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Het lijkt misschien een paradox, maar het is relatief moeilijk om 
over 2017 te praten en wat er vooraf is gebeurd zonder al de sluier 
op te lichten voor 2018. Het is alsof we het jaartal 2017 van de 
GIMB-Groep met één enkel woord zouden moeten kentekenen; het 
meest gepaste zou “ overgang “ zijn.  Simpel gezegd, 2017 staat 
synoniem met de voorbereiding van een belangrijk reorganisatie-
proces dat in 2018 moet beëindigd zijn, terzelfdertijd als de herdefi-
niëring van ons algemeen aanbod financiële producten en de uit-
werking van een vernieuwde investeringsstrategie voor de 
economie en de werkgelegenheid in het Brussels Gewest.

Al deze aspecten, materieel en temporeel, zijn onlosmakelijk ver-
bonden want naast de rationaliseringen die reeds door onze groep 
zelf werden opgestart, had de Brusselse Regering, na de door haar 

gevraagde E & Y studie, aan de raad van bestuur en het direc-
tiecomité gevraagd om een alomvattend plan uit te wer-

ken dat nu geleidelijk wordt uitgevoerd.

Met deze essentiële stappen kunnen we nu al spre-
ken van het Investeringscharter waarvan de eerste 

versie in juli 2017 werd goedgekeurd. Het beschrijft 
de organisatie en de inkadering van de besluit-

vorming binnen de groep in functie van 
haar algemene investeringsfilosofie.  
Het zal het voorwerp uitmaken van 

permanente aanpassingen, die ver-
eist worden door het sociale en 
economische leven van Brussel en 
van al haar stuwende krachten, 
die onophoudelijk de ontwikke-
ling van nieuwe financierings- 
producten voor ondernemingen 
vragen. Neem bijvoorbeeld het 
fonds “Sociaal Ondernemer-
schap” van ons filiaal Brusoc, 
dat een deelneming in het kapi-

taal van coöperatieve vennootschappen toelaat evenredig met de 
inbreng van de coöperatieleden, of het recente succes van cofinancie-
ring met de banken aangeboden door ons filiaal Brupart. 

Een herziening van de statuten van de GIMB, die nog beter aan de 
eisen van het huidig bestuur van een hoofdzakelijk publieke onder-
neming tegemoetkomen, werd in 2017 opgestart om te komen tot 
de publicatie van dit activiteitenverslag. Daarnaast wordt een inves-
teringsstrategie opgesteld waarin rekening wordt gehouden met de 
dubbele eis, bij te dragen tot de ontwikkeling van de regionale eco-
nomie door enerzijds het nastreven van de rentabiliteit en ander-
zijds de Brusselse marktontwikkelingen zoals de reorganisaties van 
de groep.

De reorganisaties waren en blijven talrijk. De GIMB heeft zelf haar 
filiaal Exportbru geabsorbeerd (nadat ze Sofibru al had overgeno-
men en haar filialen Sfar had ontbonden, die belast waren met een 
deel van het Gewestelijk Huisvestingsplan, en waarvoor er geen 
reden van bestaan meer was) en ze zal hetzelfde doen met Brucofin. 
De complexe fusieactiviteiten van de filialen Brusoc en Brupart wer-
den ook geïnitieerd. Volgens de vereiste wettelijke wijzigingen 
moet het Brussels Waarborgfonds, dat momenteel door de groep 
wordt beheerd, ook als een filiaal worden opgenomen terwijl Brin-
fin, dat momenteel het Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke 
Thesaurieën beheert, het Gewestelijke Agentschap van de Schuld 
zal moeten integreren.

Laten we niet vergeten dat de resultaten van 2016 werden beïn-
vloed door o.a. de opbrengsten van verschillende verkopen die tij-
dens het boekjaar werden gerealiseerd.  De resultaten van 2017 zijn 
daarentegen sterk beïnvloed door de waardeverminderingen die op 
deelnemingen werden geboekt. Dit komt voort uit het gigantische 
werk, vooral als we het terugbrengen tot de omvang van de groep 
en die van haar personeel, van lopende reorganisaties.  Belangrijker 
nog herinnert dit verlies ons er elk moment aan dat de GIMB zich 
juridisch moet gedragen als markspeler met alle risico’s die dit met 

zich meebrengt. In vergelijking met het voorgaande boekjaar 
is de uitzonderlijke en inventieve voorziening van de crisiskre-
dieten volgend op de aanslagen van 22 maart 2016 nu uitge-
doofd, maar het beheer ervan gaat vanzelfsprekend voort.  Wij 
nemen trouwens ook de gelegenheid om de veerkracht en de 
koelbloedigheid, die de bevolking en de Brusselse onderne-
mingen hebben getoond toe te juichen, vooral omdat de 
goede economische prestaties ook resulteren op de arbeids-
markt. We zijn slechts een speler tussen vele anderen, maar 
groot is onze trots tot deze groei bij te dragen.

Zo zien we de nieuwe structuur van de publieke 
financieringspool van het Brussels Gewest zich profileren rond 
1 / de GIMB als moederbedrijf, maar ook 
belast met grote investeringen, de 
belangrijkste cofinancieringen met ban-
ken of de ondersteuning voor export, 2 / 
Brustart met altijd meer aandacht voor 
bedrijven die opstarten of die zich ont-
wikkelen in onder andere innovatieve en 
audiovisuele sectoren en 3 / Brusoc-
Brupart om Brusselse ondernemers 
slechts één gesprekspartner aan te bie-
den voor microkredieten, voor steun aan 
zelfstandigen en de sociale economie als-
ook hun cofinanciering, dit geheel van zeer kleine en middel-
grote ondernemingen die het alledaagse van Brussel vormen en 
die wel hun waarde hebben. 

De eerste financieringsbron op de markt van de kredietverle-
ning en de deelnemingen blijft uiteraard het gebruik van ons 
eigen vermogen en de terugbetalingen die door deze opera-
ties worden gegenereerd.

De GIMB en haar filialen hebben echter ook nieuwe middelen 
voor ondernemingen kunnen vrijmaken. Sommige komen uit 
twee kapitaalverhogingen die door het Gewest zijn gemaakt 
en die zo het vertrouwen in Brustart hebben versterkt: één 
ervan zal vooral de pre-commercialisatie van de onderzoeksre-
sultaten ondersteunen, de andere de oprichting van een rela-
tief flexibele voorziening ter ondersteuning van de sectoren 
van circulaire economie.

Bovendien komen andere zeer belangrijke middelen uit het 
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling binnen de groep 
met drie belangrijke nieuwigheden. In de eerste plaats, ze 
werden zonet toegekend, niet rechtstreeks, maar na een aan-
besteding gelanceerd door het Gewest, wat de reputatie van 
Brusoc ondersteunt, die zijn uitstekende expertise op het 
gebied van microfinanciering verder zal blijven ontwikkelen 
en in staat zal zijn om voordelige leningen te verstrekken aan 
ondernemingen in de sociale economie, de inschakeling of de 
coöperatie. Nadien een andere reden voor aanpassing van 
onze investeringsstrategie is dat de reikwijdte van de inter-
ventie zich uitstrekt tot het volledige grondgebied van de 
regio, wat op geen enkele manier betekent dat een terugtrek-

king van de zones met een achterstand 
in ontwikkeling langs het kanaal zal 
gebeuren. Ten slotte is een deel ook 
bedoeld voor Brustart die de aanbeste-
ding heeft bekomen voor de 
financiering van innovatieve bedrijven 
in early-stage.

Een ander bewijs van de dynamiek van 
onze teams en de besluitvormende orga-
nen van de componenten van de GIMB-
Groep is het principeakkoord van 

Brupart om een mechanisme voor thesaurievoorschotten in te 
stellen voor handelaren die geconfronteerd worden met 
bouwwerven, en zo in te gaan op een meer omvattend regio-
naal beleid. Daarom willen we graag een kwalitatief personeel 
bedanken die, hoewel geconfronteerd met vele veranderin-
gen, volledig gedreven blijft om financieringsdiensten te wil-
len verlenen en - eenmaal een ondersteund bedrijf - steeds 
meer gespecialiseerde en innovatieve begeleiding biedt.

Wij willen nu nog u bedanken, de Brusselse ondernemers en 
onderneemsters, die met uw acties en durf betekenis geven 
aan de uitvoering van onze opdrachten. Meer dan ooit zijn uw 
ondernemingen onze reden van bestaan.

“Elk moment,
moet de GIMB
zich wettelijk 
gedragen
als een marktspeler
met alle risico’s
dat dit ook inhoudt.”

2017,
een overgangsjaar

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



Evolutie van de investeringen van
de groep sinds 15 jaar

(in mln € )
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Verdeling van de investeringen
2017 per pool ( in % )

Risicokapitaal

Bancaire cofinanciering

Microfinanciering ( & sociale economie )

Evolutie van de investeringen per filiaal sinds 5 jaar

Verdeling van
de investeringen 2017
per sector ( in % )
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Srib Brustart Brucofin Brusoc Brupart

AGRO-VOEDING

KAPITAAL EN ONTWIKKELING

COMMUNICATIE EN EVENEMENTEN

BOUW EN ENGINEERING

TRANSPORT EN LOGISTIEK

ITC EN DIGITALE ECONOMIE

HORECA

MODE EN DESIGN

AUDIOVISUEEL EN UITGEVERIJ

BIOTECHNOLOGIE EN GEZONDHEID

HANDEL EN DIENSTEN

 Totaal
2013 € 9.948.619   

2014 € 9.077.766   

2015 € 14.931.149   

2016 € 17.584.232  

2017 € 8.034.687

2017  
in cijfers

8.034.687€

99
704

GEÏNVESTEERD BEDRAG

AANTAL
ONDERSTEUNDE 
BEDRIJVEN

ONDERSTEUNDE 
JOBS
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Directiecomité

Serge VILAIN - Voorzitter van het Directiecomité van finance.brussels/GIMB groep
Jean-Luc VANRAES - Vice-Voorzitter van het Directiecomité van finance.brussels/GIMB groep
Isabelle FERRANT - Voorzitster van de Raad van Bestuur van finance.brussels/GIMB groep 
Walter VANDENBOSSCHE - Vice-Voorzitter van de Raad van Bestuur van finance.brussels/GIMB groep 

Eddy VAN GELDER - Directeur-generaal van finance.brussels/GIMB groep  
(tot 28 februari 2017)

Etienne-Jean NOEL - Adjunct-directeur-generaal van finance.brussels/GIMB groep
Philippe VAN MUYLDER 

Jean-Claude DAOUST
Stéphane NICOLAS
Freddy NEYTS - Regeringscommissaris

Michel DIERICK - Regeringscommissaris

Raad van Bestuur

Isabelle FERRANT - Voorzitster van de Raad van Bestuur van finance.brussels/GIMB groep
Walter VANDENBOSSCHE - Vice-Voorzitter van de Raad van Bestuur van finance.brussels/GIMB groep 
Serge VILAIN - Voorzitter van het Directiecomité van finance.brussels/GIMB groep 
Jean-Luc VANRAES -Vice-Voorzitter van het Directiecomité van finance.brussels/GIMB groep

Marc BEAUJEAN - Alexia BERTRAND - Jean-Claude DAOUST - Marc-Antoine DE SCHOUTHEETE -  
Sandra FERRETTI - Arnaud FRIPPIAT ( tot 18 oktober 2017) - Dirk SMET (vanaf 18 oktobrer 2017) 
- Isabelle GRIPPA - Alan KEEPEN - Philippe MERCELIS - Stéphane NICOLAS - Jean-Paul - 
PARMENTIER - Nic VAN CRAEN - Q. VAN DEN HOVE D’ERSTENRYCK - Philippe VAN MUYLDER - 
Claire VANDEVIVERE - Eva VANHENGEL.

Michel DIERICK - Regeringscommissaris
Freddy NEYTS - Regeringscommissaris

< Isabelle Ferrant -   Voorzitster van de Raad van Bestuur 
van finance.brussels/GIMB groep

Aandeelhouders 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 73,15%

P&V Verzekeringen c.v.b.a. 7,31%

BNP Paribas Fortis n.v. 6,96%

ING België n.v. 4,81%

Belfius Bank België n.v. 3,05%

Ethias n.v. 3,91%

KBC Private Equity n.v. 0,80%

Auditcomité

Isabelle FERRANT - Voorzitster van de Raad van Bestuur van finance.brussels/GIMB groep
Walter VANDENBOSSCHE - Vice-Voorzitter van de Raad van Bestuur van finance.brussels/GIMB groep 
Serge VILAIN - Voorzitter van het Directiecomité van finance.brussels/GIMB groep 
Jean-Luc VANRAES - Vice-Voorzitter van het Directiecomité van finance.brussels/GIMB groep
Eddy VAN GELDER - Directeur-generaal van finance.brussels/GIMB groep (tot 28 februari 2017)
Etienne-Jean NOEL - Adjunct-directeur-generaal van finance.brussels/GIMB groep
Isabelle GRIPPA 
Jean-Claude DAOUST
Philippe VAN MUYLDER
Stéphane NICOLAS

Remuneratiecommissie

Isabelle FERRANT - Voorzitster van de Raad van Bestuur van finance.brussels/GIMB groep
Arnaud FRIPPIAT - (tot 18 oktober 2017) - Dirk SMET (vanaf 18 oktober 2017)
Serge VILAIN - Voorzitter van het Directiecomité van finance.brussels/GIMB groep 
FREDDY NEYTS - Regeringscommissaris
MICHEL DIERICK - Regeringscommissaris
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Serge Vilain
Voorzitter van 
het directiecomité

Jean-Luc Vanraes 
Vice-Voorzitter van 
het directiecomité

Etienne-Jean Noël
Adjunct-directeur- 
generaal van  
het directiecomité

Nicola Asan
Logistiek assistent

Mélusine Baronian
Communicatie- 
verantwoordelijke

Hamed Ben 
Abdelhadi
Senior Investment 
Manager Brusoc

Nadia Benzha
Beheerster 
Brupart - Brussels 
Waarborgfonds

Ghariba Bonnouh
Analiste Brussels 
Waarborgfonds

Danielle Caron
Analiste Brussels 
Waarborgfonds

Anne Coninx
Analiste Brupart

Aurea Costa
Assistente van 
Sandrine Evrard

Adrian Covali
Logistiek/ fleet

Thomas Deman
Analist Brupart 

Sandrine Evrard
Senior Investment 
Manager Gimb-Export-
bru-Brucofin

Françoise Godeaux
CFO

Micheline Gokalp
Boekhoudster

Ellen Hansen
Unit Manager Brupart 
- Brussels 
Waarborgfonds

Gregory Heirwegh
Assistent CFO

Nawfal Jorio
Analist Brusoc

Hélène Kervyn
Analiste Brucofin

Mamadou Chérif 
Ly
Analist Brupart

Inès Mezzanotte
Beheerster 
Brupart - Brussels 
Waarborgfonds

Eliza Neven
Onthaal, secretaresse 
Brussels 
Waarborgfonds

Elisabeth Noël
Analiste Brusoc

Estelle Paschal
Onthaal, secretaresse 
Brusoc

Caroline Peeters
Analiste Brinfin

Valérie Ponsard
Assistente van Serge 
Vilain

Adelaïde 
Robalinho
Boekhoudster

Caterina 
Romaniello
Assistente-analiste 
Brinfin

Barbara Roose
Senior Investment 
Manager 
Gimb-Brustart

Lionel Surmont
Analist Brustart

Denis 
Timmermans
Jurist / 
Secretaris-generaal

Yvette Van den 
Bosschelle
Assistente van 
Jean-Luc Vanraes

Hugues Van 
Renterghem
Analist Brupart

Sandra Vanden 
Boogaert
Assistente van 
Barbara Roose

Dimitri Yernault
Juridisch adviseur 
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De financierings-
oplossingen voor
de Brusselse 
ondernemingen

P  De Gewestelijke Investeringsmaatschappij Brus-
sel (GIMB) is een naamloze vennootschap van 
openbaar nut geregeld zowel voor bepaalde orga-
nisatorische regels en betreffende haar opdrach-
ten 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.

P  De groep gevormd door de Gewestelijke Investe-
ringsmaatschappij Brussel en haar dochtermaat-
schappijen, finance.brussels/GIMB groep, vormt 
de pool van overheidsfinanciering in het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest.  Haar eerste 
opdracht bestaat uit de ondersteuning van 
starters en ondernemingen die groeien.

P  finance.brussels, die rekening houdt met de econo-
mische politiek van het Gewest, streeft naar het 
bevorderen van de oprichting, de reorganisatie, de 
uitbreiding of de overdracht van privé-ondernemin-
gen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door de 
toegang tot financiering te vergemakkelijken. 

P  finance.brussels biedt een aangepaste oplossing 
voor om ‘t even welk stadium van de ontwikke-
ling van de ondernemingen door verschillende 
types financiële werktuigen toe te kennen aan 
kandidaten-ondernemers en aan Brusselse 
ondernemingen door de deelneming in hun 
kapitaal of door de toekenning van verschil-
lende kredietvormen.  Deze activiteiten geven 
geenszins subsidies :

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

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

P  Op de markt biedt finance.brussels : 
• Toegang tot financiering voor zij die moei-

lijkheden ondervinden voor een bankkre-
diet door de Brusselse werkgelegenheid te 
bevorderen

• Financiering voor jonge ondernemende 
bedrijven

• Financiering van exportprojecten.
• Gepersonaliseerde begeleiding van de pro-

motoren gebaseerd op 30 jaar ervaring

Financiering van de ondernemingen in uitbreidingsfase en 
financiering van exportondernemingen

Gimb
Exportbru

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

Financiering van jonge vernieuwende ondernemingen Brustart

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

Ons beroep

Ondernemen 

Project 

Objectief

Analyse

Financiering

Groei

Partnerschap

FINANCE.BRUSSELS / GIMB GROEP FINANCE.BRUSSELS / GIMB GROEP

JAAR
VERSLAG
2017

17

JAAR
VERSLAG

2017

16



Specifieke opdrachten uitvoeren
voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

P  Bovendien voert finance.brussels presta-
ties uit in het kader van specifieke 
opdrachten voor het Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest, haar hoofdaandeelhouder. 

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

De Brusselse ondernemingen 
ondersteunen
P  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. 

P  finance.brussels is vandaag de dag de onbe-
twistbare speler die meewerkt aan de positione-
ring van Brussel als hoofdstad van het onderne-
merschap en zo de aantrekkelijkheid,  de 
concurrentiepositie en de uitstraling van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevordert.

Onze opdrachten

finance.brussels behandelt de nieuwe aanvragen 
die bij het BRUSSELS WAARBORGFONDS inge-
diend worden. De opdracht van deze laatste 
bestaat erin om de toekenning van beroepskredie-
ten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te ver-
gemakkelijken door aan de kredietinstellingen 
een substantieel deel van de waarborgen te geven 
die zij eisen van de KMO’s en de zelfstandigen.

Het filiaal JACK SOBEL biedt 
burelen voor verhuur aan onder-
nemingen aan.

De dochtermaatschappij BRUSERVICES is gespeci-
aliseerd in de ‘hotelling’ van callcenters en bedrij-
vencentra en verzekert ook opdrachten van her-
structurering van ondernemingen in het portfolio 
van finance.brussels.

De dochtermaatschappij SFAR werd opgericht, 
voor rekening van het Brussels Gewest, 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 boek-
houdkundig 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.  Er worden haar 
ook nog enkele specifieke taken toevertrouwd, zoals de 
opstelling van het Huisvestingsplan. 
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Elk jaar gaat de GIMB-groep verschillende partner-
schappen aan met publieke en private spelers van 
de financiële of niet-financiële sector om het Brus-
selse ecosysteem voor ondernemerschap te verster-
ken. Voorbeelden ter ondersteuning ...

1819
In mei 2017 werd een partnerschapsovereenkomst tussen 1819 en 
finance.brussels ondertekend om het samenwerkingskader te ver-
sterken en de respectieve verplichtingen en verantwoordelijkheden 
van elk te definiëren.

Brussels Apero Business (BAB) 
De BAB’s worden elk trimester georganiseerd in partnerschap met 
hub.brussels en een reeks andere regionale begeleidende partners 
voor het ondernemerschap en zijn een unieke gelegenheid om te 
netwerken met ondernemers, beginnend of ervaren, en om raadge-
vers, gespecialiseerd in hulp aan ondernemingen te ontmoeten. Met 
de ondertekening van een charter in mei 2017 wordt finance.brus-
sels één van de officiële organiserende partners van dit evenement.

screen.brussels 
Om van Brussel een audiovisueel portaal te maken ontwikkelde het 
Brussels Gewest twee jaar geleden een strategie om een sector te 
ondersteunen waarin al jaren te weinig geïnvesteerd werd.  Een 
succesrijke strategie omdat screen.brussels sinds 2017 meer dan 
een honderdtal bedrijven ondersteund heeft in hun ontwikkeling 
en internationalisering, heeft geïnvesteerd in 31 projecten (films, 
reeksen, documentaires in het bijzonder) voor een bedrag van € 3 
miljoen voor 26 miljoen € gegenereerde uitgaven, assistentie heeft 
verleend aan de organisatie van 239 opnames en drie ondernemin-
gen voor een bedrag van 236.000 € heeft gefinancierd.

Launch party LITA.co
Een groot succes voor de lancering in oktober 2017 van LITA.co, het 
eerste platform voor crowdinvesting gericht op ondernemingen 
met een positieve impact op de maatschappij. Finance.brussels/
GIMB-groep is er trots op om Lita.co te ondersteunen, waardoor 
iedereen kan investeren in winstgevende, verantwoordelijke en 
sociaal impactvolle bedrijven. De gewestelijke openbare 
financieringspool moedigt zo de mogelijkheid aan voor particulie-
ren om op een eenvoudige manier te investeren in concrete, innova-
tieve en socio- economische projecten.

Investeringsfondsen 
Finance.brussels investeert in een fonds om gebruik te maken van 
haar vakkennis in haar voorkeursector. Via haar deelnemingen 
draagt de regionale financieringspool bij tot de creatie en de ont-
wikkeling van een grote verscheidenheid aan Brusselse onderne-
mingen.

SEEDER FUND
EEBIC Ventures heeft een achtste investeringsfonds gelanceerd 
voor Belgische start-ups. Het “Seeder Fund”. Dit fonds verleent jaar-
lijks financiële steun voor de start van ongeveer vijftien start-ups 
met hoofdzakelijk een digitale innovatie.

LOOK AND FIN
LOOK & FIN heeft een platform voor crowdfunding ontwikkeld met 
het specifieke karakter van toekenning van financieringen onder de 
vorm van een lening (crowdlending) door particulieren aan jonge 
ondernemingen.

ST’ART INVEST
Het investeringsfonds St’art is een uniek financieel instrument in 
Brussel en Wallonië om de ontwikkeling van de culturele en crea-
tieve economie te ondersteunen.

Ecosysteem 
ondernemerschap

BE ANGELS
Be Angels is het eerste Business Angels-netwerk dat actief is in 
Franstalig België.

SCALE I
Het SCALE I-fonds, in 2017 gelanceerd door Be Angels, is exclusief 
bestemd voor startups in de commercialiserings- of groeifase, die 
het voorwerp hebben uitgemaakt van een eerste financiering 
door leden van Be Angels.

Universiteitsfondsen : 
BI3 FUND
BI3 Fund is het eerste universitaire fonds dat op initiatief van de 
Vrije Universiteit Brussel (VUB) in 2002 werd opgericht om het 
noodzakelijke kapitaal te verstrekken aan de spin-off maatschap-
pijen van de VUB tijdens hun eerste bestaansfase.

THEODORUS II
Theodorus II werd op initiatief van de ULB opgericht in 2006 en is 
een gesloten universitair fonds met risicokapitaal met een duur 
van 12 jaar, dat tot doel heeft te investeren in spin-off bedrijven 
die afkomstig zijn van universitair onderzoek en met een hoog 
groeipotentieel.

THEODORUS III
De opdracht van Theodorus III is ondernemingen te financieren 
die zijn gecreëerd vanuit een innovatieve technologie, ontwikkeld 
binnen of in samenwerking met de universiteit.

Innoviris 
Het partnerschap met Innov’Iris is de laatste jaren alleen maar 
versterkt en heeft de ambitie om de kansen voor financiering van 
innovatieve projecten in het Brussels Gewest te maximaliseren. 
Als voorbeeld en om de samenwerking tussen de twee organis-
men te consolideren zijn de twee leidinggevenden van InnovIris 
bestuursters van Brustart

Funds for Good
Brusoc werkt in partnerschap met Funds For Good dat als doel-
stelling 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 nul procent bedraagt.

Het partnerschap met Funds For Good werd in 2017 versterkt, 
gezien de toezegging om actief deel te nemen aan de EFRO-pro-
grammering tot 2023.

Lokale Economieloketten
Brusoc richt zich vooral tot een publiek, kandidaat voor onderne-
merschap, dat zich wil vestigen binnen een perimeter, de prioritaire 
interventiezone genoemd. Deze perimeter omvat alle wijken met 
een grote concentratie aan problemen zowel sociale, als financiële, 
familiale en schoolse. Alle bedrijvencentra en lokale economieloket-
ten (GEL) zijn juist gelegen in de prioritaire interventiezone. Dit bij-
zonder kenmerk maakt hen bevoorrechte partners voor Brusoc.

Colloquium van AIES
Hoe het Afrikaanse ondernemerschap in Brussel verbeteren? De 
Afrikaanse Associatie voor Economisch Initiatief en Solidariteit 
(AIES) organiseerde een dag van reflectie over het Afrikaanse 
ondernemerschap in Brussel. Dit evenement maakte het mogelijk 
om een beschrijving van de toestand te realiseren maar ook om 
een balans op te maken van de situatie en de specificiteit van de 
zogenaamde “etnische” bedrijven in Brussel. AIES is een collec-
tieve spaar- en microkredietgroep met als doel het stimuleren van 
de ondernemersgeest en de integratie van de Afrikaanse gemeen-
schap. Brusoc, dat heel wat bedrijven financiert, geïnitieerd door 
personen uit de Afrikaanse gemeenschap, deed ook mee.

Bruxelles Vivre Ensemble vzw
Bruxelles Vivre Ensemble vzw zet zich in voor de waardering en 
de professionalisering van de know-how van geëmigreerde vrou-
wen of van buitenlandse afkomst.
In dit perspectief geeft de vereniging, via een cursus van één jaar, 
heel wat opleidingen. Brusoc draagt bij tot deze procedure en 
leidt voor het derde opeenvolgend jaar een inleidende module 
voor beheer. Deze actie biedt de mogelijkheid voor een benade-
ring van de bedrijfswereld en een basisinformatie voor beheer. 
Heel wat vrouwen die deze module gevolgd hebben zijn in staat 
geweest om hun project in een uitstekende sfeer op te bouwen. 
Wij waarderen in het bijzonder dit uiterst positieve en motive-
rende partnerschap.
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4de Speed Coaching Financiering 
Gelanceerd door POSECO (netwerk Positieve Ondernemers), in 
partnerschap met Brussel Economie en Werkgelegenheid, biedt 
Speed Coaching Financement de ondernemers workshops aan en 
ontmoetingen met specialisten uit de sector. Dit programma, 
waaraan Brusoc elk jaar deelneemt, biedt 40 maatschappelijke 
ondernemers de mogelijkheid om gratis deel te nemen aan een 
opleiding over de verschillende financieringswijzen.

Technisch Instituut Kardinaal Mercier 
Het Technisch Instituut Kardinaal Mercier is een middelbare 
school in Schaarbeek. Ze leidt met name jongeren op in bedrijfs-
beheer en verkooptechnieken. Aan het einde van de cursus moe-
ten de leerlingen een eindwerk maken over het opstarten van een 
onderneming. Brusoc maakt deel uit van de jury die aanwezig is 
bij de verdediging van dit eindwerk.

Centre Féminin d’Education Permanente 
Opleidingen ‘Basiskennis bedrijfsbeheer’ voor vrouwen die de 

middelbare school niet hebben voltooid, wordt georganiseerd 
door de C.F.E.P. Deze opleiding omvat met name commerciële, juri-
dische en boekhoudkundige onderwerpen. De deelneemsters 
moeten ook een bedrijfsproject definiëren, een bedrijfsplan en 
een financieel plan opstellen. Het is in dit kader dat Brusoc elk 
jaar hen tegemoetkomt. Aan het einde van deze opleidingscyclus 
krijgen de kandidaten voor het ondernemerschap een erkend 
attest van bedrijfsbeheer waarmee ze zich als zelfstandige kun-
nen vestigen. Het doel van de ontmoeting met Brusoc maakt het 
mogelijk om de aandacht van de kandidaten te vestigen op de 
door Brusoc voorgestelde financieringsmogelijkheden en onder-
steuning. Dit moment is ideaal als verzamelpunt voor informatie 
en bespreking over ondernemerschap met elk van de kandidaten.

Steunpunten
Naar aanleiding van de zesde Staatshervorming heeft finance.
brussels via haar filiaal Brupart, sinds 1 juli 2014 de opdrachten 
van lening en begeleiding van het Federaal Participatiefonds over-
genomen. In dit kader heeft Brupart de modaliteiten herzien. Con-
creet, de begeleiding van de promotoren kan gebeuren hetzij 
rechtstreeks door Brupart, hetzij door een geaccrediteerd steun-

punt. Na een eerste in 2014 gelanceerde kandidaatoproep en een 
tweede einde 2016 die begin 2017 van kracht werd, heeft Brupart 
een vijftiental steunpunten geaccrediteerd. Onder hen vindt men 
boekhouders, accountants, revisoren, maar ook verschillende 
instellingen die streven naar de ondersteuning van het onderne-
merschap. Met deze verschillende samenwerkingsverbanden ver-
betert Brupart nog de opvolging van de ondernemingen en opti-
maliseert ze het voortbestaan van de Brusselse ondernemingen. U 
vindt al onze erkende steunpunten terug op onze site.

Start’essentials
Brupart neemt ook deel aan thematische workshops ‘start’essenti-
als’ in samenwerking met onder andere hub.brussels en met 1819. 
Dit zijn gratis workshops à la carte voor startende ondernemers, 
op beurt georganiseerd door een professional van het onderne-
merschap om zo hun activiteiten en hun ruimtes te ontdekken.

Thematische dagen
Brupart neemt ook deel aan tal van salons ter bevordering van 
het ondernemerschap (Ondernemerssalon, Dag van de Zelfstan-
dige te Sint-Gillis en Molenbeek) en maakt ook deel uit van de jury 
om de toekenning van de premies ‘opensoon’ in samenwerking 
met hub.brussels te bepalen.

Erkenning voor
onze partners… 

CHOUCONUT - Geselecteerd bij de ‘chefs sucrés’ tijdens het 
culinair festival “Eat! Brussels ».

GENEROUS - Genomineerd in de categorie ‘Brussels best 
Exporters’.

COMMUNITHINGS - Wint de Orange Fab #belux (stimulans 
voor de start-up).

EDEBEX -  Finalist van de Onderneming van het jaar (EY).

KWASSA FILMS - Magritte voor de beste docu voor 
‘En Bataille’ geproduceerd door Kwassa.

CHYL - Eén van de 10 meest stijlvolle plaatsen in Brussel vol-
gens ELLE.

MUUSELABS - Unieke Belgische start-up bij de 50 internati-
onale finalisten van de SXSW accelator awards (USA).

AHOOGA - Belgische prijs voor Energie en Milieu, en geëerd 
ondernemer van het jaar.
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In een gezellige, feestelijke sfeer met fijnproe-
verijen, hebben zowat 400 personen deelgeno-
men aan deze bijna onontkoombare afspraak 
van ondernemers in Brussel.  Met dit feestelijk 
evenement dat al onze partners (bedrijven 
waarin we gefinancierd hebben) bijeenbrengt, 
kunt u ook de starters van de Brusselse voe-
dingsbodem leren kennen.  Al deze initiatie-
ven maken vandaag deel uit van de Brusselse 
ondernemerswereld.  Een echte kwalitatieve 
networking !

Brusoc’s Night 
DiverCity
Onder het thema « DiverCity », vond de 11de editie van 
Brusoc’s Night, die aandacht heeft voor de kleine 
ondernemingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 
plaats op donderdag 21 september in The Egg.
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“Rêver„
“Rêver„

“Motivatie„

“Financiering„

De
markante
partners van 
2017 

Wij noemen “partners” de bedrijven die we financieren.
Meer dan een financiering, het is een partnership.

De kernwoorden voor ondernemen
van onze partners. 

“Gek zijn„

“Durf„

“Veelzijdig„
“Vee “Veelzijdig„ lzijdig„

“Moed„ 
“Moed„ 

“Geduld„ 
“Geduld„ 

“Volharding„ 

“Coherentie„ 

“Innovatie„

“Innovatie„

“Steun„“Investering„
“Creativiteit„
“Creativiteit„

“Ambitie„
“Ambitie„

“Originaliteit„ 

“Dromen„

“Ambitie„

“Rentabiliteit„

“Ploeg„

“Visie„

“Ontmoeting„ 

“Luisterbereidheid„“Doorzettingsvermogen„

“Koppigheid„

“Vooruitziend„

“Integriteit„

“Transformatie„

“Nieuwsgierigheid„

“Samenwerking„

“Contact„

“Vertrouwen„

“Management„ 

“Passie„ 

“Risico’s„

“Verkoop„ 

“Human Resources„ 

“Flexibiliteit„

“Uitvoering„ 

“Goed idee„“Zone„“Zone„
“Materialen„
“Materialen„

“Rechtlijnigheid„

“Teamwerk„“Durven„ “Know-how„“Overtuiging„“Vastberaden„



60.000 €

BRUSOC

5 Audio-visueel 
en uitgeverij

Bruno Verstraete 

Lening

Jobs Sector

Oprichter

130.000 €

BRUSTART

6 Handel
en diensten

Laetitia Lambotte
Philippe Lefrancq
Frédéric Merten

Lening

Jobs Sector

Oprichters
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“Geduld„

“Gek zijn„

“Durven„

Engelandstraat 35
1060 Sint-Gillis

www.avolon.be

Avolon
Avolon staat voor innovatieve verlichting 
voor de audiovisuele sector (film, tv, 
reclame ...) die zowel krachtig als 
energiebesparend is. 

Wat kon u verwezenlijken 
dankzij de financiering van de 
GIMB-groep?   
Het onderzoek en de ontwikkeling van de 
eerste series konden zo voltooid worden. 

Hoe dacht u over overheids-
financiering voor onze 
samenwerking? En nu? 
Bij de aankoop in 2008 van het gebouw 
om onze activiteiten onder te brengen, 
kregen we steun van openbare instellin-
gen. Overheidsfinanciering is essentieel! 
Gelukkig dat die bestaat!

Ondernemen in Brussel is…  
De normaalste zaak voor ons, we zijn hier 
altijd geweest. We zijn er trots op dat we 
op al onze producten ‘made in Belgium’ 

kunnen zetten. Dat is onze waarborg 
voor kwaliteit.

Wat heeft u gemotiveerd om te 
gaan ondernemen? 

Het verliep stap voor stap, project per 
project, aanvraag per aanvraag. 

De grootste moeilijkheid 
ontmoet om uw activiteit op 
gang te brengen?  
Contracten te pakken krijgen en beloftes 
van de leveranciers. 

Welke troeven heeft Brussel te 
bieden?   
We zijn meteen overal.

FINANCE.BRUSSELS / GIMB GROEP

“Doorzettingsvermogen„

“Goed idee„
“Veelzijdig„

Dekenijstraat 16 
1180 Ukkel

www.ahooga.bike

Ahooga
Ons topproduct, de bekroonde Ahooga 
Hybrid Bike, is de eerste vouwfiets ter 
wereld die zowel elektrisch als vederlicht is 
en die bovendien sterk presteert. 

Hoe dacht u over 
overheidsfinanciering voor onze 
samenwerking? En nu?
We hadden voor Ahooga nog geen prak-
tijkervaring met overheidsfinanciering 
maar stereotypisch kon het aldus gaan: 
een trage, lange en ingewikkelde proce-
dure waarbij de centen pas veel later zou-
den komen. De realiteit is echter hele-
maal anders: de ondersteuningsopties 
zijn heel duidelijk, we hebben één erva-
ren contactpersoon die snel reageert en 
ons uitstekend adviseert. Het is een 
strakke en afgemeten procedure en we 
kregen snel kapitaal.

Zowel de gesprekken voor het verkrijgen 
van de financiering als tijdens de fol-
low-up leiden tot interessante vragen die 
het businessplan mee vorm geven. Boven-

dien biedt de organisatie de mogelijkheid 
om te netwerken. Ten slotte was deze 
samenwerking ook een gelegenheid om in 
de pers en bij de businesspartners van de 
GIMB onder de aandacht te komen. 

Heel positief dus! En als kers op de taart: 
fijne ontmoetingen met mensen!

Wat heeft u gemotiveerd om te 
gaan ondernemen?
Onze eerste motivatie was eigenlijk Brus-
sel, waar we oprecht van houden. 

De stad is in tal van opzichten prachtig en 
aangenaam, maar ook op een aantal vlak-
ken voor verbetering vatbaar. Met Ahooga 
wilden we de verplaatsingen aangenamer 
maken en zo bijdragen aan een gelukki-
ger, schonere en slimmere stad. JAAR
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BRUSTART

500.000 €

BRUSTART
Kapitaal en converteerbare lening

5 Agro-voeding

Steven Beckers

Jobs Sector

Oprichter

40.000 €

BRUPART

2 Handel
en diensten

Elisabeta Ampov
Valentina Ampov

Lening

Jobs Sector

Oprichters

Bulles & Paillettes
Bulles & Paillettes is een door het ONE 
erkende crèche in Sint-Gillis, die plaats biedt 
aan dertien kinderen.

Wat kon u verwezenlijken 
dankzij de financiering van de 
GIMB-groep?
Dankzij deze financiering konden we het 
nodige materiaal aankopen om de inrich-
ting van de verschillende ruimtes in ons 
kinderhuis af te werken en de uitstaande 
betalingen uitvoeren. 

Hoe dacht u over 
overheidsfinanciering voor onze 
samenwerking? En nu?
Voor we van start gingen met dit project, 
hadden we wel weet van het bestaan van 
financiële steunmaatregelen maar meer 
niet. Zonder deze steun hadden we ons 
project, dat ondertussen tot stand geko-
men is, niet kunnen waarmaken.. 

Ondernemen in Brussel is…
Het is niet eenvoudig. Er moeten heel 
wat administratieve documenten worden 
afgeleverd en dat vraagt tijd: een instel-
ling vinden die in ons project gelooft en 
het mee wil financieren, op tijd reclame 
maken, de werken uitvoeren om aan de 
veiligheidsvereisten te voldoen, de inrich-
ting van de ruimtes ... 

Het belangrijkste is echter om jezelf vol-
doende middelen te verschaffen om er te 
raken en vooral geloven in jezelf. Ja, het 
duurt lang maar het is mogelijk.

“Moed„ 

“Geduld„ 

“Doorzettingsvermogen„ 

Overwinningsstraat 50
1060 Sint-Gillis

https://www.facebook.com/
Crèche-Bulles-
Paillettes-2024648597821494/
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“Coherentie„ 

“Innovatie„

“Durf„

Barastraat 175
1070 Anderlecht

www.bigh.farm

BIGH
Bigh (Building Integrated GreenHouses) 
ontwikkelt, exploiteert en verkoopt producten 
van haar aquaponicsboerderijen. 

Hoe dacht u over 
overheidsfinanciering voor onze 
samenwerking? En nu?
In plaats van de verwachte traagheid en 
administratieve rompslomp kregen we te 
maken met efficiëntie en stonden we in 
rechtstreeks contact met de GIMB-groep.

Wat was het grootste obstakel bij 
de opstart van uw activiteit?
Financiële constructies en contractuele 
modellen tussen landbouw en real estate.

Wat heeft u gemotiveerd om te 
gaan ondernemen?
Na dertig jaar ervaring in architectuur, 
stadsplanning en bouw en evangelisatie 
over wat vandaag de circulaire economie 
wordt genoemd, wou ik de hele keten 
van een van de fundamentele aspecten 
van de circulaire voeding van de toe-
komst concreet vorm geven.
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50.000 €

BRUPART

1 Handel
en diensten

Saddok Chemlal

Lening

Job Sector

Oprichter

BRUSOC

95.000 €

BRUSOC

8 Agro-voeding

Christian Moskwin

Lening

Jobs Sector

Oprichter
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CCRI Trading
CCRI, actief in import en export, is 
momenteel expert in auto’s (banden, 
startbatterij, motorolie, motorkoelvloeistof, 
wisselstukken en accessoires voor zware en 
lichte voertuigen).
Wat kon u verwezenlijken 
dankzij de financiering van de 
GIMB-groep?
Dankzij de steun van de GIMB-groep heb-
ben we kunnen exporteren naar het bui-
tenland.

Hoe dacht u over overheids-
financiering voor onze 
samenwerking? En nu?
Omdat het me aan middelen ontbrak om 
het bedrijf te doen draaien, heb ik de 
GIMB-groep om financiering gevraagd.

Ondernemen in Brussel is ...
Ondernemen in Brussel, met de financi-
ele steun van en samenwerking met de 
instellingen ter zake, vereenvoudigt een 
goede ontwikkeling van de activiteit. 

Welke troeven heeft Brussel te 
bieden?
Centrum van het land en van Europa 
(dichtbij alle leveranciers in Europa).

“Knowhow„

“Zone„

“Materialen„

Roodebeeksteenweg 206 
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
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“Innovatie„

“Steun„

“Overtuiging„

Koolmijnenkaai 44
1080 Sint-Jans-Molenbeek

C’est si bon
Artisanale bakkerij

Hoe dacht u over overheids-
financiering voor onze 
samenwerking? En nu?
Overheidsfinanciering blijkt de oplossing 
voor alles wat de markt niet ziet of niet ren-
dabel genoeg vindt om te steunen. Noch-
tans is een dergelijke financiering essenti-
eel om een economie te doen draaien.

Wat kon u verwezenlijken 
dankzij de financiering van de 
GIMB-groep?
Een deel van de werken voor de nieuwe 
vestiging aan het kanaal in Molenbeek.

Wat was het grootste obstakel bij 
de opstart van uw activiteit?
Banken die niet meewerkten, de juiste 
locatie vinden.

Welke eigenschappen zijn 
onontbeerlijk om te 
ondernemen?
Expert zijn in je eigen domein en in staat 
zijn te innoveren, vervolgens gek genoeg 
zijn om de stap te wagen.



Otagba Okoroafor

BRUSOCGIMB

500.000 €

40 ICT en digitale 
economie

Xavier Corman

Converteerbare lening

Jobs Sector

Oprichter

40.000 €

2 Bouw en 
engineering

Otagba Okoroafor
Dany Okoroafor

Lening

Jobs Sector

Oprichters

“Vertrouwen„

“Ambitie„

“Doorzettingsvermogen„ 

Lorrainstraat 110
1080 Sint-Jans-Molenbeek

www.eke-contruct.be

Eke Construct
Wij zijn actief in woningrenovatie, isolatie 
van binnen- en buitenmuren.

Wat kon u verwezenlijken 
dankzij de financiering van de 
GIMB-groep? 
De financiering door de GIMB-groep heeft 
ons geholpen bij de opstart van ons 
bedrijf.

Ondernemen in Brussel is ... 
Ondernemen in Brussel is niet gemakke-
lijk gezien de harde concurrentie op de 
markt.

Welke troeven heeft Brussel te 
bieden?
De troeven van Brussel: het is het zaken-
centrum, toegankelijk en divers.

Wat was het grootste obstakel bij 
de opstart van uw activiteit?
Niet al te veel problemen dankzij de 
financiering van de GIMB-groep.

Wat heeft u gemotiveerd om te 
gaan ondernemen? 
Geloof in onze projecten, motivatie en 
volharding.
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Edebex
Nood aan vlugge liquiditeit? Online facturen 
verkopen op Edebex.

Wat kon u verwezenlijken 
dankzij de financiering van de 
GIMB-groep?
De financiering door de GIMB in combina-
tie met een inspanning van de aandeel-
houders, heeft Edebex in staat gesteld 
verder te groeien en rendabel te worden.

Hoe dacht u over 
overheidsfinanciering voor onze 
samenwerking? En nu?
Voor we met de GIMB in zee gingen, 
dachten we dat overheidsfinanciering 
een lang en complex proces was. In wer-
kelijkheid werd ons dossier zeer snel 
behandeld door professionals uit het 
geldwezen. De aanpak verliep uitermate 
pragmatisch en de voorwaarden waren 
meer dan redelijk.

Ondernemen in Brussel is ...
Persoonlijke risico’s nemen en fantasti-

sche mensen ontmoeten terwijl je het 
hoofd biedt aan een administratieve, 
sociale en fiscale hel. Ondanks de reus-
achtige mobiliteitsproblemen, is dit de 
enige taalkundig neutrale plek in België, 
dus noodzakelijk om je over de rest van 
het land te kunnen ontwikkelen. 

Welke troeven heeft Brussel te 
bieden?
Een echte hoofdstad ondanks de 
beperkte omvang.
Een optimale geografische ligging om uit 
te breiden naar de buren.
Betaalbare huurkantoren.
Een dynamische en welwillende onderne-
mersmicrokosmos.

Wat was het grootste obstakel bij 
de opstart van uw activiteit?
Werknemers van buiten Brussel aanwerven.

“Investering„

“Creativiteit„

“Ambitie„

Jules Cockxstraat 8
1160 Oudergem

www.edebex.com
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Yannick Schandené
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Fermenthings
Fermenthings is de eerste plek in België die 
zich volledig op fermentatie richt.

Wat kon u verwezenlijken 
dankzij de financiering van de 
GIMB-groep?
Dankzij uw steun konden we onze activi-
teit starten met een productgamma dat 
tegelijkertijd consistent en duurzaam is. 
Met die eerste voorraad kunnen we onze 
etalages vullen en een trouw publiek 
aantrekken. De financiering hielp ons ook 
om de eerste kosten die samenhangen 
met de onderneming, op een rustige 
manier het hoofd te bieden.

Hoe dacht u over overheids-
financiering voor onze 
samenwerking? En nu?
Dankzij de overheidsfinanciering konden 
we ons met een groter gemak en wat 
meer veiligheid lanceren.  Bovenop de 
financiering zijn ook het advies en de 
feedback van onschatbare waarde voor 
ons project. Aanvankelijk dachten we dat 
het een vervelende en lange procedure 
en een papieren rompslomp zou worden. 
Gelukkig haalde de nieuwe website die 
vooroordelen snel onderuit.

Welke troeven heeft Brussel te 
bieden?
Het publiek dat nieuwsgierig is en van 
vanuit elke windhoek komt. Diversiteit 
dus, maar ook die typische meltingpot, 
die klanten en producenten, verschil-
lende generaties, culturen en adviezen 
samenbrengt rond een gemeenschappe-
lijk project. 

Wat was het grootste obstakel bij 
de opstart van uw activiteit?
De ramingen over ons eerste exploitatie-
jaar voor de voorraden en de verschil-
lende kosten op basis van de financiële 
inkomsten en de toegekende steun..

Ondernemen in Brussel is …
Een uitdaging vooropstellen en durven 
geloven in je project. Zonder risico kun je 
geen succes boeken in Brussel ... waar je 
nochtans een breed en divers publiek 
bereikt rond nieuwe ideeën of kwaliteits- 
producten.

“Originaliteit„ 

“Dromen„

“Volharding„ 

Albert Timmermans straat 28a
1090 Jette 

www.fermenthings.be

Emirend Safety
Renovatie, Cleaning en Safety.

Wat hebt u verwezenlijkt dankzij 
de financiering van de 
GIMB-groep?
Dankzij de financiering door de GIMB-
groep hebben we onze PBM-verkoopsacti-
viteit kunnen uitbreiden. We hadden die 
activiteit in 2016 gelanceerd maar we had-
den te weinig middelen om een voldoende 
grote voorraad aan te leggen om operatio-
neel en concurrerend op die markt te zijn. 
Dankzij de GIMB-groep konden we een vol-
doende grote voorraad aanleggen om te 
beantwoorden aan de verwachtingen van 
de markt en van onze klanten.

Hoe dacht u over overheids-
financiering voor onze 
samenwerking? En nu?
We hebben altijd gedacht dat overheidsfi-
nanciering een belangrijk instrument is 
voor onze economie. Elk bedrijf krijgt op 

een bepaald moment in zijn bestaan wel 
te maken met een investerings- en finan-
cieringstekort. Dat is nodig om het bedrijf 
de nodige impulsen te geven om te kun-
nen groeien.

Ondernemen in Brussel is ...
Ondernemen in Brussel is een leerschool 
voor het leven. De problemen waarmee 
we in Brussel te maken krijgen, zijn van 
velerlei aard maar laten ons boven ons-
zelf uitstijgen.

Welke troeven heeft Brussel te 
bieden?
De multiculturaliteit die Brussel definieert 
is een opportuniteit voor elke ondernemer. 
We hebben de gelegenheid om met men-
sen van heel uiteenlopende achtergronden 
samen te werken, waardoor we ook andere 
manieren van werken leren kennen.

“Doorzettingsvermogen„

“Moed„

“Geduld„

Emile Bockstaellaan 367
1020 Laken

www.emirend.com



BRUSOCBRUSTART

75.000 €
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Emna Everard
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Oprichter

70.000 €

5  Agro-voeding

Raphaël Dupriez
Maïté Mercier
David Mellet
Nicolas Viaene

Lening

Jobs Sector

Oprichters

“Samenwerking„

“Moed„

“Ambitie„

Dieudonné Lefèvrestraat 37
1020 Laken

www.littlefood.be

Little Food
De grootste stedelijke insectenkwekerij van 
Brussel !

Hoe dacht u over overheids-
financiering voor onze 
samenwerking? En nu?
Ik had er geen duidelijk beeld van maar 
het beeld dat ik had was in ieder geval 
vergiftigd door de manier waarop ik 
eurocraten zag die overheidsgeld behe-
ren zonder het ondernemersklimaat te 
kennen. Dankzij mijn contacten met 
finance.brussels heb ik een partner 
gevonden die openstaat voor onze uitda-
gingen en die ons voor 110% steunt, en 
niet alleen met geld.

Ondernemen in Brussel is ...
Het is hard. De cultuur van risicokapitaal 
zit niet ingebakken bij de Belgen. We 
hebben een eerder bescheiden 
ondernemerschapsniveau in vergelijking 
met de rest van Europa en het ontbreekt 
ons aan ambitie. We hebben nochtans 
veel middelen in België, zowel financiële 
als intellectuele. Anderzijds schept een 

dergelijk klimaat wel veel mogelijkheden!
Wat was het grootste obstakel bij 
de opstart van uw activiteit?
Er waren maar weinig mensen die geloof-
den dat we in staat zouden zijn om van 
een ludiek project op basis van insecten 
met beperkte subsidies een duurzame 
business te maken. 

Wat heeft u gemotiveerd om te 
gaan ondernemen?
Na vijftien jaar in multinationals waar ik 
omringd werd door mensen die er, op 
persoonlijk vlak, niet gelukkig uitzagen 
en de zin van wat ze deden niet vatten, 
vond ik het hoog tijd om mijn leven in 
handen te nemen en zelf iets uit de grond 
te stampen. Ik heb absoluut geen spijt, 
hoewel een start-up niet meteen veilig-
heid biedt. Maar dat liever dan een job 
waarvan ik ongelukkig word.

Interview de David Mellet
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“Ambitie„

“Durf„

“Ontmoeting„

Sint-Lambertusstraat 135
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

www.kazidomi.com

Kazidomi
Kazidomi is een nieuwe Belgische e-commerce-
website die als doel heeft de toegang tot een 
gezonde levenswijze te democratiseren. 
Wij bieden om en bij de 2000 referenties in 
voedingsproducten, supplementen en cosmetica 
aan die door artsen worden geselecteerd tegen 
prijzen waar geen enkele concurrent tegenop kan.

Wat kon u verwezenlijken 
dankzij de financiering van de 
GIMB-groep? 
Door de financiering konden we een aan-
tal mensen aanwerven en ons onze logis-
tiek eigen maken.

Hoe dacht u over overheids-
financiering voor onze 
samenwerking? En nu? 
Ik had niet gedacht dat overheidsinstel-
lingen bereid waren om zich te mengen 
in jonge en gewaagdere projecten. Van-
daag zijn we overtuigd van het tegendeel 
en kregen we van de GIMB-groep heel 
wat meer dan alleen financiële steun.

Ondernemen in Brussel is ... 
een moeilijk maar haalbaar traject als je 
maar over de juiste middelen en de juiste 
personen aan je zijde beschikt.

Wat was het grootste obstakel bij 
de opstart van uw activiteit ? 
Zonder twijfel aantrekkingskracht gene-
reren en de eerste klanten vinden. Onder-
nemers denken vaak dat ze een geniaal 
idee hebben als ze hun zaak opstarten, 
maar zolang het beginidee niet getoetst is 
op de markt, heb je geen enkele garantie.

Wat heeft u gemotiveerd om te 
gaan ondernemen? 
Inspirerende rolmodellen in de familie, 
onafhankelijkheid, de uitdaging en de 
passie.



EXPORTBRUBRUSOC

90.000 €

3 Handel
en diensten

Christelle Chemako

Lening

Jobs Sector

Oprichter

300.000 €

25 ICT en digitale 
economie

Kenneth Bérard

Lening

Jobs Sector

Oprichter

“Teamwerk„

“Visie„

“Koppigheid„ 

Herrmann-Debrouxlaan 15A
1160 Oudergem

www.optimy.com

Optimy
Optimy ontwikkelt SaaS-oplossingen 
voor bedrijven voor het beheer van hun 
activiteiten op het vlak van mecenaat, 
sponsoring en sociale investeringen.

Ons team telt vijftig medewerkers, inclu-
sief stagiairs, van vijftien verschillende 
nationaliteiten en we hebben klanten in 
21 landen.

Hoe dacht u over overheids-
financiering voor onze 
samenwerking? En nu?
Voor ons was overheidsfinanciering altijd 
een groeihefboom om op een gezonde 
manier te combineren met andere 
bronnen (schuld en kapitaal)

Welke troeven heeft Brussel te 
bieden?
De cocktail van nationaliteiten en de 
mogelijkheid om buitenlands talent aan 
te trekken dat verliefd wordt op de 
levenskwaliteit.

Wat heeft u gemotiveerd om te 
gaan ondernemen?
Het scheppingsproces, het menselijke 
avontuur en de onafhankelijkheid.

Christophe Deliens (CTO)
Kenneth Bérard (CEO)
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“Beschikbaarheid„

“Doel„

“Rechtlijnigheid„

Rechtsplein 1
1070 Anderlecht

Louis Delhaize  (Kamayou & Cie bvba)

Wat mijn winkel zo bijzonder maakt, is mijn 
afdeling exotische voeding uit landen 
ten zuiden van de Sahara en uit de Maghreb.

Hoe dacht u over 
overheidsfinanciering voor onze 
samenwerking? En nu?
Voordat ik de financiering kreeg, achtte 
ik zoiets onmogelijk gezien de omvang 
van mijn project. Maar zoals vaak gezegd 
wordt, wie niet waagt, niet wint. Daarom 
heb ik alles in het werk gesteld om zowel 
de financiële als de praktische kant van 
mijn project zeer grondig te bestuderen. 
Vandaag kan ik getuigen dat als je over-
heidsfinanciering nodig hebt, je jouw 
project gewoon goed moet onderbouwen 
en het risico moet nemen het voor te stel-
len, ongeacht waarover dat project gaat.

Ondernemen in Brussel is ...
Omgaan met de wetgeving.
De concurrentie het hoofd bieden.
Omgaan met de diversiteit van het cliënteel.
Voorbereid zijn op het personeelsverloop.

Welke troeven heeft Brussel te 
bieden?
De gemengde bevolking en dus een gemengd 
cliënteel. Ook de economische macht zou de 
hoge koopkracht kunnen verklaren.
Het beoogde gat in de markt is van wei-
nig belang. Zolang je jouw project en de 
plaats waar je vestigt goed bestudeert en 
over het juiste assortiment beschikt, 
komen de klanten vanzelf.
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“Ambitie„

“Koppigheid„

“Durf„

Arianelaan 15
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

www.peasandlove.com

Peas & Love
Peas & Love is de nieuwe generatie van 
stadstuinen: de moestuin.

Wat kon u verwezenlijken 
dankzij de financiering van de 
GIMB-groep?
Dankzij de financiering van de GIMB-
groep konden we ons ‘Proof of concept’ 
aanleggen op het dak van de winkel 
Caméléon in Brussel en een volledig jaar 
met teelten en klantenopleidingen tot 
een goed einde brengen. Zo hebben we 
de deugdelijkheid van ons economische 
model kunnen aantonen en ons verder 
ontwikkelen op andere plaatsen.

Hoe dacht u over 
overheidsfinanciering voor onze 
samenwerking? En nu?
Om te beginnen zie ik de GIMB-groep niet 
als een louter publiek orgaan. De groep is 

immers gedeeltelijk een privé-initiatief. 
Ten tweede zag ik competente en profes-
sionele mensen voor me, ik had in het 
verleden al met de GIMB samengewerkt, 
die hun dossiers zorgzaam en grondig 
analyseren, ongeacht het bedrag waar-
over het gaat. 

De ervaring met de GIMB voor deze ope-
ratie was opnieuw uitermate positief, 
met een zeer professionele en construc-
tieve gesprekspartner. Het enige nega-
tieve aspect was de duur van de hele pro-
cedure, wat voor een start-up 
problematisch is.

FINANCE.BRUSSELS / GIMB GROEP

“Transformatie„

“Nieuwsgierigheid„

“Samenwerking„

Stalkruidlaan 75
1020 Laken

www.ouat.eu

Ouat !
OUAT ! wil biowetenschapsbedrijven 
begeleiden bij hun digitalisering.

Wat kon u verwezenlijken 
dankzij de financiering van de 
GIMB-groep?
We hebben een beroep gedaan op de 
GIMB bij de start van een belangrijke 
strategische omschakeling voor OUAT!, 
waarbij we onze dienstverlening hebben 
opgegeven om ons volledig te wijden aan 
de ontwikkeling en commercialisering 
van HakoBio. Dankzij de financiering 
konden we een precaire kassituatie sane-
ren bij deze omschakeling en vooruitlo-
pen op onze groei.

Ondernemen in Brussel is …
Een hoop uitdagingen, vooral op financi-
eel vlak. De prijzen en operationele kos-
ten liggen hier zonder twijfel hoger dan 
elders. Maar Brussel is ook een echte 
kweekvijver met een overvloed aan 
talent en een efficiënt ecosysteem. We 

werken trouwens al van bij het begin van 
OUAT! samen met verschillende organen 
en clusters zoals hub.brussels en het Net-
werk Ondernemen Brussel. De dialoog 
die daaruit ontstond was vaak van 
onschatbare waarde en heeft bijgedra-
gen tot de groei van onze onderneming.

Welke troeven heeft Brussel te 
bieden?
De centrale ligging, een rijk en toeganke-
lijk ecosysteem.

Wat was het grootste obstakel bij 
de opstart van uw activiteit?
Een goed idee op zich volstaat niet. Je 
moet vooruitlopen op de toekomst en je 
idee omzetten in een duurzaam project. 
Dat is waarschijnlijk de voornaamste uit-
daging.



GIMB
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“Contact„

“Vertrouwen„

“Management„ 

Antwerpsesteenweg 12
1000 Brussel

www.reptishop.be

Repti’shop
Uniek en buitengewoon in Brussel. 

gespecialiseerd in de verkoop van spin-
nen en reptielen, verkoopt dieren van het 
type Nieuwe Gezelschapsdieren (door-
gaans afgekort als N.G.D.) en met name 
(niet giftige) slangen, hagedissen, baar-
dagamen, schildpadden, spinnen en 
schorpioenen onder strikte naleving van 
de geldende Brusselse wetgeving waarin 
staat opgesomd welke soorten verkocht 
mogen worden. Het bedrijf biedt ook 
gespecialiseerd advies en verkoopt naast 
een hele gamma van producten en acces-
soires voor de opvang en verzorging van 
de N.G.D.’s, ook voeding (voedingssupple-
menten, muizen en levende/dode insec-
ten). Dit is de eerste winkel in zijn soort 
in het Brusselse gewest.

Wat kon u verwezenlijken 
dankzij de financiering van de 
GIMB-groep? 
Dankzij deze financiering kon ik mijn win-
kel openen en mijn cashflow waarborgen.

Hoe dacht u over overheid-
sfinanciering voor onze 
samenwerking? En nu? 
Vroeger dacht ik dat overheidsfinancie-
ring bijna hetzelfde was als een bankkre-
diet. De GIMB-groep biedt echter échte 
begeleiding. Ik heb een daadwerkelijke 
partner aan mijn zijde die me helpt bij 
het optimaliseren van het beheer en de 
evolutie van mijn zaak.

Wat was het grootste obstakel bij 
de opstart van uw activiteit?
Een financiering bekomen bij een bank.
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Proxyclick
Proxyclick digitaliseert een van de laatste 
papieren overblijfselen van bedrijven: 
de registratie op papier van bezoekers. 

Wat kon u verwezenlijken 
dankzij de financiering van de 
GIMB-groep?
We kregen drie leningen die ons in 
staat hebben gesteld om te starten, te 
groeien en te versnellen. Vandaag dra-
gen zo’n dertig mensen bij aan ons 
groeiend succes.

Hoe dacht u over overheids-
financiering voor onze 
samenwerking? En nu?
Ik moet toegeven dat ik heel sceptisch 
was voordat ik de GIMB voor het eerst 
contacteerde. Een bevriende onderne-
mer had me gezegd “Je zult wel zien, ze 
zijn goed”. Mijn vriend had gelijk!

Welke troeven heeft Brussel te 
bieden?
Een meertalige internationale kweek-
vijver, centrale ligging in Europa en een 
stad die wereldwijd gekend is.

Wat was het grootste obstakel 
bij de opstart van uw activiteit?
De weerstand tegen verandering bij 
onze prospects. Innoveren is moeilijk in 
een klimaat waar je voortdurend wordt 
geconfronteerd met een ‘ja, maar’.

Als ik één raad mag geven, dan is het 
deze: als een ondernemer u iets innova-
tiefs komt voorstellen, sta dan stil bij 
het potentieel ervan als het slaagt, in 
plaats van bij alle mogelijke redenen 
waarom die innovatie niet zou werken.

Wat heeft u gemotiveerd om te 
gaan ondernemen?
De wil om een markt te veranderen, om 
iets te creëren met een positieve 
impact en dat te zien uitgroeien tot je 
een koppositie bereikt.

“Luisterbereidheid„

“Volharding„

“Passie„ 

Sint-Huibrechtsstraat 17
1150 Sint-Pieters-Woluwe

www.proxyclick.com



150.000 €
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Raphaël Halberthal
Baudouin Troostembergh
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Jobs Sector

Oprichters

“Risico’s„

“Verkoop„ 

“Human Resources„ 

Sint-Goedeleplein 5
1000 Brussel

www.startupfactory.be

Startup Factory
is actief als startup studio, die dankzij 
de intern ontwikkelde middelen en de 
vakkennis de link legt tussen de nood aan 
innovatie van de grote ondernemingen 
en de vaardigheden van jonge kandidaat-
ondernemers .

Wat kon u verwezenlijken 
dankzij de financiering van de 
GIMB-groep?
Dankzij de financiering van de GIMB-
groep kon Startup Factory haar activiteit 
verder ontwikkelen en op een jaar tijd 
tien extra projecten uitvoeren. De finan-
ciering heeft ons in staat gesteld ons 
team uit te bouwen en bepaalde afdelin-
gen te versterken. Voor alle projecten 
samen telt ons team een vijftigtal perso-
nen die actief zijn in de context van Brus-
selse start-ups.  

Hoe dacht u over 
overheidsfinanciering voor onze 
samenwerking? En nu?
Voor onze samenwerking met de GIMB-
groep dachten wij dat openbare 

financieringsinstellingen geen risico willen 
nemen en liever meer mature initiatieven 
financieren. 

Vandaag hebben wij een beter overzicht 
op de verschillende manieren van tege-
moetkoming door openbare finan- 
cieringsinstrumenten en op hun engage-
ment om onze economie te ondersteu-
nen. Wij zijn zeer tevreden over onze 
samenwerking met de GIMB-groep.  

Ondernemen in Brussel is…
Ondernemen in Brussel is je activiteit lan-
ceren in een dynamisch en multicultureel 
klimaat binnen een vruchtbaar ecosys-
teem en met de mogelijkheid je te laten 
begeleiden bij de ontwikkeling van je 
project. 

500.000 €

GIMB

1,5 Kapitaal en 
ontwikkeling

Claire Munck

Kapitaal

Jobs Sector

Oprichter
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Scale I
Het Scale I fonds, in 2017 gelanceerd 
door Be Angels, richt zich tot de bedrij-
ven in precommercialisatie of groei-
fase.

Ondernemen in Brussel is…
Profiteren van de stadsdynamiek en van 
de belangstelling van de inwoners voor 
innovatieve oplossingen, diensten of 
producten, in alle mogelijke sectoren..

Welke troeven heeft Brussel te 
bieden? 
Er valt nog veel te bedenken, er is 
ruimte en er zijn kansen om op alle 
mogelijke manieren te innoveren!

Hoe dacht u over 
overheidsfinanciering voor 
onze samenwerking? En nu?  
Voor wie overheidsfinanciering alleen 
aan de buitenkant kent, lijkt ze gefor-
matteerd, maar als je er van dichterbij 
kennis mee maakt, besef je dat de 
steun flexibel is en dat er wordt 

gestreefd naar samenwerking met pri-
vate spelers om een grotere impact te 
hebben.

Wat was het grootste obstakel 
bij de opstart van uw activiteit? 
Privé-investeerders stimuleren om 
start-ups te ondersteunen door een 
ontmoetingsplaats te bieden die zo 
professioneel en efficiënt mogelijk is, 
met respect voor de aard en de werking 
van de business angels die een deel 
van hun vermogen investeren om star-
tende bedrijven te helpen. 

Wat heeft u gemotiveerd om te 
gaan ondernemen? 
De drang om een duurzaam 
financieringsinstrument voor bedrijven 
te creëren op een kritiek moment op 
het vlak van risico en innovatie, door 
hen te begeleiden bij de verschillende 
fasen van financiering vanaf de start 
tot de versnellingsfase.

“Flexibiliteit„

“Visie„ 

“Uitvoering„ 

Researchdreef 12
1070 Anderlecht

www.beangels.eu



16.000 €

BRUPART

2 Handel
en diensten

Dominic Lopéz

Lening

Jobs Sector

Oprichter

Urban Gardener
Urban Gardener biedt praktische 
oplossingen met planten en ambachtelijke 
binnenlandschapstuintjes onder glas.

Welke eigenschappen zijn onont-
beerlijk om te ondernemen?
• In je project geloven en het elke dag ver-

stevigen door het een ruggengraat te 
geven en er tijdens de rijpingsfase elke 
dag een nieuwe element op te enten 
zodat het gestalte krijgt;

• Koppig volharden voor wat betreft de 
meest essentiële aspecten van de rug-
gengraat van het project;

• Delegeer op het juiste moment.  Soms 
een beroep doen op externen voor een 
specifieke klus brengt meer op dan 
alles zelf willen doen om te besparen.  
Je moet dus ook een budget voorzien 
voor externe hulp en advies voordat je 
van start gaat, want als je het zoals in 
mijn geval alleen doet, moet je je ervan 
bewust zijn dat je jezelf niet kunt klo-
nen en dat een deel van de taken uitbe-
steed zal moeten worden.  Dat heeft 
een kostprijs die je moet voorzien.  
Vooruitziend zijn is trouwens een van 
de fundamentele eigenschappen van 
elke ondernemer;

• Menselijk zijn en blijven op alle 
niveaus.  De ondernemer van vandaag 
staat door zijn commerciële activiteit in 
dagelijks contact met de maatschappij 
en moet daarom ook steeds open blij-
ven staan voor verandering en zich 
kunnen aanpassen;

• Spreek niet langer over concurrenten 
maar over potentiële partners.  Durf de 
ontmoeting aan met andere onderne-
mers die actief zijn in complementaire 
of gelijkaardige sectoren als die van jou.  
Doorgaans leer je er veel uit en meestal 
ontstaan er zo nieuwe ideeën voor een 
mogelijke commerciële samenwerking;

• Hou zielsveel van wat je doet en zorg 
dat je de goesting en de passie niet 
verliest. Maak daarom ook tijd voor 
vrije tijd, voor je naasten, voor je fami-
lie, om je te herbronnen en de balans 
op te maken.

“Motivatie„

“Geduld„

“Volharding„

Waterleidingsstraat 73
1050 Elsene

www.urbangardener.be

50.000 €

BRUSOC

3 Horeca

Julie Simal
Nastasia Romeo
Céline Karekezi

Lening

Jobs Sector

Oprichters
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“Financiering„

“Geduld„

“Volharding„

Kapucijnenstraat 55
1000 Brussel

https://www.facebook.com/
TheJudgyVeganCafe/

The Judgy Vegan
Snacks, brunchs en 100 % veganistische 
gebakjes.
Wat kon u verwezenlijken 
dankzij de financiering van de 
GIMB-groep?
Dankzij de financiering konden we ons 
veganistisch café-restaurant openen: de 
eerste huur, de leveranciers, de renovaties 
en de aankoop van materiaal betalen.

Hoe dacht u over 
overheidsfinanciering voor onze 
samenwerking? En nu? 
Voor onze samenwerking hadden we niet 
gedacht een beroep te kunnen doen op der-
gelijke steun. Nu weten we dat het mogelijk 
is om alles bij elkaar te brengen om je eigen 
bedrijf te starten, met de juiste begeleiding, 
een duidelijke visie op je toekomstige pro-
ject, veel opzoekingswerk en geduld.

Welke troeven heeft Brussel te 
bieden?
Brussel is een stad die langzaamaan in 
beweging begint te komen en die inziet 
welke achterstand ze heeft op de andere 
Europese hoofdsteden. Nieuwe concepten 
aanbieden begint dus tot de mogelijkhe-
den te behoren.

Wat heeft u gemotiveerd om te 
gaan ondernemen?
Als totaalveganist stelden we vast dat er 
in Brussel een groot gebrek was aan een 
plaats die onze waarden en smaken weer-
spiegelt. We hebben dus beslist om die 
zelf te creëren.



Ze hebben
ons vertrouwd.

Sinds zijn bestaan bedt de GIMB groep haar 
relaties in de ondernemingen in een echt 
duurzaam en constructief partnership. 
 
Wij nodigen u ertoe uit om enkele 
getuigenissen van ondernemers,
die we hebben begeleid in de creatie en/of
de ontwikkeling van haar ondernemingen,
te leren kennen.

Wij noemen “partners” de bedrijven die we financieren.
Meer dan een financiering, het is een partnership.



150.000 €

EXPORTBRU

13 ICT en digitale 
economie

Henry Blundell
Jérôme Terlinden

Lening

Jobs Sector

Oprichters

36.150 €

BRUPART

2 Handel
en diensten

Maxime Plateau
Nicolas Cornely 

Lening (Brufin)

Jobs Sector

Oprichters
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“Je amuseren„

“Creëren„

“Doorzetten„ 

Louisalaan 350
1050 Elsene

www.artsolution.net

Artsolution
ArtSolution ontstond uit de wil om de 
kunstwereld aangepaste IT-diensten te bieden.

Waarom ondernemen in 
Brussel?
Door haar ligging en haar infrastructuur 
is Brussel de ideale springplank om zaken 
te doen in Europa.

Wat zou u anders gedaan 
hebben, terugblikkend?
In alle bescheidenheid, we hebben geen 
spijt.

Welk advies zou u aan jonge 
ondernemers geven?  
Een onwrikbaar vertrouwen in de toe-
komst hebben.

Hoe dacht u over 
overheidsfinanciering voor onze 
samenwerking? En nu?
Ik had er al een beroep op gedaan dus ik 
wist dat het uitstekend werkte. Een derge-
lijke steun is ook essentieel want in mijn 
sector zou wellicht geen enkele traditionele 
bank het volledige risico, hooguit een klein 
stukje, hebben willen dragen voor de finan-
ciering van twee getatoeëerde mannen met 
baarden die gitaren en trompetten verko-
pen .... Momenteel betalen we finance.brus-
sels verder af en deze instelling wordt zon-
der twijfel opnieuw ons eerste 
aanspreekpunt naarmate ons project evolu-
eert en na deze eerste fase van vijf jaar..

Wat heeft u gemotiveerd om te 
gaan ondernemen?
De blijdschap op momenten van succes, 
de momenten van uitputting, het verdriet 
als de twijfel toeslaat. Het opbouwen van 
een vermogen voor wie na ons komt. En 
bovenal het plezier, om onze passie, onze 
knowhow als musicus en technicus te 

kunnen delen met onze klanten en om 
daarvoor complimenten te krijgen. Dat ik 
al sinds mijn veertiende baantjes heb 
gehad, van goederendepots tot rotkan-
toorwerk. Twee overbodige universitaire 
diploma’s. Ik heb altijd maar wat gedaan..

Welk advies zou u aan jonge 
ondernemers geven?
Geloof maar niets van die verhaaltjes van 
‘ik ben in mijn garage begonnen’ (ook al 
was dat bij mijn vennoot Maxime wel het 
geval). Ga van bij het begin uit van het 
ergste wat er met je bedrijf kan gebeuren. 
Bereid jouw project met dat in het achter-
hoofd voor (financieel en strategisch). Zo 
vermijd je de ergste nare verrassingen. 
Overschat je mogelijkheden en je project 
niet. Leer luisteren, neem goede raad aan 
en aanvaard kritiek (heel moeilijk voor 
een leiderstype dat onvoorwaardelijk in 
zijn project gelooft). Als je te erg gefocust 
bent, waan je je koning-keizer…

Interview door Nicolas Cornely

“Vooruitziend„ 

“Vastberaden„

“Systematisch„

Sint-Jansstraat 47
1000 Brussel

www.le-47.com

Le 47 music shop
DE winkel voor gitaren en trompetten.



30.000 €

BRUSOC

10 Bouw en 
engineering

Joël Beeckman

Lening

Jobs Sector

Oprichter

675.000€

BRUCOFIN

17 Horeca

Nancy Eissaoui

Lening

Jobs Sector

Oprichters
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“Weten„

“Begrijpen„ 

“Inschatten„

Aakaai 6
1070 Anderlecht

www.dhoore.be

Op welk moment tijdens het 
bestaan van uw onderneming 
hebt u een beroep gedaan op 
finance.brussels?
Bij de start in januari 2016.

Wat kon u verwezenlijken 
dankzij de financiering?
Investeren en liquiditeit.

Hoe dacht u over overheids-
financiering voor onze 
samenwerking? En nu?
Het is een alternatief voor de banken die 
alsmaar terughoudender zijn als het op 
de toekenning van financiering aankomt. 
De financieringstoekenning is ook toe-
gankelijker en bij zorgen over de terugbe-
taling is dialoog mogelijk. 

Wat heeft u gemotiveerd om te 
gaan ondernemen?
Ik hou van de projecten, de uitdagingen, 
hun ontwikkelingen en de resultaten die 
eruit voortvloeien. Ik ben een onderne-
mer in hart en ziel.

Waarom ondernemen in 
Brussel?
De onderneming die ik heb overgenomen 
was actief in Brussel en heeft al een cliën-
teel in deze regio.

Wat zou u anders gedaan 
hebben, terugblikkend?
Hetzelfde.

Welk advies zou u aan jonge 
ondernemers geven?
Durf het erop te wagen, risico’s nemen, 
dingen uitproberen ... maar met externe 
begeleiding om je op weg te helpen en je 
te adviseren.

CHYL
is een ambitieus concept: een restaurant, 
een verpakkingsvrije biowinkel en 
gastenkamers.

Hoe dacht u over 
overheidsfinanciering voor onze 
samenwerking? En nu?
Om eerlijk te zijn, kende ik er niet veel. Ik 
maakte kennis met overheidsfinanciering 
via impulse.brussels (nu hub.brussels) en 
was aangenaam verrast. Ik had het geluk 
dat ik meteen terechtkwam bij een bui-
tengewone dame (Sandrine Everard) die 
snel in mijn project geloofde en ervoor 
koos om het samen met Belfius Bank te 
financieren. Die overheidsfinanciering 
betekende niet alleen economische 
steun. Ik had ook het geluk te kunnen 
rekenen op reële morele steun bij de 
start van mijn nieuwe activiteit, zowel 
van finance.brussels als van mijn bank, 
Belfius. En dat is net zo belangrijk.

Wat heeft u gemotiveerd om te 
gaan ondernemen?
Ik denk dat ik het voor een groot stuk van 
mijn vader heb geërfd. Hij is altijd zelf-
standige geweest en begon al jong te 
ondernemen. Ik heb ook dat gevoel dat er 
zoveel te doen is, dat er zoveel opwin-
dende projecten zijn. We hebben het 
geluk in een buitengewone tijd te leven. 
De talrijke ecologische en economische 
uitdagingen waar we voor staan, openen 
de deur naar een nieuwe manier van 
ondernemen, naar een zachtere econo-
mie met nieuwe sociologische factoren 
en de factor duurzaamheid die ik erg 
boeiend vind.

“Moed„

“Duurzaamheid„

“Originaliteit„

Belle-Vuestraat 62
1000 Brussel

www.chyl.be

D’Hoore
Sinds 100 jaar, de specialist van luiken.



135.000 €

BRUSOC

15 Bouw en 
engineering

Victoria Diyakova 

Lening

Jobs Sector

Oprichter

BRUPART

69.000 €

2 Handel
en diensten

Giuseppe Riesi

Lening (Brufin)

Jobs Sector

Oprichter
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“Management„

“Volharding„ 

“Creativiteit„

Dieudonné Lefèvrestraat 17
1020 Laken 

www.reconfortplus.be

Wat kon u verwezenlijken 
dankzij de financiering?
Dankzij die eerste financiering konden 
we investeren in materiaal en machines 
voor onze eerste werven. Dankzij het 
tweede krediet konden we onze cashflow 
in evenwicht brengen. Bij overheidsop-
drachten worden de facturen immers pas 
zestig dagen na de oplevering van de 
werken betaald.

Hoe dacht u over overheids-
financiering voor onze 
samenwerking? En nu?
Bij de start van onze activiteiten hadden 
we ons eerst tot de klassieke banken 
gewend. Omdat een financiering van hen 
loskrijgen erg moeilijk liep, zijn we op 
zoek gegaan naar alternatieve oplossin-
gen. Zo kwamen we in contact met 
Brusoc en dankzij hen konden we een 
akkoord vinden.

Wat heeft u gemotiveerd om te 
gaan ondernemen? 
Ik ben van nature ondernemend, ik stort 
me graag op projecten en ga graag pro-
fessionele uitdagingen aan. Ik lever graag 
mijn bijdrage aan de maatschappij 
waarin ik leef en wil er kansen creëren.

Wat zou u anders gedaan 
hebben, terugblikkend?
Ik denk niet dat ik het anders aangepakt 
zou hebben. Ik ben blij met mijn keuzes 
en ik heb nog heel wat andere projecten 
waarvan een aantal al gerealiseerd wer-
den dankzij de steun van Brusoc, onder-
tussen een echte partner van ons bedrijf.

Welk advies zou u aan jonge 
ondernemers geven?
Begin met het risico in te schatten. Ga op 
zoek naar betrouwbare partners om op 
alle vlakken (commercieel, boekhoudkun-
dig, management, ...) synergieën tot stand 
te brengen.

JAAR
VERSLAG 
2017

57FINANCE.BRUSSELS / GIMB GROEP

Op welk moment tijdens het 
bestaan van uw onderneming 
hebt u een beroep gedaan op 
finance.brussels?
Toen ik mijn activiteit opstartte.

Wat kon u verwezenlijken 
dankzij de financiering?
Ik kon de nodige werken voor mijn vesti-
ging uitvoeren en een deel van het mate-
riaal financieren (met de gezamenlijke 
financiering van BNP Paribas).

Hoe dacht u over overheids-
financiering voor onze 
samenwerking? En nu?
Aanvankelijk dacht ik van finance.brus-
sels een basisfinanciering te krijgen die 
me in staat zou stellen om met mijn pro-
ject van start te gaan.

Nu besef ik dat de aangeboden steun 
veel verder gaat dan ik dacht. Daardoor 
kon ik ook consequenter investeren en 
met veel grotere garanties.

Wat heeft u gemotiveerd om te 
gaan ondernemen? 
Een professioneel traject van dertig jaar 
in dit domein. Mijn parcours werd een 
passie die zich mettertijd begon te verta-
len in een verlangen om die te delen op 
mijn manier, zonder af te hangen van een 
meerdere.

Welk advies zou u aan jonge 
ondernemers geven? 
Schat de financiële kost van de opstart 
van een zaak (trager) op voorhand in, net 
als de impact op je gezin.

“Veerkracht„ 

“Analyse„

“Begeleiding„

Postiljonstraat 15
1180 Ukkel

www.lesdomainesquimontent.com

Les domaines  
qui montent
Zowel wijnkelder, delicatessenwinkel  
en gastentafel.

Réconfort+
Renovatie - eco-bouw.



Pierre Leijder had al in 1993 beroep gedaan op de GIMB groep bij de creatie van het bedrijf Logon Solution Integrator.

150.000 €

BRUSTART

4 ICT en digitale 
economie 

Pierre Leijder
Philippe Bodart

Converteerbare lening

Jobs Sector

Oprichters

25.000 €

BRUSOC

3 Agro-voeding

Denis Van Elewyck
Samuel Languy

Lening

Jobs Sector

Oprichters
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“Business„

“Innovatie„

“Rentabiliteit„

Leuvensesteenweg 775
1140 Evere

www.shootandprove.com

Shoot&Prove
Shoot & Prove biedt een van de eerste 
oplossingen voor een beveiligde 
uitwisseling van elektronische documenten 
en aangetekende zendingen op basis van 
een mobiele app.

Wat kon u verwezenlijken 
dankzij de financiering?
We zijn bezig met het opzetten van ons 
commerciële netwerk waarin geïnves-
teerd moet worden want er zijn niet 
meteen financiële inkomsten. Om een 
mobiele app uit te rollen die inkomsten 
genereert volgens het gebruik dat ervan 
gemaakt wordt, hebben de gebruikers 
tijd nodig zodat ze vertrouwd kunnen 
raken met het concept.

Hoe dacht u over 
overheidsfinanciering voor onze 
samenwerking? En nu?
We zijn er stellig van overtuigd dat over-
heidsfinanciering interessant is voor 
start-ups.

Het zijn de enige financieringsorganen in 
België die de ontwikkeling stimuleren 
van bedrijven op basis van de nieuwe risi-
cohoudende modellen van de digitale 
economie. 

Welk advies zou u aan jonge 
ondernemers geven?
Dat hangt uiteraard af van het soort 
bedrijf en van het businessmodel dat 
ermee samenhangt. Je moet eerst het 
concept van de nieuwe onderneming 
scherpstellen en niet te snel een beroep 
doen op financieringen. Ondernemen 
houdt ook in dat je er de middelen voor 
hebt en bovenal dat je rekening houdt 
met de haalbaarheid van het project.

FINANCE.BRUSSELS / GIMB GROEP

“jezelf in vraag stellen„

“Passie„

“Integriteit„

Denis Van Elewyck

Dieudonné Lefèvrestraat 37
1020 Laken

www.enstoemelings.be

Op welk moment tijdens het 
bestaan van uw onderneming 
hebt u een beroep gedaan op 
finance.brussels?
In het begin, bij de oprichting van onze 
onderneming, toen we beseften dat geen 
enkele bank ons een lening zou verschaffen.

Wat kon u verwezenlijken 
dankzij de financiering? 
Investering in materiaal, vaten, gistingsva-
ten en nog een hele hoop andere dingen.

Hoe dacht u over overheids-
financiering voor onze 
samenwerking? En nu?
We hadden voordien niet echt een idee van 
wat overheidsfinanciering inhoudt; nu zie 
ik het als een wezenlijk onderdeel van het 
Brusselse economische klimaat. Zonder 
lening was er nooit een brouwerij gekomen.

Wat heeft u gemotiveerd om te 
gaan ondernemen?
Goede vraag, gewoon onafhankelijk wil-
len zijn, voor jezelf werken en niet voor 
een baas. Ook al werk je in zekere zin 
altijd voor iemand.

Waarom ondernemen in 
Brussel?
Omdat we Brusselaars zijn  en van 
onze stad houden.

Wat zou u anders gedaan 
hebben, terugblikkend?
Bepaalde bestuursfouten zouden we niet 
meer maken maar anderzijds, als we die 
fouten niet hadden gemaakt, hadden we 
er ook niet uit kunnen leren.

Interview door Samuel Languy.

En Stoemelings
Artisanale micro-brasserie.



300.000 €

BRUCOFIN

15 Horeca

Hailelioul Abebe

Lening

Jobs Sector

Oprichter

22.000 €

BRUSOC

2 Communicatie 
en 
evenementen

Isabelle Franses

Lening

Jobs Sector

Oprichter
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Le Toukoul
Ethiopisch restaurant.

Wat kon u verwezenlijken 
dankzij de financiering?  
Een deel van het krediet voor de aan-
koop van mijn restaurant. Finance.
brussels heeft de bank de mogelijkheid 
geboden om de risico’s die met de 
lening verbonden zijn, te delen. We 
hebben een pari passu-overeenkomst 
(elke partij neemt een gelijk risico).

Hoe dacht u over overheidsfi-
nanciering voor onze samen-
werking? En nu? 
Eerlijk gezegd dacht ik dat het een 
onverteerbare warboel was die veraf 
staat van de realiteit van de onderne-
mer. Ik was zeer aangenaam verrast 
door de GIMB-groep want iedereen die 
ik er tegenkwam had een pragmatische 
kant. Ik ben dus heel blij en hoop op 
een dag hetzelfde te kunnen terug-
doen, bijvoorbeeld door via deze instel-
ling jongeren te adviseren. 

Wat heeft u gemotiveerd om te 
gaan ondernemen?  
Ik onderneem al sinds mijn tienerjaren. 
Ik was echter bijna 30 toen ik mijn job 
als technisch directeur (ik ben ingeni-
eur van opleiding) vaarwel zei om in de 
horeca aan de slag te gaan. 
Ik geef toe dat ik die droom al lang 
koesterde: een Ethiopisch restaurant 
openen en mensen kennis laten maken 
met mijn cultuur! 

Welk advies zou u aan jonge 
ondernemers geven? 
Doe wat je in je mars hebt, durf en ga 
strategisch te werk.  Verlies het ver-
trouwen in je buikgevoel niet. Wie wil 
krijgen moet ook geven. En ten slotte, 
dat je raadgevers niet degenen zijn die 
je betalen.

“Arbeid„

“Durf„

“Motivatie„ 

Lievevrouwbroerstraat 16
1000 Brussel

www.toukoul.be

FINANCE.BRUSSELS / GROUPE SRIB

“Doorzettingsvermogen„

“Motivatie„

“Jezelf in vraag stellen„

Huidevettersstraat 58/62
1000 Brussel

www.solutionsid.be

Solution iD
is, meer dan een studio voor grafisch design, 
een agentschap voor visuele communicatie 
met een productie-atelier dat projecten van 
A tot Z beheert.

Hoe dacht u over 
overheidsfinanciering voor onze 
samenwerking? En nu?
Ik kende de overheidssteun niet voordat 
ik van start ging. Ik maakte er pas kennis 
mee op het einde van mijn parcours bij 
Job YourSelf en tijdens mijn bezoek aan de 
Beurs Ondernemen. Aanvankelijk dacht ik 
dat het niet eenvoudiger zou zijn dan een 
privébank, maar ik ontdekte al snel dat de 
overheidsfinancier bereid is om ons van 
dichtbij te volgen en ook werkelijk geïnte-
resseerd is in onze ontwikkeling.

Vandaag denk ik dat de steun meer dan 
interessant is, niet alleen omdat we er 
ons project mee kunnen uitbouwen maar 
ook omdat hij meer voldoening biedt dan 

de weigering van de banken die we kun-
nen verwachten.

Mijn ervaring van de afgelopen drie jaar 
van financiering was constructief en 
interactief omdat finance.brussels oor 
had naar onze behoeften en begrip voor 
de moeilijkheden waarmee een groeiend 
bedrijf heeft af te rekenen. 

Wat zou u anders gedaan 
hebben, terugblikkend?
Niets. Ik zou precies hetzelfde gedaan 
hebben, ook al heb ik soms foute keuzes 
gemaakt. Door de ervaring leer je ook 
van je fouten. Zonder fouten stel je jezelf 
niet in vraag en gooi je het stuur niet om. 



17.000 €

BRUPART

2 Handel
en diensten

Natacha Legrand

Lening

Jobs Sector

Oprichter

49.500 €

BRUSOC

3 Handel
en diensten

André Habyarimana 
Immaculée Nyiranshuti

Lening

Jobs Sector

Oprichters

André Habyarimana

FINANCE.BRUSSELS / GIMB GROEP

JAAR
VERSLAG 
2017

63

JAAR
VERSLAG

2017

62 FINANCE.BRUSSELS / GIMB GROEP

Vegasme
Het paradijs voor de veganisten.

Op welk moment tijdens het 
bestaan van uw onderneming 
hebt u een beroep gedaan op 
finance.brussels?
Vanaf het ontstaan.

Wat kon u verwezenlijken 
dankzij de financiering?
Hierdoor had ik van bij de opening kwali-
teitsmateriaal.

Hoe dacht u over 
overheidsfinanciering voor onze 
samenwerking? En nu?
Ik kende het destijds niet. Nu ben ik heel 
blij dat ik er een beroep op kon doen. 
Zonder hulp was het zonder twijfel een 
pak ingewikkelder geweest..

 heeft u gemotiveerd om te gaan 
ondernemen?
Het gebrek aan een veganistische winkel. 
De nood aan vrijheid.

Waarom ondernemen in 
Brussel?
Ik heb hier altijd gewoond, ik zou het me 
niet anders kunnen voorstellen.

Wat zou u anders gedaan 
hebben, terugblikkend?
Een grotere handelsruimte vinden.

Welk advies zou u aan jonge 
ondernemers geven?  
Je vastbijten. Moeilijke momenten zullen 
er zijn maar goed werk wordt altijd 
beloond.

“Goede communicatieve vaardigheden„

“Aanpassingsvermogen„

“Doorzettingsvermogen„ 

Waterloosesteenweg 367
1050 Elsene

www.vegasme.be

“Volharding„

“Creativiteit”

“Management„

Antwerpselaan 13
1000 Brussel

Op welk moment tijdens het 
bestaan van uw onderneming 
hebt u een beroep gedaan op 
finance.brussels?
Wij deden een beroep op finance.brussels 
toen we moesten verhuizen wegens het 
einde van ons huurcontract (2011 en 
2016) en we niet genoeg liquide middelen 
hadden.

Wat kon u verwezenlijken 
dankzij de financiering?
Dankzij de financiering konden we naar 
een nieuwe locatie verhuizen.

Hoe dacht u over overheids-
financiering voor onze 
samenwerking? En nu?
We waren op de hoogte van 
financieringen via de klassieke banken, 
maar zij weigerden ons een krediet toe te 
kennen. Gelukkig kwamen we via een col-
lega te weten dat je in Brussel ook een 

beroep kunt doen op overheidsfinancie-
ring en dat die minder hoge eisen stelt 
dan de banken.

Wat heeft u gemotiveerd om te 
gaan ondernemen?
Toen we in België aankwamen, wilden we 
niet op kosten van het OCMW blijven 
leven. We volgden allerlei opleidingen en 
besloten zelf een bedrijf te beginnen. Met 
onze (oranje) verblijfskaart was het 
immers moeilijk om werk te vinden ....

Welk advies zou u aan jonge 
ondernemers geven?  
Een advies dat we aan een jonge onder-
nemer zouden kunnen geven is dat zijn 
vak zijn roeping moet zijn. Hij moet van 
zijn werk houden, offers kunnen brengen 
en al zijn belangstelling moet naar zijn 
onderneming gaan.

Tradex
Algemene en exotische voeding.
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Twee waardeverminderingen op leningen zijn het gevolg van het faillisse-
ment van de schuldplichtige vennootschappen. De andere verminderingen 
werden uit voorzorg toegepast omwille van de kritieke financiële situatie 
van de betreffende vennootschappen.

De waardeverminderingen op het kortetermijngedeelte van de leningen zijn 
terug te vinden in de waardeverminderingen op vlottende activa (K€ 191).

Opmerking: in 2016 werden er omvangrijke waardeverminderingen toege-
past op onder andere meerdere deelnemingen in dochterondernemingen.

De gerealiseerde minderwaarden hebben betrekking op de twee vennoot-
schappen die eerder werden vermeld in de paragrafen over de niet-recur-
rente financiële opbrengsten (afsluiting van de liquidatie voor de ene en SN 
Airholding voor de andere).

2.2. Balans op 31 december 2017

Het balanstotaal bedraagt € 130 miljoen tegenover € 138 miljoen eind 2016. 

De activa van de balans bestaan voornamelijk uit materiële vaste activa 
(K€ 3.772), financiële vaste activa (K€ 48.927), vorderingen op meer dan een jaar 
(K€ 12.008), vorderingen op korte termijn (K€ 15.530) en kasmiddelen 
(K€ 48.566).

De materiële vaste activa bestaan hoofdzakelijk uit gebouwen. Ze dalen 
licht in vergelijking met 2017 als gevolg van de afschrijvingen.

De financiële vaste activa bedragen per 31 december 2017 € 49 miljoen 
tegenover € 52 miljoen eind 2016. De daling van de portefeuille met € 3 mil-
joen, ondanks de nieuwe investeringen, wordt hoofdzakelijk verklaard door 
de geboekte minderwaarden en door de verplaatsing van het kortetermijn-
gedeelte van de leningen naar de vlottende activa (alleen het langetermijn-
gedeelte staat bij de financiële vaste activa).

De vorderingen op meer dan een jaar omvatten het langetermijngedeelte 
van de schuldvordering die het resultaat is van de overdracht van de aande-
len Artexis Easyfairs Group eind 2016 (€ 12 miljoen). De daling van deze post 
met € 4 miljoen ten opzichte van 2016 komt doordat het gedeelte dat in 
2018 vervalt verplaatst werd naar de vorderingen op ten hoogste een jaar.

De vorderingen op ten hoogste een jaar bedragen K€ 15.530 tegenover 
K€  0.588 eind 2016. Ze bestaan voornamelijk uit het kortetermijngedeelte van 
de toegekende leningen (K€ 9.737) en een schuldvordering op dochtermaat-
schappij B2E ter waarde van K€ 4.000. Die schuldvordering is het gevolg van 
een terugbetaling van een aan de G.I.M.B. verschuldigde vordering, die eind 
december 2017 werd betaald op de bankrekening van B2E in plaats van op die 
van de G.I.M.B.. Dat bedrag werd begin 2018 teruggegeven aan de G.I.M.B..

De vorderingen op ten hoogste een jaar omvatten per 31 december 2016 
onder andere een aantal schuldvorderingen in verband met de overdracht-
verrichtingen die op het einde van het jaar plaatsvonden. Dat verklaart 
waarom die post op het einde van het vorige boekjaar zo hoog was.

De kasmiddelen zijn op het einde van het boekjaar (€ 48,6 miljoen) hoger 
dan op 31 december 2016 (+ € 5,4 miljoen). Dat wordt voornamelijk ver-
klaard doordat de schuldvorderingen waarvan sprake in de vorige para-
graaf begin 2017 werden betaald.

De overlopende rekeningen van de activa (K€ 1.136) omvatten voornamelijk 
de prorata van de op het einde van het boekjaar verworven interesten op 
de beleggingen van kasmiddelen en toegekende leningen. 

De passiva omvatten hoofdzakelijk het eigen vermogen (€ 128,1 miljoen), 
dat 98,6% van het balanstotaal vertegenwoordigt. Het saldo bestaat vooral 
uit de kortetermijnschulden (K€ 779) en de overlopende rekeningen van de 
passiva (K€ 1.030).

De overlopende rekeningen aan passiefzijde omvatten voornamelijk de dis-
contokosten op de vordering als gevolg van de overdracht van de aandelen 
Artexis Easyfairs Group eind 2016 (K€ 987). 

In het geschil tussen de G.I.M.B. 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 het burgerlijke dossier op te schorten totdat er een strafrechte-
lijk vonnis was. Begin 2017 stuurde de onderzoeksrechter het dossier voor 
vordering naar het parket. De procureur des Konings diende voor de raad-

kamer een vordering tot buitenvervolgingstelling in. Waarschijnlijk zal de 
beslissing over het al dan niet doorverwijzen van de zaak naar de correctio-
nele rechtbank in 2018 worden genomen.

De raad van bestuur en de advocaat die de belangen van de G.I.M.B. verde-
digt, blijven van mening dat het niet nodig is om in dit dossier voorzienin-
gen aan te leggen.

3.  Belangrijke gebeurtenissen sinds de afsluiting 
van het boekjaar

Als belangrijke gebeurtenis die een invloed kan hebben op de financiële 
situatie van de G.I.M.B., vermelden we de beslissing om in de loop van 2018 
over te gaan tot een fusie door overname van dochtermaatschappij B2E 
met ingang van 1 januari 2018.

Sinds de afsluiting van het boekjaar heeft zich geen enkele andere belang-
rijke gebeurtenis voorgedaan met een materiële impact op de financiële 
situatie van de G.I.M.B.. 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 2017 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 jaarver-
slag benadrukt de raad van bestuur dat geen enkele handeling of activiteit 
op het gebied van onderzoek en ontwikkeling werd verricht gedurende het 
jaar 2017, dat er geen bijkantoor bestaat en dat er geen gebruikgemaakt 
werd van een specifiek of risicovol financieel instrument.

De raad van bestuur verklaart een getrouw beeld van de gang van zaken, 
van de staat van de vennootschap en van haar resultaten te hebben gege-
ven. Hij verklaart verder dat de vennootschap geen enkel belangrijk of 
abnormaal risico heeft geïdentificeerd en dat de enige risico’s of onzekerhe-
den waarmee de vennootschap werd geconfronteerd, inherent waren aan 
de uitgeoefende activiteit. 

Aangezien de vennootschap op 31 december 2017 een overgedragen verlies 
vertoont, dient in toepassing van artikel 96 van het Wetboek van Vennoot-
schappen de toepassing van de waarderingsregels in de veronderstelling van 
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, is de toepassing van de waarderingsregels in 
de veronderstelling van de continuïteit volledig gerechtvaardigd.

De raad van bestuur stelt aan de algemene vergadering voor om de rekenin-
gen goed te keuren en kwijting te geven aan de bestuurders en de commis-
saris. De raad stelt eveneens voor om het resultaat als volgt toe te wijzen:

Verlies van het boekjaar € - 2.925.355,65

Overgedragen resultaat van het vorige boekjaar  €  - 16.812.203,92

Te bestemmen resultaat  € - 19.737.559,57

Over te dragen verlies €- 19.737.559,57

Opgemaakt te Brussel, op 23 april 2018.

Walter VANDENBOSSCHE, Isabelle FERRANT,

Vicevoorzitter Voorzitster

Dames en heren,

Naar aanleiding van de afsluiting van het boekjaar per 31 december 2017 pre-
senteren wij u graag het jaarverslag over de activiteiten van de nv G.I.M.B..

1. Belangrijkste feiten van het boekjaar
De G.I.M.B. heeft in de loop van 2017 acht investeringsdossiers gefinancierd 
voor een totaalbedrag van K€ 2.440, waarvan K€ 2.255 in de vorm van leningen 
(daarvan moet nog K€ 150 worden gestort) en K€ 185 in de vorm van kapitaal.

De G.I.M.B. heeft ook deelgenomen aan de financiering van twee van haar 
dochterondernemingen, namelijk Bruservices en Jack Sobel, voor een 
totaalbedrag van K€ 541. 

Verder is de G.I.M.B. de economische ontwikkeling in Brussel blijven steu-
nen via haar dochterondernemingen en dan met name BRUSTART (financie-
ring van starters), BRUSOC (sociale en lokale economie), B2E/BRUCOFIN 
(leningen medegefinancierd door kredietinstellingen) en BRUPART (dochter 
opgericht in 2014 ten gevolge van de regionalisering van het federale Parti-
cipatiefonds). Samen financierden zij in 2017 maar liefst 89 dossiers voor 
een totaalbedrag van K€ 5.643.

We geven ook nog eens mee dat de G.I.M.B. via haar dochter 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 2017 voortgezet. De werf 
Molenblok werd opgeleverd in 2017 en de werf Midi A1 zal worden opgele-
verd in 2018. 

In 2017 vonden er daarentegen geen desinvesteringen plaats.

 

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

Het boekjaar wordt afgesloten met een verlies van K€ 2.925 tegenover een 
winst van K€ 1.468 in 2016. 

Opmerking: de resultaten van het jaar 2016 werden onder meer beïnvloed 
door de opbrengst van meerdere overdrachten die in de loop van het boek-
jaar plaatsvonden.  De resultaten van 2017 zijn sterk beïnvloed door de 
waardeverminderingen die werden geboekt op de deelnemingen. 

De bedrijfsopbrengsten (K€ 1.193) bestaan voornamelijk uit factureringen aan 
dochterondernemingen en zogenaamde deelvennootschappen als vergoe-
ding voor de prestaties die de G.I.M.B. binnen die vennootschappen verrichtte, 
en doorfactureringen aan dochterondernemingen van hun aandeel in de 
algemene kosten die de moedermaatschappij betaalde voor de hele groep.

Die opbrengsten zijn licht gedaald ten opzichte van vorig boekjaar (-4,3%). 
Die daling wordt onder meer verklaard door de overdracht aan BRUPART op 
1 juli 2016 van de opdracht ‘frontofficebeheer’ van het Brussels Waarborg-
fonds (BWF), die aan de G.I.M.B. was toevertrouwd in het kader van een 
gedelegeerde opdracht. BRUPART verzorgt nu het volledige beheer van het 
BWF. In 2016 werd die opdracht nog zes maanden lang gefactureerd.

De bedrijfskosten (K€ 4.586) zijn lager (-13,6%) dan vorig boekjaar. Ze bestaan 
uit diverse goederen en diensten (K€ 828) en personeelskosten (K€ 3.367).

De daling van de bedrijfskosten is te situeren in de diverse goederen en dien-
sten, die met 36% afnemen, en in de personeelskosten, die 6,7% lager zijn. 

De post diverse goederen en diensten was in 2016 erg hoog door de wer-
ken aan het gebouw in de Stassartstraat (maatschappelijke en administra-
tieve zetel).

De daling van de personeelskosten wordt voornamelijk verklaard doordat 
een van de directieleden met pensioen ging; die daling werd evenwel 
gedeeltelijk gecompenseerd door de aanwerving van een persoon in de 
loop van 2017. 

De financiële opbrengsten bedragen K€ 3.778 tegenover K€ 12.672 in 2016, 
wat een daling van 70% is. 

De financiële opbrengsten bestaan uit de rente-inkomsten op de toege-
kende leningen (K€ 1.061), de inkomsten uit dividenden (K€ 269), de 
opbrengsten van beleggingen van kasmiddelen (K€ 1.279), de opbrengsten 
van vorderingen op ten hoogste een jaar (K€ 214) en de niet-recurrente 
financiële opbrengsten (K€ 954).

De rente-inkomsten uit leningen liggen in dezelfde lijn als vorig boekjaar.

De opbrengsten van beleggingen van kasmiddelen zijn 3,5% lager dan vorig 
jaar. Ondanks dat de rentevoeten over het jaar zeer laag bleven in de finan-
ciële markten, is het goede rendement van de beleggingen van kasmidde-
len te danken aan de obligatiebeleggingen uit het verleden die in 2017 nog 
steeds liepen. 

De niet-recurrente financiële opbrengsten bedragen K€ 954 in 2017 tegen-
over K€ 10.245 in 2016. Ze bestaan uit terugnemingen van waardevermin-
deringen op financiële vaste activa voor een bedrag van K€ 694, en de 
afschrijving van een kapitaalsubsidie ter waarde van K€ 260.

De terugnemingen van waardeverminderingen op financiële vaste activa 
hebben betrekking op een deelneming waarvan de liquidatie dit jaar werd 
afgerond. Door die afsluiting van de liquidatie werd een minderwaarde op 
de realisatie van financiële vaste activa geboekt (zie niet-recurrente financi-
ele kosten) en als tegenboeking werd de eerder toegepaste waardevermin-
dering teruggenomen. Het resultaat van de verrichting is een netto-op-
brengst van K€ 15,6.

De afschrijving van de kapitaalsubsidie heeft betrekking op de overdracht 
van SN Airholding-effecten ten gevolge van het uitoefenen van de optie 
hierop door Lufthansa. De minderwaarde op de overdracht van effecten 
(K€  60 – zie niet-recurrente financiële kosten) wordt gecompenseerd door 
de afschrijving van de kapitaalsubsidie die door het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest was toegekend om de verrichting te financieren.

De financiële kosten bedragen K€ 3.309 tegenover K€ 7.104 in 2016. Ze 
bestaan voornamelijk uit de niet-recurrente financiële kosten (K€ 3.088 in 
2017 tegenover K€ 7.034 in 2016) en de waardeverminderingen op vlot-
tende activa voor een bedrag van K€ 191.

De niet-recurrente financiële kosten bestaan voornamelijk uit de geboekte 
waardeverminderingen op financiële vaste activa (K€ 2.148) en de gereali-
seerde minderwaarden op overdrachten van financiële vaste activa (K€ 939).

De waardeverminderingen op financiële vaste activa bestaan uit een waar-
devermindering geboekt op de deelneming van de G.I.M.B. in haar filiaal 
BRUSERVICES voor een bedrag van K€ 1.500 en de waardeverminderingen 
op twee vennootschappen in portefeuille voor K€ 406, en waardeverminde-
ringen op vier toegekende leningen voor een bedrag van K€ 242 (langeter-
mijngedeelte van de leningen). 

Een bijkomende waardevermindering werd geboekt op de deelneming van 
de G.I.M.B. in BRUSERVICES zodat haar netto boekwaarde K€ 2.016 
bedraagt op 31 december 2017.  Deze bijkomende waardevermindering is 
het gevolg van o.a. een recent gevraagde expertise van het gebouw, enig 
activa van BRUSERVICES.  Ze is ook het gevolg van een grote huurleegstand 
waarmee BRUSERVICES momenteel wordt geconfronteerd en die nog is ver-
slechterd in 2017.  Rekening houdend met de venale waarde van het goed 
zoals uit de expertise blijkt en de aanzienlijke schuld van BRUSERVICES 
(hoofdzakelijk tegenover haar moedermaatschappij), heeft de deelneming 
van deze laatste in de rekeningen van de G.I.M.B. een latente waardever-
mindering; vandaar de beslissing om een bijkomende waardevermindering 
te boeken op deze die al in het verleden werden geboekt.

JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE GEWONE  
ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 8 MEI 2018

VERSLAG VAN HET BOEKJAAR 2017



De jaarrekeningen vindt u terug op onze website.

FINANCE.BRUSSELS / GIMB GROEP

JAAR
VERSLAG

2017

68

JAAR
VERSLAG
2017

69FINANCE.BRUSSELS / GIMB GROEP

Naam Voornaam Functie Bruto vergoeding/
zit-penning bestuurder

Bruto 
remuneratie

Andere 
voordelen

Jaarilijks totaal 
2017

Ferrant Isabelle Voorzitster 5 027,36 5 027,36

Vandenbossche Walter Vice-voorzitter 4 607,36 4 607,36

Vilain Serge Voorzitter van het DC 0,00 295 040,75 13 105,30 308 146,05

Vanraes Jean-Luc Vice-voorzitter  
van het DC

991,58 286 140,71 19 669,57 306 801,86

Daoust Jean-Claude Bestuurder/lid DC 2 551,58 2 551,58

Nicolas Stéphane Bestuurder/lid DC 2 671,58 2 671,58

Van Muylder Philippe Bestuurder/lid DC 2 911,58 2 911,58

Grippa Isabelle Bestuurder 1 223,68 1 223,68

Bertrand Alexia Bestuurder 1 583,68 1 583,68

Ferretti Sandra Bestuurder 1 103,68 1 103,68

Keepen Alan Bestuurder 1 343,68 1 343,68

Van Craen Nic Bestuurder 983,68 983,68

Van den Hove 
d’Erstenryck

Quentin Bestuurder 1 103,68 1 103,68

Vandevivere Claire Bestuurder 1 343,68 1 343,68

Vanhengel Eva Bestuurder 1 103,68 1 103,68

Beaujean Marc Bestuurder 743,68 * 743,68

de Schoutheete Marc-Antoine Bestuurder 1 463,68 * 1 463,68

Frippiat Arnaud Bestuurder 1 343,68 * 1 343,68

Smet Dirk Bestuurder 120,00 * 120,00

ETHIAS s.a. Bestuurder 1 343,68 1 343,68

ING s.a. Bestuurder 983,68 983,68

Dierick Michel Regeringscommissaris 5 071,58 5 071,58

Neyts Freddy Regeringscommissaris 3 391,58 3 391,58

*remuneratie overgedragen aan de rechtspersoon die de bestuurder vertegenwoordigt

BIJLAGE AAN HET BEHEERVERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2017

REMUNERATIEVERSLAG 2017
Art. 100, § 1ste, 6°/3 Wetboek van Vennootschappen
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VERSLAG OVER DE GECONSOLIDEERDE REKENINGEN PER 31 DECEMBER 2017

Dames en heren,

Graag presenteren wij u het jaarverslag over de geconsolideerde rekenin-
gen van het boekjaar 2017 van de groep G.I.M.B.

1. Consolidatiekring
Overeenkomstig de waarderingsregels omvat de consolidatiekring de vol-
gende ondernemingen: 

Consoliderende onderneming: 

• G.I.M.B. nv:

(Globaal geïntegreerde) dochterondernemingen:

• B2E nv
• BRINFIN nv
• BRUPART nv
• BRUSERVICES nv
• BRUSOC nv
• BRUSTART nv
• HELLOBRU nv
• JACK SOBEL bvba
• PEPIBRU nv
• PEPICENTRE nv
• SFAR nv
• SFAR ALSEMBERG nv
• SFAR CHEMIN VERT nv
• SFAR MIDDELWEG nv
• SFAR MIDI nv
• SFAR MOLENBLOK nv
• SFAR POLDERS nv
• SFAR ROUE nv
(Gelijkgestelde) verbonden ondernemingen:

• 2BHUB nv
• GENEROUS nv
• LA WETTERENOISE nv
• MDG nv
• REC ARLON 67 nv
• SCALE nv

In vergelijking met de situatie op 31 december 2016 hadden in de consolida-
tiekring de volgende bewegingen plaats:

Wijzigingen in het deelnemingspercentage:

• BRINFIN nv (aankoop van drie belangen van minderheidsaandeelhouders)

• BRUSTART nv (vermindering van het deelnemingspercentage als gevolg 
van de door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onderschreven kapitaal-
verhoging begin 2017)

Bij de verbonden ondernemingen waren er de volgende wijzigingen:

• SCALE I nv (opgenomen in de consolidatiekring in 2017)

2. Toelichting bij de geconsolideerde rekeningen
2.1. Geconsolideerde resultaten van het boekjaar

Het boekjaar wordt afgesloten met een geconsolideerd verlies van K€ 3.719 
(K€ 3.787 aandeel van de groep en K€ 68 winst, aandeel van derden), in ver-
gelijking met een geconsolideerde winst van K€ 6.923 (K€ 6.889 aandeel van 
de groep en K€ 34 aandeel van derden) op het einde van het vorige boek-
jaar.

Hierna bespreken we de opvallendste verschillen in de geconsolideerde 
resultatenrekeningen van boekjaar tot boekjaar (voor een gedetailleerde 
toelichting bij de resultaten 2017 van de geconsolideerde dochteronderne-

mingen, verwijzen we naar de verslagen over de jaarrekeningen van die 
ondernemingen):

• In 2017 komt de omzet € 15,8 miljoen lager uit dan in 2016. De belangrijk-
ste verklaring daarvoor is:

- De uittrede uit de consolidatiekring van HELLO AGENCY op 31 oktober 
2016; de onderneming droeg in 2016 nog voor € 11 miljoen bij aan de 
geconsolideerde omzet.

 - De verkopen van de projecten SFAR: in 2017 werd het project MOLEN-
BLOK verkocht voor € 6,7 miljoen, terwijl het project MIDI A2 in 2016 
verkocht werd (verhuring in erfpacht) voor € 11 miljoen, wat de omzet-
daling van ongeveer € 4,3 miljoen verklaart bij SFAR.

• De mutaties in de uitstaande bedragen klimmen van - € 3,9 miljoen eind 
2016 naar € 3,6 miljoen eind 2017, wat een stijging van € 7,5 miljoen bete-
kent. Dat komt voornamelijk door de projecten SFAR: stijging van de uit-
staande bedragen op de projecten MIDI A1, ROUE en CHEMIN VERT (plus € 
9,3 miljoen) die voltooid zullen worden in 2018; die stijging wordt gedeel-
telijk gecompenseerd door de verkoop van het project MOLENBLOK, min € 
5,7 miljoen op de uitstaande bedragen. 

• In 2016 leidde de verkoop van MIDI A2 tot een verlaging van de uitstaande 
bedragen met € 9,5 miljoen; die verlaging wordt gedeeltelijk gecompen-
seerd door een verhoging van de uitstaande bedragen op MOLENBLOK, 
MIDI A1, ROUE en CHEMIN VERT (plus € 4 miljoen). Het geconsolideerde 
resultaat 2016 omvatte ook een positieve mutatie van de uitstaande 
bedragen op HELLO AGENCY van € 1,6 miljoen.

• De aankopen dalen in 2017 met € 2,6 miljoen in vergelijking met 2016. Die 
daling is vooral het gevolg van de uittrede uit de consolidatiekring van 
HELLO AGENCY op 31 oktober 2016 (min € 6,6 miljoen), hoewel ze gedeelte-
lijk gecompenseerd werd door de stijging van de aankopen in de projecten 
SFAR.

• De diverse goederen en diensten nemen af met € 3,5 miljoen, voornamelijk 
als gevolg van de uittrede van HELLO AGENCY uit de consolidatiekring. 
Grotendeels om dezelfde reden zakt de post bezoldigingen met € 2,9 mil-
joen.

• De niet-recurrente bedrijfskosten stijgen met K€ 1.658 door de uitzonder-
lijke afschrijvingen op materiële vaste activa (K€ 954) en op positieve con-
solidatieverschillen (K€ 706).  Zie uitleg in de paragrafen over de materiële 
vaste activa. 

• De niet-recurrente financiële opbrengsten bedragen K€ 791 in 2017 tegen-
over K€ 13.048 per eind 2016. In 2017 bestaan ze voor 99% uit terugnemin-
gen van waardeverminderingen op financiële vaste activa die voorname-
lijk in de rekeningen van de G.I.M.B. geboekt waren. In 2016 bestonden de 
niet-recurrente financiële opbrengsten hoofdzakelijk uit de gerealiseerde 
meerwaarden op de overdrachten van deelnemingen door de G.I.M.B. en 
door BRUSTART.

• De niet-recurrente financiële kosten bedragen eind 2017 K€ 2.047 tegen-
over  K€ 3.122 eind 2016. Ze bestaan voornamelijk uit de waardeverminde-
ringen op financiële vaste activa (K€ 1.062) en de gerealiseerde minder-
waarden op overdrachten van financiële vaste activa (K€ 984). 

Merk op dat de geconsolideerde resultaten een impact ondervinden van de 
afschrijvingen van “goodwill” op BRUSERVICES en JACK SOBEL (meer uitleg 
in de volgende paragrafen over de materiële vaste activa). De afschrijvingen 
op het aan de gebouwen toegewezen goodwillgedeelte bedraagt in 2017 K€ 
334 (K€ 197 voor BRUSERVICES en K€ 137 voor JACK SOBEL). De afschrijving 
van het goodwillgedeelte JACK SOBEL, toegewezen aan de positieve consoli-
datieverschillen, bedraagt K€ 176.

2.2. Geconsolideerde balans per 31 december 2017

Het geconsolideerde balanstotaal bedraagt € 202,8 miljoen per 31 december 
2017, in vergelijking met € 205,4 miljoen per 31 december 2016.

De G.I.M.B. alleen draagt voor 67% bij aan het balanstotaal (52% per 31 
december 2016). De subgroep SFAR draagt voor 21% bij aan het balansto-
taal (20% per 31 december 2016).

De activa van de balans bestaan voornamelijk uit materiële vaste activa (K€ 
11.113), financiële vaste activa (K€ 38.023), vorderingen op meer dan een 
jaar (K€ 39.733), voorraden (K€ 14.234), vorderingen op korte termijn (K€ 
18.586) en kasmiddelen (K€ 79.401).

De materiële vaste activa omvatten onder meer gebouwen voor een bedrag 
van K€ 9.811, wat 88% van het totaal van deze rubriek vertegenwoordigt. 
Die gebouwen staan aan de actiefzijde in de rekeningen van de G.I.M.B. 
voor een bedrag van K€ 3.654, van BRUSERVICES voor een bedrag van K€ 
3.104 en van JACK SOBEL voor een bedrag van K€ 4.005. 

Het gedeelte van het gebouw aan de actiefzijde van de balans van BRUSER-
VICES heeft per 31 december 2017 een niet-geconsolideerde netto boek-
waarde van K€ 2.151. Bij het opstellen van de eerste geconsolideerde reke-
ningen van de groep G.I.M.B. werd een goodwill van K€ 2.524 vastgesteld, 
die volledig werd toegewezen aan het gebouw. Daarop werden er sindsdien 
afschrijvingen toegepast, waardoor zijn netto boekwaarde op 31 december 
2017 in principe K€ 954 bedroeg.  Bij de opstelling van de rekeningen per 31 
december 2017 werd besloten de aan het gebouw toegewezen residuele 
waarde van deze “goodwill”, volledig af te schrijven, t.t.z. een uitzonderlijke 
afschrijving van K€ 954 (zie hierboven, niet-recurrente bedrijfskosten).

Deze uitzonderlijke afschrijving is het gevolg van een recent gevraagde 
expertise voor het gebouw.  Ze is ook het gevolg van een grote huurleeg-
stand waarmee BRUSERVICES wordt geconfronteerd en die nog is verslech-
terd in 2017.

De boekhoudkundige nettowaarde van het gebouw in de geconsolideerde 
rekeningen bedraagt op die manier K€ 2.150. Merk op dat het gebouw 
momenteel voor 4/14 in volle eigendom is van BRUSERVICES. De overige 
10/14 is het voorwerp van een huurovereenkomst met ES FINANCE totdat 
het hun toegekende opstalrecht uitdooft, waarna de volle eigendom van 
rechtswege terugkeert naar BRUSERVICES op 1 juli 2022. Opmerking: de 
leasingovereenkomst die in juli 1997 met ES FINANCE gesloten werd om het 
deel gebouw te financieren en die betrekking heeft op 10/14 van de opper-
vlakte, liep af op 1 juli 2017 en werd vervangen door hogervermelde huur-
overeenkomst.

Het gebouw dat is opgenomen aan de actiefzijde in de balans van JACK 
SOBEL heeft per 31 december 2017 een niet-geconsolideerde netto boek-
waarde van K€ 720. Bij de verwerking van JACK SOBEL in de geconsoli-
deerde rekeningen op 31 december 2016 werd een goodwill van K€ 4.305 
vastgesteld die overeenkomt met het verschil tussen de aankoopwaarde 
van de aandelen van die vennootschap en de netto boekwaarde van de 
activa per 31 december 2016. Die goodwill werd enerzijds bestemd voor het 
gebouw ten belope van K€ 3.422 en anderzijds voor de positieve consolida-
tieverschillen ten belope van K€ 883. 

De waarde van het gebouw in de geconsolideerde rekeningen per 31 
december 2017 bedraagt K€ 4.005, rekening houdend met de afschrijving 
van het aan het gebouw toegewezen goodwillgedeelte. 

Het positieve consolidatieverschil bedroeg op zijn beurt K€ 706 op 31 
december 2017, rekening houdend met een afschrijving van 20% in 2017.  
Bij de opstelling van de rekeningen per 31 december 2017, werd evenwel 
besloten de residuele waarde van deze goodwill volledig af te schrijven, 
t.t.z. een uitzonderlijke afschrijving van K€ 706 (zie hierboven, niet-recur-
rente bedrijfskosten).  De netto boekwaarde van de positieve consolidatie-
verschillen is bijgevolg gelijk aan 0 op 31 december 2017.

Deze uitzonderlijke afschrijving werd besloten ten gevolge van de geboekte 
minwaarde op 31 december 2016 in de statutaire rekeningen van de G.I.M.B. 
op de deelneming die ze heeft in haar filiaal JACK SOBEL. Ten gevolge van 
deze minwaarde is het behoud van dit gedeelte van de goodwill, niet toege-

kend aan het gebouw, niet meer gerechtvaardigd in de positieve consolida-
tieverschillen.  

De daling van de materiële vaste activa (- K€ 1.101) wordt voornamelijk ver-
klaard door de afschrijvingen van het jaar.

De positieve consolidatieverschillen omvatten per 31 december 2017 het 
hogervermelde verschil met betrekking tot JACK SOBEL, K€ 706. 

De financiële vaste activa zijn vooral terug te vinden bij de G.I.M.B. (K€ 
16.973), B2E (K€ 12.220), BRUSTART (K€ 5.103), BRUSOC (K€ 1.946) en BRUPART 
(K€ 906). Ze omvatten de netto boekwaarde van de deelnemingen (K€ 9.683 – 
exclusief de in de consolidatie geëlimineerde dochterondernemingen en 
gelijkgestelde vennootschappen), het langetermijngedeelte van de leningen 
in de deelvennootschappen (K€ 27.801) en het aandeel van de groep in het 
eigen vermogen van de gelijkgestelde vennootschappen (K€ 539).

Ze dalen met K€ 6.059 in vergelijking met vorig boekjaar. Dat komt vooral 
doordat het gedeelte van de leningen dat in 2018 vervalt verplaatst werd 
naar de vorderingen op ten hoogste een jaar. Die beweging wordt wel 
gedeeltelijk gecompenseerd door de nieuwe investeringen in 2017.

De vorderingen op meer dan een jaar verminderen met K€ 4.727. Ze omvatten:

• Het langetermijngedeelte van de schuldvorderingen die ontstonden uit de 
erfpachtovereenkomsten gesloten met de gemeentelijke regie van Ukkel 
en de Zuiderhaard (de vroegere Foyer Saint-Gillois) voor de woningen 
gebouwd door SFAR POLDERS, SFAR MIDI D en SFAR MIDI A2. Die post ver-
mindert met K€ 718 omdat het gedeelte dat in 2018 vervalt verplaatst 
werd naar de vorderingen op ten hoogste een jaar.

• De langetermijnvordering als gevolg van de verkoop in 2016 van de aande-
len Artexis Easyfairs Group door de G.I.M.B. (K€ 12.000), die met K€ 4.000 
daalt omdat het gedeelte dat in 2018 vervalt verplaatst werd naar de vor-
deringen op ten hoogste een jaar.

De voorraden en orders in uitvoering bedragen K€ 14.234 eind 2017 in ver-
gelijking met K€ 10.540 eind 2016. Op 31 december 2016 omvatten de voor-
raden de voor verkoop bestemde gebouwen voor een bedrag van K€ 5.663. 
Het ging om het project SFAR MOLENBLOK, dat verkocht werd in 2017. De 
orders in uitvoering hebben betrekking op de bouw van sociale woningen 
in het kader van de gedelegeerde opdracht die door het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest aan SFAR werd toevertrouwd. Ze omvatten de uitstaande 
bedragen op de projecten MIDI A1, ROUE, CHEMIN VERT en ALSEMBERG (K€ 
14.234).

De kortetermijnvorderingen omvatten de handelsvorderingen (K€ 634) en 
de overige vorderingen (K€ 17.953).

De overige vorderingen omvatten het kortetermijngedeelte van de leningen 
en vorderingen op lange termijn, alsook de diverse vorderingen op ten 
hoogste een jaar. Ze dalen met K€ 11.434 ten opzichte van het vorige boek-
jaar. Die daling wordt voornamelijk verklaard door de betaling begin 2017 
van de op 31 december 2016 openstaande schuldvorderingen als gevolg van 
de verkoop van deelnemingen eind 2016. 

De kasmiddelen worden hoofdzakelijk gedeeld tussen de G.I.M.B. (K€ 
48.566), BRUPART (K€ 10.031), BRUSOC (K€ 6.896), BRUSTART (K€ 5.304) en 
B2E (K€ 5.894). In vergelijking met eind 2016 nemen ze met K€ 18.918 toe, 
voornamelijk als gevolg van enerzijds de terugbetaling begin 2017 van de in 
vorige paragraaf vermelde schuldvorderingen, en anderzijds de door het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest onderschreven kapitaalverhoging van K€ 
4.000 in BRUSTART in 2017. Ook de storting van de subsidies 2017 afkomstig 
van het federale Participatiefonds en van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest aan BRUPART verklaart die stijging gedeeltelijk.

De passiva van de balans omvatten vooral het eigen vermogen (€ 142,8 mil-
joen) dat 71% van het balanstotaal vertegenwoordigt. De andere belang-
rijke posten aan de passiefzijde zijn schulden op meer dan een jaar (K€ 
30.797) en kortetermijnschulden (K€ 16.951). 

Het geconsolideerde eigen vermogen bestaat uit het kapitaal van de 
G.I.M.B. (K€ 79.576), de geconsolideerde reserves (K€ 43.362), de negatieve 
consolidatieverschillen (K€ 1.488) en de kapitaalsubsidies (K€ 18.327).
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De geconsolideerde reserves nemen met K€ 2.130 af, voornamelijk door 
het geconsolideerde verlies van het boekjaar, aandeel van de groep.

De negatieve consolidatieverschillen nemen met K€ 946 toe, voorname-
lijk als gevolg van de door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onder-
schreven kapitaalverhoging in BRUSTART begin 2017.

De kapitaalsubsidies komen voornamelijk uit de balans van BRUSOC (K€ 
11.349), BRUPART (K€ 5.809) en BRUSTART (K€ 1.077).

De belangen van derden bedragen K€ 9.785 op 31 december 2017. Ze stij-
gen met K€ 1.937 ten opzichte van het vorige boekjaar, voornamelijk 
doordat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2017 in het kapitaal van 
BRUSTART stapt. De belangen van derden zijn vooral de belangen van de 
derden die aandeelhouder zijn van BRUPART en BRUSTART (Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest). Er zijn ook derden aanwezig in PEPIBRU en 
onrechtstreeks ook in PEPICENTRE.

De schulden op meer dan een jaar bij kredietinstellingen omvatten 
hoofdzakelijk het langetermijnsaldo van de financiële schuld aan de 
bank BELFIUS, die de SFAR-projecten financiert (K€ 29.789). 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 een jaar van de EIB-lening in B2E (K€ 923).

De schulden op ten hoogste een jaar omvatten voornamelijk, naast het 
kortetermijngedeelte van de schulden die aanvankelijk op meer dan een 
jaar waren (K€ 1.778), de kortlopende kredietlijnen bij de kredietinstellin-
gen van SFAR (K€ 10.855) en BRUSERVICES (K€ 550), de handelsschulden 
(K€ 2.368), de belasting-, loon- en sociale schulden (K€ 1.250) en de ove-
rige schulden (K€ 150).

De overige schulden, namelijk K€ 150 per eind 2017, bedroegen K€ 6.537 
op 31 december 2016 en bestonden vooral uit de schuld van de G.I.M.B. 
voor de verwerving 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 situa-
tie van de groep G.I.M.B.. Er is ook geen enkele omstandigheid te melden 
die een betekenisvolle invloed op de ontwikkeling van de groep zou kun-
nen hebben.

De raad van bestuur benadrukt eveneens, om te voldoen aan de wette-
lijke bepalingen met betrekking tot het jaarverslag, dat geen enkele han-
deling of activiteit op het gebied van onderzoek en ontwikkeling werd 
verricht gedurende 2017. Er werd geen gebruikgemaakt van een specifiek 
of risicovol 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 te hebben gegeven. 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 23 april 2018.

Walter VANDENBOSSCHE, Isabelle FERRANT,

Vicevoorzitter  Voorzitster
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1001PACT IMPACT INVESTEMENTS 100000 4 Kapitaal en ontwikkeling Brusoc

180° 12500 1 Communicatie en evenementen Brustart

3E 500000 67 Bouw en engineering Exportbru

8 INFINI 50000 37 ICT en digitale economie Brusoc

A vos services 16000 36 Handel en diensten Brusoc

Abdul LIAQAT 25000 2 Handel en diensten Brusoc

ABH IMMO 300000 15 Horeca Brucofin

ADNCO 680000 25 Bouw en engineering Brucofin

Afeex International bvba 45000 3 Transport en logistiek Brusoc

Afrika Market bvba 95000 3 Handel en diensten Brusoc

AHOOGA 130000 3 Handel en diensten Brustart

Akeza 34500 2 Handel en diensten Brusoc

Ali Irbik 17500 1 Handel en diensten Brusoc

Allerinvest 330000 3 Biotechnologie en gezondheid Brustart

ALVIG HOLDING 850000 35 Horeca Brucofin

Ambu Köse 11000 2 Transport en logistiek Brusoc

AMD 50000 2 Horeca Brupart

Antonio Paddeu 14520 1 Handel en diensten Brupart

APPTWEAK 100000 7 ICT en digitale economie Brustart

Arbre Mandarine 15000 2 Handel en diensten Brusoc

ARCHI TEXT PRODUCTION 200000 7,2 Audio-visueel en uitgeverij Brustart

Arexmo 95000 9 Transport en logistiek Brusoc

Arexmo 95000 9 Transport en logistiek Brusoc

Artexis Group 17521378 420 Communicatie en evenementen Gimb

ARTSOLUTION 150000 13 ICT en digitale economie Exportbru

ASIT biotech 2039064 20 Biotechnologie en gezondheid Srib

ASIT biotech 1000000 20 Biotechnologie en gezondheid Brustart

Ateliers B 41545 2 Horeca Brupart

Avitabile & Cavorzin 68000 3 Horeca Brusoc

AVP 575000 26 Audio-visueel en uitgeverij Brucofin

Aya-Mar 45000 3 Handel en diensten Brusoc

Aylin 40000 75 Handel en diensten Brusoc

B.G.H.M. 1735 124 Bouw en engineering Brinfin

B.M.V.O. 830290 0 Bouw en engineering Gimb

B.M.W.B. 3609 33 Bouw en engineering Brinfin

B2BOOST 300000 22 ICT en digitale economie Gimb

Babe 24000 1 Transport en logistiek Brusoc

Bahammou 45000 3 Horeca Brusoc

Bahammou 10000 3 Horeca Brusoc

Basma-Afrah 25000 3 Handel en diensten Brusoc

Bauwens Pascal 16000 1 Mode en Design Brusoc

BAZRA 100000 1 Handel en diensten Exportbru

BE ANGELS 25000 4 Kapitaal en ontwikkeling Gimb

Be Lyn's 32478 2 Horeca Brupart

Be-Bop Flor Vintage 50000 2 Handel en diensten Brupart

Belga Business Services 35000 2 Handel en diensten Brusoc

Belgian Wood World 15000 2 Handel en diensten Brusoc

Belgomarkt Coop 73000 3 Handel en diensten Brusoc

Benoît PAROTTE 15000 1 Mode en Design Brusoc

BI3 Fund 250160 0 Kapitaal en ontwikkeling Brustart

Biloba Sil SPRL 32000 1 Handel en diensten Brupart

BJH 48000 9 Horeca Brusoc

BK Mom 40000 3 Handel en diensten Brusoc

Bonco Mohamed Sokona Concept  
(BMS Concept)

48000 1 Handel en diensten Brusoc

BONJOUR MAURICE 50000 2 Mode en Design Brustart

Bottomup Innovation 50000 4 Handel en diensten Brustart

Brands 752150 9 Handel en diensten Brucofin

Brin d'Art 32000 2 Horeca Brusoc

BRITANIA INVEST 50000 3 Handel en diensten Exportbru

Bruservices 7464120 3 Bouw en engineering Gimb

Bruservices 123946 3 Bouw en engineering Brustart

Bruservices 2500000 3 Bouw en engineering Gimb

Brussels Bridge 42000 1 Bouw en engineering Brusoc

Partner Tussenkomst Job Activiteitssector FiliaalPartner Tussenkomst Job Activiteitssector Filiaal
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Brussels Recycling Metal 287500 10 Handel en diensten Brucofin

Bruxelles Emergences 30000 32 Communicatie en evenementen Brusoc

BUILDING INTEGRATED GREENHOUSES 
HOLDING

250000 5 Agro-voeding Brustart

Bulles & Paillettes 40000 2 Handel en diensten Brupart

ByPastel 75000 1 Horeca Brucofin

Cafébéguin 50000 7 Horeca Brusoc

CARASAP 150000 7 Transport en logistiek Brustart

Caroline MOREAU 6000 1 Handel en diensten Brusoc

Carrosserie CD 160000 2 Handel en diensten Brucofin

Casting House 20000 2 Mode en Design Brusoc

Caviss 23000 1 Communicatie en evenementen Brustart

CCRI 50000 1 Handel en diensten Brupart

CD PLUS 383500 10 Horeca Brucofin

Celej 95000 2 Agro-voeding Brusoc

Centre de Bien Etre Alia 25000 3 Handel en diensten Brusoc

Century 21 Wolu Way 50000 2 Bouw en engineering Brupart

Charbon Cinéma 91000 2 Audio-visueel en uitgeverij Brusoc

Cheikh 30500 2 Agro-voeding Brusoc

Chellala 40000 8 Horeca Brusoc

Chipote et Papote 41962 1 Handel en diensten Brupart

Chouconut 40500 2 Agro-voeding Brusoc

Claire SILVA MOREIRA 10000 1 Handel en diensten Brusoc

COMES 150000 14 Bouw en engineering Gimb

Cometra 20000 2 Transport en logistiek Brusoc

CommuniThings 250 7,5 ICT en digitale economie Brustart

CREATIVE DISTRICT VZW 50000 2 Communicatie en evenementen Brupart

D-Sight 100000 4 ICT en digitale economie Brustart

DE VISMIJN 100000 5 Agro-voeding Brustart

DECAFE 19000 2 Handel en diensten Brupart

DELIJIOUS 300000 30 Horeca Gimb

DELVAUX 4000000 307 Mode en Design Gimb

Delyss'Food 35000 2 Horeca Brusoc

DENDONCKER Maxim 10000 1 Handel en diensten Brupart

Destiny Group 18000 1 Horeca Brupart

Dhoore 30000 1 Bouw en engineering Brusoc

Diantaka-Fides Transport 90000 1 Transport en logistiek Brusoc

Didier KARERANGABO MASUMBUKO 25000 1 Transport en logistiek Brusoc

Diplomatic on top 95000 7 Handel en diensten Brusoc

Domchi International 250000 4 Handel en diensten Exportbru

Dominique GRINGOIRE 10500 1 Mode en Design Brusoc

E.F.S. 3000000 400 Communicatie en evenementen Exportbru

Eco-Vida 385000 21 Agro-voeding Brucofin

Edebex 500000 40 ICT en digitale economie Gimb

Eduarda DA COSTA CORREIA 15000 2 Handel en diensten Brusoc

Efarmz 150000 4 Handel en diensten Brustart

Efarmz 75000 4 Handel en diensten Brustart

Eke Construct 40000 2 Bouw en engineering Brusoc

Emirend 50000 3 Handel en diensten Brupart

En Stoemelings 25000 2 Agro-voeding Brusoc

ETCL 60000 2 Horeca Brusoc

Euro Afric Shipping 30000 1 Transport en logistiek Brusoc

EVERLASTING GROUP 1500000 35 Audio-visueel en uitgeverij Brucofin

Exposure Retail 182000 13 ICT en digitale economie Brustart

FAMOUS CLOTHES 4500000 194 Mode en Design Gimb

FÄRM.COOP 500000 99 Agro-voeding Gimb

Fermenthings 10000 2 Agro-voeding Brupart

Ferronnerie Nicolas 42000 2 Bouw en engineering Brusoc

Filet Ouro 40000 4 Horeca Brusoc

FLEXY 67000 8 Handel en diensten Exportbru

FMB 23000 2 Transport en logistiek Brusoc

FMB 26000 2 Transport en logistiek Brusoc

Foodmobiel 30000 2 Handel en diensten Brusoc

Foodmobiel 6000 2 Handel en diensten Brusoc
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Fouza 42000 1 Horeca Brupart

Galeries 125000 2 Audio-visueel en uitgeverij Brucofin

Garage Chamade 20000 1 Handel en diensten Brusoc

GENEROUS 150000 8 Agro-voeding Gimb

Géraldine BERTRAND 20000 1 Mode en Design Brusoc

Ginion Sports Cars 100000 2 Handel en diensten Brucofin

Ginion Sports Cars 100000 2 Handel en diensten Brucofin

Ginion Waterloo 450000 84 Handel en diensten Brucofin

GMP Belgium Bibliofilm 100000 9 Handel en diensten Exportbru

GreenWorks 22000 25 Handel en diensten Brusoc

Groupe Léon Vanlancker 1000000 107 Horeca Gimb

Haricot Magique 27000 2 Horeca Brusoc

Hayez Imprimeurs 325000 8 Audio-visueel en uitgeverij Brucofin

Hayez Imprimeurs 300000 8 Audio-visueel en uitgeverij Gimb

Herboristerie Bo Kay 24535 1 Handel en diensten Brupart

Hibiscus 42500 2 Horeca Brusoc

Histoires de Femme 15000 1 Handel en diensten Brusoc

Huurdersunie Anderlecht-Kuregem 110000 11 Bouw en engineering Brusoc

Huurdersunie Anderlecht-Kuregem 90000 11 Bouw en engineering Brusoc

IMAGILYS 100000 3 Biotechnologie en gezondheid Exportbru

Imema 25000 4 Transport en logistiek Brusoc

Immo FDS 668000 23 Handel en diensten Brucofin

Impresor 375000 19 Audio-visueel en uitgeverij Brucofin

Impresor 143000 19 Audio-visueel en uitgeverij Brucofin

Imprimerie Ariane 280000 19 Audio-visueel en uitgeverij Brucofin

Imran AHMAD 35000 1 Handel en diensten Brusoc

INNOVATION UNLIMITED 100000 25 Communicatie en evenementen Gimb

Interpneu Boonen 1000000 19 Handel en diensten Brucofin

IPM Press Print 5000000 233 Audio-visueel en uitgeverij Gimb

Isabelle GESLIN 14000 1 Horeca Brusoc

Italesp 165000 8 Horeca Brucofin

Italy Fresh Food 40000 3 Horeca Brupart

J.F.T. International 15000 2 Transport en logistiek Brusoc

Jérome DRAPPIER 12000 1 Handel en diensten Brusoc

Joly Look 60000 3 Handel en diensten Brusoc

Jonathan SCHUMACKER 8300 2 Horeca Brusoc

Juru Express 40000 2 Transport en logistiek Brusoc

Jyrelectric 23000 2 Bouw en engineering Brusoc

K-DO 45000 2 Handel en diensten Brupart

KA Logistics 32000 1 Transport en logistiek Brusoc

Kamilou 50000 8 Horeca Brusoc

KAZIDOMI 75000 4 Handel en diensten Brustart

KE Agency 50000 3 Communicatie en evenementen Brupart

Kemayou & Cie 90000 3 Handel en diensten Brusoc

Kone 30000 1 Handel en diensten Brusoc

Kossiwa MAWULE-DZOSSOU 20000 2,5 Handel en diensten Brusoc

KRC Travel 95000 10 Transport en logistiek Brusoc

Kristel KEUNINGS 14000 1 Handel en diensten Brusoc

KVS Logistic 10000 1 Transport en logistiek Brusoc

KWASSA FILMS 50000 2 Audio-visueel en uitgeverij Brustart

L2F 40000 5 Handel en diensten Brusoc

La Boulangerie des Tanneurs svba 50000 4 Agro-voeding Brusoc

La Boulangerie des Tanneurs svba 65000 4 Agro-voeding Brusoc

La Cambre 450000 28 Communicatie en evenementen Brucofin

LA WETTERENOISE 743680 31 Agro-voeding Gimb

Lady Fitness Palace 80000 3 Handel en diensten Brusoc

LATERAL THINKING FACTORY CONSULTING 150000 3,5 Bouw en engineering Brustart

LBG Properties 875000 17 Handel en diensten Brucofin

Le 47 Music Shop 36150 2 Handel en diensten Brupart

Le Champignon de Bruxelles 55000 6 Agro-voeding Brusoc

Le Champignon de Bruxelles 75000 6 Agro-voeding Brusoc

Le Phare du Kanaal 40000 2 Horeca Brusoc

Le Renard Bleu 22000 1,5 Horeca Brusoc

Leboni 33600 4 Horeca Brusoc
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Les Domaines Qui Montent - LDMQ 69155 2 Handel en diensten Brupart

Les films de l'Orangerie 13000 1 Audio-visueel en uitgeverij Brusoc

Les gauchers 36000 2 Horeca Brusoc

Les Petits Hardis 440000 1 Horeca Brucofin

Life Is Beautiful 45000 2 Horeca Brusoc

Little Food 70000 5 Agro-voeding Brusoc

Lokale werkwinkel van Sint-Joost-ten-Noode 80000 130 Handel en diensten Brusoc

LOOK&FIN 150000 25 ICT en digitale economie Brustart

Loyaltek 150000 8 ICT en digitale economie Brustart

L’Ere de la Terre 20000 3 Horeca Brusoc

M&F Group Service 21500 7 Handel en diensten Brupart

M.I.V.B. 247893 7848 Transport en logistiek Brinfin

M.N.S. 400000 5 Handel en diensten Brucofin

Ma Campagne Express 305000 11 Handel en diensten Brucofin

MADEMOISELLE GREEN 675000 17 Horeca Brucofin

Mademoiselle Productions 50000 7 Horeca Brupart

Maison de la Radio Flagey 1195787 2 Bouw en engineering Gimb

Majel 200000 10 Handel en diensten Brucofin

Mammouth 41000 2 Horeca Brusoc

Mamy Market 40500 2 Handel en diensten Brusoc

Mamy Market 7000 2 Handel en diensten Brusoc

MAN'S FIELD 1400000 16 Biotechnologie en gezondheid Brucofin

MARIVAUX 1050000 40 Horeca Brucofin

Matthieu STOCQ 34900 1 Handel en diensten Brupart

MDG 495787 26 Agro-voeding Gimb

MEDI-MARKET DOCKS 450000 10 Biotechnologie en gezondheid Brucofin

MEDI-MARKET EVERE 350000 19 Biotechnologie en gezondheid Brucofin

Media Actie Kureghem Stad 50000 10 Communicatie en evenementen Brusoc

Media Expo 200000 4 Communicatie en evenementen Brustart

MEDIANEXT 100000 7 Audio-visueel en uitgeverij Brustart

Meessen de Clercq 373125 3 Communicatie en evenementen Brucofin

Mehdi Couture 18600 1 Handel en diensten Brusoc

MESMOUDI Samir 28000 1 Horeca Brupart

Michael HERZL 20000 2 Horeca Brusoc

Miguel ESCUDERO 25000 1 Handel en diensten Brusoc

Mixwithlove 27000 3 Horeca Brusoc

Mmmmh ! 20543 13 Agro-voeding Gimb

Mohammed BAGHDAD 25000 1 Transport en logistiek Brusoc

MOVING IDEAS 225000 30 Communicatie en evenementen Brucofin

Mukabaranga Odette 40000 1 Handel en diensten Brupart

Mulieris 35000 24 Mode en Design Brusoc

Mummy Comes Here 35000 8 Horeca Brusoc

Murmuur 30000 12 Bouw en engineering Brusoc

MUSICMATIC 1000000 22 Communicatie en evenementen Gimb

MUUSELABS 150000 7 Audio-visueel en uitgeverij Brustart

Natacha CADONICI 10000 1 Mode en Design Brusoc

Neofytos MELEKOPOGLOU 20000 2 Handel en diensten Brupart

No-Sciences 80000 1 Agro-voeding Brusoc

Noureddine EL KHOUMSI 16300 1 Handel en diensten Brusoc

NUMERICAL MECHANICS APPLICATIONS 
INTERNATIONAL

247894 124 ICT en digitale economie Gimb

Obba 25000 1 Mode en Design Brusoc

Octave LALOUX 15000 1 Handel en diensten Brusoc

OFFICE DES PROPRIETAIRES 220000 16 Bouw en engineering Brucofin

OFFICE DES PROPRIETAIRES 200000 16 Bouw en engineering Brucofin

Omar ZAKI 20000 2 Handel en diensten Brusoc

Omnitrans 20000 1 Handel en diensten Brusoc

OPTIMY 300000 25 ICT en digitale economie Gimb

OUAT! 150000 6 ICT en digitale economie Brustart

Oussama EL-BOUZAÏDI CHIKHI 25000 1 Handel en diensten Brusoc

OVIZIO 213000 16 ICT en digitale economie Gimb

OZKAN & CO 782500 8 Handel en diensten Brucofin

Paragraphe Printing 25000 1 Communicatie en evenementen Brusoc

Pepibru 50000 5 Communicatie en evenementen Brusoc
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Perfect Service Company 25000 1 Handel en diensten Brusoc

Permafungi 20000 5 Agro-voeding Brusoc

Permafungi 80000 5 Agro-voeding Brusoc

Permafungi 100000 5 Agro-voeding Brusoc

Pipaillon 35000 3,5 Agro-voeding Brusoc

Haven van Brussel 83453 125 Transport en logistiek Brinfin

Private Lloyd Patrimonia 165000 10 Handel en diensten Brupart

Prixos 100000 9 Handel en diensten Brupart

PROCURAFRICA 100000 4 Transport en logistiek Exportbru

ProUnity 150000 4 ICT en digitale economie Brustart

ProUnity 100000 4 ICT en digitale economie Brustart

Proxyclick 500000 7 ICT en digitale economie Gimb

Pusha Moldovan 48000 2 Handel en diensten Brupart

QBIC BRUSSELS FUND 500000 5 Kapitaal en ontwikkeling Gimb

QBR Toison d'Or 450000 20 Horeca Brucofin

Ramesh SHRESTHA 22000 1 Handel en diensten Brusoc

Raybul 20000 1 Transport en logistiek Brusoc

Razzak Exotic 35000 2 Handel en diensten Brusoc

Real Impact Analytics Belgium 125000 100 ICT en digitale economie Brustart

Recolte 30500 1 Handel en diensten Brusoc

Reconfort + 100000 4 Bouw en engineering Brusoc

Reconfort + 35000 4 Bouw en engineering Brusoc

Rehobothe 40000 1 Handel en diensten Brusoc

Renewable Energy Construct Arlon 67 188500 0 Bouw en engineering Gimb

Renewable Energy Construct Arlon 67 431500 0 Bouw en engineering Gimb

Reptishop 56000 1 Handel en diensten Brusoc

Restaurer 69000 4 Horeca Brusoc

Retaildrive 250000 15 ICT en digitale economie Exportbru

Royal Léopold Club 1650000 8 Handel en diensten Brucofin

Sacha 22000 4 Transport en logistiek Brusoc

Saha 40000 2 Handel en diensten Brusoc

Sandrine Mushimiyimana 10000 2 Handel en diensten Brupart

Sara Trading 25000 2 Handel en diensten Brusoc

Abderrahim Rharrab 25000 2 Handel en diensten Brusoc

Mohamed Rharrab 25000 2 Handel en diensten Brusoc

Saveur Naturelle 30000 2 Handel en diensten Brupart

SCALE I 500000  Kapitaal en ontwikkeling Gimb

SCORE BRUSSELS 85000 3 Audio-visueel en uitgeverij Brustart

Sdesign 90000 4 Communicatie en evenementen Gimb

Secret Gourmand 231000 7 Agro-voeding Brucofin

Secret Gourmand 30000 7 Agro-voeding Brustart

SEEDER FUND 1000000 6 Kapitaal en ontwikkeling Gimb

SHAREBOX 175000 1 Communicatie en evenementen Brustart

SHARINGBOX 150000 80 Communicatie en evenementen Exportbru

SHECCO 150000 12 Communicatie en evenementen Exportbru

SHOOT&PROVE 150000 4 ICT en digitale economie Brustart

SKWAREL 200000 6 ICT en digitale economie Brustart

Skyfarms 10000 2 Handel en diensten Brupart

Smartcall 36500 3 Telecommunicatie Brupart

SMARTFLATS 150000 20 Horeca Brustart

SMARTFLATS 200000 20 Horeca Brustart

SN AirHolding 4500000 350 Transport en logistiek Gimb

SN Invest 30000 2 Handel en diensten Brupart

Social Karma 150000 11 Communicatie en evenementen Brustart

SOCIETE POUR LA DISTRIBUTION DE 
PERIODIQUES, PRESSE ET PUBLICITE

255000 24 Transport en logistiek Exportbru

Solutions ID 22000 1 Communicatie en evenementen Brusoc

Springbok Media 150000 4 Communicatie en evenementen Brustart

ST'ART 1000000 6 Kapitaal en ontwikkeling Gimb

STARTUP FACTORY 150000 47 ICT en digitale economie Brustart

Studio Francine.com 95000 9 Handel en diensten Brusoc

STUDIO KOORACHOO 50000 1 Biotechnologie en gezondheid Exportbru

Super Business Transco 12000 2 Transport en logistiek Brusoc

Supersec 50000 4 Agro-voeding Brustart
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Sushi Factory 150000 12 Agro-voeding Brustart

Sybille Langh 31517 1 Handel en diensten Brupart

T.M.S. 80000 2,5 Handel en diensten Brusoc

Tanguy MESKENS 25000 1 Handel en diensten Brusoc

Taoufik QACHRI 7500 1 Handel en diensten Brusoc

Tavu 28000 2 Communicatie en evenementen Brusoc

TBS Food 34000 1 Horeca Brusoc

Tec Invest 30000 2 Handel en diensten Brusoc

Teonia 50000 3 Commerce et services Brustart

Terres Neuves 22500 2 Communicatie en evenementen Brusoc

Terres Neuves 70000 2 Communicatie en evenementen Brusoc

The Egg Exploitation 250000 4 Communicatie en evenementen Gimb

The Judgy Vegan 50000 3 Horeca Brusoc

The Right Stuff 30000 1 Agro-voeding Brusoc

The Verdant 19988 2 Horeca Brupart

THEA JEWELRY 75000 1 Mode en Design Brustart

THEODORUS II 1000000 3 Kapitaal en ontwikkeling Gimb

THEODORUS III 500000 3 Kapitaal en ontwikkeling Gimb

Thielemans & Go 675000 15 Handel en diensten Brucofin

TIC Harmony 30000 2 ICT en digitale economie Brusoc

TL HUB 120000 3 ICT en digitale economie Brustart

TPF 2500000 4000 Bouw en engineering Exportbru

TPF 2000000 4000 Bouw en engineering Exportbru

Tradex. 49500 2 Handel en diensten Brusoc

Trinist 270000 3 Handel en diensten Brucofin

Trinist 92500 3 Handel en diensten Brucofin

Turtle 20000 1 Agro-voeding Brupart

Twylite 95000 3 Audio-visueel en uitgeverij Brusoc

Ubidata 500000 9 Transport en logistiek Gimb

Ugoki Star 13000 1 Handel en diensten Brusoc

UMEDIA 500000 91 Audio-visueel en uitgeverij Gimb

Huurdersunie Anderlecht Kuregem 110000 11 Bouw en engineering Brusoc

Huurdersunie Anderlecht Kuregem 90000 11 Bouw en engineering Brusoc

Urban Gardener 16000 1 Handel en diensten Brupart

Urban Farm Company 50000 3 Agroalimentaire Brustart

UTT Motorbikes Brussels 27000 2 Handel en diensten Brusoc

Vanparys Confiseur 500000 36 Agro-voeding Exportbru

Vanparys-Candihold 930000 36 Agro-voeding Gimb

Vanparys-Candihold 250000 36 Agro-voeding Brucofin

Vedat CESMELI 19000 1 Transport en logistiek Brusoc

Vegasme 17000 1 Handel en diensten Brupart

Vetro Vetro 30000 1 Handel en diensten Brusoc

VIANGRO 3000000 505 Agro-voeding Gimb

Vidéo Europe 135000 1 Communicatie en evenementen Brucofin

VINTAGE SERVICES 200000 1 Horeca Brustart

Volu & C° 60000 3 Horeca Brusoc

Web Generation 13500 1 ICT en digitale economie Brupart

WHITE CINEMA BRUSSELS 1000000 11 Audio-visueel en uitgeverij Brucofin

Yas Taxi 35000 1 Transport en logistiek Brusoc

YOUTIC 50000 2 ICT en digitale economie Brustart

Yummy Ice and Sorbets 40000 2 Agro-voeding Brustart

Z.E. Taxi 30000 6 Transport en logistiek Brusoc

Zaoui Hachem 30500 1 Agro-voeding Brupart
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