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ACTIVITEITEN VAN DE EIB-GROEP IN NEDERLAND 
2019

€ 337,8 mln
EIF

€ 2,47 mld
EIB

• Meer steun voor klimaatprojecten

• Elektrische en hybride mobiliteit in steden

• Financiering voor lokale energieprojecten

2019 was voor de EIB-Groep een recordjaar in Nederland, met ruim € 2,8 miljard aan investeringen in uiteenlopende 
belangrijke projecten. Naast het ondersteunen van kleine en middelgrote bedrijven via het EIF en de EIB, trad de EIB-
Groep op als medefinancier van projecten gericht op onderzoek naar nieuwe medicijnen, regionale energiebesparing 
en nationale waterkering. 

Ook werden van oudsher belangrijke sectoren als vervoer en gezondheidszorg bediend, zij het dat hierbij wel iets meer 
aandacht is gekomen voor klimaataspecten. Met steun van de EIB kocht de stad Rotterdam nieuwe elektrische en hybride 
bussen en kon rederij Spliethoff investeren in schonere schepen. De grootste bedragen gingen naar ziekenhuizen, 
duurzaamheidsregelingen voor particulieren in Limburg en de transitie naar het 5G-netwerk. Verder steunde de EIB-
Groep een publiek-privaatsamenwerkingsverband voor de verbreding van de A9, om de bereikbaarheid van Schiphol 
te vergroten.
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DE STRIJD TEGEN KANKER OPVOEREN

ISA Pharmaceuticals leent € 20 miljoen voor de strijd tegen HPV-

gerelateerde kankersoorten

Ieder jaar worden duizenden Europeanen getroffen door het humaan papillomavirus type 16, dat 

verschillende soorten kanker veroorzaakt. 

In Europa is baarmoederhalskanker de op een na meest voorkomende vorm van kanker onder vrouwen van 15 tot 
44 jaar. De voornaamste veroorzaker van deze ziekte is het zogenoemde ‘HPV16’, dat jaarlijks verantwoordelijk is voor 
35 000 nieuwe gevallen en 15 000 sterfgevallen. Het virus is ook de belangrijkste oorzaak van hoofd- en halskanker, met 
alleen al in Europa meer dan 25 000 nieuwe gevallen per jaar. Omdat er nog steeds geen directe behandeling bestaat, 
besloot een spin-off van het UMC Leiden het probleem grondig aan te pakken; ISA Pharmaceuticals ontwikkelde een 
nieuwe therapie met de naam ISA101b, waarmee HPV16-positieve kankersoorten op innovatieve wijze worden behan-
deld door het eigen immuunsysteem van de patiënt te activeren. Aangetoond is dat de behandeling veilig en zonder 
ernstige bijwerkingen is, en bij gebruik naast de bestaande behandeling een zeer gunstig effect heeft op patiënten met 
vergevorderde hoofd- en halskanker en baarmoederhalskanker. De EIB is er trots op dat zij ISA steunt met financiering 
voor de afrondende onderdelen van de test- en ontwikkelingsfase.

Investeringsplan voor Europa 
totale waarde van goedgekeurde EFSI-projecten sinds 2015:

€ 84,2 miljard



 Contact : Press@eib.org | 3

NEDERLAND

DE VERANDERING KOMT VAN ONDERAF

EIB stopt € 75 miljoen in provinciaal investeringsfonds voor kleine duur-

zaamheidsprojecten

“Je kunt wel een elektrische auto kopen, maar als je je huis isoleert is de impact op het klimaat veel 

groter.” – EIB vicepresident Andrew McDowell

De provincie Limburg heeft het allemaal: een prachtige 
rivier, glooiende heuvels, idyllisch landschap en zelfs 
wijngaarden! Desondanks wist het provinciebestuur dat 
de regio meer zou kunnen doen aan verduurzaming. Al 
snel bleek dat de Limburgers wel bereid waren om te 
veranderen, maar dat het financieren van die verandering 
een probleem kon worden. Het begon met het besef 
dat het afzonderlijk financieren van projecten duurder is 
dan wanneer dit collectief gebeurt, en zo ontstond het 
regionale stimuleringsfonds “Duurzaam thuis”. Mede 
dankzij een injectie van de EIB ter grootte van € 75 miljoen 
kan het fonds nu € 234 miljoen beschikbaar stellen om  
kleine investeringen door particulieren te ondersteunen. 
Inwoners van Limburg kunnen nu geld lenen voor 
zonnepanelen, woningisolatie, een warmtepomp of 
dubbele beglazing, alles om hun energierekening te 
verlagen. Volgens de Limburgse gedeputeerde voor 
Energie en Duurzaamheid bleek uit de statistieken dat 
er behoefte was aan een dergelijk fonds, aangezien er al 
10 000 leningen van in totaal ongeveer € 85 miljoen waren 
verstrekt aan kleine projecten in Limburg. Met deze steun 
van de EIB zullen nog veel meer projecten in aanmerking 
komen voor de gunstige leningen die ze nodig hebben. 

Al met al is dit niet alleen goed voor de planeet, maar ook voor de mensen: volgens de Provincie zijn er dankzij het fonds 
al 360 nieuwe banen gecreëerd en zal het fonds uiteindelijk zichzelf financieren. Oftewel, zoals men het vaak zegt: 
“Regeren is vooruitzien.” 

Investeringsplan voor 
Europa
Goedgekeurde Nederlandse projecten sinds 
2015: 

€ 3,26 mld
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WAT HEEFT DE EIB-GROEP GEREALISEERD IN 2019?[*]

Gefinancierd door de EIB-Groep  
totale waarde nieuwe projecten van  

de EIB-Groep:

€ 72,22 mld

Klimaatfinanciering  
van alle nieuwe projecten van de EIB-Groep, was

31%
klimaatgerelateerd

22 projecten gesteund  
door de EIB  

in Nederland in 2019

Financiering van de EIB-Groep 
in Nederland maakte in 2019 

0,35% uit van het bnp

€ 3,26 mld  

gefinancierd via het 
Investeringsplan voor Europa 

totale waarde gesteunde projecten:  

€ 13,2 mld

EIB Groep
totaal aan EIB-leningen in Nederland in 2019

€ 2,47 mld

EIF-investeringen in Nederland in 2019

€ 337,8 mln

 [*] In het totale EIB Groep-cijfer zit een kleine overlapping door gezamenlijke investeringen van EIB en EIF.
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