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Het Europees Investeringsfonds ondertekent 
een CIP-garantieovereenkomst met Belfius 
Bank voor 450 miljoen EUR aan kredieten voor 
startende ondernemingen in België . 
 
Het Europees Investeringsfonds (EIF) en Belfius Bank ondertekenden een 
garantieovereenkomst ter ondersteuning van de kleine en middelgrote ondernemingen 
(KMO’S) in België. 

Dankzij deze transactie in het kader van het Competitiveness and Innovation Programme 
(CIP) krijgen startende ondernemingen in België nu gemakkelijker toegang tot 
financieringen, en genieten zij tegelijkertijd aanzienlijk lagere waarborgvereisten. 

De CIP-garantie dient tot dekking van de KMO-investeringskredieten die door Belfius Bank 
aan startende ondernemingen worden toegekend. Deze transactie zou tijdens de 
eerstvolgende twee jaar een nieuwe kredietportefeuille kunnen genereren van in totaal 450 
miljoen EUR. Naar schatting zal dit ten goede komen aan 2.000 startende ondernemingen 
in België, die zodoende in aanmerking komen voor kredieten tot een bedrag van 500.000 
EUR. 
 
De algemeen directeur van het EIF, Richard Pelly, zei over deze transactie: “Het doet me 
veel plezier dat wij in het kader van het CIP-programma een eerste overeenkomst hebben 
kunnen sluiten met Belfius Bank ten voordele van de Belgische KMO’s. De samenwerking 
met een van de grootbanken in België zal de ondernemers met financieringsbehoefte 
helpen bij het opstarten en uitbouwen van hun onderneming dankzij deze deal in het kader 
van het CIP-programma.” 
 
De vice-voorzitter van Belfius Bank, de heer Marc Lauwers, zei: “Belfius en het EIF sloten 
dit samenwerkingsakkoord om het ondernemen in België te helpen bevorderen. Het aantal 
startende ondernemingen in België blijft laag in vergelijking met andere Europese landen. In 
het huidige onzekere economische klimaat heeft ondernemend België het extra moeilijk om 
nieuwe activiteiten op te starten. Gezien de maatschappelijke relevantie van KMO's op 
economisch en vooral op tewerkstellingsvlak, is het van essentieel belang dat starters de 
nodige financiële ondersteuning krijgen om hun eerste levensjaren te overbruggen. Belfius 



en het EIF gaan met deze door de CIP-garantie ondersteunde kredietportefeuille dit 
engagement aan.” 

 

 

Over het EIF 

De hoofdopdracht van het EIF bestaat erin de Europese KMO’s te ondersteunen door hen 
gemakkelijker toegang te verschaffen tot financiering. Het EIF ontwikkelt 
durfkapitaalconstructies en waarborgt instrumenten die zich specifiek richten tot dit 
marktsegment. Zodoende bevordert het EIF de EU-doelstellingen ter ondersteuning van 
innovatie, onderzoek en ontwikkeling, ondernemerschap, groei en werkgelegenheid. De 
totale nettoverbintenissen van het EIF m.b.t. de zgn. private equity funds kwam eind 2011 
uit op meer dan 6 miljard EUR. Met investeringen in meer dan 370 fondsen is het EIF een 
vooraanstaand speler op de markt van het Europees durfkapitaal dankzij de omvang en de 
scope van zijn investeringen, vooral high-techsegmenten in een vroege ontwikkelingsfase. 
Het EIF stond eind 2011 garant voor een kredietportefeuille van in totaal 7,6 miljard EUR in 
bijna 220 transacties. Daarmee positioneert het zich als een vooraanstaande KMO-
borgsteller en een eersterangspartij die zich garant stelt voor micro-finance. 
 

 

Over het CIP 

Het Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP), dat de periode 2007-
2013 bestrijkt, kwam tot stand ter bevordering van de Europese productiviteit, het innovatief 
vermogen en duurzame groei, terwijl tegelijkertijd vooral aandacht wordt besteed aan 
milieu-aspecten. 

Binnen het kader van het CIP kreeg het Europees Investeringsfonds (EIF) voor 1,1 miljard 
EUR toegewezen om te verdelen tussen durfkapitaal – met de High Growth & Innovative 
SME Facility (GIF) – en waarborgen – met de SME Guarantee Facility (SMEG). 
 
 

 

De investeringen via het EIF halen hun funding bij de 
Europese Unie via het Competitiveness and Innovation 
Framework Programme (CIP). Het CIP is een faciliteit 
ter waarde van 1,1 miljard EUR die wordt beheerd 
door het EIF en die moet worden verdeeld tussen 
durfkapitaal en waarborgen. Het bestrijkt de periode 
2007- 2013. De doelstellingen van het CIP bestaan 
erin te zorgen voor economische groei en voor meer 
banen en om ook productiviteit, concurrentiekracht en 
innovatie te stimuleren in de EU, dankzij het optimaal 
gebruik van de Europese fondsen ter ondersteuning 
van de toegang van de KMO’s tot financiering. 

 



Over Belfius 
 

Belfius Bank & Verzekeringen is een lokale bank die haar commerciële activiteiten uitoefent 
in België binnen drie hoofddomeinen: bankieren voor particulieren en bedrijven¸ financiële 
dienstverlening aan de openbare- en sociale sector, en uiteraard ook verzekeringen. De 
bank zamelt spaardeposito’s en beleggingen in via haar distributienetwerken en injecteert 
die middelen vervolgens weer in de maatschappij onder de vorm van kredieten aan 
particulieren, zelfstandigen, beoefenaars van vrije beroepen, ondernemingen en in het 
bijzonder aan openbare en sociale instellingen.  De verzekeraar bedient deze zelfde 
segmenten vanuit een multikanaal-aanpak. 

Belfius Bank & Verzekeringen is volledig in handen van de Belgische overheid via de 
Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) en de aandelen zijn niet 
beursgenoteerd. 

Dankzij zijn ervaring van 150 jaar in de openbare sector en van 50 jaar in het segment van 
de particuliere klanten, biedt Belfius Bank & Verzekeringen een toekomstvisie die 
gebaseerd is op drie engagementen: 

• Belfius Bank & Verzekeringen wil een lokaal verankerde relatiebank- en verzekeraar 
zijn; 

• Belfius Bank & Verzekeringen wil een bank & verzekeraar zijn met een toegevoegde 
waarde voor de samenleving; 

• Belfius Bank & Verzekeringen wil duidelijk en helder communiceren. 

 

 

 

Contactpersonen voor de pers: 

EIF: David Yormesor, tel : +352 42 66 88 346 , e-mail: d.yormesor@eif.org  

Belfius: Moniek Delvou, tel : + 32 2 222 98 16 , e-mail : moniek.delvou@belfius.be  
 
 


