
  

                            

 

 
Primeur voor België:  

EIF en Belfius sluiten InnovFin SME Guarantee  
overeenkomst voor innoverende bedrijven 

 
            

Het Europees Investeringsfonds (EIF) en Belfius hebben een overeenkomst ondertekend die 
innoverende kmo’s en kleine mid-caps gemakkelijker toegang moet geven tot financiering in 
het kader van “InnovFin – EU Finance for Innovators”, een initiatief dat wordt gesteund door 
de Europese Commissie.  

Dankzij die overeenkomst kan Belfius innoverende bedrijven in België de volgende twee jaar 
in totaal 100 miljoen aan financiering met EIF-waarborg bezorgen, financiering die 
bovendien gedekt wordt door “Horizon 2020”, het Kaderprogramma voor Onderzoek en 
Ontwikkeling van de EU. Het is de eerste keer dat een InnovFin SME Guarantee 
overeenkomst in België wordt getekend. Dankzij dit akkoord kan Belfius innoverende 
bedrijven bijkomende financiering bezorgen tegen gunstige voorwaarden. 

In een toelichting op de ondertekeningsplechtigheid in Brussel zei de ceo van het EIF, Pier 
Luigi Gilibert: “Ik ben blij dat ik samen met Belfius deze eerste InnovFin SME Guarantee in 
België ten voordele van innoverende bedrijven mag ondertekenen. Dankzij deze deal 
kunnen we extra steun geven aan innoverende ondernemingen in België die financiering 
nodig hebben”.  
 
Carlos Moedas, Europees Commissaris voor onderzoek, wetenschap en innovatie, 
verklaarde: "De InnovFin SME Guarantee overeenkomst die vandaag wordt ondertekend, 
zal een welkome stimulans zijn voor innovatieve Belgische kmo's. Ze zal nieuwe 
financieringsmogelijkheden openen en vormt een aanvulling op een vorige InnovFin 
overeenkomst die in totaal 300 miljoen euro financiering ter beschikking zal stellen van 
innovatieve middelgrote ondernemingen in België." 
 
Dirk Gyselinck, lid van het Directiecomité van Belfius Bank, voegde eraan toe: “Belfius is 
zich ten volle bewust van de sleutelrol die de ondernemingen spelen voor de economie en 
de werkgelegenheid. Daarom sloten we al een eerste waarborgakkoord met het EIF voor 
starters die zich achter het kaderprogramma voor concurrentiekracht en innovatie1 
scharen. Sinds 2014 werd al 177 miljoen EUR toegekend aan 823 starters. Het 
waarborgakkoord dat Belfius vandaag – als eerste bank in België – ondertekent in het kader 
van het programma “InnovFin SME” ten voordele van innoverende kmo’s en kleine mid-
caps, vormt een aanvulling bij ons aanbod. Het laat innoverende ondernemingen dankzij het 
EIF een substantiële korting genieten op de waarborgen die ze moeten inbrengen om een 
financiering te krijgen, en steunt hen op die manier in hun groei en ontwikkeling.  
 
De InnovFin SME Guarantee moet banken of andere financiële instellingen aanmoedigen 
leningen te verstrekken aan kmo’s en kleine mid-caps (minder dan 500 werknemers) die 
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investerings- en/of bedrijfskapitaal nodig hebben om hun onderzoeks-, ontwikkelings- en 
innovatieactiviteiten te financieren met financiële steun van de EU. Het EIF selecteert de 
financiële instellingen na een oproep aan financiële tussenpersonen in heel Europa om hun 
interesse te laten blijken. 
 

Over het EIF 

Het Europese Investeringsfonds (EIF) is een onderdeel van de groep Europese 
Investeringsbank. Zijn kernopdracht bestaat erin Europese kmo’s en micro-ondernemingen 
aan financiering te helpen. Het EIF ontwerpt en ontwikkelt durf- en groeikapitaal, 
waarborgen en microfinancieringsinstrumenten die specifiek op dit marktsegment zijn 
afgestemd. In die rol bevordert het EIF de doelstellingen van de EU ter ondersteuning van 
innovatie, onderzoek en ontwikkeling, ondernemerschap, groei en werkgelegenheid. Einde 
2014 bedroeg het totale uitstaande private equity-kapitaal van het EIF meer dan 8,8 miljard 
EUR. Met investeringen in meer dan 500 fondsen en door de schaal en omvang van zijn 
investeringen – vooral in starters in technologiebedrijven – is het EIF een vooraanstaande 
speler in Europese risicodragende activiteiten. Einde 2014 bedroeg de waarborgportefeuille 
van het EIF 5,6 miljard EUR voor 350 operaties, waarmee het zich opwerpt als een 
zwaargewicht in European SME guarantees en een toonaangevende borgsteller van 
microfinancieringen.  

 

Over Belfius 

Belfius Bank & Verzekeringen is een lokaal verankerde bank die haar commerciële 
activiteiten in België ontplooit in 3 hoofddomeinen: commercial & retail banking, corporate & 
public banking en verzekeringen. Belfius heeft 150 jaar ervaring in de publieke sector en is 
de bevoorrechte partner van de lokale besturen en de socialprofitsector (ziekenhuizen, 
scholen, universiteiten, rusthuizen ...) in België. Belfius biedt zijn klanten een compleet en 
geïntegreerd assortiment producten en diensten aan, van kredietverlening en 
thesauriebeheer tot budgetoptimalisering en financiële IT-oplossingen. De corporate 
banking-activiteiten zijn in hoofdzaak gericht op bedrijven die actief zijn in België, met focus 
op middelgrote ondernemingen.  
Via de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) is Belfius Bank en 
Verzekeringen 100% eigendom van de Belgische Staat. www.belfius.com 
 
 
Over InnovFin SME Guarantee 
 
“InnovFin SME Guarantee” verstrekt waarborgen en contragaranties voor 
schuldfinancieringen van 25 000 EUR tot 7,5 miljoen EUR, om innoverende kmo’s en kleine 
mid-caps (tot 499 werknemers) gemakkelijker aan financiering te helpen. De InnovFin SME 
Guarantee wordt uitgewerkt door het EIF en aan de man gebracht via financiële 
tussenpersonen (banken en andere financiële instellingen) in EU-lidstaten en geassocieerde 
landen. In het kader van de InnovFin SME Guarantee dekt het EIF financiële 
tussenpersonen voor een deel van hun verlies op schuldfinanciering. De InnovFin SME 
Guarantee is een onderdeel van “InnovFin – EU Finance for Innovators”, een nieuw 
productaanbod van de groep EIB (die het EIF en de EIB overkoepelt), om innoverende 
ondernemingen gemakkelijker aan financiering te helpen. Deze transactie wordt financieel 
gedekt door de Europese Unie in het kader van “Horizon 2020 Financial Instruments”. 
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Horizon 2020 
 
Op 1 januari 2014 lanceerde de Europese Unie “Horizon 2020”, een nieuw 
financieringsprogramma voor onderzoek en innovatie. Over de volgende zeven jaar zal er 
bijna 80 miljard EUR in onderzoeks- en innovatieprojecten worden geïnvesteerd, om de 
economische concurrentiekracht van Europa te ondersteunen en de grenzen van de 
menselijke kennis te verleggen. Het onderzoeksbudget van de EU is toegespitst op het 
verbeteren van het dagelijkse leven in domeinen zoals gezondheid, milieu, transport, 
voeding en energie. 

Onderzoekspartnerships met de farmaceutische, ruimtevaart-, auto- en elektronische 
industrie vormen ook een incentive voor investeringen door de privésector om de 
toekomstige groei en het scheppen van hooggekwalificeerde banen te ondersteunen. 
"InnovFin – EU Finance for Innovators", de nieuwe generatie financiële instrumenten en 
adviesdiensten van de EU, werd ontwikkeld in het kader van Horizon 2020, om innoverende 
bedrijven gemakkelijker aan financiering te helpen. "InnovFin – EU Finance for Innovators" 
zal er mee voor zorgen dat er in heel Europa tot 48 miljard EUR wordt gepompt in 
onderzoeks- en ontwikkelingsinvesteringen. 

 

Perscontacten:  

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

Belfius: Ulrike Pommée 
Tel.: + 32 2 222 02 57, e-mail: ulrike.pommee@belfius.be / press@belfius.be 
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