Financiële steun bij
internationale handel

Vijf organismen ter bevordering van su
Kleinschalig of groot project, voor elke

Alles begint met prospectie!
De gewestelijke overheidsinstelling Brussel Invest & Export introduceert de Brusselse
bedrijven op de wereldmarkten en onthaalt buitenlandse investeerders in Brussel.
Daarnaast heeft BIE ook als taak om ondernemers de weg te wijzen naar de gewestelijke
steunmaatregelen voor de export.
Promotiemateriaal
Het is onmogelijk markten te verkennen zonder indrukwekkend promotiemateriaal. Het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest subsidieert voor 50% uw brochures, folders, catalogi,
websites, films, Dvd’s of CD-ROM’s die vertaald zijn in de taal van het beoogde land.
Commerciële prospectie van markten buiten de EU
Tracht u nieuwe markten te veroveren of heeft u de ambitie afnemende export nieuw
leven in te blazen? De gewestelijke steun dekt 50% van de kosten. De volgende zaken
komen hiervoor in aanmerking: (voor twee personen) zakenreizen en de selectie van
invoerders of tussenpersonen, deelname aan collectieve missies, congressen, seminaries
en contactdagen, bijstand door een onafhankelijke, heel ervaren derde, registratie,
homologering en certificering van producten of diensten.
Beurzen in het buitenland
Deze aantrekkelijke subsidie dekt de kosten voor de huur, de opbouw en het beheer van
een stand, de vervoer- en verblijfskosten voor twee personen.
De subsidie bedraagt maximaal 50% van de kosten en 75% voor “starters” (bedrijven
jonger dan vier jaar).

contact
Info en begeleiding : Brussel Invest & Export
De voorwaarden voor het toekennen van de steun en een interactief formulier in pdfformaat zijn beschikbaar op www.brusselinvestexport.be, rubriek “financiële steun”.

ccesvol ondernemen in het buitenland.
behoefte een oplossing op maat.
Inschrijven op offerteoproepen buiten de EU
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest neemt 50% van de kosten verbonden aan de
aankoop van het bestek , de voorbereidende reizen en de bezoldiging naar rato van de
gepresteerde uren voor de indiening van een offerte voor zijn rekening.
Openen van vertegenwoordigingskantoren buiten de EU
De financiële tegemoetkoming verlicht met 50% de kosten die voortkomen uit
administratieve stappen en preliminaire juridische bijstand. Ze omvat ook de
huuruitgaven, de kosten van het kantoorpersoneel en de prospectiekosten van de
kantoorverantwoordelijke.
EEN SNELLE EN EENVOUDIGE PROCEDURE
Alle mogelijke vormen van financiële steun kunnen aan de hand van één enkel
onlineformulier worden aangevraagd. Indien u een verklaring op eer indient , hoeft u geen
jaarrekeningen, statuten, RSZ-attesten of fiscale attesten te bezorgen.
U moet echter wel een uitvoerbeleid voorleggen. Weet ook dat uw projecten een impact
moeten hebben op de economie of de werkgelegenheid in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest en dat ze geen aanleiding mogen geven tot offshoring.

ANDERE GEWESTELIJKE SUBSIDIES
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest biedt nog andere subsidies aan voor het stimuleren
van uw onderneming, zoals:

voor
het aanwerven van een werkzoekende om uw activiteiten buiten de EU te
bevorderen en uit te breiden;
om een beroep te doen op de diensten van een externe consultant (marktstudies,
business plan...);
om opleidingen te volgen.
www.werk-economie-emploi.irisnet.be
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NAUWGEZETTE BEGELEIDING
Brussel Invest & Export begeleidt u op uw
internationaliseringstraject.
We staan tot uw beschikking voor:
 definiëren van de basisvoorwaarden van
het
elke exportactiviteit en het opstellen van een
haalbaarheidsdiagnose;
het opstarten van een marktprospectie en het
zoeken naar partners;
het verschaffen van informatie over juridische
aspecten en douaneaangelegenheden, over
de procedures en de financieringen op het
gebied van export.

EEN WERELDWIJD NETWERK
Brussel Invest & Export beschikt over een
netwerk van vijfennegentig economische
en handelsattachés die actief zijn in alle
continenten. Hun diensten zijn gratis.
Ze kunnen u informeren over de wetgevende
aspecten en de zakencultuur van het land,
zoeken potentiële klanten, vereenvoudigen de
contacten met de lokale autoriteiten... Mis hun
jaarlijkse “contactdagen” in Brussel niet!

handelsACTIES
Brussel Invest & Export voert een honderdtal
acties per jaar:

plurisectorale
missies of missies die op een
welbepaalde sector toegespitst zijn;
collectieve stands op beurzen;
uitnodigen van kopers en contactdagen;
thematische of geografische ontmoetingen.

STAGIAIRS TER BESCHIKKING
Nood aan jong talent om uw exportactiviteiten
te ontwikkelen? We stellen u voor om kosteloos
gedurende zes weken een beroep te doen op
de diensten van een stagiair die een opleiding
internationale handelstechnieken genoten
heeft. In dit kader zijn er twee programma’s
lopende: “Brussels Young Exporters Program”
en “Assistent Import-Export”.

DOE EEN BEROEP OP ONZE DIENSTEN
Om onze actieplannen, gerichte mailings
en zakelijke opportuniteiten te ontvangen,
moet u zich inschrijven op onze website
www.brussels-exporters.be.
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Onze diensten

Gewestelijke financieringsbron
Exportbru is een dochteronderneming van de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor
Brussel. Zij biedt financieringen aan voor Brusselse KMO’s die met export willen beginnen
of zich in het buitenland willen vestigen.
Twee voorwaarden: langer dan twee jaar bestaan en ten minste drie personen in dienst
hebben.
Exportfinanciering
Exportbru financiert uw materiële of immateriële investeringen en uw behoefte
aan bedrijfskapitaal.
Een lening of een kapitaalbijdrage varieert van 50.000 tot 500.000 euro en kan tot 50%
van uw totale financieringsbehoefte dekken.
Financiering voor vestiging in het buitenland
Exportbru financiert de oprichting van een dochteronderneming, een joint venture
of de overname van een buitenlandse onderneming.
Een lening of een kapitaalbijdrage varieert van 50.000 tot 500.000 euro en kan tot 50%
van uw investeringen in het buitenland dekken.
Dien uw financieringsaanvraag in gestaafd met algemene gegevens over uw
onderneming, een gedetailleerde beschrijving van uw project en een financieel plan.
Na het indienen van uw aanvraag zult u snel uitgenodigd worden voor een gesprek met
Exportbru. De waarschijnlijke beslissingstermijn is een maand voor het toekennen van
een lening en minimaal 3 maanden in geval van een kapitaalbijdrage.

contact

www.gimb.be - rubriek “praktische documenten”

Exportbru | de Stassartstraat 32 | 1000 Brussel | +32 2 548 22 11
exportbru@srib.be
Sandrine Evrard | s.evrard@srib.be

Flexibiliteit, oplossingen op maat:
een opportuniteit voor uw exportprojecten
Delcredere is een autonome publieke instelling die de internationale handelsbetrekkingen
bevordert. Ze geniet van de garantie van de Belgische staat en van een notatie AA
toegekend door Standard & Poor’s.
Delcredere helpt kmo’s, grote bedrijven, banken en multinationals hun projecten te
verwezenlijken of hun producten in het buitenland te verkopen.
Kredietverzekeraar
Resiliatie van een contract, een klant die zijn factuur niet betaalt?
Delcredere is een openbare kredietverzekeraar die Belgische ondernemingen indekt
tegen commerciële risico’s van de internationale handel. Daarbij kan het gaan
om kapitaalgoederen, industriële projecten, aannemingswerken of diensten aan
ondernemingen. Ze beschermt de ondernemingen ook tegen de politieke risico’s die
verbonden zijn aan directe investeringen in het buitenland.
Forfaiting
Financiering aan uw klant voorstellen maakt uw offerte competitiever.
Delcredere financiert rechtstreeks handelstransacties tot 5 miljoen euro door openstaande
vorderingen van een Belgische onderneming op een buitenlandse afnemer te kopen. Als
verkoper wordt de Belgische onderneming contant betaald terwijl de buitenlandse koper
geniet van een betalingstermijn van twee tot vijf jaar.
Financiële garanties
Moeilijkheden om krediet te krijgen bij de banken?
Delcredere vergemakkelijkt het verkrijgen van bankkredieten door het verschaffen van
een financiële garantie aan de bank die investeringskredieten, werkkapitaallijnen en
bankgarantielijnen verstrekt.

contact

www.credendogroup.com

Delcredere | Montoyerstraat 3 | 1000 Brussel | +32 2 788 85 37
businessdevelopment@credendogroup.com
Mireille Janssens | +32 2 788 87 76 | m.janssens@credendogroup.com

Kapitaal en knowhow ten bate van de
Belgische investeerders
De Belgische Maatschappij voor Internationale Investering (BMI) is een semipublieke
investeringsmaatschappij die cofinancieringen aanbiedt op middellange of lange termijn
voor buitenlandse investeringen door Belgische vennootschappen. Ze investeert zowel
in de geïndustrialiseerde landen als in de opkomende of ontwikkelingslanden. Sinds
haar oprichting in 1971 heeft ze bijgedragen aan meer dan driehonderd projecten in vijf
continenten. BMI richt zich vooral op Belgische ondernemingen die in België al een zekere
omvang hebben bereikt en die hun expansie in het buitenland beginnen of voortzetten.
Financiering van projecten in het buitenland
BMI cofinanciert zowel nieuwe als bestaande projecten en de overname van
buitenlandse ondernemingen.
Nieuwe projecten (greenfields), de uitbreiding van bestaande projecten en de overname
van buitenlandse ondernemingen komen in aanmerking. Zowel 100% buitenlandse
dochtervennootschappen als joint ventures kunnen door de BMI gefinancierd worden.
In geval van joint ventures geldt wel de voorwaarde dat de meerderheid van de aandelen
in het bezit moet zijn van de Belgische partners.
Ze neemt deel in het kapitaal van een dochteronderneming en/of verstrekt
achtergestelde converteerbare leningen.
BMI neemt minderheidsbelangen in de buitenlandse entiteit en/of verstrekt financieringen
in de vorm van quasi-kapitaal (achtergestelde leningen op middellange of lange termijn).
Ze eist van de Belgische partner een bijdrage die minstens equivalent is met haar
cofinanciering, die varieert van 500.000 tot 2,5 miljoen euro en die over een termijn van
vijf tot tien jaar gespreid wordt.
Een solide knowhow
BMI beschikt over een uitgebreid netwerk van contacten in het buitenland en heeft
in haar veertigjarig bestaan een solide knowhow opgebouwd. Ze biedt financieringen
op maat aan en werkt samen met de gewestelijke investeringsmaatschappijen
(ParticipatieMaatschappij Vlaanderen, ExportBru, AWEX-Sofinex). Uw project zal grondig
geanalyseerd worden. U moet dan ook rekening houden met een termijn van minstens
drie maanden voor het nemen van een beslissing.

contact

www.bmi-sbi.be

SBI-BMI | Tervurenlaan 168/ 9 | 1150 Brussel | +32 2 776 01 00
info@bmi-sbi.be
Barbara Reypens | +32 2 776 01 05 | barbara.reypens@bmi-sbi.be

Export van kapitaalgoederen
Finexpo ondersteunt Belgische exporteurs die actief zijn in de sector van de
kapitaalgoederen (bouw van bruggen, waterzuiveringsstations en waterpompen,
elektriciteitsvoorzieningen in rurale zones… ) en daarmee verband houdende diensten.
Finexpo houdt zich bezig met projecten die met bankkredieten op middellange en
lange termijn worden gefinancierd (langer dan twee jaar) en waarvoor Delcredere een
risicodekking geeft.
Intereststabilisatie voor commerciële projecten
Finexpo beschermt het concurrentievermogen van de Belgische ondernemingen.
Dankzij de intereststabilisatie kan immers een vaste rentevoet (door de OESO vastgestelde
CIRR) toegekend worden voor het krediet dat aan de klant van een Belgische exporteur
wordt verleend. Alle landen komen in aanmerking.
Overheidssteun op het gebied van de concessionele hulp
Finexpo stimuleert de export naar ontwikkelingslanden.
De steun voor publieke kopers voor commercieel niet leefbare projecten kan de vorm
aannemen van een lening van staat tot staat, een gift en een interestbonificatie met of
zonder aanvullende gift. In het Vademecum van Finexpo kan u de bedragen raadplegen
alsook de landen die in aanmerking komen.
De steun wordt “gebonden hulp” genoemd als het project door een Belgisch bedrijf wordt
uitgevoerd. Hulp is “ongebonden” en neemt uitsluitend de vorm aan van een lening van
staat tot staat als het project voortkomt uit een rechtstreekse aanvraag van een regering
en het voorwerp vormt van een internationale aanbesteding.

contact

www.diplomatie.belgium.be

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Finexpo | Karmelietenstraat 15 | 1000 Brussel | +32 2 501 82 53
e.mail : finexpo@diplobel.fed.be
Hendrik Jansen, adviseur en secretaris van het Finexpocomité | +32 2 501 82 53

