluidsarchivering op 
grote schaal, waarbij audio, video inhouden en films zijn betrokken. 

2.023.333 €
tussenkomst
Gimb: 1.720.500 € - Kapitaal 
Exportbru: 302.833 € - Kapitaal

jobs
47MEMNON

MET DE AANKOOP VAN MEMNON, 
INVESTEERT SONY IN HET 
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK 
GEWEST
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COMMERCIËLE ZETEL 
Koolmijnenkaai 40
 1080 Molenbeek
www.lepharedukanaal.com

Brusoc

Le Phare du Kanaal bvba, gelegen in de buurt van het Kanaal van Molenbeek, is één 
van de eerste ruimten voor coworking in Brussel. De onderneming is opgericht in juli 
2015 door Hanna Bonnier die 27 jaar is. Ze is werkloos, maar een grote motivatie 
rijk, wat zal helpen om het project tot een goed einde te brengen.

Deze ruimte is een werkplek en uitwisselingsplaats waar men zijn project kan 
ontwikkelen, zich erover informeren en het kan bespreken. Er wordt ook de mogelijkheid 
geboden om te eten en te drinken. De keuken is er eenvoudig maar van kwaliteit.

Le Phare bestaat uit een coworking ruimte, uitgerust en autonoom, met een 
vergaderzaal, een werkplek, een phone-box, een multifunctionele printer en 
lockers. Warme dranken (koffie/thee) zijn verkrijgbaar naar believen.

Le Phare du Kanaal bvba heeft bij haar oprichting een Starterfonds bekomen van 
40.000 € dat toegelaten heeft om de inrichting te financieren en professioneel 
materiaal aan te kopen.

40.000 €
tussenkomst job

1LE PHARE 
DU KANAAL 

LE PHARE DU KANAAL, 
COWORKING RUIMTE AAN 
DE WATERKANT

53

Jaarverslag finance.brussels/GIMB groep 2015



Mevrouw Geslin, 51 jaar, heeft meerdere 
jaren gewerkt in de fotoproductie 
onder het statuut van zelfstandige. 
Vervolgens heeft zij ervaring opgedaan 
in de HORECA sector, vooral in 
het restaurant PIN PON aan het 
Vossenplein.

Werkloos, besloot ze in april 2015 om 
haar onderneming op te richten.

Mevrouw Geslin biedt een buiten 
restauratie aan en ze verkoopt 
ambachtelijke voedingswaren aan een 
buffet vanuit een brandweerwagen die 
tot foodtruck werd omgebouwd.

Zij is aanwezig op de Brusselse 
markten, festivals, privé-evenementen 
en ook op het terras van de PIN PON 
tijdens de namiddagen met mooi weer.

Ze verkreeg een microkrediet van 
14.000 € dat haar heeft toegelaten, in 
een eerste fase, om het voertuig aan 
te kopen, en vervolgens, een HORECA 
toonbank in te richten.

Brusoc

55

COMMERCIËLE ZETEL 
Pletinckxstraat 4

1000 Brussel
Facebook : Pinpon mobile

14.000 €
tussenkomst

job
1

Restaurant op wielen

PIN PON

EEN GESLAAGDE 
CARRIÈRESWITCH 
MET EEN 
VLIEGENDE START.
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Brupart

Het kapsalon Pusha Moldovan heeft haar deuren geopend aan de Zavel 
en gebruikt 100% plantaardige producten. Het salon is gespecialiseerd in 
plantaardige natuurlijke producten en biedt een kwaliteitsvolle gepersonaliseerde 
aanpak. 

Elena Moldovan heeft haar kapsalon geopend in april 2015 in de Sint-Annastraat 
12-14 te 1000 Brussel dat uitgeeft op de Zavel. Naast de klassieke diensten 
dat een kapsalon aanbiedt, is Elena sinds heel wat jaren gespecialiseerd in 
haarverzorging en kleuringen op basis van milieu- en mensvriendelijke bio- 
en natuurlijke producten. Ze geeft o.a. natuurlijke plantaardige kleuringen, 
haarverzorging met algen, etherische oliën, anti –uitval haarverzorging, anti-
schilfers met klei, ayurvedische shampoos.

Mevrouw Moldovan werkt op afspraak zodat ze het best haar cliënteel kan 
ontvangen. Ze geeft een reële haardiagnose en aangepaste verzorging, waarvoor 
soms meerdere behandelingen over verschillende maanden nodig zijn.

Sinds kort werkt een schoonheidsspecialiste, die de opvatting van Elena deelt, 
samen met haar voor een breder aanbod van verzorging.

Een Boost-me lening van 48.000 € maakte het mogelijk om de uitrusting van 
het salon, de meubilering en het bedrijfskapitaal te financieren, alsook 2 VTE te 
creëren.

COMMERCIËLE ZETEL 
Sint-Annastraat 12-14
1000 Brussel
www.pushamoldovan.be

48.000 €
tussenkomst jobs

2PUSHA 
MOLDOVAN 
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DEZE PLAATS VLAKBIJ 
DE ZAVEL IS GEWIJD 
AAN DIEPGAANDE HAAR- 
EN LICHAAMSZORG, 
GEBASEERD OP 
100% PLANTAARDIGE 
BEHANDELINGEN.
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De RetailDrive oplossing wordt gebruikt 
door handelsmerken van uiteenlopende 
grootte en gevarieerde sectoren 
zoals o.a. Di, Planet Parfum, Yves 
Rocher, Exki, Carrefour, Casa, Naf Naf, 
Comptoir des Cotonniers, Petit Bateau, 
Cassis-Paprika.

Met haar verschillende modules kan 
RetailDrive aan de handelsmerken 
een betere opvolging van het portfolio 
van hun huurcontracten verzekeren (in 
kaart brengen van het park, opvolging 
van de contracten, referentiebasis 
van de huurwaarden, opvolging van de 
lasten,…) en de onderhoudskosten van 
hun verkooppunten verminderen. 

Exportbru heeft in juni 2015 een 
financieringsovereenkomst afgesloten 
met RetailDrive voor een bedrag van 
500.000 € waarvan de eerste schijf 
werd vrijgegeven in 2015. Deze lening 
is bestemd voor de financiering van 
de internationale ontwikkeling in de 
Europese Unie en meer bepaald in 
Frankrijk, Nederland en Spanje. 

Daarnaast zet de onderneming haar R & 
D voort om haar applicaties en nieuwe 
functionaliteiten verder te ontwikkelen. 

Exportbru
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COMMERCIËLE ZETEL 
Gulledelle 94

1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
www.retaildrive.com

250.000 € 
tussenkomst

jobs
15

Online platform  
voor handelsvastgoedbeheer

RETAILDRIVERETAILDRIVE, 
DAT ZIJN 
10.000 
VERKOOPSPUNTEN, 
15.000 CONTRACTEN 
EN 250 TUSSENKOMST-
AANVRAGEN PER DAG.
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Ten gevolge van de economische crisis die Italië treft, verlaat de familie Rharrab Rimini 
in mei 2012 om zich in Brussel te vestigen. Abderrahim Rharrab en zijn echtgenote 
Rhimou El Hafed hadden al méér dan 20 jaar in Italië gewerkt, respectievelijk als slager 
en beheerder van een mini-market.

In maart 2013 bekomt Abderrahim Rharrab zijn toegang tot het beroep van slager-
charcutier in België en in november 2013 wordt hij aangeworven door het bedrijf 
Sara Trading om de activiteit van de slagerij te beheren. Deze onderneming baat een 
supermarkt uit die gelegen is aan de Jubelfeestlaan te Sint-Jans-Molenbeek.

Begin 2015 zoekt de uitbater van Sara Trading een overnemer voor zijn bedrijf. Voor de 
familie Rharrab is dit een unieke kans die zich aan hen voordoet.

In maart 2015 krijgen de heer Abderrahim Rharrab evenals zijn echtgenote en hun 
zoon elk een microkrediet van 25.000 € waardoor ze de totaliteit van de aandelen 
kunnen afkopen van Sara Trading dat zo een echt familiebedrijf wordt. Abderrahim 
Rharrab houdt zich bezig met de afdeling 'slagerij' terwijl Rhimou El Hafed het gedeelte 
'supermarkt' beheert. Hun zoon Mohamed biedt ondersteuning op het gebied van de 
boekhouding en houdt zich voornamelijk bezig met de administratieve kwesties en het 
beheer.

COMMERCIËLE ZETEL 
Jubelfeestlaan 156-158 
1080 Molenbeek

25.000 €
tussenkomst

Brusoc

jobs
5RHARRAB
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IN 2015 IS DE FAMILIE RHARRAB 
ERIN GESLAAGD OM DE 
ONDERNEMING WAARIN ZIJ 
WERKTE, OVER TE NEMEN.
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COMMERCIËLE ZETEL 
Grote Markt 1
1000 Brussel
www.roydespagne.be

Brucofin

Sinds de jaren 50 is Le Roy d’Espagne een befaamde brasserie op de Grote Markt 
van Brussel.

Het is een historische plaats: gebouwd in 1697 dankt het gebouw zijn 
naam aan Karel II, indertijd koning van Spanje en heerser over de Zuidelijke 
Nederlanden, waarvan België toen deel uitmaakte. Aanvankelijk was hier de 
bakkersgilde, waarvan men nog de kentekens terugvindt op de voorgevelbeelden, 
ondergebracht.

Alle dagen open van 10.00 uur tot 01.00 uur ’s morgens, beschikt Le Roy 
d’Espagne over 380 zitplaatsen en een zeer mooi terras op de Grote Markt. In een 
warme en gezellige sfeer stelt deze brasserie een brede waaier van dranken en 
typisch Belgische gerechten en ook een banketdienst voor. In deze gekende zaak 
worden elk jaar 280.000 klanten bediend. 

In april 2015 heeft Jean-Philippe Bosman, via het bedrijf Alvig Holding & 
Management, de uitbating van Le Roy d’Espagne overgenomen. De overnemer 
heeft een grote ervaring op het vlak. Hij baat trouwens al twee andere restaurants 
succesvol uit: De Coach in Sint-Pieters-Woluwe en La Terrasse gelegen dichtbij 
het Eeuwfeestpark. Deze overname blijkt ook een terugkeer naar de roots voor 
Jean-Philippe Bosman, vermits hij zijn loopbaan startte bij Le Roy d’Espagne.

Brucofin heeft besloten in dit project te investeren gezien de sterke garanties 
op het vlak van tewerkstelling en toeristische waardering van de onderneming. 
Ze heeft deelgenomen in de financiering van deze bedrijfsovername door het 
toekennen van een lening over een periode van 7 jaar.

850.000 €
tussenkomst jobs

24LE ROY 
D’ESPAGNE

63
NIEUW LEVEN  
VOOR LE ROY 
D’ESPAGNE
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COMMERCIËLE ZETEL 
Koningsstraat 15 
1000 Brussel
www.shecco.com

Exportbru

Shecco is een marketing-en communicatiebedrijf dat al 10 jaar milieuvriendelijke 
technologieën promoot. Het dienstenaanbod van Shecco is uitgebreid: gespecialiseerde 
websites, organisatie van conferenties, marktstudies, lobbying en consulting. 

De onderneming is wereldwijd gekend voor haar communicatie-activiteiten om de 
ontwikkeling van natuurlijke koelgassen in de sector van HVAC (Heating, Ventilation and 
Air-Conditioning) en koeling te bevorderen. Vandaag de dag gebruiken de airconditioning- 
en afkoelingsapparatuur hoofdzakelijk gefluoreerde gassen die een negatief effect hebben 
op de ozonlaag. Natuurlijke koelgassen zijn daarentegen beschikbaar (Co2, koolwaterstof, 
ammoniak, water en lucht). Ondanks hun overduidelijk milieu-effect, blijft de penetratie 
van deze koelmiddelen onder de 10%. Shecco ijvert om hun gebruik in de industrie te 
ontwikkelen. 

Om haar cliënteel, samengesteld uit meer dan 100 internationale industriële groepen, beter 
te bedienen, heeft Shecco in 2013 een filiaal geopend in Japan en in de Verenigde Staten in 
2015. Het is in het kader van deze vestiging in New York dat Exportbru de onderneming in 
2015 heeft gefinancierd door het toekennen van een lening van 150.000 €.

150.000 €
tussenkomst jobs

20SHECCO
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Skwarel, het vroegere Bizitapp bvba 
is een collaboratief webplatform met 
als doel de informatie-uitwisseling 
tussen de accountantskantoren en hun 
klanten te verbeteren en dat de kleine 
bedrijven zich kunnen baseren op hun 
boekhouding om te genieten van reële 
beheersinstrumenten.

Opgericht in 2012 door twee 
ondernemers die elkaar aanvullen en 
die ervaring hebben zowel op het vlak 
van boekhouding als van informatica, 
verkoopt Skwarel zijn oplossing vooral 
aan accountantskantoren, overal in 
België.

Met deze applicatie kunnen 
de accountants gemakkelijker 
communiceren met hun klanten 
en hun boekhoudkundige dossiers 
beheren door de automatisering 
van hun werk te verbeteren. Voor de 
kleine ondernemingen, is de applicatie 
als een dashboard waarmee kan 

gecommuniceerd worden met het 
accountantskantoor/de boekhouder, 
op het resultaat vooruitgelopen kan 
worden, de thesaurie opgevolgd kan 
worden en een budgettaire controle 
uitgevoerd kan worden op basis van de 
boekhoudkundige gegevens die werden 
ingeput door het accountantskantoor. 
Skwarel wil dus gebruik maken van 
het collaboratief webplatform om de 
uitwisselingen tussen boekhouders 
en kleine ondernemingen te 
vergemakkelijken.

In 2015 heeft Brustart 200.000 € 
in kapitaal geïnvesteerd in dit jonge, 
vernieuwende bedrijf, zodat ze haar 
activiteiten kan ontwikkelen. Het bedrijf 
is inderdaad in een versnellingsfase 
en investeert tegelijkertijd in de 
commerciële ontwikkeling en het 
aantrekken van nieuwe klanten, alsook 
in de verbetering van de bestaande 
functionaliteiten van de applicatie.

Brustart
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ADRES 
Sint-Michielswarande, 30C 

1040 Etterbeek
www.skwarel.com

200.000 €
tussenkomst

jobs
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Boekhouding  
en informatica

SKWARELPROFITEREN VAN HET 
COLLABORATIEF WEB 
OM DE INFORMATIE-
UITWISSELING 
TUSSEN 
BOEKHOUDERS 
EN KLEINE 
ONDERNEMINGEN TE 
VERGEMAKKELIJKEN.
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COMMERCIËLE ZETEL 
Louizalaan 230
1050 Elsene
www.turtlecereals.com

Brupart

Laurence Meeùs heeft in 2015 haar eigen gamma van 100 % biologische havermoutpap 
gecreëerd onder de naam 'Turtle'. De Turtle Porridge op basis van havermoutvlokken, 
wordt gemaakt met zorgvuldig gekweekte ingrediënten, zonder schadelijke bestanddelen, 
toegevoegde bewaarmiddelen of suikers en wordt op een ecologische manier verpakt. Het 
assortiment omvat eveneens een glutenvrije variant. De heerlijke porridge is rijk aan vezels 
en trage koolhydraten en wordt verkocht in biologische winkels. Via de webpagina van Turtle 
www.turtlecereals.com vind je het dichtstbijzijnde verkooppunt en heerlijke recepten. 

De exploitatiezetel is gelegen op de Louizalaan 230 te 1050 Brussel.

De stock en de thesaurie werden gefinancierd met behulp van een Boost-me lening van 
20.000 €.

20.000 €
tussenkomst job

1TURTLE

BEGIN DE DAG  
OP EEN INTELLIGENTE  
WIJZE MET TURTLE  
PORRIDGE BIO
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De financieringspool van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest heeft de 
groeipolitiek van de Brusselse 
audiovisuele onderneming Umedia 
gesteund door het toekennen van een 
lening van 500.000 €.

Opgericht in 2004 onder de naam 
Motion Invest Group is Umedia 
één van de eerste bedrijven die het 
belang en het potentieel van de Tax 
Shelter inzag. Het is het begin van een 
groeiperiode voor de onderneming die 
zich zeer vlug profileert als de leider 
van de Tax Shelter in België. Sinds 
haar oprichting heeft Umedia meer dan 
240 films, waarvan de gecumuleerde 
budgetten 2 miljard euro overschrijden, 
gecoproduceerd en voor bijna een 
half miljard euro geïnvesteerd via haar 
investeringsfonds Tax Shelter waardoor 
ze tussen de 30 en 40 films per jaar kan 
coproduceren.

Vandaag de dag is de groep Umedia 
actief in twee marktsegmenten 
die elkaar aanvullen en versterken: 
enerzijds de fondsenwervingen via 
het merk uFund en anderzijds, de 
productie en de coproductie van films 
via de entiteit Umedia. 'We hebben 

vier belangrijke assen geïdentificeerd 
waarin we willen investeren en die de 
ontwikkeling van onze groep zullen 
ondersteunen', legt Nadia Khamlichi, 
CEO van de groep Umedia, uit.  En 
ter verduidelijking, 'Voor uFund willen 
wij voor onze klanten het aanbod 
uitbreiden door nieuwe financiële 
producten voor te stellen. Wij willen ook 
onze website aantrekkelijker maken en 
de toegang online tot onze producten 
vereenvoudigen. Voor Umedia, willen 
wij voorkeur geven aan de productie 
van onze eigen films en investeren in de 
ontwikkeling van een nieuwe software 
voor onze activiteiten van audiovisuele 
effecten'.

Het Brussels Gewest is het historisch 
en zenuwcentrum van haar activiteiten. 
In dit opzicht is de onderneming 
vandaag de dag één van de grootste 
werkgevers in de audiovisuele sector op 
de Brusselse markt met meer dan 70 
voltijdse jobs en meer dan een dertigtal 
regelmatige zelfstandigen.

Enkel en alleen filmproducer, blijft de 
groep Umedia doelbewust verankerd 
in Brussel; ze wil doorgaan met het 
maken van commerciële films, voor 

zover ze een breed publiek bereiken, 
en internationaal kunnen geëxporteerd 
worden.

De Tax Shelter, waarvan de principes 
vandaag de dag zijn uitgebreid naar 
andere sectoren, is een goede fiscale 
stimulans die de economie en de 
werkgelegenheid aanmoedigt. 

De ondernemersgeest en het 
dynamisme van dit bedrijf, dat 
expert werd in haar sector, zijn 
twee sleutelelementen die haar 
succes verklaren. 

Gimb
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COMMERCIËLE ZETEL 
Louizalaan 235

1050 Elsene
www.umedia.eu
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tussenkomst
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Vegasme is een voedingszaak met veganistische cosmetica afkomstig uit de 
biologische landbouw

 Vegasme is het eerste project dat werd gerealiseerd met Brupart, dochter-
maatschappij van de Gimb, met behulp van een microkrediet 'Boost-me'.  Mevrouw 
Legrand, die aan de basis staat van dit project, heeft in maart 2015 in de Elsense 
wijk Ma Campagne (Waterloosesteenweg 367 te 1050 Brussel) een winkel geopend 
met vegetarische, biologische en veganistische voedingswaren en natuurlijke bio 
cosmetica producten.

Mevrouw Legrand verkoopt in haar winkel ook heel wat producten zonder gluten, 
zonder palmolie en zonder lactose. Uit milieuvriendelijkheid gaat haar voorkeur uit naar 
lokale producten. Tijdens de week wordt een kleine meeneemrestauratie voorgesteld 
(quiche, salades, pizza’s, soepen…).

Een Boost-me lening van 17.000 € maakte het mogelijk om de winkel in te richten, de 
voorraad aan te kopen en 1 VTE te creëren. 

Brupart

COMMERCIËLE ZETEL 
Waterloosesteenweg 367-369
1050 Elsene
www.vegasme.be

17.000 €
tussenkomst job

1VEGASME
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Brusoc

ZE Taxi bvba is een taxibedrijf dat alleen uitstootvrije voertuigen gebruikt. De vloot bestaat 
uit drie elektrische wagens.

Elie Umukunzi is 30 jaar op het ogenblik van de oprichting van zijn bedrijf. Vroeger werkte 
hij als part-time taxichauffeur. Hij krijgt de ondersteuning van Brusoc bij de oprichting van 
ZE TAXI bvba via een Starterfonds van 30.000 €. Met dit bedrag worden de installatie en 
de aankoop van de elektrische laadpalen gefinancierd.

De onderneming stelt momenteel 6 personen te werk als bestuurders, hetgeen haar 
toelaat om een continue aanwezigheid in de straten van Brussel te verzekeren.

Naar aanleiding van een verhoging van de opstartkosten ten opzichte van het 
oorspronkelijke budget, heeft Brusoc een bijkomende lening van 7.500 € toegekend onder 
de vorm van een Thesauriekrediet teneinde ZE TAXI bvba toe te laten om haar ontwikkeling 
gelijkmatig voort te zetten.

COMMERCIËLE ZETEL 
Jubelfeestlaan 36
1080 Molenbeek

7.500 €
tussenkomst jobs

6ZE TAXI 
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1. Belangrijkste feiten van het 
boekjaar

De Gimb heeft in de loop van 2015 een tegemoetkoming verstrekt in 6 
investeringsdossiers voor een totaalbedrag van € 5,3 miljoen : € 4,9 
miljoen in leningen en € 0,4 miljoen in kapitaal waarvan € 0,3 miljoen 
blijven te volstorten.

Het jaar 2015 wordt vooral gekenmerkt door 6 aanzienlijke 
desinvesteringen ter waarde van € 2,5 miljoen. Dankzij die exits was 
het mogelijk om uitzonderlijke resultaten neer te zetten voor een totale 
nettowinst van € 1,8 miljoen.

De Gimb bleef ook de ontwikkeling van de Brusselse economie via haar 
dochterondernemingen steunen, met name Brustart (financiering van 
starters), Brusoc (sociale en lokale economie), Exportbru (financiering 
van exportprojecten) en Brucofin (leningen in cofinanciering met 
kredietinstellingen), waarvoor er in 2015 heel wat tegemoetkomingen 
waren: 9 dossiers voor een totaal van € 1,3 miljoen in Brustart, 53 
dossiers voor een totaal van € 1,7 miljoen in Brusoc, 4 dossiers voor een 
totaal van € 0,7 miljoen in Exportbru en 7 dossiers voor een totaal van 
€ 5,8 miljoen in Brucofin.

We herinneren eraan dat de Gimb voor de Brusselse Regering , via haar 
dochtermaatschappij Brinfin,   een reeks beheersopdrachten van het 
BGHGT uitvoert voor de Brusselse gemeenten en OCMW’s, de Brusselse 
openbare ziekenhuizen, enz..

De activiteiten van de dochteronderneming SFAR in het kader van de 
door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedelegeerde opdracht voor 
de bouw van ongeveer 1.000 sociale woningen werden in 2015 ook 
voortgezet. De werf Midi A2 is klaar en kan worden opgeleverd. De werf 
Molenblok wordt in het eerste halfjaar van 2016 afgerond en opgeleverd.

De dochteronderneming Brupart (Participatiefonds Brussel), die in mei 
2014 werd opgericht, ging van start met haar activiteiten en sluit haar 
eerste boekjaar op 31 december 2015 af.

Daarnaast was er ook de fusie door overneming door de Gimb van de 
dochteronderneming  , die op 1 januari 2015 is ingegaan. 

Met betrekking tot de Hellobru filiale en haar participatie in Hello 
Agency, en in opvolging van de informatie verstrekt in het jaarverslag 
van 2014, vonden een aantal belangrijke gebeurtenissen plaats na het 
afsluiten van het boekjaar.

Desbetreffende dient herinnert te worden aan het akkoord gesloten in 
maart 2015, waarbij de aandelen Hello Agency verkocht werden aan 
RSQ Investors I CVBA, lid van de Quanteus groep.

Op basis van dit akkoord werden 10 % van de aandelen van Hello 
Agency overgedragen in 2015 en werd voorzien de 90 % overblijvende 
aandelen in schijven over te dragen mits de modaliteiten voorzien in de 
overeenkomst.

Gezien de huidige evolutie binnen Hello Agency kan bevestigd worden 
dat de schikkingen voorzien in de overeenkomst toepasselijk blijven en 
dat her behoud van de overblijvende aandelen aan hun aankoopwaarde 

gerechtvaardigd zijn.

2. Toelichting bij de jaarrekening

2.1 Resultaten van het boekjaar

Het boekjaar wordt afgesloten met een winst van € 915.000 
tegenover een winst van € 236.000 in 2014. 

De bedrijfsopbrengsten (€ 1.373.000), die voornamelijk 
factureringen aan zogenaamde 'deelvennootschappen' bevatten 
ter vergoeding van de door de Gimb uitgevoerde prestaties 
binnen deze 'deelvennootschappen', evenals herfactureringen 
van algemene kosten met betrekking tot prestaties van de Gimb 
bij haar dochterondernemingen, stijgen in vergelijking met het 
vorige boekjaar (+ 5%). Die stijging valt onder meer te verklaren 
door de opname van Brupart in de groep.

De bedrijfskosten (€ 4.921.000) dalen (- 6%) in vergelijking 

met het vorige boekjaar. Die daling zien we vooral bij de 
personeelskosten. 

De financiële opbrengsten bedragen € 2.542.000 tegenover € 
2.243.000 in 2014, hetzij een stijging van 13%. Ze bestaan uit 
geïnde interesten op toegekende leningen (€ 886.000), ontvangen 
dividenden (€ 374.000) en opbrengsten uit thesauriebeleggingen 
(€ 1.282.000).

De geïnde interesten op de leningen dalen (- 8%) als gevolg van 
het dalende saldo van uitstaande leningen.

De ontvangen dividenden blijven gelijk ten opzichte van 2014.

De opbrengsten uit thesauriebeleggingen stijgen met 55% 
tegenover het voorgaande jaar en dat ondanks de uiterst lage 
rente op de financiële markten in de loop van het jaar. De stijging 
kan worden verklaard door een in december 2014 aangegane 
obligatiebelegging. 

De financiële kosten vertonen op het einde van het boekjaar een 
nettokost van € 8.000 (in vergelijking met een opbrengst van € 
288.000 in 2014). Die kosten bevatten enerzijds de geboekte 
waardeverminderingen op vlottende activa (€ 30.000) en 
anderzijds de terugnemingen van waardeverminderingen op 
vlottende activa (- € 22.000). In 2014 waren de terugnemingen 
van waardeverminderingen een stuk hoger dan de geboekte 
waardeverminderingen, wat de netto-opbrengst verklaart.

De uitzonderlijke opbrengsten (€ 3.695.000 tegenover 
€ 3.532.000 in 2014) bevatten hoofdzakelijk de gerealiseerde 
meerwaarden en de terugnemingen van waardeverminderingen 
die vooraf op de exits van het jaar werden geboekt. Ze bevatten 
ook een waardeverminderingsherneming op de participatie van 
de Gimb in Brustart naar aanleiding van de goede resultaten van 
die dochteronderneming, en de meerwaarde die de overneming 
van Sofibru heeft opgeleverd. 

De uitzonderlijke kosten (€ 1.727.000 in vergelijking met 
€ 1.841.000 eind 2014) bevatten een tijdens het boekjaar 
geboekte waardevermindering op een participatie en 
minderwaarden die werden gerealiseerd op overdrachten van 
participaties.

2.2 Balans op 31 december 2015

Het balanstotaal bedraagt € 132 miljoen tegenover € 131,9 miljoen 
eind 2014.

De activa van de balans bestaan voornamelijk uit financiële vaste activa 
en financiële middelen die overeenkomen met respectievelijk 58% en 
35% van het totaal. Het saldo bevat de materiële vaste activa en de 
vorderingen op korte termijn.

De financiële vaste activa bedragen per 31 december 2015 € 76 miljoen 
tegenover € 77 miljoen eind 2013. De daling van de portefeuille met 
€ 1 miljoen, ondanks een investering van € 5 miljoen, kan worden 
verklaard door de exits van het jaar en door de overschrijvingen 
in vlottende activa van de leningen op korte termijn (enkel het 
langetermijngedeelte in de financiële vaste activa) en de geboekte 
waardeverminderingen.

De financiële middelen aan het einde van het boekjaar (€ 46 miljoen) 
zitten ongeveer op hetzelfde peil als op 31 december 2014. 

De materiële vaste activa bedragen € 4,2 miljoen tegenover 
€ 4,3 miljoen aan het einde van het vorige boekjaar. 

De vorderingen op ten hoogste één jaar (€ 3,6 miljoen) bevatten 
voornamelijk het kortetermijngedeelte van de leningen (90% van 
het totaal). Op 31 december 2014 vertoonden de vorderingen op ten 
hoogste één jaar een saldo van € 3 miljoen. 

De fusie door overneming van Sofibru leidde niet tot een significante 
wijziging van de balans van de Gimb, met een fusie meerwaarde van 
K€ 163.

Het door Sofibru aan de Gimb in huurfinanciering gegeven gebouw was 
opgenomen in de activa van de balans van de Gimb als 'materiële vaste 
activa – huurfinanciering'. Het werd herklasseerd bij 'materiële vaste 
activa - terreinen en gebouwen'.

De passiva omvatten hoofdzakelijk het eigen vermogen 

(€ 129,8 miljoen), dat 98% van het totaal vertegenwoordigt. 
Het saldo bestaat uit voorzieningen voor risico’s en kosten 
(€ 0,5 miljoen) en schulden (€ 1,8 miljoen).

De schulden omvatten de lopende schulden eigen aan de activiteit 
van de vennootschap.

De voorzieningen voor risico’s en kosten bevatten hoofdzakelijk 
een voorziening uit 2011 om het eventuele risico te dekken om 
een in 2011 geïnde prijsaanvulling te moeten terugbetalen in het 
kader van de overdracht van een participatie in 2007. Er werd 
een meerwaarde van € 2.650.000 gerealiseerd en een bijkomend 
bedrag bleef openstaan als gevolg van een geschil. Het vonnis 
was in het voordeel van de Gimb en de andere aandeelhouders, 
waardoor in 2011 een bedrag van € 401.000 werd geïnd. De 
overnemende vennootschap tekende echter beroep aan tegen 
het vonnis van de rechtbank en daarom werd een voorziening voor 
risico’s en kosten aangelegd. Het hof van beroep heeft nog geen 
vonnis uitgesproken en dus wordt de voorziening behouden.

In het geschil tussen de Gimb en het failliete Polygone International 
nv werd in 2013, naast de strafrechtelijke procedure waarvan 
sprake in het jaarverslag van het boekjaar 2012, ook een burgerlijke 
procedure opgestart door de faillissementscurator. In 2015 
besliste de handelsrechtbank van Brussel om de burgerlijke zaak 
bij de afsluiting van het strafrechtelijk dossier op te schorten.

De raad van bestuur en de advocaat die de belangen van de Gimb 
verdedigt, blijven van mening dat het niet nodig is om in dit dossier 
voorzieningen aan te leggen.

3. Belangrijke gebeurtenissen 
sinds de afsluiting van het 
boekjaar

Sinds de afsluiting van het boekjaar heeft zich geen enkele 
belangrijke gebeurtenis voorgedaan met een materiële impact op 
de financiële situatie van de groep Gimb. Er is ook geen enkele 
omstandigheid te melden die een betekenisvolle invloed op de 
ontwikkeling van de groep zou kunnen hebben.

De raad van bestuur heeft gedurende het boekjaar 2015 geen 
kennis gehad van een handeling of beslissing die de onmiddellijke 
toepassing van de bepalingen uit artikel 523 van het Wetboek van 
Vennootschappen tot gevolg zou hebben.

Om te voldoen aan de wettelijke bepalingen met betrekking tot 

het jaarverslag benadrukt de raad van bestuur dat geen enkele 
handeling of activiteit op het gebied van onderzoek en ontwikkeling 
werd uitgevoerd gedurende het jaar 2015, 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 2015 een 
overgedragen verlies vertoont, dient dus in toepassing van artikel 
96 van het Wetboek van Vennootschappen 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 de in de loop van de 
voorbije twee boekjaren behaalde winst, wordt de toepassing van 
de waarderingsregels in de veronderstelling van de continuïteit 
helemaal 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 om het resultaat 
als volgt toe te wijzen:

Winst van het boekjaar 915.339.28 €

Overgedragen resultaat van het 
vorige boekjaar

- 19.195.879,16 €

Te bestemmen resultaat - 18.280.539,88 €

Over te dragen verlies - 18.280.539,88 €

Opgemaakt te Brussel op 25 april 2016.

Walter VANDENBOSSCHE,  Laurence BOVY,
Vicevoorzitter   Voorzitster
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1. Consolidatiekring
Overeenkomstig de waarderingsregels omvat de consolidatiekring de 
volgende ondernemingen:  

Consoliderende onderneming:  

Gimb n.v. :

(Globaal geïntegreerde) dochterondernemingen:

B2E n.v.
Brinfin n.v.
Brupart n.v.
Bruservices n.v.
Brusoc n.v.
Brustart n.v.
Exportbru n.v. 
Hellobru n.v.
Hello Agency n.v.
Pepibru n.v.
Pepicentre n.v.
Sfar n.v.
Sfar Alsemberg n.v.
Sfar Chemin Vert n.v.
Sfar Middelweg n.v.
Sfar Midi n.v.
Sfar Molenblok n.v.
Sfar Polders n.v.
Sfar Roue n.v.

(Gelijkgestelde) verbonden ondernemingen:

2BHub n.v.
Generous n.v.
La Wetterenoise n.v.
MDG n.v.
REC Arlon 67 n.v.

In vergelijking met 31 december 2014 hadden in de consolidatiekring de 
volgende bewegingen plaats:

Hebben de kring verlaten:

Sofibru n.v.  (gefusioneerd in Gimb)
Sfar Bolivar n.v. (vereffend)
Sfar Paroisse n.v. (vereffend)

Wijzigingen in het bezitspercentage:

Brustart n.v. (aandelen gekocht van minderheidsaandeelhouder)
Hello Agency n.v. (10% van de aandelen verkocht)
Bruservices n.v., onrechtstreeks in bezit van Brustart n.v.

Wat de verbonden ondernemingen betreft, noteren we de volgende 
veranderingen ten opzichte van 31 december 2014:

Memnon Archiving Services n.v. (aandelen verkocht in 2015)
Labima n.v. (aandelen verkocht in 2015)
QBIC Brussels n.v. (overgegaan van verbonden ondernemingen naar 

deelnemingen als gevolg van verwatering)

2. Toelichting bij de geconsolideerde 
rekeningen

2.1 Geconsolideerde resultaten van het boekjaar

Het boekjaar wordt afgesloten met een geconsolideerd verlies van 
€ 411.000 (€ 456.000 aandeel van de groep en € 45.000 winst 
aandeel van derden), in vergelijking met een geconsolideerd verlies 
van € 806.000 (€ 838.000 aandeel van de groep en € 33.000 winst 
aandeel van derden) op het einde van het vorige boekjaar.

De belangrijkste bijdragers tot het geconsolideerde nettoresultaat van 
de groep zijn de volgende vennootschappen (in € 1.000):

-       Gimb : 915
-       Bruservices : -757
-       B2E : 111
-       Brustart : 561
-       Sfar (subgroep) : - 452
-       Hello Agency : 303
-       Brinfin : 51
-       Brusoc : - 128
-       Exportbru : 473

Naast de bijdrage van de verschillende dochterondernemingen tot 
het geconsolideerde resultaat van het boekjaar, werd het boekjaar 
beïnvloed door de volgende consolidatieboekingen (we vermelden hier 
de voornaamste boekingen, die een aanzienlijke impact hebben op het 
resultaat): 

- Als gevolg van de overdracht van 10% van de aandelen van Hello 
Agency door dochteronderneming Hellobru, moest de bij de 
openingsconsolidatie vastgestelde goodwill van Hello Agency 
navenant worden bijgesteld. Die goodwill, die werd berekend per 1 
januari 2013, bedroeg € 3.833.000 bruto. Hij werd op 31 december 
2015 teruggebracht tot een nettoboekwaarde van € 1.381.000. De 
impact op het geconsolideerde resultaat van het boekjaar van de 
verschillende boekingen die voortvloeien uit die overdracht, komt 
neer op een nettokost van € 377.000. 

- Daarnaast werd bij de opening een goodwill ten belope van € 
2.524.000 vastgesteld voor de dochteronderneming Bruservices. 
Die laatste werd bestemd voor de gebouwen wegens de latente 
meerwaarde die erop bestaat. De afschrijvingslast van het boekjaar 
met betrekking tot die herwaardering bedraagt € 343.000 en heeft 
tevens een invloed op het geconsolideerde resultaat van het boekjaar.

- De verkoop van Labima had geen impact op de geconsolideerde 
rekeningen. We vinden hier dus de meerwaarde terug van € 222.000, 
vastgesteld in de statutaire rekeningen van Gimb.

- Het geconsolideerde resultaat van het boekjaar wordt ook beïnvloed 
door de tegenboeking van de dividenden die Gimb van haar 
dochterondernemingen ontving in 2015 (€ 200.000 van Exportbru 
en € 150.000 van B2E), de tegenboeking van de fusiemeerwaarde 
van Sofibru (€ 163.000) en de tegenboeking van de terugneming 
van waardevermindering, die in Gimb werd geboekt voor haar 
dochteronderneming Brustart (€ 250.000).

- Een bijkomende goodwill van € 119.000 werd ook vastgesteld in 
2015 als gevolg van de aankoop door Gimb van de aandelen van 
Brustart die in handen waren van een minderheidsaandeelhouder. 
Die goodwill wordt afgeschreven over een termijn van vijf jaar, wat 
inhoudt dat de afschrijvingslast € 24.000 bedraagt.

Hierna bespreken we de opvallendste verschillen in de 
geconsolideerde resultatenrekeningen van boekjaar tot boekjaar 
(voor een gedetailleerde toelichting bij de resultaten 2015 van de 
verschillende geconsolideerde dochterondernemingen, verwijzen 
we de lezer naar de beheersverslagen over de maatschappelijke 
rekeningen van die ondernemingen):

- In 2015 komt de omzet € 17 miljoen lager uit dan in 2014. De 
belangrijkste reden daarvoor is de verkoop van de projecten 
Sfar Middelweg en Midi D (verhuur in de vorm van erfpacht) in 
2014 voor een totaalbedrag van € 17,5 miljoen;

- De mutaties in de uitstaande bedragen klimmen van - 
 € 13 miljoen eind 2014 naar € 9,5 miljoen eind 2015, wat een 

stijging van € 22,6 miljoen betekent. De mutatie in de uitstaande 
bedragen in 2015 wordt verklaard door de voltooiing van het 
project Sfar Midi A2. De mutatie in de uitstaande bedragen in 
2014 werd verklaard door hogervermelde verkopen;

- De aankopen stijgen met € 6 miljoen. Ook dat wordt verklaard 
door de Sfar-projecten en meer bepaald de voltooiing van Midi 
A2 en de vordering van het project Molenblok;

- De dotaties (terugnemingen) van voorzieningen voor risico's 
en kosten bedragen € 594.000 eind 2014 en - € 571.000 
eind 2015 als gevolg van de tegenboeking in 2015 van de 
voorziening – omdat ze was gebruikt – die eind 2014 door Hello 
Agency werd aangelegd voor de ontslagvergoedingen van de 
twee ontslagnemende bestuurders;

- De terugnemingen van waardeverminderingen op financiële 
vaste activa nemen af met € 3,3 miljoen. Dat wordt verklaard 
door het uitzonderlijk hoge niveau van de terugnemingen van 
waardeverminderingen in 2014;

- De meerwaarden op de realisatie van vaste activa nemen 
toe met € 3,5 miljoen vanwege de in de loop van het 
boekjaar gerealiseerde exits, voornamelijk door Gimb maar 
ook door Brustart en Exportbru. Deze post omvat ook de 
geconsolideerde meerwaarde op de verkoop van 10% van de 
aandelen van Hello Agency (zie hoger).

2.2. Geconsolideerde balans per 31 december 
2015

Het geconsolideerde balanstotaal bedraagt € 190,3 miljoen 
per 31 december 2015, in vergelijking met € 186,4 miljoen per 
31 december 2014.

Gimb draagt ten belope van 69% bij tot het balanstotaal (70% per 
31 december 2014). 

De activa van de balans bestaan voornamelijk uit materiële vaste 
activa (€ 10.195.000) en financiële vaste activa (€ 57.931.000), 
vorderingen op meer dan één jaar (€ 17.039.000), voorraden (€ 
16.165.000), vorderingen op korte termijn (€ 17.023.000) en 
thesaurie (€ 67.489.000).

De materiële vaste activa omvatten onder meer gebouwen voor 
een bedrag van € 9.075.000, wat 89% van het totaal van deze 
rubriek vertegenwoordigt. Die gebouwen staan aan de actiefzijde 
in de rekeningen van Gimb voor een bedrag van € 4.072.000 en 
van Bruservices voor een bedrag van € 5.003.000 (waarvan 
€ 1.494.000 overeenkomt met de nettoboekwaarde van 
hogervermelde herwaardering). Aan de actiefzijde van de balans 
zijn die gebouwen gespreid over 'terreinen en gebouwen' en 
'leasing en soortgelijke rechten'. 

De materiële vaste activa dalen met € 1.423.000 in vergelijking 
met vorig boekjaar als gevolg van de afschrijvingen in het boekjaar.

De vaste activa omvatten ook de nettoboekwaarde per 
31 december 2015 van hogervermelde goodwills (€ 1.477.000), 
die afneemt met € 1.328.000 ten opzichte van 31 december 2014, 
voornamelijk als gevolg van de afschrijvingen in het boekjaar, en de 
correctie van de goodwill van Hello Agency en de tegenboeking van 
de goodwill van Labima (zie toelichting hoger).

We noteren ook dat de nettoboekwaarde van de immateriële vaste 
activa met € 598.000 toeneemt. Die stijging is vooral te situeren in 
de rekeningen van Hello Agency.

De financiële vaste activa maken hoofdzakelijk deel uit van 
Gimb (€ 35.539.000), B2E (€ 11.982.000), Exportbru (€ 
4.393.000), Brustart (€ 3.271.000) en Brusoc (€ 1.383.000) en 
omvatten de nettoboekwaarde van de deelnemingen (exclusief 
dochterondernemingen en gelijkgestelde vennootschappen) en het 
langetermijngedeelte van de leningen in de deelvennootschappen. 
Ze zijn met € 3.284.000 gestegen ten opzichte van vorig boekjaar, 
voornamelijk als gevolg van nieuwe investeringen in 2015.

De schuldvorderingen op meer dan één jaar omvatten voornamelijk 
het langetermijngedeelte van de schuldvorderingen die 
ontstonden uit de erfpachtovereenkomsten ondertekend met 
de gemeentelijke regie van Ukkel en de Zuiderhaard (de vroegere 
Foyer Saint-Gillois) voor de woningen gebouwd door Sfar Polders 
en Sfar Midi. De vermindering van die schuldvorderingen met 
€ 825.000 in vergelijking met vorig boekjaar komt overeen met de 
in 2016 te ontvangen erfpachtcanons, die werden heringedeeld als 
vorderingen op korte termijn.

De voorraden omvatten de gebouwen bestemd voor de verkoop 
voor een bedrag van € 10.292.000 en de orders in uitvoering met 
betrekking tot gebouwen voor een bedrag van € 5.375.000. Het 
gaat om woningen gebouwd in het kader van de gedelegeerde 
opdracht voor de bouw van sociale woningen, die door het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest aan Sfar werd toevertrouwd. De orders in 
uitvoering omvatten ook de lopende werken van Hello Agency (€ 
498.000). 

De voorraden nemen op 31 december 2015 met € 9.519.000 toe 
in vergelijking met 2014, voornamelijk als gevolg van de voltooiing 
van hogervermeld gebouw Midi A2.

De kortetermijnvorderingen omvatten de handelsvorderingen 
(€ 5.657.000) en de overige vorderingen (€ 11.367.000). De 
handelsvorderingen bevinden zich voornamelijk in Hello Agency 
(€ 4.925.000). De overige vorderingen, die grotendeels het 
kortetermijngedeelte van de leningen omvatten, bevinden zich 
vooral in Gimb (€ 3.523.000), B2E (€ 2.300.000), Exportbru 
(€ 1.768.000), Brusoc (€ 1.768.000), Brustart (€ 535.000) en 
Brupart (€ 345.000). 

De thesaurie bevindt zich voornamelijk in Gimb (€ 46.165.000), 
Brusoc (€ 7.765.000), Brupart (€ 4.609.000), Exportbru 
(€ 4.441.000), B2E (€ 1.459.000) en Brustart (€ 1.122.000). 
Ze neemt met € 7.125.000 af in vergelijking met eind 2014, 

voornamelijk omdat de thesaurie van Sfar (subgroep) daalde van 
€ 5.862.000 eind 2014 naar € 495.000 eind 2015. 

De passiva van de balans omvatten vooral het eigen vermogen 
(€ 134,7 miljoen) dat 71% van het totaal vertegenwoordigt. 
De andere belangrijke posten van de passiefzijde zijn schulden 
op meer dan één jaar (€ 31.854.000) en kortetermijnschulden 
(€ 17.639.000). 

Het geconsolideerde eigen vermogen omvat het kapitaal van Gimb 
(€ 79.576.000), de geconsolideerde reserves (€ 40.311.000), de 
badwill (€ 541.000) en de kapitaalsubsidies (€ 14.227.000).

De geconsolideerde reserves zijn met € 456.000 afgenomen, 
voornamelijk door het geconsolideerde verlies van het boekjaar 
aandeel van de groep.

We herhalen dat de badwill van € 541.000 het gevolg is van de 
opname in de consolidatiekring van Brupart in 2014.

De kapitaalsubsidies komen voornamelijk uit de balans van Brusoc 
(€ 9.637.000) en Brupart (€ 2.641.000).

De schulden op meer dan één jaar bij kredietinstellingen omvatten 
hoofdzakelijk het saldo op lange termijn van de financiële schuld 
ten opzichte van de bank BELFIUS, die de Sfar-projecten financiert 
(€ 28.533.000). Die schuld is gewaarborgd door de overheid 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van de 
gedelegeerde opdracht 'Woonplan' toegewezen aan Sfar.

De andere langetermijnschulden bestaan vooral uit het saldo op 
meer dan één jaar van de EIB-lening in B2E (€ 2.681.000) en het 
saldo op meer dan één jaar van de leasingschuld Bruservices voor 
de financiering van het gebouw (€ 402.000).

De schulden op hoogstens een jaar omvatten voornamelijk, 
naast het kortetermijngedeelte van de schulden vermeld in de 
voorgaande alinea (€ 2.230.000), de kortlopende kredietlijnen 
bij de kredietinstellingen van Sfar (€ 4.600.000), Hello Agency 
(€ 2.826.000) en Bruservices (€ 450.000), de handelsschulden
(€ 4.748.000), de belasting-, loon- en sociale schulden  (€ 1.435.000).

De kortlopende kredietlijnen bij kredietinstellingen stijgen met 
€ 5.775.000 ten opzichte van eind 2014, voornamelijk door 
de nieuwe kredietlijnen van Sfar en Bruservices in 2015 en de 
verhoging van de kredietlijn van Hello Agency.

3. Belangrijke gebeurtenissen 
sinds de afsluiting van het 
boekjaar

Sinds de afsluiting van het boekjaar heeft zich geen enkele 
belangrijke gebeurtenis voorgedaan met een materiële impact op 
de financiële situatie van de groep Gimb. Er is ook geen enkele 
omstandigheid te melden die een betekenisvolle invloed op de 
ontwikkeling van de groep zou kunnen hebben.

Om te voldoen aan de wettelijke bepalingen met betrekking 
tot het verslag benadrukt de raad van bestuur eveneens dat 
geen enkele handeling of activiteit op het gebied van onderzoek 
en ontwikkeling werd uitgevoerd gedurende 2015, behalve in 
de dochteronderneming Hello Agency, waar onderzoeks- en 
ontwikkelingskosten werden geactiveerd voor een bedrag van 
€ 670.000. Er werd geen gebruik gemaakt van een specifiek of 
risicodragend financieel instrument.

De raad van bestuur verklaart een getrouw beeld van de gang 
van zaken, van de positie van de groep en van haar resultaten 
weergegeven te hebben. Hij verklaart verder dat de groep geen 
enkel belangrijk of abnormaal risico heeft geïdentificeerd en 
dat de enige risico's of onzekerheden waarmee de groep werd 
geconfronteerd, inherent waren aan de activiteiten. 

Opgemaakt te Brussel op 25 april 2016.

Walter VANDENBOSSCHE,  Laurence BOVY,
Vicevoorzitter   Voorzitster
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PARTNER TUSSENKOMST JOB ACTIVITEITSECTOR FILIAAL

180°  12.500 € 1 Communicatie en evenementen Brustart

3E  500.000 € 88 Bouw en engineering Exportbru

6+1   75.000 € 14 Communicatie en evenementen Brusoc

Abaoud Maryame  9.000 € 1 Horeca Brusoc

ABSI  325.000 € 39 ICT en digitale economie Brucofin

Acar'Up  150.000 € 11 Biotechnologie en gezondheid Brustart

ADNCO  680.000 € 25 Bouw en engineering Brucofin

Afeex International   45.000 € 3 Transport en logistiek Brusoc

Afrika Market   95.000 € 3 Klein- en groothandel Brusoc

AkaStarter  150.000 € 4 Communicatie en evenementen Brustart

Akeza   34.500 € 2 Klein- en groothandel Brusoc

Alvig Holding  850.000 € 24 Horeca Brucofin

Ambu Koze   11.000 € 2 Transport en logistiek Brusoc

Aoulad Haddou Abdelmouna  15.000 € 2 Klein- en groothandel Brusoc

AppTweak  130.000 € 7 ICT en digitale economie Brustart

Arbre Mandarine  15.000 € 2 Klein- en groothandel Brusoc

Arexmo  95.000 € 9 Transport en logistiek Brusoc

Artexis Group  17.521.378 € 420 Communicatie en evenementen Gimb

Aveolis  22.000 € 1 Bouw en engineering Brusoc

Avitabile & Cavorzin   68.000 € 3 Horeca Brusoc

AVP  575.000 € 35 Audio-visueel en uitgeverij Brucofin

B2Boost  300.000 € 18 ICT en digitale economie Gimb

Bahammou  55.000 € 3 Horeca Brusoc

Baïta asbl  55.000 € 36 Klein- en groothandel Brusoc

Basma Afrah  25.000 € 3 Klein- en groothandel Brusoc

Bauwens Pascal  16.000 € 1 Mode en Design Brusoc

Bazra  100.000 € 1 Klein- en groothandel Exportbru

Be Angels  25.000 € 5 Kapitaal en ontwikkeling Gimb

Be Lyn's  32.478,00 € 2 Horeca Brupart

Be Park  30.000 € 14 ICT en digitale economie Gimb

Be-Bop Flor Vintage  50.000 € 2 Klein- en groothandel Brupart

Belga Business Services  35.000 € 2 Klein- en groothandel Brusoc

Belgian Wood World  15.000 € 2 Klein- en groothandel Brusoc

Belgium Tax Car   15.000 € 1 Transport en logistiek Brusoc

Benismih  22.500,00 € 1 Klein- en groothandel Brusoc

BI3 Fund  250.160,00 €  Kapitaal en ontwikkeling Brustart

Biloba Sil  32.000 € 1 Klein- en groothandel Brupart

BioTech Tools  1.149.064 € 13 Biotechnologie en gezondheid Gimb & 
Brustart

Bizitapp  200.000 € 3 ICT en digitale economie Brustart

BJH  48.000 € 9 Horeca Brusoc

Bk Mom   40.000 € 3 Klein- en groothandel Brusoc

Blake & Partners  90.000 € 44 Communicatie en evenementen Exportbru

Bon Bon  75.000 € 20 Horeca Brucofin

Boukhari Khalid  20.000 € 3 Horeca Brusoc

Brands  752.150,00 € 10 Klein- en groothandel Brucofin

Brin d'Art   32.000 € 2 Horeca Brusoc

Bruservices  7.464.120 € 3 Bouw en engineering Gimb

Bruservices  123.946 € 3 Bouw en engineering Brustart

Bruservices  2.500.000 € 3 Bouw en engineering Gimb

Brussels Bridge  16.000 € 1 Bouw en engineering Brusoc

Brussels Recycling Metal  287.500 € 14 Klein- en groothandel Brucofin

Bruxelles Emergences  30.000 € 32 Communicatie en evenementen Brusoc

PARTNER TUSSENKOMST JOB ACTIVITEITSECTOR FILIAAL

Business Investment  365.000 € 51 Klein- en groothandel Brucofin

ByPastel  75.000 € 1 Horeca Brucofin

Caffé Al Dente  50.000 € 8 Brustart

CarAsap  150.000 € 7 Transport en logistiek Brustart

Carrosserie CD  160.000 € 3 Klein- en groothandel Brucofin

Casting House   20.000 € 2 Mode en Design Brusoc

CD PLUS  383.500 € 14 Horeca Brucofin

Centre de Bien Etre Alia  25.000 € 3 Klein- en groothandel Brusoc

Centre de formation 2000  30.000 € 27 ICT en digitale economie Brusoc

Century 21 Wolu Way  50.000 € 2 Bouw en engineering Brupart

Chellala  40.000 € 8 Horeca Brusoc

Chipote et Papote  41.962 € 1 Klein- en groothandel Brupart

Chouconut   40.500 € 2 Horeca Brusoc

Chyl  675.000 € 9 Horeca Brucofin

Cocktail 15  14.600 € 1 Audio-visueel en uitgeverij Brusoc

Cokoyar Ali  25.000 € 1 Horeca Brusoc

Collibra  250.000 € 112 ICT en digitale economie Brustart

Collibra  150.000 € 112 ICT en digitale economie Gimb

Collibra  250.000 € 112 ICT en digitale economie Exportbru

Cometra scs  20.000 € 2 Transport en logistiek Brusoc

Connectis  450.000 € 18 ICT en digitale economie Gimb

Consulting Line  725.000 € 55 Communicatie en evenementen Brucofin

Crechinvest  40.000 € 3 Bouw en engineering Gimb

D-Sight  100.000 € 3 ICT en digitale economie Brustart

D'Hoore    30.000 € 1 Bouw en engineering Brusoc

Da Costa Correia Eduarda  15.000 € 2 Klein- en groothandel Brusoc

Dahmi Hatim  24.000 € 1 Transport en logistiek Brusoc

de pinxi  150.000 € 15 Audio-visueel en uitgeverij Exportbru

Delijious  300.000 € 89 Horeca Gimb

Delvaux  4.000.000 € 307 Mode en Design Gimb

Diantaka-Fides Transport  90.000 € 1 Transport en logistiek Brusoc

Dockside Brussels   60.000 € 2 Horeca Brusoc

Domchi International  250.000 € 4 Klein- en groothandel Exportbru

DS Tours   95.000 € 10 Transport en logistiek Brusoc

Dzossou Mawulé  20.000 € 2,5 Klein- en groothandel Brusoc

E.F.S.  3.000.000 € 396 Communicatie en evenementen Exportbru

Eco-Vida  385.000 € 21 Agroalimentaire Brucofin

Ecopostale  50.000 € 1 Transport en logistiek Brustart

Efarmz  150.000 € 4 Klein- en groothandel Brustart

Elhafed Rhimou  25.000 € 2 Klein- en groothandel Brusoc

Emakina  250.000 € 670 ICT en digitale economie Exportbru

Emodal  15.000 € 4 Horeca Brusoc

En Stoemelings  25.000 € 2 Agroalimentaire Brusoc

ETCL   60.000 € 2 Horeca Brusoc

European Business Services  30.000 € 3 Transport en logistiek Brusoc

Everlasting Group  1.500.000 € 70 Audio-visueel en uitgeverij Brucofin

Exki  500.000 € 850 Horeca Exportbru

Exotic Discount  35.000 € 1 Klein- en groothandel Brusoc

Famous Clothes  3.500.000 € 228 Mode en Design Gimb

Ferro Niccolo  10.000 € 1 Agroalimentaire Brusoc

Ferronnerie Nicolas  42.000 € 2 Bouw en engineering Brusoc

FMB    23.000 € 2 Transport en logistiek Brusoc
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PARTNER TUSSENKOMST JOB ACTIVITEITSECTOR FILIAAL

FMB    26.000 € 2 Transport en logistiek Brusoc

FOR.ET  34.500,00 € 10 Horeca Brusoc

Fork Bxl  37.000 € 1 Klein- en groothandel Brusoc

Galeries  125.000 € 12 Audio-visueel en uitgeverij Brucofin

Garage Chamade  20.000 € 1 Klein- en groothandel Brusoc

Generous  150.000 € 5 Agroalimentaire Gimb

Generous  100.000 € 5 Agroalimentaire Gimb

Geslin Isabelle  14.000 € 1 Horeca Brusoc

Ginion Sports Cars  100.000 € 2 Klein- en groothandel Brucofin

Ginion Sports Cars  100.000 € 2 Klein- en groothandel Brucofin

Ginion Waterloo  450.000 € 79 Klein- en groothandel Brucofin

GMP Belgium Bibliofilm  100.000 € 13 Klein- en groothandel Exportbru

Gowie Solutions Médias Online  60.000 € 7 Communicatie en evenementen Brustart

GreenWorks  75.000 € 25 Bouw en engineering Brusoc

Groupe Léon Vanlancker  2.000.000 € 99 Agroalimentaire Gimb

H.I.M. Perfume  35.000 € 1,5 Klein- en groothandel Brusoc

Happy Fish Belgium  250.000 € 8 Agroalimentaire Brucofin

Haricot Magique  27.000 € 2 Horeca Brusoc

HAYAT Bruxelles   65.000 € 1 Agroalimentaire Brusoc

Hayez Imprimeurs  325.000 € 8 Audio-visueel en uitgeverij Brucofin

Hayez Imprimeurs  300.000 € 8 Audio-visueel en uitgeverij Gimb

Hayi Hassan  4.000 € 1 Klein- en groothandel Brusoc

Hello Agency  4.199.500 € 73 Communicatie en evenementen Hellobru

Herzl Michael  20.000 € 2 Horeca Brusoc

Hibiscus   42.500,00 € 2 Horeca Brusoc

Histoires de Femme  15.000 € 1 Klein- en groothandel Brusoc

House of Kids  250.000 € 5 Mode en Design Exportbru

Imagilys  100.000 € 3 Biotechnologie en gezondheid Exportbru

Imema  30.000 € 4 Transport en logistiek Brusoc

Immo FDS  668.000 € 23 Communicatie en evenementen Brucofin

Impresor  518.000 € 23 Audio-visueel en uitgeverij Brucofin

Imprimerie Ariane  280.000 € 18 Audio-visueel en uitgeverij Brucofin

Innovation Unlimited  100.000 € 13 Communicatie en evenementen Gimb

Interel Holding  500.000 € 120 Communicatie en evenementen Brucofin

Interpneu Boonen  1.000.000 € 21 Klein- en groothandel Brucofin

IPG Contact Solutions  800.000 € 3000 Communicatie en evenementen Brucofin

IPM Press Print  5.000.000 € 342 Bouw en engineering Gimb

Italesp  165.000 € 10 Horeca Brucofin

Jabu Mané  20.000 € 2 Klein- en groothandel Brusoc

Jacqmin Fatima  25.000 € 2 Horeca Brusoc

Jamsbag  15.000 € 2 Klein- en groothandel Brusoc

JFT international  15.000 € 2 Transport en logistiek Brusoc

Joly Look   60.000 € 3 Klein- en groothandel Brusoc

Jomak  22.000 € 2,5 Transport en logistiek Brusoc

Jyr Electric  23.000 € 2 Bouw en engineering Brusoc

K-meleon  150.000 € 1 Klein- en groothandel Gimb

KA Logistics   32.000 € 1 Transport en logistiek Brusoc

Kadensa  450.000 € 4 ICT en digitale economie Brucofin

Karamuka Nadine  10.000 € 1 Klein- en groothandel Brusoc

Kerionh Siham  20.000 € 1 Klein- en groothandel Brusoc

Kone    30.000 € 1 Klein- en groothandel Brusoc

Krohn Imke  11.000 € 1 Klein- en groothandel Brusoc

PARTNER TUSSENKOMST JOB ACTIVITEITSECTOR FILIAAL

L’ère de la terre  46.000 € 3 Horeca Brusoc

L2F  35.000 € 5 Klein- en groothandel Brusoc

La Belgique Gourmande  875.000 € 20 Klein- en groothandel Brucofin

La Boulangerie des Tanneurs   50.000 € 3 Klein- en groothandel Brusoc

La Cambre  450.000 € 25 Communicatie en evenementen Brucofin

La Wetterenoise  743.680 € 39 Agroalimentaire Gimb

La Wetterenoise  250.000 € 39 Agroalimentaire Gimb

Labima  500.000 € 18 Biotechnologie en gezondheid Gimb

Lady Fitness Palace  80.000 € 3 Klein- en groothandel Brusoc

Lateral Thinking Factory 
Consulting

 150.000 € 8 Bouw en engineering Brustart

Lawson's Café   34.000 € 2 Horeca Brusoc

LCFN asbl  30.000 € 10 ICT en digitale economie Brusoc

Le 47 Music Shop  36.150 € 2 Klein- en groothandel Brupart

Le Phare du Kanaal  40.000 € 2 Klein- en groothandel Brusoc

Le Renard Bleu  22.000 € 1,5 Horeca Brusoc

Les Art’chitectes de l’Event  60.000 € 2 Communicatie en evenementen Brusoc

Les Domaines Qui Montent - 
LDMQ

 69.155 € 2 Horeca Brupart

Les Petits Hardis  440.000 € 1 Horeca Brucofin

Look&Fin  150.000 € 6 ICT en digitale economie Brustart

Loyaltek  150.000 € 8 ICT en digitale economie Brustart

M.N.S.  400.000 € 8 Klein- en groothandel Brucofin

Ma Campagne Express  305.000 € 13 Klein- en groothandel Brucofin

Maille France  550.000 € 22 Mode en Design Gimb

Maison de la Radio Flagey  1.195.787 € 2 Bouw en engineering Gimb

Majel  200.000 € 10 Klein- en groothandel Brucofin

Mammouth  41.000 € 2 Horeca Brusoc

Man's Field  1.400.000 € 16 Biotechnologie en gezondheid Brucofin

Mara Production  35.000 € 4,5 Audio-visueel en uitgeverij Brusoc

Mara Production  15.000 € 4,5 Audio-visueel en uitgeverij Brusoc

Mary  144.250 € 22 Agroalimentaire Brucofin

MDG  495.787 € 26 Agroalimentaire Gimb

Medi-Market Evere  350.000 € 19 Biotechnologie en gezondheid Brucofin

Media Actie Kureghem Stad  46.000 € 10 Communicatie en evenementen Brusoc

Media Expo  200.000 € 4 Communicatie en evenementen Brustart

Meessen de Clercq  373.125 € 5 Communicatie en evenementen Brucofin

Mehdi Couture  18.600 € 1 Mode en Design Brusoc

Mira & Co  5.000 € 2 Horeca Brusoc

Mixwithlove   27.000 € 3 Horeca Brusoc

Mmmmh !  20.543 € 13 Agroalimentaire Gimb

Moda Concept  250.000 € 9 Communicatie en evenementen Brucofin

Modern Century  50.000 € 1 Klein- en groothandel Brusoc

Monizze  150.000 € 12 ICT en digitale economie Brustart

Moreau Caroline  6.000 € 1 Klein- en groothandel Brusoc

Mulieris  30.000 € 24 Mode en Design Brusoc

Mummy Comes Here   35.000 € 8 Horeca Brusoc

Murmuur  30.000 € 12 Bouw en engineering Brusoc

Murmuur  17.000 € 12 Bouw en engineering Brusoc

MusicMatic  1.000.000 € 22 Communicatie en evenementen Gimb

My Sherpa  60.000 € 37,5 Communicatie en evenementen Gimb

National Control Systems  572.140 € 8 ICT en digitale economie Gimb

Network Mining  80.000 € 12 ICT en digitale economie Gimb
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Ngoma Basilua Nzuzi  17.500,00 € 1 Klein- en groothandel Brusoc

No Science   80.000 € 1 Agroalimentaire Brusoc

Noteca   33.600 € 4 Horeca Brusoc

Numeca International  247.894 € 113 ICT en digitale economie Gimb

Obba  25.000 € 1 Mode en Design Brusoc

Omnitrans  13.000 € 1 Klein- en groothandel Brusoc

Ordiges  250.000 € 54 ICT en digitale economie Exportbru

Ovizio  325.000 € 15 ICT en digitale economie Gimb

Ovizio  525.000 € 15 ICT en digitale economie Gimb

OWT Gerance  1.000.000 € 48 Klein- en groothandel Brucofin

Oz Kaynak  30.000 € 1 Horeca Brusoc

Paragraphe Printing Solutions  25.000 € 1 Communicatie en evenementen Brusoc

Parotte Benoît  15.000 € 1 Mode en Design Brusoc

Pascal Knuets Immobilière & 
Associés

 220.000 € 27 Bouw en engineering Brucofin

Pascal Knuets Immobilière & 
Associés

 200.000 € 27 Bouw en engineering Brucofin

Passerin-Nonpareil  15.000 € 2 Mode en Design Brusoc

Pepibru  50.000 € 5 Communicatie en evenementen Brusoc

Permafungi  20.000 € 5 Agroalimentaire Brusoc

Pharco  350.000 € 20 Biotechnologie en gezondheid Exportbru

Phydalfo  37.000 € 1 Transport en logistiek Brusoc

Pipaillon - The Cannery  35.000 € 3,5 Agroalimentaire Brusoc

Port de Bruxelles  83.453 €  Transport en logistiek Brinfin

Proxistore  375.000 € 13 Communicatie en evenementen Exportbru

Pusha Moldovan  48.000 € 2 Klein- en groothandel Brupart

Qachri Taoufik  10.000 € 1 Klein- en groothandel Brusoc

QBIC Brussels Fund  500.000 € 5 Kapitaal en ontwikkeling Gimb

Railnova  50.000 € 13 ICT en digitale economie Gimb

Rainbow.ka  30.000 € 4 Transport en logistiek Brusoc

Real Impact Analytics Belgium  125.000 € 120 ICT en digitale economie Brustart

Reconfort +  50.000 € 4 Bouw en engineering Brusoc

Reconfort +  35.000 € 4 Bouw en engineering Brusoc

Renewable Energy Construct 
Arlon 67 

 188.500 € / Bouw en engineering Gimb

Renewable Energy Construct 
Arlon 67 

 431.500 € / Bouw en engineering Gimb

Restaurer   69.000 € 4 Horeca Brusoc

RetailDrive  250.000 € 15 ICT en digitale economie Exportbru

Rharrab Abderrahim  25.000 € 2 Klein- en groothandel Brusoc

Rharrab Mohamed  25.000 € 1 Klein- en groothandel Brusoc

Robert Simon  21.000 € 1 Klein- en groothandel Brusoc

Royal Léopold Club  1.650.000 € 8 Communicatie en evenementen Brucofin

Ryahi Zakarya  17.000 € 1 Transport en logistiek Brusoc

S.B.D.I.  830.290€ 0 Bouw en engineering Gimb

S.B.G.E.  3.609 €  Bouw en engineering Brinfin

S.L.R.B.  1.735 € 115 Bouw en engineering Brinfin

S.T.I.B.  247.893 € 7251 Transport en logistiek Brinfin

Saha   40.000 € 2 Klein- en groothandel Brusoc

Schumacker Jonathan  8.300 € 2 Horeca Brusoc

Sdesign  90.000 € 4 Communicatie en evenementen Gimb

Secret Gourmand  231.000 € 7 Agroalimentaire Brucofin

Service Express Horeca  38.000 € 2 Klein- en groothandel Brusoc

PARTNER TUSSENKOMST JOB ACTIVITEITSECTOR FILIAAL

Sharebox  175.000 € 6 Communicatie en evenementen Brustart

Sharingbox  150.000 € 50 Communicatie en evenementen Exportbru

Shecco  150.000 € 20 Communicatie en evenementen Exportbru

Shrestha Ramesh Kumar  22.000 € 1 Klein- en groothandel Brusoc

Si Ammour Khaled  17.000 € 2 Klein- en groothandel Brusoc

Smartflats  150.000 € 8 Horeca Brustart

SN AirHolding  4.500.000 € 350 Transport en logistiek Gimb

Social Karma  150.000 € 10 Communicatie en evenementen Brustart

Sofuza  38.000 € 2 Transport en logistiek Brusoc

Solutions id  22.000 € 1 Communicatie en evenementen Brusoc

Soul Kitchen  35.000 € 3 Horeca Brustart

Springbok Media  150.000 € 4 Communicatie en evenementen Brustart

ST'ART  1.000.000 € 5 Kapitaal en ontwikkeling Gimb

Story House  20.000 € 1 Audio-visueel en uitgeverij Brusoc

Strawberries  60.000 € 4 Klein- en groothandel Brusoc

Studio Francine.com  95.000 € 9 Klein- en groothandel Brusoc

Sunworks Bruxelles  10.000 € 6 Bouw en engineering Brusoc

Supersec  50.000 € 4 Agroalimentaire Brustart

Sushi Factory  150.000 € 12 Agroalimentaire Brustart

Swan Insights  150.000 € 13 ICT en digitale economie Brustart

Sybille Langh  31.517 € 1 Klein- en groothandel Brupart

Takwa Senyuyseghan Sylvestre  25.000 € 3 Klein- en groothandel Brusoc

Tavu  28.000 € 2 Communicatie en evenementen Brusoc

Tax Salto Kora  43.000 € 3 Transport en logistiek Brusoc

TCS Digital World  270.000 € 9 ICT en digitale economie Brustart

Terres Neuves  22.500 € 2 Communicatie en evenementen Brusoc

The Egg Exploitation  600.000 € 2 Communicatie en evenementen Brucofin

The Egg Exploitation  250.000 € 2 Communicatie en evenementen Gimb

The Right Stuff   30.000 € 1 Agroalimentaire Brusoc

The Verdant  19.988 € 2 Horeca Brupart

Theodorus II  1.000.000 € 1 Kapitaal en ontwikkeling Gimb

Theodorus III  500.000 € 3 Kapitaal en ontwikkeling Gimb

TMS  80.000 € 2,5 Klein- en groothandel Brusoc

Topblind  61.450 € 4 Klein- en groothandel Brusoc

TPF  2.500.000 € 3500 Bouw en engineering Exportbru

Traiteur Loriers  400.000 € 47 Agroalimentaire Brucofin

Trinist  270.000 € 5 Klein- en groothandel Brucofin

Trinist  92.500,00 € 5 Klein- en groothandel Brucofin

Turtle  20.000 € 1 Agroalimentaire Brupart

Ubidata  450.000 € 9 Transport en logistiek Gimb

Umedia  500.000 € 100 Audio-visueel en uitgeverij Gimb

Union des Locataires d’Ander-
lecht-Cureghem

 110.000 € 11 Communicatie en evenementen Brusoc

Vadis Consulting  150.000 € 26 ICT en digitale economie Brustart

Vanlancker Holding  70.000 €  Horeca Exportbru

Vanparys-Candihold  930.000 € 39 Agroalimentaire Gimb

Vanparys-Candihold  250.000 € 39 Agroalimentaire Brucofin

Vegasme  17.000 € 1 Klein- en groothandel Brupart

Viangro  3.000.000 € 677 Agroalimentaire Gimb

Vidéo Europe  135.000 € 2 Communicatie en evenementen Brucofin

Vintage Services  200.000 € 6 Horeca Brustart

Volu & C°  60.000 € 3 Horeca Brusoc

Web Generation  13.500,00 € 1 ICT en digitale economie Brupart
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Winery  50.000 € 8 Horeca Brustart

Yas Taxi  35.000 € 1 Transport en logistiek Brusoc

Youtic  50.000 € 7 ICT en digitale economie Brustart

Yummy Ice and Sorbets  40.000 € 1 Agroalimentaire Brustart

Zaki Omar  20.000 € 2 Klein- en groothandel Brusoc

Ze Taxi  30.000 € 6 Transport en logistiek Brusoc

Ze Taxi  7.500 € 6 Transport en logistiek Brusoc

Zen Car Brussels  250.000 € 7 Transport en logistiek Brustart


