Financiële producten beschikbaar
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
De onderstaande financiële producten zijn toegankelijk voor Brusselse ondernemers. Indien u op de link klikt,
opent zich een PDF-document waarin meer details worden gegeven over het product in kwestie: beschrijving, wat
wordt gefinancierd, wie kan ervan genieten, wat zijn de kosten, welke zijn de gunningscritera en voorwaarden,
welke waarborg dient gegeven te worden enz... Alle fiches zijn volgens eenzelfde structuur opgesteld wat u
toelaat om de verschillende producten onderling makkelijk te vergelijken.
NB : deze lijst herneemt niet de talrijke andere financieringsoplossingen die er bestaan in Brussel
zoals start’ invest, be angels, private investeringsfondsen (waaronder universitaire),
crowdfundingplatgormen, het edebex platform, de erelening van het netwerk Ondenremen, microstart
enz...

Lijst A geeft het overzicht van de producten van overheidsinstellingen en verwijst naar de website van de
organisatie, de lijst B leidt naar een detailfiche waarin het bankproduct wordt beschreven..

A ) Producten van overheidsinstellingen :


Minderheidsparticipatie in het kapitaal of lening op lange termijn voor bedrijven die minstens 5 jaar
oud zijn (GIMB).



Financiering onder de vorm van een lening en/of kapitaal voor Brusselse KMO’s die wensen te
exporteren of een filiaal in het buitenland wensen te openen : Exportbru (GIMB)



Minderheidsparticipatie in het kapitaal of lening op lange termijn voor brusselse bedrijven jonger
dan 5 jaar : Brustart (GIMB)



Leningen voor sociale en lokale economische projecten, gevestigd in de prioritaire interventiezone :
Brusoc (GIMB)



Cofinanciering met een bank voor langlopende leningen : Brucofin (GIMB)



Cofinanciering met een bank voor leningen to t 200.000€ : Brucofin (GIMB)



Het voorakkoord om een deel van een bankkrediet voor beroepsdoeleinden te waarborgen (Brussels
Waarborgfonds)



De waarborg op aanvraag om een deel van een bankkrediet voor beroepsdoeleinden te waarborgen
(Brussels Waarborgfonds)



De groene snelwaarborg aangevraagd door de bank in het kader van een groene activiteit en/of
groene investering (Brussels Waarborgfonds)



Snelwaarborg voor micro-financiering : aangevraagd door de bank om een deel van een bankkrediet
voor beroepsdoeleinden (max 25000 euro) te waarborgen (Brussels Waarborgfonds)



De klassieke snelwaarborg : aangevraagd door de bank voor een deel van het krediet voor
beroepsdoeleinden (Brussels Waarborgfonds)



Microfinanciering : lening Boost-me (Brupart)

B) Bankproducten :


Krediet op afbetaling : lening op middellange termijn voor de financiering van kleine investeringen



Investeringskrediet : lening op middellange of lange termijn voor de financiering van investeringen



Roll-over krediet : lening op middellange of lange termijn voor de financiering van investeringen



Financiële leasing



Operationele leasing



Vaste voorschotten – straight loan: kredietlijn voor de financiering van de kasrekening dmv flexibele
voorschotten



Kaskrediet



Factoring



Financiering voorafbetaling belastingen (VAB) op activiteiten van het jaar



Financiering van dubbel vakantiegeld en 13de maand



Bankgarantie/ Borgstellingskrediet

