
 
 

 

 

NLII beëindigt activiteiten en draagt kennis over aan partners 

- Met lancering 3 fondsen en een brede inventarisatie van financieringsvraagstukken heeft 

NLII haar opdracht voltooid  -  

 

Amsterdam, 15 mei 2018 – De Nederlandse Investeringsinstelling N.V. (NLII), in 2014 opgericht om 

institutionele beleggers in staat te stellen direct in de Nederlandse economie te investeren, zal de 

activiteiten gefaseerd beëindigen. NLII heeft over een breed terrein financieringsvraagstukken in 

Nederland in kaart gebracht en gezocht naar mogelijkheden deze financierbaar te maken voor 

institutionele beleggers. Dit heeft geresulteerd in de oprichting van 3 fondsen waarmee EUR 1,2 

miljard aan vermogen in MKB-financiering en zorgvastgoed door institutionele beleggers is 

toegezegd. Daarnaast hebben de onderzoeksresultaten een schat aan data en inzichten verschaft. 

Deze hebben tot een duidelijke visie geleid hoe de taakopdracht van NLII duurzaam bij haar 

partners kan worden geborgd om de investeringsagenda van institutionele beleggers in de 

Nederlandse economie actief te blijven stimuleren.  

Tijdens het onderzoek naar de initieel in kaart gebrachte financieringsvraagstukken heeft NLII 

geconstateerd dat enerzijds veel projecten inmiddels weer goed financierbaar zijn omdat er 

voldoende aanbod vanuit de markt is. Daarnaast investeren institutionele beleggers vaak 

rechtstreeks in (infrastructurele) projecten of fondsen. Anderzijds blijken sommige projecten, ook na 

bundeling, te klein voor institutionele financiering. NLII voorziet op dit moment geen additionele 

financieringsvraagstukken waarin zij een rol kan spelen. Hiermee is de taak van NLII volbracht en 

ontstaat een natuurlijk moment om de opgedane kennis te borgen bij aandeelhouders en overige 

partners en in te brengen bij maatschappelijke opgaven, zoals financiering in het kader van het 

klimaatakkoord. 

Loek Sibbing, directeur NLII licht toe: “Ik ben trots op wat het team van NLII in de afgelopen jaren 

heeft bereikt. NLII heeft ruim tweehonderd publieke en private financieringsvraagstukken onderzocht. 

Hierdoor hebben we een goed inzicht verkregen in de financieringsvraagstukken waarvoor wij in het 

leven waren geroepen. Met de lancering van de fondsen heeft NLII proposities ontwikkeld die 

kleinschalige financieringsvraagstukken investeerbaar maken voor institutionele beleggers  Een groot 

deel van de grote (infrastructurele) projecten wordt effectief ingevuld door de markt. Met de ruim 

345 miljard euro die door Nederlandse institutionele beleggers in Nederland wordt geïnvesteerd, 

spelen zij een belangrijke rol in de financiering van de Nederlandse economie. Ik ben vol vertrouwen 

dat onze aandeelhouders en partners onze gezamenlijke missie voort zullen zetten, en dat de stijging 

van institutionele investeringen in de Nederlandse economie wordt doorgezet.” 

De activiteiten van NLII waren erop gericht om financieringsvragen die niet door de institutionele 

markt worden ingevuld toegankelijk te maken voor institutionele beleggers door deze te structureren 

in passende investeringsproposities. NLII heeft nieuwe terreinen, onder andere MKB en 

zorgvastgoed, voor institutionele financiering ontgonnen. De hieruit voortgevloeide fondsen, het 

Bedrijfsleningen Fonds, het Achtergestelde Leningen Fonds en het Zorgvastgoed Fonds, zijn 

ondergebracht bij de fondsbeheerders. Deze fondsen kunnen verder groeien en daarmee blijvend en 

duurzaam bijdragen aan de Nederlandse economie.  

 



 
 

 

 

Bij een aantal financieringsvraagstukken, met name op het gebied van grote infrastructurele 

projecten, heeft het onderzoek van NLII de basis gelegd waarop haar partners kunnen voortbouwen. 

Een deel van de financieringsvraagstukken wordt effectief ingevuld door middel van directe 

financiering door institutionele beleggers. Relevante financieringsvraagstukken die niet (direct) 

geschikt zijn gebleken als institutionele belegging, maar wel een belangrijk maatschappelijk belang 

hebben voor Nederland, kunnen door publieke financiers verder worden ontwikkeld.  

 

NLII is een private instelling en werd opgericht door institutionele beleggers. Een aantal grote 

Nederlandse pensioenfondsen en verzekeraars, te weten ABP, Achmea, Aegon, ASR, MN, NN Group, 

PFZW, PGGM, PME, PMT en VIVAT, heeft aan de basis gestaan van NLII en, samen met de overheid 

de benodigde middelen voor de oprichting van NLII verschaft. 
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Voor meer informatie: 

NLII       

Floor van Maaren / Eva Lindner   

06-29597746 / 06-34222831 

E-mail: pers@nlii.nl 

www.nlii.nl 
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