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Begunstigden die in aanmerking komen 

MKB bedrijven met minder dan 250 werknemers of ondernemingen van middelgrote omvang  met 

minder dan 3000 werknemers kunnen genieten van de lening met vaste rentevoet binnen de 

enveloppe van de EIB. 

Activiteiten die in aanmerking komen 

 

Alle activiteiten komen in aanmerking, met uitzondering van deze die betrekking hebben op 

volgende sectoren :  

� de productie van bewapening, wapens en munitie, militaire of politie- uitrusting of 

infrastructuur en materieel of infrastructuur die de individuele rechten en vrijheden van 

personen beperken (gevangenissen of detentiecentra van alle aard) alsmede een aanslag 

vormen op mensenrechten, 

 

� gokspelen en de installaties hiermee verbonden, 

 

� de productie, verwerking of distributie van tabak, 

 

� de activiteiten die levende dieren inzetten voor experimentele of wetenschappelijke 

doeleinden, in die mate waarin het respecteren van de Europese Conventie inzake 

bescherming van  gewervelde dieren die gebruikt worden voor experimentele of 

wetenschappelijke doeleinden van de Europese Raad niet gegarandeerd kan worden, 

 

� de activiteiten die verondersteld worden schade te berokkenen aan het milieu, schade die 

niet grotendeels gecompenseerd wordt, 

 

� de activiteiten die verondersteld worden controversieel te zijn vanuit ethisch of moreel 

oogpunt, of verboden zijn door nationale wetgeving (bijvoorbeeld, het onderzoek naar het 

clonen van mensen), 

 

� de aankoop van goodwill, immateriële activa, waardoor de begunstigde een machtspositie 

op de markt zou verkrijgen of zijn situatie zou versterken (aandeel > 20% van de relevante 

markt, bijvoorbeeld), de aankoop van licenties of rechten inzake exploitatie van minerale 

bronnen, 

 

� activiteiten met als enige doel de promotie van vastgoed, 

 

� de activiteiten met een zuivere financiële doelstelling (bijvoorbeeld de handel in financiële 

producten),   

 



Projecten die in aanmerking komen 

De projecten die in aanmerking komen zijn de volgende :  

Projecten gesitueerd binnen de Europese Unie, 

Investeringsprojecten < € 25 mio, wetende dat het door de EIB gefinancierde bedrag 100% van de 

investering mag vertegenwoordigen (andere investeringen en subsidies inbegrepen), met een 

maximum tot € 12,5 mio.  

Investeringen en uitgaven die tot één van volgende categorieën behoren.  

Investeringen en uitgaven die in aanmerking komen :  

 

verwerving, renovatie of  

uitbreiding van materiële 

vaste  

activa  

Andere dan terreinen :  

de financiering van de aankoopvan het terrein is uitgesloten, tenzij 

omwille van technische redenen die absoluut noodzakelijk zijn voor 

de investering 

de financiering van landbouwgrond is volledig uitgesloten.  

 

 

immaterieel vast actief en 

meer bepaald 

kosten voor ontwikkeling, planning en financiering tijdens de 

constructie van een materieel vast actief,  

de uitgaven voor onderzoek (commissies, ontwikkelingsuitgaven, 

brutolonen rechtstreeks verbonden aan de bestanddelen van 

onderzoek en innovatie van de activiteit) 

het uitrollen van distributienetwerken op nationaal vlak, of 

internationaal binnen de EU (verwerving van activa of merken, 

exploitatiekosten en personeelskosten) 

 

de opvolging tussen 

generaties (in geval van 

pensionering van de vorige 

eigenaar) of de overdracht 

van ondernemingen 

aan personeelsleden, waarmee de voortzetting van de economische 

activiteiten van de onderneming in kwestie gewaarborgd wordt. Het 

voorwerp van de financiering beperkt zich echter tot de verrichtingen 

waarvan de financieringsbehoefte < € 5 mio 

De overname van ondernemingen op zich is niet toegestaan voor 

financiering via de EIB. 

 

 

de behoeften aan 

bedrijfskapitaal op 

middellange en lange termijn 

de leningen van de EIB kunnen gebruikt worden om stabiel 

bedrijfskapitaal op te bouwen die de begunstigde toelaten om 

schulden te financieren die gelieerd zijn aan de cyclus van de 

verrichtingen binnen de normale bedrijfsactiviteit (aankoop van 



aan volgende voorwaarden :  grondstofffen, andere fabricagemiddelen, kosten van arbeid, 

voorraden, algemene onkosten, middelen om klantenvorderingen, 

alsook vorderingen op verkopen aan niet klanten  te financieren) 

 (1) onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier door BNP Paribas Leasing Solutions 

 

 

Verplichtingen 

Als uiteindelijk begunstigde neemt u de navolgende verplichtingen op zich: 

 

(a) het afronden van het Sub-project op de wijze als voorgesteld; 

 

(b) de Sub-financiering zal enkel worden gebruikt voor de implementatie van het betreffende Sub-

project; 

 

(c) Activa: u dient de eigendom te behouden van alle of een substantieel gedeelte van de activa die het 

Sub-project vormen, tenzij u voorafgaande toestemming heeft verkregen van de Lener of de 

Intermediair; 

 

(d) Verzekeringen: de werken en activa die het Sub-project vormen dienen deugdelijk verzekerd te zijn 

gebaseerd op hetgeen gebruikelijk is in de relevante sector; 

 

(e) Vergunningen en licenties: u dient alle relevante vergunningen (voor de bouw en exploitatie) te 

verkrijgen en volledig in stand te houden; 

 

(f) Milieu: u dient te voldoen aan alle milieueisen, wetten en verordeningen; 

 

(g) Audit:  

 

- u dient – voor zover toegestaan onder het toepasselijk recht – de Lener te informeren over: 

 

(i) ieder onderzoek of juridische procedure betrekking hebbend op de uiteindelijk begunstigde (of 

een lid van haar management of controlerende organen) met betrekking tot een overtreding of 

misdrijf ten aanzien van een Sub-project of ten aanzien van de financiering beschikbaar gesteld 

door de Lener of Intermediair onder de desbetreffende Sub-financieringsovereenkomst; en 

(ii) iedere rechterlijke uitspraak ten aanzien van een overtreding of misdrijf begaan door de 

uiteindelijk begunstigde (of een lid van haar management of controlerende organen) ten aanzien 

van een Sub-project of ten aanzien van de financiering beschikbaar gesteld door de Lener of 

Intermediair onder de desbetreffende Sub-financieringsovereenkomst; 

 

- alle financiële transacties en uitgaven samenhangend met het Sub-project dienen te worden vastgelegd; 

 

(h) het volgens de van toepassing zijnde GAAP in de boekhouding opnemen van alle activa, commerciële 

en financiële transacties ten aanzien van Sub-projecten inclusief alle kosten, uitgaven, operationele en 

kapitaalinvesteringen met betrekking tot het betreffende Sub-project; 

 

(i) er jegens de Lener voor instaan dat is voldaan aan alle (wettelijke) voorschriften die van toepassing 

zijn op u of het betreffende Sub-project, evenals het onmiddellijk informeren van Lener op het moment dat 

het op enig moment duidelijk wordt dat er een inbreuk zal ontstaan op het naleven van deze (wettelijke) 

voorschriften waardoor er de dreiging ontstaat dat (i) er voor haar reputatieschade kan ontstaan of (ii) er een 

inbreuk op de milieuwetgeving kan ontstaan; 

 



(j) er jegens de Lener voor instaan dat voor zover u bekend geen van de investeringen gedaan in het 

Sub-project door de uiteindelijk begunstigde een ongeoorloofde oorsprong hebben, waaronder gelden 

verkregen door het witwassen of gerelateerd aan de financiering van terrorisme, evenals het onmiddellijk 

informeren van de Lener indien het op enig moment duidelijk wordt dat investeringen een ongeoorloofde 

oorsprong hebben; 

 

(k) alle uitbetalingen door en alle betalingen aan de Lener op basis van een Sub-

financieringsovereenkomst dienen te worden gedaan ten gunste of ten laste van een bankrekening op naam 

van de uiteindelijk begunstigde gehouden bij een geautoriseerde financiële instelling in de jurisdictie waar de 

uiteindelijk begunstigde (statutair) gevestigd is of waar het Sub-project wordt uitgevoerd door de uiteindelijk 

begunstigde; 

 

(l) Bezoeken: toestaan dat personen daartoe aangewezen door de Bank, evenals personen daartoe 

aangewezen door andere instellingen of organen van de Europese Unie op het moment dat dit vereist is op 

basis van de verplichte bepalingen van het recht van de Europese Unie: 

 

-  de locaties, installaties en werken die het Sub-project vormen bezoeken en toestaan dat zij alle door 

hen gewenste controles uitvoeren; 

 

-  vragen stellen aan vertegenwoordigers van de uiteindelijk begunstigde en, tenzij kan worden 

aangetoond dat het wettelijk of inhoudelijk gezien niet mogelijk is, alle noodzakelijke maatregelen te 

implementeren die noodzakelijk zijn om de missie van voormelde personen uit voeren waaronder het niet 

belemmeren van contacten met enige persoon betrokken bij of getroffen door het Sub-project; en 

 

-  de financiële boekhouding van de uiteindelijk begunstigde onderzoeken met betrekking tot de 

uitvoering van het Sub-project en het mogelijk maken dat kopieën worden gemaakt van relevante 

documenten, voor zover dit bij wet is toegestaan; 

 

(m) Informatie: erkennen dat de Bank verplicht kan worden om informatie met betrekking tot de 

uiteindelijk begunstigde, de Sub-financieringsovereenkomst en/of enig Sub-project   te delen met een daartoe 

bevoegde instelling of orgaan van de Europese Unie (waaronder de Europese Commissie, de European Court 

of Auditors, het Europees bureau voor fraudebestrijding en het Europese Hof van Justitie) op basis van de 

relevante verplichte bepalingen van het recht van de Europese Unie; 

 

(n) Naast hetgeen is bepaald in de van toepassing verklaarde wet- en regelgeving is het de Lener of de 

Intermediair toegestaan om alle informatie aangaande de uiteindelijk begunstigde, het Sub-project of de Sub-

financiering te delen met de Bank; 

 

(o) Integriteit: binnen een redelijke termijn dienen alle noodzakelijke maatregelen te worden genomen 

tegen u en/of leden van uw directie of leden van uw management op het moment dat deze, op basis van een 

rechterlijke uitspraak die in kracht van gewijsde is gegaan, schuldig zijn bevonden van een overtreding of 

misdrijf begaan in de uitoefening van uw/hun functie en wel op die wijze dat u (en/of de leden van uw directie 

en/of management die het betreft) niet langer deelnemen aan enige zakelijke activiteit die gerelateerd is aan 

de gelden die door de EIB ter beschikking zijn gesteld; u zult ons onmiddellijk informeren ten aanzien van enige 

maatregel die door u is getroffen in dit kader; wij zullen onmiddellijk de EIB informeren in het kader van enige 

maatregel als door u getroffen op basis van deze paragraaf; 

 

(p) het op eerste verzoek van de Lener of Intermediair terugbetalen van het volledige bedrag zoals 

verstrekt op basis van de Sub-financiering indien enige inbreuk op de hiervoor vermelde afspraken plaats heeft 

gevonden. 

 


