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Verklaring van Philippe  Maystadt, President, 

in de jaarvergadering van de Raad van Gouverneurs  
Luxemburg, 4 juni 2002 

 
 

Graag heet ik u allen welkom bij de jaarvergadering van de Raad van Gouverneurs van de 
Europese Investeringsbank. Allereerst wil ik u een overzicht geven van de belangrijkste kenmer-
ken van de activiteiten van de EIB in 2001. Daarna zal ik ingaan op twee essentiële elementen 
van het strategisch kader waarop het voorstel tot kapitaalsverhoging berust: de prioriteiten en 
grondbeginselen waar wij ons aan houden. 

 
 
I. ACTIVITEITEN IN 2001 

 
Zoals vorig jaar reeds aangegeven, hebben wij ons in het afgelopen jaar sterker gericht op 

onze belangrijkste kernactiviteiten, waardoor er sprake was van een bescheiden toename in het 
volume van onze kredietverlening, die in 2001 een totaal van 36,8 miljard euro bedroeg, vergele-
ken met 36 miljard euro in 2000. Hiervan werd 31,2 miljard euro binnen de Europese Unie en 5,6 
miljard daarbuiten toegekend.  

 
KREDIETVERLENING BINNEN DE EUROPESE UNIE 

 
Binnen de Europese Unie is de activiteit van de Bank met betrekking tot haar kerntaak op 

een zeer hoog peil gehandhaafd. Hierbij heeft zij zich vooral gericht op het bevorderen van de 
economische en sociale ontwikkeling binnen de Unie; 70% van de afzonderlijke leningen kwam 
ten goede aan projecten in regionale ontwikkelingsgebieden (73% in 2000) en daarnaast was er 
een sterke uitbreiding naar Doelstelling 1-gebieden, waar 56% van de afzonderlijke leningen wer-
den toegekend (50% in 2000). 

 
Er is aanzienlijke vooruitgang geboekt in het implementeren van het Initiatief Innovatie 

2000. Uit hoofde hiervan is in 2001 reeds voor 5 miljard aan leningen ondertekend, en het is zeer 
waarschijnlijk dat wij de doelstelling van 12-15 miljard euro voor eind 2003 zullen behalen. Noe-
menswaardig was in 2001 de activiteit op het gebied van onderzoek en ontwikkeling alsmede 
menselijk kapitaal (onderwijs en gezondheidszorg) en de nieuwe verrichtingen van de Bank onder 
de noemer “Audiovisueel i2i”.  

  
Activiteiten ten gunste van projecten gericht op de bescherming van het natuurlijk en stede-

lijk milieu werden op hetzelfde peil voortgezet; er werd voor 5,9 miljard euro aan afzonderlijke le-
ningen, oftewel 29% van het totaal (waaraan ongeveer 2 miljard euro aan globale kredieten moet 
worden toegevoegd), aan deze sector toegekend. Hoewel dit onder het peil van vorig jaar ligt, valt 
het nog altijd ruim binnen onze doelstelling om 25-33% van de binnen de Unie toegekende afzon-
derlijke leningen aan milieuprojecten toe te kennen. 

 
KREDIETVERLENING BUITEN DE EUROPESE UNIE 

 
Als we kijken naar de activiteit buiten de Europese Unie, zien we in 2001 een lichte daling in 

onze verrichtingen in de toetredingslanden, waar 2,7 miljard euro werd ondertekend. Deze daling 
kan gedeeltelijk worden verklaard door de politieke veranderingen die in sommige landen plaats-
vonden alsmede door het economisch en financieel beleid van de overheden, die erop gericht was 
in verband met de naderende toetreding de begrotingstekorten en in enkele gevallen de buiten-
landse leningen terug te dringen. Onze activiteiten hebben zich vooral geconcentreerd op projec-
ten in de infrastructuur (vervoer, telecommunicatie en milieu), terwijl tevens de eerste leningover-
eenkomsten in de sectoren onderwijs en gezondheidszorg met succes zijn afgesloten. 

 



 

 

 
 

2

In het Middellandse-Zeegebied is de kredietverlening van de EIB in 2001 verder gestegen 
naar een totaal van 1,4 miljard euro. Hiervan ging een aanzienlijk deel naar infrastructurele pro-
jecten, waarbij vooral werd gelet op milieubehoud (34% van de totale kredietverlening). Activiteiten 
in de ACS-landen en in Zuid-Afrika (670 miljoen euro) en op de Balkan (319 miljoen euro) onder-
gingen een sterke stijging, terwijl de kredietverlening in Azië en Latijns-Amerika bleef staan op 543 
miljoen euro. 

 
OPGENOMEN MIDDELEN 

 
Vorig jaar heeft de Bank via 148 transacties in 13 valuta’s 32,3 miljard euro opgenomen, 

een toename van 11% ten opzichte van 2000. Het aandeel van de drie belangrijkste valuta (EUR, 
GBP en USD) steeg naar 94% van het totaal. In overeenstemming met onze verwachtingen was 
er door de gunstige omstandigheden op de markt een belangrijke stijging in USD-leningen (die 
40% van het totaal aan leningen voor swaps vertegenwoordigen). Tezamen met de toename in 
EUR-leningen werd hierdoor de daling van onze GBP-leningen goedgemaakt. In alle grote valuta 
was ons beleid erop gericht omvangrijke benchmark-leningen te plaatsen, waarbij de nadruk lag 
op liquiditeit en elektronische verhandelbaarheid. 

 
Ter stimulering van de kapitaalmarkten in de toetredingslanden, hebben wij onze middelen-

opname ten opzichte van 2000 via negen emissies in Tsjechische kronen, Hongaarse forint en 
Poolse zloty, met 50% verhoogd. 

 
BALANS EN WINST-EN-VERLIESREKENING  

 
Het balanstotaal bedroeg ultimo 2001 209,4 miljard euro, een toename van 9,6% ten op-

zichte van 2000, na de herclassificatie van de valutaswaps naar posten buiten de balanstelling. 
Het totaal uitstaand bedrag aan kredieten en garanties beliep 223,3 miljard euro, tegenover de 
statutaire limiet van 250 miljard euro. 

 
Het brutobedrijfsresultaat bedroeg 1,456 miljoen euro, hetgeen een stijging van 8,25% ten 

opzichte van 2000 en een rendement op eigen vermogen van 6,25% inhoudt. Deze toename in 
het resultaat kan worden verklaard door de nettorentemarge tussen in- en uitleenactiveiten, de 
grootste bron van netto-inkomsten voor de Bank, die de daling in inkomsten uit treasury-activitei-
ten compenseerde en een weerspiegeling vormde van de neerwaartse trend die in alle grote va-
luta gedurende het afgelopen jaar te zien was. 

 
 

II. OPERATIONELE PRIORITEITEN 
 
Zoals toegezegd tijdens de vorige vergadering van de Raad van Gouverneurs, treft u van-

daag een voorstel van de Raad van Bewind betreffende een kapitaalsverhoging en een daarbij 
behorend verslag waarin de strategische besprekingen met de Raad worden samengevat op de 
agenda aan.  

 
Alvorens in te gaan op de voorgestelde kapitaalsverhoging, wil ik de vijf operationele priori-

teiten van het Activiteitenplan 2002-2004 belichten. 
 
In de eerste plaats blijft regionale ontwikkeling onze belangrijkste strategische prioriteit. Wij 

hadden ons reeds ten doel gesteld ten minste 70% van onze afzonderlijke leningen in de steunge-
bieden van de Europese Unie toe te kennen. Dit jaar hebben wij als additioneel doel gesteld dat 
50% van onze globale kredieten in de steungebieden moeten worden toegekend. Een nauwe sa-
menwerking met de Commissie zal wederom een belangrijke rol spelen bij het realiseren van deze 
doelstellingen en het bereiken van een optimale synergie tussen leningen en budgettaire 
instrumenten. Dit werd vorig jaar geïllustreerd door de medefinanciering, binnen het 
communautaire bestek voor steunverlening, van projecten in bepaalde regio’s van Italië en door 
de gezamenlijk vaststelling van graadmeters voor de bij projecten behaalde resultaten. 

 
In de tweede plaats dient de uitvoering van het Initiatief Innovatie 2000 in hetzelfde tempo te 

worden voortgezet. Wij streven naar een evenwichtige groei op alle terreinen, waarbij vooral wordt 
gebouwd op vastere afspraken met betrekking tot de samenwerking met de Commissie op het 
gebied van onderzoek en de audiovisuele sector. Vorderingen zijn gemaakt in het bereiken van 
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constructieve betrekkingen met de Commissie ten aanzien van informatie- en 
communicatietechnologie-netwerken, waarmee wordt beoogd dat de Bank, in overeenstemming 
met het communautaire beleid, een zo groot mogelijke bijdrage levert aan deze noodlijdende 
sector. 

 
In de derde plaats blijft de bescherming en verbetering van het milieu een prioritaire doel-

stelling. In dit opzicht heeft een onderzoek naar ons kredietverleningsbeleid ertoe geleid dat een 
nieuwe milieuverklaring werd gepubliceerd en enkele rapporten betreffende klimaatsverandering 
en duurzame ontwikkeling werden uitgebracht. Dit onderzoek werd tevens vergezeld van het be-
sluit van de Directie om een nieuwe milieustructuur op te zetten, die met name gericht is op het 
versterken van de milieu-aspecten bij de evaluatie van projecten en het geven van input voor de 
verdere ontwikkeling van het beleid. 

 
In de vierde plaats blijft de voorbereiding van de toetredingslanden op hun EU-lidmaatschap 

onze volledige aandacht eisen. Na de presentatie aan de Raad van Bewind van een onderzoek 
naar het kredietverleningsbeleid op middellange termijn in deze landen, zijn de doelstellingen voor 
de kredietverlening naar boven bijgesteld tijdens de behandeling van het Activiteitenplan. Deze 
maatregel is volledig in overeenstemming met het besluit om voldoende ruimte voor activiteiten in 
deze landen te creëren door de groei van de activiteiten binnen de Europese Unie te beperken. 
Voorts is men actief bezig met voorbereidingen betreffende de institutionele aspecten die de uit-
breiding voor de Bank met zich meebrengen. 

 
Ten slotte zullen wij in de partnerlanden steun verlenen aan de tenuitvoerlegging van het 

communautaire beleid voor ontwikkelingshulp en samenwerking in het kader van de diverse kre-
dietmandaten die door de Raad aan de Bank zijn verleend. Hoewel reeds vooruitgang is geboekt 
in het opzetten van de investeringsfaciliteit uit hoofde van de overeenkomst van Cotonou, zou ik u 
toch willen verzoeken u ervoor in te zetten dat deze overeenkomst ten spoedigst door de nationale 
parlementen wordt geratificeerd. 

 
Het is duidelijk dat deze prioriteiten, die een weerspiegeling vormen van onze statutaire taak 

en de toepasselijke besluiten van de Europese Raad, rekening zullen moeten houden met de 
eventuele additionele mandaten die de Europese Raden in de toekomst aan de Bank zullen verle-
nen. 

 
In dat opzicht wil ik graag drie zaken die in de onlangs opgestelde Barcelona-conclusies zijn 

opgenomen onder uw aandacht brengen.  
 
Ten eerste was de Raad verheugd met de maatregelen die de Bank naar aanleiding van de 

Raad van Gent had getroffen: de lancering van een versneld financieringsinitiatief waarmee de 
steun aan investeringen in bepaalde sectoren (vervoer, milieu, toerisme alsmede de terreinen van 
het Initiatief Innovatie 2000) wordt geïntensiveerd door middel van een tijdelijke verhoging van het 
maximale aandeel van de kredietverlening van de EIB van 50% naar 75% van de totale investe-
ring en de versnelde inzet van nieuwe financieringsinstrumenten, met name de faciliteit voor ge-
structureerde financieringen en de EIF-faciliteiten. 

 
Ten tweede heeft de Raad de Bank, de Commissie en de lidstaten uitgenodigd zo snel mo-

gelijk oplossingen te vinden ter bevordering van de volledige implementatie van de Göteborg-con-
clusies met betrekking tot het noordelijk milieupartnerschap. Met het oog hierop heb ik een ont-
moeting gehad met de Russische premier en hoop ik dat het mogelijk zal zijn tot een oplossing te 
komen die zowel voor de Russen als voor de aandeelhouders van de Bank acceptabel is. 

 
Ten derde steunt de Raad het besluit van de speciale Ecofin-vergadering om binnen de EIB 

een Euro-Mediterrane faciliteit en partnerschap voor investeringen te creëren, waarbij de volgende 
toezeggingen zijn gedaan: 

 
•  er wordt een Raad van Toezicht voor de faciliteit opgezet waarin de begunstigde landen 

deelnemen; 
•  er wordt een speciaal beleggingsfonds opgericht waarin de lidstaten op vrijwillige basis 

contributies kunnen storten; 
•  de technische ondersteuning wordt uitgebouwd en verbeterd; 
•  activiteiten gericht op de particuliere sector zullen verder worden ontwikkeld. 
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Dit is een ambitieus voornemen en wij streven ernaar het partnerschap uiterlijk voor het eind 

van het jaar operationeel te hebben. Zoals vice-president Francis Mayer vorige week aan het Eco-
fin-Comité heeft gemeld, zijn er reeds flinke vorderingen in dit opzicht gemaakt. Ik wil hierbij echter 
in het bijzonder benadrukken dat een nauwe samenwerking met de Commissie, de Ecofin-Raad 
en de begunstigde lidstaten geboden is om deze faciliteit binnen een kort tijdsbestek op touw te 
kunnen zetten. 

 
 

III. GRONDBEGINSELEN 
 
Na deze toelichting op onze operationele prioriteiten zou ik thans aandacht willen besteden 

aan vier grondbeginselen, die weliswaar reeds als richtlijn van onze activiteiten fungeren maar in 
de toekomst voortdurend zullen moeten worden ontwikkeld en verbeterd. 

 
Eerst beginsel: subsidiariteit oftewel het maximaliseren van de toegevoegde waarde van de 

verrichtingen van de EIB. Dit beginsel is vastgelegd in het strategisch kader dat wordt goedge-
keurd door de Raad van Gouverneurs alsmede in de Activiteitenplannen die goedgekeurd worden 
door de Raad van Bewind. Ik ben mij ervan bewust dat uw aandacht in het bijzonder naar dit on-
derwerp uitgaat, vooral met betrekking tot onze leningen aan ondernemingen en globale kredieten. 

 
Voor wat betreft de leningen aan grote ondernemingen kan ik u mededelen dat deze activi-

teit onlangs door de Raad van Bewind is doorgelicht. Hierbij kwam de Raad tot overeenstemming 
over de volgende conclusies: bevestiging van de regels betreffende het maximale aandeel van de 
externe financiering en toepassing van een meer gerichte en selectieve benadering bij het 
aanwijzen van projecten in de steungebieden, alsmede projecten die zowel een strategisch 
innovatieve inhoud bieden als voldoen aan EU-prioriteiten (met name het Initiatief Innovatie 2000). 
De Raad heeft eveneens ingestemd met de indiening van voorstellen betreffende ondernemingen 
op het “tweede niveau” voor het eind van het jaar. Daarnaast heeft de Directie eind vorig jaar 
besluiten genomen betreffende nieuwe limieten en de prijsstelling voor “single risk”-leningen aan 
ondernemingen. Deze maatregelen zouden leiden tot een afname van de kredietverlening van de 
Bank aan grote ondernemingen, die in 2001 8,1 miljard euro beliep. Naar mijn mening kunnen wij 
ons op een dergelijke afname houden, mits zulks geen invloed heeft op projecten in de 
steungebieden; de Directie heeft immers reeds besloten dat deze projecten prioriteit blijven 
genieten.  

 
Met het oog op de uitbreiding zullen de Gouverneurs de situatie opnieuw moeten 

beoordelen, waarbij zij enerzijds rekening zullen moeten houden met de bijzondere behoeften van 
de nieuwe lidstaten en anderzijds zullen moeten vermijden dat de “oude” steungebieden 
verhoudingsgewijs benadeeld worden. 

 
Met betrekking tot globale kredieten zou ik u eraan willen herinneren dat deze vorm van 

kredietverlening de enige praktische manier is om in volle samenwerking met de bankensector 
steun te bieden aan het MKB en infrastructuren van bescheiden omvang. Deze activiteit is onder-
worpen aan het regelmatige toezicht van de Raad van Bewind. Onze inspanningen om het aantal 
intermediairs te vergroten, meer gerichte globale kredieten te ontwikkelen en de transparantie te 
verbeteren opdat de voordelen voor de uiteindelijke begunstigden maximaal zijn, beginnen hun 
vruchten te werpen. De Raad was het ermee eens dat wij onze inspanningen op dezelfde voet 
voortzetten. 

 
Tweede beginsel: een gedegen en efficiënt beheer van de risico’s. Op dit gebied is een af-

wachtende houding uit den boze en is het cruciaal dat het beleid voortdurend wordt aangepast 
aan de beste praktijken en de wettelijke normen en vereisten.  

 
Zoals vorig jaar toegezegd, hebben wij u twee verslagen doen toekomen. De eerste had 

betrekking op het kader voor risicobeheer van de Bank, het tweede op de evolutie van de “single 
risk”-leningen aan banken en ondernemingen. Ik wil hierbij bevestigen dat de Directie, de Raad 
van Bewind en het Comité ter controle van de boekhouding, allen in overeenstemming met hun 
respectievelijke verantwoordelijkheden, het onderwerp risicobeheer nauwlettend volgen. Een ver-
volgverslag betreffende risicobeheer zal voor de volgende vergadering van de Raad van Gouver-
neurs in juni 2003 aan u worden voorgelegd. 
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De Directie is van zins het prudente beleid dat de Bank ten aanzien van risico’s hanteert 

voort te zetten. Dit betekent niet dat de Bank geen enkel risico moet nemen, hetgeen zowel tegen 
de wensen die u in het verleden kenbaar heeft gemaakt als tegen het beginsel van het maximali-
seren van de toegevoegde waarde in zou druisen. Het houdt echter wel in dat de door de Bank 
gelopen risico’s goed moeten worden ingeschat en onder doelmatige risicobeheersystemen die-
nen te vallen, waarmee effectief kan worden gerapporteerd en opgetreden wanneer er problemen 
ontstaan. De prijsstelling is een integraal onderdeel van dit beleid; zij wordt eveneens regelmatig 
geactualiseerd zodat in voldoende mate kan worden bijgedragen aan de opbouw van voorzienin-
gen ter dekking van de risico’s die samenhangen met onze kredietverlening en financiële activi-
teiten. 

 
De ervaring heeft duidelijk aangetoond dat dit een gunstig beleid is voor de Bank; uit het 

onderzoek van de Raad van Bewind blijkt dat de solvabiliteitsratio, indien zij op de Bank zou wor-
den toegepast, ruim boven die van de particuliere financiële instellingen met de beste ratings uit-
komt. Toch wil ik herhalen dat wij niet op onze lauweren mogen rusten en dat wij onze risicobe-
heersystemen en interne controleprocedures in de toekomst zullen blijven verbeteren. 

 
Derde beginsel: transparantie. Tijdens eerdere vergaderingen ben ik reeds in de gelegen-

heid geweest u op de hoogte te brengen van de acties die wij hebben ondernomen ten aanzien 
van transparantie.  

 
Onze primaire verantwoordelijkheid blijft aan u, als vertegenwoordigers van onze aandeel-

houders. Ik geloof dat het feit, dat de president van de EIB met regelmaat de vergaderingen van 
het Ecofin bijwoont, ertoe bijdraagt dat de communicatie en informatie inzake de activiteiten van 
de Bank verbeteren, hetgeen in overeenstemming is met de door de aandeelhouders op het 
hoogste niveau geuite wens.  

 
Voorts hebben wij een intensievere dialoog met het Europees Parlement opgebouwd, door 

onze deelname aan de vergaderingen van de afzonderlijke parlementaire commissies maar ook 
aan de plenaire sessie waar het verslag betreffende de activiteiten van de Bank wordt behandeld. 
Deze dialoog stelt de Bank in staat het Europees Parlement gedetailleerder op de hoogte te bren-
gen van haar activiteiten en een beter inzicht te krijgen van de prioriteiten die het Parlement stelt 
met betrekking tot het communautaire beleid. 

 
De transparantie van de Bank tegenover de maatschappij is versterkt, vooral door de 

hechtere banden met het Economisch en Sociaal Comité; dit past bij onze versterkte rol als scha-
kel tussen de EU-instellingen en de burgermaatschappij. Zoals vorig jaar reeds aangegeven, heb-
ben wij onze dialoog met de NGO’s voortgezet via de deelname door de leden van de Raad van 
Bewind aan vergaderingen en ronde tafelbijeenkomsten. Dit is gebleken een waardevolle ervaring 
te zijn in het reageren op vragen en kritiek maar ook in het ontvangen van interessante en soms 
constructieve reacties. Voorts publiceert de Bank tegenwoordig op haar website haar operationele 
strategieën (door publicatie van het Activiteitenplan) en haar sectorbeleid (met name het beleid in-
zake milieu, duurzame ontwikkeling en klimaatsverandering). In het eerste jaar van haar bestaan 
zijn reeds 253 projecten verschenen op onze lijst met lopende projecten (project pipeline list). 

 
Deze “externe” transparantie dient te worden aangevuld met een “interne” transparantie, 

met name door de ontwikkeling van de reeds eerder aan u uitgelegde Balanced Scorecard. Deze 
zal naar verwachting dit jaar worden ingevoerd, met als doel de communicatie en de tenuitvoer-
legging van het beleid binnen de Bank te verbeteren. 

 
Vierde beginsel: financiële autonomie. De Bank moet voldoende nettoresultaat kunnen ge-

nereren om reserves te vormen (ter financiering van toekomstige kapitaalsverhogingen of nieuwe 
initiatieven die door de aandeelhouders worden bepaald) en voorzieningen te treffen (ter adequate 
dekking van de risico’s verbonden aan haar activiteiten). Dit is essentieel om te waarborgen dat wij 
in de toekomst geen kapitaalsstortingen van onze aandeelhouders zullen hoeven te vragen. 

 
Om zeker te stellen dat de Bank nieuwe initiatieven zal kunnen steunen, heeft de Raad van 

Bewind voorgesteld om 750 miljoen euro uit het nettoresultaat van 2001 toe te voegen aan een 
nieuwe reserve die, afhankelijk van een toekomstig besluit van de Raad van Gouverneurs, kan 
worden aangewend voor risicokapitaal, transacties uit hoofde van de faciliteit voor gestructureerde 
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financiering of enig ander geschikt doel (waaronder toevoegingen aan de aanvullende reserve). 
Vandaag hoeft u geen besluit te nemen omtrent de aanwending van deze reserve. 

 
 

IV. VOORSTEL TOT KAPITAALSVERHOGING 
 
In verband met onze grondbeginselen en onze belangrijkste prioriteiten voor de toekomst, 

heeft de Raad van Bewind een aantal kredietscenario’s in overweging genomen. Deze scenario’s 
moeten niet worden gezien als doelstellingen maar als illustraties van mogelijke kredietpatronen 
op basis van de meest recente cijfers uit het Activiteitenplan. In het bijzonder geldt dat een laag 
groeipercentage van onze activiteit binnen de EU additionele capaciteit creëert voor een toename 
van het kredietvolume buiten de Unie, met name in de toetredingslanden en in het Middellandse-
Zeegebied, opdat aan de implementatie van de Barcelona-conclusies kan worden voldaan.   

 
Aangezien de statutaire limiet op de kredietverlening in 2003 zal worden bereikt, heeft de 

Raad van Bewind een aanbeveling aan u voorgelegd inzake een kapitaalsverhoging, waarin de 
volgende elementen zijn opgenomen: 

 
•  de kapitaalsverhoging treedt in werking op 1 januari 2003; 
•  het geplaatste kapitaal wordt met 50% verhoogd naar 150 miljard euro; 
•  het gestorte deel van het kapitaal wordt verlaagd van 6% naar 5%; 
•   de kapitaalsverhoging wordt gefinancierd uit de omzetting van de aanvullende reserve; 
•  de kapitaalsverhoging moet de kredietverlening van de Bank voor een periode van ten 

minste vijf jaar kunnen dekken, tenzij u in de toekomst tot verdere uitbreiding van de ta-
ken van de Bank mocht besluiten. 

 
Drie belangrijke onderwerpen zijn binnen de Raad van Bewind uitvoerig aan de orde 

gesteld.  
 
Ten eerste, de noodzaak ervan verzekerd te zijn dat de kapitaalsverhoging voor een peri-

ode van ten minste vijf jaar toereikend zal zijn. Naast de jaarlijkse behandeling en goedkeuring 
van het Activiteitenplan, is als integraal onderdeel bij het voorstel voor kapitaalsverhoging opge-
nomen dat een formele tussentijdse evaluatie van de strategische implementatie bij de vergade-
ring van de Raad van Gouverneurs van 2005 zal worden ingediend. 

 
Ten tweede, het feit dat de statutair vereiste reserve van 10% niet volledig zal worden ge-

vuld op de datum dat de kapitaalsverhoging in werking treedt. De juridische dienst van de Bank 
heeft bevestigd dat er geen statutaire bezwaren in dit opzicht bestaan en dat deze situatie zich 
feitelijk in het verleden heeft voorgedaan. Het zou evenmin gevolgen hebben voor de kredietrating 
van de Bank. Niettemin wordt in de tekst van het voorstel benadrukt dat voorrang dient te worden 
verleend aan het bijvullen van de statutaire reserve na de verhoging van het kapitaal. 

 
Een onderwerp dat sinds de vorige vergadering van de Raad van Bewind uitvoerig 

besproken over is, betreft de kredietverlening aan grote ondernemingen die gemakkelijk toegang 
hebben tot de kapitaalmarkten.  

 
Ik zou hier willen opmerken dat de Raad van Bewind in zijn aan de gouverneurs gericht 

verslag betreffende kapitaalsverhoging, reeds duidelijk steun heeft gegeven aan de stellingen dat 
regionale ontwikkeling de primaire doelstelling is en blijft van de kredietverlening door de Bank en 
dat een meer gerichte en selectieve benadering zal worden ontwikkeld om de kredietverlening 
door de Bank aan grote ondernemingen binnen de EU te verminderen.  

 
In de toelichting in de twee brieven die ik u vorige week heb gestuurd, worden deze twee 

punten benadrukt. Voorts heb ik in mijn brief van 31 mei uitgelegd dat, met het oog op de 
uitbreiding, het besluit van de gouverneurs zal moeten worden herzien. Door deze herziening zal 
worden gewaarborgd, dat de bestaande steungebieden binnen de EU, en dit zou ik graag 
genoteerd willen zien, in gelijke zin behandeld worden als de nieuwe lidstaten. 

 
Ik kan de gouverneurs daarom verzekeren dat het meer gerichte kredietverleningsbeleid de 

Bank in staat zal stellen aan uw zorgen tegemoet te komen. Ik verzoek u daarom uw goedkeuring 
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te willen verlenen aan het voorstel tot kapitaalsverhoging met toevoeging van mijn brief, zoals op 
31 mei 2002 verspreid. 
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