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Eerste EIB-garantie ter ondersteuning van midcaps in België onder het 
InnovFin-programma bij KBC Bank. 
 

 Eerste InnovFin-garantie voor midcaps in België 

 Tot 400 miljoen euro aan kredieten voor innovatieve bedrijven in België 

 Midcaps profiteren van toenemende kredietverlening bij KBC Bank 
 
De Europese Investeringsbank (EIB) is bereid een aanzienlijk bedrag ter beschikking te stellen 
om midcapbedrijven in België te ondersteunen. Innovatieve ondernemingen tot 3 000 
werknemers komen in aanmerking voor de eerste InnovFin Midcap Guarantee-transactie in 
België, waarbij de EIB een garantie tot 200 miljoen euro geeft. KBC Bank zal dat programma 
gebruiken om nieuwe kredieten te verstrekken, voornamelijk aan bedrijven  die investeren in 
onderzoek en innovatie. 
 
Het nieuwe financiële instrument is gebaseerd op risicodeling en wil zorgen voor meer groei en 
concurrentie in Europa. De EIB kan een kredietrisicogarantie van 50 procent verlenen aan de 
als tussenpersoon optredende financiële instelling – in dit geval KBC Bank. KBC Bank zal de 
nieuwe gegarandeerde kredieten, met bedragen tot 400 miljoen euro, toestaan aan innovatieve 
bedrijven en midcaps. De garantie van 50% biedt KBC Bank de mogelijkheid om zijn 
kredietverleningscapaciteit aan dat segment te verhogen.  
 
De Europese Commissie ondersteunt de financieringsoperatie binnen het nieuwe EU-
kaderprogramma voor onderzoek en ontwikkeling: Horizon 2020. Bedrijven die actief zijn op het 
vlak van onderzoek en ontwikkeling kunnen een betrouwbare langetermijnfinanciering krijgen. 
De EIB-garantie dekt tot 50% van de individuele investeringskosten, met een plafond van 25 
miljoen euro per project. KBC Bank zal de kredieten per project aanvullen met minstens het 
bedrag van de EIB-garantie. 
 
Pim Van Ballekom, ondervoorzitter van de EIB, benadrukt de kracht van de nieuwe InnovFin-
garantie voor midcaps: "Dankzij dit nieuwe instrument kunnen er meer risico's genomen worden 
bij investeringen in innovatie. Het geeft de EIB-tussenpersonen, zoals KBC Bank, de 
mogelijkheid en vrijheid om een bredere waaier van hoognodige projecten te financieren. We 
rekenen erop dat die maatregel innovatieve midcaps een boost zal geven en sterker zal maken. 
We dragen daarmee aanzienlijk bij tot de groei en een sterkere concurrentie in Europa op 
middellange en lange termijn. Tegelijk kunnen de deelnemende banken met dit nieuwe 
instrument sneller en flexibeler tegemoetkomen aan de financieringsbehoeften van de 
bedrijven. 
 
Algemeen directeur Corporate Banking van KBC Bank, Wim Eraly, is blij met het akkoord met 
de EIB: "Het InnovFin-programma stemt volledig overeen met de algemene klantgerichte visie 
en strategie van KBC. Innovatieve bedrijven krijgen hiermee toegang tot voldoende financiële 
middelen om met de hulp van KBC nieuwe ontwikkelingen en onderzoekscapaciteit uit te 
breiden.  Aan het andere einde van het klantensegment helpt KBC ook start-ups in hun 
beginfase. Met zijn unieke Start it @kbc-initiatief ondersteunt en begeleidt KBC die start-ups en 
geeft het hen toegang tot crowdfunding en andere instrumenten. KBC werkte in het verleden 
trouwens al samen met de EIB om aantrekkelijke financieringsmiddelen te bieden aan kmo's in 
België. Met het InnovFin-programma kan KBC nu ook een flexibel antwoord geven op de 
specifieke financieringsbehoeften van innovatieve midcap- en bedrijvenklanten. KBC kan 
innovatieve bedrijven dus maatwerkoplossingen aanbieden in elke fase van hun levenscyclus." 
 
 
 



 
De KBC Bank-faciliteit wordt ondersteund door het 'InnovFin – EU Finance for Innovators' 
garantie-instrument voor midcaps, met de financiële steun van de Europese Unie in het kader 
van Horizon 2020. InnovFin is een nieuw gamma van EIB Group-producten die de toegang tot 
financiering voor innovatieve bedrijven moeten vergemakkelijken. Meer informatie vindt u 
hieronder in de noot voor de redactie. 
 
 

Noot voor de redactie  
 
De Europese Investeringsbank (EIB) is de langetermijnkredietverstrekker van de Europese 
Unie en zijn lidstaten. Ze stelt langetermijnfinanciering ter beschikking voor solide investeringen 
en draagt zo bij tot de EU-beleidsdoelstellingen.  
 
 
InnovFin financiële producten 
 
In het kader van Horizon 2020, het nieuwe EU-onderzoeksprogramma voor de periode 2014-
2020, hebben de Europese Commissie en de Europese Investeringsbankgroep (EIB en EIF) 
een nieuwe generatie van financiële producten en adviesdiensten ontwikkeld om innovatieve 
bedrijven te helpen vlotter toegang te krijgen tot financiering. De komende zeven jaar zal 
'InnovFin – EU Finance for Innovators' met een reeks op maat gemaakte producten meer dan 
24 miljard euro financiering ter beschikking stellen voor onderzoek en innovatie (R&I) door 
kleine, middelgrote en grote bedrijven en de promotors van onderzoeksinfrastructuur. Die 
financiering zal naar verwachting tot 48 miljard euro aan R&I-investeringen mogelijk maken.  
 
InnovFin bouwt voort op het succes van de Risk-Sharing Finance Facility, die werd ontwikkeld 
binnen het zevende EU-kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling 
(FP7). Dat programma financierde 114 R&I-projecten voor een totaal bedrag van 11,3 miljard 
euro en verleende bovendien voor meer dan 1,4 miljard euro aan kredietgaranties. 
 
Met fondsen die zijn opzijgezet door de EIB-groep en in het kader van Horizon 2020 
ondersteunen de InnovFin financiële producten R&I-activiteiten die door hun aard meer risico's 
inhouden en moeilijker te beoordelen zijn dan klassieke investeringen, en het daarom vaak 
moeilijker hebben om financiering te vinden. De producten worden allemaal op aanvraag 
gecreëerd en er is geen voorafgaande verdeling tussen sectoren, landen of regio's. Bedrijven 
en andere entiteiten die gevestigd zijn in EU-lidstaten en verbonden landen in het kader van 
Horizon 2020 komen in aanmerking als eindbegunstigden. Deze schuldinstrumenten worden in 
de nabije toekomst aangevuld met een reeks eigenvermogensinstrumenten beheerd door de 
EIF.  
 
De InnovFin-garantie voor midcaps verleent garanties en tegengaranties voor 
schuldfinancieringen tot 50 miljoen euro om de toegang tot financiering te verbeteren voor 
innovatieve midcaps (tot 3 000 werknemers) die niet in aanmerking komen voor de InnovFin-
garantie voor kmo's. Het programma wordt uitgerold via financiële tussenpersonen, zoals 
banken en andere financiële instellingen. Onder de InnovFin-garantie voor midcaps vrijwaart de 
EIB de financiële tussenpersonen tegen een deel van hun potentiële verliezen.  
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Sabine Parisse, Tel. +352 4379 83340, +352 621 459159 
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Website: www.kbc.com – Mail: pressofficekbc@kbc.be  
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