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Europees Fonds voor Strategische Investeringen - Vlaams Projecten
Midden 2015 werd het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI)
gelanceerd als investeringsmechanisme dat (Europese) overheidsmiddelen aanwendt om
zo particuliere investeringen aan te trekken en de economie opnieuw aan te zwengelen.
Het fonds focust zich van in het begin in hoofdzaak op investeringen in infrastructuur,
onderzoek, duurzaamheid en kmo’s.
In Vlaanderen werd de investeringsmaatschappij PMV aangeduid
investeringsplatform op te zetten en de Vlaamse projecten te stroomlijnen.

om

een

Een jaar na de opstart van EFSI zou ik graag informeren naar een stand van zaken .
Kan de minister een overzicht bezorgen van alle aanvragen die bij de PMV ingediend
werden? Kan hierbij het volgende worden meegedeeld:
a) bedrijfsbranche;
b) provincie van de maatschappelijke zetel van het bedrijf;
c) is het bedrijf een kmo;
d) in welke categorie past de aanvraag (infrastructuur / onderzoek / duurzaamheid /
KMO’s / andere);
e) gevraagd budget;
f) status over de goedkeuring?

Deze vraag werd gesteld aan de ministers Geert Bourgeois (351), Philippe Muyters (604)
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PMV is in de eerste plaats actief bij de implementatie van EFSI voor
bedrijfsfinancieringen. Volgende dossiers uit Vlaanderen werden bij EIB/EIF ingediend:
 Een EU tegengarantie voor achtergestelde leningen tot 350.000 euro vanwege
Participatiefonds Vlaanderen aan starters en kmo’s (op 6 maanden tijd 124
dossiers voor circa 9,3 miljoen euro). Contract voor EIF-garantie (50%, doch met
een maximum plafond) is in oktober 2015 getekend.
 De financiering van een voorliggende portefeuille van infrastructuurwerken voor
de zorgsector. Dit dossier wordt aangestuurd door het bevoegde kabinet van
Vlaams minister Vandeurzen.
 Gesprekken worden gevoerd met EIB voor de oprichting van een gezamenlijk
investeringsplatform met als doel tot 100 mln. euro regionaal te mobiliseren, 50
mln. federaal en 50 mln. vanuit EFSI.
 IMEC: er zijn gesprekken omtrent de oprichting van een nieuw incubatie- en
innovatiefonds Imec Xpand Fund met mogelijke EIF deelname. Het fonds zou in
totaal 100 mln. euro nastreven.
 De aanvraag van Nobelwind. Deze aanvraag is goedgekeurd en werd gerealiseerd
op 21 oktober 2015. Voor Nobelwind geldt het volgende:
a) Bedrijfsbranche: duurzame energie;
b) De maatschappelijke zetel is gevestigd in Vlaams Brabant;
c) De aanvraag past in de categorie duurzaamheid / KMO;
d) Het betreft een 100 miljoen EFSI financiering op een totale projectkost van
650 miljoen euro. Het project betreft de tweede fase van het offshore
windmolenpark op 46 km van de Belgische kust;
e) Het dossier werd gerealiseerd op 21 oktober 2015.
 Rental Offshore Wind (beslist op 28/4/16 doch contracten nog te tekenen): 250
miljoen EFSI financiering versus 1.114,8 miljoen investeringen. Het project omvat
het ontwerp, de bouw, de exploitatie en het onderhoud van een 294 MW offshore
windmolenpark in de Noordzee op 42 km van Oostende.
Verder dienden zich geen dossiers aan die beslissingsrijp waren. Wel wordt frequent door
PMV met de lokale EIB-contactpersoon overlegd bij vragen van cliënten omtrent EFSIfinanciering.
Er dient vermeld dat financieringsaanvragen enige substantiële grootteorde moeten
hebben alvorens een dossier bij het EIB kan worden ingediend voor rechtstreekse
financiering.
Dossiers onder de 7,5 miljoen euro verlopen via de banken vanuit de EIF Guarantee
kaderprogramma’s. Twee grootbanken sloten het laatste halfjaar zo’n kaderakkoord (elk
voor 100 miljoen euro) onder het EIF Innovfin SME Guarantee programma. Het betreft
een 50% EIF waarborg voor een kaderprogramma voor lange termijn kredieten (tot 7,5
miljoen euro) op 2 tot 10 jaar aan innovatieve kmo’s.
Dossiers boven 7,5 miljoen euro tot circa 25 miljoen euro verlopen via de banken vanuit
de EIB Guarantee kaderprogramma’s. Drie grootbanken sloten een kaderakkoord (elk
voor een bedrag van 300 à 400 mln. euro) onder het EIB Innovfin Midcap Guarantee
programma. Dit betreft een 50% EIB waarborg voor een kaderprogramma voor lange

termijn kredieten (vanaf 7,5 miljoen euro en tot 50 miljoen euro) op 2 tot 10 jaar aan
innovatieve kmo’s en midcaps. Het effectieve gebruik zou nog beperkt zijn onder deze
kaderprogramma’s (bedrag wordt niet gecommuniceerd door betrokken banken, doch
een handvol dossiers).
Pas als een dossier geen oplossing op de markt vindt en de Juncker middelen zijn nodig
om private financiers over de brug te kunnen halen, pas dan kan aanspraak worden
gemaakt op de middelen van het European Fund for Strategic Investments. Dit is de
zogenaamde additionaliteitsvereiste van EFSI.

