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N
u Europa een decennium van onzekerheid en vlak-
ke groei achter zich laat, moeten we onze aandacht 
verleggen van herstel naar een groter concurrentie-
vermogen. We moeten ons richten op het zo waar-

devolle ‘project EU’ en op versterking van de instrumenten 
waarmee de Unie meer economische veerkracht krijgt.

Voor de Europese Investeringsbank betekent dit dat we onze 
belangrijke positie als de bank van de Europese Unie en onze 
status als wereldmarktleider moeten inzetten op terreinen als 
klimaat, innovatie en essentiële infrastructuur.

Het betekent hard blijven werken om projecten te vinden 
die de levens van burgers zullen verbeteren, binnen de EU 

maar ook daarbuiten, daar waar de negatieve gevolgen van 
klimaatverandering en het ontbreken van economische kan-
sen vaak het grootst zijn. En het betekent bijdragen aan de 
fundering voor een sterker, innovatiever en concurrerender 
Europa.

Als bank financiert de EIB bruggen en breedband, zonne-
energie en supercapacitoren. We kiezen bewust voor projec-
ten die bijdragen aan voorspoed in Europa en richten ons op 
een traject waarbij innovatie een actieve rol speelt in de suc-
cesvolle ontwikkeling van de menselijke samenleving. We 
staan open voor ingrijpende verandering, maar we moeten 
voorkomen dat onze burgers zich hierdoor vervreemd voelen. 
Innovatie draagt de belofte in zich dat de geweldige techno-

Woord vooraf van de PRESIDENT
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logische ontwikkelingen van vandaag kunnen bijdragen aan 
de toekomst van de mensheid en onze planeet kunnen be-
schermen. We moeten meer doen om inclusie te waarborgen, 
zodat iedereen van innovatie kan profiteren.

De economen van de EIB brachten in november een uitvoe-
rig rapport uit over investeren in Europa. Zij ontdekten dat de 
kans dat grote bedrijven innovatief zijn twee keer zo groot is 
als die van mkb-bedrijven, en dat innovatieve jonge bedrijven 
50% vaker moeite hebben om aan krediet te komen dan an-
dere bedrijven. Een van de grote tekortkomingen in het Euro-
pa van nu is dat als een klein bedrijf een innovatief idee heeft, 
het voor dat bedrijf moeilijk is een grote innovator te worden. 
Kleine bedrijven kunnen een innovatief product introduce-

ren, maar het ontbreekt hen aan financiering om te groeien 
en, in het huidige financiële klimaat, kunnen zij zich niet ont-
wikkelen. Hieruit blijkt dat innovatie veel meer is dan alleen 
een briljant idee. Innovatie is afhankelijk van de verschillen-
de soorten financiering die een bedrijf in bepaalde stadia van 
zijn ontwikkeling nodig heeft. In 2017 is het werk van de EIB 
zich steeds meer gaan richten op het overbruggen van elk van 
deze stadia, om zo diverse private financiers aan te trekken die 
met hun investering bijdragen aan de groei van de innovator. 
Daarom hebben we een recordaantal leningen goedgekeurd 
die gemiddeld kleiner zijn dan traditionele EIB-transacties. We 
realiseren ons dat we kleinere ondernemingen moeten onder-
steunen met kleinere leningen als we een grotere impact wil-
len hebben over de volle breedte van de Europese economie.

De EIB is, in zekere zin, gewend om te handelen in tijden van 
onzekerheid en verandering. In 2018 vieren we ons zestig jarig 
bestaan. Onze oprichters opereerden op een continent dat 
nog in opbouw was na de Tweede Wereldoorlog, in de scha-
duw van de Koude Oorlog. Vanaf de eerste dag speelde de 
EIB een belangrijke rol door Europa te helpen de belofte van 
voorspoed voor haar burgers na te komen. De huidige politie-
ke beroering dwingt ons een keuze te maken voor onze vol-
gende zestig jaar. We moeten de toekomst innovatief maken 
als we het hoofd willen bieden aan de uitdagende demogra-
fische ontwikkelingen in onze Unie en ons concurrentiever-
mogen willen vergroten. Dit verslag laat zien hoe de EIB zich 
in belangrijke strategische sectoren richt op het sterk houden 
van Europa, door haar positie in de voorhoede van mondiale 
innovatie te versterken.

Werner Hoyer

“Innovatie is veel meer dan alleen een 
briljant idee. Innovatie is afhankelijk van 
de verschillende soorten financiering die 

een bedrijf in bepaalde stadia van zijn 
ontwikkeling nodig heeft. In 2017 is het 
werk van de EIB zich steeds meer gaan 
richten op het overbruggen van elk van 

deze stadia.”  
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2017 Hoogtepunten

De Europese Investeringsbank Groep is de grootste multilaterale 
geldnemer en kredietgever ter wereld; zij financiert wereldwijd 
duurzame investeringen en verleent hierover adviezen. Als bank 
van de EU zijn haar aandelen in handen van de EU-lidstaten en 
behartigt zij de belangen van de lidstaten bij de uitvoering van 
het EU-beleid. 

I
n 2018 vierde de Bank haar zestigjarig bestaan. Uit de activi-
teiten van de EIB-Groep in 2017, die in dit verslag worden toe-
gelicht, blijkt dat zij goed in staat is in te spelen op ingrijpen-
de nieuwe uitdagingen:

•  In 2017 zette de Bank zich in om het bereik van het EIB-initia-
tief voor economische veerkracht te vergroten. Dit program-
ma is bedoeld om investeringen in het Zuidelijke Nabuur-
schap van de EU en de Westelijke Balkan in de komende vijf 
jaar met EUR 6 mld. te doen toenemen.

•  Via het Europees Fonds voor strategische investeringen in-
vesteert de Bank met steun van een garantie uit de EU-be-
groting in projecten die de Europese economie een impuls 
geven. Het succes van het Fonds was ver boven verwachting, 
en in december stemde het Europees parlement in met een 
verlenging en verhoging van de faciliteit. Als gevolg hiervan 
zal via het EFSI, dat onderdeel is van het Investeringsplan voor 
Europa en werd opgezet in reactie op de tekortkomingen van 
de markt die door de financiële crisis van tien jaar geleden aan 
het licht kwamen, in de periode tot eind 2020 naar verwach-
ting EUR 500 mld. aan investeringen worden ondersteund.

Investeringsplan  
voor Europa

EUR 21 mld. aan goedgekeurde financieringen

295 goedgekeurde projecten

EUR 93 mld. aan EFSI-gerelateerde 
investeringen aangetrokken

Naar verwachting EUR 500 mld. aan 
investeringen ondersteunen tot eind 2020
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Christos Pierdas wordt behandeld voor multiple 
sclerosis door Maria Charalampous, een 
fysiotherapeut aan het Cypriotisch Instituut voor 
Neurologie en Genetica.  
Lees het verhaal op pagina 16 78,16 mld.

EIB-Groep

Totaalbedrag financieringen

EUR

EUR 13,8 mld.
voor innovatie

EUR 16,7 mld.
voor het milieu

EUR 18,0 mld.
voor de infrastructuur

EUR 29,6 mld.
voor het mkb

Totaalbedrag ondersteunde 
investeringen

EUR 250 mld.
via 901 goedgekeurde projecten
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Wat de EIB denkt

A
nders Bohlin vergelijkt de gevaren van cybercrimi-
naliteit met een stad die veel wegen aanlegt, maar 
de verkeerslichten vergeet.

“Dit is wat er bij cyberbeveiliging is gebeurd. We 
zijn vergeten verkeerslichten te plaatsen, met deze kwaadwil-
lige aanvallen tot gevolg”, aldus Bohlin, digitaal specialist bij 
de Europese Investeringsbank die werkt met ict-bedrijven.

In de afgelopen jaren vormden cyberaanvallen een be-
dreiging voor duizenden bedrijven en voor de privégege-
vens van miljarden mensen over de hele wereld. De Wanna-
Cry-aanval legde wereldwijd computers stil in ziekenhuizen 

en bedrijven. Hackers stalen gegevens van miljarden gebrui-
kers bij Uber en Yahoo. Rusland werd ervan beschuldigd cy-
bercriminaliteit in te zetten om verkiezingen in de VS en Eu-
ropa te verstoren.

Maar er zijn nog meer redenen om ons zorgen te maken 
over cybercriminaliteit. Niet alleen onze persoonsgege-
vens worden bedreigd, cyberaanvallen veroorzaken ook 
miljardenverliezen voor de mondiale economie. Volgens 
de Europese Commissie vonden er in 2017 in Europa ruim 
4.000 criminele cyberaanvallen per dag plaats en kreeg 
80% van de Europese ondernemingen te maken met een 
cyberbeveiligingsincident.

Wie betaalt 
de strijd tegen 
cybercriminaliteit?

De EU-bank investeert in nieuwe digitale 
beveiligingsbedrijven die 
cybercriminaliteit kunnen tegenhouden
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Digitale beveiliging krijgt prioriteit

In reactie op de steeds grotere risico’s geeft de EIB nu prio-
riteit aan investeringen op het gebied van cybercriminaliteit.

“We zijn actief op zoek gegaan naar manieren om de digita-
le beveiligingssector te helpen”, vertelt Jussi Hätönen, hoofd 
van de unit van de Bank die investeert in jonge, innovatieve 
ondernemingen. “Naar welke sector je ook kijkt, digitalise-
ring is de norm. Dit zorgt voor een explosieve groei van de 
hoeveelheid gegevens, die allemaal veilig moeten worden 
bewaard.”

De Bank heeft onlangs enkele transacties op het gebied van 
cybercriminaliteit gesloten. In december 2017 onderteken-
de de Bank twee leningen met de Zweedse ondernemingen 
Nexus Group en Clavister voor de ontwikkeling van meer 
geavanceerde software voor digitale beveiliging en betere 
identificatiesystemen. Beide transacties vonden plaats in het 
kader van het Europees Fonds voor strategische investerin-
gen, een initiatief voor meer groei in de EU door samenwer-
king met jongere en innovatievere ondernemingen.

De Bank verstrekte aan Nexus een lening van EUR 29 mln. om 
de ontwikkeling van zijn producten op het gebied van au-
torisatiebeheer te versnellen. De ‘Smart ID’-technologie van 
Nexus laat mensen zich visueel identificeren, inloggen, deu-
ren openen, transacties elektronisch ondertekenen en beta-
lingen doen met een kaart of ander mobiel instrument.

Volgens Lars Pettersson, hoofddirecteur van Nexus, is hun 
Smart ID-technologie de ‘heilige graal’ tegen cyberdreigin-
gen, omdat deze de fysieke en de digitale wereld met elkaar 
verbindt via één instrument dat gebruikers toegang geeft tot 
hun huis, kantoor, computer, e-mailaccounts, cloud-diensten, 
parkeergarage enz.

De EIB verstrekte Clavister een lening van EUR 20 mln.: hun 
firewall-producten beschermen de ingangen van computer-
netwerken en houden hackers tegen voordat ze kunnen toe-
slaan. De onderneming behoort wereldwijd tot de top van de 
digitale beveiligingssector.

In oktober 2017 verstrekte de Bank ook een lening van EUR 
20 mln. aan CS Communication & Systèmes, een Frans be-
drijf dat sectoren helpt bij het opsporen en voorkomen van 
cyberaanvallen. En de EIB verstrekte een lening van EUR 25 
mln. aan het Frans-Duitse Qwant, dat een zoekmachine heeft 
ontwikkeld die de privégegevens van gebruikers beschermt.

“Iedereen moet voorzichtig zijn”

Bohlin praat er liever niet over, maar zelf was hij ook slachtoffer 
van cybercriminaliteit. Toen hij 14 jaar geleden bij een Zweeds 
technologiebedrijf werkte, ontdekte hij op een dag dat hac-
kers tijdens een zogenaamde zombie-aanval zijn privécompu-
ter waren binnengedrongen en op afstand spam e-mails ver-
stuurden. “Het was heel onaangenaam en ik heb ervan geleerd 
dat iedereen voorzichtig moet zijn, niet alleen bedrijven”, aldus 
Bohlin.

Volgens EIB-medewerkers wordt het de komende tien jaar 
moeilijker om cybercriminaliteit te bestrijden aangezien de 
technologie zich ontwikkelt en complexer wordt. Het wordt 
een lastige strijd.

“Uiteindelijke zorgt cybercriminaliteit voor enorme verlie-
zen, niet alleen voor ondernemingen maar ook voor individu-
en’’, zegt Hätönen. “Iemand moet hiervoor betalen en iemand 
moet het bestrijden.”

De EIB staat naast hen, in de voorlinie.

“Iemand moet 
hiervoor betalen en 

iemand moet het 
bestrijden”



10 OVERZICHT VAN ACTIVITEITEN 2017

Wat de EIB doet

D
e economen van de EIB maakten gebruik van een 
bekend economisch model om te berekenen wel-
ke impact de investeringen die in de periode 
 2015-2016 door de Bank werden ondersteund op 

de lange termijn zou hebben. Hetzelfde deden zij voor de le-
ningen die de Bank verstrekte uit hoofde van het Europees 
Fonds voor strategische investeringen, een van de pijlers van 
het Investeringsplan. Hun conclusie was dat de kredieten van 
de EIB-Groep naar alle waarschijnlijkheid een zeer grote im-
pact hebben op de Europese economie.

In de periode tot 2020 zullen de in 2015-2016 door de EIB-
Groep goedgekeurde financieringen binnen de EU:
• EUR 544 mld. aan investeringen ondersteunen
• 2,3% toevoegen aan het bbp
• zorgen voor 2,25 mln. nieuwe banen
 
In de periode tot 2020 zullen de leningen van de EIB-Groep 
die tot eind 2016 uit hoofde van het Investeringsplan zijn 
goedgekeurd:
• EUR 161 mld. aan investeringen ondersteunen
• 0,7% toevoegen aan het bbp van de EU
• zorgen voor 690.000 nieuwe banen

De bevindingen van de EIB tonen aan dat de leningen van 
de EIB-Groep – in economisch goede of slecht tijden – de 
fundering leggen voor langetermijngroei, en veel meer be-
tekenen dan alleen een onmiddellijke boost voor de econo-
mie. “Ons voornaamste doel is het verbeteren van het con-
currentievermogen en de langetermijngroei van de EU”, zegt 
Debora Revoltella, directeur economische zaken bij de Bank. 
“De bevindingen laten zien dat we op de lange termijn een 
veel grotere Europese economie zullen hebben, ongeacht de 
economische conjunctuur.”

Succesvol optreden tegen marktfalen

Het is voor de EIB-Groep belangrijk om de impact van 
haar werk te evalueren, zodat zij ervoor kan zorgen dat de 
EU-burgers profiteren van haar financiering. De krediet-
verlening van de EU-bank uit hoofde van het Investerings-
plan is met open armen ontvangen in Brussel, waar het pro-
gramma inmiddels is verlengd en uitgebreid. Het Europees 
Fonds voor strategische investeringen, dat wordt uitge-
voerd door de EIB, is medio 2015 gestart. Het wordt gedekt 
door een garantie uit de EU-begroting en zou in eerste in-
stantie binnen drie jaar EUR 315 mld. aan investeringen aan-

Impact voor 
banen en groei

De economie van Europa had na de 
financiële crisis een flinke impuls nodig. 
Het Investeringsplan voor Europa moest 
de benodigde boost geven. 
Onze economische modellen laten 
zien dat het werkt.
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trekken. Inmiddels is dat bedrag verhoogd tot EUR 500 mld. 
voor 2020.

Het doel is ondernemingen te steunen die anders moeilijk 
aan bankfinanciering kunnen komen, met als speerpunten 
innovatie en kleine bedrijven. “We hebben dit programma 
opgezet in reactie op een crisis, toen de markt het op be-
paalde punten liet afweten”, aldus Natacha Valla, afdelings-
hoofd economisch beleid en strategie van de EIB. “Dit on-
derzoek laat zien dat wij een verschil maken.”

Conservatieve aannamen

Om de impact te kunnen meten, moesten de economen 
van de EIB rekening houden met de complexe interactie 
tussen de verrichtingen van de Bank en andere economi-
sche activiteiten. De economen werkten samen met het 
Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek van de Eu-
ropese Commissie in Sevilla en hanteerden het econo-
misch model RHOMOLO om te berekenen of de steeds 
schaarsere publieke financiering doelmatig werd ingezet. 
“Onze aannamen in het model waren conservatief”, vertelt 
Georg Weiers, een EIB-econoom die aan het onderzoek 
meegewerkte, “en desondanks waren de resultaten van de 
impact nog steeds fors.”

“Het Plan heeft de economie in beweging gezet en deze beweging houdt 
zichzelf in stand”
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Uit het onderzoek blijkt dat, zodra de aanvankelijke boost 
voor de economie verdwijnt, het Investeringsplan op de 
lange termijn een sterk structureel effect op de econo-
mie blijft houden, net zoals de andere leningen van de 
EIB-Groep.

In de periode tot 2036 zullen de investeringen die met 
steun van de EIB-Groep tot eind 2016 uit hoofde van het 
Investeringsplan zijn goedgekeurd:
• 0,4% toevoegen aan het bbp
• zorgen voor 344.000 nieuwe banen

De totale investeringen die met steun van de EIB-Groep in 
de periode 2015-2016 zijn goedgekeurd, hebben na 20 jaar 
zelfs nog meer impact en zullen:
• 1,5% toevoegen aan het bbp
• zorgen voor 1,3 mln. nieuwe banen

“De impact is groot en blijvend”, aldus Valla. “Over 20 jaar 
zullen er nog steeds banen zijn die het resultaat zijn van 
deze investeringen. Dat is een belangrijk positief effect van 
het Investeringsplan en alle verrichtingen van de Bank.”
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Innovatie om te kunnen  
concurreren
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quibus audanda explant iossit dolorpor rero 
quaecabo. Voluptis secaboreptat quis et qui 
tem conetur? Accus mollaudis ra debit quia

•  7,44 mln. nieuwe en gemoderniseerde 
zeer snelle digitale verbindingen 

•  Betere voorzieningen voor  
1,1 mln. studenten

EUR 13,8 mld.
voor innovatie en 

vaardigheden

Mede-oprichters van Skeleton 
Taavi Madiberk (links) en Oliver Ahlberg
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“
Het probleem met kokosnootschillen is dat 
de dichtheid en afmetingen van de poriën 
van nature sterk variëren”, zegt Taavi Ma-
diberk, algemeen directeur van Skeleton 

Technologies, een onderneming in Estland – 
waar je zou verwachten dat het vinden van een 
kokosnoot een groter probleem is dan de eigen-
schappen van hun schillen. Des te verrassender 
dat een onderneming in dit noordelijke land zo’n 
belangrijk kokosnootprobleem oplost.

Gezien de omvang van de markt voor super-
capacitoren – apparaten voor het opslaan van 
energie – gaat het om een probleem waarmee 
miljarden euro’s zijn gemoeid. Naar verwach-
ting groeit de markt naar EUR 6 mld. in 2024. 
Tot dusver werden supercapacitoren gemaakt 
van de koolstof die ontstaat bij het verbranden 
van oude kokosnootschillen. Totdat Skeleton 
Technologies een anorganisch, en veel effici-
enter, alternatief ontwikkelde. In 2017 ontving 
de onderneming van de EIB een krediet van 
EUR 15 mln. om deze methode verder te on-
derzoeken en ontwikkelen. Dit krediet werd 
gedekt met een garantie uit de EU-begroting 
in het kader van het Investeringsplan voor 
Europa.

Waarom niet gewoon kokos-
noten blijven gebruiken?

Bij het verbranden van kokosnoten ontstaat 
koolstof die, wanneer deze in een dunne laag 
over een vel folie wordt uitgesmeerd en aan 
elektrisch geladen ionen wordt blootgesteld, 
de ionen kan opslaan in haar poriën. Hoe 
hoger de dichtheid van poriën met de juis-
te afmetingen, hoe meer energie per gram 

Supercapacitoren
of kokosnoten

Voor supercapacitoren – krachtige 
apparaten voor energieopslag – werden 
doorgaans kokosnootschillen gebruikt. 
Nu heeft een onderneming in het ijskoude 
Estland ontdekt hoe een supercapacitor 
kan worden gemaakt zonder tropisch fruit

“Ultracapacitoren vormen 
de ruggengraat, het skelet 
van een energiesysteem.”



152017 OVERZICHT VAN ACTIVITEITEN

materiaal kan worden opgeslagen. Het probleem is dat, af-
hankelijk van het weer en de oogsttijd, de dichtheid van de 
poriën van een verbrande kokosnoot varieert.

Skeleton Technologies heeft een technologie ontwikkeld 
waarmee koolstof kan worden verkregen uit anorganische 
carbiden en de poriën kunnen worden aangepast. Het re-
sultaat: gebogen bladen met de dikte van één atoom, waar-
van één gram bijna 2.000 vierkante meter aan gelijkmatig 

poreus materiaal bevat waar ionen inpassen. Door de wij-
ze waarop Skeleton vervolgens de koolstof aan het alumi-
niumfolie hecht en deze bladen strak oprolt, worden super-
capacitoren gecreëerd met een energiedichtheid die vier 
maal hoger is dan de op kokosnoot gebaseerde varianten. 
De naam Skeleton is overigens ontleend aan het feit dat het 
materiaal er onder een microscoop uitziet als een mense-
lijk skelet. Madiberk merkt op: “Ultracapacitoren vormen de 
ruggengraat, het skelet van een energiesysteem.”
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T
oen Joseph Ioannou zes maanden oud was, stelden 
de artsen van het Cypriotisch Instituut voor Neurolo-
gie en Genetica in Nicosia vast dat hij leed aan spi-
nale musculaire atrofie, een aandoening die de mo-

torneuronen in het ruggenmerg aantast, met spierzwakte 
tot gevolg. Nu wilde het geval dat Ioannou werd geboren als 
Grieks-Cyprioot, in een stad verdeeld door een invasie die bij-
na twintig jaar voor zijn geboorte had plaatsgevonden. Voor 
de artsen van het instituut maakte dat niet uit. “Turks-Cypri-
oten en Grieks-Cyprioten lijden aan dezelfde ziekten”, aldus 
professor Leonidas Phylactou, geneticus en algemeen direc-
teur van het instituut. “Het is onderdeel van onze missie om 
beide gemeenschappen te behandelen.”

Al 29 jaar krijgt Ioannou onmisbare zorg in het instituut, 
waar hij onder behandeling staat van een neuroloog en 
long- en hartspecialisten, en wordt begeleid door een voe-
dingsdeskundige. Hij gaat er ook regelmatig naar de fysio-
therapeut. In die tijd heeft hij een informatica-opleiding 
afgerond en is hij een eigen bedrijf begonnen dat pc’s re-
pareert. Inmiddels is hij verloofd en droomt hij van een ge-
zin. “Als ik niet in het instituut was behandeld, zou ik er nu 
veel slechter aan toe zijn”, zegt hij. “Dankzij de begeleiding 
en nazorg van het instituut heb ik een betere kwaliteit van 
leven. Ik ben productief. Ik kan dromen hebben en plannen 
maken voor mijn toekomst.”

Ioannou is een van de 12.000 patiënten die staan ingeschre-
ven bij het instituut dat is gelegen op een heuvel in Nicosia, 
vlak bij de groene lijn die het eiland verdeelt tussen de Repu-
bliek Cyprus en het gebied dat sinds 1974 door Turkije wordt 
bezet. Het instituut voert ieder jaar 40.000 laboratoriumtests 
uit, in de strijd tegen genetische aandoeningen die over de 
hele wereld voorkomen, zoals multiple sclerose, maar ook 
aandoeningen die met name op Cyprus voorkomen, zoals de 
bloedziekte thalassemie. Het instituut werd opgericht in 1990 
en doet ook onderzoek naar de behandeling van deze ziek-
ten. Het allerbelangrijkst is dat het levens redt. “Zonder het in-
stituut zou het leven van deze mensen in het beste geval heel 
erg zwaar zijn”, aldus de 47-jarige Phylactou. “En ik durf zelfs 
te stellen dat een aantal van hen niet meer in leven zou zijn.”

Meer dan gezondheid: sociale impact

Zoals het geval is met veel belangrijke medische voorzie-
ningen, reikt de impact van het instituut verder dan de ge-
zondheid van zijn patiënten. De gevolgen voor het socia-

Genen 
verenigen een 
verdeeld Cyprus

le en economische leven op Cyprus zijn aanzienlijk, omdat 
het instituut ervoor zorgt dat mensen gezond genoeg zijn 
om te werken en voorkomt dat zij een last worden voor hun 
familie of de staat. Zo hebben de door het instituut uitge-
voerde prenatale tests op thalassemie ertoe geleid dat deze 
ziekte bij pasgeborenen “nu vrijwel niet meer voorkomt”, 
aldus Phylactou.

Om dit belangrijke werk verder te kunnen ontwikkelen, 
wordt in het Cypriotisch Instituut voor Neurologie en Gene-
tica nu een uitbreidingsprogramma doorgevoerd van EUR 
40 mln., wat zorgt voor meer onderzoekscapaciteit en ver-
beterde voorzieningen voor de behandeling en revalidatie 

Het Cypriotisch Instituut voor Neurologie 
en Genetica breidt zijn onderzoek en 
patiëntenzorg uit, voor zowel Griekse als 
Turkse Cyprioten

“Turks-Cyprioten en 
Grieks-Cyprioten lijden 

aan dezelfde ziekten. Het is 
onderdeel van onze missie 
om beide gemeenschappen 

te behandelen.” 
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Kijk online voor meer over de  
EIB en innovatie

•  Chocolade uit Letland die goed is voor het hart  
eib.org/cardiac-chocolate

•  Diagnostische onderzoeken in drie uur in plaats van drie da-
gen eib.org/molecular-diagnostics

van patiënten. De EIB financiert EUR 26 mln. van het pro-
gramma met een krediet dat met name is bestemd voor de 
onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten van het instituut. 
“Dit is een zeer belangrijk centrum voor onderzoek”, vindt 
Nicos Yiambides, de EIB-kredietmedewerker voor Cyprus. 
“Wat ook zeer goed is, is dat het instituut werkt voor beide 
gemeenschappen op Cyprus.”

De EIB, de EU-bank, financierde op Cyprus een aantal medi-
sche voorzieningen en onderzoeksfaciliteiten in het kader 
van een bredere campagne om de economie van het ei-
land te stimuleren, die na een bankencrisis in 2012 en 2013 
was ingestort. Ook het Duits Oncologisch Centrum, dat in 
de herfst van 2017 werd geopend in Limassol, ontving – via 
een lokale intermediair – een EIB-krediet.

De EIB-Groep heeft op Cyprus in de afgelopen vijf jaar   
EUR 1,7 mld. aan kredieten verstrekt voor onderzoek, in-

frastructuur en kleine bedrijven. In 2017 alleen al werd EUR 
333 mln. aan kredieten verstrekt, wat gelijk staat aan 1,8% 
van het bbp van het eiland, het hoogste percentage van 
alle EU-lidstaten.
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Grote investeringen in KLEINE 
bedrijven
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•  285.800 mkb- en midkapbedrijven 
kregen steun 

•  3,9 mln. banen behouden bij mkb- en 
midkapbedrijven

EUR 29,6 mld.
voor kleine en 

middelgrote 
ondernemingen
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Raketten en 
dinosaurussen waar 
kinderen slimmer 
van worden

De Portugese ondernemer die zijn 
financiële baan vaarwel zegde om 
te kunnen spelen

A
ls het maar slijmerig is, lawaai maakt, vreemd is 
of stinkt, vinden kinderen het fantastisch.

Dat is wat Miguel Pina Martins zich tien jaar ge-
leden realiseerde toen hij op zoek was naar een 

nieuwe carrière. Volgens hem gaf wetenschappelijk speel-
goed kinderen niet wat ze nodig hadden, dus zegde hij zijn 
goede baan in de financiële wereld op en begon hij zijn ei-
gen onderneming om iets anders te kunnen bieden. “Al 
mijn geld stopte ik in mijn nieuwe project”, aldus Martins.

Zijn vlakbij Lissabon gevestigde onderneming,  Science4You, 
verkoopt inmiddels honderden verschillende speelgoedarti-
kelen en heeft meer dan 200 mensen in dienst. In 2008 be-
droeg de omzet van de onderneming EUR 54.000. In 2017 
werd een omzet van EUR 20 mln. verwacht.

Grenzen opzoeken met 
wetenschappelijk speelgoed

Wat deed Martins anders dan de anderen? Hij maakte we-
tenschappelijk speelgoed grappiger en spitsvondiger. Hij 
gaf de speelgoedpakketten namen als Explosieve Weten-
schap, de Raketfabriek of Slijmfabriek Slijmerige Slakken. 
Zijn idee kwam voort uit een project aan de universiteit van 
Lissabon, waarbij de opdracht was een nieuwe markt te vin-
den voor wetenschappelijk speelgoed. “We wilden dingen 
vinden die kinderen leuk vinden, zoals het maken van zeep, 
slijm, een raket, snoep, een explosie, en hen vervolgens la-
ten zien hoe ze het zelf anders konden aanpakken”, aldus 
Martins.

Het speelgoed van Martins is leuk en zelfs grappig, maar 
leert kinderen ook over wetenschap, scheikunde en na-
tuurkunde, terwijl ze tegelijkertijd hun creativiteit en so-
ciale vaardigheden verbeteren. De spellen stimuleren 
nieuwsgierigheid en het kind wordt zich bewuster van zijn 
omgeving. De onderneming publiceert de blog ‘de Kleine 
Wetenschapper’, waar kinderen leren waarom ze geeuwen, 
waarom muskieten steken en waarom driehoeken zo be-
langrijk zijn.

De EIB verstrekte een lening van EUR 10 mln. om 
 Science4You te helpen groeien. De lening is verstrekt uit 
hoofde van het Investeringsplan voor Europa, dat zich richt 
op het stimuleren van kleinere, innovatieve ondernemin-

gen die door de commerciële banken als te onervaren of te 
riskant worden beschouwd. “Science4You is een snelgroei-
ende onderneming die begon als een academisch project, 
en ieder jaar zijn ze gegroeid en laten ze positieve cijfers 
zien”, aldus Francisco Alves da Silva, de EIB-kredietmede-
werker die deze transactie heeft gesloten. Science4You 
combineert de EIB-lening met EUR 10 mln. eigen geld en 
gaat daarmee investeren in betere apparatuur voor het ma-
ken van speelgoed, het verbeteren van de online verkoop 
en reclame en het ontwikkelen van nieuwe ideeën voor 
speelgoed. De onderneming, die nu 40% van haar speel-
goed in Portugal verkoopt, gaat de financiering ook gebrui-
ken voor uitbreiding in Europa en daarbuiten. 

Maximaliseren van cognitieve 
vaardigheden

Naast parfum, zeep en slijm heeft Science4You ook pakket-
ten over spa’s, geneesmiddelen, dinosaurussen, scheikun-
de, raketten, explosies, kristallen en koken. Ieder pakket is 
gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en bevat kleur-
rijke, gedetailleerde handleidingen waarin de experimen-
ten en het onderzoek worden toegelicht.

Zelfs de reclame van de onderneming is speels. In de video’s 
voor de Parfumfabriek, Lipstickfabriek of Explosieve Weten-
schap is een wetenschapper te zien die de ene vloeistof bij 
de ander giet, waarna zijn laboratorium in rook opgaat. “We 
denken dat we de juiste balans hebben gevonden tussen le-
ren en spelen: ouders willen dit educatieve speelgoed wel 
kopen en kinderen willen er ook echt mee spelen”, zegt Mar-
tins. “Het vinden van deze balans blijft altijd moeilijk.”

“We wilden dingen vinden 
die kinderen leuk vinden, 
zoals het maken van zeep, 
slijm, een raket, snoep, een 
explosie, en hen vervolgens 

laten zien hoe ze het zelf 
anders konden aanpakken.”
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Vera Marques (links) en Madalena Ribeiro van Science4You doen een 
grappig experiment op het verjaardagspartijtje van Carlota Costa.
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N
adat hij een jaar in een apotheek in Luxemburg had 
gewerkt, hoorde de Syrische vluchteling Mahmoud 
Al-Fayyad over een lokaal bedrijf dat zich bezig-
hield met microfinanciering: microlux. “Ik ben altijd 

een enthousiaste kok geweest”, dacht hij. “Waarom zou ik het 
niet proberen? Per slot van rekening is koken een fantastische 
manier om je cultuur te delen.” De gerechten in het door hem 
geopende restaurant worden allemaal bereid door vrouwelij-
ke Syrische vluchtelingen. Syriously heeft plaats voor 100 gas-
ten in een pand dat voor het symbolische bedrag van EUR 1 is 
geschonken door de eigenaar, die Mahmoud had ontmoet via 
het Luxemburgse Rode Kruis. De tafels zijn vaak twee keer per 
avond bezet.

“Ik heb nu acht mensen in dienst en ik heb besloten om de le-
ning binnen twee jaar terug te betalen”, zegt hij. “Dankzij dit 
microkrediet kon ik een nieuw leven beginnen en bijdragen 
aan de economie van mijn nieuwe thuisland. Ik ben alle men-
sen die mij vanaf het begin hebben vertrouwd en gesteund 
ontzettend dankbaar.”

Microlux is een instelling voor microkrediet die door het Eu-
ropees Investeringsfonds wordt ondersteund vanuit het 
EU-programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie. 
Sinds maart 2016 biedt het kansen aan kleine ondernemers in 
Luxemburg. Hoewel Luxemburg een rijk land is dat een sterke 
groei kent, komt hier en daar wel baanonzekerheid en armoe-
de voor. Microlux is de eerste lokale instelling voor microfinan-
ciering die zich richt op Luxemburg.

Het EIF, dat onderdeel is van de EIB-Groep, schat het potentiële 
aantal kredietaanvragen in Luxemburg op 400 in vijf jaar. Ka-
rin Schintgen van BGL BNP Paribas, de belangrijkste aandeel-
houder van microlux, geeft aan dat dit belangrijk is omdat “in 
Europa 30% van de nieuwe micro- en kleine ondernemingen 
wordt opgezet door mensen zonder baan”.

Een passie voor de tango

Met een krediet van EUR 10.000 van microlux bracht Rodolfo 
Aguerrodi de tango mee uit zijn eigen stad, Buenos Aires en 
richtte de Dance Factory op in Luxemburg, waar hij nu drie jaar 
woont. “Ik begon met het geven van danslessen in de clubs 
van de Europese instellingen, maar ik merkte al snel dat het 
tangodansen professioneler moest worden”, aldus Aguerrodi.

Microfinanciering 
voor een Syrische 
vluchteling en een 
tangoleraar

Microlux biedt sociaal uitgesloten 
personen in Luxemburg de kans 
om een eigen bedrijf te starten
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Hij lost EUR 258 per maand af. Het is een klein bedrag, maar 
het zijn dit soort kredieten die de economie van Europa 
soepel laten draaien. “We hadden ook verder gekund zon-
der de lening, maar nu konden we ons hoofd boven water 
krijgen en ons concentreren op onze kernactiviteiten”, legt 
 Aguerrodi uit.

Hij heeft acht docenten in dienst en zijn lessen zitten vrijwel de 
hele week vol. Dat geldt ook voor de danslessen die worden ge-
geven als therapie voor de ziekte van Parkinson en Alzheimer.

Zelfs in een overwegend rijk land als Luxemburg is er dus 
vraag naar microkrediet.

“Ik ben alle mensen die mij vanaf 
het begin hebben vertrouwd en 
gesteund ontzettend dankbaar”

Kijk online voor meer over de  
EIB en het mkb

 •  Kijk voor onze start-up cartoon The Brood, van de Estse kun-
stenaar Madis Ots, online op eib.org/startup-cartoon

•  Maak kennis met de Zweedse onderneming die betalingen 
met bankpas of creditcard voordeliger maakt eib.org/izettle
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Infrastructuur om Europa 
te verbinden
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•  10.924 MW aan nieuwe capaciteit voor 
stroomopwekking

•  waarvan 99,6% uit duurzame bronnen

•  76.557 km aan nieuwe of 
gemoderniseerde stroomkabels

• 36,8 mln. slimme meters geïnstalleerd

•  10,4 mln. huishoudens voorzien 
van stroom 

•  572.324 nieuwe of verbouwde 
woningen in de sociale sector

•  735 mln. extra passagiers in het openbaar 
vervoer dankzij EIB-financiering

•  45,7 mln. mensen met betere 
gezondheidszorg

EUR 18 mld.
voor de infrastructuur

Een Vélib-fiets in Parijs
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D
avid Pena woont in een kleine stad aan de rivier, 
zo’n 30 kilometer ten westen van Parijs. Voor hem 
is mobiliteit een dagelijks punt van zorg. “Het ge-
beurt me regelmatig dat ik op het station aankom 

en zie dat de trein vertraging heeft of helemaal niet rijdt”, ver-
telt de 42-jarige helikoptertechnicus.

De Parijse Métro wordt vaak beschouwd als een van de bes-
te metro’s ter wereld en een recent mondiaal onderzoek 
plaatste de stad in de top tien voor stedelijke mobiliteit. De 
omliggende regio heeft echter grote problemen. “Het me-
trostelsel in Parijs is zeer oud, vergelijkbaar met Londen”, 
zegt Caroline Lemoine, vervoersingenieur bij de EIB. “Om 
het niveau van de dienstverlening te verbeteren en de toe-
gankelijkheid te vergroten, moet het netwerk worden ge-
moderniseerd en uitgebreid. Dat vereist enorme investerin-
gen, en dat is waar we, bij de EIB, aan bijdragen.”

De regio Île de France, waarvan Parijs de hoofdstad is, heeft 
ongeveer 12 mln. inwoners, een aantal dat in de afgelopen 
eeuw is verdrievoudigd. Dagelijks worden er meer dan acht 
miljoen reizen gemaakt met het regionale vervoersnetwerk 
van Parijs. De bevolkingsgroei heeft gezorgd voor vast-
goedprijzen die de pan uit rijzen, waardoor veel inwoners 
40 kilometer buiten de stad zijn gaan wonen, in gebieden 
met minder vervoersverbindingen. “We kampen met pro-
blemen van meer dan honderd jaar geleden, waarvoor we 
nu een oplossing moeten vinden”, aldus Laurence Debrin-
cat, een Parijse mobiliteitsexpert bij Île-de-France Mobilités 
dat verantwoordelijk is voor het regionale vervoersnetwerk.

Plannen voor de toekomst

De EU-bank helpt Parijs al tientallen jaren met het investe-
ren in vervoer. Grote recente transacties zijn bijvoorbeeld:
 
•  EUR 800 mln. aan EIB-leningen voor het terugbrengen 

van de tram
•  EUR 200 mln. ter ondersteuning van de elektrische auto’s 

van Autolib’
•  EUR 2,5 mld. voor het ambitieuze project Grand Paris Ex-

press, een van de grootste uitbreidingsplannen voor een 
metro ter wereld.

De Grand Paris Express zal de omvang van de Métro ver-
dubbelen met 200 kilometer aan nieuwe spoorlijnen en 
meer dan 70 extra stations. Het doel van het project is om:
•  geïsoleerde voorsteden met elkaar te verbinden
•  de dagelijkse files die smog veroorzaken terug te dringen
•  de zakendistricten, luchthavens en universiteiten met el-

kaar te verbinden
•  geïsoleerde voorsteden te verbinden met Parijs.
 
“Het project Grand Paris gaat heel wat tijd kosten, maar het 
gaat ervoor zorgen dat we een van de beste vervoersnet-
werken ter wereld krijgen”, aldus Debrincat.

De forensentreinen van de RER die de voorsteden bedienen 
worden ook opgeknapt, met nieuwe wagons en seinen. Lijn 
A van de RER, met een lengte van meer dan 100 kilometer, 
is de drukste lijn in Europa en vervoert 1,2 mln. passagiers 
per dag. Deze lijn, die het centrum van Parijs doorkruist op 
weg naar de westelijke en oostelijke voorsteden, wordt van 
2015 tot 2020 gerenoveerd. Met het project wordt 24 kilo-
meter rails vervangen.

Hoe Parijs beter 
bereikbaar wordt

Het kost miljarden euro’s, maar Parijs 
geeft vorm aan het vervoersnetwerk 
van de toekomst
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“Het is echt noodzakelijk om het spoorwegnet rondom de 
stad te onderhouden”, zegt Debrincat. “Het kost miljarden 
euro’s om de spoorlijnen en elektrische seinen te vervangen, 
maar we hadden dit eigenlijk al jaren eerder moeten doen.”

In Parijs heeft men ook een van de meest succesvolle fiets-
deelprojecten ter wereld, met wel 14.500 fietsen op 1.230 
stations. Sinds het eind van de jaren ’90 is de stad druk be-
zig met het aanleggen van fietspaden en inmiddels ligt er 
ongeveer 700 kilometer aan fietsroutes.

Ook de lijnen voor elektrische bussen worden uitgebreid. 
Het is de bedoeling dat in 2025 80% van de bussen elek-
trisch is en dat de rest op biogas rijdt. Parijs beschikt al over 
één volledig elektrische lijn waarop 23 bussen rijden.

En laten we Autolib’ niet vergeten: de dienst voor het de-
len van elektrische auto’s die is gestart in 2011 en nu bijna 
4.000 elektrische auto’s aanbiedt in en om Parijs, en meer 
dan 100.000 geregistreerde gebruikers heeft. De EU-bank 
financierde het onderzoek naar en de ontwikkeling van de 
accu’s van de Autolib’ auto’s en de invoering van de dienst.

Pena, die in een van de westelijke voorsteden woont, geeft 
aan dat hij optimistisch is over de toekomstige mobiliteit in 
Parijs – en zijn dagelijkse rit naar zijn werk. Er bestaan plan-
nen om de forensentreinen van de RER ook naar zijn dorp te 
laten rijden. “Frankrijk loopt zeker voorop als het gaat om 
het gebruik van nieuwe technologie”, zegt hij, “maar verbe-
teringen blijven nodig.”

Het project Grand Paris 
“gaat ervoor zorgen dat 

we een van de beste 
vervoersnetwerken ter 

wereld krijgen.”
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I
n de lente en zomer van 2017 viel er in Rome nauwelijks 
regen. De weinige neerslag en de hoge temperaturen be-
tekenden minder water voor de Romeinen en men vrees-
de dan ook dat het water, net als in diverse steden in mid-

den-Italië, zou worden gerantsoeneerd.

Maar de zomerse hittegolven zijn niet de enige reden voor 
de problemen met water. Door verouderde netwerken gaat 
gemiddeld 35% van het water verloren in de leidingen, voor-
dat het bij de kraan komt. Deze moeten dringend worden 
gemoderniseerd, maar de kleine Italiaanse waterbedrijven 
hebben grote moeite om dit gefinancierd te krijgen.

Daarom sprong de EIB bij met een programmalening van 
EUR 200 mln. voor investeringen in de infrastructuren voor 
water en afvalwater in heel Italië. Er wordt financiering ver-
strekt voor vier tot acht waterprojecten van elk tussen de 
EUR 30 mln. en EUR 100 mln. “Kleine waterbedrijven worden 
te risicovol geacht voor rechtstreekse financiering”, zegt De-
spina Tomadaki, de EIB-kredietmedewerker die deze opera-
tie leidt, “maar het Investeringsplan voor Europa maakt deze 
financiering mogelijk. Dit is de eerste operatie in zijn soort 
die is gericht op kleine en middelgrote waterbedrijven.”

In Italië worden waterdiensten door de overheid geregu-
leerd via 64 verzorgingsgebieden. Meer dan 2.700 bedrij-
ven leveren diensten aan zo’n 7.700 gemeenten. Enkele grote 
spelers bedienen ongeveer 50% van de bevolking. De meer-
derheid van de bedrijven is echter maar klein en voor hen is 
het moeilijk om geld te lenen. Het resultaat: de investerings-
kloof tussen het werk dat in de Italiaanse watersector moet 
gebeuren en het werk dat daadwerkelijk wordt uitgevoerd, 
groeit al jaren. Het gaat nu om ongeveer EUR 3 mld. per jaar. 
De EIB-programmalening helpt deze kloof verkleinen.

In sommige regio’s in Italië is het extra moeilijk om finan-
ciering te krijgen. “De programmalening richt zicht op deze 
ondernemingen in Midden- en Zuid-Italië, waar de investe-
ringsbehoefte het grootst is”, aldus Patricia Castellarnau, de 
EIB-econoom die bij deze transactie was betrokken.

De programmalening zal naar verwachting zorgen voor on-
geveer 2.000 nieuwe banen, en daarmee de lokale bevolking 
en bedrijven vooruit helpen.

Investeren 
in Italiaanse 
waterleidingen

Italiaanse waterbedrijven krijgen finan-
ciering om lekkende reservoirs en oude 
leidingen op te knappen
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Kijk online voor meer over de EIB en infrastructuur
•  Ontdek wat in Las Palmas wordt bedoeld met een metroguagua  

eib.org/metroguagua

•  Bekijk hoe een aantal historische gebouwen in Bratislava wordt opgeknapt  
eib.org/bratislava-urban-renewal

In 2017 werden in het kader van deze 
programmalening twee deeltransac-
ties gesloten: een lening van EUR 50 
mln. aan Brianzacque, actief in Monza 
en Brianza in de regio Lombardije, en 
een lening van EUR 20 mln. aan AMAP, 
een nutsbedrijf in Palermo.
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Klimaat en milieu  
voor een DUURZAME toekomst
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Het Rhodope-berggebied, Bulgarije, locatie van een van de 
projecten voor natuurbehoud van Rewilding Europe

Onder andere biodiversiteit, schone lucht, 
schoon water, veilig vervoer, duurzame 
energie en zuiniger energiegebruik

De Bank wil dat meer dan 25% van haar totale 
kredietverlening in de overheidssectoren 
naar klimaatactie gaat

In 2017 besteedde de EIB EUR 19,4 mld. 
aan klimaatactie

Dat is 28,2% van al haar financieringen

•  Duurzame energie – EUR 4,4 mld.

•  Zuiniger energiegebruik – EUR 4,8 mld. 

•  Minder koolstofuitstoot en klimaatvriendelijk 
vervoer – ruim EUR 7,1 mld.

•  Onderzoek, ontwikkeling en innovatie – 
EUR 1 mld.

•  Bebossing, afval en afvalwater  – EUR 0,5 mld.

•  Overige sectoren – EUR  0,7 mld.

•  Klimaatadaptatie – EUR 0,8 mld.

* Bovenstaande cijfers zijn gecontroleerd door een externe accountant

EUR 16,7 mld.
voor het milieu 
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H
et Rhodope-berggebied in Bulgarije met zijn meer 
dan 2.000 meter hoge toppen, diepe kloven met ri-
vieren en steile rotsen, beslaat bijna 15.000 vierkan-
te kilometer. Het is een van de belangrijkste broed-

plaatsen voor de wereldwijd bedreigde Egyptische gier, en de 
enige broedplaats voor de vale gieren in het land.

Het Rhodope-berggebied is een van de acht locaties van Re-
wilding Europe, een netwerk met een nieuwe visie op natuur-
bescherming. Nu mensen steeds meer richting de grote stad 
verhuizen, richt Rewilding Europe zich op landelijke gebieden 
waar het aantal inwoners afneemt en brengt het de wilde na-
tuur daar terug. Dit gebeurt enerzijds door het herstellen van 
zichzelf in stand houdende ecosystemen die essentieel zijn 
voor biodiversiteit en anderzijds door het ontwikkelen van 
nieuwe, op de natuur gebaseerde economieën.

Rewilding Europe wordt door de EIB met EUR 6 mln. gesteund, 
mede vanuit de door de EIB en de Europese Commissie inge-
stelde Faciliteit voor de financiering van natuurlijk kapitaal. “In 
toenemende mate wordt erkend dat overheidssubsidies niet 
voldoende zijn om de kosten van natuurbescherming te dek-
ken”, zegt Jane Feehan, EIB-medewerker voor milieu- en kli-
maatinvesteringen. “Het Rewilding Europe netwerk stelt de 
natuur centraal, maar werkt eveneens aan een sterk verdien-
model, waardoor het nu in staat is om geld te lenen voor uit-
breiding van de activiteiten.”

In de Bulgaarse Rhodopen werkte Rewilding Europe samen 
met lokale ondernemers om kleinschalig toerisme te stimu-
leren. Dit deden zij door het repareren van schuilhutten voor 
natuurfotografie en het trainen van lokale ondernemers, en 
door te laten zien wat de commerciële waarde van wilde na-
tuur is. Het uiteindelijke doel is natuurontwikkeling in de regio 
te financieren, en een halt toe te roepen aan het vergiftigen, 
het stropen en de elektrocuties – door elektriciteitskabels 
– die het aantal vale gieren heben gereduceerd tot slechts 
tien paar.

Rewilding Europe heeft een hondenbrigade opgericht die ge-
varen voor gieren, zoals vergiftiging, kan opsporen. De orga-
nisatie bouwt kunstmatige nesten die zwarte gieren moeten 
aantrekken om nieuwe koloniën te stichten, en werkt samen 
met lokale elektriciteitsbedrijven om hun elektriciteitskabels 
te isoleren. Terwijl de lokale bevolking giftig lokaas gebruikt 

Lening afbetalen 
met wilde paarden

Een nieuwe oplossing voor biodiversiteit 
doet oeroude dieren herleven

om de wolvenpopulatie beperkt te houden, introduceerde 
Rewilding Europe damherten en edelherten zodat er voor de 
wolven meer natuurlijke prooi beschikbaar is. Dat is essentieel 
wanneer je gieren wilt aantrekken, aangezien de vogels zich 
voeden met wat de wolven voor hen overlaten aan het karkas.

Hoe reageert de lokale bevolking hierop? “Uiteraard betrek-
ken we hen bij de nieuwe aanpak”, zegt Wouter Helmer, hoofd 
natuurontwikkeling van Rewilding Europe. “Er zijn steeds min-
der herders in dit gebied. De overgebleven herders begrijpen 
dat de introductie van herten in het gebied betekent dat de 
wolven minder belangstelling zullen hebben voor hun scha-
pen en vee, omdat het voor wolven altijd makkelijker is om op 
wilde dieren te jagen.”

De lokale bevolking begrijpt ook dat natuurontwikkeling bij-
draagt aan de diversificatie van hun inkomstenbronnen van-
wege de aantrekkingskracht van wilde natuur op toeristen uit 
de hoofdstad Sofia en uit het buitenland. Dat betekent dat ze, 
naast de veehouderij, geld kunnen verdienen met bed-and-
breakfasts. “Ze zien ook dat een levende wolf meer waard is 
dan een dode”, zegt Helmer. “Dus door ons werk gaan ze an-
ders kijken naar hun relatie met de natuur.”

Een oeroude soort die was 
uitgestorven, is weer terug

De kansen voor het toerisme bestaan niet alleen uit schuilhut-
ten voor fotografen in de Rhodopen. Rewilding Europe intro-
duceerde ook de Europese Safari Company. Maar wat heeft 
de Europese fauna te bieden in vergelijking met de Afrikaan-
se dieren waar je bij een safari meestal aan denkt? Oerossen, 
bijvoorbeeld: de wilde voorouders van onze inheemse runde-
ren, die zijn afgebeeld op grotschilderingen. Ze worden wel 
1,80 meter hoog, hebben enorme horens en kunnen meer 
dan 1.000 kilo wegen. In de Griekse mythologie nam Zeus de 
gedaante aan van een oeros om de prachtige prinses Europa 
te verleiden en ontvoeren, en stichtte zo Europa.

Oerrunderen ontwikkelden zich gedurende het tijdvak dat we 
het Pleistoceen noemen en stierven ongeveer 400 jaar gele-
den uit. Maar hun genen leven nog altijd voort in enkele oude 
runderrassen. Een van de taken van Rewilding Europe is om, 
met behulp van deze oude runderen, de Tauros te fokken, een 
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Door natuurontwikkeling 
“gaan ze anders kijken naar 
hun relatie met de natuur.”

oeros-achtig wild rund dat zelfstandig kan overleven. Waar-
om is dit zo belangrijk? “Voor biodiversiteit is een diversiteit 
aan landschappen nodig”, legt Helmer uit. “Niet alleen bos-
sen, maar ook open gebieden. Op dit moment bevinden we 
ons, voor het eerst in de geschiedenis, in een fase waarin op 
veel plaatsen niet meer wordt gegraasd, Daardoor wordt de 
diversiteit van natuurlijke graslanden, met hun bloemen, vo-
gels en vlinders, niet langer door hun natuurlijke architecten 
onderhouden.”

Oorspronkelijk was de oeros een van de belangrijkste soorten 
die daarvoor zorgde. Deze taak werd, zeker in de afgelopen 
paar duizend jaar, mede uitgevoerd met de hulp van boeren 
en hun vee, maar de traditionele manier van grazen nadert in 
snel tempo zijn einde. Nu er minder mensen op het platteland 
zijn die kiezen voor het boerenleven, zijn er grote gebieden 
waar natuurlijke grazers als de oeros zijn uitgestorven en het 
landbouwvee eveneens in aantal afneemt. “Wij besloten om 
de oorspronkelijke grazers terug te brengen”, vertelt Helmer.

Hij legt uit dat 99% van de genen van de oorspronkelijke gra-
zers nog altijd zijn terug te vinden in de genen van de gedo-
mesticeerde rassen. Daarom heeft het Tauros-programma di-
verse primitieve rassen gebruikt om een meer robuuste koe 

te fokken die zichzelf weet te redden. Inmiddels zijn er enkele 
honderden dieren gefokt en de eerste resultaten van het te-
rugplaatsen in het wild zijn veelbelovend.

Wilde paarden die zijn uitgezet in de Rhodopen, de nieuwe 
oerosachtige Tauros en de Europese bizon of wisent – alle-
maal maken ze deel uit van een ander soort vernieuwing waar 
Rewilding Europe voor heeft gezorgd: de European Wild-
life Bank. “Het werkt bijna als een echte bank”, zegt Helmer. 
Landeigenaren kunnen primitieve paarden lenen om op hun 
land te laten grazen, en na vijf jaar geven ze de helft van hun 
kudde terug. Aangezien de kudde normaalgesproken met 
25% per jaar groeit, krijgt de bank meer paarden terug dan zij 
heeft uitgeleend, en de landeigenaar houdt een zelfde aantal. 
“Je kunt het zien als een heel aardig rentepercentage”, aldus 
Helmer.

Als landeigenaren aantonen dat zij het graasgebied voor de 
wilde paarden hebben uitgebreid, mogen ze de extra paar-
den nog vijf jaar houden.

Bekroond imker Sanjin Zarkovic 
bij zijn bijenhouderij in Melnice, 
Kroatië, onderdeel van een 
project van Rewilding Europe
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T
en tijde van de Duitse hereniging kwam twee derde 
van de riolering van Essen uit in de rivier de Emscher. 
Slachthuizen en staalfabrieken loosden er hun kada-
vers en afval, en de rivier vormde een opslagplaats 

voor zware metalen en uitwerpselen. Het Emschergenossen-
schaft – in 1899 opgericht door negentien gemeenten en di-
verse ondernemingen als het eerste genootschap voor afval-
waterbeheer in Duitsland – stelde een ambitieus plan op om 
de rivier terug te brengen in zijn natuurlijke staat. Het was 
een enorme klus, maar het heeft gewerkt.

Uli Paetzel, algemeen directeur van het Emschergenossen-
schaft, gaat nu met zijn kinderen naar groene recreatie-
gebieden op de rivieroevers. “Dit is binnen Europa het 
grootste project waarbij een volledig rivierlandschap is her-
steld en voor blijvende verandering heeft gezorgd”, zo zegt 
hij. “De mensen hebben hun rivier teruggekregen.”

In 2017 riep de Europese Commissie Essen uit tot Groe-
ne hoofdstad van Europa, een jaarlijkse prijs voor een stad 
die voorop loopt op het gebied van milieuvriendelijk wo-
nen in de stad. De voormalige mijnstad beschikt nu over 
een openbaar park van 23 hectare, het water is van hoge 
kwaliteit en in het stadscentrum gelden beperkingen 
voor het verkeer. “Roet, vuil, stank en rokende schoor-
stenen – dat is waar mensen van buiten Essen de stad nog 
steeds mee associëren”, zegt Matthias Sinn, hoofd van de 
afdeling milieu van de stad. “Maar Essen is mooier en groe-
ner dan je zou denken. De vele parken en watergebieden 
maken het leven hier heerlijk.”

De milieuprestaties waardoor Essen de titel Groene hoofd-
stad kreeg zijn onder andere:
• 13.000 banen in de innovatieve groene sector
• 95% van de bevolking woont nu op minder dan 300 

meter van groene stedelijke gebieden
• 376 kilometer aan fietspaden
• 128.000 m2 aan wegen die zijn voorzien van geluidsbe-

perkend asfalt

Een blauwdruk 
voor een groene 
stad

Essen was ooit synoniem voor industriële 
vervuiling, maar in 2017 werd het uitge-
roepen tot Groene hoofdstad van Europa. 
De Duitse stad onthult het geheim achter 
deze revolutie op milieugebied.

En de ambitieuze doelen die Essen zichzelf stelt:
• in 2020 is de CO2-uitstoot met 40% verlaagd
• in 2035 wordt 25% van alle reizen per fiets gemaakt
• in 2025 zijn er 20.000 banen in de milieusector
• in 2020 wordt 65% van alle afval gerecycled. 

Het groen maken van Essen behelst ook een project voor het 
aanleggen van 400 kilometer aan nieuwe ondergrondse rio-
leringen en natuurherstel van 350 kilometer aan rivieroevers. 
“Wat opvalt aan dit project is de enorme regionale schaal, 
het gebruik van geavanceerde technieken en de toegeno-
men biodiversiteit” zegt EIB-econoom Sebastian Hyzyk.

De kosten van de operatie bedragen EUR 5,3 mld., waarvan 
de EIB ongeveer 30% financiert. Na twee eerdere kredieten 
verstrekte de Bank in 2017 nog eens EUR 450 mln. voor de 
voortzetting van het project.
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“De vele parken en 
watergebieden maken het 

leven hier heerlijk”
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O
mdat het zo ontzettend sterk is, is titanium ver-
noemd naar de sterke titanen uit de Griekse my-
thologie. Het is ook licht, corrosiebestendig en 
buigt zonder te breken. Dankzij deze eigen-

schappen is het een strategische grondstof voor veel produc-
ten, zoals vliegtuigrompen, raketten, ruimtevaartuigen en 
pantsermateriaal.

Het probleem is dat het niet eenvoudig is om in Europa aan 
titanium te komen of om niet gebruikt schroot rendabel te 
recyclen. Grote bedrijven als Airbus doen vaak een beroep 
op de VS of Rusland wanneer zij titanium nodig hebben of 
schroot willen recyclen. Een nieuwe Franse fabriek met de 
naam EcoTitanium lost dit probleem nu op door bij het re-
cyclen van titanium gebruik te maken van geavanceerde 
ovens en andere technologie. Dit proces is ook goed voor 
het milieu omdat er minder uitstoot is: voor het recyclen 
van titanium is minder energie nodig dan voor het zuiveren 
van titaniumerts.

“Titanium is een waardevol metaal en we gaan de voor-
raad aanzienlijk vergroten”, zo zegt Thomas Devedjian, fi-
nancieel directeur bij Eramet, het mijn- en metaalcon-
cern dat EcoTitanium heeft ontwikkeld in het vulkanische 
midden-Frankrijk.

EcoTitanium maakt gebruik van de nieuwste techno-
logie op het gebied van plasma- en vacuüm-ovens die 
 minder energie verbruiken dan andere smeltmethoden. 
Een plasma- oven smelt stoffen met verhit gas, terwijl een 
 vacuüm-oven smelt zonder lucht om verontreiniging te 
voor komen. Titanium vereist speciale smeltapparatuur om-
dat het zo hittebestendig is.

Goedkoper en minder verspillend

Titanium is niet zeldzaam, maar het is duur omdat het 
moeilijk is te zuiveren. De productie ervan vergt veel arbeid 
en extreme hitte, en is zes keer zo duur als de productie van 

Recycling 
levert Europa 
waardevol 
titanium

Nieuwe Franse fabriek zorgt voor het 
behoud van een belangrijke grondstof en 
beschermt het klimaat

staal. Het bewerken van titanium levert veel schroot op dat 
vaak naar landen buiten Europa worden gestuurd voor her-
gebruik. Bij het maken van sommigen vliegtuigonderdelen 
eindigt 90% van het titanium als schroot.
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Kijk online voor meer over de 
EIB en het milieu

•  Lees meer over de milieuprojecten van de EIB, 
zoals de grensverleggende financiering voor de 
Ierse bossen eib.org/irish-forests

De nieuwe recyclingfabriek in Saint-Georges-
de-Mons gaat een titaniumlegering leveren 
die geschikt is voor gebruik in de luchtvaart en 
die iets goedkoper is dan nieuw titanium, en 
minder verspillend. Dankzij de fabriek wordt 
er per jaar 100.000 ton minder kooldioxide 
uitgestoten.

De Europese Investeringsbank verstrekte de fa-
briek een krediet van EUR 30 mln. met dekking 
van het Investeringsplan voor Europa. De totale 
kosten van de fabriek bedroegen ongeveer EUR 
48 mln.

“Europa heeft behoefte aan dit soort innovatie”, 
zegt Mariateresa Di Giacomo, senior krediet-
medewerker bij de EIB.

Titanium wordt ook gebruikt in scheepsrom-
pen, fietsframes en in de chemische industrie. 
Het hecht goed aan bot dus het is ook bruikbaar 
voor tandheelkundige implantaten en prothe-
sen. Titaniumdioxide, het materiaal dat wordt 
gebruikt voor het zuiveren van titaniummetaal, 
is een uitstekende witmaker voor verf, zonne-
brandmiddel en tandpasta.

“Dit is een fantastisch project”, zegt Di Giacomo. 
“Het bevat een beetje van alles: nieuwe techno-
logie, extra banen, minder afval en het draagt 
bij aan de circulaire economie.”

“Europa heeft behoefte aan 
dit soort innovatie.”

INTEGRALE OPLOSSING 
VOOR TITANIUM

UKAD

AUBERT &DUVAL

ECOTITANIUM

SPONS

SMEDEN

STAVEN

GIETVORMEN

VACUÜM 
BOOGSMELTEN

SCHROOT

VERWERKING

PRODUCTEN

PLASMABOOGSMELTEN

GESLOTEN 
GIETVORM

MKAD
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Speler op de wereldmarkt
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Workers on the rice plantation 
near Saint-Louis, Senegal

•  Oostelijke buurlanden – EUR 0,88 mld.

•  Uitbreidingslanden en EVA – EUR 1,62 mld.

•  Middellandse Zeegebied – EUR 1,96 mld. 

•  Afrika, het Caribische gebied en de  
Stille Oceaan, LGO’s en Zuid-Afrika – 
EUR 1,47 mld.

•  Azië en Latijns-Amerika – EUR 1,99 mld.

EUR 7,91 mld.
aan nieuwe kredieten   

buiten de EU 
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E
en keer per twee weken draaien families in Jordanië 
de kranen open en laten tot maximaal vier kubieke 
meter drinkwater in de tanks op hun dak stromen. 
Dat is slechts een derde van de hoeveelheid die ze 

nodig hebben, maar meer krijgen ze niet. “De mensen lij-
den hier aanzienlijk onder”, vertelt Nabil Zoubi, project-
directeur van een ambitieuze onderneming waarbij het 
water van de Rode Zee wordt gebruikt om het tekort te ver-
minderen en de Dode Zee nieuw leven in te blazen.

Als een van de droogste landen ter wereld heeft Jordanië 
onvoldoende zoet water voor zijn groeiende bevolking en 
de 1,3 mln. Syrische vluchtelingen die het opvangt. Water 

Nieuw leven voor 
de Dode Zee

Israëli’s, Palestijnen en Jordaniërs 
bundelen hun krachten in reactie op een 
regionale watercrisis

vormt ook een probleem in Israël en in Palestina, en door 
klimaatverandering wordt het nog erger. Daarnaast heeft 
het omleiden van het toevoerwater van de Dode Zee er-
voor gezorgd dat het bijbelse meer is gekrompen, wat tot 
milieuproblemen leidt.

Het plan houdt in dat van zeewater uit de Rode Zee drink-
water wordt gemaakt. Het zeer zoute pekelwater dat over-
blijft na ontzilting wordt via een pijpleiding van 180 kilo-
meter overgebracht naar de Dode Zee en vermindert zo 
de daling in de waterstand. Jordanië krijgt straks drie da-
gen per week stromend water, in plaats van de acht uur per 
twee weken die het nu krijgt.



412017 OVERZICHT VAN ACTIVITEITEN

Nog een voordeel: aangezien de Dode Zee het laagste punt 
ter wereld is, zal het water 600 meter naar beneden stro-
men waardoor per jaar 32 megawatt aan hydro-elektriciteit 
kan worden opgewekt.

De EIB heeft voor het project een door de EU gefinancierd 
programma voor technische bijstand ingeroepen ter waar-
de van EUR 2 mln. De Franse overheidsinstelling ter bevor-
dering van duurzame ontwikkeling, Agence française de 
développement (AFD), werkt samen met de EIB om het suc-
ces van het project te garanderen.

Water ruilen en delen

Het idee van een pijpleiding van de Rode Zee naar de Dode 
Zee stamt al uit de tijd van het vredesakkoord tussen Israël en 
Jordanië in 1994. Maar pas in 2013 ondertekenden Israël, Jor-
danië en Palestina een principeakkoord over het huidige plan.

Het project Rode Zee-Dode Zee draagt bij aan het EIB-initia-
tief voor economische veerkracht, een belangrijk programma 

om investeringen in de regio te stimuleren. De EIB overweegt 
ook een lening van EUR 60 mln. aan de regering van Jordanië 
– die ook financiering van Franse, Italiaanse en Spaanse ont-
wikkelingsorganisaties ontvangt – ter ondersteuning van de 
overheidsbijdrage aan het project.

Dit gezamenlijke financiële EU-pakket kan worden gecom-
bineerd met een bijdrage van EUR 40 mln. uit de door de EU 
gefinancierde investeringsfaciliteit voor het nabuurschaps-
beleid. “De EU steunt dit omvangrijke project middels een 
integrale benadering”, aldus Andrea Fontana, de EU-ambas-
sadeur in Jordanië. “Er zijn EU-subsidies, toezeggingen van 
Italië, Frankrijk en Spanje, en alles wordt gecoördineerd door 
de AFD en de EIB.” Het project komt ook in aanmerking voor 
een subsidie van USD 100 mln. van USAID.

Naar verwachting zal de EIB daarnaast een lening van maxi-
maal EUR 200 mln. verstrekken aan het bedrijf dat de aanbe-
steding voor dit project wint.

“Jordanië krijgt straks 
drie dagen per week 
stromend water, in 

plaats van de acht uur 
per twee weken die het 

nu krijgt.”
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A
madi leunt tegen de lemen muur van haar huis 
en denkt aan de tijd dat ze uren in de Ethiopische 
zon stond te wachten op haar sociale uitkering. 
Vaak was het geld er uiteindelijk gewoon niet en 

Amadi, een oude vrouw, moest dan uren teruglopen naar 
haar afgelegen dorp, zonder geld en in de wetenschap dat 
ze dezelfde beproeving op een andere dag opnieuw moest 
doorstaan. “Er waren veel problemen. Het was erg zwaar”, 
vertelt ze. “Maar nu zijn de omstandigheden veel beter.”

Amadi is een van de twee miljoen Ethiopiërs die profiteren 
van M-Birr, een dienst voor mobiel bankieren waarvan de 
naam is afgeleid van de Ethiopische munt, de birr. Nu wordt 
haar uitkering iedere maand rechtstreeks overgemaakt naar 
haar mobiele M-Birr-rekening bij de regionale microfinan-
cieringsinstelling (MFI). In plaats van de lange wandeling om 
haar geld op te halen, brengt ze nu een bezoekje aan een 
tussenpersoon in de buurt om geld op te nemen. “Er wordt 
nu rekening met mij gehouden en ik krijg mijn geld”, zegt ze.

M-Birr wil de Ethiopische koploper zijn voor dit mobiele fe-
nomeen dat zo’n grote invloed heeft op de geldzaken van 
gewone Afrikanen. In Kenia wordt 40% van het nationale 
bbp overgemaakt via het systeem voor mobiele betalingen 
van M-PESA. Afgezien van enkele landen waar mobiel ban-
kieren voet aan de grond heeft gekregen, is dit continent 
nog sterk afhankelijk van contante betalingen. Logistiek is 
niet eenvoudig in Afrika, dus door een mobiel netwerk kan 
geld veilig en eenvoudig ‘rollen’. “Mobiel bankieren blijkt 
een effectieve manier te zijn om financiële inclusie te vergro-
ten”, aldus Hannah Siedek, expert op het gebied van microfi-
nanciering bij de EIB.

Steun vanuit de 
Impactfinancieringsenveloppe

De EIB steunt de volgende uitbreidingsfase van M-Birr met een 
kapitaalinvestering van EUR 3 mln. – en mogelijk nog EUR 1 
mln. extra – in het kader van de Impactfinancierings enveloppe, 
een financieringsinstrument van EUR 800 mln. waardoor de 
Bank in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan meer 
risico kan nemen dan zij normaal gesproken doet. Het is de 

Waarin Ethiopië 
voorloopt op 
Europa

Miljoenen mensen profiteren van M-Birr, 
dat geavanceerder is dan de technologie 
voor mobiel bankieren die de meeste 
Europeanen gebruiken

eerste keer dat de EIB heeft geïnvesteerd in mobiele financië-
le technologie in Afrika en deze wordt medegefinancierd door 
DEG, een dochteronderneming van het Duitse KfW.

Voorafgaand aan de volledige uitrol in 2015 heeft M-Birr een 
eenjarige pilot gedraaid waarbij vijf lokale MFI’s mobiele geld-
diensten konden leveren. De MFI’s bieden de diensten van 
M-Birr op meer dan 7.000 locaties – MFI-vestigingen en -tus-
senpersonen van M-Birr in winkels, apotheken en tankstations 
in heel Ethiopië. De onderneming, die is opgericht door een 
Fransman en een Ier, verwerkt vandaag de dag sociale uitke-
ringen voor meer dan 750.000 huishoudens met ongeveer 
drie miljoen begunstigden en voorziet 280.000 kernklanten 

“Dit werkt beter 
voor mij.”

Mareh, klant van 
M-Birr in haar dorp 
op het Ethiopische 
platteland
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van mobiel geld. Dat betekent een totale omslag voor een 
land waar slechts een op de vijf mensen een bankrekening 
heeft maar de helft van alle volwassen een mobiele telefoon 
bezit. “We spelen een belangrijke rol bij sociale inclusie”, zegt 
Thierry Artaud, uitvoerend voorzitter van M-Birr. “Dankzij de 
investering van de EIB kunnen we onze activiteiten uitbreiden 
en het land laten groeien.”

“Toegang tot de voordelen van 
mobiel geld”

Buiten de winkel haalt een oude vrouw met de naam Mareh 
een mobiele telefoon uit een tasje dat om haar nek hangt. De 
meeste gebruikers van M-Birr kopen een telefoon voor slechts 
een paar dollar, maar degenen die zelfs dat niet kunnen be-
talen kunnen gebruikmaken van een kraskaart met een pin-
code. Deze moeten ze bij hun bezoek aan de M-Birr-tussen-

persoon invoeren om hun uitkering te krijgen. Mareh gebaart 
nadrukkelijk met haar telefoon terwijl ze opsomt hoe M-Birr 
haar leven heeft verbetert.

Net als Amadi was ze meestal uitgeput door de lange wande-
ling om haar uitkering op te halen, en vaak kwam ze ook nog 
onverrichter zake terug. “Voor mij is het gebruik van een te-
lefoon niet zo simpel, maar de tussenpersoon helpt me en ik 
krijg mijn geld via M-Birr”, vertelt ze. “Dit werkt beter voor mij.”

In een land dat zo groot is als Frankrijk en Spanje samen is een 
wijder netwerk onmisbaar. “M-Birr en zijn partners ontsluiten 
Ethiopië voor de wereld van het mobiele geld en dit heeft een 
geweldige impact op het dagelijks leven van gebruikers”, zegt 
Benoît Denis, econoom bij de EIB-afdeling digitale economie. 
“De onderneming voorziet echt in een behoefte. Ze willen er-
voor zorgen dat in alle sectoren van de economie kan worden 
geprofiteerd van mobiel geld. Dat is waar we hen bij helpen.”

Een vestiging van M-Birr in een Ethiopisch dorp
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Waar de financiering
vandaan komt

Uitgifte 
van EIB-
obligaties per 
beleggersregio

Noord-  
en Zuid- 
Amerika

Midden-
Oosten en 
Afrika

Als ’s werelds grootste multilaterale 
geldnemer en kredietgever nam de EIB in 
2017 EUR 56,4 mld. op aan middelen op de 
internationale kapitaalmarkten, bovenop 
een voorschot van EUR 3,8 mld. aan het 
eind van 2016. Van dat totaalbedrag 
bestond EUR 4,3 mld. uit groene obligaties 
van de Bank, de zogenaamde 
Klimaatobligaties. Tegelijkertijd vierde de 
Bank dat zij precies tien jaar geleden de 
eerste emittent was van groene obligaties. 
De emissies van de Bank bereiken 
investeerders die doorgaans niet in Europa 
beleggen maar via de obligaties van de EIB 
wel indirect bijdragen aan Europese 
projecten.

Uitgifte van 
EIB-obligaties 

per valuta

Europa Azië

2015

14% 63% 21%

2%

12% 66% 21%

1%

11% 68% 19%

2%

2016 2017

D
e Bank gaf obligaties uit in 15 valuta’s, 
waarvan het merendeel in EUR, GBP en 
USD. Diversificatie van bronnen en loop-
tijden zorgt voor flexibiliteit van het in-

leenbeleid van de Bank. Door in meerdere valuta te 
emitteren, kan de EIB ook geld uitlenen in een aantal 
lokale valuta’s.

Overig 6%
SEK 2%
PLN 2%
TRY 3%
GBP 7%

EUR
47%

USD
    33%
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G
oed nieuws voor klimaatacties. Naar verwach-
ting zal de markt voor groene obligaties verder 
groeien nu China meedoet. “China heeft te kam-
pen met gigantische milieuproblemen die serieus 

moeten worden genomen”, zo zegt Aldo Romani, de EIB-ex-
pert die de eerste groene obligatie vorm gaf, nu precies tien 
jaar geleden. “Met groene obligaties kan China een belang-
rijke aansluiting vinden met de internationale markten, en zo 
bijdragen aan het oplossen van mondiale problemen.”

EIB-medewerkers brachten in 2017 een bezoek aan China 
om de steun van de Bank voor klimaatprojecten in dat land 
kracht bij te zetten. Naar verwachting zal de EIB kredieten 
goedkeuren voor vele klimaatprojecten in heel China, op het 
gebied van stedelijk vervoer, bosbouw en zuiniger energie-
gebruik. De EU-bank en de Chinese centrale bank hebben af-
gesproken om samen te werken aan een gezamenlijk kader 
voor groene obligaties en meer duidelijkheid te scheppen 
over welke projecten in aanmerking komen. Beide partijen 
hopen dat een gemeenschappelijke taal het vertrouwen van 
de Chinese en internationale beleggers zal vergroten.

Het belang van dit werk bleek tijdens de in juni in Brussel ge-
houden top tussen de EU en China, waar functionarissen een 
gemeenschappelijke inspanning in de strijd tegen klimaat-
verandering benadrukten. Naast de samenwerking op het 
gebied van groene obligaties met het China Green Finance 
Committee, heeft de EIB ook een bijdrage geleverd aan de 
Deskundigengroep op hoog niveau inzake duurzame finan-
ciering, een forum dat door de Europese Commissie in het le-

ven is geroepen om te adviseren over de wijze waarop duur-
zaamheid binnen het EU-beleid kan worden bevorderd.

Groene obligaties mogen nu dan een succes zijn, maar het 
was niet altijd duidelijk hoe het zou uitpakken. Romani her-
innert zich nog de moeizame periode op zijn kantoor, nu tien 
jaar geleden. Het aanpakken van klimaatverandering begon 
in Europa een ‘hot item’ te worden, maar slechts weinig men-
sen dachten dat het concept van de groene obligatie een van 
de oplossingen kon zijn. Veel deskundigen dachten dat het te 
moeilijk zou zijn om te controleren of het met deze obligaties 
opgehaalde geld daadwerkelijk aan milieuverbetering werd 
besteed.

“In 2007 had niemand vertrouwen in de duurzaamheid van 
groene obligaties en mensen vroegen zich af waarom de EIB 
de enige was die erover sprak”, aldus Romani, EIB-manager in 
eurofinanciering. Elf jaar na de uitgifte van de eerste groene 
obligaties van de EIB is deze markt een van de grootste suc-
cesverhalen op het gebied van klimaatfinanciering.

Kijk online en luister
•  Aldo Romani vertelt over groene obligaties in de EIB-podcast   

“A Dictionary of Finance” eib.org/green-bonds-podcast

Goed groen 
nieuws uit China

Beijing zet een grote stap richting 
groene obligaties
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D
e EIB geeft leiding aan een groep multilaterale 
ontwikkelingsbanken om te komen tot ‘Common 
Principles for Climate Mitigation Finance Tracking’, 
waarin de doelstellingen van het Akkoord van Parijs 

zullen worden opgenomen. In 2017 had de Bank een vergelijk-
bare sleutelrol bij de Deskundigengroep op hoog niveau inza-
ke duurzame financiering van de Europese Commissie, opge-

richt in december 2016. Het doel van de groep is het doen van 
aanbevelingen voor een allesomvattende EU-strategie inzake 
duurzame financiering. In het in juli 2017 verschenen tussen-
tijds verslag stelde de Deskundigengroep voor dat de EIB lei-
ding zou geven aan het opzetten van een classificatiesysteem 
voor klimaatfinanciering, te beginnen met klimaatmitigatie. 
Na overleg met de belangrijkste stakeholders ontwikkelde de 

Classificatie-
systeem voor 
duurzame 
financiering

Bij duurzame financiering gaat het om 
investeringen waarbij aandacht is voor 
het milieu, sociale aspecten en beheer. 
Bijvoorbeeld het aanpakken van de 
uitstoot van broeikasgassen en vervuiling, 
het minimaliseren van afval en efficiënter 
gebruik van grondstoffen.

Duurzaam, meelevend en 
waakzaam BESTUUR

Bestuursorganen van de EIB
Aandeelhouders  de 28 lidstaten van de EU

Raad van Gouverneurs ministers van de lidstaten

Raad van Bewind

Directie

Comité ter 
controle van de 
boekhouding  
onafhankelijk

- president
- 8 vicepresidenten

door de lidstaten 
genomineerd
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EIB een voorstel voor een classificatiesysteem voor klimaatmi-
tigatie, waarmee werd bijgedragen aan de werkzaamheden 
van de Deskundigengroep. In het eindverslag van januari 2018 
was een van de aanbevelingen van de Deskundigengroep dat 
de Europese Commissie een routekaart voor 2018-19 zou vast-
stellen voor een volledig classificatiesysteem van duurzaam-
heid. Deze moest om te beginnen voortbouwen op het werk 

van de EIB op het gebied van klimaatmitigatie, gevolgd door 
klimaatadaptatie en andere milieu- en sociale aspecten. Dit is 
een belangrijke stap om duidelijkheid te scheppen en daar-
mee de markt voor duurzame financiële producten te stimu-
leren en het draagvlak voor overheidsbeleid te vergroten.

Duurzaam, meelevend en 
waakzaam BESTUUR
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Goed 
luisteren

In het kader van de Klachtenregeling van de  
EIB zijn in 2017 meer zaken behandeld dan 
ooit daarvoor.

In januari 2017 ontving de afdeling Klachtenregeling de 
eerste van in totaal dertien klachten over de uitvoering 
van de compensatieregeling bij het project inzake de 
toegangsweg tot de haven van Mombasa in Kenia. Op 
grond van de regeling werden 120 eigenaren van bouw-
werken in het Jomvu-gebied gecompenseerd voor de 
ontruiming die in mei 2015 zonder rechtmatige proce-
dure had plaatsgevonden. Hoewel de getroffenen een 
vergoeding hadden ontvangen, concludeerde de af-
deling Klachtenregeling dat er geen transparante com-
municatie was geweest over de waardering van hun be-
zittingen. Ook waren enkele getroffenen mogelijk niet 
in de compensatieregeling opgenomen. De eisers en 
de projectuitvoerder kwamen overeen dat de afdeling 
Klachtenregeling in 2018 zou voorzien in geschillenbe-
middeling om helderheid te krijgen over de methode 
die was gebruikt om de hoogte van de compensatie te 
berekenen en om de uitkomsten te beoordelen.

Het betreft hier het voorgestelde westelijke deel (TAP) 
van de zuidelijke gascorridor die van de Grieks-Turkse 
grens via Albanië naar Italië loopt. Al in een vroeg stadi-
um van het project ontving de Bank klachten, voorname-
lijk over de berekening van de compensatie voor onteige-
ningen in Griekenland en Albanië. Tijdens het beoordelen 
van de lening werden deze klachten door diverse afdelin-
gen binnen de Bank beoordeeld. De afdeling Klachten-
regeling registreerde een aantal klachten van personen 
en gemeenschappen in Italië die hun bezorgdheid uit-
ten over de milieu- en industriële risico’s van het project. 
In 2017 ontving de afdeling Klachten regeling 22 nieuwe 
klachten, op een totaal van 38 klachten over de TAP.

De trans-Adriatische gasleiding

D
it komt deels doordat de Bank steeds zichtbaarder 
wordt, waardoor mensen zich meer bewust zijn van 
de impact van de Bank op milieu- en sociaal ge-
bied, en bekend zijn met het onafhankelijke, open-

bare verantwoordingsmechanisme. Het is ook het gevolg van 
het groeiend aantal complexe transacties waarbij de Bank be-
trokken is en enkele relatief spraakmakende projecten waar-
over meerdere klachten zijn ingediend.

Bewoners in Mombasa die mogelijk buiten de 
compensatieregeling vallen

Toegangsweg tot de haven van Mombasa
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De EIB-Klachtenregeling 
in 2017
•  114 nieuwe klachten,  

25 meer dan in 2016

•  103 ontvankelijke klachten,  
een stijging van 19

•  173 afgehandelde zaken,  
een stijging van 51

•  101 openstaande klachten aan  
het eind van het jaar, was 59

De Europese Ombudsman

In 2017 informeerde de Europese Ombudsman 
de EIB over 11 nieuwe klachten betreffende de 
activiteiten van de Bank. Drie van deze klachten 
betroffen de te late reactie op klachten die eer-
der bij de Bank waren ingediend: Ambatovy Nic-
kel Mining op Madagaskar, Castor Underground 
Storage in Spanje en het (vermeend) uitblijven 
van een beslissing op een onderzoek naar be-
langenverstrengeling. De Ombudsman heeft 
deze laatste zaak gesloten omdat de klacht was 
opgelost toen de klager het antwoord van de 
EIB had ontvangen. De Ombudsman heeft in de 
zaken Ambatovy en Castor wel ter plaatse on-
derzoek gedaan naar de dossiers van de Bank. 
De conclusies van de Ombudsman worden naar 
verwachting in 2018 bekendgemaakt. Het totaal 
aantal openstaande klachten aan het eind van 
het jaar was verdubbeld naar tien.

Evaluatie van de Klachtenregeling

In mei 2017, na overleg met de Europese Ombudsman, startte de Bank 
een openbare inspraakprocedure voor de herziening van de Klachten-
regeling van de EIB. De voorgestelde wijzigingen werden in juni aan 
het publiek voorgelegd, waarna de schriftelijke feedback eind septem-
ber werd ingezameld. Voor deze periodieke herziening bestond veel 
belangstelling: van individuen en, met name, vanuit maatschappelijke 
organisaties die een gezamenlijke brief indienden met uitvoerige op-
merkingen en voorstellen. De Bank bekijkt dit commentaar zorgvuldig 
en wil de regeling in de eerste helft van 2018 aanpassen.

De afdeling Klachtenregeling is in december 2017 nog een geschil-
lenbemiddeling gestart in verband met de aanleg van de metro van 
Caïro. Dit project had geleid tot de onvrijwillige verplaatsing van 
diverse gemeenschappen, bedrijven en personen, onder wie meer 
dan 100 eigenaren van winkels op de El Bohy-markt, in het Imba-
ba-gebied. De afdeling Klachtenregeling had in 2016 al een klacht 
ontvangen van vertegenwoordigers van deze groepen, maar de si-
tuatie verslechterde toen de markt in augustus 2017 werd afge-
broken zonder dat de gemeenschap de aangeboden compensatie 
had aangenomen. Op het moment dat de markt werd afgebroken, 
had de afdeling Klachtenregeling al voorgesteld om tot geschillen- 
bemiddeling over te gaan. De projectuitvoerder en de getroffenen 
hebben hiermee ingestemd. Indien de geschillenbemiddeling niet 
slaagt, moeten de klachten opnieuw worden beoordeeld.

De metro van Caïro
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Waakzaam 
blijven

In 2017 ontdekten onderzoekers van de 
EIB een aantal onregelmatigheden   

In juni 2010 arresteerde het Letse Bureau ter voorkoming en bestrijding van corruptie een aantal 
medewerkers van de onderneming ‘Latvenergo’. Het Bureau beschuldigde hen ervan dat zij offi-
ciële functies hadden misbruikt voor omkoping en het witwassen van crimineel verkregen geld. 
Latvenergo had een opdracht gegund aan het Spaanse bedrijf Iberdrola Ingeniería y Construc-
ción, ook bekend als Iberinco, voor de bouw van een thermische elektriciteitscentrale in Riga, die 
door de EIB werd gefinancierd. Naar aanleiding van het strafrechtelijk onderzoek en de gerechte-
lijke procedures inzake corruptie en handelsbeïnvloeding die volgden na de arrestaties, sloot de 
Bank in december 2017 een schikkingsovereenkomst met Iberinco.

Op grond van de schikking werd Iberinco een jaar lang uitgesloten van door de EIB gefinancierde 
projecten. Iberinco en de Iberdrola Groep gaan een speciaal programma ontwikkelen en uitvoe-
ren om corruptie en fraude te bestrijden. Tijdens het onderzoek werkte Iberinco mee met de EIB 
om de situatie rondom de misstand helder te krijgen. De onderneming heeft ook maatregelen ge-
nomen om medewerkers ter verantwoording te kunnen roepen en haar compliance-systemen te 
herzien, zodat dergelijk ongewenst gedrag in de toekomst wordt voorkomen.

De zaak 
Iberinco

D
e onafhankelijke afdeling Fraudeonderzoek van de 
Bank onderzoekt fraude, corruptie en ander verbo-
den gedrag bij door de Bank gefinancierde projec-
ten. De afdeling voert proactieve integriteitstoet-

sen uit om nog niet gemelde zaken in kaart te brengen, maar 
ook om personeel van de Bank te trainen, bewuster te ma-
ken en te adviseren over het voorkomen en ontmoedigen 
van fraude.
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Proactieve integriteitstoetsen van 
mkb-leningen

De afdeling Fraudeonderzoek van de Bank heeft diverse 
proactieve integriteitstoetsen uitgevoerd met betrekking 
tot kredieten aan banken die waren bestemd om door te le-
nen aan mkb-bedrijven in de EU en daarbuiten. Uit de toet-
sen kwamen diverse feiten naar voren:

• aanwijzingen van verboden gedrag en strafbare feiten 
zoals het witwassen van geld;

•  hoogwaardige leningen aan begunstigden die moge-
lijk betrokken zijn bij wapensmokkel en georganiseerde 
misdaad;

• dekmantelfirma’s en leningen die verband houden met 
politiek prominente personen;

•  leningen aan begunstigden die niet voldoen aan de 
toekenningscriteria;

•  beïnvloeding van kredietbesluiten zonder 
zakelijke reden;

• banken verstrekten de EIB misleidende en onjuiste in-
formatie tijdens de goedkeuringsprocedures van de EIB.

Oplichting door phishing
In 2017 werd een aantal maal via ‘phishing’ en internet-
oplichting misbruik gemaakt van de naam van de EIB – of 
van haar personeel of directie – in een poging het publiek 
te misleiden en hen administratie- of inschrijfkosten te la-
ten betalen. Als internationale financiële overheidsinstel-
ling vraagt de EIB uiteraard geen vergoeding voor dergelij-
ke diensten. In de context van dergelijke scams is het nog 
belangrijker om te weten dat de EIB geen leningen ver-
strekt aan individuele personen. De fraude bestond onder 
andere uit misbruik van het EIB-logo, de naam en reputatie 
van de instelling, nep e-mails en gelijkende websites. De af-
deling Fraudeonderzoek van de Bank heeft, zodra ze over 
deze punten was geïnformeerd, snel verzocht om verwijde-
ring van de sites van de host van het domein en afsluiting 
van de nep e-maildressen. Ook heeft de EIB slachtoffers ge-
adviseerd om contact op te nemen met hierin gespeciali-
seerde onderzoekers bij de nationale wetshandhaving.

Bronnen van meldingen in 2017  
(betreffende in 2017 geopende zaken)

• Nieuwe zaken 149

• Totaal aantal afgesloten zaken  126

• Totaal aantal behandelde zaken 302

•  Lopende zaken aan het  
eind van het jaar 136

Aantal zaken in 2017 (EIB-Groep)Aard van de 
onregelmatigheden 
(in 2017 geopende zaken)

53,7%

25,5%

10,7%
6%

0,7% 3,4%

Fraude Corruptie Samenzwering Frauduleus 
misbruik van de 
naam van de EIB

Obstructie Ondersteuning 
van onderzoek 

door andere 
diensten

Intern    61% Extern    39%
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• Doelstelling voor de kredietactiviteit: EUR 67 mld. aan 
nieuwe kredieten

• Het aantal transacties blijft gelijk maar met een kleinere 
omvang, aangezien de Speciale Activiteiten met een 
hoger risico een steeds groter deel uitmaken van de 
kredietactiviteit 

• Speciale Activiteiten: ongeveer 25% van de totale 
kredietverlening, voor een bedrag van EUR 17,3 mld.

• Binnen de EU blijft de EIB steun verlenen aan de 
beleidsdoelstellingen van de EU, gericht op herstel van 
het concurrentievermogen van de EU en economische 
groei en werkgelegenheid op lange termijn. De EIB bouwt 
hierbij voort op haar financiële en technische ervaring

• Buiten de EU richt de kredietverlening zich op 
uitbreiding van de basisinfrastructuur, zoals wegen, 
elektriciteitsnetwerken en watervoorziening

• Adviesdiensten zullen blijven toenemen, met naar 
verwachting 530 opdrachten. Geschat wordt dat deze 
projecten uiteindelijk een bedrag van EUR 28 mld. aan 
totale investeringskosten zullen ondersteunen.

De volgende 
stappen

Enkele hoogtepunten voor 2018 uit het 
Activiteitenplan van de EIB

Kijk online
•  Meer informatie over het Activiteitenkader en het Activitei-

tenplan 2018 is te vinden op www.eib.org/infocentre/publi-
cations/all/operational-plan-2018.htm

Nu is de tijd om ons te richten op structurele aanpassingen 
waarmee Europa meer economische veerkracht krijgt en de 
economie stevig op weg wordt geholpen richting duurzame 
groei. De EIB-Groep zal, als het EU-orgaan voor investerin-
gen, een aantoonbare impact houden zowel binnen als bui-
ten de EU.
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