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2016 was een buitengewoon jaar voor de Brusselse 
economie. 

Na de lockdown van eind 2015 dacht ons Gewest 
opnieuw recht te kunnen staan tot ze werd gecon-
fronteerd met de dramatische en verschrikkelijke 
aanslagen van 22 maart. 

Bijna paradoxaal, terwijl de economische crisis aan-
houdt zoals een nog te bescheiden herstel van het 
Belgisch BBP en haar Brussels gedeelte aantoont, 
kenden de fundamenten van de gewestelijke eco-
nomie de laatste tijd lichte verbeteringen. Zonder 
te triomferen, het aantal falingen zakte, de werk-
gelegenheid verbetert, zelfs al blijft de werkloos-
heid hoog, in het bijzonder bij de jongeren en in de 
centrale stadswijken. Nochtans voor de eerste keer 
sinds midden de jaren 80 lijkt de drempel van 50 % 
van de Brusselse jobs ingenomen door Brusselaars 
overschreden, alhoewel het nog veel te vroeg is om 
een structurele tendens te kunnen identificeren. 

Wat kan de GIMB groep in deze specifieke context 
in Brussel doen terwijl ze haar wettelijke opdracht 

zowel moet doen, bijdragen tot de ontwikkeling van 
de bedrijven en de rentabiliteit van haar operaties 
verbeteren en met risico werken op de markt ? 

Ongetwijfeld niet genoeg, omdat het behoud van de 
bevolkingsaanwas op een krap grondgebied nieuwe 
noden van de bevolking zal meebrengen en noodza-
kelijkerwijze de creatie van nieuwe ondernemingen. 

De GIMB groep kan evenwel de ondernemers op 
zoek naar financieringen tevreden stellen: een al-
gemene roeping, alsook een erkende expertise in 
verscheidene meer gerichte activiteitsectoren, een 
uitgebreid panel van instrumenten zoals een ge-
personaliseerde begeleiding van de kandidaat-on-
dernemers tijd van tussenkomst als van de sterke 
bedrijven die hun ontwikkeling willen uitbreiden. 
Vanuit ons standpunt is het beste bewijs het con-
cept en nadien de toekenning van crisiskredieten in 
uitzonderlijk korte tijd voor de vele ondernemingen, 
die voor het grootste deel gelegen zijn op het grond-
gebied van Brussel-Stad en die het meest geleden 
hebben onder de sterke conjuncturele vertraging na 
de aanslagen.

Serge Vilain, 
Voorzitter van het directiecomité van  
finance.brussels/GIMB Groep

rechtop

Het voorbije jaar gaat gepaard met het begin van be-
langrijke veranderingen voor de groep, een boeien-
de overgangsperiode. Inderdaad in 2016 vertrouw-
de het Brussels Gewest, onze hoofdaandeelhouder, 
een begin van studie toe aan een externe consulent 
wat de aanzet was voor reflectie die in 2017 zal 
leiden tot actieplannen en haar uitvoering omtrent 
onze rol, onze instrumenten, onze producten 

Niettemin werden meerdere structurele hervor-
mingen al doorgevoerd om de leesbaarheid van 
de GIMB te verbeteren en op bepaalde punten het 
beheer van de groep te vergemakkelijken. Ze heeft 
zo overgegaan tot de fusie van haar dochtermaat-
schappij Sofibru ( dat geen bestaansrecht meer 
heeft ); ze heeft ook haar dochtermaatschappij Ex-
portbru ( haar beroep wordt natuurlijk wel verder 
uitgeoefend ). Ze heeft twee dochterondernemin-
gen Sfar opgeslorpt ( tot grote tevredenheid gaat ze 
voort met het bouwen van middelgrote en sociale 
appartementen, 136 werden in 2016 ingehuldigd )

Ze heeft ook de fusie van haar dochtermaatschap-
pijen Brupart ( gespecialiseerd in de begeleiding van 
zelfstandigen ) en Brusoc ( belangrijke actor op het 
vlak van microkrediet en sociale economie ) opge-
start.  De operatie is geen sinecure maar zou een 
betere concentratie van de middelen bestemd voor 
de ondernemingen en toeleveringsdiensten moeten 
toelaten.

Dankzij een nieuwe kapitalisatie, ingebracht door 
het gewestelijk budget van de wetenschappelijke 
politiek, beschikt de dochtermaatschappij Brus-
tart bovendien nu over meer middelen waarmee ze, 
in zeer nauw verband met Innoviris ( het Geweste-
lijk Instituut voor wetenschappelijk onderzoek ) de 
delicate fase van de pre-commercialisatie van de  
opzoekingen kan ondersteunen.

Dankzij een tijdelijke thesaurielijn, heeft ze ook 
meer kunnen investeren / toespitsen op de finan-
ciering van de Brusselse audiovisuele sector, bron 
van werkgelegenheid. Ondertussen heeft de doch-
termaatschappij Brucofin haar uitstekende samen-
werking met de bankwereld voortgezet.

In het zeer uiteenlopend takenpakket van de GIMB 
groep valt nog op te merken dat het Gewest haar 
de herziening van het reglementair kader van het 
geïntegreerd beheer van het Brussels Waarborg-
fonds in de dochtermaatschappij Brupart voor een 
jaar heeft toevertrouwd. En niet te vergeten dat 
het kleine team van Brinfin, ook in gedelegeerde  

opdracht voor rekening van het Brussels Gewest, 
voor meer dan 3,17 miljarden euros beheert om de 
gemeenten en de lokale overheden te ondersteunen.

Dit alles toont maar een gefragmenteerd beeld van 
de activiteiten van de groep die zich organiseert en 
functioneert als een KMO, voor alles ten dienste van 
de zeer kleine en middelmatige ondernemingen; dit 
is juist het belang van dit verslag dat het een meer 
gedetailleerd overzicht kan geven op het vlak o.a. 
van de ondersteunde ondernemingen. 

Over het algemeen vergeten we het nooit en wij 
houden eraan te benadrukken dat onze verschei-
dene beroepen, alhoewel ze alle op een enkel doel 
van de ontwikkeling van de Brusselse economie 
door de financiering van de ondernemingen zijn 
gericht, risicovol zijn ! Een belangrijke meerwaarde 
of een verlies genomen op een deelneming, zoals 
we in 2016 hebben gekend, zijn geen gewone te-
gengewichten in een balans; de portefeuille van 
deelnemingen en toekenningen van leningen moet 
over het algemeen aanhouden. Tegelijkertijd moet 
men ook afwegen hoeveel, gedurende gans de 
duur dat we in het kapitaal van een onderneming 
zijn of gedurende de periode van een toegestane 
lening, de werkgelegenheid, de economie, het ver-
bruik in Brussel zo bleven ondersteund. Dit maat-
schappelijk effect wordt niet alleen beoordeeld bij 
de afsluiting van elk boekhoudkundig jaar.

Derhalve op de zeer concurrentiële financierings-
markt van de huidige ondernemingen en niettemin 
de uitzonderlijke omstandigheden zoals de soms 
onaangename gebeurtenissen van het zakenleven, 
zijn de cijfers van 2016 er wel degelijk: 17.494.232 
miljoen euros geïnvesteerd; 138 nieuwe gefinancier-
de ondernemingen wat neerkomt op 1.653 te onder-
steunen jobs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;  
we werken samen aan de ontwikkeling van een  
totaal van 354 ondernemers.

Tenslotte moet gepreciseerd worden dat ondanks 
deze verschillende veranderingen en grote tegen-
slagen, de GIMB groep voor het derde opeenvolgend 
jaar winstgevend is dankzij de meerwaarden op de 
verkopen van de aandelen. Daarenboven heeft ze 
haar flexibiliteit, haar aanpassingsmogelijkheden 
aan de veranderingen bewezen dankzij haar kwalita-
tief personeel ten dienste van de KMO’s en de zelf-
standigen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
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Het bestuur

Laurence Bovy Voorzitster van de Raad van Bestuur 

( tot 23 februari 2017 - Isabelle Ferrant vanaf 23 februari 2017 )

Walter Vandenbossche Vice-Voorzitter van de Raad van Bestuur 

Serge Vilain Voorzitter van het Directiecomité

Jean-Luc Vanraes Vice-Voorzitter van het Directiecomité

Stéphane Nicolas • Claire Vandevivere • Jean-Claude Daoust • Alan 

Keepen • Sandra Ferretti • Philippe Van Muylder •Alexia Bertrand 

Isabelle Grippa • Nic Van Craen • Q. Van den Hove d‘Erstenryck 

Eva Vanhengel • Arnaud Frippiat • Marc Beaujean • Philippe 

Mercelis • Jean-Paul Parmentier Marc-Antoine de Schoutheete 

Administrators

Michel Dierick Regeringscommissaris

Freddy Neyts Regeringscommissaris

Laurence Bovy Voorzitster van de Raad van Bestuur 

( tot 23 februari 2017 - Isabelle Ferrant vanaf 23 februari 2017 )

Walter Vandenbossche Vice-Voorzitter van de Raad van Bestuur

Serge Vilain Voorzitter van het Directiecomité

Jean-Luc Vanraes Vice-Voorzitter van het Directiecomité

Eddy Van Gelder Directeur-generaal

Etienne-Jean Noël Adjunct-directeur-generaal

Isabelle Grippa

Jean-Claude Daoust

Philippe Van Muylder

Stéphane Nicolas

Serge Vilain Voorzitter van het Directiecomité

Jean-Luc Vanraes Vice-Voorzitter van het Directiecomité

Laurence Bovy ( tot 23 februari 2017 )

Walter Vandenbossche 

Etienne-Jean NOEL Adjunct-directeur-generaal

Eddy Van Gelder Directeur Generaal

Philippe Van Muylder

Isabelle Grippa

Jean-Claude Daoust

Stéphane Nicolas

Michel Dierick Regeringscommissaris

Freddy Neyts Regeringscommissaris

Laurence Bovy Voorzitster van de Raad van Bestuur 

 ( tot 23 februari 2017 )

Isabelle Ferrant vanaf 23 februari 2017

Serge Vilain Voorzitter van het Directiecomité

Arnaud Frippiat

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 73,15 %

P&V Verzekeringen 7,31 %

BNP Paribas Fortis Bank  6,96 %

ING 4,81 %

Belfius bank 3,05 %

Ethias  2,12 %

KBC bank 0,8%

v.l.n.r.: Etienne-Jean Noël Adjunct-directeur-generaal • Eddy Van Gelder Directeur-generaal
Jean-Luc Vanraes Vice-Voorzitter van het Directiecomité • Serge Vilain Voorzitter van het Directiecomité

Laurence Bovy Voorzitster van de Raad van Bestuur
Walter Vandenbossche Vice-Voorzitter van de Raad van Bestuur

Raad van Bestuur 

de directie het voorzitterschap

AuditcomitéDirectiecomité Remuneratiecommissie 

Aandeelhouders 
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Het team

Nicola Asan chauffeur • Mélusine Baronian communicatie verantwoordelijke • Hamed Ben Abdelhadi analist Brusoc • Nadia Benzha 
beheerder leningen en waarborgen Brupart • Ghariba Bonnouh analiste Brussels Waarborgfonds • Marie Bouckaert analiste Brusoc  
Danielle Caron analiste Brussels Waarborgfonds • Anne Coninx analiste Brupart • Aurea Costa secretaresse • Adrian Covali chauffeur 
Thomas Deman analist Brupart • Sandrine Evrard analiste Gimb / Exportbru / Brucofin • Julien Gelder juridisch adviseur • Françoise 
Godeaux financieel verantwoordelijke • Micheline Gokalp boekhoudster • Ellen Hansen manager operationeel beheer Brupart en 
Brussels Waarborgfonds • Grégory Heirwegh boekhouder • Nawfal Jorio analist Brusoc • Hélène Kervyn analiste Brucofin • Mamadou 
Chérif Ly analist Brupart • Ines Mezzanotte beheerder leningen en waarborgen Brupart • Eliza Neven onthaal / secretaresse  
Elisabeth Noël analiste Brusoc • Estelle Paschal onthaal / secretaresse • Caroline Peeters analiste Brinfin • Valérie Ponsard directie-
assistente • Adelaïde Robalinho boekhoudster • Caterina Romaniello assistente Brinfin • Barbara Roose analiste Gimb / Brustart  
Lionel Surmont analist Brustart • Denis Timmermans juridisch adviseur en secretaris / generaal • Sarah Unger analiste Brustart  
Yvette Van den Bosschelle directie / assistente • Hugues Van Renterghem analist Brupart • Sandra Vanden Bogaert secretaresse 
Dimitri Yernault juridisch adviseur.

Het team van finance.brussels/GIMB groepDynamisme

Enthousiasme&
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FINANCE.BRUSSELS/
GIMB GROEP IS MEER 

DAN OOIT DE OPENBARE 
FINANCIERINGSPOOL VAN

HET BRUSSELS 
HOOFDSTEDELIJK GEWEST

De creatie en de groei 
van ondernemingen 
ondersteunen
De groep gevormd door de Gewestelijke 
Investeringsmaatschappij Brussel en haar 
dochtermaatschappijen, finance.brussels/GIMB 
groep, vormt de pool van overheidsfinanciering 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Haar 
eerste opdracht bestaat uit de ondersteuning  
van starters en ondernemingen die groeien.

De toegang tot financiering 
vergemakkelijken
finance.brussels, 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 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:

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

Rendement
finance.brussels streeft niettemin een opbrengst 
na en let op de rentabiliteit van haar investeringen.

Op de markt biedt Finance.
brussels aan:

Toegang tot financiering 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.

De Gewestelijke Investeringsmaatschappij Brussel ( GIMB ) is een naamloze vennootschap van openbaar 
nut geregeld zowel voor bepaalde organisatorische regels en betreffende haar opdrachten door de wet van  
2 april 1962 enerzijds en door het Wetboek van Vennootschappen anderzijds. Haar dochtermaatschappijen 
zijn enkel geregeld door het Wetboek van Vennootschappen.

Ons beroep

Financiering van de ondernemingen in uitbreidingsfase  GIMB
en van exporterende bedrijven  Exportbru

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

Financiering van jonge vernieuwende ondernemingen  Brustart

Cofinanciering van KMO’s   Brucofin ( samenwerking met de banken ) 
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Onze opdrachten
1

2
DE BRUSSELSE  

ONDERNEMINGEN ONDERSTEUNEN 

SPECIFIEKE OPDRACHTEN
UITVOEREN VOOR HET BRUSSELS 

HOOFDSTEDELIJK GEWEST

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 bevordert zo de aantrekkelijkheid, de concurrentie-positie en 
de uitstraling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

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 
BRUSERVICES is gespecialiseerd 
in de ‘hotelling’ van callcenters en 
bedrijvencentra.

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 Huis-
vestingsplan. Brinfin neemt ook deel als raadgever aan 
de thesauriecomités van de Haven van Brussel.

1

2
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kredieten

Tengevolge van de lockdown in 2015 en de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel werd het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest zeer hard getroffen. Deze dramatische evenementen hadden een negatieve impact op 
de economie, vooral op korte termijn met in het bijzonder een weerslag op de gezinsuitgaven. De handel, de 
hotelsector en het toerisme werden zwaar geraakt.

De Brusselse Regering, bewust van de ernst van de situatie, heeft vanaf 22 april 2016 duidelijke maatregelen 
genomen om de meest verzwakte sectoren te helpen. Het is in dit kader dat het aan de gewestelijke 
financieringspool de opdracht heeft gegeven om financiële crisisproducten na de aanslagen uit te werken om de 
Brusselse ondernemingen in moeilijkheden te ondersteunen.

Concreet:
Een onderneming die een omzetdaling van 
minstens 30 % kon aantonen voor het laatste 
trimester 2015 en het eerste trimester 2016, kon 
een kredietaanvraag indienen bij finance.brussels/
GIMB groep. Financieringsaanvragen tot € 20.000 
werden door Brupart behandeld. Aanvragen boven 
dit bedrag en beperkt tot € 250.000 werden door 
Brustart geanalyseerd. In beide gevallen ging het 
over thesauriekredieten. De interestvoet bij Brupart 
bedroeg 2 % en bij Brustart 4 %. De onderneming 
beschikte over een kapitaalsvrijstelling tot eind 2016.

Finance.brussels/GIMB groep stelde alles in het 
werk om ervoor te zorgen dat ondernemingen in 
moeilijkheden als gevolg van deze uitzonderlijke 
evenementen, en in de mate van het mogelijke, 
hun patrimonium niet dienden in te zetten bij 
de onderhandeling van de lening. Daarom was 
er eveneens een tussenkomst van het Brussels 
Waarborgfonds onder de vorm van een garantie voor 
crisiskredieten die werden toegekend.

ONZE BIJDRAGE AAN DE HEROPLEVING
VAN DE BRUSSELSE ECONOMIE NA
DE AANSLAGEN VAN MAART 2016 

Enkele cijfers:
173 kredietaanvragen werden ingediend bij finance.
brussels/GIMB groep. 54 aanvragen werden goed-
gekeurd door finance.brussels/ GIMB groep voor een 
totaal bedrag van € 5.219.000 en gewaarborgd voor 
€ 3.450.250. De belangrijkste activiteitensectoren die 
werden ondersteund zijn de horeca en de kleinhandel. 
Door toedoen van deze maatregelen werden 618 jobs 
behouden. 

Van alle ingediende aanvragen, werden 31 % leningen 
toegekend, 44 % werd geweigerd en 25 % kreeg 
uiteindelijk geen beslissing van finance.brussels/GIMB 
groep aangezien de aanvullende informatie die werd 
opgevraagd uiteindelijk niet werd overhandigd. 
Bij de aanvragen die werden geweigerd komen vooral 
volgende elementen naar voren: het niet bereiken van 
de minimum omzetdaling van 30 %, een gebrek aan 
terugbetalingscapaciteit op basis van de historische 
cijfers en de aanwezigheid van aanzienlijke financiële 
problemen reeds voor de lockdown in 2015.

618 
banen behouden

dankzij de stimulerings-
maatregelen in het 

Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest.

Crisis
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fondsHet Brussels Waarborg

• Het voorakkoord: de aanvrager dient rechtstreeks 
de aanvraag in bij het Fonds. Na onderzoek wordt 
in voorkomend geval een principeakkoord aan 
de onderneming toegekend, dat vervolgens door 
een kredietinstelling moet worden bevestigd. 
Met dit voorakkoord beschikt de onderneming 
over een bijkomend argument en verbetert dit zijn 
onderhandelingspositie met zijn bank voor het 
bekomen van een lening.

• De waarborg op aanvraag: de kredietinstelling dient 
rechtstreeks de waarborgaanvraag in bij het Fonds 
die in voorkomend geval en na onderzoek van de 
aanvraag de waarborg toekent.

• De snelwaarborg: het Fonds beslist binnen de 8 
werkdagen voor kredieten die aan welbepaalde 
voorwaarden voldoen, hetgeen een versneld 
onderzoek van de kredietaanvragen toelaat. Drie 
producten werden in die zin gecreëerd: de klassieke 
snelwaarborg, de groene snelwaarborg en de 
snelwaarborg voor microfinanciering.

Tenslotte verstrekte het Fonds waarborgen voor 
de crisislkredieten in het kader van de lockdown in 
2015 en de aanslagen van Brussel in maart 2016.  
De toekenning van deze waarborgen werd op  
31 december 2016 beeïndigd.

Ter herinnering, finance.bussels/GIMB groep levert 
diensten binnen specifieke opdrachten voor het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest die hoofdaandeelhouder is. 
Deze opdrachten maken het voor de Brusselse regering 
mogelijk om te kunnen genieten van de ervaring en 
de vaardigheden van finance.brussels/GIMB groep 
aangaande alternatieve financiering en / of het beheer 
van gemengde vennootschappen in publiek-private 
partnerschappen.

Als onderdeel van een gedelegeerde opdracht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, beheert finance.brussels/
GIMB groep sinds 1st juli 2016 het geheel van de activiteiten van het Brussels Waarborgfonds. Sindsdien vinden de 
vergaderingen van de Raad van Bestuur van het Brussels Waarborgfonds plaats in de lokalen van de gewestelijke 
financieringspool. De Brusselse regering heeft in het kader van de rationalisering van de economische instrumenten 
beslist om op termijn een volwaardige dochtermaatschappij te creëren binnen de GIMB groep.

De opdracht van het Fonds bestaat erin om de toekenning van beroepskredieten in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest te vergemakkelijken door aan kredietinstellingen, mits betaling van een premie, een substantieel deel 
van de waarborgen te geven die zij eisen van de KMO’s en de zelfstandigen voor het verkrijgen van een lening. De 
gevraagde financiering moet betrekking hebben op activiteiten die rechtstreeks bijdragen tot de oprichting, de 
uitbreiding, de hervorming, de verbetering van de concurrentiekracht en de modernisering van ondernemingen.

De rol van finance.brussels/GIMB groep als financieringspool van het Gewest wordt hierdoor/aldus versterkt: 
bovenop de financieringsproducten biedt ze eveneens een garantie in al haar vormen via het gewestelijk Fonds:

DE ORGANISATIE VAN HET BRUSSELS 
WAARBORGFONDS WERD TOEVERTROUWD 
AAN FINANCE.BRUSSELS/GIMB GROEP
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Verdeling van de investeringen
2016 per pool ( in % )

Evolutie van de investeringen per filiaal
sinds 5 jaar

Verdeling van de investeringen 2016 per sector ( in % )

Risicokapitaal

Bancaire cofinanciering

Microfinanciering ( & sociale economie )

€17.584.231,94

138

1.653

Geïnvesteerd bedrag

Aantal ondersteunde bedrijven

Ondersteunde jobs

Evolutie van de investeringen van de groep sinds 2015

Gimb Brustart Exportbru Brucofin Brusoc Brupart

Agro-voeding 2,83 %

Kapitaal en ontwikkeling 2,05 %

Communicatie en evenementen

16,63 %

Bouw en engineering

2,35 %

31,06 %

Transport en logistiek 3,92 %

ITC en digitale economie

6,21 %

Horeca

12,43 %

Mode en design

5,66 %

Audiovisueel en uitgeverij 8,72 %

Biotechnologie en gezondheid 8,16%

2016 in cijfers

Crisis kredieten
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28,9

 Totaal
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2013 € 9.948.619   
2014 € 9.077.766   
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DE GIMB GROEP LEGT ELK JAAR 
BANDEN TUSSEN VERSCHILLENDE 

PARTNERS EN DE PUBLIEKE EN PRIVÉ-
ACTOREN VAN DE FINANCIËLE OF NIET 

FINANCIËLE SECTOR OM HET BRUSSELS 
ONDERNEMEND ECOSYSTEEM TE 
VERSTERKEN. VOORBEELDEN TER 

ONDERSTEUNING…

Funds For Good
Brusoc werkt in partnerschap met Funds For Good die 
als doelstelling heeft leningen op eer toe te kennen 
aan personen met beperkte middelen zodat ze hun 
eigen activiteit kunnen creëren. Met deze tussenkomst 
kunnen ze de eigen middelen versterken en de opstart 
van de activiteit vergemakkelijken wetende dat de 
intrestvoet van de lening op eer 0 % bedraagt.

In 2016 bedroegen de door Funds for Good ter 
beschikking gestelde financiële middelen € 17.500.

Steunpunten
Naar aanleiding van de zesde staatshervorming 
heeft finance.brussels, via haar dochteronderneming 
Brupart, sinds 1st juli 2014 de opdrachten van lening 
en begeleiding van het Federaal Participatiefonds 
overgenomen. In dit kader heeft Brupart de modaliteiten 
herzien. Concreet, de begeleiding van de promotoren 
kan gebeuren hetzij rechtstreeks door Brupart, hetzij 
door een geaccrediteerd steunpunt. Na een eerste in 
2014 gelanceerde kandidaatoproep, en een tweede 
eind 2016 heeft Brupart een vijftiental steunpunten 
geaccrediteerd. Onder hen vindt men boekhouders, 
accountants, revisoren maar ook verschillende 
instellingen die streven naar de ondersteuning van 
het ondernemerschap. Met deze verschillende 
samenwerkingsverbanden verbetert Brupart nog de 
opvolging van de ondernemingen en optimaliseert 
het voortbestaan van de Brusselse ondernemingen.   
U vindt al onze erkende steunpunten terug op onze site. 

screen.brussels 
Teneinde de Brusselse culturele en creatieve economie 
aan te moedigen en de prioritaire acties van de 
« Strategie 2025 » op te zetten, heeft de Brusselse 
regering op 2 mei 2016 zich geëngageerd om de 
audiovisuele sector te bevorderen door de ontwikkeling 
van een overkoepelend merk, screen.brussels, dat uit 
vier onderdelen bestaat: screen.brussels fund, screen.
brussels commission, screen.brussels cluster en 
screen.brussels business ( financiering van Brusselse 
audiovisuele ondernemingen via finance.brussels/
GIMB groep ). Heel wat acties gebeuren gezamelijk: 
screen.brussels’night, Boost Camp…

Investeringsforum van 
Be Angels 
Be Angels heeft in Brussel haar laatste investerings-
forum van het jaar 2016 gehouden met de steun van 
finance.brussels/GIMB groep. Het was de gelegenheid 
om de rol van « Business Angel » als een belangrijke 
hefboom voor de Brusselse ondernemingen op zoek 
naar financiering te benadrukken. Mooi sectorieel 
succes.

Lokale economieloketten 
Brusoc richt zich vooral tot een publiek, kandidaat 
voor ondernemerschap, dat zich wil installeren binnen 
de perimeter, genoemd prioritaire interventiezone.  
Deze perimeter herneemt alle wijken met een grote 
concentratie aan problemen zowel sociale, als 
financiële, familiale en schoolse. Alle bedrijvencentra 
en lokale economieloketten ( LEL ) zijn juist gelegen in 
de prioritaire interventiezone. Dit bijzonder kenmerk 
maakt hen bevoorrechte partners voor Brusoc. In 2016 
werden 50 % van de dossiers ingediend door de Lokale 
Economieloketten. 

Bruxelles Vivre Ensemble vzw
Bruxelles Vivre Ensemble vzw zet zich in voor de 
waardering en de professionalisering van de know-how 
van geëmigreerde vrouwen of van vreemde afkomst. 

Hiervoor geeft de vereniging via een jaarcursus 
heel wat opleidingen. Brusoc draagt bij tot deze 
procedure en leidt voor het tweede opeenvolgend 
jaar een initiatiemodule voor beheer. Deze actie 
biedt de mogelijkheid voor een benadering van de 
ondernemerswereld en een basisinformatie voor 
beheer. Heel wat vrouwen hebben deze module gevolgd 
en in een goede sfeer zijn ze zo kunnen beginnen een 
project op te bouwen. Wij appreciëren heel bijzonder 
dit uiterst positief en motiverend partnerschap. 

Ondernemend        ecosysteem
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Brusoc        onder de schijnwerpers
De 10de editie van de Brusoc avond, dochtermaatschappij gericht tot 
de lokale en sociale economie, met als thema « lichtjes » vond plaats 
op donderdag 26 mei in Tour en Taxis. Meer dan 300 genodigden 
namen deel aan deze feestelijke ontmoeting die op de eerste plaats 
al onze partners ( gefinancierde ondernemingen ) bijeenbrengt. De 
verschillende projecten en initiatieven die tot stand kwamen dankzij 
Brusoc, werden tijdens deze avond onder het licht gebracht. Het 
evenement haalt deze kleine ondernemingen en hun leven voor het 
voetlicht.
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MARKANTE 
PARTNERS
WIJ  NOEMEN « PARTNERS » DE  BEDRI JVEN D IE  WE 
F INANCIEREN.MEER DAN EEN F INANCIERING,  HET IS 
EEN PARTNERSHIP

2016



Richard Vandeveldestraat 40 
1030 Schaarbeek

Gezondheid !

De Babelmet, een mix tussen 
buurtcafé, trendy bar en cultu-
reel centrum, is een gezellige 
ontmoetingsplaats gelegen in 
de Helmetwijk van Schaarbeek. 
U kan er lokale, biologische en 
fair trade producten degusteren.   

Onder leiding van Vanessa,  
Hubert en Romuald, organiseert 
deze coöperatieve ook heel wat 
culturele evenementen voor een 
gemengd publiek uit de wijk en 
daarbuiten.

Met de lening Boost-me werd 
het lokaal ingericht.

BRUPART

BABELMET  

€ 41.000
HORECA

VANESSA CRASSET,
HUBERT TAELMAN, 
ROMUALD ARBE

2

Foto
Hubert Taelman
Vanessa Crasset

Tussenkomst

Sector

Jobs

Oprichters
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Havenlaan 104  
1000 Brussel
www.belgibeer.be

100 % belgisch

Belgibeer werd einde 2012  
opgericht door Dario Cecca-
relli en heeft als doel de beste  
Belgische artisanale bieren te 
promoten.

Belgibeer werkt onder de vorm 
van te onderschrijven abonne-
menten. De bieren worden ver-
volgens verstuurd in een « box » 
formaat, dat de 8 bieren van de 
brouwers van de maand bevat, 
evenals een degustatiedocu-

ment om de consumenten te 
helpen om beter de producten, 
de bierbrouwer en zijn verhaal te 
begrijpen. Belgibeer promoot al-
leen ambachtelijk bier geprodu-
ceerd door kleine brouwerijen.

Gezien de ontwikkeling van de 
export heeft finance.brussels/
Gimb groep een lening van 
€ 100.000 aan de onderneming 
toegestaan in 2016.

EXPORTBRU

BELGIBEER

€ 100.000
HANDEL EN DIENSTEN

DARIO CECCARELLI

7
Tussenkomst Jobs

Sector

Oprichter
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Dublinstraat, 19 
1050 Elsene
www.belgomarkt.be

BelgoMarkt is een supermarkt 
met uitsluitend Belgische en lo-
kale producten die in mei 2016 
haar deuren geopend heeft in 
Elsene. Gemakkelijk en toegan-
kelijk, het concept is gebaseerd 
op een alternatief voor de con-
ventionele winkels.

Deze alternatieve supermarkt 
draagt bij aan de veranderende 
consumptiepatronen, door toe 
te laten om anders te consume-
ren. BelgoMarkt verkoopt daar-
om alleen Belgische produc-
ten en/of volledig verwerkt in  

België, met het label “bio” en/of 
« 100 % natuurlijk », afkomstig 
van kleine en middelgrote pro-
ductie en gecommercialiseerd 
in de korte keten. 

Dit waarborgt de consument 
een maximale transparantie 
en traceerbaarheid. Bovendien 
heeft het concept van Belgo-
Markt ook een belangrijke di-
mensie « sociale economie » 
door de aanwezigheid van vele 
medewerkers evenals door het 
samenbrengen van middelen 
door vele partners.

BRUSOC

BELGOMARKT 
COOP

€ 73.000
HANDEL EN DIENSTEN

MÉLANIE MICHIELS,
TRÉSOR STEVENS,
STÉPHANIE DEBLON

3

  Beter
consumerenFoto

Mélanie Michiels
Trésor Stevens

Tussenkomst Jobs

Sector

Oprichters
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Drie Fonteinengaarde 3
1160 Oudergem
www.bonjourmaurice.be

Bonjour Maurice is een volledig 
assortiment ecologische en om-
keerbare kleding voor kinderen 
van 0 tot 10 jaar. De collectie 
is verkrijgbaar in een urban en 
een moderne stijl met een com-
binatie van eenvoudige lijnen en 
onverwachte elementen om een 
gewoon kledingstuk in gedurfde 
stijl te veranderen.

Het project is ontstaan door 
de ontmoeting van twee jonge 
moeders in 2014, Céline Lejeu-
ne en Geraldine De Mey, beiden 
met het verlangen om deel te 
nemen aan het systeem van de 
kringloopeconomie:

ethisch, verantwoord en met 
respect voor het milieu.

Hun ambitie is inderdaad aan-
pasbare kleding voor te stellen, 
overconsumptie te vermijden en 
de kleintjes gemakkelijk zichzelf 
leren aankleden, voor het aanle-
ren van autonomie.

Bonjour Maurice, laureaat van 
het Netwerk Ondernemen, 
vroeg in 2016 de ondersteuning 
van Brustart aan voor de ont-
wikkeling van de activiteiten en 
voor het op de markt brengen 
van de nieuwe collecties.

BRUSTART

BONJOUR 
MAURICE

€ 75.000
MODE EN DESIGN

CÉLINE LEJEUNE , 
GÉRALDINE DE MEY

2

Recto-verso

Tussenkomst Jobs

Sector

Oprichters
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Ropsy Chaudronstraat, 24 
1070 Anderlecht
www.lechampignondebruxelles.be

Eet mij !

Sedert juni 2016 heeft LCDB als 
doel om in Brussel een deel van 
de wereldproductie van shiitake 
lokaal te kweken in Brussel. De 
shiitake is een bijzonder smake-
lijke en voedzame paddenstoel 
afkomstig uit het Verre Oosten. 
Inderdaad, zoals voor de oester-
zwammen, is koffiedik ( evenals 
bierbostel ) een ideaal substraat 
voor de teelt van de shiitake. 

Deze techniek is dus volledig in 
het kader van de ontwikkeling 
van de kringloopeconomie in 
Brussel.

LCDB streeft zo een tweeledig 
objectief na: ten eerste, de shii-
take paddenstoelen dichter bij 
de Brusselse consument bren-
gen, en ten tweede, zorgen voor 
een duurzame oplossing voor de 
problematiek van het afvalbe-
heer in onze hoofdstad.

BRUSOC

LE CHAMPIGNON 
DE BRUXELLES

€ 55.000
AGRO-VOEDING

6

Foto
Hadrien Velge

Tussenkomst Jobs

SEVAN HOLEMANS,
THIBAUT FASTENAKELS, 
HADRIEN VELGE

Sector

Oprichters
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Creatieve ideeën

Creative District is de hub van 
Creatieve en Culturele Indus-
trieën ( CCI ) en Media in Brus-
sel. Creative District onder-
steunt ondernemers met hun 
project door het aanbieden 
van workspaces, opleidingen 
en evenementen. Ze verstrekt 
verschillende diensten aan cre-
atievelingen, kunstenaars, pro-
jectleiders, maar ook aan een 
breder publiek.

Met hun medialab, wil Creative 
District een nieuw publiek rond 
de mediapool aantrekken. Om 
verder te groeien in dit domein, 
stelt de vzw de nodige middelen 
ter beschikking aan zijn co-wor-
kers.

Brupart heeft de vzw Creative 
District gesteund met een le-
ning Boost-me voor de aankoop 
van de nodige apparatuur.

BRUPART

CREATIVE 
DISTRICT 

€ 50.000

JEAN-YVES KITANTOU, 
AURÉLIE ROMPLER

2

Auguste Reyerslaan 70
1030 Schaarbeek
www.creative-district.beFoto

Aurélie Rompler

HANDEL EN DIENSTEN

Tussenkomst Jobs

Sector

Oprichters
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Mr Energie is een jong bedrijf dat 
het beheer van energiecontrac-
ten van particulieren en bedrij-
ven waarneemt om hun de beste 
prijs op de markt te waarborgen.

Na de analyse van het verbruiks-
profiel selecteert Mr Energie, als 
makelaar, de meest voordelige 
gas- en / of elektriciteitsleveran-
cier en zorgt voor de administra-
tieve procedure die nodig is voor 
de verandering van leverancier.

Gelijktijdig met een kapitaalver-
hoging die gerealiseerd werd 
door privé-investeerders, heeft 
finance.brussels deelgenomen 
aan de financiering van Mr Ener-
gie door de toekenning van een 
lening van € 200.000, waarvan 
één derde vrijgemaakt werd in 
maart 2016.

FABIEN LORENT,  
DEREK RALET
SÉBASTIEN VAES

Alsembergsesteenweg 842
1180 Ukkel

Energie
    te koop

EXPORTBRU

Mr. ENERGIE

€ 67.000
HANDEL EN DIENSTEN

8

Foto
Sébastien Vaes
Derek Ralet

Tussenkomst Jobs

Sector

Oprichters
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KRISTEL KEUNINGS

Fernand Bernierstraat, 51  
1060 Sint-Gillis

Kristel Keunings behaalde in 
2001 haar diploma als kapster. 
Na een aantal jaren ervaring 
in dit domein werd ze helaas 
werkloos. Na goed nagedacht 
te hebben en na veel prospectie 
tijdens haar periode van werk-
loosheid, beslist Kristel om zich 
als zelfstandige te vestigen. Zij 
begint dan haar project ernstig 
en vastberaden voor te berei-
den. En in augustus 2016 opent 
zij haar eigen kapsalon voor da-

mes, met de financiële onder-
steuning van Brusoc vergezeld 
van een lening van Funds For 
Good. Het salon « YK Hairsty-
ling » besteedt bijzondere aan-
dacht aan de minst begoede 
personen. Inderdaad, er worden 
matige tarieven aangeboden 
aan personen met een sociale 
uitkering. Het doel is om iedere 
vrouw, ongeacht haar inkomen, 
zich mooi te laten voelen.

BRUSOC

KRISTEL 
KEUNINGS

€ 9.000
HANDEL EN DIENSTEN

1

Voel je mooi

Tussenkomst Job

Sector

Oprichtster

                   #45 #44              



Luzernestraat, 40-42
1030 Schaarbeek
www.kwassa.be

Kwassa Films is een jong dy-
namisch bedrijf dat gespeciali-
seerd is in de productie van fic-
tie en documentaires.

Het doel is om innovatieve, cre-
atieve projecten die toeganke-
lijk zijn voor een breed publiek 
te promoten. Kwassa Films zou 
graag een bijdrage leveren aan 
de opkomst van jonge Belgische 
talenten op het internationale 
toneel.

Het ontwikkelt en biedt even-
eens de uitvoerende produc-
tie aan voor de Belgische en 
buitenlandse producties.

Door de Screen.brussels.busi-
ness lijn heeft Brustart het be-
drijf Kwassa Films financieel 
ondersteund om de thesaurie 
te versterken en om het aan te 
moedigen over te gaan tot een 
bijkomende recrutering op het 
niveau van een productie-assis-
tent. Deze financiering maakt 
het ook mogelijk om de projec-
tenportefeuille te diversifiëren.

De documentaire « En bataille » 
van de Belgische regisseuse 
Eva Duchemin, geproduceerd 
door Kwassa Films, ontving de 
Magritte voor de beste docu-
mentaire in februari 2017.

BRUSTART

KWASSA FILMS

€ 50.000
AUDIO-VISUEEL EN UITGEVERIJ

ANNABELLA NEZRI,  
CLÉMENT MANUEL

3

Made in Belgium
Foto
Annabella NEZRI

Tussenkomst Jobs

Sector

Oprichters
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Beenhouwerstraat 18
1000 Brussel
www.chezleon.be

Aan tafel !

De NV « Groep Léon Vanlanc-
ker 1893 » baat het restaurant 
« Chez Léon » uit in de Been-
houwersstraat. Deze zeer ka-
rakteristieke Brusselse bras-
serie is ook het belangrijkste 
restaurant van België, zowel in 
termen van omzet als in perso-
neelsbezetting.

De « Friture Léon » werd in 1893 
door Léon Vanlancker opgericht 
op haar huidige plaats. Vandaag 
de dag wordt deze onderneming 
geleid door de vijfde generatie. 
“Chez Léon” is 365 dagen per 
jaar geopend van 11 tot 23.30 
uur en biedt plaats aan meer 

dan 400 personen in de zaal en 
aan 120 personen op het terras.

Het restaurant, gelegen in het 
hartje van Brussel en met een 
gedeeltelijk toeristisch cliën-
teel, werd in 2016 onvermijdelijk 
beïnvloed door de gevolgen van 
de aanslagen. Om het tijdelijke 
verlies aan klanten op te vangen 
heeft finance.brussels een cri-
siskrediet van € 1 miljoen toege-
staan aan de onderneming, wat 
bovendien heeft bijgedragen 
aan het behoud van de werkge-
legenheid in het restaurant.

GIMB

CHEZ LÉON

€ 1.000.000
HORECA

FAMILIE VANLANCKER

107

Photo
Rudy Vanlancker

Tussenkomst Jobs

Sector

Oprichters
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Antoine Dansaertstraat, 161 
1000 Brussel

Life is beautiful…

Life is beautiful ( LIB ), sedert 
maart 2016 gevestigd in de 
beroemde Antoine Dansaert-
straat, is een gezellige cocktail-
bar waar u drankjes vindt naar 
uw smaak. De cocktails, met of 
zonder alcohol, zijn gemaakt op 
basis van originele recepten en 
bevatten alle soorten kruiden, 
zelfgemaakte siropen, sappen 
en wijnen. Sommige ingrediën-
ten zijn onverwacht, zoals pis-
tache siroop, gember wijn en  

Masala kruiden. De bar biedt ook 
wijnen, speciale bieren en sap-
pen aan. Finger food wordt ook 
voorgesteld op de menukaart. 
De ingrediënten zijn lokaal, vers 
en seizoensgebonden. Er is een 
« vaste » menu, die om de drie 
maanden vernieuwd wordt, en 
een menu « van het moment », 
vernieuwd om de twee weken. 

Het leven is echt mooi ….

BRUSOC

LIFE IS 
BEAUTIFUL 

€ 45.000
HORECA

HAROUNA SAOU,  
KAROLIN VLK

2
Tussenkomst Jobs

Sector

Oprichters
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De participatieve financiering of 
crowdfunding geeft de kans aan 
particulieren om te investeren in 
jonge bedrijven vanop een web 
platform.

De belangrijkste eigenschap van 
LOOK&FIN in vergelijking met 
andere Belgische platforms voor 
crowdfunding bestaat erin dat de 
financiering van de ondernemin-
gen niet gebeurt onder de vorm 
van kapitaal maar onder de vorm 
van een lening ( crowdlending ), zo 
wordt het risico van de investeer-
der beperkt en behoudt de onder-
nemer de totale vrijheid over zijn 
project.

Deze benadering laat de particu-
lieren toe om in de reële economie 
te investeren door het ondersteu-
nen van concrete projecten en zo 
een bijkomende financiering voor 
de KMO’s aan te brengen.

Zij heeft vanaf 2015 haar activitei-
ten op de Franse markt uitgebreid 
en sloot einde 2016 een fondsen-
werving van 3 miljoen euro af.

Alleen al in 2016 heeft LOOK&FIN 
bijna 8 miljoen euro opgehaald 
voor de financiering van bedrijven.

Zijn CEO, F. Levy-Morelle, werd 
bovendien verkozen tot Onder-
nemer van het Jaar bij de Entre-
preneur Awards in de categorie 
« Stichters ».

Brustart heeft deelgenomen aan 
de financiering voor het opstar-
ten van het project, ter onder-
steuning van de nieuwe actoren 
in het ecosysteem voor de finan-
ciering van de KMO’s.

Recherchedreef 12
1070 Anderlecht
www.lookandfin.com

BRUSTART

LOOK&FIN

€ 150.000
ICT EN DIGITALE ECONOMIE

EEBIC VENTURE

7

Crowdfunding 
Foto
Frédéric Levy-Morelle

Tussenkomst Jobs

Sector

Oprichter
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In 1993 verlaat Ahmed Salem  
El Mamy zijn geboorteland  
Mauritanië om naar Damascus 
te gaan om er zijn hogere stu-
dies te voltooien. Zodra hij zijn 
studies heeft beëindigd verhuist 
hij naar Louisville ( Kentucky 
State – USA ) waar hij verschil-
lende functies uitoefent in de 
horeca en in de kleinhandel.

In 2003 keert Dhr. El Mamy  
terug naar zijn thuisland en  
begint hij er een vastgoedbedrijf 
in Nouakchott.

Naar aanleiding van de militaire 
staatsgreep in 2005 verlaat hij 
Mauritanië samen met zijn fami-
lie en krijgen ze politiek asiel in 
België. Hij vindt snel een baan 
in Brussel in een bedrijf dat ac-
tief is in de sector van de indus-
triële reiniging en de sloop. Ten 
gevolge van een arbeidsongeval 

wordt Dhr. El Mamy gedwongen 
na 5 jaren dienst om deze ac-
tiviteit te stoppen . Hij is werk-
loos gedurende meerdere jaren 
alvorens te beslissen om zich 
als zelfstandige te vestigen. Na 
een belangrijke prospectie en 
uitgebreid zoeken vindt hij een 
geschikte ruimte in Molenbeek 
die hem in staat zal stellen om 
een handelszaak in algemene 
voedingswaren te openen. Men 
vindt er de essentiële producten 
maar ook groenten en fruit en 
producten uit de eigen regio van 
herkomst.

Brusoc is tussengekomen in het 
kader van de financiering van de 
initiële investering ( inrichting, 
materiaal, stock ).

Manchesterstraat, 50-52 
1080 Sint-Jans-Molenbeek

BRUSOC

MAMY MARKET

€ 40.500
HANDEL EN DIENSTEN

AHMED SALEM EL MAMY, 
AMINETOU LEKHAL

2

Om de hoekFoto
Ahmed Salem El Mamy

Tussenkomst Jobs
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Gelegen in hartje Brussel, op 
enkele minuten stappen van de 
Grote Markt, is het hotel Mari-
vaux een viersterrenhotel met 
136 kamers, van Standard ka-
mer tot de Junior Suite en 10 
conferentiezalen. 

Zowat 95 jaar geleden werd op 
dit adres één van de mooiste 
Brusselse filmzalen in Art Deco 
stijl geopend en de renovatie in 
2008 door de decorateur Antoi-
ne Pinto heeft de geest van dit 
gebouw behouden. 

Naast de 10 vergaderzalen biedt 
de Marivaux twee auditoria van 
115 en 90 plaatsen, gebouwd 
op de fundamenten van de oude 
projectiezalen.

De Hall Marivaux, geklasseerde 
ingang van de vroegere filmzaal, 
is het meesterwerk van het ge-
bouw. 

De Brasserie Meat Me, ideale 
ontmoetingsplaats geopend in 
2011, biedt een originele menge-
ling van traditionele en moderne 
Belgische keuken.

Brucofin heeft deelgenomen aan 
de financiering van de uitbrei-
dingswerken van het gebouw. 

Door deze tussenkomst kon de 
uitbreiding met 41 bijkomende 
kamers worden gerealiseerd. 
De werken waren af in februari 
2017. De eerste klanten hebben 
dit nieuwe gedeelte al kunnen 
ontdekken. 

BRUCOFIN

MARIVAUX

€ 1.050.000
HORECA

40

Welcome

Foto
William Yang

ALAIN STOCK,  
WILLIAM YANG

Tussenkomst Jobs

Adolphe Maxlaan 98B
1000 Brussel
www.hotelmarivaux.be

Sector

Projectenontwikkelaars
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Waterloosesteenweg 645
1050 Elsene

Finance.brussels/GIMB Groep 
kan ook bijdragen aan de finan-
ciering van de overdracht van 
ondernemingen door middel van 
een co-financiering.

Toen François en Bernard Tinel 
in 2009 het bedrijf Miniox af-
kochten van hun vader en hun 
ooms via de maatschappij OWT 
Gérance, nam Brucofin vervol-
gens deel aan de financiering 
door de toekenning van een  
lening van € 1 miljoen. In 2016 
was deze lening volledig terug-
betaald.

Miniox, 75 jaar geleden opge-
richt, vervaardigde oorspron-
kelijk roestvrije producten, des-
tijds op basis van loodmenie en 

ijzeroxide, in het oude atelier 
voor smeedkunst van de groot-
vader. De onderneming ontleent 
haar naam aan deze eerste ac-
tiviteit.

Vandaag is Miniox een alge-
meen erkende specialist in ver-
ven en decoratieartikelen. Als 
groothandel en als detailhandel 
beschikt de onderneming over 
4 vestigingen ( Elsene, Schaar-
beek, Oudergem en Waterloo ). 
Naast het ruim assortiment 
( verfproducten, vloerbekleding, 
gordijnen, raamaankleding, ... ), 
onderscheidt Miniox zich ook 
door een deskundig advies en 
een persoonlijke dienstverle-
ning aan haar klanten.

BRUCOFIN

MINIOX

€ 1.000.000
HANDEL EN DIENSTEN

45

DecoratietipsFoto
François Tinel

Tussenkomst Jobs

FRANÇOIS EN BERNARD 
TINEL
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MuuseLabs is een bedrijf gespe-
cialiseerd in geconnecteerde 
objecten en multi-mediatechno-
logie voor het gezin.

Het bedrijf, opgericht in oktober 
2014 door drie vaders tegelij-
kertijd geeks, heeft een slimme 
muziekspeler bedacht, ‘Jooki’, 
waar iedereen kan op inloggen 
via een eenvoudig en intuïtief 
gebruikersinterface. Deze klei-
ne jukebox voor kinderen kan 
muziek afspelen vanuit zijn in-
terne geheugen en is tevens een 
draadloze speaker waarmee 
content vanuit de cloud kan be-
luisterd worden. De kleinsten 
kunnen naar muziek van hoge 
kwaliteit en verhalen luisteren 
zonder afgeleid te worden door 

schermen, reclame of ongepas-
te inhoud.

Sinds zijn lancering in 2016 
heeft Jooki heel wat prijzen be-
haald ( « ACE Creative in Chal-
lenge 2016 » in de Creative 
Business Cup van Kopenhagen 
en « Best in Family Tech CES 
2017 » uitgereikt door GAMbIT 
mag ) en maakt deel uit van de 
50 finalisten van de prestigieuze 
XSW Accelerator Awards ( South 
by Southwest® 2017 ).

In 2016 heeft Brustart de ont-
wikkeling van MuuseLabs on-
dersteund samen met zijn part-
ner in culturele en creatieve 
industrieën St’Art Invest.

Stormklokstraat 12
1000 Brussel

Papas       Geeks !

BRUSTART

MUUSELABS

€ 150.000
AUDIO-VISUEEL EN UITGEVERIJ

THÉODORE MARESCAUX, 
WILLIAM MOFFAT,  
PIETER PALMERS

3
Tussenkomst Jobs

Sector

Oprichters

Foto
Théodore Marescaux

William MOFFAT, Pieter PALMERS, Théodore MARESCAUX
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Grégory Sohier is reeds een 
tiental jaar actief in het Brus-
sels Gewest met zijn activiteiten 
als syndicus, makelaar en vast-
goedbeheerder. 

Deze activiteiten zijn onder-
gebracht in verschillende ven-
nootschappen met tot voor 
kort vestigingen in Elsene en 
Sint-Lambrechts-Woluwe.

Teneinde de activiteiten te cen-
traliseren en het geheel van het 
personeel te hergroeperen en 
schaalvoordelen te realiseren, 

creëert hij in juli 2016 het vast-
goedbedrijf Private Lloyd Patri-
monia. 

Dit bedrijf verkrijgt eind 2016 
bij Brupart de lening Brufin, een 
cofinanciering met de bank, met 
het oog een gebouw te verwer-
ven in Evere. 

Deze operatie werd verwezen-
lijkt in samenwerking met de 
Belfius bank die de andere helft 
van de investering financierde.

Kolonel Bourgstraat 107  
1140 EvereVastgoedbeheer

BRUPART

PRIVATE LLOYD 
PATRIMONIA 

€ 165.000
HANDEL EN DIENSTEN

GRÉGORY SOHIER

10
Tussenkomst Jobs
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Procurafrica is een aankoopcen-
trale in Brussel die een bevoorra-
dingsdienst aanbiedt van materi-
eel en voorzieningen naar Afrika.

Haar klanten zijn grote onderne-
mingen die gevestigd zijn in Afri-
ka en die gebruik maken van het 
team van Procurafrica voor de 
levering van materieel.

Procurafrica biedt kant-en-klare 
oplossingen aan aan haar part-
ners, gaande van sourcing tot 
import en de levering ervan. Het 
belang van de dienst die Procu-
rafrica aan haar klanten aanbiedt 
is meervoudig:

• Sourcing bij de beste leveranciers

• Aantrekkelijke prijzen geba-
seerd op de ervaring en de 
koopkracht van Procurafrica

• Klantondersteuning gedurende 
de hele procedure

• Transparantie in het aankoop-
proces

• Kwaliteit verzekerd controle tot 
aan de levering

• Kennis van de importregels van 
Afrikaanse landen

• Logistiek en administratie volle-
dig verzekerd.

Finance.brussels/Exportbru 
heeft in 2016 aan Procurafri-
ca een kredietopening van 
€ 100.000 toegestaan om haar 
te begeleiden bij haar groei.

Afrika Saga

EXPORTBRU

PROCURAFRICA

€ 100.000
TRANSPORT EN LOGISTIEK

YONI EN MICHÄEL FESSEL

4

Foto
Yoni Fessel

Tussenkomst Jobs

Notarisstraat, 64-66  
1050 Elsene
www.procurafrica.com
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Opgericht in 2015 is de Brussel-
se start-up proUnity een online 
rekruteringsplatform die de zelf-
standige experts ( freelancers ) 
rechtstreeks in contact brengt 
met bedrijven. Door een combi-
natie van een « matching engi-
ne » ( zoekmotor ), een intelligent  
systeem van « quality check » 
( doorgedreven kwaliteitscontro-
les ) en een volledige administra-
tieve afhandeling, kan ProUnity 
de beste profielen aan de be-
drijven voorstellen en hen vlot  
verbinden. Zo brengt proUnity 
nu al zowat 5.000 experts uit  
verschillende sectoren ( IT, finan-
ce,marketing & communication 
en HR ) in contact met bedrijven 
op zoek naar talent on-demand 
aan de marktprijs.

Het gaat om een goede alterna-
tieve oplossing voor de klassieke 
diensten. Dankzij proUnity behe-
ren de ondernemingen beter hun 

HR-risico’s. Ze hebben toegang 
tot een grote keuze aan talenten 
op vraag en kunnen een perfect 
evenwicht vinden tussen flexibi-
liteit en prestatie. De platformen 
van dit type kennen al een groot 
succes in de VS. Bij ons komt 
proUnity op het goede moment 
omdat vandaag de dag niet min-
der dan 30 % van de werknemers 
zelfstandigen zijn. 

Eind 2016 trok proUnity  
nieuwe investeringen aan om 
haar al veel belovend begin te 
versterken. Finance.brussels/
GIMB groep heeft een lening van  
€ 150.000 in converteerbare 
obligaties toegestaan en Seeder 
Fund bood de onderneming een 
som van € 100.000 aan.

Sint Michielswarande 30/b
1040 Etterbeek
www.prounity.com

BRUSTART

PROUNITY

€ 150.000
ICT EN DIGITALE ECONOMIE

DAVID MUYLDERMANS

4

Alternatieve   
     oplossing

Tussenkomst Jobs
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Charles Thielemanslaan 17-19
1150 Sint-Pieters-Woluwe

Thielemans & Go baat de 
Proxy Delhaize, gelegen op 
de Charles Thielemanslaan in 
Sint-Pieters-Woluwe, uit.

De buurtwinkels kennen de laat-
ste jaren een groei en ze komen 
tegemoet aan een groeiende be-
hoefte van de klanten die onder 
tijds-en mobiliteitsdruk staan.

Deze winkels bieden dagelijks 
gemakkelijke en praktische  
oplossingen met een brede 
waaier aan producten en een 
flexibiliteit zowel qua openings-
uren als qua kwaliteit van dien-
sten.

Brucofin heeft deelgenomen 
aan de overname van het han-
delsfonds in september 2016.

BRUCOFIN

PROXY DELHAIZE 
THIELEMANS

€ 675.000
HANDEL EN DIENSTEN

VINCENT MOREAUX,
ALAIN MARESCAUX, PASCAL 
EN QUENTIN NICLOT

15

Goed kopen,    
    goed eten

Foto
Vincent Moreaux

Tussenkomst Jobs
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Alsembergsesteenweg 853 
1180 Ukkel

Liefhebbers van lekker brood en 
gebak zijn aan het juiste adres 
bij Saveur Naturelle in Ukkel, 
Alsembergsesteenweg/Globe. 
Nusret Sinani opende zijn zaak 
in juli 2016.

Het aanbod werd recent uitge-
breid met een ontbijt- ( heerlijke 
koffie en verse sinaasappelsap ) 
en lunchformule ( gegarneerde 
broodjes ).

Maar ook aan de veiligheid werd 
gewerkt door de zaak uit te rus-
ten met videobewaking en een 
betaalautomaat.

Brupart verleende een Boost-
me microkrediet voor de aan-
koop van de nodige uitrusting.

Intussen opende Nusret een 
tweede bakkerij Saveur Natu-
relle gelegen aan het kruispunt 
Brugmannlaan / Vanderkindere.

BRUPART

SAVEUR 
NATURELLE

€ 30.000
HANDEL EN DIENSTEN

SINANI NUSRET

2

Mmmmm !

Foto
Een bediende
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Recherchedreef 12
1070 Anderlecht

Het Seeder Fund is een gesloten 
investeringsfonds, opgericht 
in 2016 voor een duur van 12 
jaar voor de financiering en de  
gerichte begeleiding van de 
KMO bij het opstarten.

Het Seeder Fund heeft als ob-
jectief om op een dynamische 
wijze te functioneren op basis 
van een sourcing van kwalitatie-
ve projecten, dankzij een groot 
aantal partnerships sedert 20 
jaar aangegaan met nationale 
actoren door Eebic Ventures.

Dit fonds heeft de ambitie om 
plurisectorieel te zijn en zich 
te richten op jonge onderne-
mingen met een potentieel aan 
groei en rentabiliteit. Deze poli-
tiek maakt het mogelijk om zich 

op een breder publiek te richten, 
dat meer overeenkomt met het 
economische landschap.

Het wil ook zijn risico beperken 
door het aantrekken van me-
de-investeerders, om de groei 
te ondersteunen van de geïn-
vesteerde bedrijven.

Het Seeder Fund, een partner-
schap tussen publieke en priva-
te actoren, is voorzien van een 
kapitaal van € 13,3 miljoen.

Finance.brussels/GIMB Groep 
heeft zich bereid getoond om 
het initiatief van het Seeder 
Fund te ondersteunen om zo bij 
te dragen aan de ontwikkeling 
van het ondernemende ecosys-
teem.

GIMB

SEEDER FUND

€ 1.000.000
KAPITAAL EN ONTWIKKELING

EEBIC VENTURE SA,
DAVID VAN TIEGHEM,
ERIC VANDOORNE

6

Dynamiek

Foto
David Van Tieghem
Eric Vandoorne
Alexis Franck
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Woluwedal 46/11
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
www.tl-hub.be

Opgericht eind 2013, heeft 
het portaal TL HUB als doel de 
rekrutering binnen de trans-
port-en logistieke sector te ver-
eenvoudigen. Het gaat om een 
job board volledig bestemd voor 
de transport, de logistiek en de 
supply chain in België. 

Het Brussels bedrijf publiceert 
online de vacatures in de sector 
voor meer dan 240 onderne-
mingen in België. TL Hub heeft 
maandelijks in totaal meer dan 
30.000 klikken op haar website 
en publiceert online meer dan 
350 jobs.

TL Hub werd gecreëerd DOOR 
beroepsmensen van de sector 
VOOR de beroepsmensen van 
de sector.

finance.brussels/GIMB groep 
heeft met een lening bijna 
€ 120.000 gepompt in TL Hub 
om haar groei in België en in het 
buitenland te ondersteunen. 
De financieringspool van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
heeft inderdaad beslist TL Hub 
in haar groei te steunen, want 
dit platform komt tegemoet 
aan de noden gebonden aan de 
werkgelegenheid in de logistie-
ke sector in Brussel en België.

BRUSTART

TL-HUB

€ 120.000
ICT EN DIGITALE ECONOMIE

FRÉDÉRIC DE COOMAN

3

  De ideale
kandidaat

Foto
Frédéric De Cooman
Alexandre Centner
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Verwelkomingsstraat 10
1070 Anderlecht
www.viangros.be

Foodservice

Opgericht in 1961 produceert 
en verdeelt de familiegroep  
VIANGRO-maaltijden en ingre-
diënten voor maaltijden voor-
namelijk op basis van vlees, en 
bereide gerechten. Gelegen in 
Anderlecht, stelt ze meer dan 
500 personen te werk.

De groep VIANGRO is een lea-
der in België en een challenger 
in Europa op de foodservice- en 
retailmarkt. Ze heeft de leaders 
van de voedingsmarkt als voor-
naamste klanten.

Dankzij haar vloot van 50 
vrachtwagens en een recente 
investering in een geperfectio-
neerd logistiek systeem, kan zij 

meer dan 3.500 leveringen per 
week uitvoeren.

Het jaar 2016 was zeer goed 
voor de groep, die succesvol 
was, dankzij de implementatie 
van een visionair actieplan, met 
hogere niveaus van winstge-
vendheid dan deze van de drie 
laatste jaren.

Door Viangro te steunen met een 
lening van 3 miljoen euro droeg 
Finance.brussels/GIMB Groep 
bij tot de herpositionering van 
een Brussels familiebedrijf, dra-
ger van waarden en knowhow 
en belangrijke werkgever in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

GIMB

VIANGRO

€ 3.000.000
AGRO-VOEDING

FAMILIE BORREMANS

505

Foto
Philippe Borremans

Tussenkomst Jobs
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Commerciële centrum DOCKS
Werkhuizenkaai 163, Bus 177
1000 Brussel
www.whitecinema.be

Docks Bruxsel heeft haar deu-
ren geopend in oktober 2016. 
Het commerciële centrum, ge-
legen langs het kanaal in de na-
bijheid van de Van Praetbrug, 
bevat meer dan 100 winkels, 
bars en restaurants, maar ook 
een bioscoopcomplex met een 
uniek design.

De White Cinema biedt een ge-
heel nieuwe ervaring van de 7de 
kunst: zalen met een gezellig 
comfort, een kwalitatieve en 
gevarieerde programmering, 
het geheel in een decor met een 
strak design met wit als em-
bleem.

De acht bioscoopzalen met een 
honderdtal zitplaatsen zijn voor-
zien van comfortabele kantel-
bare zetels, sommige zelfs met 
voetsteunen, en van de nieuw-
ste apparatuur inzake geluid en 
projectie. Een trendy bar nodigt 
ook uit om het bioscoopbezoek 
uit te breiden in deze unieke 
plaats.

Dit prachtige project, gedragen 
door Belga Films, werd in 2016 
door Brucofin gecofinancierd 
naast de financiële instellingen.

BRUCOFIN

WHITE CINEMA

€ 1.000.000
AUDIO-VISUEEL EN UITGEVERIJ

BELGA FILMS SA

11
Tussenkomst Jobs

Foto
Jérôme de Béthune
Patrick Vandenbosch
André Harvie
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VERSLAG NIET
GECONSOLIDEERD 2016



1. Belangrijkste feiten van het 
boekjaar
De Gimb heeft in de loop van 2016 een tegemoetkoming verstrekt 
in dertien investeringsdossiers voor een totaalbedrag van  
€ 6,7 miljoen, waarvan € 5,9 miljoen in leningen en € 1 miljoen in 
kapitaal, waarvan € 0,75 miljoen nog gestort moet worden.

Er werd ook een converteerbare obligatielening van K€ 990 
omgezet.

De Gimb heeft ook Brucofin en Brustart, twee van haar 
dochtermaatschappijen, mee gefinancierd voor een totaalbedrag 
van € 4,2 miljoen. De lening van € 2,2 miljoen aan Brustart kon 
begin 2017 worden terugbetaald dankzij de kapitaalsverhoging in 
januari 2017 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in Brustart.

Daarnaast was er ook de fusie door overname van 
dochteronderneming Exportbru, die op 1 januari 2016 inging. 
De leningen die de Gimb heeft toegekend in het kader van haar 
exportfinancieringen (voormalig Exportbru) maken deel uit van 
de hierboven genoemde investeringen en bedragen in totaal  
€ 2,5 miljoen voor 7 dossiers.

De Gimb bleef daarnaast ook de ontwikkeling van de Brusselse 
economie steunen via haar dochterondernemingen Brustart 
(financiering van starters), Brusoc (sociale en lokale economie), 
Brucofin (leningen in cofinanciering met kredietinstellingen) en 
Brupart (dochteronderneming opgericht in 2014 als gevolg van 
de regionalisering van het Federale Participatiefonds). Er waren 
in 2016 veel tegemoetkomingen: 35 dossiers voor een totaal 
van € 4,1 miljoen in Brustart, 45 dossiers voor een totaal van  
€ 1,6 miljoen in Brusoc, 7 dossiers voor een totaal van  
€ 4,7 miljoen in Brucofin en 34 dossiers voor een totaal van  
€ 0,8 miljoen in Brupart.

We wijzen er nogmaals op dat de Gimb via haar dochteronderneming 
Brinfin, voor rekening van de Brusselse regering, gedelegeerde 
opdrachten uitvoert voor het Bghgt (beheer van de thesaurieën van 
de Brusselse gemeenten en OCMW’s), het IRIS-net en de Franse 
Gemeenschapscommissie (Cocof).

De activiteiten van 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 
2016 ook voortgezet. De werf Midi A2 werd in 2016 opgeleverd.  
De werf Molenblok is afgerond en werd in maart 2017 opgeleverd. 

In 2016 waren er ook vijf belangrijke desinvesteringen voor 
een totale investeringswaarde van € 18,4 miljoen. Dankzij die 
overdrachten konden uitzonderlijke resultaten worden neergezet 
voor een totale nettowinst van € 8,4 miljoen.

Zo verkocht de Gimb in december 2016 al haar deelbewijzen 
in Artexis Easyfairs Group, de belangrijkste deelneming in haar 
portefeuille.

Deze operatie hield bijzondere modaliteiten in, namelijk:

• De toekenning van een lening voor aankoop voor een bedrag 
van € 20 miljoen, terugbetaalbaar in jaarlijkse schijven van  
€ 4 miljoen met de laatste betaling op 31 december 2020 
aan een jaarlijkse intrest van 0,7%. De schuldvordering wordt 
gewaarborgd door een pand op alle overgedragen aandelen 
van Artexis Easyfairs Group. 

• De overname van alle aandelen van de vastgoedvennootschap 
Jack Sobel waarvan de waarde bij de onderhandeling werd 
geraamd op € 3,3 miljoen, en verbond ze zich toe tot de 
overname van een vordering van € 2,2 miljoen op Jack Sobel 
door een dochteronderneming van Artexis Easyfairs Group.

Teneinde de wettelijke bepalingen van het boekhoudkundig recht 
na te leven werden de volgende boekingen in verband met de 
overnameoperatie gemaakt in de rekeningen van de Gimb per  
31 december 2016:

• De vordering vanwege het nog te innen saldo die een jaarlijkse 
rente oplevert van 0,7%, werd in toepassing van artikel 67§1 
van het KB van 30 januari 2001, verdisconteerd om rekening 
te houden met een marktconforme rente die de gerealiseerde 
meerwaarde van K€ 1.061 zal doen dalen. De tegenwaarde 
wordt geboekt in een overlopende rekening van het passief 
die al worden teruggenomen in het resultaat naarmate de 
vervallen bedragen worden terugbetaald.

• Een waardevermindering van K€ 825 werd geboekt op de 
aandelen van de bvba. Jack Sobel. Deze waardevermindering 

werd bepaald op basis van een evalutieverslag van de 
aandelen opgesteld door een bedrijfsrevisor.

Het resultaat van de overname komt neer op een netto meerwaarde 
van € 5,6 miljoen, rekening houdend met de twee aanpassingen 
waarvan sprake in de vorige §.

In november 2016 werden de aandelen van Hello Agency 
verkocht. Die waren grotendeels in handen van Hellobru, zelf 
een dochteronderneming van de Gimb en van Brucofin. Die 
verkoop leidde tot een verlies van € 4 miljoen in de rekeningen 
van de dochtermaatschappij Hellobru (waardeverminderingen op 
aandelen en vorderingen).  Volgens de bepalingen van de verkoop 
werd een kost van € 0,55 miljoen betaald door de Gimb; de raad 
van bestuur heeft beslist de werkgelegenheid en de Brusselse 
vestiging van deze onderneming, die werd overgenomen door een 
nieuw management, te ondersteunen.

Overeenkomstig met deze verkoop moesten er waarde-
verminderingen worden geboekt in de rekening van de Gimb op 
haar deelnemingen in Hellobru en Brucofin voor respectievelijk  
€ 1,2 miljoen en € 2,5 miljoen. 

2. Toelichting bij de jaarrekening
2.1. Resultaten van het boekjaar

Het boekjaar wordt afgesloten met een winst van K€ 1.468 
tegenover een winst van K€ 915 in 2015.

De bedrijfsopbrengsten (K€ 1.247) omvatten voornamelijk 
factureringen aan dochterondernemingen en zogenaamde 
deelvennootschappen ter vergoeding van de door de Gimb 
uitgevoerde prestaties binnen deze deelvennootschappen, 
evenals herfactureringen van hun aandeel in de algemene kosten 
die de moedermaatschappij droeg voor de hele groep.

Die kosten zijn gedaald in vergelijking met vorig boekjaar (-9%). Die 
daling kan onder meer verklaard worden door de overdracht aan 
Brupart op 1 juli 2016 van het beheer van de front office van het 
Brussels Waarborgfonds (BWF), een opdracht die aan de Gimb 
was toevertrouwd in het kader van een gedelegeerde opdracht. 
Brupart staat nu in voor het volledige beheer van het BWF. 

De bedrijfskosten (K€ 5.307) zijn gestegen in vergelijking met vorig 
boekjaar (+ 8%). De verklaring voor die stijging ligt hoofdzakelijk in 
de stijging van de personeelskosten als gevolg van de overname 
van Exportbru. De post diverse goederen en diensten is ook 
gestegen, voornamelijk vanwege de uitzonderlijke werken aan het 
gebouw in de Stassartstraat (maatschappelijke en administratieve 
zetel). 

De financiële opbrengsten bedragen K€ 12.672 tegenover  
K€ 6.238 in 2015, hetzij een stijging van 103%. 

We vestigen ook de aandacht op de wijzigingen in het schema 
van de resultatenrekening in uitvoering van het koninklijk besluit 
van 18 december 2015: de uitzonderlijke resultaten worden 
niet meer in een afzonderlijke rubriek van de resultatenrekening 
opgenomen, maar worden gegroepeerd in een subrubriek van de 
bedrijfsresultaten of van de financiële resultaten onder de noemer 
niet-recurrente resultaten.

De “uitzonderlijke” resultaten van 2015 werden opnieuw 
geklasseerd volgens dat nieuwe schema.

De financiële opbrengsten K€ 12.672 bestaan uit de rente-
inkomsten op de toegekende leningen (K€ 1.077), de inkomsten 
uit dividenden (K€ 25), de opbrengsten uit thesauriebeleggingen 
(K€ 1.325) en de niet-recurrente financiële opbrengsten  
(K€ 10.245).

De geïnde interesten op de leningen stijgen met 22%, overwegend 
als gevolg van de overname van Exportbru.

De opbrengsten uit thesauriebeleggingen stijgen met 3% in 
vergelijking met vorig jaar. Dat het rendement op de beleggingen 
behouden kon blijven, ondanks de uiterst lage rente op de financiële 
markten in de loop van het jaar, is een gevolg van de beleggingen in 
obligaties uit het verleden die in 2016 nog steeds liepen.

De niet-recurrente financiële opbrengsten bedragen K€ 10.245 in 
2016 tegenover 

K€ 3.695 in 2015. Ze bevatten de meerwaarden op overdrachten 
van financiële vaste activa ter waarde van K€ 8.787, waarvan 
hierboven sprake, hernemingen van waardeverminderingen ter 
waarde van K€ 530, een herneming van de voorziening voor 
risico’s en kosten van K€ 401 en de meerwaarde als gevolg van de 

fusie met Exportbru van K€ 527.

De voorziening voor risico’s en kosten van K€ 401, hernomen 
in 2016, had betrekking op een geschil over een in 2011 geïnde 
prijsaanvulling op een overdracht van financiële vaste activa. Door 
een vonnis van het hof van beroep, uitgesproken in 2016 in het 
voordeel van de Gimb en van de andere aandeelhouders, kon de 
voorziening worden teruggeboekt.

De financiële kosten bedragen K€ 7.104 tegenover K€ 1.770 
in 2015. Ze omvatten voornamelijk de niet-recurrente financiële 
kosten ten bedrage van € 7.034 in 2016 tegenover K€ 1.727 in 
2015. Die laatsten bestaan uit waardeverminderingen geboekt 
op financiële vaste activa (K€ 6.103), minderwaarden op 
overdrachten van financiële vaste activa (K€ 378) en andere niet-
recurrente financiële kosten (K€ 553).

De waardeverminderingen op financiële vaste activa omvatten de 
waardeverminderingen geboekt op vier dochterondernemingen 
voor K€ 5.536 en de waardeverminderingen geboekt op twee 
bedrijven in de portefeuille voor K€ 567.  Deze laatsten werden 
uit voorzorg doorgevoerd omwille van de financiële situatie van de 
betrokken bedrijven.

De waardeverminderingen op de dochterondernemingen 
omvatten, behalve de hogervermelde waardeverminderingen op 
Hellobru (K€ 1.183), Brucofin (K € 2.528) en Jack Sobel (K€ 825), 
een waardevermindering van K€ 1.000 op de dochteronderneming 
Bruservices. 

De waardevermindering op Bruservices wordt verklaard door 
het verschil tussen de waarde van deelneming in deze laatste 
en de netto boekhoudkundige waarde van deze laatste die werd 
hereëvalueerd op basis van een schatting van het gebouw.

De andere niet-recurrente financiële kosten omvatten met name 
de kost in verband met de overdracht van Hello Agency, waarvan 
hierboven sprake (K€ 550). 

2.2. Balans op 31 december 2016

Het balanstotaal bedraagt € 138 miljoen tegenover € 132 miljoen 
eind 2015. Die stijging valt onder meer te verklaren door de 
overname van Exportbru.

De activa van de balans bestaan voornamelijk uit materiële 
vaste activa (K€ 4.013) en financiële vaste activa (K€ 52.482), 
vorderingen op meer dan één jaar (K€ 16.018), vorderingen op 
korte termijn (K€ 20.588) en thesaurie (K€ 43.241).

De materiële vaste activa bestaan hoofdzakelijk uit gebouwen. 
Ze dalen lichtjes in vergelijking met 2015 als gevolg van de 
afschrijvingen.

De financiële vaste activa bedragen, per 31 december 2016, 
€ 52 miljoen tegenover € 76 miljoen eind 2015. De daling van 
de portefeuille met € 23 miljoen, ondanks de investeringen 
voor € 6,7 miljoen en de overname van Exportbru, kan 
worden verklaard door de overdrachten van het jaar, door de 
geboekte waardeverminderingen en door de overschrijvingen 
in vlottende activa van de leningen op korte termijn (enkel het 
langetermijngedeelte in de financiële vaste activa).

De vorderingen op meer dan een jaar omvatten de 
langetermijnvorderingen als gevolg van de overdracht van de 
aandelen van Artexis Easyfairs Group (€ 16 miljoen), wat ook de 
stijging van die post in vergelijking met 2015 verklaart.

De vorderingen op hoogstens een jaar bedragen K€ 20.588 
tegenover K€ 4.229 eind 2015. Ze omvatten hoofdzakelijk de 
toegekende kortetermijnleningen (K€ 9.594), de vorderingen als 
gevolg van de overdrachten van belangen op het einde van het 
jaar (K€ 11.334) en het voorschot aan Brustart (K€ 2.230).

De financiële middelen aan het einde van het boekjaar  
(€ 43 miljoen) zijn lichtjes gedaald in vergelijking met 31 december 
2015 (- € 3 miljoen).

De overlopende rekeningen van het actief (K€ 1.167 eind 2016 
– K€ 1.185 eind 2015) omvatten voornamelijk het rente-aandeel 
op geldbeleggingen en op in de loop van het boekjaar toegekende 
leningen. 

De passiva omvatten hoofdzakelijk het eigen vermogen  
(€ 131,2 miljoen), dat 95% van het totaal vertegenwoordigt. Het 
saldo bestaat voornamelijk uit kortetermijnschulden (€ 5 miljoen) 
en de overlopende rekeningen van het passief (€ 1,1 miljoen).

De schulden op korte termijn omvatten met name de schuld door 
de overname van de bvba Jack Sobel waarvan hierboven sprake 
(K€ 3.325).

De overlopende rekeningen van het passief omvatten 
voornamelijk de discontokosten op de vordering als gevolg van 
de overdracht van de aandelen van Artexis Easyfairs Group  
(K€ 1.061, zie hierboven).

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. 
Begin 2017 heeft de onderzoeksrechter het dossier aan het parket 
overgedragen voor vervolging. Het dossier wordt mogelijk in de 
loop van het jaar in de raadkamer behandeld. 

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
De raad van bestuur van 25 april 2016 heeft een beraadslaging 
opgestart m.b.t. de aanbevelingen van de Brusselse Regering 
na een studie gemaakt door EY. Deze studie werd gelanceerd in 
2016 en in 2017 afgesloten. Het management van de GIMB nam 
gedurende gans de procedure deel aan de Stuurgroep. 

Sinds de afsluiting van het boekjaar heeft zich geen enkele 
belangrijke gebeurtenis voorgedaan met een materiële impact 
op de financiële situatie van de 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 2016 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 2016, 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 2016 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 drie 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:

Opgemaakt te Brussel, op 25 april 2017

Winst van het boekjaar 1.468.335,96  €

Overgedragen resultaat van 
het vorige boekjaar

 - 18.280.539,88  €

Te bestemmen resultaat - 16.812.203,92  €

Over te dragen verlies - 16.812.203,92  €

Walter VANDENBOSSCHE,
Vicevoorzitter

Isabelle FERRANT,
Voorzitter
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VERSLAG
GECONSOLIDEERD 2016



1. Consolidatieperimeter
Overeenkomstig de waarderingsregels omvat de 
consolidatieperimeter 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.
Hellobru n.v.
Jack Sobel b.v.b.a.
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 2015 hadden in de 
consolidatieperimeter de volgende bewegingen plaats:

Zijn tot de perimeter toegetreden:

Jack Sobel bvba ( toegetreden op 31/12/2016 )

Hebben de perimeter verlaten:

Exportbru n.v. ( overgenomen door Gimb n.v. )
Hello Agency n.v. ( verlaten op 31/10/2016 )

Wijzigingen in het bezitspercentage:

Brusoc n.v. ( verwerving belangen minderheidsaandeelhouders )
Hellobru n.v. ( verwerving belangen minderheidsaandeelhouder )
Pepibru n.v. ( overdracht belangen aan een 
minderheidsaandeelhouder )
Wat de verbonden ondernemingen betreft, noteren we de 
volgende veranderingen ten opzichte van 31 december 2015:
Generous n.v. ( vermindering van het bezitspercentage )

Voorafgaande opmerkingen:

Aangezien de aandelen van Hello Agency begin december 2016 
werden verkocht, zijn de resultaten van de eerste tien maanden 
van het jaar opgenomen in het geconsolideerde resultaat per 
31 december 2016, maar werden de activa en passiva er op 31 
oktober 2016 uitgehaald.

Aangezien Jack Sobel pas eind december tot de perimeter 
is toegetreden, is er nog geen enkel resultaat van deze 
vennootschap opgenomen in het geconsolideerde resultaat 
van 2016. Alleen de balansposten werden opgenomen in de 
geconsolideerde balans per 31 december 2016.

2. Toelichting bij de 
geconsolideerde rekeningen
2.1. Geconsolideerde resultaten van het boekjaar
Het boekjaar wordt afgesloten met een geconsolideerde 
winst van K€ 6.923 ( K€ 6.889 aandeel van de groep en  
K€ 34 aandeel van derden ) in vergelijking met een  

geconsolideerd verlies van K€ 411 ( K€ 456 aandeel van de groep 
en K€ 45 winstaandeel van derden ) op het einde van het vorig 
boekjaar.

Hierna bespreken we de opvallendste verschillen in de 
geconsolideerde resultatenrekeningen van boekjaar tot boekjaar 
( voor een gedetailleerde toelichting bij de resultaten 2016 van de 
verschillende geconsolideerde dochterondernemingen, verwijzen 
we de lezer naar de beheersverslagen over de maatschappelijke 
rekeningen van die ondernemingen ):

• In 2016 komt de omzet € 3,8 miljoen hoger uit dan in 2015.  
De verklaring hiervoor ligt hoofdzakelijk in de opbrengst van  
de verkoop van het project Sfar Midi A2 ( verhuring in erfpacht )
in 2016 voor € 11 miljoen ( in 2015 werden er geen projecten 
van SFAR verkocht ), die evenwel deels wordt opgeheven door 
de daling van de omzet van Hello Agency van € 7,6 miljoen 
( deels omdat er slechts met 10 maanden activiteit rekening 
werd gehouden maar ook door de vermindering van de omzet ).

• De mutaties in de uitstaande bedragen zakken van € 9,5 
miljoen eind 2015 naar - € 3,9 miljoen eind 2016, wat een 
daling van € 13,4 miljoen betekent. Dat komt voornamelijk 
door de verkoop van het project Sfar Midi A2. 

• De aankopen daalden in 2016 met € 7,9 miljoen in vergelijking 
met 2015. Die daling ligt in de projecten van Sfar ( aanzienlijke 
aankopen in 2015 met de voltooiing van Midi A2 ) en in Hello 
Agency ( in lijn met de daling van de omzet en het verlaten van 
de perimeter op 31 oktober 2016 ).

• De niet-recurrente financiële opbrengsten bedragen  
K€ 13.048, hetzij een stijging met K€ 8.377 ten opzichte 
van 2015. Die opbrengsten komen hoofdzakelijk van de 
Gimb en van Brustart en zijn voornamelijk een gevolg van de 
meerwaarden op de overdrachten van belangen.

De niet-recurrente financiële kosten bedragen K€ 3.122 
tegenover K€ 1.582 in 2015. Ze omvatten vooral de 
waardeverminderingen op financiële vaste activa ( K€ 944 ), 
de minderwaarden op de overdrachten van financiële vaste 
activa ( K€ 378 ) en de verliezen door de uitstap van Hello 
Agency ( K€ 1.797 ). 

De waardeverminderingen op financiële vaste activa 
liggen duidelijk lager dan de waardeverminderingen in de 
maatschappelijke rekeningen van de geconsolideerde 
bedrijven omdat de waardeverminderingen die op de 
dochterondernemingen worden geboekt, bij consolidatie 
worden opgeheven.

De niet-recurrente financiële kosten in verband met de 
uitstap van Hello Agency in de geconsolideerde rekeningen  
( K€ 1.797 ) liggen lager dan de verliezen in de maatschappelijke 
rekeningen van 2016 van de Gimb en van Hellobru  
( K€ 4.550 ). Dat komt omdat er bij de toetreding van Hello 
Agency in 2013 tot de consolidatieperimeter, een aanzienlijke 
goodwill werd vastgesteld ( K€ 3.453 ) en omdat die laatste 
het voorwerp was van jaarlijkse afschrijvingen sinds 2013 
voor een totaalbedrag van K€ 2.648 ( waarvan K€ 539 werd 
teruggenomen in de resultatenrekening 2016 onder de 
rubriek ‘afschrijvingen op positieve consolidatieverschillen’ 
van de bedrijfskosten ).

De kosten van K€ 1.797 die opduiken in de geconsolideerde 
resultaten van 2016 omvatten de afschrijving van het saldo 
van de goodwill ( K€ 805 ), de kosten die de Gimb draagt op 
grond van de bepalingen van de overdracht ( K€ 550 ), de 
geboekte waardeverminderingen op vorderingen in Hellobru  
( K€ 220 ) en het saldo van het eigen vermogen van Hello 
Agency per 31/10/2016 ( K€ 222 ) dat uit de consolidatie is 
gehaald.

2.2. Geconsolideerde balans per 31 december 2016

Het geconsolideerde balanstotaal bedraagt € 205,4 miljoen per 
31 december 2016, in vergelijking met € 190,3 miljoen per 31 
december 2015.

Gimb draagt ten belope van 52% bij tot het balanstotaal ( 48% 
per 31 december 2015 ). De subgroep Sfar draagt ten belope van 
20% bij tot het balanstotaal ( 18% per 31 december 2015 ).

De activa van de balans bestaan voornamelijk uit materiële 
vaste activa ( K€ 13.167 ) en financiële vaste activa ( K€ 44.083 ), 
vorderingen op meer dan één jaar ( K€ 44.461 ), voorraden  
( K€ 10.540 ), vorderingen op korte termijn ( K€ 30.275 ) en 
thesaurie ( K€ 59.982 ).

De materiële vaste activa omvatten onder meer gebouwen voor 
een bedrag van K€ 11.964, wat 91% van het totaal van deze 
rubriek vertegenwoordigt. Die gebouwen staan aan de actiefzijde 
in de rekeningen van Gimb voor een bedrag van K€ 3.863, van 
Bruservices voor een bedrag van K€ 3.831 en van Jack Sobel 
voor een bedrag van K€ 4.270. Aan de actiefzijde van de balans 
zijn die gebouwen gespreid over ‘terreinen en gebouwen’ en 
‘leasing en soortgelijke rechten’. 

Het vastgoed op de actiefzijde van de balans van Jack Sobel 
vertegenwoordigt een boekhoudkundige nettowaarde van K€ 
847. Bij de integratie van Jack Sobel in de geconsolideerde 
rekeningen op 31 december 2016 werd een goodwill van K€ 
4.305 vastgesteld die het verschil vertegenwoordigt tussen de 
aanschaffingswaarde van de aandelen van die vennootschap 
en de netto boekwaarde van de activa per 31 december 2016. 
Er werd beslist om een deel van deze goodwill ( K€ 3.422 ) 
toe te rekenen aan het gebouw wat de waarde ervan in de 
geconsolideerde rekeningen op K€ 4.270 brengt, en het saldo 
( K€ 883 ) aan de positieve consolidatieverschillen. Het aldus 
toegewezen eerste consolidatieverschil zal vanaf het boekjaar 
2017 worden afgeschreven.  

De toename van de materiële vaste activa ( + K€ 2.972 ) is dus 
grotendeels het gevolg van de opname in de consolidatieperimeter 
van Jack Sobel.

De vaste activa omvatten ook de netto boekwaarde van de 
goodwill ( K€ 954 ) die met K€ 523 daalt in vergelijking met 
31/12/2015, hoofdzakelijk vanwege de uittrede van Hello Agency 
uit de consolidatieperimeter ( - K€ 1.381 ) en de opname van Jack 
Sobel ( + K€ 883 ).

De vermindering van K€ 948 in de netto boekwaarde van de 
immateriële vaste activa is eveneens een gevolg van de uittrede 
van Hello Agency.

De financiële vaste activa maken hoofdzakelijk deel uit van 
Gimb ( K€ 21.557 ), B2E ( K€ 14.580 ), Brustart ( K€ 4.781 ) 
en Brusoc ( K€ 1.433 ) en omvatten de netto boekwaarde 
van de deelnemingen ( exclusief dochterondernemingen en 
gelijkgestelde vennootschappen ) en het langetermijngedeelte 
van de leningen in de deelvennootschappen. Ze liggen  
K€ 13.848 lager dan vorig boekjaar, voornamelijk als gevolg van 
de in 2016 uitgevoerde overdrachten van deelnemingen ( namelijk 
de verkoop van alle aandelen van Artexis Easyfairs Group door 
de Gimb ). 

Die daling wordt evenwel gedeeltelijk gecompenseerd door de 
nieuwe investeringen van 2016.

De schuldvorderingen op meer dan één jaar stijgen met  
K€ 27.422. Ze omvatten:

• 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 toename van deze schulden ten 
opzichte van vorig boekjaar wordt voornamelijk verklaard door 
het afsluiten van de nieuwe erfpachtovereenkomst in 2016 in 
het kader van het project Midi A2.

• de langetermijnvordering als gevolg van de verkoop in 2016 
van de aandelen van Artexis Easyfairs Group door de Gimb 
( K€ 16.000 ).

De voorraden omvatten de gebouwen bestemd voor 
verkoop voor een bedrag van K€ 5.663 en de orders in 
uitvoering met betrekking tot gebouwen voor een bedrag 
van K€ 4.877. 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 
de dochtermaatschappij SFAR werd toevertrouwd. 

De daling met K€ 5.625 ten opzichte van 2015 is 
hoofdzakelijk het gevolg van de oplevering van het gebouw 
MIDI A2.

De kortetermijnvorderingen omvatten de handelsvorderingen 
( K€ 889 ) en de overige vorderingen ( K€ 29.387 ).

De handelsvorderingen dalen met K€ 4.768 ten opzichte 
van 2015, overwegend door de uittrede van Hello Agency 
uit de consolidatiekring. 

De overige vorderingen omvatten het kortetermijngedeelte 
van de leningen en de vorderingen op korte termijn uit de 
verkoop van de deelnemingen van eind 2016. Die vorderingen 
maken hoofdzakelijk deel uit van de Gimb ( K€ 17.249 ), Brustart  

( K€ 5.406 ), B2E ( K€ 2.348 ), Brusoc ( K€ 2.209 ), en Brupart  
(K€ 1.027 ). 

Ze zijn met K€ 18.020 gestegen, voornamelijk als gevolg van 
de overdrachten van deelnemingen eind 2016: Artexis Easyfairs 
Group in de Gimb (K€ 9.000 ) en Collibra in de Gimb en Brustart 
(K€ 6.228 ).

De thesaurie wordt hoofdzakelijk gedeeld tussen de Gimb  
(K€ 43.241 ), Brusoc ( K€ 7.606 ) en Brupart  ( K€ 6.689 ). Ze is met 
K€ 7.507 gedaald in vergelijking met eind 2015, hoofdzakelijk 
vanwege de investeringen in 2016 waarbij een groot deel van de 
opbrengsten van de overdrachten eind 2016 nog niet ontvangen 
waren. 

De passiva van de balans omvatten vooral het eigen vermogen 
( € 143,7 miljoen ) dat 70% van het totaal vertegenwoordigt. 
De andere belangrijke posten van de passiefzijde zijn schulden 
op meer dan één jaar ( K€ 33.157 ) en kortetermijnschulden  
( K€ 20.421 ). 

Het geconsolideerde eigen vermogen omvat het kapitaal van 
Gimb (K€ 79.576 ), de geconsolideerde reserves ( K€ 47.149 ), de 
badwill ( K€ 541 ) en de kapitaalsubsidies ( K€ 16.389 ).

De geconsolideerde reserves zijn met K€ 6.838 toegenomen, 
voornamelijk door de geconsolideerde winst van het boekjaar 
aandeel van de groep.

We herhalen dat de badwill van K€ 541 het gevolg is van de 
opname in de consolidatiekring van Brupart in 2014.

De kapitaalsubsidies komen voornamelijk uit de balans van 
Brusoc ( K€ 10.304 ), Brupart ( K€ 4.172 ) en Brustart ( K€ 1.551 ).

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 
( K€ 31.267 ). 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 ( K€ 1.816 ).

De schulden op hoogstens een jaar omvatten voornamelijk, naast 
het kortetermijngedeelte van de schulden die aanvankelijk op 
meer dan een jaar waren ( K€ 2.150 ), de kortlopende kredietlijnen 
bij de kredietinstellingen van Sfar ( K€ 8.550 ) en Bruservices 
( K€ 550 ), de handelsschulden ( K€ 1.648 ), de belasting-, loon- 
en sociale schulden ( K€ 985 ) en de andere schulden ( K€ 6.537 ).

De andere schulden omvatten hoofdzakelijk de schuld van de 
Gimb voor de aanschaffing van de aandelen van Jack Sobel 
( K€ 3.325 ) en de schuld van Jack Sobel aan de groep Artexis 
Easyfairs ( K€ 2.215 ).

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 GIMB Groep 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 benadrukt eveneens, om te voldoen aan de 
wettelijke bepalingen met betrekking tot het verslag, dat geen 
enkele handeling of activiteit op het gebied van onderzoek en 
ontwikkeling werd uitgevoerd gedurende 2016. 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 2017

Walter VANDENBOSSCHE,
Vicevoorzitter

Isabelle FERRANT,
Voorzitter
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OVERZICHT VAN
DE PARTNERS 2016
IN ALFABETISCHE VOLGORDE



180° 12.500 € 1 Communicatie en evenementen Brustart

3E 500.000 € 67 Bouw en engineering Exportbru

6+1 sprl 75.000 € 14 Communicatie en evenementen Brusoc

8 INFINI 50.000 € 37 ICT en digitale economie Brusoc

A vos services 15.000 € 36 Handel en diensten Brusoc

Abaoud Maryame 9.000 € 1 Horeca Brusoc

Abdul LIAQAT 25.000 € 2 Handel en diensten Brusoc

ABH IMMO 300.000 € 15 Horeca Brucofin

Acar'Up 150.000 € 11 Biotechnologie en gezondheid Brustart

ADNCO 680.000 € 25 Bouw en engineering Brucofin

Afeex International bvba 45.000 € 3 Transport en logistiek Brusoc

Afrika Market bvba 95.000 € 3 Handel en diensten Brusoc

AHOOGA 130.000 € 5 Handel en diensten Brustart

AKEZA bvba 34.500 € 2 Handel en diensten Brusoc

Ali Irbik 17.500 € 1 Handel en diensten Brusoc

ALVIG HOLDING 850.000 € 35 Horeca Brucofin

Ambu Koze bvba 11.000 € 2 Transport en logistiek Brusoc

Amphora 46.000 € 7 Handel en diensten Brusoc

Antonio Paddeu 14.520 € 1 Handel en diensten Brupart

Aoulad Haddou Abdelmouna 15.000 € 2 Handel en diensten Brusoc

AppTweak 130.000 € 7 ICT en digitale economie Brustart

Arbre Mandarine 15.000 € 2 Handel en diensten Brusoc

Arexmo 95.000 € 9 Transport en logistiek Brusoc

Artexis Group 17.521.378 € 420 Communicatie en evenementen Gimb

ARTSOLUTION 150.000 € 13 ICT en digitale economie Exportbru

AT-PRODUCTION 200.000 € 10 Audio-visueel en uitgeverij Brustart

Ateliers B 41.545 € 2 Horeca Brupart

Aveolis 22.000 € 1 Bouw en engineering Brusoc

Avitabile & Cavorzin cvba 68.000 € 3 Horeca Brusoc

AVP 575.000 € 26 Audio-visueel en uitgeverij Brucofin

B.G.H.M. 1.735 € 124 Bouw en engineering Brinfin

B.M.V.O. 830.290 € 0 Bouw en engineering Gimb

B.M.W.B. 3.609 € 33 Bouw en engineering Brinfin

B2BOOST 300.000 € 22 ICT en digitale economie Gimb

Bahammou 45.000 € 3 Horeca Brusoc

Bahammou 10.000 € 3 Horeca Brusoc

Baïta vzw 55.000 € 36 Handel en diensten Brusoc

Basma Afrah 25.000 € 3 Handel en diensten Brusoc

Bauwens Pascal 16.000 € 1 Mode en Design Brusoc

BAZRA 100.000 € 1 Handel en diensten Exportbru

BE ANGELS 25.000 € 5 Kapitaal en ontwikkeling Gimb

Be Lyn's 32.478 € 2 Horeca Brupart

Be Park 30.000 € 22 ICT en digitale economie Gimb

Be-Bop Flor Vintage 50.000 € 2 Handel en diensten Brupart

Belga Business Services 35.000 € 2 Handel en diensten Brusoc

Belgian Wood World 15.000 € 2 Handel en diensten Brusoc

Belgian Wood World 11.000 € 2 Handel en diensten Brupart

Belgium Tax Car bvba 15.000 € 1 Transport en logistiek Brusoc

Belgomarkt Coop 73.000 € 3 Handel en diensten Brusoc

BI3 Fund 250.160 € 0 Kapitaal en ontwikkeling Brustart

Biloba Sil SPRL 32.000 € 1 Handel en diensten Brupart

BioTech Tools 1.049.064 € 13 Biotechnologie en gezondheid Gimb

BioTech Tools 1.000.000 € 13 Biotechnologie en gezondheid Brustart

BJH 48.000 € 9 Horeca Brusoc

BK MOM bvba 40.000 € 3 Handel en diensten Brusoc

Blake & Partners 90.000 € 44 Handel en diensten Exportbru

BON BON 75.000 € 20 Horeca Brucofin

BONJOUR MAURICE 50.000 € 2 Mode en Design Brustart

Brands 752.150 € 9 Handel en diensten Brucofin

Brin d'Art bvba 32.000 € 2 Horeca Brusoc

BRITANIA INVEST 50.000 € 3 Handel en diensten Exportbru

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 42.000 € 1 Bouw en engineering Brusoc

Brussels Recycling Metal 287.500 € 10 Handel en diensten Brucofin

Bruxelles Emergences 30.000 € 32 Communicatie en evenementen Brusoc

Business Investment 365.000 € 51 Handel en diensten Brucofin

ByPastel 75.000 € 1 Horeca Brucofin

CarAsap 150.000 € 7 Transport en logistiek Brustart

Carrosserie CD 160.000 € 2 Handel en diensten Brucofin

Casting House bvba 20.000 € 2 Mode en Design Brusoc

CD PLUS 383.500 € 10 Horeca Brucofin

CEBUDECO 100.000 € 7 Handel en diensten Exportbru

Centre de Bien Etre Alia 25.000 € 3 Handel en diensten 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 Handel en diensten Brupart

Chouconut bvba 40.500 € 2 Agro-voeding Brusoc

Cocktail 15 14.600 € 1 Communicatie en evenementen Brusoc

Collibra 250.000 € 200 ICT en digitale economie Brustart

Collibra 150.000 € 200 ICT en digitale economie Gimb

Collibra 250.000 € 200 ICT en digitale economie Exportbru

Cometra c.v. 20.000 € 2 Transport en logistiek Brusoc

Connectis 450.000 € 18 ICT en digitale economie Gimb

CREATIVE DISTRICT VZW 50.000 € 2 Communicatie en evenementen Brupart

Crechinvest 40.000 € 3 Bouw en engineering Gimb

D-Sight 100.000 € 4 ICT en digitale economie Brustart

Da Costa Correia Eduarda 15.000 € 2 Handel en diensten Brusoc

de pinxi 150.000 € 15 Audio-visueel en uitgeverij Exportbru

DE VISMIJN 100.000 € 5 Agro-voeding Brustart
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Delijious 300.000 € 65 Horeca Gimb

Delvaux 4.000.000 € 307 Mode en Design Gimb

DENDONCKER Maxim 10.000 € 1 Handel en diensten Brupart

Dhoore bvba 30.000 € 1 Bouw en engineering Brusoc

Diantaka-Fides Transport 90.000 € 1 Transport en logistiek Brusoc

Diplomatic on top 95.000 € 7 Handel en diensten Brusoc

Dockside Brussels bvba 60.000 € 2 Horeca Brusoc

Domchi International 250.000 € 4 Handel en diensten Exportbru

Dominique Gringoire 7.500 € 1 Mode en Design Brusoc

DS Tours 95.000 € 10 Transport en logistiek Brusoc

Dzossou Mawulé 20.000 € 2,5 Handel en diensten Brusoc

E.F.S. 3.000.000 € 400 Communicatie en evenementen Exportbru

Eco-Vida 385.000 € 21 Agro-voeding Brucofin

Efarmz 150.000 € 4 Handel en diensten Brustart

Elhafed Rhimou 25.000 € 2 Handel en diensten Brusoc

Emakina 250.000 € 700 ICT en digitale economie Exportbru

En Stoemelings 25.000 € 2 Agro-voeding Brusoc

ETCL bvba 60.000 € 2 Horeca Brusoc

EVERLASTING GROUP 1.500.000 € 70 Audio-visueel en uitgeverij Brucofin

EXKI 500.000 € 850 Horeca Exportbru

Famous Clothes 4.500.000 € 194 Mode en Design Gimb

Ferronnerie Nicolas 42.000 € 2 Bouw en engineering Brusoc

Filet Ouro 40.000 € 4 Horeca Brusoc

FLEXY 67.000 € 8 Handel en diensten Exportbru

FMB cvba 23.000 € 2 Transport en logistiek Brusoc

FMB cvba 26.000 € 2 Transport en logistiek Brusoc

Foodmobiel 30.000 € 2 Handel en diensten Brusoc

FOR.ET 34.500 € 10 Horeca Brusoc

Fouza 42.000 € 1 Horeca Brupart

Galeries 125.000 € 2 Audio-visueel en uitgeverij Brucofin

Garage Chamade 20.000 € 1 Handel en diensten Brusoc

GENEROUS 150.000 € 8 Agro-voeding Gimb

GENEROUS 100.000 € 8 Agro-voeding Gimb

Geslin Isabelle 14.000 € 1 Horeca Brusoc

Ginion Sports Cars 100.000 € 2 Handel en diensten Brucofin

Ginion Sports Cars 100.000 € 2 Handel en diensten Brucofin

Ginion Waterloo 450.000 € 84 Handel en diensten Brucofin

GMP Belgium Bibliofilm 100.000 € 9 Handel en diensten Exportbru

Gowie Solutions Médias Online 60.000 € 7 Communicatie en evenementen Brustart

GreenWorks 35.000 € 25 Handel en diensten Brusoc

GreenWorks 22.000 € 25 Handel en diensten Brusoc

Groupe Léon Vanlancker 1.000.000 € 107 Horeca Gimb

H.I.M. Perfume 35.000 € 1,5 Handel en diensten Brusoc

Happy Fish Belgium 250.000 € 11 Agro-voeding Brucofin

Haricot Magique 27.000 € 2 Horeca Brusoc

Haven van Brussel 83.453 € 125 Transport en logistiek Brinfin

HAYAT Bruxelles bvba 65.000 € 1 Agro-voeding 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 Handel en diensten Brusoc

Herzl Michael 20.000 € 2 Horeca Brusoc

Hibiscus bvba 42.500 € 2 Horeca Brusoc

Histoires de Femme 15.000 € 1 Handel en diensten Brusoc

Huurdersunie Anderlecht-Kuregem 110.000 € 11 Bouw en engineering Brusoc

IMAGILYS 100.000 € 3 Biotechnologie en gezondheid Exportbru

IMEMA 30.000 € 4 Transport en logistiek Brusoc

Immo FDS 668.000 € 23 Handel en diensten Brucofin

Impresor 375.000 € 19 Audio-visueel en uitgeverij Brucofin

Impresor 143.000 € 19 Audio-visueel en uitgeverij

Imprimerie Ariane 280.000 € 19 Audio-visueel en uitgeverij Brucofin

Imran AHMAD 35.000 € 1 Handel en diensten Brusoc

Innovation Unlimited 100.000 € 13 Communicatie en evenementen Gimb

Interel Holding 500.000 € 120 Communicatie en evenementen Brucofin

Interpneu Boonen 1.000.000 € 19 Handel en diensten Brucofin

IPG Contact Solutions 800.000 € 3000 Communicatie en evenementen Brucofin

IPM Press Print 5.000.000 € 233 Audio-visueel en uitgeverij Gimb

Italesp 165.000 € 8 Horeca Brucofin

Jacqmin Fatima 25.000 € 2 Horeca Brusoc

Jamsbag 15.000 € 2 Handel en diensten Brusoc

Jérome DRAPPIER 12.000 € 1 Handel en diensten Brusoc

JFT international 15.000 € 2 Transport en logistiek Brusoc

Joly Look bvba 60.000 € 3 Handel en diensten Brusoc

Jyr Electric 23.000 € 2 Bouw en engineering Brusoc

K-DO 45.000 € 2 Handel en diensten Brupart

KA Logistics bvba 32.000 € 1 Transport en logistiek Brusoc

Kamilou 50.000 € 8 Horeca Brusoc

Kerionh Siham 20.000 € 1 Handel en diensten Brusoc

KONE bvba 30.000 € 1 Handel en diensten Brusoc

Kristel Keunings 14.000 € 1 Handel en diensten Brusoc

Krohn Imke 11.000 € 1 Handel en diensten Brusoc

KVS Logistic 10.000 € 1 Transport en logistiek Brusoc

KWASSA FILMS 50.000 € 3 Audio-visueel en uitgeverij Brustart

L2F 35.000 € 5 Handel en diensten Brusoc

La Belgique Gourmande 875.000 € 17 Handel en diensten Brucofin

La Boulangerie des Tanneurs svba 50.000 € 3 Agro-voeding Brusoc

La Cambre 450.000 € 28 Communicatie en evenementen Brucofin

La Wetterenoise 743.680 € 29 Agro-voeding Gimb

La Wetterenoise 250.000 € 29 Agro-voeding Gimb

Labima 500.000 € 18 Biotechnologie en gezondheid Gimb

Lady Fitness Palace 80.000 € 3 Handel en diensten Brusoc

Lateral Thinking Factory Consulting 150.000 € 8 Bouw en engineering Brustart

LCFN vzw 30.000 € 10 ICT en digitale economie Brusoc
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Le 47 Music Shop 36.150 € 2 Handel en diensten Brupart

Le Champignon de Bruxelles 55.000 € 6 Agro-voeding Brusoc

Le Phare du Kanaal 40.000 € 2 Horeca Brusoc

Le Renard Bleu 22.000 € 1,5 Horeca Brusoc

LEBONI 33.600 € 4 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 films de l'Orangerie 13.000 € 1 Audio-visueel en uitgeverij Brusoc

Les gauchers 36.000 € 2 Horeca Brusoc

Les Petits Hardis 440.000 € 1 Horeca Brucofin

Life Is Beautiful 45.000 € 2 Horeca Brusoc

Lokale werkwinkel van Sint-Joost-ten-Noode 80.000 € 130 Handel en diensten Brusoc

Look&Fin 150.000 € 7 ICT en digitale economie Brustart

Loyaltek 150.000 € 8 ICT en digitale economie Brustart

L’ère de la terre 26.000 € 3 Horeca Brusoc

L’ère de la terre 20.000 € 3 Horeca Brusoc

M.I.V.B. 247.893 € 7848 Transport en logistiek Brinfin

M.N.S. 400.000 € 5 Handel en diensten Brucofin

Ma Campagne Express 305.000 € 11 Handel en diensten Brucofin

MADEMOISELLE GREEN 675.000 € 17 Horeca Brucofin

MAGUEN 150.000 € 80 Communicatie en evenementen Exportbru

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 Handel en diensten Brucofin

Mammouth 41.000 € 2 Horeca Brusoc

MAMY MARKET 40.500 € 2 Handel en diensten 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

MARIVAUX 1.050.000 € 40 Horeca Brucofin

Mary 144.250 € 22 Agro-voeding Brucofin

Matthieu STOCQ 34.900 € 1 Handel en diensten Brupart

MDG 495.787 € 26 Agro-voeding Gimb

MEDI-MARKET DOCKS 450.000 € 10 Biotechnologie en gezondheid Brucofin

MEDI-MARKET EVERE 350.000 € 19 Biotechnologie en gezondheid Brucofin

Media Actie Kureghem Stad 50.000 € 10 Communicatie en evenementen Brusoc

Media Expo 200.000 € 4 Communicatie en evenementen Brustart

MEDIANEXT 100.000 € 3 Audio-visueel en uitgeverij Brustart

Meessen de Clercq 373.125 € 3 Communicatie en evenementen Brucofin

Mehdi Couture 18.600 € 1 Mode en Design Brusoc

MESMOUDI Samir 28.000 € 1 Horeca Brupart

Mira & Co 5.000 € 2 Horeca Brusoc

Mixwithlove bvba 27.000 € 3 Horeca Brusoc

Moda Concept 250.000 € 9 Communicatie en evenementen Brucofin

Mohammed BAGHDAD 25.000 € 1 Transport en logistiek Brusoc

Moreau Caroline 6.000 € 1 Handel en diensten Brusoc

Mulieris 30.000 € 24 Mode en Design Brusoc

Mummy Comes Here bvba 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

MUUSELABS 150.000 € 3 Audio-visueel en uitgeverij Brustart

My Sherpa 60.000 € 37,5 Handel en diensten Gimb

Neofytos MELEKOPOGLOU 20.000 € 2 Handel en diensten Brupart

Network Mining 80.000 € 12 ICT en digitale economie Gimb

Ngoma Basilua Nzuzi 17.500 € 1 Handel en diensten Brusoc

No-Sciences bvba 80.000 € 1 Agro-voeding Brusoc

Noureddine EL KHOUMSI 16.300 € 1 Handel en diensten Brusoc

Numeca International 247.894 € 113 ICT en digitale economie Gimb

OBBA 25.000 € 1 Mode en Design Brusoc

OFFICE DES PROPRIETAIRES 220.000 € 16 Bouw en engineering Brucofin

OFFICE DES PROPRIETAIRES 200.000 € 16 Bouw en engineering Brucofin

Omnitrans 13.000 € 1 Handel en diensten Brusoc

Ordiges 250.000 € 54 ICT en digitale economie Exportbru

Ovizio 850.000 € 12 ICT en digitale economie Gimb

OWT Gerance 1.000.000 € 45 Handel en diensten Brucofin

Oz Kaynak 30.000 € 1 Horeca Brusoc

OZKAN & CO 782.500 € 8 Handel en diensten Brucofin

Paragraphe Printing Solutions 25.000 € 1 Communicatie en evenementen Brusoc

Parotte Benoît 15.000 € 1 Mode en Design Brusoc

Passerin-Nonpareil 15.000 € 2 Mode en Design Brusoc

Pepibru 50.000 € 5 Communicatie en evenementen Brusoc

Pépin la lune 40.000 € 1 Handel en diensten Brusoc

Permafungi 20.000 € 5 Agro-voeding Brusoc

Permafungi 80.000 € 5 Agro-voeding Brusoc

Pipaillon - the cannery 35.000 € 3,5 Agro-voeding Brusoc

Private Lloyd Patrimonia 165.000 € 10 Handel en diensten Brupart

PROCURAFRICA 100.000 € 4 Transport en logistiek Exportbru

ProUnity 150.000 € 4 ICT en digitale economie Brustart

Proxistore 375.000 € 13 Communicatie en evenementen Exportbru

Pusha Moldovan 48.000 € 2 Handel en diensten Brupart

Qachri Taoufik 10.000 € 1 Handel en diensten Brusoc

QBIC BRUSSELS FUND 500.000 € 5 Kapitaal en ontwikkeling Gimb

QBR Toison d'Or 450.000 € 20 Horeca Brucofin

Railnova 50.000 € 13 ICT en digitale economie Gimb

Raybul 20.000 € 1 Transport en logistiek Brusoc

RAZZAK EXOTIC 35.000 € 2 Handel en diensten Brusoc

Real Impact Analytics Belgium 125.000 € 100 ICT en digitale economie Brustart

Reconfort + 100.000 € 4 Bouw en engineering Brusoc

Reconfort + 35.000 € 4 Bouw en engineering Brusoc

Rehobothe 40.000 € 1 Handel en diensten Brusoc

Renewable Energy Construct Arlon 67 188.500 € 0 Bouw en engineering Gimb
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Renewable Energy Construct Arlon 67 431.500 € 0 Bouw en engineering Gimb

Restaurer bvba 69.000 € 4 Horeca Brusoc

Retaildrive 250.000 € 15 ICT en digitale economie Exportbru

Rharrab Abderrahim 25.000 € 2 Handel en diensten Brusoc

Rharrab Mohamed 25.000 € 1 Handel en diensten Brusoc

Royal Léopold Club 1.650.000 € 8 Handel en diensten Brucofin

Sacha 22.000 € 4 Transport en logistiek Brusoc

SAHA bvba 40.000 € 2 Handel en diensten Brusoc

Sandrine Mushimiyimana 10.000 € 2 Handel en diensten Brupart

Saveur Naturelle 30.000 € 2 Handel en diensten Brupart

Schumacker Jonathan 8.300 € 2 Horeca Brusoc

Sdesign 90.000 € 4 Communicatie en evenementen Gimb

Secret Gourmand 231.000 € 7 Agro-voeding Brucofin

Secret Gourmand 30.000 € 7 Agro-voeding Brustart

SEEDER FUND 1.000.000 € 6 Kapitaal en ontwikkeling Gimb

SHAREBOX 175.000 € 1 Communicatie en evenementen Brustart

SHECCO 150.000 € 20 Communicatie en evenementen Exportbru

Shrestha Ramesh Kumar 22.000 € 1 Handel en diensten Brusoc

Si Ammour Khaled 17.000 € 2 Handel en diensten Brusoc

SKWAREL 200.000 € 6 ICT en digitale economie Brustart

SMARTFLATS 150.000 € 20 Horeca Brustart

SMARTFLATS 200.000 € 20 Horeca Brustart

SN AirHolding 4.500.000 € 350 Transport en logistiek Gimb

Social Karma 150.000 € 11 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 Handel en diensten Brusoc

Studio Francine.com 95.000 € 9 Handel en diensten Brusoc

Sunworks Bruxelles 10.000 € 6 Bouw en engineering Brusoc

Supersec 50.000 € 4 Agro-voeding Brustart

Sushi Factory 150.000 € 12 Agro-voeding Brustart

Swan Insights 150.000 € 13 ICT en digitale economie Brustart

Sybille Langh 31.517 € 1 Handel en diensten Brupart

Takwa Senyuyseghan Sylvestre 25.000 € 3 Handel en diensten Brusoc

Tavu 28.000 € 2 Communicatie en evenementen Brusoc

Tax Salto Kora 43.000 € 3 Transport en logistiek Brusoc

TBS Food 34.000 € 1 Horeca Brusoc

Tec Invest 30.000 € 2 Handel en diensten Brusoc

Terres Neuves 22.500 € 2 Communicatie en evenementen Brusoc

Terres Neuves 70.000 € 2 Communicatie en evenementen Brusoc

The Egg Exploitation 600.000 € 4 Communicatie en evenementen Brucofin

The Egg Exploitation 250.000 € 4 Communicatie en evenementen Gimb

The Right Stuff bvba 30.000 € 1 Agro-voeding Brusoc

The Verdant 19.988 € 2 Horeca Brupart

THEA JEWELRY 75.000 € 2 Mode en Design Brustart

Theodorus II 1.000.000 € 2 Kapitaal en ontwikkeling Gimb

Theodorus III 500.000 € 3 Kapitaal en ontwikkeling Gimb

Thielemans & Go 675.000 € 15 Handel en diensten Brucofin

TIC HARMONY 15.000 € 2 ICT en digitale economie Brusoc

TL HUB 120.000 € 3 ICT en digitale economie Brustart

TMS 80.000 € 2,5 Handel en diensten Brusoc

TPF 2.500.000 € 4000 Bouw en engineering Exportbru

TPF 2.000.000 € 4000 Bouw en engineering Exportbru

Trinist 270.000 € 3 Handel en diensten Brucofin

Trinist 92.500 € 3 Handel en diensten Brucofin

Turtle 20.000 € 1 Agro-voeding Brupart

Ubidata 500.000 € 9 Transport en logistiek Gimb

UGOKI STAR 13.000 € 1 Handel en diensten Brusoc

UMEDIA 500.000 € 90 Audio-visueel en uitgeverij Gimb

Vadis Consulting 150.000 € 26 ICT en digitale economie Brustart

Vanparys-Candihold 930.000 € 39 Agro-voeding Gimb

Vanparys-Candihold 250.000 € 39 Agro-voeding Brucofin

Vedat CESMELI 19.000 € 1 Transport en logistiek Brusoc

Vegasme 17.000 € 1 Handel en diensten Brupart

Viangro 3.000.000 € 505 Agro-voeding Gimb

Vidéo Europe 135.000 € 1 Communicatie en evenementen Brucofin

Vintage Services 200.000 € 6 Horeca Brustart

Visioon 25.000 € 1 Transport en logistiek Brusoc

Volu & C° 60.000 € 3 Horeca Brusoc

Web Generation 13.500 € 1 ICT en digitale economie Brupart

WHITE CINEMA BRUSSELS 1.000.000 € 11 Audio-visueel en uitgeverij Brucofin

Winery 50.000 € 8 Horeca Brustart

Yas Taxi 35.000 € 1 Transport en logistiek Brusoc

YOUTIC 50.000 € 2 ICT en digitale economie Brustart

Yummy Ice and Sorbets 40.000 € 2 Agro-voeding Brustart

Zaki Omar 20.000 € 2 Handel en diensten Brusoc

Ze Taxi 30.000 € 6 Transport en logistiek Brusoc
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