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Leningen van de EIB zijn vooral gericht op  
duurzame groei waarmee werkgelegenheid 
wordt gecreëerd.

In juli 2013 werd Kroatië het 

28ste lid van de Europese Unie. 

Na de toetreding bestond 

onze eerste activiteit in dit 

land uit rechtstreekse steun 

aan kleine en middelgrote 

ondernemingen – de 

ruggengraat van de Kroatische 

economie en de belangrijkste 

aanjager van groei en 

werkgelegenheid.

In 2013 steunde  
de EIB-Groep zo’n 

230 000 MKB-
bedrijven in Europa  
met in totaal 21, 9mldEU

R



voor de ondersteuning 
van slimme Europese 
steden

Eerste twee projecten 
ondersteund via Initiatief 
voor projectobligaties

EIB investeert binnen Europa
in strategische infrastructuur 

StrategiSche 
infraStructuur

EIB-Groep steunt 230 000 
MKB- en midkap-bedrijven,

toegekend aan zeven innovatieve 

k l i m a a t f o n d s e n
EIB publiceert 
Klimaatverklaring

gefinancierd door de EIB-Groep

financiering voor klimaatactie

EIB hanteert nieuwe criteria 
voor energiekredieten bij 
duurzame energieprojecten

De EIB-Groep speelt een 
essentiële rol in de EU-
strategie waarmee de 
langdurige gevolgen 
van de financiële crisis 
worden aangepakt

Slimme financierings-
instrumenten om de eco-
nomie van Europa weer 
op de rails te krijgen

IN CIJFERS

15, 9mldEU
R

4 2mldEU
R

2, 8mln

19mldEU
R

2013

214mlnEU
R

1, 4mld EU
R

Klimaatacties Recordbedrag van

opgehaald 
via

goed voor

Ba n En
in Europa

EIB-klimaatobligaties 



toegang tot financiering 
 voor het mkB en midkapS

EIB-Groep financiert 
MKB- en midkap-bedrijven 

in Europa bestemd voor vakbekwaam-
heid en werkgelegenheid 
voor jongeren binnen de EU

Eerste handelskredieten 
van de EIB verstrekt in 
Griekenland en Cyprus

innovatie en 
vakBekwaamheid

Kapitaalverhoging is gebruikt om 
aanjagers van groei en werkgele-
genheid te steunen

geleend aan projecten
die leiden tot groei en 
werkgelegenheid

aan innovatie en 
vakbekwaamheid in Europa

Initiatief voor Groeifinanciering 
gelanceerd ter ondersteuning van 
innovatieve midkap-bedrijven

MKB-bedrijven via het 
Risicodelend instrument 
van het EIF

universiteiten en 
onderzoekscentra 

ondersteund door de EIB

EIB-Groep besteedt

21, 9mldEU
R 9, 1mldEU

R

17, 2mldEU
R

75, 1mldEU
R

19 856mln EUR

voor innovatieve 
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voor 2,8 miljoen banen in Europa. Onze aandacht 
was vooral gericht op de landen die het hardst 
werden getroffen door de crisis: Griekenland, Cy-
prus, Ierland, Portugal en Spanje. In deze landen 
werd alleen al aan het MKB bijna EUR 7 mld. aan 
leningen verstrekt. 

Hoewel in 2013 bijna 30% van onze investerin-
gen naar het MKB gingen, blijven we een groot 
belang hechten aan de overige speerpunten van 
ons financieringsbeleid. Binnen Europa kende de 
Groep EUR 17,2 mld. toe aan onderzoek en ont-
wikkeling en EUR 15,9 mld. aan strategische infra-
structuren, terwijl EUR 19 mld. werd besteed aan 
klimaatacties.

In 2013 hebben we ons traditionele financierings-
instrumentarium uitgebreid. We voerden een in-
dividueel gerichte aanpak in, waarbij onze finan-
ciële oplossingen specifiek op de behoeften van 
iedere lidstaat worden afgestemd. In Griekenland 
en Cyprus werden bijvoorbeeld faciliteiten inge-
voerd voor handelskredieten, die met een prijs 
werden bekroond. In Griekenland werd ook een 
MKB-garantiefonds ingevoerd en in Portugal een 
innovatieve portefeuille met staatsgaranties. 

2013 was voor de Europese Investerings-
bank, de “EU-bank”, een jaar vol uitdagin-
gen. Vorig jaar kondigde ik aan dat onze 

aandeelhouders, de lidstaten van de EU, hadden 
ingestemd met een nieuwe verhoging van ons 
kapitaal met EUR 10 mld. Hiermee kan de EIB tij-
dens de crisis een anticyclische rol spelen door 
de omvang van haar kredietverlening te ver-
groten en actief op te treden als betrouwbare 
partner op markten waaruit commerciële ban-
ken zich hebben teruggetrokken of waar zij aan-
zienlijk minder leningen verstrekken. Nu kan ik u 
met trots mededelen dat we onze beloftes zijn 
nagekomen. De financieringsactiviteit van de 
Groep hebben we met 37% opgevoerd naar EUR 
75,1 mld. Onze inspanning binnen Europa is nog 
indrukwekkender: met een toename van 42% 
ten opzichte van 2012 hebben we hier voor een 
totaalbedrag van EUR 67,1 mld. aan financierin-
gen verstrekt.

Wij verdubbelden in 2013 onze steun voor het 
MKB in Europa, die daarmee uitkwam op EUR 21,9 
mld. Dankzij onze investeringen werd ruim EUR 
50 mld. aan extra financiering aangetrokken voor 
zo’n 230 000 MKB- en midkap-bedrijven, goed 

Woord vooraf
van de President
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Woord vooraf
van de President

Werner Hoyer

In 2013 ging de proeffase van het Europa 2020-ini-
tiatief inzake projectobligaties van start. Ook wer-
den twee projecten voorzien van kredietondersteu-
nende middelen en werd een constante stroom 
aan nieuwe projecten gegenereerd. In Europa is de 
markt voor projectobligaties sterk in opmars. 

Het initiatief inzake projectobligaties is slechts 
een van de vele initiatieven die aangeven dat we 
steeds meer samenwerken met onze collega’s bij 
andere Europese instellingen. In juni vroeg de Eu-
ropese Raad ons een wezenlijke bijdrage te leveren 
aan het bestrijden van jeugdwerkloosheid. In het 
kader daarvan ontwikkelden we het programma 
Vakbekwaamheid en werkgelegenheid – Investe-
ringen voor jongeren, waarmee we hopen te voor-
komen dat er een generatie van vakkundige Euro-
pese arbeidskrachten verloren gaat. In de tweede 
helft van 2013 verleenden we EUR 9,1 mld. aan 
leningen om jongeren vakopleidingen en voor-
uitzichten op een vaste baan te kunnen bieden; 
hiermee kwamen we ruim boven de aanvankelijke 
doelstelling van EUR 6 mld. uit.

Ons werk binnen Europa zou niet compleet zijn zon-
der de krachtige instrumenten van het Europees 
Investeringsfonds (EIF). Onze partners bij het EIF 
boden EUR 3,4 mld. aan steun aan het MKB, onder-
nemerschap en innovatie. Het EIF bestaat in 2014 20 
jaar en we verwachten dat het weer een heel bijzon-
der jaar gaat worden. Als grootste aandeelhouder 
van het EIF heeft de Bank besloten het kapitaal van 
het EIF te verhogen met EUR 1,5 mld. en daarnaast 
de activiteit van het EIF voor de komende zeven jaar 
uit te breiden met een mandaat van EUR 4 mld.

Als de bank van de 28 EU-lidstaten zijn wij uiter-
aard in de eerste plaats gericht op Europa, maar 
daarnaast steunen we de externe prioriteiten van 
de EU. We maken gebruik van onze ervaring bin-
nen de Unie om onze partnerlanden van dienst te 
zijn. Met EUR 7,7 mld. aan leningen financierden 
we in 2013 de infrastructuur, MKB-activiteiten en 
klimaatactieprojecten in onze oostelijke en zui-
delijke buurlanden, en in de landen in Afrika, Azië 
en Latijns-Amerika. We zijn zeer verheugd dat met 
het externe kredietmandaat uit de EU-begrotings- 
garantie voor de periode 2014-2020 een bedrag van 
EUR 27 mld. vrijkomt, met een mogelijke aanvul- 
ling van nog eens EUR 3 mld.

In 2013 bleven we gelden opnemen op zeer com-
petitieve markten en behielden we een stabie-
le AAA-kredietstatus. De financiële kracht van de 
EIB kwam dit jaar overduidelijk naar voren bij een 
emissieprogramma van maar liefst EUR 72 mld. Wij 
wisten opnieuw beleggingen aan te trekken van 
buiten Europa: 44% van onze emissies werd ge-
plaatst bij beleggers buiten de EU.

Ter afsluiting werp ik een blik op de toekomst. Er 
zijn tastbare tekenen dat Europa aan de beterende 
hand is. Verder wordt 2014 een belangrijk jaar voor 
Europa, met EU-verkiezingen voor een nieuw Par-
lement en een nieuwe Commissie. Samen moeten 
we ons nu gaan richten op de periode na de crisis. 
We zien dan een driedimensionale uitdaging: een 
ernstig tekort aan investeringen, een productivi-
teit binnen de EU die achterblijft bij de VS en Ja-
pan, en bovenal een werkloosheidscrisis. Kort ge-
zegd betekent dit dat we voor de uitdaging staan 
om te vernieuwen. De EIB zal zich in de komende 
jaren steeds meer gaan richten op de sectoren die 
van doorslaggevend belang zijn voor het concur-
rentievermogen van Europa op de wereldmarkten, 
waarbij vooral onderzoek en ontwikkeling onze 
aandacht verdienen.

Duidelijk is dat we een rol hebben te vervullen in 
het opbouwen van een sterk en concurrerend Eu-
ropa in een wereld waarin globalisatie de norm 
is. Met onze partnerlanden moeten we duurzame 
relaties opbouwen, waarvan onze burgers profijt 
hebben. Ik heb er alle vertrouwen in dat ik over 
een jaar dezelfde boodschap naar buiten zal kun-
nen brengen: de EIB-Groep komt zijn beloftes na.
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Toegang tot
financiering voor het MKB

7

Toegang tot financiering  
voor het MKB
 
Europa komt geleidelijk uit de crisis. Het MKB vervult een sleutelrol bij het opbouwen 
van een sterk Europa en het benutten van de economische mogelijkheden. In 
Europa zijn 16 miljoen MKB-bedrijven gevestigd, 98% van alle ondernemingen. Zo’n 
70% van de werknemers in de particuliere sector is in dienst van kleine en 
middelgrote ondernemingen – een indrukwekkend percentage. Niettemin heeft 
deze economisch belangrijke groep ondernemingen structureel moeite om 
toegang te krijgen tot financiering.
 

B innen Europa heeft de EIB een leidende posi-
tie opgebouwd op het gebied van financiering 
voor het MKB. Met leningen, kapitaal, garan-

ties en durfkapitaal komt de EIB tegemoet aan de 
diverse behoeftes van kleine ondernemingen in alle 
160 landen waar zij actief is, terwijl de focus van het 
EIF ligt op de EU en de uitbreidingslanden. 

Onze kredietverlening beoogt vooral de ontwikkeling 
van innovatieve producten en partnerschappen waar-
mee de toegang tot financiering voor het MKB wordt 
vergemakkelijkt, ongeacht het ontwikkelingsstadium 
van de onderneming. Hiermee wordt werkgelegen-
heid gestimuleerd, vooral onder jongeren in Europa.

Zowel de EIB als het EIF heeft in 2013 financiële mid-
delen en technische expertise beschikbaar gesteld. 
Beide instellingen hebben hiermee als katalysator 
gefungeerd voor investeringen uit de publieke en 
particuliere sectoren. De Groep werkt samen met na-
tionale en regionale overheden om de oplossingen 
die de Bank kan bieden, af te stemmen op individu-
ele behoeften. Dankzij een goede samenwerking 
binnen de EIB-Groep kan op efficiënte wijze worden 
ingespeeld op de behoeftes van die sectoren en lan-
den die onze steun het hardst nodig hebben.

Hoogtepunten verbeterde toegang tot 
financiering voor het MKB in 2013:

•	 Een recordbedrag van EUR 21,9 mld. werd toegekend aan 
het MKB - 50% meer dan in 2012 – waarmee ruim EUR 
50 mld. aan extra steun voor kleine ondernemingen in 
Europa kon worden aangetrokken

•	 Uitzonderlijke stappen om de toegang tot financie ing 
voor het MKB te verbeteren:

•	 EIB-financie ing voor werkkapitaal

•	 Eerste EIB-handelskredieten verleend in Griekenland en 
Cyprus

•	 Goedkeuring voor EUR 9,1 mld. aan steun voor het EIB-
initiatief ‘Vakbekwaamheid en werkgelegenheid –  
investeringen voor jongeren’

•	 Recordbedrag aan EIF-steun voor het MKB: EUR 3,4 mld.

•	 EIB steunt de agrarische sector

21, 9 mldEU
R

voor 230 000 MKB-bedrijven
met in totaal 2,8 mln. werknemers
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Het vrijmaken van financiering voor het MKB in Europa is een van de prioritaire 
doelstellingen van de EIB-Groep. In 2013 was bijna 30% van onze activiteit 
gericht op het steunen van de ruim 230 000 MKB- en midkap-bedrijven in 
Europa, die bij elkaar goed zijn voor zo’n 2,8 mln. banen.

EIB-Groep
zet zich in voor het MKB

I n samenwerking met de lidstaten van de EU 
hebben wij speciale garantiepakketten ontwik-
keld waarmee extra steun wordt verleend aan 

landen die bijzonder krap bij kas zitten:

•		Met	Portugal	 is	een	portefeuille	met	staatsgaran-
ties afgesloten ter ondersteuning van de inspan-
ningen van dit land om groei en werkgelegenheid 
te stimuleren; vooral investeringen door het MKB 
worden hiermee aangemoedigd.

•		Met	behulp	van	een	regeling	voor	ondernemers	in	
Cyprus kan de staat, op basis van risicodeling met 
commerciële banken, kredieten verstrekken aan 
MKB-bedrijven; zo wordt steun ontwikkeld voor 
de behoefte aan investeringen en werkkapitaal bij 
deze ondernemingen.

We hebben een uitgebreid onderzoek uitgevoerd 
naar de effecten van ons project Kredieten voor het 
MKB (2005-2011). Hieruit bleek dat deze kredieten 
tijdens de crisis een cruciale rol speelden, omdat 
ze de kredietstroom aan de gang hielden: het MKB 
bleef toegang houden tot betaalbare kredieten en 
kon zo bijdragen aan groei en werkgelegenheid. 
Uit het onderzoek kwam naar voren dat banken 
moeten worden aangemoedigd om leningen te 
verstrekken aan de meer risicovolle MKB-bedrijven. 

Midkap-bedrijven – bedrijven met 250 tot  
3 000 werknemers – vormen voor de EIB een steeds 

belangrijker groep klanten. Om kredietverlening te 
stimuleren, vooral aan innovatieve midkap-bedrij-
ven, lanceerden we onze initiatieven voor midkap-
bedrijven en groeifinanciering. Met laatstgenoemd 
initiatief werden in 2013 voor een totaalbedrag 
van EUR 37 mln. leningen aan midkap-bedrijven in 
de EU verstrekt.

Het EIF viert in 2014 zijn 20-jarig bestaan. Het EIF 
was in 2013 wederom een van de belangrijkste in-
strumenten voor steun aan Europese MKB-bedrij-
ven. Dankzij de katalyserende werking van deze 
steun werd met behulp van EUR 1,5 mld. aan ka-
pitaal en mezzaninefinanciering een extra bedrag 
van EUR 7,1 mld. aan financiering voor het MKB 
aangetrokken. Daarnaast werd in de loop van het 
jaar met een bedrag van EUR 1,8 mld. aan garanties 
en effectiseringstransacties een extra bedrag van 
EUR 8,6 mld. aangetrokken.

De Bank onderschrijft de rol die het EIF speelt bij het 
bevorderen van groei, werkgelegenheid en innova-
tie in Europa. Zo heeft de Bank bijgedragen aan de 
verhoging van het aandelenkapitaal van het EIF met 
EUR 1,5 mld. en heeft zij een mandaat van EUR 4 mld. 
verleend waarmee het EIF in de komende zeven jaar 
aanvullende garanties kan afgeven. Samen werken 
we aan het verder uitbreiden van de steun die de EIB-
Groep als geheel aan de MKB-sector in Europa biedt.

Een familiebedrijf in het midden van Griekenland, dat 

zich bezighoudt met de productie van wijn, kreeg in 

januari 2013 steun in de vorm van een EIB-lening van 

EUR 150 000. Hiermee werd apparatuur gekocht voor een 

tweede productielijn. De lening heeft al duidelijk vruchten 

afgeworpen – 12 nieuwe banen en een verwachte toename 

van de omzet met zo’n 50% ten opzichte van 2012.
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Toegang tot
financiering voor het MKB

Microfinanciering is in de EU een krachtig en groeiend segment van de financiële 
markt geworden. Dit is deels het gevolg van de voortdurende versobering van de 
economie. 91% van de Europese ondernemingen zijn micro-ondernemingen; zij 
vormen een vaste bron van werkgelegenheid en sociale insluiting.

Microfinanciering
voor sociale en financiële insluiting

D e Europese Progress-microfinancieringsfacili-
teit is een programma van de EU dat door de 
Europese Commissie en de EIB gezamenlijk 

wordt gefinancierd. Dankzij deze faciliteit kan het 
EIF namens de Groep samenwerken met microfi-
nancieringsinstellingen die steun verlenen aan Eu-
ropese ondernemers en micro-ondernemingen, 
wanneer deze geen toegang krijgen tot traditio-
nele bankdiensten. Het jaar 2013 betekende een re-
cord voor microfinanciering binnen de EU; er waren 
26 transacties, tezamen goed voor EUR 54 mln. 

De EIB verstrekte in 2013 voor het eerst ook bin-
nen Europa microfinanciering. Zo werd in Spanje 
een krediet van EUR 60 mln. verleend aan Micro-
Bank; hiermee worden projecten van micro-onder-
nemingen en ondernemers gesteund, zodat de 
hoge werkloosheid van dit land kan worden 
teruggedrongen.

Naar schatting leven wereldwijd ongeveer 1,4 mil-
jard mensen in ernstige armoede en zonder toe-
gang tot de meest elementaire vormen van fi-
nanciële dienstverlening. Buiten Europa speelt 
microfinanciering een uiterst belangrijke rol bij het 
bereiken van financiële insluiting. De financiële 
diensten die dankzij de EIB-investeringen in micro-
financiering tot stand zijn gekomen, hebben inmid-
dels 8 miljoen mensen bereikt.

Anton, groenteteler in Bulgarije, bouwde 

twee jaar geleden een nieuwe broeikas. 

Hij wil deze uitbouwen om zijn productie 

te vergroten. Via een Bulgaarse aanbieder 

van microfinanciering, Mikrofond, kreeg hij 

EUR 1 150 om de uitbouw van zijn broeikas 

te kunnen bekostigen. Nu hij meer werk 

heeft, heeft hij twee seizoenarbeiders in 

dienst genomen, afkomstig uit de Roma-

gemeenschap in zijn regio waar structureel 

werkloosheid heerst.

In 2013 verleenden we voor het eerst 

microfinanciering in Palestina, waar we het Arab 

Center for Agricultural Development (ACAD) met 

een investering van USD 1 mln. ondersteunen. 

Schapenhoeder Nethmia Salameh ontving 

EUR 1 520. “Met deze lening wil ik vijf extra schapen 

kopen. Daarmee krijg ik meer inkomsten, en kan ik 

de kosten van de universitaire studie van mijn zoon 

beter dragen.”

Wereldwijd is de EIB een belangrijke speler in 
de markt voor microkredieten. Buiten Euro-
pa kende zij in 2013 ruim EUR 75,5 mln. toe aan 
microfinanciering.
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Nieuw bij de EIB:
handelskrediet

In 2013 stemde de Bank in met het verlenen van twee handelskredieten – 
een novum. Een krediet van maximaal EUR 500 mln. ondersteunt nu in 
Griekenland kleine en middelgrote ondernemingen die handel drijven met het 
buitenland. Daarnaast wordt een bedrag van EUR 150 mln. vrijgemaakt voor 
MKB-bedrijven in Cyprus.

D e kredietstrategie van de EIB is vooral gericht 
op het verlenen van langlopende financie-
ring voor strategische projecten waarmee 

de beleidsdoelstellingen van de Europese Unie 
worden ondersteund. Dit heeft ertoe geleid dat 

kortlopende kredietinstrumenten zoals handels-
kredieten geen onderdeel uitmaakten van onze 
productportefeuille. Uitzonderlijke tijden vragen 
echter om uitzonderlijke maatregelen.

Handel, hoewel historisch gezien een stabiel finan-
cieel segment, is in crisistijd kwetsbaar. De econo-
mische ontwikkeling wordt dan immers gehinderd 
door de transactie- en systeemrisico’s die gepaard 
gaan met het ontwikkelen van handelsstromen. 
Griekenland was de eerste lidstaat waarvan de over-
heid de EIB vroeg het MKB in de sector buitenlandse 
handel te ondersteunen door te fungeren als veilige 
brug tussen binnen- en buitenlandse banken.

Via de Faciliteit Handelsfinanciering voorziet de EIB 
buitenlandse banken van passende garanties voor 
kredietbrieven ten gunste van binnenlandse ban-
ken. Dit betekent een verlichting van de last om 
onderpand in contanten te leveren die normaliter 
aan MKB-bedrijven wordt opgelegd, waardoor zij 
een betere toegang verkrijgen tot internationale 
handelsinstrumenten.

De belangstelling voor de bestaande faciliteiten 
voor handelsfinanciering is groot – Cyprus was de 
tweede lidstaat die hiervan profiteerde – en de EU-
bank werkt momenteel aan de aanpassing van dit 
mechanisme, om tegemoet te komen aan de spe-
cifieke behoeften op de verschillende markten. 
Verder streeft de EIB ernaar scheve verhoudingen 
op de markten te voorkomen, en biedt zij partijen 
de mogelijkheid om via zelfstandige onderhande-
lingen prijzen af te spreken. 

De door de EIB voor Griekenland in het leven ge-
roepen Faciliteit Handelsfinanciering werd in 2013 
door het tijdschrift Trade & Forfaiting Review, mon-
diaal toonaangevend op het gebied van handels- 
en handelsketen-financiering, uit een selectie van 
140 transacties uitgeroepen tot ‘Deal van het jaar’.

SABO S.A. kreeg via Eurobank en 

Commerzbank een lening voor haar 

handelsactiviteiten en profiteerde zo van 

het initiatief. Dit bedrijf bouwt gebruiksklare 

fabrieken voor bakstenen en dakpannen. 

De activiteiten van SABO zijn vooral gericht 

op het buitenland, en de onderneming 

verkoopt en installeert op maat gemaakte 

fabrieken op ieder continent behalve 

Australië. De gemiddelde leeftijd van de 

werknemers van SABO is 27, waardoor 

het bedrijf een bijdrage levert aan de 

doelstelling van de Bank om 

werkgelegenheid voor 

jongeren te 

stimuleren.
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Vakbekwaamheid en werkgelegenheid –
investeringen voor jongeren in Europa

Jeugdwerkloosheid is een van de grootste uitdagingen waar Europa voor staat. 
Om het probleem van de banencrisis onder 15-24-jarigen binnen de EU aan te 
pakken, lanceerde de EIB-Groep in juli 2013 het programma “Vakbekwaamheid 
en werkgelegenheid – Investeringen voor jongeren”.

H et programma sluit aan op het beleid van 
de EU en de lidstaten om jeugdwerkloos-
heid tegen te gaan en is specifiek gericht 

op het steunen van jonge mensen. Het richt zich 
op financiering van beroepsopleidingen, stimu-
leert de mobiliteit van studenten en stagiaires en 
beoogt vermindering van het banentekort onder 
jongeren. 

Investeringen in vakbekwaamheid werden door  
de EIB gerealiseerd met grootschalige directe  
leningen en met financieringsoplossingen via  
bemiddelende instellingen: 

Microkredieten, leningen via bemiddelende instel-
lingen en grote directe leningen werden door de 
EIB-Groep ingezet als bijdrage aan werkgelegen-
heid voor jongeren:

Franse onderwijsinstellingen kregen een 

lening van EUR 400 mln. voor de bouw 

en modernisering van 85 middelbare scholen, 

14 scholen voor beroepsonderwijs en zeven 

instellingen voor hoger onderwijs in het 

centrum van het land, waar de werkloosheid 

op 28% staat.

Met een lening van EUR 200 mln. via 

bemiddelende instelling Santander Bank in 

Spanje worden jongeren ondersteund die 

hun intree maken op de arbeidsmarkt. Ook 

worden hieruit leningen verstrekt aan jonge 

ondernemers en instellingen in het hoger 

onderwijs gefinancierd.

In 2013 steunden we de ontwikkeling van vakbe-
kwaamheid met EUR 4,5 mld. en werkgelegeheids-
projecten voor jongeren met bijna EUR 4,6 mld. 
Hiermee overtroffen we de doelstelling van het 
programma - EUR 6 mld. - met 50%. De Bank richt-
te haar inspanningen ook op het prioriteren van  
kredietlijnen voor MKB-bedrijven in regio’s waar de 
jeugdwerkloosheid boven de 25% ligt.
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Innovatie en vakbekwaamheid ontwikkelen
voor een groeiende economie

D e EIB-Groep speelt door financiering van in-
novatie en onderzoek een belangrijke rol 
voor de groei, de welvaart en het concur-

rentievermogen van Europa. De Bank en het Fonds 
passen een breed scala aan instrumenten toe om 
de ontwikkeling van innovatieve projecten in gang 
te zetten en om de financieringsstroom van pu-
blieke en particuliere sectoren op gang te houden. 

De Groep heeft een aantal productieve partner-
schappen ontwikkeld, met name samen met de 
Europese Commissie. Hieruit is onder andere de 
succesvolle Risicodelende financieringsfaciliteit 

(RSFF) ontstaan; dit is ons krachtigste instrument 
voor de financiering van innovatie. De eerste fase 
van de Faciliteit werd in 2007 gelanceerd en bij de 
beëindiging ervan in 2013 had de RSFF alle ver-
wachtingen overtroffen. 

Innovatiepartnerschappen zijn ook van groot be-
lang voor het EIF. Het Fonds werkt nauw samen 
met grote ondernemingen via het Corporate Inno-
vation Platform; aldus worden particulieren aange-
zet om te investeren in innovatie en kunnen idee-
en worden omgezet in concrete bedrijfsplannen.

Innovatie en vakbekwaamheid 
ontwikkelen voor een 
groeiende economie
 
Investeringen in innovatie vormen een drijvende kracht achter werkgelegenheid, 
bieden een instrumentarium voor het ontwikkelen van vakbekwaamheid en creëren 
een mechanisme waarmee de problemen van morgen vandaag kunnen worden 
opgelost. Om deze redenen is innovatie een van de speerpunten van het beleid van 
de EIB. De EIB-Groep gaat een wezenlijke bijdrage leveren aan de Europese 
doelstelling om vóór 2020 3,7 mln. banen te creëren door 3% van het bnp te 
besteden aan onderzoek en innovatie.

Hoogtepunten innovatie en 
vakbekwaamheid in 2013:

•	 Eerste activiteiten van het Initiatief voor  
Groeifinancie ing – ontwikkeling van de klantengroep 
midkap-bedrijven

•	 Investering van EUR 856 mln. in innovatieve MKB-be-
drijven via het Risicodelend instrument in het kader van 
de RSFF

•	 Voorbereiding van de opvolger van de RSFF binnen het 
nieuwe meerjarig financieel ader

•	 EIF steunt technologieoverdracht met EUR 111 mln. via 
negen transacties

EIB-Groep 
besteedt

mldEU
R17, 2

aan het bevorderen van 
innovatie 
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Door de crisis zijn particulieren minder bereid om in beginnende en innovatieve 
ondernemingen te investeren. Om dit tekort in deze tijd van bezuinigingen aan 
te vullen heeft de EIB extra steun beschikbaar gesteld voor financiering van 
onderzoek, ontwikkeling en innovatie (OOI) door zowel academische 
instellingen als de particuliere sector, waarbij de uitwisseling van kennis tussen 
deze twee spelers wordt aangemoedigd.

De EIB-Groep –
brandpunt voor innovatie

I nnovatie door grote bedrijven – De EIB heeft 
sinds 2009 bijna EUR 1 mld. geleend aan 
Renault. Onze investering betrof onderzoek 

naar en ontwikkeling van zowel elektrische als con-
ventionele aandrijvingen. In 2013 werd een lening 
van EUR 400 mln. verstrekt voor de financiering 
van onderzoek en ontwikkeling van een nieuwe 
generatie efficiënte, betaalbare en milieuvriende-
lijke auto’s.

Onderzoekscentra voor gemeenschappelijk be-
lang – In 2008 verstrekten we een lening van EUR 
50 mln. voor de bouw van een klinisch onderzoeks-
centrum in Pavia; hier worden behandelingen met 
geavanceerde innovatieve nucleaire toepassingen 
ontwikkeld voor verschillende soorten kanker. Een 
nieuwe lening staat gepland ter financiering van de 
ontwikkeling en optimalisatie van behandelplannen 
voor kanker en basisonderzoek op het gebied van 
radiobiologie. 

Financiering van technologische doorbraken – Het 
EIF kende EUR 15 mln. toe aan GO CAPITAL Amor-
çage, een Frans fonds voor overdracht van technolo-
gieën tussen verschillende regio’s dat steun biedt bij 
de oprichting van hightechondernemingen. Deze 
investering ondersteunt het ecosysteem voor on-
dernemerschap in West-Frankrijk.

Als brandpunt voor innovatie ondersteunt de EIB 
tevens de digitale economie van Europa – Ook in 
2013 steunde de EIB op internet gebaseerde infor-
matie en communicatietechnologieën (ICT), waar-
mee technologische innovatie wordt gestimuleerd. 
Leningen met een totale omvang van EUR 3 mld. 
kwamen ten goede aan de telecomsector. We heb-
ben toegezegd EUR 36 mln. aan financiering te be-
steden aan breedbandnetwerken met een zeer 
hoge snelheid in de Franse regio Haute-Savoie in de 
Alpen. Het project steunt de Franse doelstelling om 
vóór 2020 70% van de bevolking aansluiting te bie-
den op breedband met een zeer hoge snelheid.
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Innovatie en vakbekwaamheid ontwikkelen
voor een groeiende economie

In 2013 bleef de EIB-Groep contra-cyclisch actief met haar steun aan innovatieve 
beginnende ondernemers - belangrijke aanjagers van groei en werkgelegenheid. 
Het EIF - binnen de Groep de specialist in het overnemen van MKB-risico’s, 
waardoor MKB-bedrijven gemakkelijker aan financiering kunnen komen – heeft 
een aantal initiatieven ingezet ter ondersteuning van innovatieve kleine 
ondernemingen in al hun ontwikkelingsstadia.

Financiële oplossingen voor
innovatieve starters

E en groot deel van het werk van universitei-
ten en onderzoekscentra heeft het potentieel 
om uit te groeien tot concrete bedrijfsplan-

nen, die weer kunnen uitmonden in de oprichting 
van kleine ondernemingen. Onderzoek wordt ech-
ter vaak gezien als een activiteit die te hoge risico’s 
met zich meebrengt om uit de wetenschappelijke 
context te worden gehaald en door traditionele 
investeerders te worden gefinancierd. Door tech-
nologieoverdracht worden de resultaten van OOI 
omgezet in verkoopbare producten en diensten, 
bijvoorbeeld door de oprichting van innovatieve 
startende ondernemingen of van bedrijven die 
vanuit universiteiten worden opgezet. 

In 2013 investeerde het EIF via negen transacties 
EUR 111 mln. in stimulering van technologieover-
dracht, hetgeen leidde tot een sterke groei in de 
markt. 

Het EIF steunt innovatie en ondernemerschap 
ook door aanwending van durf- en groeikapitaal. 
In 2013 werd voor het derde jaar op rij een re-
cord aan transacties ondertekend, waarbij in to-
taal EUR 1,5 mld. werd toegekend aan 68 fondsen 
voor zaai-, risico-, en groeikapitaal (vergeleken met 
EUR 1,3 mld. in 2012 en EUR 1,2 mld. in 2011). We 
concentreren onze risicokapitaalactiviteiten niet 
alleen op specifieke sectoren, maar laten deze ook 
aansluiten op de behoefte in de verschillende lan-
den. Zo werden in 2013 de eerste investeringen 
gedaan in het kader van het investeringsfonds 
Dutch Venture Initiative en het fonds voor Balti-
sche innovatie.

Onder de noemer van de Faciliteit voor snelgroei-
ende, innovatieve bedrijven uit het MKB werden in 
2013 uit hoofde van het EU-Kaderprogramma voor 
Concurrentievermogen en Innovatie, dat wordt 
beheerd door het EIF, ook innovatieve MKB-be-
drijven in start- en uitbreidingsfasen voorzien van 
risicokapitaal. Tot op heden heeft dit kaderpro-
gramma steun geboden aan ruim 275 000 MKB-
bedrijven in 17 landen.

In de sectoren biowetenschappen, schone techno-
logieën en ICT hebben we ook uitgebreide exper-
tise opgebouwd. In Duitsland is het vermogen van 
het European Angels Fund - EUR 70 mln. - in min-
der dan twee jaar na de start, en drie jaar eerder 
dan gepland, reeds bijna volledig toegekend; het 
bedrag wordt in 2014 verhoogd. In december 2013 
is het European Angels Fund opgezet in twee an-
dere landen (Spanje en Oostenrijk).
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In het afgelopen decennium heeft de Bank vooral gefungeerd als katalysator 
voor de financiering van innovatie. In samenwerking met projectopdrachtgevers, 
banken en financiële partners dragen we een deel van het risico dat inherent is 
aan innovatieve ondernemingen. De uiteindelijke begunstigden hiervan zijn de 
innovatieve ondernemingen van Europa – grote, midkap- en MKB-bedrijven.

Het Belgische bedrijf EVS Broadcast Equipment 

SA kreeg een lening van EUR 12 mln. voor 

zijn ambitieuze OOI-programma; hiermee 

wordt concurrentievermogen binnen het 

bedrijf gestimuleerd en werkgelegenheid 

geboden aan honderden huidige en 

toekomstige ingenieurs.

D e Risicodelende financieringsfaciliteit (RSFF) 
is een gezamenlijke faciliteit van de EIB en 
de Europese Commissie; zij werd in 2007 

gelanceerd om investeringen in langlopende 
OOI-projecten met een hoger risico te stimule-
ren. De faciliteit bereikte het einde van de eerste 
beschikbaarheidsperiode in 2013, en had inmid-
dels 114 OOI-projecten met een totaalbedrag van 
EUR 11,3 mld. gesteund. Naar schatting heeft de 
RSFF daarnaast als katalysator gefungeerd bij het 
aantrekken van nog eens EUR 37,2 mld. aan parti-
culiere investeringen in Europese innovatie. De op-
volger van de RSFF wordt ontwikkeld voor de pe-
riode 2014-2020 en zal naar verwachting over een 
budget van zo’n EUR 2,5 mld. beschikken.

In 2013 lanceerde de EIB het Initiatief voor Groeifi-
nanciering; hiermee wordt aan innovatieve Euro-
pese midkap-bedrijven een spectrum aan finan-
ciële maatoplossingen geboden, variërend van 
directe leningen tot quasi-aandelen en mezzanine-
instrumenten. De EIB financiert per bedrijf EUR 7,5 
tot 25 mln. en dekt hiermee maximaal 50% van de 
Europese OOI-investeringen van het bedrijf. Het Ini-
tiatief voor Groeifinanciering werd vanuit de RSFF 
voorzien van een beginkapitaal van EUR 150 mln.

Risico’s delen
voor succesvolle innovatie

In 2013 leende de EIB EUR 150 mln. aan 

H. Lundbeck in Denemarken, ter financiering 

van de ontwikkeling van innovatieve 

medicijnen voor de behandeling van ziekten 

van het centrale zenuwstelsel. Dankzij de 

investering uit de RSFF worden bestaande 

banen in OOI behouden en nieuwe banen 

gecreëerd, en wordt het concurrentievermogen 

van dit middelgrote Europese bedrijf versterkt.
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Innovatie en vakbekwaamheid ontwikkelen
voor een groeiende economie

Een ander facet van de RSFF is de bevordering van innovatie op de MKB-markt. 
Het Risicodelend instrument (RDI) kreeg in 2013 de wind in de rug en werd een 
succesvol medium voor de financiering van innovatieve MKB-bedrijven en kleine 
midkap-bedrijven.

D it instrument, dat door het EIF wordt beheerd 
en uit de RSFF wordt gefinancierd, biedt ga-
ranties en contragaranties aan banken en 

leasebedrijven, waarmee deze worden aangemoe-
digd om meer kredieten en lease-overeenkomsten 
met aantrekkelijke voorwaarden te verstrekken aan 
innovatieve ondernemingen. Het EIF dekt maximaal 
50% van alle eventuele verliezen op nieuwe lenin-
gen aan innovatieve MKB-bedrijven, en stimuleert 
hiermee bemiddelende financiële instellingen om 
extra risico te nemen en zo de impact van OOI-acti-
viteiten te vergroten.

Sinds de lancering in 2012 is het RDI, via 25 financi-
ele transacties in 14 landen in de EU en de pretoe-
tredingslanden, verantwoordelijk voor garanties 
met een totale omvang van EUR 1,2 mld. (waarvan 
alleen al in 2013 EUR 856 mln.). 

Het RDI werd in 2013 uitgebreid naar nog eens 
vijf landen: Duitsland, Polen, Portugal, Zweden en 
Turkije.

Hoogtepunten in 2013 waren onder andere de eer-
ste RDI-garantie in Portugal voor innovatieve on-
dernemingen; hieruit blijkt hoezeer wij ons inzet-
ten voor steun aan de economische ontwikkeling 
van dit land. Banco Português de Investimento sloot 
met het EIF een overeenkomst voor EUR 160 mln.

Risicofinanciering
ondersteunt innovatieve MKB-bedrijven

Trotter Holding International is een innovatief 

Nederlands MKB-bedrijf; het werkt met 

industriële reclameborden voor de markt van 

mobiele buitenreclame. Dankzij een lening 

voor werkkapitaal, die door ABN AMRO werd 

verleend met een door het EIF verstrekte 

RDI-garantie van 50%, kon Trotter beginnen 

met de uitbreiding van de activiteiten naar 

nieuwe markten.

Zeta Biopharma, een Oostenrijks bedrijf met 

237 werknemers, bouwt O&O-faciliteiten voor 

grote farmaceutische ondernemingen. Dankzij 

een lening van EUR 2,5 mln. met een RDI-garantie, 

verstrekt door UniCredit Bank Austria, kan worden 

voorzien in de grote behoefte aan werkkapitaal 

van Zeta tijdens de lange doorlooptijd tussen het 

ontwerp en de bouw van de faciliteiten.
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Strategische infrastructuren 
bouwen

T ijdens de financiële crisis stonden nationale 
begrotingen onder druk, waardoor een aan-
tal infrastructuur-projecten werd uitgesteld, 

in weerwil van het strategisch belang ervan. De EIB 
heeft zich in 2013 niet alleen ingezet voor financie-
ring van grote projecten, maar ook voor het laten 
terugstromen van de investeringen in deze uiterst 
belangrijke sector; zij deed dit via het initiatief voor 
projectobligaties.

De activiteiten van de EIB op het gebied van de 
infrastructuur binnen Europa leveren een belang-
rijke bijdrage aan de bevordering van sociale co-
hesie tussen de 28 lidstaten van de Unie. Buiten 

de EU dragen onze investeringen in infrastructuur 
bij aan de modernisering van economieën, zodat 
mogelijkheden voor verdere ontwikkeling worden 
gecreëerd.

De Bank biedt meer dan alleen financiering voor 
infrastructuurprojecten. Technische bijstand en ad-
viesdiensten vormen een belangrijk onderdeel van 
ons productaanbod, waardoor de infrastructuur 
op duurzame wijze wordt ontwikkeld. Binnen de 
EU wordt mede via JASPERS bewerkstelligd dat de 
Structuurfondsen van de EU maximaal effect sorte-
ren op plaatsen waar zij het hardst nodig zijn.

Strategische 
infrastructuren bouwen 
 
De actuele behoeften op economisch, maatschappelijk en milieugebied hebben hun 
wortels in de onderliggende structuren: efficiënte energienetwerken, goed ontwikkelde 
vervoerverbindingen, de meest geavanceerde informatietechnologieën en een goed 
geoliede stadsinfrastructuur. Alleen al voor vervoersinfrastructuren gaat de EU in de 
periode 2014-2020 de financiering verdrievoudigen tot minstens EUR 26 mld. Dankzij 
onze lange geschiedenis in het financieren van infrastructuren hebben we bij de EIB de 
unieke mogelijkheid om het effect van deze financiering te maximaliseren.

Hoogtepunten strategische 
infrastructuren in 2013:

•	 EUR 6,4 mld. voor strategisch vervoer binnen Europa

•	 EUR 5,2 mld. voor strategische energie binnen Europa

•	 EUR 4,2 mld. voor stadsvernieuwing en stadsherstel bin-
nen Europa

•	 Gewijzigde criteria voor energiekredieten

•	 Invoering van een strikt beleid voor fossiele brandstoffen

•	 Ondertekening van de eerste twee EIB-projectobligaties

15, 9 mldEU
R

steun aan strategische
infrastructuren 
binnen Europa
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In oktober 2013 introduceerde de EU een nieuw beleid voor vervoers-
infrastructuren. Dit beleid richt zich vooral op aanleg van efficiënte 
infrastructurele verbindingen, waardoor economie en welvaart binnen Europa 
verder kunnen groeien.

Vervoer
dat ergens heen gaat

V eilig en schoon – bij onze financiering van 
vervoer willen we tastbare voordelen reali-
seren voor het bedrijfsleven, burgers en het 

klimaat.

In 2013 werden via JASPERS, het initiatief voor ge-
zamenlijke ondersteuning van projecten in de Eu-
ropese regio’s, aan 14 lidstaten van de EU en aan 
drie uitbreidingslanden adviesdiensten verleend 
bij de voorbereiding van projecten. De adviezen 
waren bedoeld om een efficiënter gebruik van de 
Structuur- en Cohesiefondsen van de EU te be-
werkstelligen. De capaciteit van JASPERS werd in 
maart 2013 versterkt toen een platform voor net-
werken in Brussel officieel werd gelanceerd. Het 
platform vormt een aanvulling op de projectad-
viezen van JASPERS en is gericht op de aanpak van 
horizontale problemen bij projectvoorbereiding, 
het verbeteren van de uitwisseling van kennis, en 
het verbreiden van beste praktijken en ervaring 
onder de belanghebbenden van JASPERS. 

Sinds de oprichting in 2006 zijn 310 belangrijke 
projecten goedgekeurd nadat zij via JASPERS bij-
stand hadden gekregen. Met deze projecten is 
bijna EUR 56,4 mld. aan investeringen gemoeid, 
waarvan EUR 17,4 mld. in 2013.

In 2013 verstrekte de 

Bank voor de derde keer 

sinds 1996 een lening aan 

Lietuvos Geležinkeliai, het 

staatsspoorwegbedrijf 

van Litouwen. 

De investeringen van 

de EIB ondersteunden 

de aanleg van trans-

Europese netwerken 

en droegen daarnaast 

bij aan een verbeterde 

veiligheid en efficiency 

en aan vermindering van 

uitstoot.

In 2013 leverde de EIB in Europa:

EUR 5,3 mld. voor veilige wegen

EUR 3,6 mld. voor spoorwegen

EUR 2,9 mld. voor stedelijk vervoer

EUR 212 mln. voor haveninfrastructuren

EUR 511 mln. voor luchtvervoer
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Strategische infrastructuren 
bouwen

De EIB is in Europa een van de grootste spelers op de markt voor 
energiefinanciering. Wereldwijd speelt zij een grote rol in het bevorderen 
van betrouwbare, concurrerende en duurzame energie.

Meer energie voor een
duurzame economie

I n 2013 verstrekten we in totaal EUR 5,2 mld. 
aan leningen voor projecten in Europa ter be-
vordering van concurrerende en betrouwbare 

energievoorzieningen.

De EIB verstrekte een lening van EUR 140 mln. 

aan Elektrocieplownia Stalowa Wola in 

Polen voor de bouw van een moderne in 

gecombineerde cyclus werkende gasturbine-

installatie. Met dit project wordt de 

binnenlandse energievoorziening verbeterd 

en de concurrentie op de binnenlandse 

elektriciteitsmarkt vergroot.

De meest opvallende ontwikkeling bij de activitei-
ten van de Bank in de energiesector in 2013 was de 
invoering van gewijzigde criteria voor energiekre-
dieten naar aanleiding van uitgebreide publieks-
raadplegingen. Voortaan zullen we ons vooral 
richten op de financiering van doelmatig energie-
gebruik, duurzame energie, energienetwerken, en 
hiermee verbonden onderzoek en innovatie. De 
nieuwe criteria omvatten ook enkele goed op el-
kaar afgestemde richtlijnen voor de kredietverle-
ning aan energiebesparingsprojecten, waardoor 
de Bank makkelijker kan optreden als medefinan-
cier bij nationale energiebesparingsprogramma’s. 

Op het gebied van uitstoot hebben we een nieu-
we norm opgesteld: de Emissions Performance 
Standard (EPS). Deze norm geldt voor alle projec-
ten waarmee fossiele brandstoffen worden gege-
nereerd, met als doel uitsluiting van investeringen 
met een CO2-uitstoot boven de geldende drem-
pel op EU- en nationaal niveau. Naar verwachting 
blijft gas een overgangsbrandstof in de ontwik-
keling naar een energiesysteem met lage CO2-uit-
stoot; met de EPS-norm wordt erop toegezien dat 
kredieten alleen worden verstrekt ten behoeve van 

In mei verstrekte de EIB voor het eerst een 

lening aan Nepal: EUR 55 mln. voor de 

financiering van de bouw en opstart van de 

Tanahu-waterkrachtcentrale. Hiermee wordt 

dit land, dat te kampen heeft met ernstige 

stroomtekorten, voorzien van een schone en 

betrouwbare elektriciteitsbron.

gasprojecten die een positieve bijdrage leveren 
aan economische groei binnen de EU en die tevens 
passen binnen het EU-klimaatbeleid.
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W illen de doelstellingen van Europa 2020 
worden gehaald, dan zijn volgens de Com-
missie voor deze sectoren binnen de Euro-

pese Unie infrastructurele investeringen nodig die 
kunnen oplopen tot EUR 2 bln. Het initiatief inza-
ke projectobligaties is bedoeld om in aanmerking 
komende opdrachtgevers van infrastructuurpro-
jecten – meestal publiek-private partnerschappen 
(PPP’s) - in staat te stellen aanvullende financiering 
aan te trekken van institutionele beleggers zoals 
verzekeraars en pensioenfondsen.

Een proeffase ging in 2013 van start om te toetsen 
of het idee van projectobligaties zou werken; van 
de geschikte projecten zou de financiering vóór 
eind 2016 rond moeten zijn.

Samenwerken
voor succes – projectobligaties

Het Europa 2020-initiatief inzake projectobligaties is een vorig jaar gestart 
gezamenlijk programma van de Europese Commissie en de EIB. Het initiatief is 
gericht op het aantrekken van financiering op de kapitaalmarkten voor 
infrastructuren in de sectoren vervoer, energie en informatie- en 
communicatietechnologieën.

In het Verenigd Koninkrijk werd het Greater-Gabbard windmolenpark op zee het 

eerste infrastructuurproject in het VK dat profiteerde van dit initiatief op basis 

waarvan kredieten door middel van projectobligaties worden verstrekt. Voor dit 

project werden obligaties met een totale waarde van GBP 305 mln. uitgegeven, 

waarbij de EIB een garantie van GBP 45,8 mln. verleende als kredietondersteuning.

Gedurende de proeffase wordt EUR 230 mln. aan 
financiële middelen beschikbaar gesteld uit de 
EU-begroting; deze middelen komen vrij uit onge-
bruikte begrotingen bestemd voor bestaande pro-
gramma’s. Hiermee moet het voor de EIB mogelijk 
zijn om ruim EUR 4 mld. aan financiering te leveren 
voor infrastructuurprojecten in deze drie sectoren. 
Uit de eerste twee programma’s voor projectobli-
gaties, in Spanje en het VK, blijkt dat er niet alleen 
sprake is van vraag uit de markt, maar ook dat de 
betrokkenheid van de EIB voordelen met zich mee-
brengt voor de prijsstelling en de realisatie van 
grote kapitaalprojecten.
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Strategische infrastructuren 
bouwen

Slimme steden – 
onze natuurlijke leefomgeving

Zo’n 53% van de wereldbevolking leeft in stedelijke gebieden. Alleen al in de EU 
staat dit percentage op 75%. Rond 2030 woont in vele landen wereldwijd 
ongeveer 90% van de bevolking in steden. De stad is onze nieuwe natuurlijke 
leefomgeving, en om aan de enorme toeloop te kunnen voldoen moeten 
steden slimmer worden.

In 2013 investeerde de EIB EUR 4,2 mld. 

in projecten gericht op stadsontwikkeling, 

vernieuwing en gezondheidszorg. 

In het afgelopen jaar trad de Bank op als 

medefinancier bij de aanleg of modernisering 

van:

7 metroprojecten

2 stedelijke spoorprojecten

5 tramprojecten

In het Verenigd Koninkrijk werd met behulp 

van JESSICA het ‘North West Evergreen Fund’ 

opgericht. Dit stadsontwikkelingsfonds is gericht 

op de sanering van gebruikte bouwgronden, de 

ontwikkeling van nieuw vloeroppervlak en het 

ombouwen van onbruikbaar vloeroppervlak, met 

als doel het scheppen van banen.

In Afrika ten zuiden van de Sahara steunden 

we in juni ‘Shelter Afrique’, een instelling 

voor ontwikkelingsfinanciering, met een 

lening van EUR 15 mln. voor de ontwikkeling 

van betaalbare woningen. Deze instelling 

gaat door de EIB gegarandeerde leningen 

verstrekken aan lokale projectontwikkelaars, 

ten behoeve van de aanleg van betaalbare 

woonwijken, voorzien van schoon water, 

sanitatie, stroom en toegangswegen.

I n het gezamenlijk initiatief voor Europese steun 
aan duurzame investeringen in stadsgebieden, 
JESSICA, komen de expertise en de financie-

ringsmogelijkheden van de EIB, de Europese Com-
missie en de Ontwikkelingsbank van de Raad van 
Europa samen. In het kader van JESSICA komen 
stadsontwikkelingsfondsen tot stand, waardoor 
lokale overheden geholpen worden bij het ge-
bruik van EU-Structuurfondsen, en hiermee inkom-
sten kunnen genereren. Eind 2013 had JESSICA 
18 transacties ondertekend, met een totale waarde 
van EUR 1,76 mld. Daarnaast zijn 42 stadsontwik-
kelingsfondsen opgezet, met een gezamenlijke 
omvang van EUR 1,56 mld., en werden 82 evalua-
tiestudies uitgevoerd.

2 lightrailprojecten

4 stedelijke wegennetten
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Biodiversiteit

Groene
infrastructuur

Duurzame
energiebronnen

Energiezuinige woningen
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A
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Klimaat en het milieu 
Investeren in een duurzame 

Aanleg van
bossen

Duurzaam
waterbeheertoekomst
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Duurzaam handelen 
om ons klimaat te beschermen

I n 2013 boekte de EIB grote vooruitgang met 
haar klimaatactiviteiten: 27% van onze totale 
kredietportefeuille bestond uit klimaatprojec-

ten. Dit is een vertaling van onze overtuiging dat 
klimaatacties vanuit economisch en sociaal per-
spectief kunnen bijdragen aan het zekerstellen van 
duurzame groei en werkgelegenheid. 

Als EIB publiceerden we een Klimaatverklaring, 
waarin onze doelstellingen voor en aanpak van 

klimaatactie worden samengevat. Met de aanpas-
sing van ons Handboek milieu- en sociale praktij-
ken onderstrepen we opnieuw het belang dat we 
hechten aan milieunormen en sociale overwe-
gingen bij de door ons gefinancierde projecten, 
in het belang van de mensen, de planeet en de 
winstgevendheid.

Duurzaam handelen om ons 
klimaat te beschermen
 
Wetenschappelijk onderzoek toont ontegenzeggelijk aan dat het klimaat verandert – 
de hogere frequentie van natuurrampen en de stijging van de temperatuur en de 
zeespiegel zijn slechts enkele aanwijzingen hiervoor. Dit brengt grote risico’s met 
zich mee voor de economische ontwikkeling, waarbij de voedsel- en 
drinkwatervoorziening het meest in gevaar komt. De EIB is een van de wereldleiders 
op het gebied van klimaatfinanciering; zij steunt wereldwijd een klimaatbestendige 
groei met een lage CO

2
-uitstoot, en fungeert als katalysator bij het aantrekken van 

financiering voor investeringen die het klimaat ten goede komen.

Hoogtepunten klimaatacties in 2013:

•	 27% van de kredietportefeuille van de EIB bestaat uit 
klimaatactieprojecten

•	 EUR 214 mln. voor innovatieve klimaatfinancie ingen via 
zeven klimaatfondsen

•	 Uitgifte van een recordbedrag aan Klimaatobligaties – 
EUR 1,4 mld. eind 2013 

•	 Publicatie van de EIB-Klimaatverklaring 

•	 Aanpassing van het Handboek milieu- en sociale 
praktijken

ter ondersteuning van

klimaatacties wereldwijd

19mldEU
R
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Bij ieder voor financiering aan de EIB voorgelegd project worden zowel milieu- 
als sociale aspecten meegewogen. Er worden tien normen voor milieu- en 
sociale aspecten gehanteerd om de risico’s van een project te beoordelen en te 
beperken. Met behulp van deze normen kunnen onze klanten de eigen 
resultaten verbeteren door deugdelijke milieu- en sociale praktijken in te voeren, 
transparant te zijn in hun bedrijfsvoering en meer verantwoording af te leggen.

D e EIB is de enige internationale financiële in-
stelling die dergelijke milieu- en sociale cri-
teria heeft ingesteld. In sommige opzichten 

zijn onze normen strenger dan die van de gelden-
de EU-richtlijnen, zelfs op het gebied van biodiver-
siteit. De aanpassing van het Handboek milieu- en 
sociale praktijken van de Bank heeft ook geleid tot 
meer duidelijkheid over ons standpunt ten aanzien 
van mensenrechten en arbeidsomstandigheden.

In het kader van ons CO2-uitstootbeleid voor pro-
jecten maken we een schatting van de broeikas-
gassen die bij een project worden uitgestoten en 
doen we hier verslag van. Dit geschiedt bij projec-
ten waarvan de uitstoot naar verwachting groot 
is en in ieder geval boven de onderstaande twee 
drempelwaarden uitkomt:

•		absolute	uitstoot	(werkelijke	uitstoot	van	het	pro-
ject) > 100 000 ton CO2-eq/jaar voor een stan-
daard jaar waarin het project wordt uitgevoerd;

en/of
•		relatieve	uitstoot	 (geschatte	 toename	of	afname	

van de uitstoot ten opzichte van het verwachte 
alternatief ) > 20 000 ton CO2-eq/jaar.

Onze zorg om de milieugevolgen van onze activi-
teiten ligt vooral in de absolute uitstoot van ieder 

Normen voor
klimaatproblemen

Een belangrijk aspect van klimaatactie is de 

bescherming van natuur en wilde dieren. 

In 2013 verstrekten we een lening van 

USD 72,24 mln. aan het Tafila-windmolenpark 

in Jordanië. Dit park wordt aangelegd langs 

de Oost-Afrikaanse vogeltrekroutes. Onze 

milieudeskundigen werkten samen met de 

projectopdrachtgever aan een programma 

waarmee de vogeltrek wordt gevolgd, zodat 

het functioneren van het windpark hierop kan 

worden aangepast.

De EIB steunt klimaatprojecten met een gunstige uitwerking voor de 

bevolking. Zo ontving een water- en sanitatieproject in Nicaragua een EIB-

lening van EUR 60 mln.; het project zal bijdragen aan vermindering van de 

vervuiling en verbetering van de watervoorziening voor de bevolking.

project. Met het beoordelen en rapporteren van de 
eventuele toe- of afname van uitstoot vormen we 
ons een goed beeld van de uitstoot van een pro-
ject ten opzichte van andere technologieën of pro-
jecten. De absolute uitstoot vinden we van funda-
menteel belang, omdat deze uiteindelijk gevolgen 
zal hebben voor ons klimaat. De resultaten van het 
CO2-uitstootbeleid van de EIB in 2013 zijn te vinden 
in het Duurzaamheidsverslag voor 2013.
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Duurzaam handelen 
om ons klimaat te beschermen

Klimaatverandering moet in de eerste plaats worden beperkt door terug-
dringing van broeikasgassen. Als er geen stappen worden genomen om de 
uitstoot te beperken, zal de temperatuur nog deze eeuw wereldwijd met 6,4°C 
stijgen. Projecten gericht op beperking van klimaatverandering kunnen echter 
alleen goed gedijen wanneer er sprake is van stimulansen – vaak politiek of 
financieel – en innovatie.

D e EIB biedt voor dit alles de randvoorwaar-
den. Als bank van de EU staan wij achter 
het beleid van de EU om projecten waar-

mee klimaatverandering wordt beperkt te prefe-
reren boven minder duurzame alternatieven. Als 
katalysator van duurzame financiering stimule-
ren wij dat kapitaal in de richting van dergelijke 
projecten stroomt. Wereldwijd zijn we een van de 
belangrijkste financiers van innovatie en bevor-
deren we de ontwikkeling van geavanceerde tech-
nologieën die bijdragen aan het beperken van 
klimaatverandering.

In 2013 werd EUR 17,8 mld. bestemd voor projec-
ten gericht op beperking van klimaatverandering.

Beperken van
klimaatverandering

Met een lening van EUR 450 mln. steunden 

we de aanleg van Butendiek, een Duits 

windmolenpark op zee. Dit ambitieuze 

project omvat 80 windmolens met een 

opwekkingscapaciteit van 288 MW; de 

totale kosten bedragen EUR 1,4 mld. Het 

project bood ons gelegenheid om een 

bijdrage te leveren aan een opkomende 

technologie in de sector duurzame energie 

en aan de verwezenlijking van de duurzame 

energiedoelstellingen van de EU en Duitsland.

Klimaatprojecten
EUR 17,8 mld.

	 Duurzame energie 6,4
	 Doelmatig energiegebruik 2,2
	 OOI 2,5
	 Duurzaam vervoer 6,2
	 Overig 0,5

In de Franse stad Metz werd in oktober de Mettis 

in gebruik genomen, een netwerk van busbanen 

en zeer zuinige bussen. Dit project was door de 

EIB gesteund met een lening van EUR 80 mln. 

Met de nieuwe bussen wordt de CO2-uitstoot 

teruggedrongen met gemiddeld 1,53 ton per 

reguliere werkdag - 374 ton per jaar.
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E en van de hoofdkenmerken van de in 
april 2013 gelanceerde EU-strategie voor 
aanpassing aan klimaatverandering is de ge-

richtheid op coördinatie van inspanningen en het 
delen van informatie tussen de lidstaten. De EIB 
beziet de klimaatproblematiek vanuit internatio-
naal perspectief en kan daardoor een passende 
bijdrage leveren aan deze strategie. Onze kredie-
ten voor aanpassingsmaatregelen zijn vooral ge-
richt op de lange termijn en gingen in 2013 met 
name naar grote projecten waarvan de positieve 
effecten ook na de financiering door de Bank zul-
len voortbestaan.

In 2013 werd EUR 1,2 mld. bestemd voor projecten 
gericht op aanpassing aan klimaatverandering.

Aanpassingsvermogen en
veerkracht

Klimaatverandering zal naar verwachting verstrekkende gevolgen hebben voor 
een groot aantal economische sectoren. Hoewel sommige gevolgen kunnen 
worden beperkt via bepaalde aanpassingsmaatregelen, is klimaatverandering 
tot op zekere hoogte onvermijdelijk. Hierdoor is aanpassingsvermogen een 
essentieel onderdeel van klimaatacties.

De EU-bank verstrekte een tweede lening 

van EUR 450 mln. aan een van de grootste 

Duitse milieuprojecten: het herstel van de 

rivier de Emscher in Noord-Rijnland-Westfalen. 

Met onze lening waren we medefinancier 

van het Emschergenossenschaft-

investeringsprogramma voor de periode 2014 

t/m 2016. Het programma is gericht op het 

beperken van de aftakeling van de natuur in 

dit gebied, dat jarenlang heeft blootgestaan 

aan zware industrie, en heeft ook positieve 

gevolgen voor de werkgelegenheid in deze 

regio: 3 700 banen blijven behouden.

In december verleenden wij opnieuw steun aan 

bosbeheer, bebossing en erosiebestrijding in 

Turkije, via een tweede lening van EUR 150 mln. 

Het bebossingsproject leverde een bijdrage 

aan het milieu, terwijl tevens werkgelegenheid 

werd gecreëerd voor 6 500 mensen in 

landelijke dorpen. Dankzij de bebossing wordt 

ook voldaan aan de behoefte aan brandstof in 

gebieden waar brandhout uit staatsbossen de 

belangrijkste energiebron vormt.
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Duurzaam handelen 
om ons klimaat te beschermen

Innovatieve financiering
voor het klimaat

Naast de meer traditionele financiële producten biedt de EIB een aantal 
innovatieve instrumenten voor klimaatfinanciering, die kunnen worden 
gecombineerd met technische en financiële adviesdiensten.

I n 2013 steunde de Bank zeven klimaatgerichte 
schuld- en aandelenbeleggingsfondsen, met 
een totaal beleggingsvolume van EUR 214 mln. 

Ook bleven wij het beheer voeren van een aantal 
zeer strategische fondsen en initiatieven, waaron-
der het succesvolle Wereldfonds voor energie-ef-
ficiency en hernieuwbare energie (GEEREF), waar-
mee via particuliere investeringen wereldwijd 
risicokapitaal wordt verstrekt aan projecten gericht 
op duurzame en efficiënte energie in opkomen-
de landen en overgangseconomieën. Het GEEREF 
gaat in 2014 een nieuwe ontwikkelingsfase in, nu 
voor het eerst een beroep wordt gedaan op parti-
culier vermogen.

Met een bedrag van EUR 15 mln. investeerden we 

voor het eerst in een REDD+ fonds voor reductie van 

broeikasgasemissies ten gevolge van ontbossing en 

bosdegradatie. Dit marktconforme en door de VN 

gesteunde fonds is opgericht om bossen te beschermen 

en de rol van bossen bij klimaatgerichte strategieën te 

steunen door de waarde van bosbeheer in geld uit te 

drukken. Het Althelia Klimaatfonds gaat wereldwijd in 

ongeveer 20 projecten investeren, waarbij de nadruk ligt 

op in Afrika en Latijns-Amerika gelegen gebieden. 

De Bank deed ook een kleine maar belangrijke 

investering van USD 6 mln. in het biodiversiteitsfonds 

EcoEnterprises II. Dit fonds verleent mezzaninefinanciering 

en kapitaal aan bedrijven die biodiversiteit genereren 

door op duurzame wijze gebruik te maken van natuurlijke 

bronnen. Het fonds zal zich vooral richten op Latijns-

Amerika, waar zich qua biodiversiteit enkele van de rijkste 

regio’s ter wereld bevinden.

In 2013 zette de EIB haar eerste stappen in krediet-
verlening voor duurzame landbouw - een trend die 
goed aansluit op onze investeringen in klimaat-
financiering, die vooral ten gunste kwamen aan 
fondsen voor bebossing en biodiversiteit.

Partnerschappen leveren ook een belangrijke bij-
drage aan innovatie in klimaatfinanciering. Met de 
Europese Commissie werken we samen aan een 
breed scala aan klimaatmechanismen. Ook ontwik-
kelen we partnerschappen met vergelijkbare finan-
ciële instellingen, zoals het Milieuprogramma van 
de Verenigde Naties (UNEP), waarmee we kracht 
bijzetten aan onze bijdrage aan het Initiatief Duur-
zame Energie voor iedereen (SE4All).



EU
Totale omvang kredietverlening: EUR 64 mld. 

Groei en werkgelegenheid – de Europese 
jeugd toerusten met vaardigheden voor de 
toekomst

 
 
EVa  en uitbreidingslanden 
Totale omvang kredietverlening: EUR 3,1 mld. 

Grote investering van de EIB wordt realiteit 
met de start van het project voor de 
Bosporus-tunnel

30 Overzicht van activiteiten 2013

Stimulering van groei binnen 
en buiten de EU
 
De EIB is wereldwijd actief in zo’n 160 landen.
Tijdens de crisis richtte de EIB zich vooral op het verlenen van specifieke steun aan 
landen en regio’s in de EU-28 die in beperkte mate toegang hebben tot 
kapitaalmarkten. Om onze verhoogde kredietactiviteit mogelijk te maken, werd ons 
mandaat door onze gouverneurs, de lidstaten, uitgebreid. Met onze kredietactiviteit 
buiten de EU ondersteunen wij, via investeringen gericht op de lange termijn, de 
externe prioriteiten van de EU. Onze voornaamste aandachtsgebieden zijn 
ontwikkeling van de lokale particuliere sector, sociale en 
economische infrastructuur en beperking van 
klimaatverandering, naast het steunen 
van directe buitenlandse 
investeringen.



Oostelijke buurlanden en Centraal-azië/
Rusland

Totale omvang kredietverlening: 
EUR 1,8 mld. 

EIB was medeorganisator van de conferentie 
Oostelijk Partnerschap, waar de politieke 
en zakelijke banden met de EU werden 
besproken

FEMIP
Totale omvang kredietverlening: 
EUR 583 mln. 

Blijvende steun voor ontwikkeling 
van de lokale particuliere sector in het 
Middellandse Zeegebied tijdens de politieke 
crisis

aLa
Totale omvang kredietverlening: 
EUR 1,2 mld. 

In 2012 afspraken met Nepal vastgelegd 
voor toekomstige activiteit van de EIB; 
eerste lening aan Nepal ondertekend in 
2013, ter financiering van duurzame energie

a CS-landen, LGO en Zuid-a frika 
Totale omvang kredietverlening: 
EUR 988 mln. 

EIB viert 50ste jaar activiteiten in de 
ACS-landen
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Stimulering van groei binnen
en buiten de EU



D e aandelen van de EIB zijn geheel in handen 
van de 28 lidstaten van de EU. Iedere lidstaat 
houdt een deel van het geplaatst kapitaal van 

de Bank, naar verhouding van het economisch ge-
wicht van de lidstaat op het moment van toetreding 
tot de EU. Uiteindelijk legt de EIB daarom verant-
woording af aan de gouverneurs van de lidstaten.

Niettemin is de EIB financieel autonoom; zij leent 
gelden op de internationale kapitaalmarkten en ge-
bruikt deze gelden om hiermee haar activiteiten te 
financieren. Onze financiële kracht is gebaseerd op 
de kwaliteit van ons vermogen, de sterke steun van 
onze aandeelhouders, een goed bestuur, prudent ri-
sicobeheer, behoud van rentabiliteit en een robuus-
te liquiditeitspositie. 

Eind 2013 bedroeg de solvabiliteitsratio - de ver-
houding tussen het kapitaal van de Bank en haar 
activa - 28,7%, tegenover 23,1% in het jaar er-
voor, vooral dankzij de kapitaalstortingen van haar 

a ctiviteiten op basis van 
financiële kracht
 
De EIB is mondiaal gezien de grootste multilaterale geldnemer en kredietgever. 
Op de internationale kapitaalmarkten namen we in 2013 in totaal EUR 72 mld. op. 
We gebruiken onze financiële kracht om tegen gunstige voorwaarden geld op te 
nemen en dit voordeel door te geven aan economisch levensvatbare projecten 
waarmee de beleidsdoelstellingen van de EU worden ondersteund.
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Uitgifte van obligaties door de 
EIB, onderverdeeld in regio’s

	 Europa – 63%
	 Azië – 27%
	 Noord- en Zuid-Amerika – 7%
	 Midden-Oosten en Afrika – 3%



aandeelhouders. Deze storting volgde op het his-
torisch besluit van de aandeelhouders van de Bank 
in 2012 om het gestort kapitaal bijna te verdubbe-
len via een verhoging van EUR 10 mld., waardoor de 
mogelijkheid om kredieten te verstrekken voor een 
periode van drie jaar werd uitgebreid tot maximaal 
EUR 60 mld. Het besluit werd genomen als geza-
menlijk antwoord van de EU op de crisis.

De kwaliteit van ons vermogen bleef sterk, met een 
percentage afschrijvingen op leningen dat ultimo 
2013 op bijna nul procent van de kredietportefeuille 
stond (0,2%). Het nettoresultaat voor 2013 bedroeg 
EUR 2,5 mld., vergelijkbaar met het jaar ervoor.

Door al deze krachtige financiële kenmerken kan de 
Bank blijven profiteren van een uitstekende krediet-
beoordeling en tegen zeer aantrekkelijke voorwaar-
den gelden opnemen. Als instelling die niet streeft 
naar winstmaximalisatie geeft de Bank deze gunsti-
ge voorwaarden door aan haar kredietklanten. 

’s Werelds omvangrijkste emissie van een groene obligatie
In juli plaatsten we een Klimaatobligatie van EUR 650 mln. – de grootste ooit door ons uitgegeven. 
Deze obligatie is vervolgens eind 2013 verhoogd naar EUR 1,15 mld. en werd daarmee de omvangrijkste 
emissie van een supranationale instelling op de markt voor groene obligaties. De plaatsing van deze 
obligatie leidde tot een sterke vraag bij diverse beleggers, die aangetrokken werden door de duurzame 
kenmerken van de transactie, en leverde zo een bijdrage aan de ontwikkeling van de markt voor 
maatschappelijk verantwoorde beleggingen.

Voor inleenactiviteiten was 2013 een sterk jaar: eind 
oktober was in totaal EUR 70 mld. opgenomen. 
Niettemin bleven we tot eind 2013 actief op de 
markt, en namen we meer geld op dan in de meeste 
jaren van ons bestaan – te weten EUR 72,1 mld. 

De Bank neemt wereldwijd gelden op en trekt zo 
beleggers aan van binnen en buiten de EU. Dit be-
tekent dat de EIB een belangrijke rol speelt bij het 
richting EU kanaliseren van investeringen door be-
leggers van buiten de EU.

2013 was ook een belangrijk jaar voor onze Klimaat-
obligaties, een maatschappelijk verantwoord beleg-
gingsproduct dat is afgestemd op de behoeften van 
beleggers. De via Klimaatobligaties opgenomen 
gelden worden door de EIB uitgeleend aan klimaat-
actieprojecten gericht op duurzame en efficiënte 
energie, waarmee de doelstellingen van de EU voor 
een wereldwijde, klimaatbestendige groei met een 
lage CO2-uitstoot worden ondersteund.
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Activiteiten op basis van
financiële kracht



D e EIB is enerzijds een EU-instelling, die ver-
antwoording aflegt aan de lidstaten, en an-
derzijds een bank die zich bij haar inter-

ne besluitvorming, bestuur en controles houdt 
aan de beste praktijken van zowel de publieke 
als de particuliere sectoren. Binnen de Bank heb-
ben drie organen beslissingsbevoegdheden: de 
Raad van Gouverneurs op ministerieel niveau; 
de Raad van Bewind, waarvan de leden niet in de 
Bank gezeteld zijn en door de lidstaten worden 
genomineerd; en de Directie, als beslissingsbe-
voegd orgaan gezeteld in de EIB, met als voorzit-
ter de President van de EIB. De interne controle op 
de verrichtingen van de Bank wordt uitgevoerd 
door het onafhankelijk Comité ter controle van de 
boekhouding. 

De Raad van Gouverneurs bestaat uit ministers, hier-
toe aangewezen door elk van de 28 lidstaten; door-
gaans zijn dit de ministers van Financiën. De Raad 
komt eenmaal per jaar bijeen. Hij zet richtlijnen uit 
voor het kredietbeleid van de Bank en verleent zijn 
goedkeuring aan de jaarrekening. De Raad neemt 
besluiten over kapitaalverhogingen van de Bank en 
de deelname van de Bank aan financieringsactivitei-
ten buiten de EU. Ook worden de leden van de Raad 
van Bewind, de Directie en het Comité ter controle 
van de boekhouding door de Raad benoemd. 

De Raad van Bewind heeft het laatste woord over 
kredieten, de plaatsing van obligaties en overige 
kwesties op het gebied van financieringen, zoals het 
verlenen van garanties. De Raad van Bewind komt 

De bestuurlijke organisatie van de EIB:

Bestuur van de EIB
 
De EIB is een publieke bank; onze aandelen zijn geheel in handen van de 28 lidstaten 
van de EU. De bestuurlijke organisatie staat ervoor garant dat de Bank 
verantwoording kan afleggen, dat haar activiteiten goed worden geleid en dat zij 
op doelmatige wijze duurzame groei en werkgelegenheid kan bevorderen.
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 Aandeelhouders  De 28 lidstaten van de EU

 Raad van Gouverneurs  Ministers van de lidstaten 
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 Directie   Comité ter controle 
van de boekhouding

- President
- 8 vicepresidenten

Door de lidstaten 
genomineerd



tien maal per jaar bijeen en ziet toe op de naleving 
door de Bank van de bepalingen van de Verdragen 
van de EU, de eigen statuten van de Bank en de al-
gemene richtlijnen zoals door de Raad van Gouver-
neurs bepaald.

Er zijn 29 leden; iedere lidstaat nomineert één raads-
lid en daarnaast benoemt de Europese Commissie 
eveneens één lid. Bovendien zijn er 19 plaatsver-
vangende leden. Ter verbreding van de vakinhoude-
lijke expertise van de Raad van Bewind mogen zes 
deskundigen worden benoemd (drie leden en drie 
plaatsvervangend leden) die als adviseurs zonder 
stemrecht deelnemen aan de bijeenkomsten van de 
Raad. Tenzij in de statuten anders bepaald worden 
de besluiten van de Raad van Bewind met meerder-
heid van stemmen genomen, in aanwezigheid van 
ten minste een derde van de stemgerechtigde le-
den, en met een vertegenwoordiging van ten min-
ste 50% van het geplaatst kapitaal. De voorzitter van 
de Raad is de President van de Bank, Werner Hoyer, 
die geen stemrecht heeft.

De Directie is het uitvoerend orgaan van de Bank. 
Gezeteld in het hoofdkantoor van de Bank, ziet de 
Directie toe op de dagelijkse gang van zaken bij de 
Bank, bereidt zij besluiten voor de Raad van Bewind 
voor en draagt zij zorg voor de uitvoering hiervan. 
Eens per week komt de Directie bijeen. Zij werkt on-
der gezag van de President van de Bank en onder 

toezicht van de Raad van Bewind. De overige acht 
leden van de Directie zijn de vicepresidenten van de 
EIB. De leden worden allen benoemd voor een ver-
lengbare periode van maximaal zes jaar en zijn uit-
sluitend verantwoording verschuldigd aan de Bank. 
De vier grootste aandeelhouders – Frankrijk, Duits-
land, Italië en het Verenigd Koninkrijk – hebben een 
permanente zetel in de Directie. 

Het Comité ter controle van de boekhouding legt 
als onafhankelijk lichaam rechtstreeks aan de Raad 
van Gouverneurs verantwoording af. Het is verant-
woordelijk voor het controleren van de boeken van 
de Bank en gaat na of deze bij haar activiteiten de 
beste bankpraktijken naleeft. De verklaringen van 
het Comité ter controle van de boekhouding worden 
samen met het jaarverslag van de Raad van Bewind 
aan de Raad van Gouverneurs voorgelegd. Het Co-
mité ter controle van de boekhouding bestaat uit zes 
leden, die allen worden benoemd voor een niet-ver-
lengbare termijn van zes opeenvolgende boekjaren. 

Het Europees Investeringsfonds is onderdeel van de 
EIB-Groep. De aandeelhouders van het EIF zijn de 
Europese Investeringsbank, de Europese Commissie 
en een groot aantal publieke en private banken en 
financiële instellingen. De zevenkoppige Raad van 
Bestuur van het EIF omvat ook twee vicepresidenten 
van de EIB: Dario Scannapieco (bestuursvoorzitter) 
en Pim van Ballekom.

Leden van de Directie van links naar rechts: Dario Scannapieco, Philippe de Fontaine Vive, Pim van Ballekom, Werner Hoyer,  

Jonathan Taylor, Magdalena Álvarez Arza, László Baranyay, Wilhelm Molterer en Mihai Tănăsescu.
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