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In 2021 maakte de EIB-Groep in totaal voor 3,42 miljard euro aan financiering beschikbaar voor projecten in 
België. Dat is, ondanks de moeilijke omstandigheden, goed voor een recordjaar. De belangrijkste motor achter 

dit uitzonderlijke succes was de Europese Investeringsbank (EIB), die bijna 2,7 miljard aan nieuwe financieringen 
ondertekende, ter ondersteuning van 23 projecten. Het Europees Investeringsfonds (EIF), een dochteronderneming 
van de EIB, stelde daarnaast nog eens 718,5 miljoen euro ter beschikking van Belgische kmo's (kleine en middelgrote 
ondernemingen).

Een belangrijk deel van die financieringsfaciliteiten was afkomstig uit het Europees Garantiefonds (EGF), een 
noodmaatregel die deel uitmaakt van het crisisplan van de EU dat in de zomer van 2020 werd goedgekeurd. 
Het EGF maakte het mogelijk om financiële ondersteuning te bieden aan kmo's die geconfronteerd werden met 
de economische gevolgen van de lockdowns en andere beperkingsmaatregelen ten gevolge van de Covid-19-
pandemie, maar evenzeer aan ondernemingen actief in medische technologie, die nood hadden aan financiering 
om zich te ontwikkelen en om het hoofd te bieden aan de crisis. Alles bij mekaar vormen de transacties van 2021 
een solide basis die de EIB-Groep kan gebruiken om haar ondersteuning de komende jaren voort te zetten.

Investeringen 
van de EIB-Groep 

in BELGIË 
in 2021 (in %)

• De EIB-Groep kende voor bijna 3,5 miljard euro  
aan financieringen toe in België

• Massale steun voor ondernemingen actief in 
biotechnologie en medische technologie

• Ondersteuning van ondernemingen in  
moeilijkheden als gevolg van Covid-19
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Europese Investeringsbank
De EIB ondertekende in 2021 voor 

2,7 miljard euro aan financieringen in België

Ondersteuning voor Wallonië na overstromingen
Toekomstbestendige wederopbouw van oevers en woningen

De voor België grootste financieringsoperatie in 2021 kwam er nadat het land een van de moeilijkste periodes 
in zijn recente geschiedenis doormaakte. De EIB leverde een grote inspanning om noodfondsen te verstrekken 
aan het Waalse Gewest, nadat rampzalige overstromingen vooral de oostelijke landsdelen hadden geteisterd. 
De watersnood herinnerde ons brutaal aan de mogelijke impact van oncontroleerbare gevolgen van de 
klimaatverandering op onze samenlevingen. De crisis gaf aanleiding tot een recordfinanciering van 1,1 miljard euro, 
het grootste bedrag ooit voor België in het kader van één operatie. De lening moet het Waalse Gewest helpen om te 
investeren in sociale woningbouw en een hogere overstromingsbestendigheid.

Het grootste deel zal worden besteed aan de energierenovatie van sociale woningen in de regio, een belangrijke 
stap in het kader van CO2-uitstootreductie. Op korte termijn moet de lening bijdragen aan het herstel van ongeveer 
230 km aan beschadigde oevers, om toekomstige risico's te verkleinen en de wederopbouw van woningen mogelijk 
te maken. De EIB wil samen met Wallonië naar de toekomst kijken en de regio helpen om de veiligheid van haar 
inwoners en van hun woningen te waarborgen.

De EIB ondertekende de grootste financieringsoperatie ooit voor België, 
om de wederopbouw in Wallonië te ondersteunen na de rampzalige 
overstromingen.

https://www.eib.org/en/press/all/2021-437-un-financement-record-d-11-milliard-d-euros-de-la-bei-pour-soutenir-les-ambitions-wallonnes-en-matiere-d-efficacite-energetique-et-de-reconstruction-suite-aux-inondations
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Toegang tot financiering verbeteren
Het EIF helpt Belgische intermediairs steun te verlenen aan kleine 
ondernemingen op moeilijke momenten

Het EIF maakte alsnog het beste van opnieuw een moeilijk jaar door Europese financiering te leiden naar bedrijven die 
moesten vechten voor hun voortbestaan door de beperkingsmaatregelen ten gevolge van de coronacrisis. Aangezien 
de kleine ondernemingen de hardste klappen kregen, maakte de EIB-Groep onmiddellijk maximale financiering 
beschikbaar om de Europese bedrijven te helpen de crisis het hoofd te bieden. Dat is ook een van de redenen 
waarom de EIB-Groep het Europees Garantiefonds heeft opgericht. Hoewel het EGF al in het voorjaar van 2020 groen 
licht kreeg, kon het pas in december van dat jaar zijn werking starten, na afloop van de kennisgevingsprocedure 
van de Europese Commissie met betrekking tot het verlenen van overheidssteun. In België maakte het EIF volop 
gebruik van dit nieuwe instrument om de kmo's te ondersteunen via de Vlaamse en Waalse instellingen voor 
economische promotie, met name PMV en Sowalfin. Daarnaast zorgden ook meerdere investeringen in fondsen 
en een borgstellingsovereenkomst met ING Benelux ervoor dat de Belgische kmo's gedurende het volledige jaar 2021 
toegang behielden tot betaalbare financiering.

Specifiek EIB-programma ten gunste van kmo's en midcaps in de strijd tegen 
een ongekende crisis

In het kader van dit programma ondertekende de EIB een eerste rechtstreekse overeenkomst met SRIW (Société 
Régionale d’Investissement de Wallonie) om steun te bieden aan bedrijven die midden in de coronacrisis financiering 
voor groei nodig hadden. Uitzonderlijk voor dit type EIB-financiering is dat er ook werkkapitaalsteun verleend mag 
worden (met uitzondering van puur financiële transacties of vastgoedtransacties). Het programma kan tegen eind 
2022 worden verlengd en zou het mogelijk moeten maken om 400 miljoen euro vrij te maken om Waalse bedrijven 
te helpen hun activiteiten voort te zetten en te ontwikkelen. De eerste transactie in het kader van de EIB-kredietlijn 
was de toekenning van een achtergestelde lening door SRIW aan het voedingsbedrijf Cosucra.

Europees Investeringsfonds
EIF-steun aan projecten in België beliep 

718,5 miljoen euro

https://www.eib.org/en/press/all/2021-253-belgique-partenariat-bei-et-sriw-200-millions-de-financement-europeen-pour-les-pme-et-eti-wallonnes-touchees-par-la-crise-covid-19
https://www.eib.org/en/press/all/2021-255-la-sriw-la-bei-et-sofiproteol-accompagnent-la-croissance-de-cosucra-sur-le-marche-des-ingredients-naturels
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België, een innovatiehub
Recordbedrag aan financiering in 2021 voor Belgische ondernemingen actief in 
medische technologie en biotechnologie
Belgische bedrijven droegen op verschillende manieren bij aan de 'medische' strijd tegen de Covid-19-pandemie. De 
EIB-Groep stond zowel paraat met steun voor deze bedrijven, als voor andere innovatieve Belgische spelers die zich 
toeleggen op de preventie en behandeling van andere aandoeningen. In totaal investeerde de EIB iets meer dan 100 
miljoen euro in vijf Belgische ondernemingen die actief zijn in dit domein.

Tot de interventies die rechtstreeks verband houden met de pandemie, behoren de steun voor Univercells, een 
biotechspeler die werkt aan de ontwikkeling van een vaccin en de opstart van een productiefaciliteit, evenals 
de steun aan miDiagnostics voor de uitrol van zijn snelle PCR-test voor Covid-19. Ook andere bedrijven konden 
rekenen op de inbreng van quasi-kapitaal voor hun onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten op het vlak van de 
behandeling van glaucoom (iSTAR Medical), zuigelingenvoeding (Inbiose) en innovatieve orthopedische therapieën 
(Bone Therapeutics).

Ongeveer een derde van het totale bedrag aan financieringen dat in 2021 door de EIB in heel Europa toegezegd 
werd op het vlak van farmaceutische producten en life sciences, biogeneeskunde en medische technologie, ging 
naar jonge groeibedrijven uit België. Dat is goed voor ruim 100 miljoen euro op een totaal van 300 miljoen voor heel 
de EU: een indrukwekkend bedrag dat de grote dynamiek van deze sector in België aantoont.

Deze financieringen werden ter beschikking gesteld in het kader van het Europees Garantiefonds, dat een speciaal 
luik voorziet voor de ondersteuning van hooginnovatieve Europese ondernemingen die in hun groei afgeremd 
werden door de coronacrisis, en ze werden ook mede-ondersteund door het InnovFin-programma van de Europese 
Commissie.
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Cijfers van de Europese Investeringsbank voor België in 2021

PMV EGF MIDCAPS RISK SHARING Kredietfaciliteiten 350 000 000 EUR

DE LAGE LANDEN CIRCULARITY L4SME-MIDCAPS II Kredietfaciliteiten 50 000 000 EUR

DE LAGE LANDEN SUSTAINABILITY L4SME-MIDCAPS Kredietfaciliteiten 24 000 000 EUR

BERENBERG EGF ENHANCED SUPPORT Kredietfaciliteiten 16 875 000 EUR

SRIW COVID19 RESPONSE LOAN FOR SMES AND MIDCAPS Kredietfaciliteiten 100 000 000 EUR

COMMUNAUTÉ FRANÇAISE – EDUCATION INFRA Onderwijs 300 000 000 EUR

FLUVIUS ENERGY TRANSITION INFRA Energie 150 000 000 EUR

WALLONIA SOC HOUSING ENER EFF & FLOOD RESILIENCE Energie 312 000 000 EUR

FLUVIUS SMART METERS Energie 150 000 000 EUR

MIDIAGNOSTICS – COVID RAPID PCR (IDFF) Gezondheid 20 000 000 EUR

ISTAR (EGF VD) Gezondheid 20 000 000 EUR

UNIVERCELLS – COVID (IDFF) Gezondheid 30 000 000 EUR

INBIOSE (EGF VD) Gezondheid 15 000 000 EUR

BONE THERAPEUTICS (EGF VD) Gezondheid 16 000 000 EUR

SUSTAINABLE DAIRY RDI Industrie 7 500 000 EUR

ADVANCED TYRE MANUFACTURING EUROPE Industrie 5 000 000 EUR

UCB INFLEXIO NEW MANUFACTURING PLANT AND R&D Industrie 350 000 000 EUR

NEXANS ELECTRIFICATION RDI Industrie 10 570 000 EUR

VALEO RDI FOR ELECTRIC VEHICLES AND CAR SAFETY Industrie 3 000 000 EUR

AM HIGHTECH AND SUSTAINABLE STEEL RDI – COVID-19 Industrie 70 000 000 EUR

MEDIA DIGITAL TRANSFORMATION Diensten 62 000 000 EUR

OOSTERWEEL CONNECTION Transport 250 000 000 EUR

WALLONIA SOC HOUSING ENER EFF & FLOOD RESILIENCE Stadsontwikkeling 288 000 000 EUR

FLANDERS SUSTAINABLE WASTEWATER TREATMENT (AQF) Water en waterzuivering 100 000 000 EUR

TOTAAL EIB 2 699 945 000 EUR
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Cijfers van het Europees Investeringsfonds voor België in 2021

BIOCAPITAL Eigen vermogen 40 000 000 EUR

BIOQUBE FACTORY FUND Eigen vermogen 10 000 000 EUR

FORTINO CAPITAL VENTURE II Eigen vermogen 30 000 000 EUR

M80 CAPITAL Eigen vermogen 30 000 000 EUR

ERGON CAPITAL PARTNERS V SCSP Eigen vermogen 26 000 000 EUR

V-BIO VENTURES FUND 2 Eigen vermogen 15 000 000 EUR

FINANCE&INVEST BRUSSELS (EGF) Garantie 53 900 000 EUR

GIGARANT (EGF) Garantie 45 000 000 EUR

EIT DIGITAL – S&E GP Garantie 500 000 EUR

PMV/Z-LENINGEN (EGF) Garantie 77 000 000 EUR

SOWALFIN (EGF) Garantie 105 000 000 EUR

ING BELGIUM (EGF) Garantie 280 000 000 EUR

MICROSTART SCRL 2 (EASI) Inclusieve financiering 3 100 000 EUR

HELENOS (EASI) Inclusieve financiering 3 000 000 EUR

TOTAAL EIF 718 500 000 EUR

Totaal EIB-Groep 3 418 445 000 EUR

Hijsoperatie van een van de bioreactoren voor de Steelanol-installatie van ArcelorMittal Belgium te Gent, die een koolstofneutrale staalproductie mogelijk moet maken.
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PERSCONTACTEN

Sabine Parisse 
+352 621 45 91 59
s.parisse@eib.org

Tim Smit
+352 691 28 64 23
t.smit@eib.org 

Secretariaat persdienst
+352 4379-21000
+352 4379-61000
press@eib.org
www.eib.org/press

ALGEMENE INFORMATIE

Europese Investeringsbank
98-100 boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg

Infodienst
+352 4379-22000
+352 4379-62000
info@eib.org  –  www.eib.org

Realisaties van de EIB-Groep in 2021

Een recordjaar qua activiteiten
Projectfinancieringen in 2021 beliepen 

95 miljard euro 

Klimaatactie

43%
van alle EIB-projecten in 2021 waren gericht op de 

strijd tegen de klimaatverandering

Tewerkstelling
Vrijwaren van meer dan

4,5 miljoen banen
in

431.000 kmo's 

Europees Garantiefonds
Met een kapitaal van

24,4 miljard euro
werd

174,4 miljard euro  
aan financieringen aangetrokken 

Financiering van aanzienlijke omvang
De ondersteuning van de EIB-Groep voor  

Belgische projecten was goed voor 

0,69%
van het Belgische bbp in 2021 

Financieringen in België gekoppeld
aan de Covid-19-pandemie

uit hoofde van het Europees Garantiefonds:

583 miljoen euro
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