
Bent u op zoek naar financiering  
voor uw  ondernemingsproject ?

Faciliteert en vervolledigt  
de financieringsketen van uw onderneming

info@finance.brussels
T +32 2 548 22 11

Voor alle  financieringsaanvragen 
kunt u terecht op onze website: 

Wie zijn wij?
En welke financieringsoplossingen bieden we aan ?

We zijn een naamloze vennootschap van 
openbaar nut. We faciliteren en vervolledigen de 

financieringsketen voor ondernemingen die waarde 

creëren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hoe? 

Door concrete oplossingen aan te reiken voor de 

financiële behoeften van ondernemers, in de vorm van 

leningen, participaties of waarborgen, op beslissende 

momenten in hun bestaan: oprichting, uitbreiding, 

innovatie, internationalisering, ecologische transitie, 

overname-overdracht.

We richten ons op twee specifieke doelgroepen: 

start-ups, scale-ups en kmo’s enerzijds (investering 

van 100.000 tot 5 miljoen euro) en zko’s, sociale 
ondernemingen en coöperaties anderzijds (investering 

van 5.000 tot 150.000 euro).

Onze aandeelhouders:
Brussel Hoofdstedelijk Gewest - P&V Verzekeringen c.v. - Ethias n.v. - BNP Paribas Fortis n.v. - Belfius Bank België n.v.
ING België n.v. - AG Insurance n.v. -  Hydralis o.f.p. - Solvay n.v. - Partena v.z.w - KBC Private Equity n.v.

www.finance.brussels
We streven twee doelen na:
  

1. de economische dynamiek van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. Rekening houdend 

met de richtlijnen van haar economisch beleid. 

Met name het nastreven van de doelstelling 

van economische omschakeling naar 

voorbeeldmodellen op sociaal en milieugebied; 

2. het toepassen van de regels van goed 
industrieel, financieel en commercieel 
bestuur, alsmede het behalen van een normaal 

marktrendement dat rekening houdt met 

mogelijke investeringsrisico’s;



brusoc@finance.brussels
T +32 2 548 22 11

info@finance.brussels
T +32 2 548 22 11

Bent u een  START-UP, SCALE-UP, KMO 
op zoek naar financiering op maat? 

Zoekt u een BIJKOMENDE WAARBORG 
voor uw banklening?

Bent u een  ZKO, SOCIALE ONDERNEMING of COÖPERATIE  
op zoek naar financiële steun? 

Onze multicriteria-analyse houdt rekening met de 

duurzaamheid en de rentabiliteit van uw project en met de 

positieve effecten voor het Gewest om u de meest geschikte 

financieringsoplossing voor te stellen. Ons productaanbod is 

gebaseerd op de marktbehoeften en bestaat uit vijf financiële 

instrumenten die indien nodig kunnen worden gecombineerd. 

We vullen de door uw onderneming (kmo en zko) aan uw bank 

verstrekte zekerheden aan. We bieden de mogelijkheid van 

een gedeeltelijke waarborg op een of meer bankkredieten.

De doelgroep van onze financiële producten bestaat in de eerste 

plaats uit natuurlijke personen, zko’s, sociale ondernemingen, 

coöperaties of bepaalde vzw’s. 

Onze investeringsbenadering is gebaseerd op een duurzaam 

partnerschap.

We investeren geval per geval afhankelijk van het ontwikkelingsstadium  
van uw onderneming.

We bieden aangepaste en gepersonaliseerde financiële steun  
via ons Brusoc-team.

Ontdek de PROXILENING, een alternatieve financieringsbron 
voor uw onderneming!
De proxilening mobiliseert het spaargeld van Brusselse 

particulieren om uw onderneming in Brussel te financieren. 

Met andere woorden, of u nu een jonge zelfstandige bent of een 

gevestigde onderneming, u kunt via de proxilening een beroep 

doen op de financiële steun van uw familie en vrienden. 
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fbg-bwf@finance.brussels
T +32 2 548 22 11

Voor wie?

Bedrag:

Looptijd:

Beschrijving:

KAPITAAL-
PARTICIPATIE

CONVERTEERBARE 
LENING

ACHTERGESTELDE 
LENING 
(MEZZANINESCHULD)

OPEN UP
(LENING)

CITIZ US
(LENING)

COOP US
(KAPITAALPARTICIPATIE/

LENING)

RISE UP
(LENING)

ZKO’S, SOCIALE ONDERNEMINGEN EN COÖPERATIES

Handelsvennootschap Handelsvennootschap Handelsvennootschap

Van 100.000 tot 5.000.000 euro Van 100.000 tot 5.000.000 euro Van 100.000 tot 5.000.000 euro

Van 3 tot 7 jaar Van 3 tot 7 jaar Van 3 tot 7 jaar

• Intekening bij 
kapitaalsverhoging

• Minderheidsaandeelhouder 
naast private investeerders

• Verwachte 
marktrentabiliteit

• Mogelijkheid tot omzetting 
in aandelen indien wordt 
voldaan aan een aantal 
voorwaarden gedurende 
een bepaalde periode 

• Doelgroep: jonge 
innovatieve bedrijven 
met een lage 
terugbetalingscapaciteit

Kmo, zko en zelfstandige Kmo, zko en zelfstandige

WAARBORGEN

Maximaal 1.500.000 euro

Maximaal 10 jaar

• Mogelijkheid van een 
gedeeltelijke waarborg op 
een of meer bankkredieten

• Aanvulling op de 
zekerheden die al door de 
onderneming zijn verstrekt

• Bankhefboomeffect

• Mogelijkheid van een 
achtergestelde lening 
als aanvulling op uw 
bankkrediet van maximaal 
25.000 euro

HandelsvennootschapNatuurlijke persoon Sociale onderneming Coöperatie

Maximaal 100.000 euro Maximaal 100.000 euroMaximaal 25.000 euro Maximaal 150.000 euro

Van 1 tot 5 jaar Van 1 tot 5 jaar Van 1 tot 5 jaar
Uitstaphorizon tussen 

5 en 10 jaar

• Sociaal ondernemerschap 
en coöperaties 
ondersteunen

• Vaste rentevoet van 4%

• Voor een onderneming 
in dienst van een 

maatschappelijk doel

• Vaste rentevoet van 2% 
of 4%

• Minimuminbreng van 3%

• Uw activiteit opstarten en 
uitbouwen

• Vaste rentevoet van 2% 
of 4%

• Minimuminbreng van 6.200 
euro

• Uw onderneming oprichten 
en uitbouwen

PROXILENING

Maximaal 250.000 euro

Van 5 tot 8 jaar

• Lenen van familie of vrienden

• De lening is achtergesteld

• De kredietgever geniet een 
jaarlijks belastingvoordeel en 
een eenmalig belastingkrediet 
van 30%

• Rentevoet tussen 0,875% en 
1,75% in 2021

START-UPS, SCALE-UPS EN KMO’S

• Terugbetaling achtergesteld 
aan die van de zogenaamde 
senior schuld

• Kan worden beschouwd als 
quasi-kapitaal

• Bankhefboomeffect

• Doelgroep:bedrijven met 
een terugbetalingscapaciteit 
en waarvan de 
financieringsbehoefte moet 
worden aangevuld met 
een lening

• We bieden een vaste 
rentevoet die het 
risicoprofiel van elk project  
weerspiegelt.


