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52 mld. euro aan  kredieten voor groei  
en werkgelegenheid in de EU en daarbuiten

400 projecten gefinancierd in meer dan 60 landen

Ongeveer 9 mld. euro  
geïnvesteerd in innovatie

Kerncijfers in 2012

15 mld. euro  
aan kredieten voor 

de EU-regio's die 
het zwaarst werden 

getroffen door de 
economische crisis

200 000 kleine en middelgrote 
ondernemingen ontvingen 
financiering van de EIB-Groep 
voor in totaal13 mld. euro
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Goedkeuring van een kapitaalverhoging van 10 mld. euro, 
waardoor 60 mld. euro aan extra kredietverlening vrijkomt voor 

projecten in de EU tussen  
2013 en 2015

Kredietverlening voor 
klimaatactie:  
13 mld. euro

Bijna 7 mld. euro aan 
kredietverlening voor  
vervoers- en energienetwerken  
die Europa verbinden



4 Overzicht van activiteiten 2012

financiering door de EIB een katalyserende wer-
king op aanvullende particuliere financiering, zodat 
groei en werkgelegenheid maximaal kunnen pro-
fiteren. Door het combineren van de financiering 
door de EIB met EU-begrotingsmiddelen, kunnen 
wij bovendien nog effectievere resultaten behalen.

De EIB heeft gereageerd op de specifieke behoef-
ten van de regio's die het zwaarst door de crisis 
zijn getroffen en zal dit ook blijven doen. In veel 
gevallen is onze bank immers de enige financier 
die deze rol voldoende kan vervullen.

In 2012 heeft onze bank het afgesproken opera-
tionele plan uitgevoerd en ongeveer 400 projec-
ten gefinancierd in meer dan 60 landen voor een 
bedrag van 52 miljard euro. In overeenstemming 
met onze ambitie ‘meer en beter’ bij te dragen 
aan groei en werkgelegenheid in de EU, zullen we 
nog meer dan voorheen aandacht besteden aan 
de kwaliteit van de projecten die we financieren. 
We hebben daartoe verbeterde meetsystemen in-
gevoerd die ons een beter inzicht geven in de re-
sultaten van de door ons gefinancierde projecten.

Onze adviesdiensten, die de EU-lidstaten helpen 
bij de voorbereiding en uitvoering van gezonde 
investeringsprojecten, blijken van groot belang 
te zijn bij het vergroten van het aantal projecten 

D e Europese Unie wordt geconfronteerd met 
moeilijke economische omstandigheden 
en een toenemende werkloosheid, met 

dramatische gevolgen voor onze samenlevingen 
en vooral voor jongeren. Het is duidelijk dat uit-
zonderlijke tijden om uitzonderlijke maatregelen 
vragen en een coherent Europees antwoord ver-
eisen om de crisis te overwinnen. 

De EIB dient, als de EU-bank, een cruciale rol te spe-
len om ervoor te zorgen dat er wordt geïnvesteerd 
in projecten die de groei en werkgelegenheid be-
vorderen. Daarom ben ik buitengewoon trots op 
het feit dat gedurende mijn eerste jaar als President 
van de EIB onze aandeelhouders, de lidstaten van 
de Europese Unie, het historische besluit hebben 
genomen het gestort kapitaal bij de EIB praktisch 
te verdubbelen met 10 miljard euro. We kunnen nu 
onze kredietverlening in de komende drie jaar, tot 
2015, verhogen tot ongeveer 200 miljard euro.

We zijn met de EU-lidstaten overeengekomen onze 
financieringsactiviteiten in Europa te richten op in-
novatie en competenties, kredietverlening aan het 
MKB, efficiënt beheer van hulpbronnen (met inbe-
grip van schone energie) en strategische infrastruc-
tuur ter ondersteuning van onze algemene doel-
stelling van duurzame groei. Op deze gebieden is 
de toegang tot financiering het moeilijkst en heeft 

Woord vooraf  
van de President
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Woord vooraf
van de President

dat in aanmerking komt voor financiering door 
de EIB, evenals voor projecten die gebruik maken 
van geld van de EU-Structuurfondsen.

De financieringsactiviteiten van de EIB worden 
aangevuld met de specifieke instrumenten die 
worden aangeboden door het Europees Investe-
ringsfonds (EIF), dat zich richt op het verstrekken 
van risicodragend kapitaal ten behoeve van het 
MKB en startende ondernemingen alsmede op 
microfinanciering. Een specifieke inspanning be-
trof het tot stand brengen van meer gezamen-
lijke interventies, waaronder het combineren 
van EIF-garanties met EIB-kredieten ten behoeve  
van het MKB. 

Buiten de EU financierde onze bank 7,4 miljard 
euro aan projecten waarmee de doelstellingen 
van het buitenlands beleid van de Europese Unie 
worden ondersteund. De pretoetredingslanden 
en onze oostelijke en zuidelijke buurlanden blij-
ven een van onze belangrijkste prioriteiten. Maar 
daarnaast fungeert de EIB wereldwijd ook als de 
financieringstak van de Europese Unie, om aan 
het globalisatieproces in de 21ste eeuw vorm  
te geven. 

Onze financiële kracht komt tot uiting in onze 
AAA-kredietstatus, die het ons in 2012 mogelijk 
maakte 71 miljard euro op te nemen op de inter-
nationale kapitaalmarkten. Dit is een belangrijke 
stimulans, aangezien dit geld betreft dat ingezet 
wordt in de reële economie. Het is ook een duide-
lijk signaal dat men vertrouwen heeft in de EIB en 
in het merk “EU” in het algemeen.

Als de EU-bank zullen we in 2013 vooral een anti-
cyclische rol spelen en fungeren als een betrouw-
bare partner voor gezonde projecten in de gehele 
EU en daarbuiten. De projecten die we financieren 
hebben merkbare gevolgen voor de samenleving; 
banen bij honderdduizenden kleine bedrijven wor-
den veiliggesteld, belangrijke op groei gerichte in-
frastructuurprojecten kunnen voortgang vinden 
in de regio's die het meest te lijden hebben van de 
crisis, en geavanceerde innovatie en schone ener-
gie wordt ondersteund, waarmee Europa gehol-
pen wordt haar concurrentievoordeel op wereld-
niveau te behouden.

De EIB dient, als de EU-bank, een 
cruciale rol te spelen om ervoor 
te zorgen dat er wordt 
geïnvesteerd in projecten  
die de groei en  
werkgelegenheid bevorderen.

Werner Hoyer
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D e rol van de EIB bij de ondersteuning van in-
vesteringen op lange termijn ter bevorde-
ring van de groei in Europa en daarbuiten is 

nog essentiëler geworden in het licht van de huidi-
ge economische uitdagingen. De EIB maakt gebruik 
van haar financiële en technische expertise om tot 
betere financiering te komen in gebieden die steun 
behoeven, met name in de economisch zwakke-
re regio's en perifere landen in Europa. Daarnaast 
werkt zij als katalysator voor particuliere en publieke 
investeringen, doordat zij garant staat voor de kwa-
liteit van de projecten en doordat zij medefinanciers 
aantrekt. Dit zorgt ervoor dat er financiering be-
schikbaar is voor belangrijke groeiaanjagers, zoals 
competenties en innovatie, strategische infrastruc-
tuur, het MKB en klimaatactie-projecten.

Ontsluiting  
van het groeipotentieel 
van Europa

Financiering ten dienste van  
de reële economie: de  

EIB sluit in 2012 
financieringsovereenkomsten  

ter waarde van 52 mld. euro, en 
richt zich daarbij op projecten 

met het grootste effect op groei 
en werkgelegenheid.
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Ontsluiting
van het groeipotentieel van Europa

Als EU-bank geeft de EIB de groei en 
werkgelegenheid in Europa een flinke impuls. We 

vergroten en verbeteren onze inspanningen om de 
economie van Europa terug op de rails te krijgen.

Kapitaalverhoging voor extra kredieten 
in de EU

De EIB heeft sinds 2008 een prominente rol ge-
speeld in het Europees economisch herstelplan. 
Zij vertrekte uitzonderlijk veel kredieten alvorens, 
zoals gepland, haar kredietverlening in 2012 terug 
te brengen naar een lager niveau, dit ter bescher-
ming van haar financiële kracht en dus van haar 
vermogen om tegen aantrekkelijke tarieven geld 
op te nemen op de financiële markten.  

In 2012 hebben de aandeelhouders van de EIB (de 
27 EU-lidstaten) een kapitaalverhoging afgesproken 
van 10 mld. euro, zodat er in de periode 2013-2015 
voor maximaal 60 mld. euro aan extra financierings-
middelen beschikbaar is voor de reële economie 
van de lidstaten. Deze kapitaalverhoging stelt de 
Bank in staat de steun te verhogen aan sectoren 
waar financiering moeilijk te verkrijgen is. De Bank 
gaat ook door met het combineren van EIB-financie-
ring met EU-middelen ter verbetering van de effici-
entie en voor een zo groot mogelijk effect op groei 
en werkgelegenheid.

Innovatie en 
Competenties

   Efficiënt omgaan  
met Bronnen

Toegang  
van het MKB  

tot Financiering

Strategische 
Infrastructuur

Bevorderen van OOI,  
opleiding en onderwijs

Verbeteren van de 
werkgelegenheid

Versterken van de interne  
markt en ondersteunen  
van cohesie

Sterk gericht blijven  
op klimaatactie
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Versnellen van innovatie

Onderzoek, ontwikkeling en innovatie (OOI) is 
van essentieel belang voor de verbetering van het 
concurrentievermogen van Europa. De EIB helpt 
bij de financiering van OOI, zowel in universitaire 
instellingen als in de particuliere sector, waarbij zij 
tevens  uitwisseling van kennis tussen deze twee 
aanmoedigt.  

In 2012 is de EIB begonnen haar productaanbod 
te herzien zodat zij meer steun kan bieden aan in-
vesteringen in OOI. Een martktverkenningsonder-
zoek en een sectorstudie zullen naar verwachting 
leiden tot nieuwe financiële producten waarmee 
structurele en marktinefficiënties kunnen wor-
den aangepakt en innovatieve ideeën kunnen uit-
groeien tot concrete zakelijke kansen. 

Investeringen in innovatie 
zijn van fundamenteel 

belang, aangezien vooral 
deze sector gevoelig is voor 

bezuinigingen in 
economisch moeilijke tijden. 

In 2012 investeerde de EIB 
ongeveer 9 mld. euro in de 

EU ter ondersteuning van 
innovatie en competenties.

Stimuleren
van innovatie voor slimme  
groei in Europa

De EIB investeert in baanbrekend onderzoek, 
zoals de grote hadronenbotser van CERN in 
Genève. Met een krediet van 300 mln. euro 
was de EIB medefinancier van de bouw van 
de deeltjesversneller, waardoor in 2012 een 

belangrijke wetenschappelijke doorbraak 
mogelijk werd gemaakt.
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Ontsluiting
van het groeipotentieel van Europa

Digitale economie is belangrijk voor 
groei op lange termijn

Op internet gebaseerde informatie- en communi-
catietechnologieën (ICT) zijn essentiële aanjagers 
van groei: breedband-netwerken leveren tussen 
2006 en 2015 naar schatting tot 2,1 miljoen extra 
banen op in de EU. Investeringen in telecommu-
nicatie-infrastructuur zijn noodzakelijk ter onder-
steuning van de toenemende behoefte aan data 
in Europa en vormen een van de belangrijkste 
doelstellingen van de Digitale Agenda in Euro-
pa. Daarom zijn supersnel internet, mobiele net-
werken en cloud computing prioritaire gebieden 
voor de Bank. In 2012 verstrekte de EIB 1,5 mld. 
euro aan kredieten voor investeringen in informa-
tie- en communicatietechnologie als onderdeel 
van haar op innovatie gerichte financiering.

Gerichtheid op investeringen met een 
hoge toegevoegde waarde

Projecten in prioritaire technologieën met een 
hoger risico en een hogere toegevoegde waarde 
vormen de kern van de investeringen van de EIB 
en het EIF, vooral omdat door de crisis particulie-
re risicokapitaalfondsen minder gauw bereid zijn 
om de risico's van beginnende innovatieve on-
dernemingen te aanvaarden. In 2012 introduceer-
de het Europees Investeringsfonds (EIF), dat zich 
richt op innovatieve financiering voor het MKB, 

het Risicodelende instrument (RDI). Dit heeft ten 
doel banken aan te moedigen kredieten en lease-
overeenkomsten af te sluiten met kleine en mid-
delgrote ondernemingen die projecten opzetten 
voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Tot 
nu toe zijn 7 overeenkomsten aangegaan voor 
een totaalbedrag van 345 mln. euro.

Stimuleren van slimme groei

Innovatie vereist competenties, en kwalitatief 
goed onderwijs is van essentieel belang voor 
toonaangevende economieën in de 21ste eeuw. 
In 2012 ondersteunde de EIB onderwijs en de ont-
wikkeling van competenties met 1,5 mld. euro 
aan kredieten.

De EIB richt zich op investeringen die de kwali-
teit van het onderwijs verbeteren en de Europe-
se ruimte voor hoger onderwijs en het Europees 
Onderzoeksgebied bevorderen. De algemene 
doelstelling is het verbeteren van de samenhang 
en integratie van het hoger onderwijs en de we-
tenschappelijke middelen in Europa. De EIB biedt 
langs deze weg financiële steun voor investerin-
gen in scholen en universitaire voorzieningen, en 
voor hervormingen gericht op kwaliteit en con-
currentievermogen van het tertiair onderwijs. 
Ook steunt zij initiatieven op het gebied van tech-
nologieoverdracht welke innovatie bevorderen 
door de kloof tussen de academische wereld en 
het bedrijfsleven te overbruggen.

Op internet gebaseerde informatie- 
en communicatietechnologieën (ICT) 

zijn essentiële aanjagers van groei: 
breedband-netwerken leveren tussen 

2006 en 2015 naar schatting tot  
2,1 miljoen extra banen op in de EU. In 

2012 verstrekte de EIB voor  
1,5 mld. euro aan kredieten  

voor ICT-investeringen.
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D e EIB is een natuurlijke financieringspartner 
voor grootschalige investeringen in vervoers-
netwerken, dit vanwege hun omvang, hun 

langetermijnperspectief en de zware financiële last 
die ze kunnen vormen voor nationale en regionale 
publieke investeerders. De Bank richt zich op infra-
structuurprojecten met een sterke waarde voor de 
samenleving in het algemeen, terwijl haar experti-
se aanvullende financiering door andere investeer-
ders aantrekt.

In 2012 ondersteunde de Bank 30 grote vervoers-
infrastructuurprojecten, waarbij tussen tien landen  
een verbinding gelegd werd binnen het trans- 
Europese vervoersnetwerk (TEN-T) van de EU. 
Trans-Europese vervoersverbindingen vergroten 
het potentieel voor handel binnen en buiten de EU 

Bouwen 
aan verbindingen binnen Europa 

Strategische 
vervoersverbindingen zijn 

van vitaal belang voor 
verbetering en handhaving 

van het concurrentie-
vermogen van het Europese 

bedrijfsleven, en leveren 
banen op voor miljoenen 

Europeanen. In 2012 verstrekte  
de EIB voor bijna 6 mld. euro 

aan kredieten voor belangrijke 
EU-vervoersnetwerken.

De sluiting van de zeewering van 
Maasvlakte 2 in 2012 bracht de 

uitbreiding van de haven van Rotterdam 
een stap dichterbij. Een EIB-krediet 
van 900 mln. euro ondersteunt dit 

monumentale infrastructuurproject.
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Ontsluiting
van het groeipotentieel van Europa

De EIB verstrekt voor 
in totaal 850 mln. euro 

aan financiering aan 
het hogesnelheidstrein-

project Bretagne. Het 
geven van een impuls 

aan plattelandsgebieden 
en het bieden van meer 

toegang tot trans-Europese 
netwerken behoren tot de  

topprioriteiten van de Bank.

en stimuleren de economische groei. Bovendien is 
de vervoerssector een belangrijke werkgever, goed 
voor een op de 20 banen in Europa. 

De EIB biedt financiering voor alle vervoersmodi 
alsmede voor logistiek en intelligente vervoers-
systemen. Dit resulteert in tastbare voordelen voor 
alle bedrijven en burgers, die de vruchten pluk-
ken van een efficiënter, duurzamer en effectiever 
vervoerssysteem. 

Proeffase voor het Initiatief 
Projectobligaties 

De Europese Commissie en de EIB lanceerden in 
2012 de proeffase van het Initiatief voor Projec-
tobligaties, waarmee financiering van fundamen-
tele infrastructuurprojecten wordt aangetrokken 
bij institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen 
en verzekeringsmaatschappijen.

Projectobligaties hebben ten doel projectbedrij-
ven zelf in staat te stellen obligaties uit te geven. 
Via het risicodelend mechanisme van Commissie 
en EIB wordt de kredietwaardigheid van obligaties 
zodanig versterkt dat ze institutionele beleggers 
kunnen aantrekken. Dit leidt tot een doeltreffen-
der gebruik van EU-begrotingsmiddelen en kortere 
doorlooptijden voor waardevolle projecten.  

In het kader van de proeffase wordt vanuit de EU-
begroting 230 mln. euro  aan garanties verstrekt 

voor infrastructurele investeringen in de sectoren 
vervoer, energie en communicatie; beoogd wordt 
op de kapitaalmarkt een veelvoud van dit be-
drag aan te trekken. De EIB voert in 2012-2013 het  
beheer over de proeffase, in voorbereiding op een 
mogelijk volledige uitrol vanaf 2014.

Ook met partnerschappen die publieke en parti-
culiere investeerders samenbrengen kunnen fi-
nancieringskloven worden overbrugd. Hoewel het 
aantal publiek-private partnerschappen (PPS) ge-
durende de crisis is verminderd, blijven zij een be-
langrijke rol spelen bij investeringen, met name in 
vervoersnetwerken. De EIB heeft aanzienlijke erva-
ring en expertise op dit gebied en speelt een be-
langrijke rol in het Europees Kenniscentrum PPS 
(EPEC). Dit gezamenlijke initiatief van de EIB, de 
Europese Commissie en 35 EU-lidstaten en kandi-
daat-lidstaten ondersteunt haar leden door het de-
len van deskundigheid en beste praktijken op het 
gebied van PPS. In 2012 verleende het Centrum 
advies en begeleiding over onderwerpen varië-
rend van het verschaffen van breedbandtoegang 
tot energie-efficiëntie in openbare gebouwen en 
de financiering van PPS met projectobligaties. 
 
Meer ondersteuning en praktisch advies aan over-
heden bij de ontwikkeling, het ontwerp en de pre-
sentatie van PPS-oplossingen was ook een van de  
voornaamste aanbevelingen van een in 2012 ge-
publiceerd rapport van het Europees beleidscen-
trum, een in Brussel gevestigde denktank,  sa-
mengesteld met inbreng vanuit de EIB en andere 
belanghebbenden. Het rapport stelt dat de EU-
beleidsmakers leiderschap moeten tonen wil het 
projectobligatie-initiatief een duurzaam onder-
deel gaan uitmaken van de financieringsmix voor 
de infrastructuurbehoeften van Europa. Wil Eu-
ropa maximaal profiteren van openbare en par-
ticuliere investeringen, dan zullen eerst een aan-
tal barrières overwonnen moeten worden, aldus  
het rapport. 
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Met haar kredietverlening aan 
de Europese energiesector 

ondersteunt de EIB de 
ontwikkeling van een 

duurzaam, concurrerend en 
veilig energiesysteem dat 

voorziet in de economische, 
sociale en ecologische 

behoeften van de 
maatschappij. In 2012 

verstrekte de EIB 4,5 mld. euro 
voor energieprojecten in de EU.

Werken 
aan economisch herstel

D e EIB speelt een belangrijke rol bij de finan-
ciering van de energie-infrastructuur en is 
een van de grootste kredietverstrekkers voor 

investeringen in de stroomvoorziening binnen Eu-
ropa. Aandachtsgebieden voor financiering door 
de EIB zijn energieverbindingen, slimme elektrici-
teitsnetten en duurzame energieproductie.  

Veiligstellen van de energietoevoer 
voor Europa 

Door investeringen in de vernieuwing of uitbrei-
ding van systemen voor energievoorziening wordt 
de interne markt versterkt. Ondersteuning van 
slimme elektriciteitsnetten en verbeterde opslag 
van energie bevordert ook een beter gebruik van 
duurzame stroom. Financiering ter ondersteuning 
van energiedistributienetwerken, met inbegrip 
van elektriciteitsnetten en infrastructuur voor het 
vervoer van aardgas, bedroeg vorig jaar meer dan  
3,7 mld. euro.
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Ontsluiting
van het groeipotentieel van Europa

Bevordering van de overgang naar 
duurzame energie

Het leeuwendeel van de kredietverlening voor 
de opwekking van energie ging naar hernieuw-
bare energiebronnen. In 2012 steunde de Bank 
hernieuwbare energie met meer dan 2 mld. euro, 
terwijl zij minder dan 0,4 mld. euro bijdroeg aan 
de financiering van gaswinning en geen financie-
ringsovereenkomsten aanging voor elektriciteits-
projecten op basis van steenkool of olie.  

De EIB heeft haar kredietverlening aan koolwater-
stof producerende industrieën verminderd; deze 
vertegenwoordigde sinds 2005 minder dan 1% 
van de kredietverlening door de EIB aan de ener-
giesector. In de sector raffinaderijen concentreren 
de financieringen van de Bank zich op energie-ef-
ficiëntie en conversieprojecten; nergens vindt ca-
paciteitsuitbreiding plaats. Eveneens komen steen- 
en bruinkoolcentrales uitsluitend in aanmerking 

De elektriciteitsverbinding tussen Ierland en Groot-Brittannië 
werd in 2012 in gebruik genomen. De oost-west-interconnector 

vormt de eerste succesvolle lancering van een door de EIB 
ondersteund energieproject in het kader van het EU-herstelplan.

voor financiering wanneer zij bestaande centrales  
vervangen, gebruik maken van de beste beschikba-
re technologie, klaar zijn voor koolstofvastlegging 
en bovendien leiden tot een daling van ten minste 
20% in de koolstofintensiteit van stroomproductie.

Inventariseren van standpunten over 
EIB-kredieten in de energiesector

De EIB organiseerde in oktober 2012 een publieks-
raadpleging over haar kredietbeleid in de ener-
giesector. Belanghebbenden, deskundigen uit de 
energiesector en het bredere publiek werden uit-
genodigd een bijdrage te leveren, ook tijdens een 
publieksraadpleging in Brussel in december. De EIB 
baseert haar kredietbeleid op EU-beleidsdoelstellin-
gen, en streeft naar een evenwicht tussen continuï-
teit van de energievoorziening, concurrentievermo-
gen en klimaatactie. De Bank zal naar verwachting 
in 2013 kiezen voor een aangepast kredietbeleid 
voor de energiesector. 

's Werelds grootste windmolenpark voor de Britse kust 
voorziet 320 000 huishoudens van elektriciteit. De EIB heeft 

bijgedragen aan de Walney-transmissieverbinding op zee 
in het kader van haar ondersteuning voor het koppelen van 

hernieuwbare energie aan het elektriciteitsnet.
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Kleine en middelgrote ondernemingen 
vormen de ruggengraat van de 
Europese economie; zij leveren 

belangrijke bijdragen aan de 
werkgelegenheid, economische 

ontwikkeling en sociale cohesie in de EU. 
In 2012 verstrekte de EIB-Groep meer 

dan 13 mld. euro aan financiering voor 
kleine en middelgrote ondernemingen 

en midcap-bedrijven in de EU.

Op uiteenlopende terreinen 
als sportuitrusting, bagels, 

loodgietersmaterialen of 
afvalcontainers voor gemeenten, zijn 

kleine bedrijven de sleutel tot behoud 
en het scheppen van banen  

in Europa. In 2012  
ondersteunde de EIB-Groep 

ongeveer 200 000 kleine 
en middelgrote onder-

nemingen en midcaps.

H et verbeteren van de toegang tot financie-
ring voor het MKB is een prioriteit voor de 
EIB-Groep. Het MKB vertegenwoordigt 99% 

van de bedrijven en is goed voor twee derde van 
de banen in de particuliere sector in Europa. Veel 
van deze ondernemingen hebben moeite financie-
ring te verwerven tegen aanvaardbare voorwaar-
den. De EIB-Groep werkt samen met een breed 
scala aan bemiddelende financiële instellingen, zo-
als lokale partnerbanken, fondsen, leasebedrijven 
en instellingen voor microfinanciering, om aldus fi-
nanciering beschikbaar te maken voor het MKB.  

Ontsluiting van financiering voor het 
MKB door de EIB  

 
De Bank ondertekende in 2012 via bemiddelende 
banken voor 10,5 mld. euro aan kredieten voor het 
MKB. Deze lenen dit geld door aan het MKB en voe-
gen hieraan eenzelfde bedrag toe uit eigen middelen. 

In de afgelopen jaren heeft de EIB gewerkt aan de ver-
betering van de toegang van het MKB tot krediet door 
het vergroten van de flexibiliteit, het vereenvoudigen 
van procedures en door van partnerbanken meer 
transparantie te eisen. De EIB is ook bezig met de ont-
wikkeling van nieuwe structuren voor verstrekking 
van aanvullende financiering voor het MKB in lan-
den die te kampen hebben met ernstige liquiditeits-
beperkingen, zoals Griekenland. Daar is een speciaal 
garantiefonds voor het MKB opgezet, dat in 2012 in 
werking trad als onderdeel van de bijzondere inspan-
ningen van de Bank om Griekenland te ondersteunen.

Handreikingen aan midcap-
ondernemingen

In 2012 heeft de EIB, na een proefperiode van twee 
jaar, een nieuwe formule ingevoerd: zij verstrekt nu 

Ondersteuning 
van kleine en middelgrote 
wondernemingen
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Ontsluiting
van het groeipotentieel van Europa

Op zulke diverse terreinen als 
biotech, lasertechnologie of 

handgemaakte producten, helpt 
het EIF kleine ondernemingen 
en micro-ondernemingen om 

te groeien. In 2012 gaf het een 
impuls aan ondernemerschap en 
innovatie door het vrijmaken van 

in totaal 12,3 mld. euro via 
verstrekking van 2,6 mld. euro 

aan financieringen.

via intermediairs kredieten aan midcap-onderne-
mingen, dat wil zeggen bedrijven met 250 à 3 000 
werknemers. Inmiddels is er in de EU al voor een be-
drag van ongeveer 1,8 mld. euro aan overeenkom-
sten ondertekend voor dit soort midcap-kredieten. 
 

Gerichte steun voor het MKB door het EIF  

Het EIF vergemakkelijkt de toegang tot financiering 
voor Europese micro-, kleine en middelgrote onder-
nemingen door een deel van de risico’s  te dragen. 
Het EIF ondersteunt bedrijven vanaf hun vroege 
ontwikkelingsstadia door middel van doelgerichte 
producten variërend van eigen vermogen tot ga-
ranties en microfinanciering. Het EIF bevordert on-
dernemerschap en innovatie onder andere door als 
katalysator te fungeren voor aanvullende financie-
ring door andere spelers op de markt. In 2012 mobi-
liseerde het Fonds in totaal 12,3 mld. euro door zelf 
2,6 mld. euro aan financieringen te verstrekken. 

In 2012 verleende het EIF 1,4 mld. euro aan risi-
codragende kredieten aan risico- en groeikapi-
taalfondsen, waardoor hun capaciteit om te inves-
teren in kleine en middelgrote ondernemingen 
werd vergroot. Dit omvat het werken met nieuwe 
tegenpartijen in het kader van het European Angels 
Fund, alsmede oprichting van nieuwe dakfondsen  
en het leggen van de basis voor samenwerking 
met investeerders uit het bedrijfsleven.

Er werd voor in totaal 500 mln. euro aan garan-
ties afgegeven en voor eenzelfde bedrag werden 
er verplichtingen aangegaan in het kader van kre-
dietversterking. EIF-garanties aan bemiddelende 
financiële instellingen vergemakkelijken de kre-
dietverstrekking aan kleine en middelgrote onder-
nemingen via risicodelende instrumenten in het 
kader van de twee EU-initiatieven — het Kaderpro-
gramma voor Concurrentievermogen en Innovatie 
(CIP) en JEREMIE (Gemeenschappelijke Europese 
middelen voor het midden- en kleinbedrijf ).

De Europese Progress-microfinancieringsfaciliteit, 
gezamenlijk gefinancierd door de EIB en de Europe-
se Commissie en beheerd door het EIF, ondersteunt 

micro-ondernemingen en andere individuen, die 
vaak minder gemakkelijk toegang hebben tot het 
traditionele bancaire systeem. Aangezien negen van 
de tien MKB-bedrijven micro-ondernemingen zijn 
met minder dan tien werknemers, ondersteunt deze 
faciliteit zelfstandig ondernemerschap, waardoor 
minder mensen werkloos zijn. In 2012 bracht het EIF 
het totaal aan verplichtingen uit hoofde van dit pro-
gramma op meer dan 100 mln. euro, waarmee het 
uitgroeide tot de voornaamste verstrekker van mi-
crofinanciering in de EU. Het bleef voorts ook techni-
sche bijstand en financiële ondersteuning bieden via 
het programma voor technische bijstand: het Geza-
menlijk initiatief ter ondersteuning van instellingen 
voor microfinancieringen in Europa (JASMINE).

Vorming van partnerschappen met de lidstaten en 
binnenlandse promotionele financieringsinstellin-
gen staan centraal in de focus van het EIF op  stra-
tegische ontwikkeling en het regionale bedrijfsleven. 
In 2012 lanceerde het EIF vier nieuwe initiatieven, die 
420 mln. euro aan investeringscapaciteit behelsden.

Het JEREMIE-initiatief ondersteunt de economi-
sche ontwikkeling in hiertoe aangewezen Euro-
pese regio's waar MKB-bedrijven zeer moeilijk 
toegang hebben tot financiering. Nationale en re-
gionale overheden kunnen via het JEREMIE-initi-
atief geld ter beschikking stellen uit het Europees 
Regionaal Ontwikkelingsfonds. In 2012 beheerde 
het EIF 14 houdsterfondsen in tien Europese lan-
den, met een totaal beheerd vermogen van meer 
dan 1,25 mld. euro.
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Ondersteuning  
van economische  
en sociale cohesie

Kredietverlening aan economisch zwakkere regio 's helpt het 
sociaal en economisch weefsel van de Unie te versterken. De 

Bank bevordert een maximaal gebruik van 
overheidsfinanciering ter overbrugging van tekorten in tijden 
van bezuiniging. In 2012 leende de EIB meer dan 15 mld. euro 

uit aan projecten die bijdragen aan de groei in de 
economisch minder ontwikkelde regio's van de EU.
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Ondersteuning
van economische en sociale cohesie

De EIB heeft minimaal 20 mld. euro toegezegd op 
een totaal van 30 mld. euro voor het Gezamenlijk 

actieplan ter ondersteuning van economisch 
herstel en groei in Midden- en Zuidoost-Europa. 

Hierbij richt de Bank zich in het bijzonder op 
kleine bedrijven, hernieuwbare en zuinige energie, 

innovatie en convergentieprojecten.

D e economische crisis heeft met name de 
economisch zwakkere landen in de EU 
zwaar getroffen, hetgeen geleid heeft tot 

grote onderlinge verschillen. De EIB onderneemt 
gerichte actie om deze landen te helpen bij de te-
rugkeer naar een duurzaam groeipad. Deze prio-
riteit is goed voor bijna een derde van de krediet-
verlening van de EIB in de EU. De nadruk ligt op 
de financiering van de basisinfrastructuur die ver-
eist is voor het aantrekken van bedrijven en het 
scheppen van banen. Dit vertaalt zich voorname-
lijk in projecten ter verbetering van het stedelijk 
milieu en een snellere integratie van perifere re-
gio’s door de aanleg van trans-Europese netwer-
ken, het verlenen van bijstand aan het MKB als 
ook stimulering van innovatie en ontwikkeling 
van competenties.

De economisch zwakkere regio's een 
zetje geven

In haar regionaal beleid komt de solidariteit van de EU 
met de minder bevoorrechte regio’s tot uitdrukking. 
Hierbij wordt gestreefd naar vermindering van de be-
langrijke economische, sociale en territoriale verschil-
len die er bestaan tussen de verschillende regio's van 
Europa. De prioriteiten en de begunstigde regio's wor-
den vastgesteld door de Europese Commissie. 

De Commissie stelt bijna 350 mld. euro beschik-
baar uit hoofde van de Structuurfondsen en het 
Cohesiefonds, grotendeels in de vorm van sub-
sidies, voor de uitvoering van het regionale be-
leid in de periode  2007-2013. Dit geld is bedoeld 
voor het stimuleren van economische groei en het 
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scheppen van banen, bijvoorbeeld door verbete-
ring van de vervoersverbindingen naar afgelegen 
regio's, het stimuleren van kleine en middelgrote 
ondernemingen (MKB-bedrijven) in benadeelde 
gebieden, investering in een schoner milieu en ver-
betering van het onderwijs en competenties.

Als de bank van de Europese Unie verstrekt de EIB 
voor investeringen in de regio's kredieten ter aan-
vulling van de financiering door de Commissie. Er 
is geen enkele regio in de EU die niet heeft geprofi-
teerd van EIB-kredieten.

Producten op maat voor het gebruik 
van de Structuurfondsen

Met kaderleningen worden samengestelde investe-
ringsprogramma 's gefinancierd, in een of meer sec-
toren; deze worden gewoonlijk ten uitvoer gelegd 
door een entiteit uit de publieke sector, hetzij natio-
naal, hetzij regionaal of lokaal, en zijn over een aan-
tal jaren gespreid. Kaderleningen worden meestal 
gebruikt voor investeringen in infrastructuur, op 
het gebied van hernieuwbare en zuinige energie, 
vervoer of stadsvernieuwing. In 2012 beliepen de 
kaderleningen van de EIB in totaal 3,7 mld. euro en  

leverden daarmee een bijdrage aan de ondersteu-
ning van belangrijke investeringen in de hele EU.

De Europese Structuurfondsen hebben ten doel de 
regionale verschillen in inkomen, welvaart en kan-
sen te doen afnemen, maar ze worden alleen toege-
kend wanneer de plaatselijke overheden in staat zijn 
daar eerst eigen middelen voor aan te wenden. In 
tijden van bezuiniging is het voor sommige overhe-
den moeilijk gebleken hun bijdrage te financieren, 
waardoor investeringen die de groei kunnen ver-
sterken, worden uitgesteld of vertraagd. 

Een speciaal soort kaderlening, de Structuurpro-
grammalening, is tijdens de crisis een belangrijk in-
strument geworden. De EIB-leningen uit het Struc-
tuurprogramma zorgen voor overbrugging van het 
tekort via de financiering van een deel van de bij-
drage die vanuit de nationale begrotingen worden 
geleverd aan investeringen in allerlei prioritaire pro-
jecten die subsidies krijgen uit de Structuurfondsen 
van de Europese Unie. De voorfinancieringen van 
deze bijdragen spelen een voorname rol bij het sta-
biliseren van de investeringsstromen, alsmede bij 
het zorgen voor groei en werkgelegenheid. Op deze 
manier helpt de Bank deze regio’s tevens om te pro-

Forensen in Warschau genieten van meer 
comfort en efficiëntie dankzij de nieuwe 

treinen die zijn aangeschaft met steun van 
de EIB. De Bank ondersteunt de vernieuwing 

van het rollend materieel en de daarmee 
samenhangende infrastructuur.
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Ondersteuning
van economische en sociale cohesie

fiteren van de beschikbare EU-middelen. In 2012 
beliepen Structuurprogrammaleningen ongeveer  
2,1 mld. euro, waardoor belangrijke investeringen in 
landen als Cyprus, Portugal, Hongarije en Slovenië 
voortgang konden vinden.

Aanpassing aan uitzonderlijke 
omstandigheden

Kredieten aan landen die bijzonder zwaar getroffen 
zijn door de crisis hebben ertoe bijgedragen dat in-
vesteringen in de publieke sector voortgang kon-
den vinden. Hier is voor de EIB een belangrijke rol 
weggelegd bij de verbetering van de toegang tot 
financiering, vermindering van liquiditeitstekorten 
en het geven van adviezen ter ondersteuning van 
structurele hervormingen.

In Griekenland bedroeg het totaal aan uitbetaalde 
kredieten – dat wil zeggen de verstrekte financiering 
voor de reële economie – in 2012 meer dan 900 mln. 
euro. In Griekenland legt de EIB het accent op de eco-
nomische en sociale infrastructuur, alsmede op klei-
nere bedrijven. In 2012 ging 705 mln. euro naar ener-
gie- en onderwijsprojecten, evenals naar het MKB. Als 
onderdeel van de bijzondere inspanningen van de 

EIB-Groep om voor lokale kleine bedrijven financie-
ringsmiddelen te ontsluiten en de toegang hiertoe te 
verbeteren, werd in 2012 een speciaal garantiefonds 
voor het MKB opgezet en geopend. Het Fonds is een 
gezamenlijk initiatief van Griekenland, de Europese 
Commissie en de EIB. Het is opgezet met behulp van 
500 mln. euro uit niet-opgenomen Structuurfondsen 
voor dit land; het Fonds garandeert via partnerban-
ken EIB-kredieten aan kleine en middelgrote onder-
nemingen tot maximaal 1 mld. euro. Kleine bedrijven 
zijn ook belangrijke aanjagers van de Griekse export. 
Ter ondersteuning van een door de export aange-
zwengeld economisch herstel heeft de EIB voor het 
MKB 500 mln. euro aan nieuwe producten ten behoe-
ve van de handelsfinanciering geïntroduceerd. 

In Portugal werd de financiële bijdrage in 2012 uit-
gebreid naar in totaal ongeveer  740 mln. euro en 
beliepen de door de EIB ondertekende kredietover-
eenkomsten meer dan 870 miljoen euro; tevens werd 
gebruik gemaakt van innovatieve technieken ter ont-
sluiting van verdere nationale en EU-investeringen. 
De EIB leverde ook buitengewone inspanningen door 
een staatsgarantie op de portefeuille te initiëren voor 
maximaal 2,8 mld. euro, die de weg effent voor 1 mld. 
euro extra voor nieuwe verrichtingen in de toekomst.

Kredieten aan de 
landen die bijzonder 
zwaar getroffen zijn 

door de crisis hebben 
ertoe bijgedragen 

dat investeringen in 
de publieke sector 
voortgang konden 

vinden.
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In Ierland werd in 2012 voor in totaal meer dan  
530 mln. euro aan uitbetaalde kredieten verstrekt. De 
Bank verleende in het bijzonder steun aan hernieuw-
bare energie en waterinfrastructuur, evenals aan on-
derwijsprojecten en kleinere bedrijven. In totaal werd 
voor meer dan 500 mln. euro aan leningen verstrekt.

Bijstand voor minder ontwikkelde 
regio’s

Behalve financiering levert de EIB ook technische 
bijstand om de nieuwere lidstaten te helpen op ef-
fectieve wijze gebruik te maken van de Structuur- 
en Cohesiefondsen. Samen met de Europese Com-
missie heeft de EIB verschillende instrumenten 
ontwikkeld voor het combineren van financierin-
gen door de EIB met EU-begrotingsmiddelen.

Een voorbeeld is JASPERS, het initiatief voor Geza-
menlijke ondersteuning van projecten in de Europese  

regio's. Dit wordt beheerd door de EIB en gezamen-
lijk gesponsord door de Europese Commissie, de Eu-
ropese Bank voor wederopbouw en ontwikkeling en 
de Duitse promotionele bank KfW Bankengruppe; 
het biedt technische bijstand aan de begunstigde 
landen van de EU-Structuurfondsen zodat zij worden 
geholpen bij het verbeteren van de kwaliteit van de 
grote projecten die in aanmerking kunnen komen 
voor subsidiefinanciering in het kader van de Struc-
tuurfondsen en het Cohesiefonds van de EU. Sinds 
de oprichting in 2006 zijn in totaal 226 door JASPERS 
ondersteunde projecten in 12 landen goedgekeurd, 
welke staan voor bijna 39 mld. euro aan investerin-
gen, waarvan alleen al in 2012 bijna 10 mld. euro.

Bevordering van grensoverschrijdende 
regionale samenwerking

Sommige regionale problemen kunnen het beste 
worden opgelost via samenwerking met andere 

Gezamenlijk actieplan voor groei 
in Midden- en  
Zuidoost-Europa
De EIB speelt een voorname rol bij de uitvoering van het 
Gezamenlijk actieplan van de internationale financiële 
instellingen, dat is gericht op groei in Midden- en Zuidoost-
Europa en een directe reactie vormt op de aanhoudende 
gevolgen van de economische vertraging in de rest 
van Europa. Bij de lancering ervan in 2012 zegde de 
Bank minimaal 20 mld. euro toe voor de in totaal 30 
mld. euro van dit Actieplan, dat was ontwikkeld samen 
met de Wereldbankgroep en de Europese Bank voor 
Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD). 

Deze steun is gericht op prioritaire gebieden zoals kleine 
en middelgrote ondernemingen, hernieuwbare en zuinige 
energie, innovatie en convergentie. Met name zal worden 
gestreefd naar mobilisatie van EU-subsidies, versterking 
van particuliere en publieke middelen en verstrekking 
van gericht advies van de EIB aan Bulgarije, Estland, 
Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Roemenië, Slowakije, 
Slovenië, Tsjechië, Albanië, Bosnië–Herzegovina, Kosovo, 
Kroatië, Voormalig Joegoslavisch Republiek Macedonië, 
Montenegro en Servië,  landen die alle ernstig zijn getroffen 
door de crisis.
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nabijgelegen regio's. Dit is wat de Europese Com-
missie verstaat onder Europese territoriale sa-
menwerking. Nauwe samenwerking van regio's in 
zaken van gemeenschappelijk belang wordt aan-
gemoedigd door de EU-Structuurfondsen. De EIB 
ondersteunt eveneens regionale initiatieven die 
EU-lidstaten en partnerlanden samenbrengen.

In het Oostzeegebied ondersteunt de EIB projecten 
in Denemarken,   5 deelstaten — Bundesländer — 
in Duitsland (Berlijn, Brandenburg, Hamburg, Me-
cklenburg-Voorpommeren en Sleeswijk-Holstein), 
Estland, Finland, Letland, Litouwen, Polen, Zwe-
den, IJsland, Noorwegen en Rusland. Het accent 
ligt op het ecologisch duurzaam maken van deze 
regio, alsmede op concurrentievermogen, toegan-
kelijkheid en het bevorderen van risicopreventie. In 
2012 steunde de Bank dit initiatief via zo’n 64 pro-
jecten met in totaal 7,7 mld. euro aan kredieten in 
het Oostzeegebied.

De strategie voor de Donauregio voorziet in investe-
ringen ter ondersteuning van gemeenschappelijke 
doelstellingen in Bulgarije, Duitsland (Baden-Würt-
temberg en Beieren), Hongarije, Oostenrijk, Roeme-
nië, Slovenië, Slowakije, Tsjechië, Bosnië–Herzego-
vina, Kroatië, Montenegro, Servië, alsmede Moldavië 
en Oekraïne. In 2012 steunde de Bank in het Donau-
gebied zo’n 83 projecten met in totaal 7,5 mld. euro.

  JASPERS – projectadvies voor 
infrastructuurprojecten voor nieuwe 
EU-leden

  Gezamenlijke ondersteuning van projecten in 
de Europese regio's (EIB, Europese Commissie, 
Europese Bank voor Wederopbouw en 
Ontwikkeling en KfW Bankengruppe)

   JESSICA – ondersteuning van 
stadsontwikkeling

  Gezamenlijke Europese steun voor duurzame 
investeringen in stadsgebieden (EIB, Europese 
Commissie en Ontwikkelingsbank van de Raad 
van Europa)

   JEREMIE – flexibele financiering van MKB
  Gemeenschappelijke Europese middelen voor 

het midden- en kleinbedrijf (EIF en Europese 
Commissie)

   JASMINE – advies op maat voor 
microfinancieringsinstellingen institutions 
Gezamenlijk initiatief ter ondersteuning van 
instellingen voor microfinancieringen in Europa 
(EIF en Europese Commissie)
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Bescherming  
van het milieu; financering 
voor klimaatactie

De Bank is een van de grootste aanbieders van financiering voor 
klimaatactie: zij stelde alleen al in 2012 meer dan 13 mld. euro 

hiervoor beschikbaar. De EIB steunt de EU-doelstelling van 
koolstofarme en klimaatbestendige groei zowel binnen als buiten 

de Unie. Als vooraanstaand financier van innovatieve schone 
technologieën zet de EIB zich in als katalysator voor investeringen.
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Bescherming
van het milieu; financiering voor klimaatactie

Minimalisering van onze 
koolstofuitstoot

 
Sinds 2009 loopt bij de Bank een driejarig proefi-
nitiatief voor het meten van de koolstofuitstoot 
van EIB-projecten in alle sectoren, om zodoende 
een beter beeld te krijgen van emissies en bespa-
ringen. In 2012 rondde de Bank deze proef af en 
analyseerde zij opnieuw de jaarlijkse uitstootge-
gevens: 71 projecten werden onderzocht, hetgeen 
een totale investering vertegenwoordigde van  
55 mld. euro, waarvan 21% gefinancierd door de 
EIB. Van deze investeringen van de EIB wordt een 
uitstoot verwacht van naar schatting 7,5 miljoen 
ton CO2-equivalent per jaar. De totale uitstootver-
mindering van deze EIB-investeringen wordt ge-
schat op een besparing van 2,1 miljoen ton CO2-
equivalent per jaar.

Uitstootvermindering financieren

EIB-financiering voor duurzame energie en ener-
giebesparing draagt rechtstreeks bij aan de ver-
mindering van de uitstoot van broeikasgassen. De 
ondersteuning voor deze doelstellingen bedroeg 
in 2012 4,4 mld. euro.

De EIB is de voornaamste financier van windener-
gie in de EU. In de afgelopen jaren heeft zij met 
name meer financieringen verricht in windmo-
lenparken op land en op zee. Alleen al in 2012 fi-
nancierde de EIB met 1,4 mld. euro aan kredie-
ten 10 windparken. Dit soort investeringen zijn 
per definitie grootschalig, op de lange termijn 
gericht en technisch veeleisend. De EIB is daar-
om een natuurlijke partner voor deze sector, zo-
wel op het gebied van financiering als qua tech-
nische expertise. Om dezelfde redenen financiert 
de Bank zonne-energieprojecten, zowel met ge-
concentreerde zonne-energie (CSP) als fotovol-
taïsche energie (PV). In 2012 werden er overeen-
komsten voor 9 projecten rond zonne-energie 
ondertekend, met een totale kredietomvang van  
425 mln. euro. Met ieder project wordt de techno-
logie steeds efficiënter en innovatiever.

D e EIB steunt van harte de EU-doelstelling 
om de Europese economie tot 2050 veel kli-
maatvriendelijker te maken en gaat daarbij 

verder dan de doelstellingen voor 2020: het ver-
minderen van de uitstoot van broeikasgassen met 
20%, betrekken van 20% van de energie uit duur-
zame energiebronnen en reduceren van het ener-
giegebruik met 20%. De opbouw van een kool-
stofarme economie is duidelijk een van de meest 
essentiële mondiale uitdagingen van onze tijd.

Het creëren van een koolstofarme samenleving 
leidt tot geavanceerde technologieën en nieuwe, 
groene banen. In 2020 kunnen, volgens de Europe-
se Commissie, tot 1,5 miljoen extra banen in het le-
ven worden geroepen. Er zouden ook andere voor-
delen zijn: Europa wordt minder afhankelijk van 
geïmporteerde energie, en het leidt tot verlaging 
van de energierekeningen, minder luchtverontrei-
niging en vergroting van de mobiliteit. Deze over-
gang naar een minder verspillende en een slimme-
re economie is van vitaal belang voor Europa, wil 
het concurrerend blijven.

Klimaatverandering vereist ook dat onze samenle-
vingen zich aanpassen. Daarom zijn adviezen van 
de EIB en financiering voor projecten die bijdragen 
aan klimaatbestendigheid belangrijk voor de duur-
zaamheid van een project op lange termijn.

Financiële steun van de EIB voor innovatieve kli-
maatactie verloopt voornamelijk via kredietver-
lening aan sectoren zoals duurzame energie, 
energiebesparing, duurzaam vervoer, water, over-
stromingsbeheer en bosbouw. Klimaatoverwegin-
gen spelen een rol in al haar verrichtingen, bijvoor-
beeld door bevordering van het gebruik van de 
beste beschikbare technologie. Ook zijn er innova-
tieve financiële instrumenten ontwikkeld die hoge-
re financiële risico's kunnen dragen, vaak in samen-
werking met de Europese Commissie, maar ook 
met internationale organisaties. Een goed voor-
beeld is het initiatief Duurzame energie voor allen, 
dat in 2012 werd gelanceerd in samenwerking met 
de Verenigde Naties. 
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Energiebesparing is een belangrijke overweging 
in alle door de Bank beoordeelde projecten. Ver-
wacht wordt dat door middel van gerichte inves-
teringen in energiebesparing verdere vooruitgang 
kan worden geboekt. De financiering door de EIB 
van dit soort projecten omvat zowel de aanbodzij-
de, zoals warmtekrachtkoppeling en stadsverwar-
ming, als de vraagzijde, voornamelijk isolatie van 
openbare en particuliere gebouwen.

Naar een betere klimaatbestendigheid.

Vroegtijdige voorzorgsmaatregelen tegen de ge-
volgen van klimaatverandering zijn effectiever en 
minder kostbaar dan overhaaste noodmaatrege-
len. Onder de noemer klimaatbestendigheid zijn 
deze overwegingen verwerkt in alle EIB-projecten. 
Specifieke projecten die bijdragen tot een grote-
re klimaatbestendigheid en tot aanpassingen aan 
verander ende weersomstandigheden werden in 
2012 gefinancierd met kredieten voor in totaal bijna 
1 mld. euro.

Veel van de activiteiten van de Bank in verband 
met bosbouw betreffen aanpassingsmaatregelen. 
Bossen kunnen bijvoorbeeld bodemerosie helpen 

Financiële steun van de EIB 
voor innovatieve klimaatactie 

verloopt voornamelijk 
via kredietverlening aan 

sectoren zoals duurzame 
energie, energiebesparing, 

duurzaam vervoer, water, 
overstromingsbeheer  

en bosbouw.

voorkomen en het overstromingsrisico reduceren, 
om maar niet te spreken van de voordelen die zij 
bieden voor de biodiversiteit, de vruchtbaarheid 
van de bodem en het beheer van waterscheidin-
gen. Bovendien kunnen zij fungeren als zogenaam-
de natuurlijke koolstofputten die het mondiale kli-
maat reguleren. We zijn meestal actief binnen de 
EU, maar ook in opkomende economieën, en wer-
ken nauw samen met de Europese Commissie en 
internationale financiële instellingen.

De toename van extreme weersomstandigheden 
heeft ernstige gevolgen voor de beschikbaarheid 
en kwaliteit van zoetwaterbronnen, die kunnen 
leiden tot natuurrampen zoals droogte en over-
stromingen. De EIB is de grootste verstrekker van 
financieringskredieten voor de mondiale water-
sector. Naast aanpassing aan klimaatverandering 
is geïntegreerd waterbeheer een belangrijk doel. 
Zo heeft de EIB bijvoorbeeld in Zuid-Afrika het wa-
tersysteem in de stad Durban en in het noorde-
lijke kustgebied ondersteund met drie kredieten 
voor de financiering van de bouw van een dam 
en transportleidingen voor waterdistributie, om 
te kunnen voldoen aan de toenemende waterbe-
hoeften in dit gebied,  waar in 2025 5,5 miljoen 
mensen zullen leven.
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Gespecialiseerde fondsen  
en initiatieven
De EIB heeft een bijzondere verantwoordelijkheid op het 
gebied van financiering van klimaatgerelateerde projecten 
in een tijd van budgettaire soberheid. Als katalysator 
voor klimaatinvesteringen werkt de Bank, samen met 
de publieke en de particuliere sector, aan een aantal 
initiatieven gericht op het mobiliseren van financiering. 
Zij heeft ook kapitaal- en koolstoffondsen ontwikkeld, 
waarmee zij nog meer steun kan bieden aan projecten 
voor duurzame energie en energiebesparing. De EIB 
voorziet projectontwikkelaars van technische bijstand 
tijdens de eerste fasen van projecten. Daarnaast beheert 
zij en neemt zij deel in een aantal andere initiatieven 
met betrekking tot energie en klimaatverandering:

  Het Europees Fonds 2020 voor energie, klimaat-
verandering en infrastructuur (Marguerite-fonds) is in 
het leven geroepen ter stimulering van investeringen 
in infrastructuur voor de uitvoering van EU-beleid 
inzake klimaatverandering, continuïteit van de 
energievoorziening en trans-Europese netwerken. 

  Het Groen voor groei-fonds voorziet in financiering, 
met inbegrip van kredieten, eigen vermogen 
en technische bijstand, voor projecten rond 
energiebesparing en duurzame energiebronnen 
in Zuidoost-Europa.

  Duurzame energie voor allen (SE4All) heeft ten 
doel verschaffing van toegang tot moderne 
energiediensten voor iedereen en verdubbeling 
van zowel het mondiale tempo van verbetering 
in energiebesparing als het aandeel duurzame 
energie in de mondiale energiemix in 2030.  

  NER300 is 's werelds grootste financierings-
programma voor demonstratieprojecten voor 
koolstofopvang en –opslag en voor innovatieve 
duurzame energietechnologieën. 

  Het Althelia klimaatfonds is een baanbrekend 
voorstel, geopperd in 2012, ter ondersteuning 
van duurzaam landgebruik en het behoud van 
oerbossen. 

  De Klimaatobligaties van de EIB werven fondsen 
ter ondersteuning van kredieten voor duurzame 
energie en energiebesparing. Sinds 2007 heeft de 
EIB 1,7 mld. euro opgenomen via Klimaatobligaties. 
Alleen al in 2012 is met deze obligaties 350 mln. 
aan euro-equivalent opgenomen.
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Het groener en duurzamer maken 
van steden vormt de kern van de 

activiteiten van de EIB in 
stadsgebieden. Milieuvriendelijk 

openbaar vervoer is van vitaal 
belang voor duurzame steden. In 

2012 bedroeg de kredietverlening 
door de EIB voor duurzame steden 

meer dan 8 mld. euro.

In het kader van haar inspanningen 
bij de vorming van duurzame steden 

ondersteunde de EIB het tramvervoer in 
Montpellier, dat in 2012 werd uitgebreid 

van twee naar vier lijnen.  

7 5% van de Europeanen woont in stedelijke ge-
bieden, die goed zijn voor ongeveer 85% van 
het bbp van de EU. Stedelijke gebieden zijn 

centra van innovatie en economische groei en de 
plaatsen waar de meeste werkgelegenheid, bedrij-
ven en voorzieningen voor hoger onderwijs zijn ge-
concentreerd. Zij vormen echter ook de voedings-
bodem voor belangrijke problemen op het gebied 
van sociale cohesie en ecologische duurzaamheid. 
De steden van Europa nemen 80% van ons energie-
gebruik en 80% van de uitstoot van broeikasgassen 

Groenere 
steden

voor hun rekening. Dit betekent dat steden ook een 
antwoord moeten vinden op zware uitdagingen zo-
als vervuiling en diverse vormen van uitstoot; ook 
moet ervoor gezorgd worden dat de infrastructuur 
gelijke tred houdt met de stedelijke ontwikkeling.

Vormgeven aan duurzame steden

De kredietverlening van de EIB in steden richt zich 
op projecten voor stedelijke vernieuwing en reno-
vatie, zodat duurzame gemeenschappen tot stand 
komen door verbeteringen in de armste gebieden. 
De Bank streeft naar een beter gebruik van schaar-
se grond; ook ondersteunt zij gemeentelijke inves-
teringen in het moderniseren van openbare voor-
zieningen, alsmede het beschermen van cultureel 
erfgoed. In 2012 ging ongeveer 2,4 mld. euro naar 
projecten op het gebied van stedelijke ontwikkeling 
en renovatie, en naar gezondheidszorgprojecten.

Bijstand aan lokale Europese energieprojecten 
(ELENA) is een gezamenlijk initiatief van EIB en Eu-
ropese Commissie dat lokale en regionale overhe-
den helpt bij de voorbereiding van projecten voor 
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JESSICA voor steden
Gezamenlijke Europese steun voor duurzame 
investeringen in stadsgebieden (JESSICA) is een 
gezamenlijk initiatief van de Europese Commissie, de 
EIB en de Ontwikkelingsbank van de Raad van Europa. 
In het kader van JESSICA kunnen middelen uit EU-
Structuurfondsen worden ingezet voor de financiering 
van rendabele stedelijke projecten via zogenoemde 
Stadsontwikkelingsfondsen. De EIB adviseert over de 
beste manier om de middelen in te zetten en biedt 
ondersteuning bij het fondsbeheer. Eind 2012 zijn in 
totaal 75 JESSICA-evaluatiestudies uitgevoerd en zijn 
18 dakfondsen ondertekend voor 1,7 mld. euro in  
54 regio’s. Het aantal Stadsontwikkelingsfondsen was 
eind 2012 gestegen tot 37, met een totale omvang 
van ongeveer 1,4 mld. euro.

energiebesparing of duurzame energie, zodat zij 
meer kans hebben om externe financiering aan te 
trekken. ELENA dekt een deel van de kosten voor 
de technische ondersteuning die nodig is voor de 
voorbereiding, uitvoering en financiering van het in-
vesteringsprogramma. In 2012 werd technische bij-
stand aan begunstigden onder ELENA aangeboden 
voor 12 mln. euro, waarmee het totaal aan verplich-
tingen op 37 mln. Euro uitkomt. 

Ondersteuning van duurzaam vervoer

De steun van de Bank voor duurzaam vervoer varieert 
van de aanleg, uitbreiding of renovatie van de open-
bare vervoersinfrastructuur via het promoten van 
netwerken voor fietsers en voetgangers en van elek-
tromobiliteit. De Bank bevordert eveneens de ontwik-
keling van schonere en veiligere voertuigen door het 
ondersteunen van onderzoek en ontwikkeling voor 
energiezuinige en emissiearme oplossingen. De pro-
jecten dragen bij aan verbetering van de luchtkwali-
teit, vermindering van de geluidsoverlast, verbetering 
van de veiligheid, een grotere energiebesparing en be-
perking van de uitstoot van broeikasgassen.

Parijs is de eerste stad in Europa die een 
uitgebreide infrastructuur met open toegang 

voor elektrische voertuigen aanlegt. De EIB 
verstrekte een krediet van 75 mln. euro om de 
Franse hoofdstad te helpen groen te worden.

Gedurende de afgelopen vijf 
jaar heeft de EIB geholpen 
bij de financiering van:

32 metro-

4 stadsspoor- 
48 tram-

48 spoor-, en 

27 hogesnelheidsprojecten. 

Ongeveer 25miljoen 
mensen in de EU maken 
dagelijks gebruik van een 
openbaar vervoermiddel dat 
gefinancierd is door de EIB.
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De EIB ondersteunt wereldwijd de 
externe beleidsdoelen van de EU. 

Door middel van de projecten die zij 
financiert, draagt de Bank bij tot 

groei en werkgelegenheid buiten 
de grenzen van de Unie. De EIB, als 

de EU-bank, is de natuurlijke partner 
van de Europese Commissie en de 

Europese dienst voor extern 
optreden bij de financiering van 
projecten ter ondersteuning van  

EU-beleidsdoelstellingen buiten de 
Unie. In 2012 kwam de mondiale 

kredietverlening van de EIB uit op 
ongeveer 7,4 mld. euro.

In 2013 viert de EIB het 
feit dat zij 50 jaar actief  

is in Afrika bezuiden  
de Sahara.

7,4 mld. 
euro

Kredietverlening buiten 
de EU per regio

	 Uitbreidingslanden
	 Mediterrane landen 
	 Oostelijke buurlanden
	 Landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan
	 Azië
	 Latijns-Amerika
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H et merendeel van de financieringsverrichtin-
gen van de Bank buiten de Unie wordt uit-
gevoerd onder een garantie van de EU-be-

groting, zoals is vastgelegd in externe mandaten 
voor de verschillende mondiale regio's: pretoetre-
dingslanden, zuidelijke en oostelijke buurlanden 
en partnerlanden in Azië, Latijns-Amerika en Zuid-
Afrika. De mandaten voor verrichtingen van de EIB 
in deze regio's lopen tot 2013. De garantie heeft 
betrekking op een totaal van 29 mld. euro voor de 
periode 2007-2013. Dit bedrag is inclusief de 2 mld. 
euro die is gereserveerd voor kredietverlening ten 
behoeve van klimaatactie, en inclusief hulp aan 
landen van het zuidelijke Middellandse Zeegebied 
ter ondersteuning van de politieke hervormingen 
in de nasleep van de Arabische lente. De manda-
ten voor de volgende periode (2014-2020) zullen 
in 2013 worden besproken door de Europese Com-
missie, het Europees Parlement en de Raad. Door 
te werken onder een EU-begrotingsgarantie, kan 
de EIB het effect van de EU-middelen versterken op 
een kosten-efficiënte en meetbare manier en daar-
door het effect van het externe beleid vergroten.

In al deze regio's ondersteunt de Bank projecten 
die bijdragen tot meer groei en werkgelegenheid. 
Zij doet dit door het verstrekken van financiering 
en technische bijstand voor de ontwikkeling van 
de lokale particuliere sector, en voor sociale en eco-
nomische infrastructuur- en klimaatactieprojecten.

Het kredietmandaat voor de landen in Afrika, het 
Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS-landen) 
en de landen en gebieden overzee (LGO) valt on-
der de overeenkomst van Cotonou, die de betrek-

Bevordering  
van duurzame groei buiten 
de grenzen van de EU

kingen van de EU met deze partnerlanden vast-
legt. De overeenkomst is in 2010 voor het laatst 
hernieuwd. Financiering in dit kader wordt ver-
strekt vanuit de begrotingen van de EU-lidstaten 
via het Europees ontwikkelingsfonds, naast de ei-
gen middelen van de EIB.

De EIB, als de EU-bank, is de natuurlijke partner van 
de Europese Commissie en de Europese dienst voor 
extern optreden voor de financiering van projecten 
ter ondersteuning van EU-beleidsdoelstellingen bui-
ten de Unie. Door de Bank gefinancierde projecten 
leveren tastbare resultaten op en hebben merkbare 
gevolgen voor het dagelijks leven van de inwoners.

Verstrekken van financiering  
en expertise aan aspirant-EU-leden

Kredietverlening aan pretoetredingslanden is een be-
langrijk instrument om hen te helpen het door hen 
nagestreefde EU-lidmaatschap naderbij te brengen. 
De uitbreiding van de Unie vereist investeringen om 
deze landen in staat te stellen zich aan te passen aan 
het Europese economische en sociale model en aan 
de EU-normen. In 2012 bedroeg de kredietverlening 
aan landen die willen toetreden tot de Unie 3,1 mld. 
euro. De kredietverlening aan Kroatië, dat in juli 2013 
zal toetreden tot de EU, beliep 300 mln. euro. 

In 2012 breidde het Investeringskader voor de 
westelijke Balkan (WBIF) zijn steun uit naar klei-
ne en middelgrote ondernemingen, klimaatver-
anderingsinitiatieven en andere prioriteiten. Dit  
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gezamenlijke initiatief, opgezet in 2009 door de Eu-
ropese Commissie, de EIB, de EBRD en de Ontwik-
kelingsbank van de Raad van Europa, bundelt sub-
sidiemiddelen ter versterking van kredieten voor de 
financiering van prioritaire infrastructuur in de wes-
telijke Balkan. Eind 2012 was er 279 mln. euro ver-
strekt in de vorm van subsidies aan meer dan 138 
projecten. Deze projecten hebben op hun beurt, in-
vesteringskredieten aangetrokken van internationale 
financiële instellingen voor meer dan 7,7 mld. euro, 
waarvan voor 2,3 mld. euro is ondertekend. 

Ondersteuning van de oostelijke  
en zuidelijke buurlanden van de EU

Het bewerkstelligen van duurzame groei en creëren 
van werkgelegenheid in de zuidelijke mediterrane lan-
den (Algerije, Egypte, Gaza-West Bank, Israël, Jordanië, 
Libanon, Marokko, Tunesië en binnenkort Libië) is een 
topprioriteit voor de Bank, die nu al de toonaangeven-
de openbare financiële instelling in de regio is en een 
belangrijk rol vervult in het Deauville-partnerschap, dat 

werd gesloten om zowel het democratische als het 
economische overgangsproces na de Arabische 
lente te ondersteunen. In 2012 zijn kredieten van 
bijna 1,7 mld. euro ondertekend ter stimulering van 
de particuliere sector en het versnellen van infra-
structuurprojecten in de mediterrane landen.

De EIB handhaafde in 2012 de opschorting van 
haar kredietverlening en technische bijstand aan 
Syrië, na het eerdere besluit van de EU tot het 
opleggen van sancties tegen het regime.

In de oostelijke buurlanden (Oekraïne, Moldavië,  
Georgië, Armenië, Azerbeidzjan en Rusland) 
hielp de EIB met name kleine bedrijven om aan 
financiering te komen en ondersteunde zij stra-
tegische infrastructuurprojecten, via kredieten 
van meer dan 900 mln. euro in 2012. De Facili-
teit oostelijke partnerlanden van de Bank biedt 
extra financiering voor kredieten die samenhan-
gen met EU-investeringen in de regio, met name 
door Europese bedrijven.

Samenwerking met anderen

Samenwerking met anderen is belangrijk bij de ver-
richtingen van de Bank, met name buiten de Unie. 
EU-subsidies worden steeds vaker gecombineerd  

De EIB ondersteunt het eerste grote zonne-
project in Noord-Afrika met een totale 
financiële inzet van 300 mln. euro. Het 

zonne-complex Ouarzazate in Marokko 
genereert elektriciteit voor meer dan een  

half miljoen mensen.
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Voor het Kampala Water 
project werkte de EIB samen 

met haar partners in het kader 
van het initiatief ‘Wederzijdse 
bijstand’ ten behoeve van een 
betere waterbehandeling, en 

distributie van drinkwater naar 
de hoofdstad van Oegandese, 

met 2,5 miljoen inwoners, terwijl 
toegang tot schoon en veilig 

drinkwater beschikbaar komt 
voor nog eens 400 000 mensen.

met EIB-kredieten om betere resultaten te bereiken 
voor de projecten. De Bank neemt ook actief deel 
in het EU-platform voor externe samenwerking en 
ontwikkeling dat in het leven is geroepen om de im-
pact van de externe samenwerkingsactiviteiten van 
de EU verder te versterken. De beperkte financiële 
middelen kunnen zo beter worden ingezet ten be-
hoeve van de EU-partnerlanden en leiden tot een 
grotere effectiviteit van de ontwikkeling.

De EIB en de Europese Bank voor Wederopbouw en 
Ontwikkeling (EBRD) werken regelmatig samen bij 
het verlenen van gecombineerde financiële onder-
steuning aan projecten in de oostelijke buurlanden. 
Deze samenwerking wordt uitgebreid met activi-
teiten in het zuidelijke Middellandse Zeegebied. In 
2012 ondertekende de EIB eveneens een principe-
akkoord met de Europese dienst voor extern op-
treden, de Europese Commissie en de EBRD over 
projecten die vallen onder het EU-Rusland Partner-
schap voor Modernisering, hetgeen geleid heeft tot 
intensivering van de samenwerking in deze regio.

De EIB werkt ook nauw samen met het Franse 
agentschap voor ontwikkeling, Agence Française 
de Développement, en de Duitse overheidsbank 
Kreditanstalt für Wiederaufbau in het kader van het 
initiatief ‘Wederzijdse bijstand’ (MRI) waarin een 
van de deelnemende instellingen het voortouw 
neemt bij de beoordeling van elk van de gezamen-

lijk gefinancierde projecten. Dit leidt tot stroom-
lijning van de administratieve procedures voor de 
projectontwikkelaar en tot vermindering van de 
transactiekosten. De proeffase werd in 2012 met 
succes afgerond met 14 gezamenlijk gefinancier-
de projecten in Afrika bezuiden de Sahara en in het 
Midden-Oosten/Noord-Afrika, en begin 2013 wer-
den de operationele richtlijnen ondertekend. Het 
MRI verbetert de effectiviteit van de financiering 
ter ondersteuning van EU-beleid en leidt tot een 
grotere zichtbaarheid van de EU-investeringen.

Meten van resultaten voor een meer 
gericht effect

De EIB werkt momenteel aan de verbetering van de 
rapportage en het toezicht op haar verrichtingen 
buiten de EU. In 2012 lanceerde de Bank de proef-
fase van de uitvoering van haar nieuwe raamwerk 
voor resultaatmeting waarmee de ontwikkelingsef-
fecten worden beoordeeld en gemeten op basis van 
standaardindicatoren. In dit kader zal worden geke-
ken naar de werkgelegenheids- en budgettaire ef-
fecten van de gefinancierde projecten, alsmede naar 
energie-efficiëntie, koolstofuitstoot en ecologische 
en sociale garanties, maar ook naar de gevolgen 
voor de bestuurlijke aspecten van projecten in de 
particuliere sector. 
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Een solide   
financiële partner

De EIB is al meer dan 50 jaar 
een solide financiële partner 
bij de ondersteuning van de 

EU-doelstellingen. In tijden van 
onrust fungeert de Bank als 

een bron van stabiliteit. In 2012 
besloten de aandeelhouders 

van de EIB het kapitaal te 
verhogen om zodoende meer 

investeringen mogelijk te maken 
waarmee werkgele genheid 

wordt gecreëerd en een 
bijdrage wordt geleverd aan de  
economische groei in Europa.

D e EIB is financieel autonoom. Haar kapitaal is 
geplaatst door de 27 EU-lidstaten, die de aan-
deelhouders van de Bank zijn. Het aandeel van 

ieder land in het kapitaal van de EIB is gebaseerd op 
het economische gewicht ervan op het moment van 
toetreding tot de EU. In 2012 namen de aandeelhou-
ders van de EIB het historische besluit het gestort ka-
pitaal van de EIB bijna te verdubbelen door dit met 
10 mld. euro te verhogen. Hierdoor kan over een pe-
riode van drie jaar maximaal 60 mld. euro aan extra 
kredieten verstrekt worden aan economisch levens-
vatbare projecten in de hele EU. Dientengevolge zal 
de EIB haar totale kredietverlening over de periode 
2013-2015 naar ongeveer 200 mld. euro verhogen en 
daarmee de investeringscomponent leveren van een 
gecoördineerde reactie van de EU op de crisis.  

De financiële kracht van de EIB vloeit voort uit de 
kwaliteit van haar vermogen, haar deugdelijk be-
stuur, behoedzaam risicobeheer, behoud van ren-
tabiliteit en sterke liquiditeitspositie. De combina-
tie van deze factoren zorgt ervoor dat de Bank blijft 
profiteren van een uitstekende kredietbeoordeling.  

De cijfers per eind 2012, die vooruitlopen op de ko-
mende kapitaalinjectie, lieten een aanzienlijke stij-
ging zien van de solvabiliteitsratio van de EIB, de 
verhouding tussen het kapitaal van de Bank en haar 
activa; deze bedroeg eind 2012 23%. De kwaliteit 
van de activa bleef sterk, met een percentage dubi-
euze leningen dat ultimo 2012 op bijna nul procent 
van de totale kredietportefeuille stond (0,3%). Het 
nettoresultaat voor het boekjaar bereikte 2,7 mld. 
euro, hetgeen valt toe te schrijven aan de recordni-
veaus aan kredietverlening in de afgelopen jaren.
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Financiering van de activiteiten

Overzicht van de uitgifte van 
obligaties door de EIB per regio

	 Europa
	 Azië
	 Midden-Oosten en Afrika
	 Noord- en Latijns Amerika

57%34%

5% 4%

De grootste supranationale  
geldnemer wereldwijd

De Bank is mondiaal gezien 
de grootste multilaterale 

geldnemer en kredietgever. In 
2012 nam zij 71 mld. euro  

op op de internationale 
kapitaalmarkten.

O p grond van haar financiële kracht is de EIB in 
staat te lenen tegen zeer aantrekkelijke tarie-
ven. De kredietnemers van de Bank profiteren 

van de voorwaarden waartegen de EIB geld kan op-
nemen, temeer daar de Bank niet streeft naar winst-
maximalisatie. Ondanks de volatiele markten, die 
negatief beïnvloed werden door de ongunstige eco-
nomische omstandigheden in een groot deel van 
Europa, nam de Bank in 2012 71,3 mld. euro op op 
de internationale kapitaalmarkten, met inbegrip van 
een stukje voorfinanciering voor 2013. 
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Bestuurlijke   
organisatie van de EIB

Statutaire lichamen van de EIB

De Raad van Gouverneurs bestaat uit ministers, 
doorgaans de ministers van Financiën, die hiertoe 
zijn aangewezen door elk van de 27 lidstaten. 

De Raad zet richtlijnen uit voor het kredietbeleid, 
verleent zijn goedkeuring aan de jaarrekening, en 
neemt besluiten met betrekking tot de deelname 
van de Bank aan financieringsactiviteiten buiten de 
Europese Unie en kapitaalverhogingen. Ook wor-
den de leden van de Raad van Bewind, de Direc-
tie en het Comité ter controle van de boekhouding 
door de Raad benoemd. De Raad van Gouverneurs 
komt eenmaal per jaar bijeen.

Sinds 1 januari 2012 is Werner Hoyer President 
van de EIB. Hij is de zevende President sinds de 
Bank in 1958 werd opgericht. Eerder was de heer 
Hoyer minister van staat bij het ministerie van 
Buitenlandse Zaken van de Bondsrepubliek Duits-
land, verantwoordelijk voor het Europese beleid, 
en lid van het Duitse parlement.

De Raad van Bewind is als enig orgaan bevoegd 
om besluiten te nemen op het gebied van het ver-
lenen van financieringen, met name in de vorm 
van kredieten en garanties, en op het gebied van 
opname van middelen.  

De Raad van Bewind ziet toe op het beheer van de 
Bank en op de naleving door de Bank van de bepa-
lingen van de Verdragen en de statuten, alsmede 
van de algemene richtlijnen zoals door de gouver-
neurs uitgezet. De leden, benoemd voor een ver-
lengbare periode van vijf jaar, zijn uitsluitend ver-
antwoording verschuldigd aan de Bank.  

De Raad van Bewind bestaat uit 28 leden, waarbij ie-
dere lidstaat een lid en de Europese Commissie even-
eens een lid voordraagt. Er zijn 18 plaatsvervangen-
de leden, waardoor enkele functies door groepen 
van lidstaten gezamenlijk worden uitgeoefend. Ter 
verbreding van de deskundigheid van de Raad van 
Bewind op bepaalde gebieden, mag de Raad maxi-
maal zes deskundigen benoemen (drie leden en drie 
plaatsvervangend leden), die als adviseur zonder 
stemrecht deelnemen aan de bijeenkomsten van de 
Raad. Tenzij in de statuten anders bepaald worden de 
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De EIB is de enige openbare bank die volledig eigendom is 
van de 27 lidstaten. Als onderdeel van de EU-familie draagt 

zij bij aan groei en werkgelegenheid binnen de EU  
en ondersteunt zij in al haar activiteiten  

de beleidsdoelstellingen van de Unie.

besluiten met meerderheid van stemmen genomen, 
in aanwezigheid van ten minste een derde van de 
stemgerechtigde leden, en met een vertegenwoordi-
ging van ten minste 50% van het geplaatst kapitaal. 
De Raad van Bewind komt tien maal per jaar bijeen.

De Directie vormt het permanente college van be-
stuur van de Bank. Zij heeft negen leden en werkt 
onder het gezag van de President en onder toe-
zicht van de Raad van Bewind.

De Directie ziet toe op de dagelijkse gang van zaken 
bij de Bank, bereidt de besluiten voor de Raad van 
Bewind voor en zorgt ervoor dat deze worden uitge-
voerd. De leden ervan worden benoemd voor een 
verlengbare periode van zes jaar en zijn uitsluitend 
verantwoording verschuldigd aan de Bank. De Di-
rectie komt eens per week bijeen, onder voorzitter-
schap van de President. Volgens de statuten van de 
Bank is de President tevens voorzitter van de Raad 
van Bewind. De vier grootste aandeelhouders — 

Frankrijk, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk 
— hebben een permanente zetel in de Directie.  

Het Comité ter controle van de boekhouding is 
een onafhankelijk orgaan dat rechtstreeks aan de 
Raad van Gouverneurs verantwoording aflegt, ver-
antwoordelijk is voor de controle van de boeken 
van de Bank en nagaat of zij bij haar activiteiten de 
beste bankpraktijken naleeft. Het bestaat uit zes le-
den, die worden benoemd voor een niet-verleng-
bare termijn van zes opeenvolgende boekjaren.

Het Comité controleert de regelmatigheid van de 
verrichtingen en de boeken van de Bank. Wanneer 
de Raad van Bewind zijn goedkeuring verleent aan 
de jaarrekeningen, legt het Comité zijn verklaringen 
af. De bevindingen van het Comité met betrekking 
tot de resultaten van de door het Comité geduren-
de het voorgaande jaar verrichte werkzaamheden, 
worden samen met het jaarverslag van de Raad van 
Bewind aan de Raad van Gouverneurs voorgelegd. 

Leden van de Directie van links naar rechts: Simon Brooks, Anton Rop, Mihai Tanasescu, Pim van Ballekom, Wilhelm Molterer,  
Magdalena Álvarez Arza, Dario Scannapieco, Philippe de Fontaine Vive en Werner Hoyer.
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