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De Europese Investeringsbank (EIB) en KBC/CBC ondertekenen 
een kredietovereenkomst van 300 miljoen euro ter 

ondersteuning van Belgische ondernemingen 
 
 
De EIB, financieringsinstelling van de Europese unie, stelt met zijn programma 
‘Kredieten voor kmo’s’ werkmiddelen beschikbaar voor kleine en middelgrote Europese 
ondernemingen ter ondersteuning van hun investeringsprojecten. Om die kredieten bij 
de ondernemingen te krijgen, maakt de EIB gebruik van de diensten van Europese 
commerciële financiële instellingen, die daarbij optreden als bemiddelaars. Het is binnen 
dat kader dat KBC, CBC en de EIB een kredietovereenkomst hebben gesloten ter waarde 
van 300 miljoen euro. KBC/CBC zullen vanaf deze zomer hun fijnmazig netwerk van 
bankkantoren gebruiken om de werkmiddelen van de EIB beschikbaar te stellen aan 
kleine en middelgrote ondernemingen in België.  
 
Het EIB-krediet voor kmo’s is een kredietlijn die KBC en CBC zal gebruiken voor kleine 
bedrijven met minder dan 250 medewerkers. Een brede waaier van economische sectoren 
komt in aanmerking voor een financiering van de EIB. Om in aanmerking te komen voor dit 
specifieke financieringstype moeten de projecten voldoen aan enkele vooraf bepaalde criteria. 
Zo moeten ze uitgevoerd worden en zich bevinden in de Europese unie en gericht zijn op groei. 
Bovendien mogen ze niet bestaan uit herfinancieringen van zuiver financiële of 
vastgoedtransacties.  
 
De nieuwe EIB-kredietformule voor kmo's is ook ontworpen om flexibeler en transparanter te 
zijn, vooral op het vlak van de informatie voor bedrijven. Zo verzekert het dat de uiteindelijke 
begunstigden - Belgische kmo’s – kunnen profiteren van de voordelen van de werkmiddelen 
van de EIB, hoofdzakelijk onder de vorm van lagere interestvoeten. Daarvan zullen ze expliciet 
worden op de hoogte gebracht. 
KBC/CBC hebben zich akkoord verklaard met de EIB op het vlak van die voorwaarden. Ze 
vormen een onderdeel van het contract dat de financiële instellingen hebben ondertekend.  
 
Philippe Maystadt, voorzitter van de EIB, benadrukte ‘het belang van het blijven financieren 
van kmo-projecten – in het bijzonder in deze uitdagende tijden voor ondernemers. Kmo-
projecten zijn cruciaal voor de werkgelegenheid, en dragen bij tot de ondersteuning van de 
dynamiek van de Europese economieën.’ 
 
Bij de ondertekening zei Jan Vanhevel, voorzitter van het Directiecomité van KBC Groep NV: 
‘Op een moment waarop de economie de eerste tekenen van een herstel vertoont na een nooit 
geziene financieel-economische crisis is het essentieel dat een geïntegreerde 
bankverzekeringsgroep als KBC haar volle verantwoordelijkheid neemt om de economische 
groei te bevorderen in haar thuismarkten. Ik ben daarom verheugd dat we ons in de positie 
bevinden om te kunnen genieten van de steun van een gerenommeerde instelling als de EIB en 
dat we die werkmiddelen kunnen gebruiken als aanvulling op onze andere financiële 
instrumenten.’ 
 
KBC heeft in het verleden al succesvol samengewerkt met de EIB voor gelijksoortige projecten 
in de Centraal- en Oost-Europese thuismarkten van de groep. KBC zal dit krediet specifiek aan 
zijn Belgische kmo-cliënteel beschikbaar stellen via zijn fijnmazige distributienetwerk van KBC-
bankkantoren in Vlaanderen en Brussel, via het CBC-kantorennet in Brussel en Wallonië, en via 
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het netwerk van Belgische bedrijvenkantoren. Voor meer informatie over het krediet kunnen 
kmo’s met vragen terecht in de lokale bankkantoren of op de respectievelijke websites: 
www.kbc.be, www.cbc.be, www.kbclease.be of www.kbcmerchantbanking.com.    
 
Sinds zijn lancering 18 maanden geleden, in oktober 2008, van zijn ‘Kredieten voor kmo’s’ 
programma heeft de EIB al meer dan 18 miljard euro beschikbaar gesteld aan kmo’s. 7,4 
miljard daarvan werd vorig jaar toegekend aan minstens 50 000 kmo’s in de Europese Unie. 
Voor de EIB is het programma een efficiënte manier gebleken om kleine en middelgrote 
ondernemingen te ondersteunen in hun toekomstige ontwikkeling en groei. Meer gedetailleerde 
informatie over de EIB vindt u op www.eib.org en specifiek over de activiteiten met kmo’s op 
-www.eib.org/sme. 
 
 
 
 
Noot aan de redactie 
 
Over de KBC-groep:  
 
KBC (www.kbc.com), met hoofdkantoor in Brussel (België), is een van de vooraanstaande 
financiële groepen in Europa. Het is een multikanaalbankverzekeraar voor hoofdzakelijk 
particulieren en kleine en middelgrote ondernemingen, met geografische focus op Europa. KBC 
levert daarnaast ook diensten aan bedrijvencliënten en houdt zich bezig met geselecteerde 
marktactiviteiten. De groep bekleedt belangrijke, zelfs leidende posities op zijn thuismarkten, 
België en Centraal- en Oost-Europa, en is aanwezig in een aantal andere landen en regio’s 
verspreid over de wereld. Eind 2009 stelde KBC 54 000 mensen te werk. KBC is een van de 
grootste Belgische bedrijven genoteerd aan NYSE Euronext Brussels (tickersymbool ‘KBC’). 
 
Over de Europese Investeringsbank:  
 
De EIB - de Europese Investeringsbank - is de afdeling langetermijnkredieten van de Europese 
Unie, en is voor 100% eigendom van de 27 lidstaten van de EU. Zijn missie bestaat erin door 
zijn activiteiten steun te verlenen aan de ontwikkeling van EU-beleidslijnen. De EIB leent 
werkmiddelen op de kapitaalmarkten (met een AAA-rating) om tegen de beste voorwaarden 
projecten te financieren die in overeenstemming zijn met de strategieën van de EU. In 2009 
ondertekende de EIB kredieten voor een totaalbedrag van 79,1 miljard euro, waarvan 70,5 
miljard werd besteed aan projecten binnen de Europese Unie. De EIB-kredieten dragen 
voornamelijk bij aan de economische en sociale samenhang, milieubescherming, onderzoek en 
innovatie, steun voor kmo’s, de ontwikkeling van trans-Europese netwerken voor vervoer en 
energieoverdracht, en duurzame, goedkope en veilige energie.  
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