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Vooraf
Om de klimaatdoelstellingen te behalen die zij in het kader van verbintenissen op nationaal en
internationaal niveau heeft onderschreven1, stelt de Brusselse regering voor om een Economisch
Transitiefonds op te richten (hierna « het Fonds »), dat tot doel zal hebben financieringsoplossingen
buiten het kader van de investeringsstrategie van finance&invest.brussels voor te stellen, door een
groter risico te aanvaarden voor projecten die het mogelijk zullen maken om deze doelstelling van
ecologische transitie te ondersteunen.
Het Fonds wordt beheerd door finance&invest.brussels en richt zich tot ondernemingen die minstens
4 jaar oud zijn en projecten ontwikkelen die verband houden met de transitie, door
voorbeeldprojecten op het gebied van vermindering van broeikasgassen te financieren. De
instrumenten waarop het Fonds hoofdzakelijk zal steunen zijn leningen, cofinanciering door banken,
quasi-eigenvermogensschulden of minderheidsparticipaties in het kapitaal van ondernemingen.
Ondernemingen die actief zijn in gebieden met mogelijkheden om de uitstoot van broeikasgassen te
verminderen (zachte mobiliteit, energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, circulaire economie, ...) en
ondernemingen die op het gewestelijk grondgebied zijn gevestigd en oplossingen ontwikkelen om
andere ondernemingen te helpen hun uitstoot van broeikasgassen te verminderen, komen in het
bijzonder in aanmerking.
De specifieke kenmerken van het Fonds in vergelijking met de andere door finance&invest.brussels
voorgestelde financieringsvoorzieningen hebben betrekking op de duur van de financiering (tot
10 jaar), het gedeelte van het gefinancierde project (tot 100%) of het uitstel van kapitaalaflossing
ingeval van leningen (tot 36 maanden). Ondernemingen met een technologisch en/of commercieel
maturiteitsniveau dat lager is dan het door finance&invest.brussels vereiste minimum, zullen ook in
het kader van het Fonds kunnen worden gefinancierd. Bovendien zal bij de selectie van begunstigden
door finance&invest.brussels rekening worden gehouden met criteria op het gebied van goed bestuur
en sociale en milieu-impact.
De investeringen die het Fonds zal verrichten, zullen minimaal 80.000 en maximaal 1.500.000 €
bedragen, tegen zo aantrekkelijk mogelijke markttarieven en met een variabele duur in functie van de
co-investeringsmodaliteiten, met een plafond van 120 maanden. Een aflossingsvrije periode van
maximaal 36 maanden is ook mogelijk.
Naast deze gedelegeerde opdracht zal finance&invest.brussels ook uit eigen middelen en
onverminderd de gedelegeerde opdrachten die haar eventueel worden toevertrouwd, in de bedoelde
ondernemingen kunnen investeren.
De regering stelt ook voor om Brucircle (een Fonds ter bevordering van de circulaire economie) te
hervormen door de werking ervan af te stemmen op die van het Fonds, zodat het beter op het
gewestelijke financieringsaanbod zou aansluiten. Het zal het « Transitiefonds - starter » worden en zal
gericht zijn op ondernemingen die minder dan 4 jaar oud zijn en zal aldus een aanvulling op het Fonds
vormen.

1

Met name de doelstelling van 55% vermindering van de directe broeikasgasemissies tegen 2030, die is vastgesteld in de
verordening van 4 maart 2020 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor de
totstandbrenging van klimaatneutraliteit en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1999.
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De regering stelt een budget van 10 miljoen euro, dat nodig is voor de gedelegeerde opdracht
(leningen, cofinanciering door banken, quasi-eigenvermogensschulden en minderheidsparticipaties),
ter beschikking van finance&invest.brussels, en een jaarlijkse subsidie van 250.000 euro om zijn budget
en beheerskosten voor deze opdracht van 2022 tot 2025 te dekken.
Op 1 april 2022 heeft Brupartners een Bijdrage betreffende een eerste versie van het Fonds
uitgebracht2.

Advies
Brupartners onderschrijft de ambities van de Brusselse regering in termen van vermindering van
broeikasgassen en de noodzaak om de economische actoren van het Gewest naar een transitie naar
milieuvriendelijkere productiemethoden te leiden. In dit verband is Brupartners verheugd over de
oprichting van een Economische Transitiefonds, dat bedoeld is om ondernemingen hierbij te
ondersteunen.
Brupartners staat positief tegenover de wijzigingen die naar aanleiding van zijn Bijdrage in het ontwerp
van besluit werden opgenomen.
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