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Inleiding 

 Naast de diverse reeds bestaande initiatieven ter ondersteuning van 

innoverende bedrijven werd Belfius uitgekozen als eerste Belgische 

testbank  voor een gloednieuw Europees programma van het EIF: 

"InnovFin for small and medium-sized enterprises & Small Midcaps".  

 

 Het gaat om een waarborgprogramma tegen gunstige voorwaarden 

dankzij de samenwerking met het EIF en de Europese Commissie om 

innoverende bedrijven actief te ondersteunen. 



Innovatie als motor voor economische ontwikkeling 

Geert Gielens 

Chief Economist  

Belfius Bank & Verzekeringen 

 



Is België een land dat innoveert? 

 België zit onder het Europees gemiddelde op het 

vlak van innovatie in de ruime zin van het woord. 
 

 Van onze buurlanden doet vooral Duitsland 

(“innovation leader”) het beter. 

 

 60% van de uitgaven voor Research & 

Development (R&D) gebeurt door privébedrijven. 

 

 In 2012 begon 52,8 % van de bedrijven met de 

innovatie van een product of een proces. 100
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België  is  een 

“innovation follower” 
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Economische impact van innovatie 

De economische impact van innovatie blijft 

onder het Europees gemiddelde. 
 

Het aspect “innovators” dat betrekking heeft op 

de kmo's en de tewerkstelling in innoverende 

sectoren doet het minder goed dan in 2007. 
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België zet geen sterke 

prestatie neer 
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Innovatie als motor voor economische ontwikkeling? 

Belang om innovatie als motor van economische 

ontwikkeling in België te ondersteunen 
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Beleid ter ondersteuning van innovatie 

Jean-David Malo 

DG Research & Innovation 

Europese Commissie 

 



 

Stimulating Innovation through  

Horizon 2020 and  

InnovFin – EU Finance for 

Innovators 

 

Jean-David Malo 

 

Head of Unit, DG Research & 
Innovation, European Commission  

 



Belfius steunt de bedrijven 

Dirk Gyselinck 

Lid van het directiecomité van 

Belfius Bank & Verzekeringen 

 



Belfius steunt de bedrijven 

Collaboration avec la BEI 
Samenwerking met EIB voor de 

financiering van de bedrijven  

1 

2 

3 

Ondersteuning inzake subsidies 4 

Business 2 Government (B2G) 5 

EIF-Waarborgprogramma voor 

starters 

 

Nieuw programma InnovFin 

Naast alle reeds bestaande intiiatieven 

zoals  :  

Project Smart Cities & Sustainable 

Development 
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Nieuw programma InnovFin 1 

Enige Belgische 

bank die aan dit 

programma 

meewerkt 

Toekenning 

kredieten aan 

innoverende 

ondernemingen 

bevorderen 

 Belfius is verheugd uitgekozen te zijn als eerste 

Belgische pilootbank  voor het gloednieuwe 

programma InnovFin SME Guarantee van het EIF 

 

Belfius Doelstelling 



Samenwerking met de EIB 2 

 In november 2013 ondertekende Belfius met 

de EIB (Europese Investeringsbank) een 

samenwerkingsovereenkomst voor 300 mio 

EUR  voor de financiering van ondernemingen.  
 

 Groot succes van de kredietlijn, die tot op 

heden volledig werd opgebruikt in het kader 

van ~1500 dossiers. 
 

 Verlenging van de faciliteit voorzien voor 

september 2015. 

Belfius geeft zuurstof 

aan de 

ondernemingen 



EIF-waarborgprogramma voor starters 3 

 

 Belfius steunt actief starters via het 

waarborgprogramma van het EIF (Europees 

Investeringsfonds) om de toegang tot financiering 

voor de starters te vergemakkelijken. 

  
 Het EIF waarborgt 50 % van een krediet van 75 000 

tot 500 000 EUR.  
 

 De overeenkomst duurt 3 jaar (van 2014 tot 2016) 

waarin Belfius een maximum kan realiseren van 360 

mio EUR. 

Wij zijn momenteel de 

enige Belgische bank 

die deze waarborg 

aanbiedt 



EIF-waarborgprogramma voor starters 3 

 Curtius-bier, een success story die mogelijk werd 

dankzij Belfius en de CIP-waarborgen voor 

starters van het Europees Investeringsfonds 
 

 Studie landbouwingenieur, eerste ‘brouwsels’ in een 

garage, marktstudie, RTBF-programma "Starter" 

 Financiering door Belfius, gewaarborgd voor 50 % 

door het EIF. Een van de eerste begunstigden van de 

CIP-waarborg in België. 

 Lancering van het Curtius-bier in mei 2012 

 2014-2015: Nationale en internationale distributie, snelle 

groei 

 2015: Gouden medaille op de World Beer Cup, vier 

nieuwe bieren, al 10 nieuwe banen, export tot ver 

buiten onze grenzen 

 

 Na de persconferentie staan Renaud Pirotte en François 

Dethier u graag te woord over hun ervaring 

 

Wij zijn momenteel de 

enige Belgische bank 

die deze waarborg 

aanbiedt 



Ondersteuning inzake subsidies 4 

 Belfius geeft ondersteuning aan de 

ondernemingen in het kader van het verkrijgen 

van subsidies via partners die ter zake experts 

zijn. 
 

Belfius begeleidt de 

ondernemingen in 

hun ontwikkeling 

MINT in 

Vlaanderen 

GS Subsides in 

Wallonië 

Full services 

Scan van subsidies, aanvraag, reporting, audit,... 



Belfius ondersteunt de ondernemingen 

Belfius helpt ondernemingen 

die samenwerken met de 

openbare sector (B2G) 
 

 
 

 Belfius lanceerde zijn “B2G”-

aanbod 
 

 Belfius helpt de ondernemingen bij 

het boosten van hun omzet in de 

public & social-markt, die een 

enorm potentieel inhoudt 
 

 Ervaring en knowhow van Belfius 

ter beschikking van ondernemingen 

 

 

 

Oplossing Belfius 
 

 Complexiteit en zwaarte van de 

overheidsopdrachten (welke 

procedure volgen?) 
 

 Formalisme van de procedure 
 

 Lengte van de betalingstermijnen  
 

 Nood aan “tips & tricks” 

 

 

Voor de onderneming 
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Het programma Smart Cities & Sustainable 

Development 

6 

 Belfius  lanceerde het project Smart Cities: een 

kredietlijn van 400 mio EUR werd ter beschikking 

gesteld van steden en gemeenten voor het 

financieren van hun projecten in domeinen als 

mobiliteit, stadskernontwikkeling en energie-

efficiëntie. 

15 

toegekende 

projecten 

110 

projecten in 

studie 

10 nieuwe 

projecten wachten 

op toekenning 

100% hit ratio 

Belfius, de referentiepartner 

 Die nieuwe markten vormen een grote groeiuitdaging 

voor alle ondernemingen die aan de spits staan van 

de innovatie. 

Belfius ondersteunt 

duurzame en slimme 

investeringen alsook 

ondernemingen 



Smart City Award 2015 6 



InnovFin For SME & others initiatives to support 

innovative companies 

Pier Luigi Gilibert 

CEO EIF 

 



    - Enhancing a successful pilot initiative 

Belfius Bank 

10 July 2015 



EIF at a Glance 

 EU specialised institution for SMEs risk financing 

• Debt - Structuring and Guaranteeing portfolios of SME 

loans/leases and microcredit 

• Equity - Venture Capital and Mezzanine (fund of funds) 

• Founded in 1994 & started providing 

VC to businesses in 1997 

• Multilateral Development Bank 

(MDB) status 

• Basel II 0% risk weighting 

• Aaa/AAA/AAA ratings 

(Moody’s/S&P/Fitch) 

 Geographic Focus: EU 28, 

EFTA, Candidate Countries 

 Distribution through Banks 

and Funds (Full delegation) 

• Shareholding Structure: 

• EIB: 63.7%, EIB shareholders: 28 EU Member States 

• European Commission:  24.3% 

• 24 European Financial Institutions: 12 % 
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InnovFin Product Overview 

Intermediated  

SME/Mid-Cap Financing Direct Corporate Lending 

SMEs and small Mid-Caps  

< 500 Employees 
Large Caps 

Typically > 3,000 Employees 

Intermediated and/or direct 

Corporate lending 

Mid-Caps  

< 3,000 Employees 
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■ Signature of the Delegation Agreement between the EC, EIB and EIF: 12 June 2014 

■ Responsible EC Service: DG Research & Innovation 

■ Timeframe: 2014 - 2020 

■ Target over EUR 10bn of financing to benefit innovative SMEs and Small Mid-Caps 

over the next 9 years 

■ Purpose: improve access to finance for innovative SMEs and Small Mid-Caps 

■ EIF provides direct (and indirect) financial uncapped guarantees to selected 

Financial Intermediaries (FIs)  

■ Guarantee Rate: up to 50% of losses incurred in each loan 

■ Thanks to EIF Multilateral Development Bank status (MDB) and pursuant to Basel II, 

no capital charge expected on the covered part of the Portfolio 

■ Transfer of benefit 

3 

Key Facts 



Key Guarantee Terms 

4 

Up to 50% loss  

coverage 

(Principal + 

Interest 90D) 

Full Delegation 

to Financial 

Intermediaries  

Automatic  

Coverage/ 

Inclusion 

Attractive 

Guarantee 

Terms 

Loan amount: 

min EUR 25k 

max EUR 7.5m  

Loan maturity: 

min 1 year 

max 10 years 
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InnovFin: A Win-Win Facility 

Reduced Capital 

Consumption 

Financial Intermediary 

Increased Return on 

Capital 

Competitive Loan 

Pricing 

Enhanced Access to  

Finance 

Beneficiary 

Flexible Funding 

Reduced Cost of 

Funding 



Contacts 

15 avenue J.F. Kennedy 

L-2968 Luxembourg 

T :(+352) 24851 

F :(+352) 248581 

 

www.eif.org 

 

 

Vincent van Steensel 

 

Head of Portfolio Guarantees 

Guarantees, Securitisation & Microfinance  

Phone: (+352) 248 581 351 

email:  v.vansteensel@eif.org 

 

EIF 
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Paul Samsonoff 

 

Structured Finance Manager 

Guarantees, Securitisation & Microfinance  

Phone: (+352) 248 581 587 

email:  p.samsonoff@eif.org 

 

http://www.eif.org/


Officiële ondertekening van het programma 


