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ING België en Europees Investeringsfonds ondertekenen 
garantieovereenkomst van 400 miljoen euro voor kmo's 

 
Leningen ondersteunen herstart Belgische economie na coronacrisis 

 
• ING België ondertekent een garantieovereenkomst met het Europees Investeringsfonds (EIF) onder 

het Europees Garantiefonds (EGF), met als doel Belgische ondernemingen die het moeilijk hebben 
aan financiering te helpen.  

• Als eerste Belgische bank die de EGF-garantie gebruikt, zal ING met deze transactie tot 400 miljoen 
euro aan nieuwe leningen verstrekken aan Belgische kmo’s.  

• Het EGF maakt deel uit van het steunpakket van 540 miljard euro dat de EU lanceerde naar 
aanleiding van de coronapandemie. 

 
Belgische kmo’s krijgen vooruitzicht op 400 miljoen euro aan nieuwe leningen die ter beschikking 
worden gesteld door ING en het Europees Investeringsfonds. Vanaf vandaag kunnen ING-klanten 
met een kleine of middelgrote onderneming1 een beroep doen op de nieuwe 
garantieovereenkomst die ING België heeft gesloten met het Europees Investeringsfonds.  
 
Kmo’s die klant zijn bij ING kunnen vanaf vandaag een lening aanvragen die gedekt is door het 
EIF. De EIF-garantie wordt ondersteund door het pan-Europees Garantiefonds (EGF), waarvan 
ING als eerste bank gebruikmaakt in België. Dankzij deze garantie kan de bank tegen gunstiger 
voorwaarden leningen verstrekken aan kmo’s. Die leningen kunnen het herstel van de Europese 
economie in de nasleep van de COVID-19-crisis versnellen.  
 
"Nu de vaccinatiecampagne tegen het coronavirus op kruissnelheid komt, zijn we bij ING vastbesloten om 
onze Belgische bedrijven, die de ruggengraat van onze economie vormen, te ondersteunen bij een sneller 
herstel. We zijn dan ook verheugd dat we met het EIF een overeenkomst hebben bereikt voor het aanzienlijke 
bedrag van 400 miljoen euro. Het geeft onze klanten het soms broodnodige duwtje in de goede richting. Wij 
danken het EIF dan ook voor het vertrouwen dat ze in ons stellen. Met dit project kunnen we de jarenlange 
succesvolle samenwerking op een positieve manier voortzetten", aldus Philippe Wallez, Head of Business 
Banking bij ING België. 
 
Concreet hebben ondernemingen tot 31 december 2022 toegang tot financiering met een EIF-garantie van 
70% voor elke nieuwe lening, en dit met een maximum van 7,5 miljoen euro per lening.  
 
"Nu we collectief proberen de bladzijde van deze crisis om te slaan, moeten we ervoor zorgen dat kleine 
bedrijven de steun krijgen die ze nodig hebben om de storm te doorstaan en verder te gaan op de weg naar 
herstel. We zijn erg blij dat we opnieuw kunnen samenwerken met ING om Belgische ondernemers en kleine 
bedrijven precies dit soort steun te bieden via het Europees Garantiefonds", aldus Roger Havenith, Deputy 
Chief Executive van het EIF. 
 
 

 
1 De algemene voorwaarden zijn beschikbaar op de website www.ing.be/nl/retail/my-news/European-guarantee-fund.  
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Achtergrondinformatie  
Het Europees Investeringsfonds (EIF) maakt deel uit van de Europese Investeringsbank Groep. Zijn belangrijkste opdracht is het 
ondersteunen van Europese micro-, kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) door hen te helpen toegang te krijgen tot financiering. 
Het EIF ontwerpt en ontwikkelt instrumenten voor durf- en groeikapitaal, garanties en microfinanciering die specifiek op dit marktsegment 
gericht zijn. In die rol werkt het EIF mee aan de verwezenlijking van EU-doelstellingen ter ondersteuning van innovatie, onderzoek en 
ontwikkeling, ondernemerschap, groei en werkgelegenheid. 
 
ING België is een universele bank die financiële diensten aanbiedt aan particulieren, ondernemingen en institutionele klanten. ING België 
nv is een dochtermaatschappij van ING Groep nv via ING Bank nv (www.ing.com). ING is een wereldwijde financiële instelling met een 
sterke Europese aanwezigheid, die bankdiensten aanbiedt via haar werkmaatschappij ING Bank. Het doel van ING is om mensen in staat 
te stellen een stap voor te blijven, zowel in hun persoonlijke als in hun zakelijke leven. De ruim 57.000 werknemers van ING Bank bieden 
retail- en commerciële bankdiensten aan in meer dan 40 landen. De aandelen van ING Groep noteren op de beurzen van Amsterdam 
(INGA NA, INGA.AS), Brussel en New York Stock (ADR's: ING US, ING.N). Duurzaamheid is een wezenlijk onderdeel van de ING-
strategie, zoals blijkt uit de leidende positie van ING in sectorbenchmarks van Sustainalytics en MSCI en onze rating op de ‘A-lijst’ van 
CDP. De aandelen van ING Groep zijn opgenomen in belangrijke duurzame en Environmental, Social and Governance (ESG) 
indexproducten van vooraanstaande leveranciers zoals STOXX, Morningstar en FTSE Russell. In januari 2021 kreeg ING een ESG-
evaluatiescore van 83 ('sterk') van S&P Global Ratings. 
 
Het Europees Garantiefonds (EGF) werd opgericht door de EIB-groep, met bijdragen van België en andere EU-lidstaten, om 
ondernemingen die te lijden hebben van de coronacrisis te beschermen. Door middel van bijna 25 miljard euro aan garanties stelt het 
EGF de EIB en het EIF in staat om snel leningen, garanties, asset-backed securities, eigenvermogensinstrumenten en andere financiële 
instrumenten ter beschikking te stellen van vooral kleine en middelgrote ondernemingen. Het EGF is een onderdeel van het EU-
herstelpakket dat 540 miljard euro wil vrijmaken om de zwaarst getroffen economische sectoren in de EU te stimuleren. 
 
Meer informatie:  
ING Press Office : Julie Kerremans, tel: +32 491 35 30 32, Julie.kerremans@ing.com 
EIB-groep: Tim Smit, tel: +352 691 28 64 23, t.smit@eib.org, volg het EIF op Twitter 
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