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EIB en Belfius maken 400 miljoen euro extra vrij voor Belgische kmo’s
De Europese investeringsbank (EIB) en Belfius Bank hebben een akkoord ondertekend over
een lening van 200 miljoen euro van de EIB om kmo’s en midcaps in België meer kredieten
te verstrekken. In totaal staat niet minder dan 400 miljoen euro ter beschikking, waarvan de
helft ingebracht door Belfius Bank. Met deze nieuwe transactie wordt de verlenging mogelijk
van een eerste kredietlijn ten voordele van kmo’s en midcaps, dankzij dewelke meer dan
1500 projecten konden worden gefinancierd tegen gunstvoorwaarden over een
gebruiksperiode van 18 maanden.
De kmo’s vertegenwoordigen 99 % van de (niet-financiële) ondernemingen in de Europese Unie,
genereren bijna 60 % van de toegevoegde waarde (d.i. 3,7 triljoen euro, cijfers 2013) en stellen
twee derde van de beroepsbevolking te werk. Ze vormen de hoeksteen van de economische
relance en zijn dus al jaren een van de absolute prioriteiten van de EIB, die hen toegang wil geven
tot voordelige financieringen in alle stadia van hun ontwikkeling om hen te steunen in hun streven
naar een intelligente en duurzame groei die banen schept.
In 2014 alleen al besteedde de EIB-groep, waartoe ook het Europees Investeringsfonds (EIF)
behoort, zowat 25,5 miljard euro aan de financiering van kmo’s en midcaps in Europa.
Kmo’s en midcaps gemakkelijker aan een financiering helpen
Het akkoord dat met Belfius werd gesloten, sluit aan bij het beleid van de EIB om de economische
ontwikkeling van kmo’s en midcaps een duw in de rug te geven met kredieten tegen
gunstvoorwaarden om zo de creatie van nieuwe banen te stimuleren. Het gaat dan om langere
looptijden, flexibele terugbetalingsplannen en lagere rentevoeten. Met de leningen die in het kader
van dit akkoord worden toegekend, kunnen nieuwe projecten en/of het nodige werkkapitaal
gefinancierd worden tot 25 miljoen euro voor kmo’s en 50 miljoen euro voor midcaps.
Eind 2013 hadden Belfius en de EIB een eerste akkoord gesloten om kmo’s en midcaps
gemakkelijker aan kredieten te helpen. In 18 maanden tijd hebben zij daardoor samen meer dan
1.500 projecten – goed voor een investering van 550 miljoen euro in totaal – tegen
gunstvoorwaarden kunnen financieren.
Na de ondertekening in juli 2015 van een “SME InnovFin” waarborgakkoord met het EIF om
innoverende kmo’s te steunen, en na de verlenging, vorig jaar, van een ander waarborgakkoord
met het EIF, deze keer ten voordele van Starters, bevestigen Belfius Bank en de EIB-groep hun wil
om de kmo’s volop te steunen. Ze vormen tenslotte de ruggengraat van de Belgische en de
Europese economie.

Bij die gelegenheid zei EIB-vicevoorzitter Pim van Ballekom: “Ik ben erg blij met dit nieuwe
programma in samenwerking met Belfius. De steun aan kleine en middelgrote ondernemingen is
een prioriteit voor de EIB. Door onze respectieve instrumenten en kennis te bundelen, zullen wij
erin slagen de Belgische ondernemers op een efficiënte wijze te ondersteunen. Hiermee steunen
wij hen in hun concurrentievermogen, hun groei en helpen wij de economische dynamiek vooruit
die onontbeerlijk is voor onze economieën.”
Dirk Gyselinck, lid van het directiecomité van Belfius Bank, voegde eraan toe: “Belfius Bank is
bijzonder blij om kmo’s en midcaps via deze belangrijke overeenkomst met de EIB gemakkelijker
toegang te geven tot de noodzakelijke financieringen voor hun projecten en activiteiten en zo een
bijdrage te leveren aan het economische herstel en de werkgelegenheid”.

Nota voor de publicatie
Europese Investeringsbank (EIB)
De EIB is de instelling van de Europese Unie voor langlopende leningen. Haar aandelen zijn in
handen van de lidstaten. Ze stelt langlopende financieringen ter beschikking voor
kwaliteitsinvesteringen die bijdragen aan de beleidsdoelstellingen van de EU.
Meer info op www.eib.org

Belfius Bank & Verzekeringen
Belfius Bank & Verzekeringen is een lokaal verankerde bank die haar commerciële activiteiten in
België uitoefent in drie domeinen: retail en commercial banking, corporate banking, financiële
diensten voor de overheidssector en verzekeringen. Met zijn 150 jaar ervaring in de publieke
sector is Belfius de bevoorrechte partner van de lokale besturen en de socialprofitsector
(ziekenhuizen, scholen, universiteiten, rusthuizen enz.) in België. Het biedt zijn klanten een
omvattende en geïntegreerde producten- en dienstenwaaier aan, gaande van kredietverlening over
thesauriebeheer en budgetoptimalisering tot financiële IT-oplossingen. De corporate bankingactiviteiten van Belfius zijn hoofdzakelijk gericht op bedrijven die actief zijn in België, vooral de
middelgrote ondernemingen.
Belfius Bank & Verzekeringen is via de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM)
volledig in handen van de Belgische Staat.
Meer info op sur www.belfius.com / www.belfius.be
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