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Op organisatorisch vlak was 2016 een scharnierjaar voor het 
Brussels Waarborgfonds. Maar 2016 was vooral een jaar waarbij 
het Fonds volledig zijn rol kon vervullen bij de ondersteuning 
van de heropleving van de Brusselse economie als gevolg van 
de lockdown van 2015 en de dramatische aanslagen van 22 
maart 2016 in Brussel. 

In de eerste plaats, inzake het operationele gedeelte, verliep de 
openbare aanbesteding betreffende het operationele beheer 
van het Fonds op 30 juni 2016. Tot die datum werd het Fonds 
gezamenlijk beheerd door finance.brussels /GIMB groep en 
het Participatiefonds in vereffening.  

Sinds 1 juli 2016 heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering 
beslist om het operationele beheer volledig toe te vertrouwen 
aan finance.brussels/GIMB groep via haar dochtermaatschappij 
Brupart. 

Evenwel is dit een eerste stap in het kader van een bredere 
reorganisatie gezien de Brusselse regering binnenkort zich zal 
beraden over de rationalisering van de financiële instrumenten 
en met name de herziening van de ordonnantie van 22 april 
1999 betreffende de oprichting van het Fonds teneinde de 
modaliteiten van zijn werking te herzien. De regering wenst 
namelijk de rol van het Fonds te versterken via de toekenning 
van de nodige middelen opdat het Fonds zijn rol bij de 
oprichting en ontwikkeling van Brusselse bedrijven ten volle 
kan vervullen.

Vervolgens hebben de lockdown van eind 2015 en de 
aanslagen van 22 maart 2016 een negatieve impact gehad op 
de Brusselse economie en op de gezinsuitgaven. De handel, 
de hotelsector en het toerisme werden het zwaarst getroffen. 

Gezien deze dramatische situatie, heeft de Regering van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest vanaf 22 april 2016 een reeks 
crisismaatregelen getroffen met het oog op het herstel van 
het vertrouwen en om de duurzaamheid van de Brusselse 
bedrijven te garanderen. Sommige van deze crisismaatregelen, 
waaronder de belangrijkste, werden door finance.brussels/
GIMB groep en het Brussels Waarborgfonds uitgewerkt 
en gerealiseerd. Deze maatregelen waren van kracht tot  
31 december 2016.        

Concreet, elke onderneming die een omzetdaling van 
minstens 30% kon aantonen voor het laatste trimester 2015 en 
het eerste trimester 2016, kon een kredietaanvraag indienen bij 
finance.brussels/GIMB groep. De onderneming kon genieten 
van een voordelige interestvoet en een kapitaalsvrijstelling 
tot eind 2016. Het Fonds heeft het geheel aan toegekende 
crisisleningen gewaarborgd a rato van 65% of 80%.

Het Fonds verleende garanties voor 54 aanvragen voor een 
bedrag van 3.450.250 € ter dekking van 5.219.000 € aan 
leningen. De belangrijkste sectoren die werden gesteund zijn 
de horeca en de handel. Dankzij deze maatregelen konden 
618 jobs behouden blijven.

Tenslotte keurde het Fonds in 2016 voor bijna 12.300.000 € 
aan interventies goed (crisismaatregelen inbegrepen) waarmee 
1.199 banen werden gecreëerd of gehandhaafd.  

Wegens de hierboven vermelde maatregelen verhoogde het 
bedrag van de tussenkomst van het Fonds met bijna 4 miljoen 
ten opzichte van 2015.

Daarom wil ik alle leden van de Raad van Bestuur alsook het 
team van finance.brussels  bedanken voor hun doeltreffend 
werk voor een jaar met talrijke uitdagingen. 

Als doelstelling voor 2017 staat de versterking van de 
actiemiddelen van het Fonds op de agenda ter realisering van 
de reorganisatie die synoniem staat voor een steeds optimalere 
dienstverlening voor de Brusselse ondernemingen. 

Nathalie Noël
Voorzitster 

WOORD VAN DE 
VOORZITSTER
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HISTORIEK & 
WETGEVENDE ASPECTEN

Het Brussels Waarborgfonds is een financieel 
instrument dat de K.M.O.’s, de zelfstandigen en de 
vrije beroepen toelaat om gemakkelijker toegang te 
krijgen tot de bankkredieten, dankzij de waarborg van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De onderneming 
of de zelfstandige beschikt namelijk niet altijd over 
voldoende reële of persoonlijke waarborgen om een 
krediet bij een bankinstelling te bekomen.

De taak van het Brussels Waarborgfonds bestaat erin aan kredietinstellingen, 
mits betaling van een premie, een substantieel deel van de waarborgen 
toe te kennen die van KMO’s en zelfstandigen vereist worden voor de 
toekenning van beroepskredieten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het Waarborgfonds werd opgericht door de wet van 24 mei 1959 en 
was oorspronkelijk nationaal. Deze wet van 24 mei 1959 werd daarna 
vervangen door de wet van 4 augustus 1978 (B.S.,17.08.1978) tot 
economische heroriëntering. Ingevolge de bijzondere wet van 8 augustus 
1988 tot hervorming der instellingen werd het Waarborgfonds in 1988 
geregionaliseerd. De tussenkomst- en werkingsvoorwaarden werden 
vastgelegd bij Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest van 12 juni 1997 (B.S., 25.07.1997 en 22.01.1998).

Tot slot werd in 1999 door het Brussels Parlement, op voorstel van de 
Regering, een ordonnantie gestemd waardoor de opdracht van het 
Fonds opnieuw wordt omschreven. «De taak van het Fonds bestaat 
erin de toekenning van beroepskredieten in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest te vergemakkelijken» volgens de ordonnantie van 22 april 1999  
(B.S., 14.10.1999).

Door het steeds groeiende succes van het Brussels Waarborgfonds 
werd in de loop van het jaar 2008 een nieuw reglement opgesteld. Dit 
Besluit van 19 juni 2008 (B.S., 27.08.2008) heeft betrekking op de nieuwe 
algemene regelgeving van het Brussels Waarborgfonds en heft derhalve 
de regelgeving op van 5 april 2004 (B.S., 29.04.2004). Deze nieuwe 
regelgeving trad in werking op 1 oktober 2008 en geeft het Fonds de 
aanzet voor een nieuwe dynamiek. 

Geconfronteerd met een economisch en financieel moeilijke periode eind 
2008 heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering adequaat gereageerd 
door crisismaatregelen te nemen om de ondernemers zo goed mogelijk 
te ondersteunen. Deze maatregelen waren van toepassing van 15 februari 
2009 tot en met 31 december 2009. Na viermaal te zijn verlengd werden 
ze beëindigd op 30 juni 2013.

Een nieuw reglement is sindsdien van toepassing door het Besluit van 20 
juni 2013. Dit reglement legt het accent op de groene economie en de 
microfinanciering door de creatie van twee nieuwe producten, de Groene 
Snelwaarborg en de Snelwaarborg voor Microfinanciering.

Naar aanleiding van de beëindiging van de overheidsopdracht met het 
oog op het operationele beheer van het Brussels Waarborgfonds dat tot 
30 juni 2016 werd verzorgd door finance.brussels/GIMB groep (frontoffice) 
en het Participatiefonds in vereffening (backoffice) samen, vertrouwde de 
Brusselse Hoofdstedelijke Regering de opdracht voor het operationele, 
boekhoudkundige en financiële beheer van het Brussels Waarborgfonds 
toe aan finance.brussels/GIMB groep, die de opdracht op zijn beurt 
aan Brupart, zijn dochtermaatschappij, overdroeg. Deze gedelegeerde 
opdracht ging van start op 1 juli 2016.
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WERKING
VAN KRACHT ZIJNDE WETGEVING 
ALGEMEEN REGLEMENT VAN HET BRUSSELS 
WAARBORGFONDS VAN 20 JUNI 2013  
(B.S., 02.07.2013)

   Toepassingsgebied  
     Het Brussels Waarborgfonds is er voor :
     de micro-, de kleine en de middelgrote ondernemingen (volgens de 
       Europese definitie), de zelfstandigen, de vrije beroepen en vzw’s : 

  van alle activiteitensectoren, uitgezonderd deze opgenomen in  
  bijlage 1 van het Besluit, deze opgenomen in de Europese regelgeving 
  (De Minimis), alsook de ondernemingen die voor meer dan 25% in 
  handen zijn van een publiekrechtelijk rechtspersoon 

  die investeren binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

  waarvan de financiële structuur (verhouding tussen het gecorrigeerde 
  eigen vermogen en het balanstotaal) ten minste 10% bedraagt en 
  waarvan het bedrijfskapitaal positief is rekening houdend met  
  het project. 

  Kernprincipes   
  De waarborg van het Fonds is aanvullend

  De waarborg van het Fonds heeft enkel betrekking op het kapitaal 
  (met uitsluiting van de intresten) 

  De waarborg van het Fonds houdt altijd in dat de bank een deel van 
  het kredietrisico draagt 

  De waarborg van het Fonds is specifiek voor het krediet waarvoor de 
  tussenkomst wordt aangevraagd

     Interventietypes   
        Het Fonds komt op 3 manieren tussen : 
  Het Voorakkoord (vóór de kredietaanvraag) : 
  De aanvrager dient zijn aanvraag via een vooropgesteld formulier 
  rechtstreeks in bij het Fonds om een principieel akkoord te 
  bekomen voor de toekenning van de waarborg van het Fonds.

  Het Voorakkoord, dat in voorkomend geval na onderzoek door 
  de Raad van Bestuur aan de aanvrager wordt afgeleverd,  
  is 4 maanden geldig. 

  Vervolgens richt de door de aanvrager gekozen kredietinstelling 
  een aanvraag van Bevestiging van het Voorakkoord tot het Fonds.

  De Waarborg op Aanvraag : 
  De kredietinstelling dient de waarborgaanvraag in bij het Fonds 
  via een vooropgesteld formulier. Het Fonds kent in voorkomend 
  geval de waarborg toe aan de kredietinstelling na onderzoek van 
  het dossier door de Raad van Bestuur. 

  De Snelwaarborg : 
  Het Fonds beslist binnen de 8 werkdagen voor kredieten die strikt 
  aan bepaalde voorwaarden voldoen, hetgeen een versneld 
  onderzoek van de kredietaanvragen toelaat. Drie producten 
  werden ingevoerd: de Klassieke Snelwaarborg, de Groene 
  Snelwaarborg en de Snelwaarborg voor Microfinanciering.
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4Tussenkomstmodaliteiten 
4.1 De Waarborg op Aanvraag en het Voorakkoord

 De Waarborgen op Aanvraag en de Voorakkoorden kunnen de beroepskredieten dekken 
bestemd ter financiering van de roerende, onroerende en immateriële investeringen, de 
overname van handelsfondsen, de afkoop van aandelen of maatschappelijke aandelen, 
de (weder)samenstelling van bedrijfskapitaal, de verrichtingen van financiële leasing, de 
borgstellingskredieten, de herstructureringen van kredieten, …

De dekking varieert tussen 50% en 80% volgens het type krediet (aflosbaar en/of niet-
aflosbaar) en volgens het statuut starter of niet-starter.

De duur van de tussenkomst is over het algemeen gelijk aan de duur van het krediet.  
Ze is echter beperkt tot 5 jaar voor de niet-aflosbare kredieten.

De beperking van de tussenkomst van de waarborg bedraagt 500.000 €, zo niet is een 
voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van de Minister vereist.

Op basis van een volledig dossier neemt het Fonds een beslissing binnen de 15 werkdagen.

Een eenmalige forfaitaire bijdrage is verschuldigd voor de van krachtwording van de 
waarborg.  Zij schommelt tussen de 0,50% en 0,90% van het bedrag van de waarborg per 
jaar van tussenkomst door het Fonds.

.

Het Fonds stelt producten met een snellere procedure, binnen de 8 werkdagen, ter 
beschikking van de kredietinstellingen.

Deze producten moeten aan strikte en specifieke criteria beantwoorden.

Er bestaan 3 types snelwaarborgen :

  De Klassieke Snelwaarborg

  De Groene Snelwaarborg

  De Snelwaarborg voor Microfinanciering

De Snelwaarborgen kunnen de beroepskredieten dekken bestemd ter financiering 
van de roerende, onroerende en immateriële investeringen, de overname van 
handelsfondsen, de afkoop van aandelen of maatschappelijke aandelen, de 
samenstelling van bedrijfskapitaal, de verrichtingen van financiële leasing en de 
borgstellingskredieten.

In het geval van de Groene Snelwaarborg gaat het erom de groene investeringen en/
of activiteiten te bevorderen.

Het percentage van tussenkomst varieert tussen 50% en 80% volgens het type krediet 
en het statuut starter en niet-starter.

De duur van tussenkomst is maximum 5 jaar.  In het geval van de Groene Snelwaarborg 
wordt de duur echter uitgebreid tot 15 jaar in functie van het type krediet.

Het bedrag van de tussenkomst in waarborg :

  varieert tussen 1.000€ en 20.000€ voor de Snelwaarborg  
  voor Microfinanciering

  varieert tussen 20.000€ en 50.000€ voor de Klassieke Snelwaarborg

  is beperkt tot 250.000€voor de Groene Snelwaarborg.

Voor de Klassieke Snelwaarborg en de Snelwaarborg voor Microfinanciering zijn de 
bijdragepercentages en de berekeningen identiek aan deze van de Waarborg op 
Aanvraag en het Voorakkoord.

In het geval van de Groene Snelwaarborg bedraagt het percentage van de bijdrage 
0,50% voor de aflosbare kredieten en 0,70% voor de niet-aflosbare kredieten.

4.2 De Snelwaarborgen
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Hierna stellen we de in 2016 gerealiseerde activiteiten van het Brussels 
Waarborgfonds voor op het gebied van de behandelde dossiers en de 
beheerde schadegevallen.      

Voor het jaar 2016 bedragen de reële verbintenissen van het Fonds 
12.270.329€, zijnde het totale bedrag van de tussenkomsten waarvoor 
het Fonds zijn akkoord gegeven heeft.

Het totale theoretische bedrag van de kredieten gewaarborgd door het 
Fonds bedraagt 19.199.794 €,  zijnde een gemiddelde dekking van 64 % 
van deze kredieten.

De Raad van Bestuur, die 26 keer is samengekomen tijdens het jaar, 
heeft 294 dossiers behandeld waarvan 254 nieuwe aanvragen en 40 
aanvragen voor wijzigingen en/of hernieuwingen van lopende dossiers.

De wijzigingsaanvragen bestaan voornamelijk uit wijzigingen van 
de karakteristieken van de gevraagde leningen, van de voorgestelde 
waarborgen, van de voorwaarden geformuleerd door de Raad voor de 
toekenning van de waarborg door het Brussels Waarborgfonds, die een 
effect kunnen hebben op het risico van het dossier.

Van de 254 nieuwe aanvragen hebben er 154 (61%) betrekking op 
waarborgaanvragen, 63 op voorakkoorden (25%), 21 op bevestigingen 
van voorakkoorden (8 %) en 16 op snelwaarborgen (6%).

Ten opzichte van het jaar 2015 stelt men een belangrijke toename vast 
van de waarborgaanvragen, 154 dossiers in 2016 tegenover 105 dossiers 
in 2015.  Anderzijds kennen de aanvragen voor een voorakkoord een 
belangrijke vermindering 63 dossiers in 2016 tegenover 105 in 2015.

De waarborgaanvragen afkomstig van kredietinstellingen 
vertegenwoordigen nog steeds een constant hoog  niveau.

Ondanks een kleine toename in 2016 blijft de snelwaarborg een 
product dat minder aangevraagd wordt door de kredietinstellingen. Dit 
is te wijten aan de gewijzigde voorwaarden voor toegang tot dit type 
product (beperkingen van de bedragen,…) sinds de invoering van het 
nieuwe reglement van juli 2013.

Op sectoraal niveau komen de aanvragen hoofdzakelijk vanuit de 
horeca, voedings- en textielzaken.

Beheer van de Schadegevallen
Het Fonds heeft in 2016 de geschillendossiers verder behandeld.  
Er werden 11 waarborgdossiers opgezegd in 2016, wat een totaal risico 
van 408.000€ inhoudt voor het Fonds.

Tijdens het boekjaar 2016 betaalde het Brussels Waarborgfonds de som 
van 1.362.501 € aan afrekeningen.

Het Fonds heeft de som van 165.305 € aan recuperaties ontvangen. 

2016 2015 2014 2013 2012
   Aantal nieuwe voorgelegde aanvragen 254 242 231 195 225

 met waarborgaanvragen 154 105 115 65 93

 voor snelwaarborgen 16 9 7 18 26

 met voorakkoorden 63 102 88 91 85

 voor bevestigingen van het  
voorakkoord

21 26 21 21 21

   Aantal voorgestelde wijzigingen 
   en hernieuwingen  40 68 56 54 65

   Aantal voorgelegde dossiers 
   Waarvan 4 met voorafgaandelijke toelating 

   van de Minister

294 310 287 249 290

ACTIVITEITEN 
IN 2016
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2016 2015

    V A S T E  A C T I V A 2.142.234 1.886.284

IV. Vorderingen op meer dan één jaar 1.269 7.486

           
VI. Vorderingen op ten hoogste 
      één jaar

1.753.382 103.045

          A. Handelsvorderingen

                400000 Debiteuren 11.245

          B. Overige vorderingen

              416000 Vordering op Brussels 
                                Gewest

1.741.800 91.800

              416100 Te ontvangen premies KT 5.358

              416900 Andere vorderingen 6.223

VIII. Liquide middelen 387.584 785.753

IX. Overlopende rekeningen 990.000

T O T A A L  D E R  A C T I V A 2.142.234 1.886.284

FINANCIËLE 
VERSLAGEN 

2016 2015

    E I G E N  V E R M O G E N -522.885 -503.805

V. Overgedragen winst (verlies) -522.885 -503.805

            141000 Overgedragen verlies van 
                             het vorige boekjaar

-503.805 -543.451

            140000 Winst van het boekjaar 39.646

            141000 Verlies van het boekjaar -19.080

    S C H U L D E N 2.665.120 2.390.090

X. Schulden op ten hoogste één jaar 24.874 114.790

            C. Handelsschulden

                1.. Leveranciers 14.910 114.368

            E. Schulden mbt belastingen, 
                 bezoldigingen en sociale lasten

                2. Bezoldigingen en sociale lasten 9.963 421

XI. Overlopende rekeningen 2.640.246 2.275.300

            493000 Over te dragen premies 419.522 512.794

            493100 Over te dragen premies 
                            na 01/07/16

199.833

            493500 Over te dragen dotatie 
                             Brussels Gewest

2.020.890 1.759.060

            499000 Wachtrekening 3.447

T O T A A L  D E R  P A S S I V A 2.142.234 1.886.284

BALANS 31.12.2016
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2016 2015
I. Bedrijfsopbrengsten 1.743.821 1.813.708

            D. Andere bedrijfsopbrengsten

                740100 Premies 185.987 198.969

                743000 Dotatie gewest 1.388.169 1.477.888

                743001 Terugbetaling op schadegevallen 165.305 136.851

            E. Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten 4.360

II. Bedrijfskosten 1.761.672 1.772.863

            B. Diensten en diverse goederen

                611300 Revisor kosten 9.269 12.551

                611600 Beheerskosten en opdrachten 313.990 615.646

                611800 Diverse kosten 20.463 16.526

                615300 Publiciteit & communicatie 4.950 7.100

                616800 Beheerskosten sociaal secretariaat 254

                 618110 Zitpenningen 39.889 39.073

                618150 Bijdrage voor publieke mandatarisse 7.571 6.943

            G. Andere bedrijfskosten 1.362.501 1.075.024

            I. Niet-recurrente bedrijfskosten 2.787

V. Financiële kosten 1.229 1.199

R E S U L T A A T  V A N  H E T  B O E K J A A R -19.080 39.646

RESULTATENREKENING 
31.12.2016
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2016 2015
Verbintenissen van waarborgen van kredieten 21.831.984 21.553.402
090000 Verb. van waarborgen van kredieten in omloop OUT 15.877.873 21.553.402

090200 Verb. van waarborgen van kredieten in omloop NA 01/07/16 OUT 5.954.111

Verbintenissen van waarborgen van opgezegde kredieten 5.283.146 8.486.073
090010 Verb. van waarborgen van opgezegde kredieten OUT 4.930.364 6.780.080

090020 Verb. van waarb. van opgezegde kr. geprovisionneerd OUT 448.252 959.401

090030 Verb. van waarb. van opgezegde kr. niet geprovisionneerd OUT -95.469 746.591

Voorziening schadegevallen

097000 Voorziening voor waarborgen kredieten OUT 867.534 1.905.024

B U I T E N  B A L A N S
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VERSLAG VAN DE RAAD 
VAN BESTUUR 
OVER DE REKENINGEN 2016

(VOLGENS DE ARTIKELEN 95 EN 96 VAN HET 
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN)

We hebben de eer u de jaarrekening voor te leggen van het boekjaar 
dat loopt van 1 januari 2016 tot 31 december 2016.

De rekening is opgesteld volgens de Belgische boekhoudregels. 

1Belangrijkste feiten van het boekjaar
4.1 La Garantie sur Demande et le Préaccord
Na de beëindiging van de overheidsopdracht voor het operationele beheer van het 
Brussels Waarborgfonds, dat tot 30 juni 2016 gezamenlijk werd verzorgd door de 
G.I.M.B. (frontoffice) en het Participatiefonds in vereffening (backoffice), vertrouwde de  
Brusselse Hoofdstedelijke Regering de opdracht voor het operationele, boekhoudkundige 
en financiële beheer van het Fonds toe aan de G.I.M.B., die de opdracht op haar beurt aan 
Brupart overdroeg. Die gedelegeerde opdracht ging van start op 1 juli 2016 en loopt tot  
30 juni 2017.

In dat kader werden de gegevens over de toegekende waarborgen gemigreerd naar 
finance.brussels/G.I.M.B. Groep, waar alle gegevens per 30 juni 2016 werden herzien en 
geoptimaliseerd.

Het mandaat van de revisor werd via een overheidsopdracht hernieuwd: de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering stemde op 1 december 2016 in met de benoeming van het 
auditbureau BST Bedrijfsrevisoren bvba (controle en certificatie van de rekeningen 2016, 
2017 en 2018).

De notulen van de raad van bestuur van het Fonds vanaf de regionalisering ervan tot en 
met 2012 werden overgebracht naar het gewestelijke archief.

Naast het toekennen van klassieke waarborgen zoals bepaald in het besluit van de  
Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 juni 2013 houdende het nieuwe algemeen 
reglement van het Fonds, nam voormelde regering in samenwerking met finance.brussels 
/G.I.M.B. Groep een aantal crisismaatregelen. Na de lockdown in 2015 en de aanslagen van 
22 maart 2016 in Brussel wilde de gewestregering namelijk het vertrouwen herstellen en 
het voortbestaan van de Brusselse ondernemingen garanderen.

In dat kader werd aan Brustart en Brupart gevraagd om voor een maximumbedrag van 
€ 250K kredieten toe te kennen, waarbij Brupart instaat voor de kredieten tot € 20K en 
Brustart voor de kredieten van € 21K tot € 250K.

Het gaat om kaskredieten die worden toegekend aan elke Brusselse onderneming die 
aantoont dat haar omzet door voormelde gebeurtenissen met minstens 30% is gedaald. 
Voor die kredieten geldt een rentevoet van 2% bij Brupart en van 4% bij Brustart plus een 
kapitaalvrijstelling tot eind 2016. Die maatregelen waren van kracht tot 31 december 2016. 
Het Fonds heeft al deze door finance.brussels/G.I.M.B. Groep toegekende crisiskredieten 
voor 65% of 80% gewaarborgd, naargelang het om een starter ging of niet.
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2Toelichting bij de jaarrekening

2.1 Resultatenrekening

Het boekjaar wordt afgesloten met een verlies van € 19K tegenover een winst van € 40K  
in 2015. 

De bedrijfsopbrengsten bedragen € 1.744K, tegenover € 1.814K aan het einde van het vorige 
boekjaar.Ze omvatten voornamelijk de geïnde premies, verminderd met de overdrachten (€ 
186K), het in het resultaat opgenomen bedrag van de dotatie van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest (€ 1.388K) en de bedragen die gerecupereerd werden in de geschillendossiers (€ 
165K).

Het bedrag van de dotatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat is opgenomen in de 
overige bedrijfsopbrengsten wordt bepaald op grond van de betalingen/inningen in het 
boekjaar (subsidies van het Gewest niet meegerekend), volgens de methode die elk jaar wordt 
toegepast. 

De bedrijfskosten bedragen € 1.762K, tegenover € 1.773K aan het einde van het vorige 
boekjaar. Ze omvatten voornamelijk diverse goederen en diensten (€ 396K) en de vergoeding 
van schadegevallen. 

(€ 1.363K).

De diverse goederen en diensten nemen met € 302K af ten opzichte van het jaar 2015. 
Dat wordt verklaard door de overname door Brupart van het operationele beheer van het 
Fonds vanaf 1 juli 2016 zoals hoger vermeld, waardoor de beheerkosten, die vroeger door 
het Participatiefonds in vereffening en door G.I.M.B. aan het Fonds gefactureerd werden, 
sindsdien ten laste genomen worden door Brupart. De kosten die ten laste van het Fonds 
blijven, zijn voornamelijk de zitpenningen en honoraria van de commissaris.

De vergoeding van schadegevallen neemt toe met € 288K in vergelijking met het jaar 2015.

2.2 Balans

Het balanstotaal per 31 december 2016 bedraagt € 2.142K, tegenover € 1.886K eind vorig 
boekjaar.

Het grootste deel van de activa bestaat uit de vordering op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
van € 1.742K en € 388K aan kasmiddelen.

De vordering op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest omvat het saldo van de dotatie van 2015 
voor een bedrag van € 92K en de dotatie van € 1.650K voor het jaar 2016.

De passiva bestaan voornamelijk uit de overgedragen premies (€ 620K), de overdracht van de 
dotaties van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (€ 2.021K) en het overgedragen verlies (€ -523K).
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3Belangrijke gebeurtenissen sinds 
de afsluiting van het boekjaar

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

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 weergegeven. Hij verklaart verder dat de vennootschap geen 
enkel belangrijk of abnormaal risico heeft geïdentificeerd en dat de 
enige risico’s of onzekerheden waarmee de vennootschap werd 
geconfronteerd, inherent waren aan de uitgeoefende activiteit. 

Aangezien de vennootschap op 31 december 2016 een overgedragen 
verlies vertoont, dient in toepassing van artikel 96 van het Wetboek 
van Vennootschappen de toepassing van de waarderingsregels in de 
veronderstelling van continuïteit verantwoord te worden. Rekening 
houdend met de financiering van de activiteit van het Brussels 
Waarborgfonds door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in naleving 
van artikel 4 van de ordonnantie van 22 april 1999 houdende de 
oprichting van het Fonds, is de toepassing van de waarderingsregels in 
de veronderstelling van continuïteit volledig verantwoord.

Jos Vanneste 
Vice-voorzitter 

Nathalie Noël 
Voorzitster

2.3 Tussenrekeningen

De waarborgverbintenissen op lopende kredieten bedragen € 21.832K 
per 31 december 2016, tegenover € 21.199K per 31 december 2015. 
Dat dit bedrag in 2016 ongeveer gelijk is aan dat van 2015 wordt 
voornamelijk verklaard door:

de daling tussen 30 juni 2016 en 31 december 2016 met bijna € 
5.291K verbintenissen die vóór 1 juli 2016 geactiveerd werden. 
Het gaat voornamelijk om vervallen verbintenissen (waarbij de 
waarborg zijn contractuele einddatum bereikt).  

de activering in 2016 van 136 nieuwe waarborgen (waaronder 
zowel voormelde klassieke waarborgen als waarborgen voor 
crisiskredieten), tegenover maar 49 in 2015.

De waarborgverbintenissen voor opgezegde kredieten bedragen  
€ 4.930K per 31 december 2016, tegenover € 6.780K per 31 december 
2015. Die daling wordt verklaard doordat 21 dossiers (goed voor  
25 verschillende waarborgen) uitbetaald werden in 2016, waardoor al 
die dossiers uit de rekening verdwenen, maar ook doordat sommige 
dossiers afgesloten werden zonder verlies (het opgezegde krediet kon 
worden aangezuiverd door de realisatie van de zekerheden). Tot slot 
werden 11 nieuwe opzeggingen vastgesteld/aangegeven in 2016, wat 
een opzeggingsrisico van bijna € 408K vormt.

De waarborgverbintenissen voor opgezegde kredieten waarvoor een 
voorziening werd aangelegd bedragen € 448K per 31 december 2016, 
tegenover € 959K per 31 december 2015. Die daling is het gevolg van 
de herziening van oude dossiers in het kader van de integratie van het 
Fonds.

De waarborgverbintenissen voor opgezegde kredieten waarvoor geen 
voorziening werd aangelegd bedragen € -95K, tegenover € 747K per  
31 december 2015. Die daling is het gevolg van de herziening van oude 
dossiers in het kader van de integratie van het Fonds.

De voorziening voor kredietwaarborgen bedraagt € 868K per 
31 december 2016, tegenover 1.905K eind vorig boekjaar. 
De lagere voorziening is het gevolg van de nieuwe methode voor het 
berekenen ervan, beschreven in de nieuwe waarderingsregels.Om de 
berekeningsmethode te vereenvoudigen werd de voorziening berekend 
op grond van een percentage dat toegepast wordt op de uitstaande 
waarborgen. Dat percentage is gebaseerd op de schadevergoedingen 
die in de laatste vijf jaar werden uitbetaald in verhouding tot de 
uitstaande waarborgen (waaronder ook de opgezegde waarborgen).
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Tel.: + 32 2 548 22 10 
Fax: + 32 2 511 59 09

E-Mail:
Nieuwe aanvragen :  fbg-bwf@srib.be
Activatie van een waarborg/ Geschil :  bofbgbwf@gimb.be

www.waarborgen.be

ONZE COÖRDINATEN
finance.brussels / GIMB groep 
de Stassartstraat, 32 
1050 Brussel
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