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LANDENFICHE: NEDERLAND

HET JUNCKERFONDS
IN NEDERLAND
Goedgekeurde investeringen
in Nederland in het kader
van het Europees Fonds voor
strategische investeringen
(EFSI), ofwel het Junckerfonds,
vertegenwoordigen een totaal
financieringsvolume van
2,2 miljard euro.
Dit zal naar verwachting
leiden tot 10 miljard euro aan
investeringen.
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Hoe donkerder de kleur, hoe groter
de investeringen in verhouding tot het BNP
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INFRASTRUCTUUR- EN INNOVATIEPROJECTEN
De 26 goedgekeurde projecten* zijn goed voor 2 miljard euro aan financiering door
de Europese Investeringsbank (EIB) uit het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI). Dit zal naar verwachting leiden tot 8,8 miljard euro aan investeringen.
* Infrastructuur- en innovatieprojecten omvatten activiteiten ter ondersteuning van investeringen in meer dan één land - deze worden daarom
ook in andere landenfiches meegeteld.

PROJECTEN

Energie - Sociale infrastructuur - Transport - Digitaal - Landbouw
- Milieu en hulpbronnenefficiëntie - RDI - Kleinere bedrijven

Amphia Ziekenhuis
De EIB verstrekt een lening van 100 miljoen euro voor de bouw van het Amphia
Ziekenhuis in Breda. Op deze nieuwe locatie zal multidisciplinaire zorg worden
aangeboden met plaats voor meer dan 500 nieuwe eenpersoonskamers en 20
operatiezalen. Naar verwachting zullen dagelijks meer dan 3000 patiënten gebruik
maken van het nieuwe ziekenhuis, dat daarmee werk biedt aan 4500 mensen.
• Financiëring onder EFSI: 100 miljoen euro
• Totale verwachte investeringen: 400 miljoen euro
Hogesnelheidsbreedbandnet van Tele2
De EIB verstrekt Tele2 een lening van 125 miljoen euro voor de uitbreiding
en capaciteitsverbetering van zijn 4G-netwerken in Zweden en Nederland.
Tele2 wil in Zweden de dekking van het 4G-verbeteren zodat in 2019 vrijwel
de hele bevolking 4G-toegang heeft. In Nederland wil het bedrijf het
dekkingspercentage buitenshuis verhogen tot bijna 100% in 2018. Ook is het
van plan de dekking binnenshuis in dichtbevolkte gebieden te verbeteren.
• Financiëring onder EFSI: 125 miljoen euro
• Totale verwachte investeringen: 252 miljoen euro
Let erop dat deze lijst geen volledige opsomming is en slechts een beperkt aantal projecten omvat.
Voor de complete lijst met projecten gaat u naar www.eib.org/efsi/efsi-projects.

Qredits lening voor het MKB I (ondertekend in december 2016)
De voorgestelde activiteit houdt in dat er financiering geboden wordt aan
Qredits zodat deze meer kan uitlenen aan het mkb.
SMEs
• Financiëring onder EFSI: 20 miljoen euro (eerste tranche)
• Totale verwachte investeringen: 327 miljoen euro
Merk op dat deze lijst niet exhaustief is en slechts een aantal projecten omvat.
De volledige lijst van projecten vindt u hier: www.eib.org/efsi/efsi-projects.

MKB-FINANCIERING
Middels het EFSI heeft het Europees Investeringsfonds 12 overeenkomsten met financiële
tussenpersonen (banken, fondsen, enz.) goedgekeurd. De financiering bedraagt
199 miljoen EUR en zal naar verwachting 1,2 miljard EUR aan investeringen opleveren.
7365 kleinere bedrijven of starters zullen van deze ondersteuning profiteren.
Tussenpersonen zijn onder meer: Henq III en Qredits
Toko Bopp: Indonesische winkel
Toko Bopp is een “toko” of Indonesische winkel in Geleen. Toko Bopp heeft een
lening met EFSI-garantie gebruikt om zijn keuken uit te breiden en nieuw
€
personeel aan te werven. De oprichters van Toko Bopp konden geen lening
krijgen bij een bank. Daarom richtten zij zich tot de microfinancier Qredits,
die zorgde voor financiering met garantie van de EIB in het kader van het
Investeringsplan. Met deze financiering kon het bedrijf zijn keuken renoveren en
7 nieuwe mensen aanwerven.
De informatie op deze pagina is geen onderdeel van formele EIB-rapportage over EFSI; deze dient derhalve te worden beschouwd als
voorlopig en niet-gecontroleerd.
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RESULTATEN TOT NU TOE VOOR ALLE 28 EU-LANDEN SAMEN
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EFSIFINANCIERING*

TOTALE INVESTERINGEN GERELATEERD AAN GOEDGEKEURDE EFSI-VOORSTELLEN

€ 69,5 miljard
* EIB-goedgekeurd: € 52,7 miljard
EIF-goedgekeurd: € 16,8 miljard

€ 371,2 miljard

