
Leidraad bij het  
Transparantiebeleid van de EIB-Groep  
voor projectopdrachtgevers en partners

1. Algemeen

De EIB-Groep heeft een transparantiebeleid dat voldoet aan de 
beste internationale praktijken en de transparantienormen van 
andere instellingen en organen van de EU. Als de bank van de EU, 
en als een orgaan van de EU, heeft de EIB-Groep een bijzondere 
verantwoordelijkheid waar het gaat om openheid en transparantie 
richting haar belanghebbenden.

Dit transparantiebeleid geeft het publiek het recht om openbaar-
making te vragen van alle informatie en documenten in het bezit 
van de EIB. Tegelijkertijd zorgt het beleid voor de bescherming van 
vertrouwelijke informatie in het bezit van de EIB die door haar klan-
ten en projectpartners is verstrekt.

Met deze leidraad wil de EIB projectopdrachtgevers van wie de 
projecten (mogelijk) geheel of gedeeltelijk door de EIB worden ge-
financierd, alsmede andere partners van de EIB, informeren over 
enkele van de belangrijkste bepalingen van het transparantiebe-
leid. Ook de praktische toepassing van het transparantiebeleid op 
informatie die de EIB in verband met haar activiteiten produceert 
of ontvangt wordt toegelicht.

Deze leidraad geeft geen volledig overzicht van het transparantie-
beleid van de EIB-Groep en is uitsluitend opgesteld voor informa-
tiedoeleinden; er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

De regels en procedures van de Bank inzake de toegang tot infor-
matie zijn vastgelegd in het transparantiebeleid; voor de volledige 
informatie dienen projectopdrachtgevers en andere belangheb-
benden het transparantiebeleid te raadplegen.

2.  Grondslag van het transparantiebeleid van  
de EIB

•  Het beginsel van openheid van instellingen, organen en instan-
ties van de EU is vastgelegd in het Verdrag van de Europese Unie 
en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, in 
het bijzonder in artikel 1 respectievelijk artikel 15, lid 1 van deze 
verdragen.

•  Daarnaast moet de Bank, als een orgaan van de EU, ook vol-
doen aan bepaalde EU-verordeningen zoals Verordening (EG) 
nr. 1367/2006 betreffende de toepassing van de bepalingen van 
het “Verdrag van Aarhus betreffende toegang tot informatie, 
inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake 
milieuaangelegenheden” op de communautaire instellingen en 
organen. Op grond van artikel 15, lid 3 van het Verdrag betref-
fende de werking van de Europese Unie zorgt de EIB ervoor dat, 
ook wanneer zij handelt ter uitvoering van haar bestuurlijke ta-
ken, haar regels voor toegang tot documenten in overeenstem-
ming zijn met de toepasselijke EU-verordeningen waarin de 
algemene beginselen en beperkingen betreffende toegang tot 
documenten zijn vastgelegd, met name met Verordening (EG) 
nr. 1049/2001 inzake de toegang van het publiek tot documen-
ten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie.

•  Op grond hiervan heeft de EIB-Groep een transparantiebeleid 
vastgesteld waarin dit wettelijk kader voor wat betreft de regels 
en procedures van de Groep is vertaald naar de praktijk.

3.  Inhoud van het transparantiebeleid van de EIB

•  De volledige tekst van het transparantiebeleid kan worden 
gedownload van de website van de Bank: (www.eib.org/
infocentre/ publications/all/eib-group-transparency-policy.
htm).



•  Dit transparantiebeleid geeft het publiek het recht om open-
baarmaking te vragen van informatie en documenten in het 
bezit van de EIB; het beleid beschrijft de procedures die hier-
voor moeten worden gevolgd. Daarnaast beschrijft het transpa-
rantiebeleid de integrale benadering van de Bank ten aanzien 
van transparantie, het betrekken van belanghebbenden en 
openbare inspraak. Het beschrijft ook welke informatie de Bank 
regelmatig op haar website publiceert, alsmede de klacht- en 
beroepsprocedures van de Bank.

4.  De regels en verantwoordelijkheden betref-
fende het openbaar maken van informatie

•  De EIB ontvangt regelmatig verzoeken tot openbaarmaking 
vanuit het publiek (bijvoorbeeld burgers, organisaties of vanuit 
de academische wereld), die overeenkomstig het transparan-
tiebeleid worden afgehandeld. Deze verzoeken kunnen betrek-
king hebben op informatie en documenten van klanten en part-
ners van de Bank.

•  De relevante bepalingen over het openbaar maken van informa-
tie zijn gebaseerd op het „uitgangspunt van openbaarmaking” 
(artikel 5.1). Dit betekent dat alle informatie en documenten 
in het bezit van de EIB in beginsel openbaar kunnen worden 
 gemaakt op verzoek van belanghebbende burgers.

•  Echter, de Bank respecteert de vertrouwelijkheid jegens haar 
zakelijke partners en maakt geen informatie openbaar die valt 
onder het beroepsgeheim. Om dit te bewaken zijn in het trans-
parantiebeleid uitzonderingen opgenomen op de regel van 
openbaarmaking; dit ter bescherming van gerechtvaardigde 
belangen met betrekking tot informatie die in het bezit is van 
de Bank. Deze uitzonderingen staan beschreven in hoofdstuk 5 
van het transparantiebeleid.

•  Tenzij er een hoger openbaar belang bestaat bij openbaarma-
king, zal de Bank met name geen informatie openbaar maken 
die de bescherming ondermijnt van:

 –  commerciële belangen van een projectopdrachtgever (die 
bijvoorbeeld zijn beschermd door een door de Bank onder-
tekende geheimhoudingsverklaring); artikel 5.5.

 –  intellectuele eigendomsrechten van de projectopdracht-
gever; artikel 5.5.

•  Een hoger openbaar belang wordt bijvoorbeeld aangenomen 
wanneer de gevraagde informatie betrekking heeft op uit-
stoot in het milieu. Dit betekent dat dergelijke informatie in 
beginsel op verzoek openbaar moet worden gemaakt.

•  Ten aanzien van informatie of materiaal dat is overgelegd of ge-
produceerd door een derde zal de Bank, voordat zij deze infor-
matie of dit materiaal openbaar maakt, met die andere partij 
overleggen om vast te stellen of deze informatie of dit ma-
teriaal vertrouwelijk is volgens haar transparantiebeleid, tenzij 
duidelijk is dat het document of materiaal al dan niet openbaar 
kan worden gemaakt (artikel 5.9). Het beginsel van het hoger 
openbaar belang is ook van toepassing op informatie in 
het bezit van de EIB en die door een derde is overgelegd of 
 geproduceerd.

•  Ingevolge artikel 5.6 van het transparantiebeleid wordt toe-
gang tot informatie geweigerd indien openbaarmaking de 
integriteit van het besluitvormingsproces van de Bank ernstig 
zou ondermijnen.

•  De uitzonderingen hebben voorts betrekking op informatie 
over afzonderlijke toekenningen, die door lokale banken wor-
den gedaan ter ondersteuning van investeringen door hun ei-
gen klanten in het kader van de met de EIB afgesproken kre-
dietlijnen. Deze informatie behoort tot de bevoegdheid van de 
bemiddelende bank en maakt deel uit van de gewone zakelijke 
relatie tussen een bank en haar klanten.

•  De Bank heeft er geen bezwaar tegen wanneer projectop-
drachtgevers, geldnemers of andere bevoegde partijen infor-
matie/documenten beschikbaar stellen over hun relatie en 
afspraken met de EIB, en moedigt hen aan om met betrekking 
tot de gefinancierde projecten de beginselen van haar transpa-
rantiebeleid te volgen.

•  De EIB moet binnen 15 werkdagen op verzoeken tot open-
baarmaking reageren (artikel 5.22). In uitzonderlijke gevallen, 
bijvoorbeeld bij een verzoek om omvangrijke documenten of 
wanneer de informatie niet direct beschikbaar of moeilijk te 
verzamelen is en een antwoord niet binnen de voorgeschreven 
termijn kan worden gegeven, spant de EIB zich in om binnen 
30 werkdagen na ontvangst op een dergelijk gecompliceerd 
verzoek antwoord te geven (artikel 5.24).
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