
 

 
 
 

 
 
Brussel, 3 februari 2014  

 

KBC Lease Holding vereenvoudigt 
groepsstructuur 

 
KBC Lease Holding werkt momenteel aan de vereenvoudiging en het transparanter maken van zijn huidige 
groepsstructuur. Dit project kadert in de voortdurende zorg van KBC Lease Holding om zijn dienstverlening, 
bedrijfsprocessen en –activiteiten kritisch door te lichten met het oog op efficiëntieverbetering en betere service aan 
de cliënt. Door de strategische refocus sinds 2009 van KBC Lease Holding op de Belgische kernmarkt verkleinde de 
commerciële basis van de lease-activiteiten en was een aanpassing van het bedrijfsmodel aangewezen. 

In concreto gaat het hierbij om het laten opgaan van KBC Lease Holding NV in KBC Bank NV en – in een tweede fase – 
KBC Lease Belgium in KBC Bank NV. Het project zal vermoedelijk pas worden afgerond in de tweede helft van 2016. 
KBC Autolease NV en Immolease NV blijven zelfstandige entiteiten onder KBC-aandeelhouderschap.  

 

 

 

 

 

De synergievoordelen die hierdoor ontstaan, zijn vooral van interne organisatorische aard. De integratie kan 
plaatsvinden zonder noemenswaardige gevolgen voor het personeelsbestand of de activiteiten van de betrokken 
maatschappijen. Ook voor de klanten wijzigt niets. Hun contracten blijven doorlopen en hun aanspreekpunten blijven 
ongewijzigd. 

Door de leasingactiviteiten in KBC Bank onder te brengen, krijgt de cliënt toegang tot een volledig geïntegreerd 
productaanbod inzake leasing en bedrijfskredieten, ook voor grote corporatecliënten wiens specifieke 
financieringseisen niet altijd door KBC Lease optimaal konden worden ingevuld.  
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KBC Lease Group (https://www.kbclease.be ) 

KBC Lease Group verenigt via KBC Autolease, KBC Lease Belgium en KBC Immolease alle Belgische leaseactiviteiten van de KBC-
groep.  

Voor elke deelactiviteit – voertuigen, bedrijfsmaterieel of onroerende goederen – beschikt KBC Lease Group over jarenlange 
ervaring en gespecialiseerde medewerkers. Ons team waarborgt een hoogkwalitatieve dienstverlening met een service-op-maat die 
volledig beantwoordt aan de leasebehoeften van de cliënten. 

De cliëntenrelatie is gesteund op waarden als partnership, onberispelijke service, proactieve sales & after sales, kwalitatieve 
adviesverlening en correcte en transparante prijszetting. 

KBC Lease Group beschikt uiteraard over een eigen salesteam, maar werkt commercieel nauw samen met het uitgebreide 
kantorennet van KBC Bank en CBC Banque. 

 

KBC Lease Belgium 

KBC Lease Belgium is de financiële leasemaatschappij van KBC Lease Group. KBC Lease Belgium financiert de meest diverse roerende 
objecten zoals onder meer personenwagens, vrachtwagens, heftrucks, kranen, productielijnen, drukpersen, kantoorbenodigdheden 
en computermaterieel. 

De cliënten van KBC Lease Belgium situeren zich in de industrie, vrije beroepen, diensten- en non-profitsector. KBC Lease Belgium 
behoort tot één van de belangrijkste spelers op de Belgische leasemarkt. 

Het product- en dienstenaanbod van KBC Lease Belgium gaat van loutere financiële leasing tot financiële renting, met inbegrip van 
specifieke producten als mantelleasing (voor ondernemingen die regelmatig investeren), sale and lease back (om vastliggend 
kapitaal te mobiliseren voor rendabeler bedrijfsdoeleinden) en leasing met onderverhuur.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

KBC Group NV 
Havenlaan 2 – 1080 Brussel 
Viviane Huybrecht 
Directeur Corporate 
Communicatie / 
woordvoerster 
Tel. 02 429 85 45 
 

 

 
Persdienst 
Tel. 02 429 65 01 - Stef Leunens 
Tel. 02 429 29 15 – Ilse De Muyer 
Fax 02 429 81 60 
E-mail: pressofficekbc@kbc.be 

 

 
KBC persberichten zijn beschikbaar op 
www.kbc.com of kunnen verkregen worden door 
een mail te zenden naar pressofficekbc@kbc.be 
 

Volg ons op www.twitter.com/kbc_group 
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