
Brussels Waarborgfonds 

BALANS 

31 DECEMBER 2019 

 2019 2018 

V A S T E  A C T I V A 3.745.905 3.360.082 

VI. Vorderingen op ten hoogste één jaar 61 0 
            B. Overige vorderingen 
                416100 Terug te krijgen bedrijfsvoorheffing 

61 

 

VIII. Liquide middelen 3.745.845 3.360.082 

T O T A A L  D E R  A C T I V A  3.745.905 3.360.082 

E I G E N  V E R M O G E N 0 -206.328 

V. Overgedragen winst (verlies) 0 -206.328 
            141000 Over te dragen verlies 0 -206.328 

S C H U L D E N 3.745.905 3.566.410 

X. Schulden op ten hoogste één jaar 57.382 24.006 
            C. Handelsschulden 
                1. Leveranciers 

23.062 11.856 

            E. Schulden mbt belastingen, bezoldigingen en 
                 sociale lasten 
                1. Belastingen 

 

2.439 
                2. Bezoldigingen en sociale lasten 7.612 9.711 

            F. Andere schulden             

489500 Schuld BHG 
26.708 

 

XI. Overlopende rekeningen 3.688.523 3.542.403 
            493000 Over te dragen premies vóór 01/07/16 97.673 170.045 
            493100 Over te dragen premies na 01/07/16 338.338 120.770 
            493500 Over te dragen dotatie Brussels Gewest 3.252.513 3.251.588 

T O T A A L  D E R  P A S S I V A  3.745.905 3.360.082 
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Brussels Waarborgfonds 

RESULTATENREKENING 

31 DECEMBER 2019 

 2019 2018 

I. Bedrijfsopbrengsten 1.322.635 1.217.278 
            D. Andere bedrijfsopbrengsten                 

740100 DOTATIE GEWEST 1.012.462 719.440 
                743100 PREMIES 132.520 432.598 
                743200 TERUGBETALING OP SCHADEGEVALLEN 177.654 65.240 

II. Bedrijfskosten 1.116.122 1.054.987 
            B. Diensten en diverse goederen                 

611300 REVISOR KOSTEN 9.680 9.317 
                611800 DIVERSE KOSTEN 5.507 6.641 
                613217 DIVERSE FEES  5.518 

                613218 ERELONEN ADVOCATEN 12.736  

                613320 RECEPTIEKOSTEN 3.458 3.626 
                615300 COMMUNICATIEKOSTEN 1.879 1.246 
                616800 BEHEERSKOSTEN SOCIAAL SECRETARIAAT 2.351 2.517 
                618110 ZITPENNINGEN 35.776 43.630 
                618150 BIJDRAGE VOOR PUBLIEKE MANDATARISSEN 6.721 7.098 

            G. Andere bedrijfskosten 
                643100 VERGOEDINGEN VAN SCHADEONGEVALLEN 

1.038.015 975.394 
V. Financiële kosten 185 92 

R E S U L T A A T  V A N  H E T  B O E K J A A R  206.328 162.199 

B U I T E N  B A L A N S 

Verbintenissen waarborgen Gewest 
042000 Waarborg BHG voor goed einde van verbintenissen 

Verbintenissen dotaties Gewest 
056000 Verbintenis functioneringsdotatie BHG  

Verbintenissen van waarborgen van kredieten 
090000 Verb. van waarborgen van kredieten in omloop 
090200 Verb. van waarborgen van kredieten in omloop NA 01/07/16 

Verbintenissen van waarborgen van opgezegde kredieten 
090010 Verb. van waarborgen van opgezegde kredieten 
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2019 2018 

31.356.428 

33.147.613 

92.000 

30.136.193 31.100.936 
3.904.693 6.645.744 

26.231.500 24.455.192 

1.220.235 2.046.677 
1.220.235 2.046.677 
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Brussels Waarborgfonds 
Verslag van het bestuursorgaan over de rekeningen 2019 

 

Wij hebben de eer u de rekeningen voor te leggen van het boekjaar aangevangen op 1 januari 2019 en 

afgesloten op 31 december 2019. 

De rekeningen werden opgesteld overeenkomstig de door de raad van bestuur vastgestelde 

waarderingsregels.  

 

1. Belangrijkste feiten van het boekjaar 

 

Na de beëindiging van de overheidsopdracht voor het operationele beheer van het Brussels 

Waarborgfonds (BWF), dat tot 30 juni 2016 gezamenlijk werd verzorgd door de GIMB (frontoffice) 

en het Participatiefonds in vereffening (backoffice), vertrouwde de Brusselse Hoofdstedelijke 

Regering het operationele, boekhoudkundige en financiële beheer van het Fonds toe aan de GIMB, 

die de opdracht op haar beurt aan haar dochteronderneming Brupart (Participatiefonds Brussel) 

heeft overgedragen. Deze gedelegeerde opdracht die is gestart op 1 juli 2016 voor een periode van 

een jaar, werd vervolgens met bijvoegsels verlengd. Er dient opgemerkt te worden dat Brupart nv 

op 23 april 2019 via fusie is opgegaan in Brusoc nv. 

 

In 2019 werden in totaal 112 nieuwe dossiers ingediend bij het Fonds.  De raad van bestuur heeft 

toestemming verleend voor 88 dossiers, goed voor meer dan 11,6 miljoen euro aan waarborgen, 

waarvan 57 dossiers effectief voor meer dan 8,5 miljoen eurowerden geactiveerd , wat een daling 

is ten opzichte van 2018 (met bijna 1 miljoen euro). In totaal werden 437,20 banen 

gecreëerd/behouden. 

 

Het ontwerp van ordonnantie tot aanpassing van het juridisch vehikel van het Fonds en de werking 

ervan werden goedgekeurd vóór de regionale verkiezingen van 2019. De nieuwe regering die na 

voornoemde verkiezingen werd samengesteld, heeft beslist om de lopende procedure niet voort te 

zetten en dus af te zien van dit ontwerp van ordonnantie. 

 

De implementatie van de automatische producten werd in 2019 voortgezet door de voltooiing 

van de ontwerpen van regeringsbesluiten en de bespreking van de raamovereenkomsten met 

de banken. De inwerkingtreding van deze producten dient te worden voorzien in de loop van 

2020, zelfs begin 2021. 
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2. Toelichting bij de jaarrekening 

 

2.1 Waarderingsregels 

Ter herinnering: de waarderingsregels voor de boeking van de premies werden gewijzigd vanaf 

boekjaar 2017 naar aanleiding van een beslissing van de RvB van het BWF.  

De nieuw aangenomen regel bestond erin de geïnde premies op de toegekende waarborgen in het 

resultaat op te nemen op het ogenblik van de betaling ervan voor het volledige premiebedrag. De 

boekingsmethode van het gedeelte van de jaarlijkse subsidie ontvangen van het BHG dat in het 

resultaat is opgenomen, bleef ongewijzigd en dit gedeelte werd dus berekend op de nettokasstromen 

van het jaar. 

Deze wijziging was gerechtvaardigd omdat de rekeningen van het BWF voordien een economische 

incoherentie vertoonden. Het BWF boekte immers verliezen, terwijl al die kosten (verminderd met de 

ontvangsten) in werkelijkheid door subsidies worden gedekt. De rekeningen vertoonden aldus een 

gecumuleerd verlies van 523.000 euro op 31 december 2016. 

Het Rekenhof heeft deze wijziging van de waarderingsregels evenwel bekritiseerd in zijn 

controleverslag (verslagen 2017 en 2018) omdat hierbij het artikel 24 van het KB van 10/11/2009 niet 

wordt nageleefd. Dat artikel bepaalt dat vergoedingen voor in de tijd gespreide prestaties pro rata 

temporis in de algemene boekhouding moeten worden geboekt. 

Bijgevolg werd de vraag voorgelegd aan de raad van bestuur die in zijn zitting van 29 mei 2020 besliste 

om zich te richten naar de aanbeveling van het Rekenhof. 

Om het probleem van het overgedragen verlies op te lossen, werd echter beslist om voor de afsluiting 

van de rekeningen 2019 over te gaan tot een uitzonderlijke inhouding op de dotatie van het Gewest 

om dit verlies aan te zuiveren. Daaruit volgt dat de resultatenrekening 2019 een winst vertoont van 

206.000 euro, wat overeenstemt met het overgedragen verlies aan het einde van boekjaar 2018.  

Die boeking is volkomen gerechtvaardigd aangezien de subsidie geacht wordt de kosten van het BWF 

te dekken en de in het verleden geboekte verliezen niet gerechtvaardigd waren. 

Volgens de waarderingsregels toegepast sinds 2017 zouden de rekeningen van 2019 een winst van 

99.000 euro hebben opgeleverd en zou het overgedragen verlies op 31 december 2019 gelijk geweest 

zijn aan 107.000 euro (zie toelichting bij de resultatenrekening voor meer informatie). 

 

2.2 Resultatenrekening 

Het boekjaar wordt afgesloten met een winst van 206.000 euro tegenover een winst van 162.000 euro 

in 2018. 

De bedrijfsopbrengsten bedragen 1.322.000 euro in vergelijking met 1.217.000 aan het einde van het 

vorige boekjaar. Ze omvatten voornamelijk de premieopbrengsten (133.000 euro), het bedrag van de 

dotatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat in het resultaat wordt opgenomen (1.012.000 euro) 

en de teruggekregen bedragen in de geschillendossiers (178.000 euro). 

Voor de premies verwijzen we naar het vorige hoofdstuk. Vanaf 1 januari 2019 wordt de erkenning van 

de geïnde premies als opbrengsten van het boekjaar gespreid over de looptijd van de waarborg. Deze 

wijziging van de waarderingsregels heeft een vermindering van de in het resultaat opgenomen premies 

tot gevolg, van 433.000 euro in 2018 naar 133.000 euro in 2019. 
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De vroegere overgedragen premies (m.b.t. waarborgen toegekend tot 31/12/2016) worden verder in 

het resultaat opgenomen op basis van de duur van de waarborg. 

Het bedrag van de dotatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat in andere bedrijfsopbrengsten 

is opgenomen, wordt bepaald op basis van de in de resultatenrekening geboekte opbrengsten en 

kosten. Zoals vermeld in het vorige hoofdstuk werd een bijkomend bedrag van 206.000 euro 

afgehouden om het overgedragen verlies aan het einde van het vorige boekjaar aan te zuiveren. De 

wijziging van de waarderingsregels voor de bepaling van het in het resultaat opgenomen gedeelte van 

de jaarlijkse subsidie en de uitzonderlijke heffing verklaart de stijging van deze post in 2019 (1.012.000 

euro) ten opzichte van 2018 (719.000 euro). 

De bedrijfskosten bedragen 1.116.000 euro tegenover 1.055.000 euro aan het einde van het vorige 

boekjaar. Ze omvatten hoofdzakelijk diensten en diverse goederen (78.000 euro) en 

schadevergoedingen (1.038.000 euro). 

De verschillende posten van diensten en diverse goederen zijn stabiel ten opzichte van 2018.  

De schadevergoedingen gaan van 975.000 euro in 2018 naar 1.038.000 euro in 2019. 

 

2.3  Balans 
 

Het balanstotaal bedraagt 3.746.000 euro op 31 december 2019 tegenover 3.360.000 euro op het 

einde van het vorige boekjaar. 

De activa bestaan nagenoeg uitsluitend uit kasmiddelen ten belope van 3.746.000 euro. 

De passiva omvatten hoofdzakelijk, onder de post van de overlopende rekeningen van de passiva, de 

overgedragen premies (436.000 euro) en de overdracht van de dotaties van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest (3.253.000 euro). 

De overgedragen premies stijgen met 145.000 euro, voornamelijk door de wijziging van de 

waarderingsregels voor de boeking ervan (zie hoger); een stijging die evenwel gedeeltelijk wordt 

gecompenseerd door het in het resultaat opnemen van de vroegere overgedragen premies. 

Het bedrag van de overgedragen dotaties van het BHG (3.253.000 euro) blijft stabiel ten opzichte van 

eind 2018; hierbij worden de afhoudingen van het jaar gecompenseerd door het deel van de 

overgedragen jaarlijkse dotatie. 

  

2.4 Tussenrekeningen 

 

De waarborgverbintenissen op lopende kredieten bedragen 30.137.000 euro op 31 december 2019 

tegenover 31.101.000 euro op 31 december 2018. Die lichte daling valt te verklaren door het lagere 

aantal geactiveerde waarborgen in 2019 (8,5 miljoen euro) in vergelijking met 2018 (9,5 miljoen euro), 

de vervallen waarborgen, de vermindering van de uitstaande kredieten gedekt door de waarborg en 

ten slotte de overdracht van waarborgen als gevolg van de opzegging van de gedekte kredieten.  

De waarborgverbintenissen voor opgezegde kredieten bedragen 1.220.000 euro op 31 december 2019 

tegenover 2.047.000 euro op 31 december 2017, of een daling van 827.000 euro. Ondanks het feit dat 

er in 2019, 22 nieuwe opzeggingen werden vastgesteld/aangegeven, wat een opzeggingsrisico van 
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meer dan 834.000 euro inhoudt, is er een daling merkbaar. Dat komt enerzijds doordat alle 

'afgerekende' dossiers in 2019 uit die rekening werden gehaald en anderzijds omdat bepaalde dossiers 

die zonder verlies werden afgesloten (het opgezegde krediet kon worden aangezuiverd door de 

realisatie van de zekerheden) deze rekening ook doen dalen. Ten slotte wordt, voor sommige dossiers 

waarvoor de informatie beschikbaar is, het risico geactualiseerd bij de opzegging van het Fonds op 31 

december 2019 (zie het in aanmerking nemen van het herstelplan).  

De verbintenis van het BHG ten opzichte van het BWF omvat het totaal van de uitstaande waarborgen 

uitgegeven door het BWF. 

 

3 Belangrijke gebeurtenissen sinds de afsluiting van het boekjaar 

 

Naar aanleiding van de coronapandemie in 2020 heeft het Brussels Waarborgfonds al ingestemd met 
de verlenging van de waarborgtermijn voor bijna zeventig dossiers van de bestaande portefeuille als 
gevolg van vrijstellingen voor kapitaalaflossing toegekend door de kredietinstellingen. De uitstaande 
verbintenissen van het Fonds zullen dan ook trager dalen. Gezien deze uitzonderlijke omstandigheden 
is het ook mogelijk dat een aanzienlijk aantal door het Fonds gedekte ondernemingen failliet wordt 
verklaard of dat het gedekte krediet door de bank wordt opgezegd. De waarborginterventies van het 
Fonds kunnen dus de komende maanden, en zelfs de komende jaren, toenemen. 
 
Er heeft zich na de afsluiting van het boekjaar geen enkele andere belangrijke gebeurtenis voorgedaan 
die een materiële impact zou kunnen hebben op de financiële toestand van het Brussels 
Waarborgfonds.  
 
De raad verklaart een getrouw beeld van de gang van zaken, van de situatie van het Fonds en van 
deresultaten te hebben gegeven. Bovendien verklaart de raad dat het Fonds geen enkel belangrijk of 
abnormaal risico heeft geïdentificeerd (met uitzondering van COVID-19 waarvan hierboven sprake) en 
dat de enige risico's of onzekerheden waarmee de vennootschap werd geconfronteerd, inherent 
waren aan de uitgeoefende activiteit.  
 
 

 

Opgemaakt in Brussel op 12 juni 2020 

 

 

 

 

 

Jos Vanneste     Nathalie Noël 

Vicevoorzitter van de raad van bestuur  Voorzitter van de raad van bestuur 














