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2016, een recordbedrag aan 
investeringen in Nederland 

• Meer dan 2,5 miljard euro: het hoogste volume ooit  
• Steun voor telecom & transport via het Juncker Plan 
 
Het totaal aan EIB-financiering in Nederland kwam in 2016 uit op 2,56 miljard 
euro, een grote stap voorwaarts vergeleken met de 2,08 miljard in 2015. Hierbij 
was er steun voor investeringen door zowel de publieke sector alsook door 
innovatieve bedrijven en het MKB. Sinds 2012 investeerde de EIB meer dan 9,3 
miljard euro in Nederland ter ondersteuning van de prioriteiten van de EU.  
 
In 2016 concentreerde de EIB zich in Nederland op nieuwe sectoren, waaronder woningbouwverenigingen. 
Dankzij een sterke stijging in directe leningen aan bedrijven, alsmede de steun voor het MKB via 
intermediaire banken, kwam het jaarcijfer uit boven de 2,5 miljard euro. Het EIB kantoor in Amsterdam 
speelde een belangrijke rol als spil voor het versterken van relaties met de Nederlandse markt en de 
autoriteiten, waardoor de Bank een steeds gevarieerder portfolio kreeg. Het Europees Investeringsfonds 
(EIF), de dochteronderneming van de EIB, tekende 4 transacties in 2016, waardoor het via fondsen of 
garanties meer dan 200 miljoen beschikbaar maakte voor financiering van start-ups en het MKB. 
 
Het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) stelt de EIB Groep in staat om meer te 
investeren in het innovatieve en hogere risico segment. In Nederland uitte dat zich in steun voor het MKB 
door financiering van het EIF in fondsen en door middel van garanties. Grotere projecten kregen directe 
leningen van de EIB, zoals de uitbreiding van de A6 tussen Amsterdam en Almere en Tele2, voor het 
uitrollen van hun 4G mobiel-internet dekking in heel Nederland.  
 

Nederlandse voorlopers in een innovatieve wereld 
 
Succesverhalen zijn iets om trots op te zijn, niet alleen als land, maar ook voor de EIB. Softwarebedrijven als 
eVision en Every Angle, maar ook de makers van 3D-printers Ultimaker uit Geldermalsen, kregen dit jaar 
een lening bij de EIB onder het “InnovFin” programma. Dit gezamenlijke Europese Commissie – EIB 
programma is specifiek bedoeld voor die bedrijven die de kern van Europese 
innovatie vormen. 
 

Steun voor schoon drinkwater – en meer  
 
In 2016 kwam een flink deel van de EIB financiering ten goede aan een sector 
waarvan je het – in Nederland– wellicht niet zou verwachten: water. PWN en 
Dunea leenden voor modernisering, zodat schoon drinkwater vanzelfsprekend 
blijft, en het Waterschap Hollandse Delta zorgt – mede dankzij de EIB - dat de 
inwoners van Zuid-Holland sterke dijken tegen wateroverlast hebben. 

 
Een helpende hand voor het MKB 
 
Sinds 2012 leende de EIB al meer dan 4,4 miljard euro om kapitaal beschikbaar 
te maken voor het MKB, de motor van de Nederlandse economie, om te kunnen 
investeren en groeien en om banen te scheppen. Ook daarbij is een andere 
prioriteit, het klimaat en duurzaamheid, nooit ver weg. Daarom maakte de EIB 
samen met de Rabobank een “impactlening” beschikbaar, die alleen bestemd 
was voor MKB’ers met een van de uitgekozen duurzaamheidskeurmerken. 

EIB Groep in 2016 
 
EUR 75 miljard financiering 
ter ondersteuning van de 
hoofdprioriteiten van EIB 
Groep: MKB, innovatie, 
infrastructuur en klimaat. 
 
7.2 miljard euro van het EIF 
ter ondersteuning van het 

MKB en microfinanciering 
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Melk, de witte motor 
 
De Nederlandse agrarische sector kwam al een tijdje niet meer voor op de lijst van gefinancierde projecten, 
voornamelijk omdat boerenbedrijven soms net te klein zijn om bij de EIB zelf te kunnen lenen. Maar daar is 
dan juist een rol weggelegd voor coöperaties zoals FrieslandCampina. De EIB werkte samen met de meer 
dan 19.000 boeren waaruit het bedrijf bestaat, om onderzoek en ontwikkeling op zuivelgebied te financieren, 
waarbij het grootste deel van de activiteiten zal plaatsvinden in het onderzoekscentrum in Wageningen. De 
uitkomst: gezondere zuivelproducten en steun voor kleinere boeren en de Nederlandse landbouwsector. 

 
Publieke sector & sociale infrastructuur 
 
Als blijk van hoe uiteenlopend de steun van de EIB kan zijn, gingen er in 2016 leningen naar sociale 
woningbouw in Eindhoven met Stichting Sint-Trudo, naar modernisering van het Universitair Ziekenhuis in 
Maastricht alsmede naar de verbreding van de A6 bij Almere. Maar er kwam ook meer financiering voor 
lokale overheden. De EIB werkte samen met de NWB Bank, dat voornamelijk leent aan (kleinere) 

waterschappen, en met de BNG Bank, de 
voornaamste lener voor Nederlandse 
gemeenten. Door deze samenwerkingen 
kan een behoorlijk aantal projecten van 
kleinere publieke overheden in Nederland, 
die zelf te klein zijn voor directe EIB 
leningen, nu doorgang vinden.  
 

De komende jaren 
 
De EIB blijft bezig om nieuwe vormen van 
financiering beschikbaar te maken, daar 
waar dat in Nederland nodig is. Bouwende 
op de ervaringen van de afgelopen jaren, 
willen wij ook in 2017 en daarna een 

belangrijke rol in het Nederlandse financiële panorama blijven spelen. Voor de komende jaren blijft de EIB 
kijken naar nieuwe sectoren en klanten, terwijl ook zaken als sociale woningbouw een prioriteit blijven, 
tezamen met toegang tot financiering voor het MKB en onderwijs. 
 

 
EIB kantoor Amsterdam: 
WTC, H-Toren, 4

e
 verdieping 

Zuidplein 36 
1077 XV  Amsterdam 

 
 
Tel: (+31) 2079978-35 
Fax: (+352) 437960146 
Email: amsterdam@eib.org 

 
Perscontacten: 
Tim Smit 
Tel.: (+352) 4379-89076 
Email: t.smit@eib.org 

 
Algemene Informatie: 
Informatiedesk 
Tel.: (+352) 4379-22000 
Email: info@eib.org 

 

  

Met de metro naar het strand! 
Zo’n 120 miljoen euro ging naar de Rotterdamse 
Elektrische Tram. Het lage rentetarief levert RET en 
de burgers een rentebesparing van 3 miljoen euro 
per jaar op, en dat 30 jaar lang. Met de lening koopt 
RET nieuwe metro’s voor frequentieverhoging op de 
populaire E-lijn naar Den Haag, wordt de veiligheid 
verhoogd en de signalering gemoderniseerd. Ook 
bouwt RET een metrolijn van het centrum van 
Rotterdam direct naar Hoek van Holland, de 
zogenaamde Hoekse Lijn, die nu nog een treinlijn is. 
Daarmee kunnen reizigers straks in één keer van het 
drukke centrum gaan uitwaaien op het strand! 
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