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Activiteiten van de EIB-Groep  
in Nederland in 2020
• Recordjaar voor kredietverlening EIB-Groep

• Europees Investeringsfonds speelt steeds grotere rol

• Sterke focus op sociale aspecten van financiering

Ondanks alles was 2020 voor Nederland een recordjaar als het gaat om financiering door de Europese 
Investeringsbank Groep (EIB-Groep), die bestaat uit de EIB en haar dochteronderneming, het Europees 
Investeringsfonds. Via bijna 40 afzonderlijke transacties werd in de loop van het jaar ongeveer € 3.18 miljard 
beschikbaar gesteld voor projecten in of voor Nederland.

Naast de gezondheidszorg en faciliteiten voor bijzondere zorg waren de leningen van de Groep vooral gericht 
op het ondersteunen van MKB-ondernemingen in diverse sectoren die te maken kregen met een economische 
terugslag door de coronapandemie. Dit culmineerde in een gezamenlijke actie van de EIB en het EIF met ING, 
waarmee ruim € 1.1 miljard beschikbaar wordt gesteld voor leningen aan het Nederlandse MKB. Dit komt bovenop 
de minstens zo belangrijke projecten waarmee de EIB steun verleent aan microfinanciering en crowdlending. Van 
groot belang was ook de samenwerking tussen het EIF en de onlangs opgerichte Nederlandse stimuleringsbank 
Invest-NL. Al met al vormde het werk dat in dit jaar werd verricht een goede basis om in de komende jaren op 
voort te bouwen.
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EEN PRIMEUR IN BIJZONDERE ZORG
Eerste krediet ooit in Nederland voor bijzondere zorg voor mensen met een 
verstandelijke beperking

Lening van € 200 miljoen voor ’s Heeren Loo om de zorgfaciliteiten verder te verbeteren

Jaarvolume EIB
Totale omvang van leningen ondertekend door de EIB:

€ 2.037 mld.

2020 was in vele opzichten een jaar met primeurs. Gelukkig zijn er ook een aantal positieve primeurs te noemen. ’s 
Heeren Loo, de Nederlandse marktleider voor zorg aan mensen met een verstandelijke beperking, kreeg als eerste 
instelling in deze sector een lening van de Europese Investeringsbank. De lening bedraagt € 200 miljoen en zal 
worden gebruikt om de middellange investeringsplannen van ’s Heeren Loo te realiseren. Het gaat om de bouw 
van woonruimtes en locaties voor dagbesteding voor de cliënten. Hiermee krijgen de bewoners betere zorg en 
gaat de koolstofuitstoot van de diverse locaties van ’s Heeren Loo omlaag.

Met deze overeenkomst is ’s Heeren Loo de eerste instelling voor mensen met een verstandelijke beperking die 
een Europese lening krijgt. “Daar zijn we trots op. We hebben hier hard voor gewerkt”, aldus CFO Ernst Klunder. 
De woonvoorzieningen voor de cliënten van de organisatie zullen aan de nieuwste eisen voldoen. Cliënten die 
nu bijvoorbeeld een badkamer moeten delen, krijgen grotere slaapkamers met ieder hun eigen badkamer. Om 
dit mogelijk te maken, is een nieuw woonconcept ontwikkeld, met als uitgangspunt ‘renovatie waar mogelijk, 
nieuwbouw waar nodig’.
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GELD VOOR DE TOEKOMST VAN NEDERLANDSE 
INNOVATIE
Het EIF steunt Nederlandse stimuleringsbank Invest-NL bij het opzetten van 
Dutch Future Fund (DFF)

Het DFF stelt in eerste instantie € 300 miljoen beschikbaar voor Nederlandse MKB-
ondernemingen in de sectoren energietransitie, duurzaamheid en de circulaire economie

Een nieuw gezamenlijk initiatief van Invest-NL en het EIF gaat meer financiering beschikbaar stellen voor MKB-
ondernemingen die klaar staan om hun activiteiten uit te breiden. Beide partijen investeren € 150 miljoen in het 
DFF, waarmee in totaal € 300 miljoen vrijkomt voor het Nederlandse MKB. Van de € 150 miljoen die door Invest-NL 
is toegezegd, bestaat € 25 miljoen uit een bijdrage van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Het DFF wil de Nederlandse economie steunen en op de toekomst voorbereiden door zich te richten op 
gebieden als digitale innovatie, kunstmatige intelligentie, biowetenschappen en belangrijke ondersteunende 
technologieën, naast een aantal thematische doelstellingen. Het programma wordt uitgevoerd door het EIF, dat 
een evenwichtige portefeuille zal samenstellen van 15 tot 20 investeerders die zich sterk maken voor Nederland. 
Het DFF is vooral bedoeld voor investeringen gericht op energietransitie, duurzaamheid en de circulaire economie, 
alsook klimaatverandering in het algemeen – onderwerpen die voor zowel Nederland als de EIB-Groep prioriteiten 
zijn. Zo zorgt het initiatief dat er nieuwe financiering beschikbaar is voor het Nederlandse MKB, dat het al zwaar te 
verduren heeft door de aanhoudende coronapandemie.

Europees Investeringsfonds
Flink meer EIF-steun voor Nederlandse projecten.  

In 2020: € 1.3 mld. beschikbaar gesteld.
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WAT HEEFT DE EIB-GROEP GEREALISEERD IN 2020?

Steun aan goede projecten
De EIB-Groep gaf goedkeuring aan projecten 

binnen en buiten de EU met een totale  
waarde van

€ 76.8 mld.

Klimaatactie
Vorig jaar was minstens

40%
van alle EIB-projecten groen

Corona-gerelateerde 
financiering

De coronasteun van de EIB-Groep bedroeg  
in totaal

€ 25.46 mld.

Investeringsplan voor Europa
Totale waarde van projecten in Nederland die  
in 2020 steun kregen van het Europese Fonds 

voor strategische investeringen:

€ 210 mln.

Een van de grootste ooit
Gezamenlijke operatie van EIF-EIB en ING zorgt 

voor  € 1.1 mld.
aan nieuwe leningen voor het MKB  

om de coronapandemie door te komen

In 2020 werden 51 266
banen gesteund

door de activiteiten van het EIF  
in de voorgaande jaren
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