
2021 2020

V A S T E  A C T I V A 118.949 92.703

I. Immateriële vaste activa 118.949 92.703

V L O T T E N D E  A C T I V A 5.466.892 4.760.624

VI. Vorderingen op ten hoogste één jaar 548.695 0

            B. Overige vorderingen

                416000 Vordering op BHG 548.695

VIII. Liquide middelen 4.917.290 4.760.624

IX. Comptes de régularisation 908

T O T A A L  D E R  A C T I V A 5.585.842 4.853.326

E I G E N  V E R M O G E N 118.949 92.703

V. Overgedragen winst (verlies) 0 0

VI. Kapitaalsubsidies 118.949 92.703

S C H U L D E N 5.466.892 4.760.624

X. Schulden op ten hoogste één jaar 778.487 627.939

            C. Handelsschulden

                1. Leveranciers 60.089 24.193

            E. Schulden mbt belastingen, bezoldigingen en

                 sociale lasten

                2. Bezoldigingen en sociale lasten 12.522 7.462

            F. Andere schulden

            489500 Schuld BHG 705.876 596.284

XI. Overlopende rekeningen 4.688.406 4.132.685

            493000 Over te dragen premies vóór 01/07/16 30.328 54.794

            493100 Over te dragen premies na 01/07/16 711.059 514.916

            493500 Over te dragen dotatie BHG 3.947.018 3.562.974

T O T A A L  D E R  P A S S I V A 5.585.842 4.853.326
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2021 2020

I. Bedrijfsopbrengsten 1.537.871 389.048

            D. Andere bedrijfsopbrengsten

                740100 DOTATIE GEWEST 1.153.827 78.586

                743100 PREMIES 191.225 149.713

                743200 TERUGBETALING OP SCHADEGEVALLEN 192.819 160.748

II. Bedrijfskosten 1.577.249 396.067

            B. Diensten en diverse goederen

                611300 REVISOR KOSTEN 9.680 9.680

                611800 DIVERSE KOSTEN 5.501 9.494

                613218 ERELONEN ADVOCATEN 14.031 13.908

                613300 INFORMATICA KOSTEN 25.892

                613320 RECEPTIEKOSTEN 221 983

                615300 COMMUNICATIEKOSTEN 187 330 ( 984)

                616800 BEHEERSKOSTEN SOCIAAL SECRETARIAAT 2.048 2.341

                618110 ZITPENNINGEN 39.129 39.702

                618150 BIJDRAGE VOOR PUBLIEKE MANDATARISSEN 6.738 7.360

            D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtings-  

                kosten, op immateriële en materiële vaste activa

                630100 AFSCHRIJVINGEN OP IMM. VASTE ACTIVA 39.577 7.210

            G. Andere bedrijfskosten

                643100 VERGOEDINGEN VAN SCHADEONGEVALLEN 1.247.102 306.374

IV. Financiële opbrengsten 39.577 7.210

            A. Recurrente financiële opbrengsten

                753000 KAPITAALSUBSIDIES 39.577 7.210

V. Financiële kosten 200 190

R E S U L T A A T  V A N  H E T  B O E K J A A R 0 0

2021 2020
Verbintenissen waarborgen Gewest

042000 Waarborg BHG voor goed einde van verbintenissen 35.566.073 32.625.729

Verbintenissen van waarborgen van kredieten 34.525.162 30.447.706

090000 Verb. van waarborgen van kredieten in omloop 1.710.715 2.547.320

090200 Verb. van waarborgen van kredieten in omloop NA 01/07/16 32.814.447 27.900.386

Verbintenissen van waarborgen van opgezegde kredieten 1.040.911 2.178.023

090010 Verb. van waarborgen van opgezegde kredieten 1.040.911 2.178.023

Karolien KAISZ

Vicevoorzitster

Brussels Waarborgfonds

RESULTATENREKENING

31 DECEMBER 2021

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

Jean-Pierre BOUBLAL

Voorzitter
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Brussels Waarborgfonds 
Verslag van het bestuursorgaan over de rekeningen 2021 

 

Het verheugt ons u de rekeningen voor te kunnen leggen van het boekjaar dat is gestart op 1 januari 

2021 en afgesloten op 31 december 2021. 

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

waarderingsregels.  

  

1. Belangrijkste gebeurtenissen tijdens het boekjaar 

 

Sinds 1 juli 2016 heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering het operationele, boekhoudkundige 

en financiële beheer van het Fonds toevertrouwd aan finance&invest.brussels, zowel met 

betrekking tot de waarborgen als de proxileningen. finance&invest.brussels heeft deze opdracht 

zelf toevertrouwd aan haar dochteronderneming Brupart, die op haar beurt intussen is gefuseerd 

na een overname door Brusoc.  

 

Wat de 'waarborg'-opdracht betreft, werden in 2021 in totaal 96 nieuwe dossiers ingediend bij het 

Fonds.  De raad van bestuur heeft toestemming verleend voor 101 dossiers, goed voor meer dan 

15,4 miljoen euro aan waarborgen, waarvan 67 dossiers effectief in werking zijn gesteld voor een 

bedrag van meer dan 11,1 miljoen euro. Dit is een daling in vergelijking met 2020 (van meer dan 

3,3 miljoen euro). In totaal werden er bijna 483 jobs gecreëerd/behouden. Tot slot heeft het Fonds 

ook vrijstellingen opgenomen met betrekking tot de terugbetaling van kapitaal in 56 bestaande 

dossiers.  

 

In 2021 heeft het Fonds meer dan € 1,2 miljoen tussenkomsten in schadegevallen betaald aan de 

kredietinstellingen. Dat is een stijging ten opzichte van 2020 van meer dan K€ 940. Deze aanzienlijke 

stijging is voornamelijk te verklaren door, enerzijds, de betaling (K€ 650) van een interventie in een 

dossier dat in 2016 werd toegewezen met als doel de kasmiddelen van Brusselse ondernemingen 

te dekken na de aanslagen, en, anderzijds, de betaling van een reeks kleine interventiedossiers 

waarvoor de zekerheden werden gerealiseerd of waarvoor er weinig of geen uitzicht op recuperatie 

was. 

 

Het Fonds heeft in 2021, in het kader van de 'Proxi-lening opdracht', ook het beheer voortgezet van 

het register van Proxi-leningen en de registratie van die leningen die het werd toevertrouwd door 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij bijzondere machtenbesluit nr. 2020/045 van 19 juni 2020 en 

bij uitvoeringsbesluit van 1 oktober 2020. In 2021 registreerde het Fonds voor bijna € 2,4 miljoen 

aan proxileningen met betrekking tot 618 dossiers. 

Het Fonds heeft in 2021 de implementatie van halfautomatische producten voortgezet. Net als in 

2020 heeft die implementatie echter vertraging opgelopen. Enerzijds vanwege de IT-aanpassingen 

die nodig waren voor de opdracht in het kader van de Proxi-leningen en, anderzijds, door de 

communicatie over die Proxi-lening. Zo werden in 2021 heel wat overheidsopdrachten of 
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aanhangsels bij bestaande overheidsopdrachten gesloten om voormelde aanpassingen/ad hoc 

communicatie tot een goed einde te brengen. 

 

2. Toelichting bij de jaarrekening 

 

2.1 Resultatenrekening 

Net als in 2020 wordt het boekjaar afgesloten met een resultaat in evenwicht van K€ 0,00. 

Vergeet niet dat de waarderingsregels van het bestuursorgaan van het Fonds leiden tot een 

nulresultaat, aangezien de kosten die niet worden gedekt door de premies en de recuperaties van 

schadegevallen worden gedekt door de dotatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

De bedrijfsopbrengsten bedragen K€ 1.538 in vergelijking met K€ 389 aan het einde van het vorige 

boekjaar. Ze omvatten voornamelijk de premieopbrengsten (K€ 191), het bedrag van de dotatie van 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat in het resultaat wordt opgenomen (K€ 1.154) en de 

teruggekregen bedragen in de geschillendossiers (K€ 193). 

Het bedrag van de in het resultaat opgenomen premies in 2021 (K€ 191) is vergelijkbaar met de 

premieopbrengst van het vorige boekjaar (K€ 150). We herinneren eraan dat de geïnde premies 

gespreid zijn over 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 opbrengsten en kosten die in de resultatenrekening zijn 

opgenomen zoals hierboven vermeld. Het bedraagt K€ 1.153 op 31 december 2021, tegenover K€ 79 

aan het einde van het vorige boekjaar. Die aanzienlijke stijging valt, enerzijds, te verklaren door de 

stijging van het aantal vergoede schadegevallen tijdens het boekjaar, K€ 1.247 in vergelijking met K€ 

306 in 2020, en, anderzijds, door de toename van diensten en diverse goederen voor een bedrag van 

K€ 291 in vergelijking met K€ 82 in 2020. 

De bedrijfskosten bedragen K€ 1.577 tegenover K€ 396 aan het einde van het vorige boekjaar. Deze 

omvatten voornamelijk diensten en diverse goederen (K€ 291), afschrijvingskosten (K€ 40) en 

schadevergoedingen (K€ 1.247). 

De verschillende posten van de diensten en diverse goederen zijn stabiel gebleven in vergelijking met 

2020. Deze omvatten hoofdzakelijk de communicatiekosten, presentiegelden, informaticadiensten en 

erelonen van advocaten. De merkelijke stijging is voornamelijk te verklaren door de lancering van een 

communicatiecampagne in het kader van de Proxi-lening in de loop van het boekjaar. 

De afschrijvingskosten omvatten de afschrijving van het boekjaar van de immateriële vaste activa die 

in 2020 werden geactiveerd voor de aankoop en aanpassing van software voor het beheer van de 

Proxi-lening (zie hierboven).  

De schadevergoedingen zijn gestegen van K€ 306 in 2020 tot K€ 1.247 in 2021, zoals vermeld in punt 

1. 

De financiële producten (K€ 40) omvatten de afschrijving van de kapitaalsubsidie voor een bedrag dat 

gelijk is aan de afschrijving van het boekjaar van de hierboven vermelde software. 
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2.2  Balans 

Het balanstotaal bedraagt K€ 5.586 op 31 december 2021 tegenover K€ 4.853 op het einde van het 

vorige boekjaar. 

De activa bestaan nagenoeg uitsluitend uit liquide middelen ten belope van K€ 4.917 en de 

schuldvordering op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ten belope van K€ 549. 

De kosten voor de aankoop en aanpassing van de software, aangekocht in het kader van het beheer 

van de Proxi-leningen, werden in het boekjaar aangezuiverd voor een bedrag van K€ 65. Deze laatste 

worden pro rata temporis afgeschreven over een looptijd van drie jaar. 

De schuldvordering op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest omvat het nettosaldo van de dotatie voor 

2021 van K€ 549. 

De passiva omvatten hoofdzakelijk, onder de post van de tussenrekeningen van de passiva, de 

overgedragen premies (K€ 741) en de overdracht van de dotaties van het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest (K€ 3.947). 

De overgedragen premies stijgen met K€ 171, voornamelijk als gevolg van de nieuwe premies die in 

2021 werden geïnd. Die stijging wordt echter gedeeltelijk gecompenseerd door de opname van de 

vroegere overgedragen premies in het resultaat. 

Het bedrag van de overgedragen dotaties van het BHG (K€ 3.947) stijgt met K€ 384 in vergelijking met 

eind 2020. 

Het passief van de balans omvat ook een schuld tegenover het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor 

een nettobedrag van K€ 706, tegenover K€ 596 aan het einde van het vorig boekjaar. Deze stemt 

overeen met het niet-opgebruikte saldo van de aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest terug te 

betalen subsidie van 2020. 

De passiva omvatten bovendien de kapitaalsubsidies met o.a. het deel van de Proxi-leningsubsidie voor 

een bedrag dat gelijk is aan de afschrijving van de hierboven vermelde software. De kapitaalsubsidie 

wordt afgeschreven over dezelfde looptijd als de vaste activa.  

  

2.3 Tussenrekeningen 

De waarborgverplichtingen voor lopende kredieten bedroegen ca. K€ 34.525 op 31 december 2021 

tegenover K€ 30.448 op 31 december 2020. Deze toename van het aantal waarborgverplichtingen valt 

vooral te verklaren door, enerzijds, de toename van het aantal activeringen van waarborgen in 2021 

en, anderzijds, door het vijftigtal moratoria die in 2021 op de bestaande waarborgen werden 

uitgevaardigd.  

De waarborgverplichtingen voor gemelde kredieten bedroegen ca. K€ 1.041K op 31 december 2021 

tegenover K€ 2.178 op 31 december 2020. Dit is dus een toename van K€ 1.137, die als volgt kan 

worden verklaard. Zoals vermeld in punt 1 is het aantal interventies in 2021 aanzienlijk toegenomen. 

Er zijn dus meer dan 1,2 miljoen vergoedingen die de waarborgrekening negatief hebben beïnvloed.. 

Tegelijkertijd daalde het aantal nieuwe meldingen in 2021 van € 1,6 miljoen in 2020 tot bijna K€ 450 

in 2021 en werd de opvolging van de geschillenportefeuille verder verzekerd, waardoor de dossiers 

waarin het Fonds niet zal moeten tussenkomen naar aanleiding van de realisatie van de zekerheden 

definitief werden geklasseerd. 
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3 Belangrijke gebeurtenissen sinds de afsluiting van het boekjaar 

 

In het jaarverslag over boekjaar 2020 werd de COVID-19-crisis aangehaald als een belangrijke 
gebeurtenis die zich na de afsluiting van het boekjaar heeft voorgedaan. We merken hier op dat de 
voortzetting van de crisis in 2021 nog altijd een belangrijke gebeurtenis is die een impact kan hebben 
op de financiële situatie van de vennootschap.  
 
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 
gemeld. De waarborginterventies van het Fonds kunnen in de komende maanden, en zelfs in de 
komende jaren, dus toenemen. Deze trend kan zelfs nog worden versterkt door de opheffing van de 
bevriezing van faillissementen tijdens 2021. 
 
In dat kader heeft de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beslist om de dotatie voor 
schadelast van fondsen voor de jaren 2020 tot 2022 in zijn budgetten te verhogen. 
 
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 de 
resultaten 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 3 mei 2022 

 

 

 

 

 

Karolien KAISZ      Jean-Pierre BOUBLAL 

Vicevoorzitster van de Raad van Bestuur   Voorzitter van de Raad van Bestuur 
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