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Het Jaarverslag van de EIB-Groep over 2009 bestaat uit drie afzonder-
lijke delen:
•	  het Activiteiten en Maatschappelijk Verslag, dat een beeld geeft van de 

activiteiten van de EIB-Groep over het verslagjaar en de vooruitzichten 
voor de toekomst;

•	  het Financieel Verslag, dat de jaarrekeningen bevat van de EIB-Groep 
(onder toepassing van de IFRS en EU GAAP), de EIB, de Investeringsfa-
ciliteit van Cotonou, het FEMIP-Trustfonds, het EU-infrastructuurtrust-
fonds voor Afrika, het Trustfonds van de ENB-investeringsfaciliteit en 
het EIF, alsmede de bijbehorende toelichtingen;

•	  het Statistisch Overzicht, waarin een overzicht wordt gegeven van de 
door de EIB in 2009 gefinancierde projecten en opgenomen leningen, 
evenals een lijst van de projecten van het EIF. Ook zijn hierin vergelij-
kende cijfers opgenomen voor 2008 en de voorafgaande vijf jaar. 

Het Jaarverslag kan ook worden geraadpleegd op de website van de Bank 
www.eib.org/report.
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EIB-Groep: Statutaire kerncijfers

Activiteiten in 2009

Ondertekende overeenkomsten 3 031
Risicokapitaal (39 fondsen)  733
Garanties (22 transacties) 2 298

Situatie op 31.12.2009

Portefeuille 17 697
Risicokapitaal - activa onder beheer (307 fondsen) 4 103
Garanties - posities (168 activiteiten) 13 594

Totaal ondertekende overeenkomsten
Risicokapitaal (307 fondsen)  5 136
Garanties (168 transacties) 13 987

Eigen vermogen 1 015
Balanstotaal 1 157
Resultaat over het boekjaar -7
Geplaatst kapitaal 2 940

waarvan opgevraagd 588

Situatie op 31.12.2009

Uitstaande bedragen
Uitbetaalde kredieten 324 150
Uit te betalen kredieten  81 843

Financieringen uit begrotingsmiddelen 1 416

Opgenomen leningen 305 758

Eigen vermogen 37 954
Balanstotaal 361 871
Resultaat over het boekjaar 1 877
Geplaatst kapitaal 232 393

waarvan opgevraagd 11 620

Activiteiten in 2009 (in mln euro)

Goedgekeurde projecten 103 898
Europese Unie 93 615
Partnerlanden 10 283

Ondertekende overeenkomsten 79 102
Europese Unie 70 505
Partnerlanden 8 597

Uitbetalingen 54 022
Europese Unie 48 898
Partnerlanden 5 123

Opgenomen middelen (vóór swaps) 79 386
Kernvaluta’s (EUR, GBP, USD) 70 205
In andere valuta’s 9 182

In antwoord op de crisis is in 
2009 het aantal ondertekende 
overeenkomsten en uitbeta-
lingen sterk gestegen: de Bank 
bood ondersteuning aan meer 
dan 500 nieuwe grootschalige 
projecten en aan 50 000 kleine 
en middelgrote ondernemingen.

In 2009 is meer dan 730 miljoen 
euro geïnvesteerd in 39 nieuwe 
risicokapitaalfondsen; lopende 
verplichtingen bedragen 4,1 mil-
jard euro in meer dan 300 fond-
sen,  waardoor werkgelegenheid 
en investeringen in kleine bedrij-
ven gestimuleerd werden.
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Bericht van de President
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ten. De Bank ondertekende in 2009 niet alleen projecten 
voor een totaalbedrag van 79 miljard euro, maar voorzag 
ook nog eens de reële economie van 54 miljard euro - geld 
dat beschikbaar werd gesteld aan overheden, het bedrijfs-
leven en uiteindelijk burgers, om hen te helpen de proble-
men van de financiële en economische crisis het hoofd  
te bieden.

De Bank wist tevens belangrijke projecten doorgang te 
doen vinden die anders ten gevolge van de moeilijke eco-
nomische omstandigheden niet zouden zijn uitgevoerd, en 
wel op terreinen als infrastructuur en innovatie.

Drie prioriteiten
De Europese Raad verleende de EIB het mandaat om aan-
vullende activiteiten te ontplooien op drie specifieke ge-
bieden: kleine en middelgrote ondernemingen (MKB), con-
vergentieregio’s en de strijd tegen klimaatverandering.

MKB
Het MKB, de sector die beschouwd wordt als de ruggen-
graat van de economie en als een belangrijke bron van 
werkgelegenheid, kon in 2009 profiteren van de beschik-
baarheid van 12,7 miljard euro aan nieuwe kredietlijnen, 
die via plaatselijke bemiddelende banken worden door-
geleend aan kleine bedrijven. Wij hebben ons hierbij in-

Een recordbedrag aan kredieten in een moeilijke periode
2009 was een moeilijk jaar en ik ben er trots op dat onze 
medewerkers in staat waren de uitdaging waar te maken 
om meer, betere en snellere resultaten te boeken. Het afge-
lopen jaar ondersteunde de EIB de Europese economie met 
kredieten die het historische record van 79 miljard euro be-
reikten. Kortom, wij slaagden er boven verwachting in de 
doelstellingen te verwezenlijken die de Bank zijn opgedra-
gen door haar aandeelhouders, de lidstaten van de EU.

Hoe wij onze resultaten bereikten
Het was voor de Europese Unie van essentieel belang 
vroegtijdig de ernstige gevolgen van de crisis te onder-
kennen en snel te reageren; de Bank speelde een belang-
rijke rol bij de aanpak van het tekort aan kredieten op de 
markt. Desondanks moet duidelijk zijn dat de Bank steeds 
uitsluitend economisch levensvatbare projecten en pro-
gramma’s heeft gefinancierd en dat in de toekomst zal blij-
ven doen. De projecten dienen een bijdrage te leveren aan 
de doelstellingen van de Europese Unie en te voldoen aan 
onze standaarden op technisch, economisch, maatschap-
pelijk en milieugebied. Daarom is een enorme inspanning 
geleverd om de voorbereiding, evaluatie en waar nodig 
wijziging van projectvoorstellen te versnellen, zodat de Di-
rectie en de Raad van Bewind van de Bank hun goedkeu-
ring konden verlenen aan een toenemend aantal projec-

“Wij slaagden er boven verwachting in 
de doelstellingen te verwezenlijken die 
de Bank zijn opgedragen door haar aan-
deelhouders, de lidstaten van de EU.”
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gespannen om uiterlijk eind 2009 meer dan 75% van het 
totaalbedrag van 21 miljard euro dat wij in 2008 en 2009 
ten behoeve van financiële ondersteuning ondertekenden, 
aan de banken ter beschikking te stellen. Aldus kwam in 
2009 bijna 15 miljard euro aan EIB-financiering ten goede 
aan ruim 50 000 kleine en middelgrote ondernemingen. Zo 
kon tijdens de periode van ernstige kredietschaarste de zo 
noodzakelijke financiële ondersteuning worden geleverd 
die niet op de markt beschikbaar was.

Convergentie
De kredietverlening aan de economisch zwakkere regio’s 
in Europa (convergentieregio’s) vertegenwoordigde 29 
miljard euro oftewel 41% van de totale kredietverlening 
van de EIB in de EU. De bijdrage was gelijkelijk verdeeld 
over de EU-15 en de nieuwe EU-12 lidstaten; laatstge-
noemde landen ontvingen in totaal 12,8 miljard euro. De 
EIB verleende in de convergentieregio’s ook technische 
bijstand bij het voorbereiden van projectfinancieringen 
op terreinen als infrastructuur, energie en verbeteringen 
op milieugebied.

Klimaatverandering
In het kader van de strijd tegen klimaatverandering werd 
bijna 17 miljard euro aan kredieten verstrekt voor projec-
ten die bijdroegen aan vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen, met inbegrip van hernieuwbare energie 
(4,2 miljard euro), zuinige energie (1,5 miljard euro), onder-
zoek en ontwikkeling op het gebied van schoner vervoer 
(4,7 miljard euro) en investeringen in stadsvervoer (5,5 mil-
jard euro) alsmede voor projecten buiten de EU die zich 
richten op aspecten van klimaatverandering.

Onze rol in de wereld
De EIB verstrekt bijna 9 miljard euro aan kredieten buiten 
de EU en verleent daarmee aanzienlijke financiële onder-
steuning aan de partnerlanden van de EU, dit in het ka-
der van de “externe mandaten” waartoe door de Europese 
Raad en het Europees Parlement is besloten. Wij zijn actief 
op zoek gegaan naar mogelijkheden tot gezamenlijke ac-
tieplannen met andere multilaterale ontwikkelingsbanken 
en hebben zo synergieën gecreëerd bij onze financierings-
activiteiten in een aantal landen ter wereld, maar ook bij 
het aangaan van belangrijke mondiale uitdagingen zoals 
klimaatverandering.

Vooruitblik
Het nieuwe initiatief “EU-2020” biedt de Europese Unie en de 
lidstaten een kader waarmee zij zich volledig kunnen herstel-
len van de crisis en zich bovendien sneller kunnen ontwikke-
len in de richting van een meer concurrerende economie. Wij 
moeten kiezen voor een aanpak van de structurele zwakten 
van de Europese economie en van de macro-economische 
uitdagingen die door de crisis groter zijn geworden.

De EIB zal haar activiteiten ontplooien overeenkomstig 
de drie voorgestelde prioriteiten in de strategie van de  
EU-2020: slimme groei, duurzame groei en inclusieve groei. 
Wij gaan innovatieve financieringsoplossingen bieden. In 
het bijzonder gaan wij samen met de Commissie werken 
aan voorstellen waarmee de effecten van het inzetten van 
begrotingsmiddelen van de EU en van financiering door de 
EIB-Groep nog verder kunnen worden vergroot.

De EIB kan niet alleen bogen op financiële expertise maar 
ook profiteren van de knowhow van bedrijfsanalisten en sec-
toreconomen, ingenieurs, deskundigen op het gebied van 
milieu en maatschappij, stadsplanners en specialisten op 
het gebied van klimaatverandering. Deze deskundigen ver-
tegenwoordigen een aanzienlijk deel van de medewerkers 
die de afgelopen vijf jaar in dienst werden genomen; zij bie-
den ondersteuning bij de ontwikkeling van nieuw kredietbe-
leid, leveren technische bijstand aan projectontwikkelaars en 
houden toezicht op de uitvoering van complexe projecten.

De komende jaren worden zeker niet gemakkelijker, maar 
ik heb er alle vertrouwen in dat onze organisatie en onze 
medewerkers de uitdagingen aankunnen. De EIB heeft 
zich altijd ingespannen voor de ondersteuning van de be-
leidsdoelstellingen van de EU – zowel binnen als buiten 
de grenzen van Europa. Wij zullen hiermee doorgaan door 
onze deskundigheid op het gebied van kredietverlening 
en technische bijstand aan te wenden ten voordele van de 
burgers van de EU.

Philippe Maystadt
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Ondanks de tekenen dat de economische recessie over haar 
dieptepunt heen lijkt, blijven de vooruitzichten in hoge 
mate onzeker en broos en zal het economisch herstel waar-
schijnlijk enige tijd in beslag nemen. In het huidige econo-
mische klimaat blijft de Bank zich inzetten om Europa de 
crisis te boven te laten komen door meer, beter en sneller 
te handelen. De Bank streeft ernaar in 2010 de kredietver-
lening op hetzelfde hoge peil te houden als in 2009, toen 
het bedrag aan ondertekende overeenkomsten 79 miljard 
euro bedroeg.

Het accent van de kredietverlening door de Bank zal de ko-
mende jaren blijven liggen op die terreinen waar de crisis 
Europa het ergst geraakt heeft: kleine en middelgrote on-
dernemingen, klimaatverandering en convergentieregio’s. 
In overeenstemming hiermee gaat het leeuwendeel van 
de aanvullende kredietverlening vanuit het Europees Eco-
nomisch herstelplan eveneens naar deze drie prioritaire 
gebieden.

Het bedrijfsplan van de EIB, het Activiteitenplan, is een drie-
jaarlijks voortschrijdend plan (2010-2012) waarin de priori-
teiten omschreven worden ten aanzien van de kredietverle-
ningsactiviteiten van de Bank. Wat zijn de aandachtspunten 
van het Activiteitenplan voor 2010?

De reactie van de EIB op de  
financiële en economische crisis

In reactie op de crisis biedt de EIB voor de pe-
riode 2008-2010 een aanvullend pakket van 
ondertekende leningen voor binnen de EU 
ten bedrage van 50 miljard euro. Deze extra 
kredietverlening komt bovenop de ongeveer 
45-50 miljard euro die vóór de crisis jaarlijks 
werd verstrekt. Deze reactie van de EIB op 
de economische crisis impliceert geen wijzi-
ging in de beleidsdoelstellingen, maar een 
verdere intensivering van de activiteiten van 
de Bank.

Het accent van de kredietverlening door 
de Bank zal de komende jaren blijven lig-
gen op die terreinen waar de crisis Euro-
pa het ergst geraakt heeft

In 2009 heeft de ondersteuning van het MKB door de EIB 
zelfs de doelstellingen overtroffen welke waren gesteld 
door het EU-herstelplan; hierin werd van de Bank verlangd 
af te wijken van haar traditionele jaarlijkse ondersteuning 
van 5 miljard euro en uit te komen op een jaarlijks gemid-
delde van 7,5 miljard euro tussen 2008 en 2011. De kre-
dietomvang steeg in 2008 naar meer dan 8 miljard euro; in 
2009 bereikte de EIB zelfs 12,7 miljard euro aan onderteken-
de leningen. Met 20,8 miljard euro aan ondertekende lenin-
gen in 2008 en 2009 ligt de Bank goed op koers voor wat 
betreft de verwezenlijking van de doelstelling om tussen 
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2008 en 2011 30 miljard euro aan kredieten voor het MKB 
beschikbaar te stellen, waartoe werd besloten tijdens de 
bijeenkomst van de Ecofin-raad in Nice in 2008. De EIB heeft 
haar product inzake “Kredieten aan het MKB” reeds eenvou-
diger en transparanter gemaakt om de kredietverlening via 
haar partnerbanken te vergemakkelijken. In 2009 is deze 
nieuwe MKB-strategie op grote schaal ingevoerd en bleef 
de kredietverlening van de EIB sterk groeien. De Bank heeft, 
samen met haar bemiddelende banken, het aantal lidstaten 
waarin leningen werden ondertekend uitgebreid van 16 in 
2008 tot 24 in 2009, en tevens vele nieuwe tegenpartijen in-
gebracht, waardoor brede steun aan het MKB kan worden 
gegarandeerd. In 2010 zal deze grotere MKB-steun aange-
vuld worden met nieuwe producten, ontwikkeld door de 
EIB zelf of haar dochterinstelling, het Europees Investerings-
fonds (EIF), zodat aldus kan worden voorzien in de bijzon-
dere behoeften van het MKB.

Het opvoeren van de kredietverlening in de convergen-
tiegebieden om het Europese herstel te stimuleren is een 
logische stap, aangezien de armere delen van Europa het 
zwaarst zijn getroffen door de crisis. De EIB heeft daarom 
haar kredietverlening in de convergentiegebieden ver-
hoogd naar een totaal van 29 miljard euro in 2009, oftewel 
41% van de totale kredietverlening binnen de EU. De landen 
in Midden en Oost-Europa zijn in het bijzonder hard getrof-
fen. De EIB onderkent de urgentie van de situatie en heeft, in 
nauwe samenwerking met de Internationale Financierings-
maatschappij (onderdeel van de Wereldbank Groep), en de 

Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling, een 
initiatief uitgewerkt om in 2009 en 2010 meer dan 24 mil-
jard euro beschikbaar te stellen ten behoeve van banken in 
Midden- en Oost-Europa. Het MKB wordt bereikt via bemid-
delende lokale banken; eind 2009 had alleen al de EIB meer 
dan 10 miljard euro aan nieuwe kredieten verstrekt ten be-
hoeve van het MKB en lokale projecten in deze regio. Dit be-
tekent dat de EIB in één jaar al bijna de 11 miljard euro heeft 
besteed die zij voor beide jaren gezamenlijk had toegezegd.

Het Europees herstelprogramma van de EIB richt zich ook 
op klimaatverandering. De EIB staat volledig achter de 
voortrekkersrol van de EU in de mondiale strijd tegen kli-
maatverandering. In 2009 heeft de Bank 17 miljard euro 
aan kredieten verstrekt voor projecten die bijdragen aan 
een vermindering van CO

2
-uitstoot, waaronder investerin-

gen in hernieuwbare energie, zuinig energiegebruik, O&O 
voor schoner vervoer en investeringen in stadsvervoer. De 
doelstelling voor 2010 is om op zijn minst opnieuw een-
zelfde bedrag aan kredieten te verstrekken. Het is essen-
tieel dat maatregelen in de EU ter bestrijding van de kli-
maatverandering worden gecombineerd met initiatieven 
ter bevordering van koolstofarme groei in de opkomende 
economieën. Daarom zal in het kader van de faciliteit voor 
duurzame energie en continuïteit van de energievoor-
ziening (ESF) van de Bank 3 miljard euro worden gebruikt 
voor de financiering van projecten in de opkomende eco-
nomieën. De EIB blijft ook doorgaan met het opvoeren van 
haar steun aan de mondiale koolstofmarkten.
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In 2009 heeft de Bank 17 miljard euro 
aan kredieten verstrekt voor projecten 
die bijdragen aan een vermindering van 
de CO2-uitstoot



Activiteiten  
van de EIB-Groep in 2009
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Betaalbare leningen aan het MKB ter 
bevordering van de werkgelegenheid

In 2009 heeft de EIB 12,7 miljard euro beschikbaar gesteld 
via kredietlijnen naar bemiddelende banken, die deze 
dienen door te sluizen naar kleine bedrijven; dit betekent 
een stijging met 55% vergeleken met het jaar ervoor. De 
Bank bereikte meer dan 50 000 kleine en middelgrote be-
drijven in de gehele EU. Hierbij waren bemiddelende in-
stellingen in 24 lidstaten betrokken. De gedrevenheid van 
de EIB om kleine bedrijven te bereiken heeft ook een mul-
tipliereffect: alle financiële bemiddelende instellingen zijn 
verplicht om tegenover iedere euro aan EIB-krediet min-
stens een euro uit hun eigen middelen te verstrekken. 

De toename van de steun aan het MKB was nog duide-
lijker in de nieuwe lidstaten, waar kleine bedrijven in 
het bijzonder hard werden getroffen. Met 2,1 miljard 

euro aan getekende overeenkomsten zijn de krediet-
lijnen bijna verdubbeld vergeleken met 2008. Op ba-
sis van een gezamenlijk actieplan heeft de EIB nauw 
samengewerkt met de EBRD en de Wereldbank Groep 
met het oog op vergroting van de steun van internati-
onale financiële instellingen aan het MKB in Midden-, 
Oost- en Zuidoost-Europa. Het initiatief vereiste nauwe 

Met een kredietverlening die gedurende 2008 en 2009 in to-
taal 20,8 miljard euro bedraagt aan getekende overeenkom-
sten met bemiddelende banken, ligt de EIB goed op koers in 
haar streven naar een kredietomvang van 30 miljard euro aan 
het MKB tussen 2008 en 2011, een doel dat is gesteld in het 
Europees economisch herstelplan dat in december 2008 werd 
aangenomen door de Staatshoofden en Regeringsleiders.

De aan het MKB geboden financiële 
producten werden verbeterd, in reactie 
op het gebrek aan liquiditeiten bij deze 
ondernemingen.
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samenwerking met lokale partnerbanken en werd ge-
lanceerd in februari 2009. Eind 2009 was de EIB reeds 
voor 10,5 miljard euro aan verplichtingen aangegaan je-
gens bemiddelende instellingen in deze regio.

EIB-kredieten voor het MKB in 2007-2009:  
met bemiddelende instellingen ondertekende  
kredietlijnen (in mln euro)
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De aan het MKB geboden financiële producten werden 
in 2009 op een aantal punten verbeterd, in reactie op 
het gebrek aan liquiditeiten bij deze ondernemingen. 
De Bank constateerde bijvoorbeeld dat er een toegeno-
men behoefte was aan werkkapitaal en reageerde snel 
om aan de vraag hiernaar te voldoen. De geografische 
dekking van het product “Kredieten voor het MKB” werd 
in 2009 eveneens uitgebreid naar de kandidaat-lidsta-
ten en potentiële kandidaat-lidstaten en naar de landen 
van het Oostelijk Partnerschap.

Het Europees Investeringsfonds, dat samen met de 
EIB de EIB-Groep vormt, is de gespecialiseerde tak voor 
financieringen aan het MKB met een hoger risico. Het 
Fonds is voor het grootste deel in handen van de EIB; de 
overige aandeelhouders zijn de Europese Commissie en 
een groep publieke en private financiële instellingen. 
De expertise van het Fonds is gelegen in het ondersteu-
nen van fondsen voor risico- en groeikapitaal die inves-
teren in het MKB alsmede in garanties voor MKB-kredie-
ten. Net als bij de EIB verloopt de steun van het EIF aan 
kleine ondernemingen via bemiddelende financiële in-
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stellingen: tegenpartijen als fondsen voor risicokapitaal, 
groei- en mezzaninefondsen, banken, garantie-instellin-
gen en garantiefondsen voor gemene rekening.

In 2009 investeerde het EIF meer dan 730 miljoen euro in 
39 risicokapitaalgroeifondsen in Europa. In totaal heeft 
het Fonds momenteel voor 4,1 miljard euro aan verplich-
tingen in meer dan 300 fondsen, wat het tot een van de 
grootste spelers op de private-equitymarkt in Europa 
maakt. In 2009 vertrouwde de EIB het EIF 1 miljard euro 
toe die voor rekening van de Bank moest worden geïn-
vesteerd in het kader van de mezzanine-groeifaciliteit. 
Mezzaninefinanciering is een mix van vreemd en eigen 
vermogen, vaak in de vorm van kredieten met een lagere 
rangorde of voor omzetting in eigen vermogen, dat met 
name geschikt is voor ontwikkeling en voor sterk groei-
ende kleine bedrijven. De mezzanine-groeifaciliteit zal 
gedurende de komende drie jaar worden geïnvesteerd in 
beleggingsfondsen gericht op groeiende en innovatieve 
ondernemingen in geheel Europa met het oog op dek-
king van hiaten in de financiering.

In 2009 kwam een aantal verschillende initiatieven op 
het gebied van microfinanciering tot stand. Zo is er 
een nieuwe risicokapitaalfaciliteit van 20 miljoen euro 
opgezet, die namens de Bank wordt beheerd door het 
EIF en voorziet in middelen voor instellingen voor mi-
crofinanciering buiten de conventionele bankensector. 
Daarnaast werd de Progress-microfinancieringsfaciliteit 
ingesteld met middelen van de Bank en de Commissie, 
die zich richt op de sociale economie. Verwacht wordt 
dat een grotere beschikbaarheid van microfinanciering 
een belangrijke invloed zal hebben op het creëren van 
nieuwe micro-ondernemingen en eenmanszaken, als-
mede op het actief bevorderen van gelijke kansen.

Terwijl de kapitaalinstrumenten van het EIF gericht zijn 
op het verbeteren van de beschikbaarheid van kapitaal 
voor het MKB voor een breed scala van kleine bedrijven, 
is het net zo belangrijk de aandacht te richten op de be-
hoefte aan krediet binnen het MKB door het verstrekken 
van garanties en door effectisering. In 2009 heeft het EIF 
voor 2,3 miljard euro aan garanties verstrekt. Eind 2009 
had het een totale portefeuille aan uitstaande garanties 
van 13,6 miljard euro.
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De ondersteuning van kleine bedrijven – de “logica van partnerschap”

Hoewel de lokale vraag naar haar industriële apparatuur en diensten met 15% is gedaald, worden bij Équipements et 
Techniques Industrielles (ETI) geen mensen ontslagen maar juist aangenomen. Het in Le Havre gevestigde bedrijf ETI 
heeft ongeveer 80 werknemers en bestrijdt de kredietcrisis door haar activiteiten in het buitenland uit te breiden met 
behulp van EIB-kredieten die zijn verstrekt via de lokale vestiging van Société Générale.

Een aanzienlijk deel van de klanten van ETI bestaat uit industriële ondernemingen, met name in de omliggende regio 
Normandië, die te lijden hebben van de gevolgen van de crisis. Alle plaatselijke leveranciers van deze bedrijven voelen 
de druk; ETI levert echter ook aan een internationale clientèle, waarbij het bedrijf apparatuur invoert uit een vijftiental 
landen en naar evenzovele landen exporteert. 

ETI heeft ongeveer 15 000 artikelen op voorraad in de vestiging in Le Havre en de filialen in Dieppe en Le Petit-Quevilly, 
waarvan de duurste enkele miljoenen euro kosten. Maar opslag is slechts een tussenstap in het zeer gespecialiseerde 
proces waarmee de onderneming zich bezighoudt: selecteren van apparatuur, in kaart brengen van en advisering over 
de behoeften van klanten, assemblage, verpakking en verzending van industriële toolkits – zelfs de training in het ge-
bruik hiervan.

“De strategie van ETI, uitbreiding in het buitenland als compensatie voor de daling van de lokale vraag, is gebaseerd 
op drie pijlers”, legt Yvon Kervella, projectmanager van de exportafdeling van ETI uit. “In de eerste plaats de directe ex-
port van industriële uitrusting naar een brede klantenkring. Dan zijn er de technische workshops en laboratoria die ter 
plaatse zijn opgezet voor grote projecten. En tot slot biedt ETI vakopleidingen”. 

Algerije is de belangrijkste markt van ETI voor export in het algemeen, en voor vakopleidingen in het bijzonder. De on-
derneming heeft een kantoor in Algiers, en heeft onlangs een project afgerond voor het Algerijnse ministerie van Be-
roepsonderwijs, dat betrekking had op in totaal 44 scholen. 

“Nadat we de aanbesteding in de wacht gesleept hadden, gingen we van start met de selectie van, in dit geval, gereed-
schappen en onderdelen voor loodgieters, en maakten daar werkpakketten van,” zei Kervella. “Daarna volgde het ver-
voer naar Algiers, de douaneafhandeling, aflevering bij de scholen, controle van kwaliteit en hoeveelheid, taakinde-
ling en opstart, maar ook trainingscursussen van een week voor de leraren, die nu op hun beurt een jongere generatie 
professionele loodgieters en installateurs opleiden.”

Voor dit soort projecten, die van begin tot eind twee jaar in beslag kunnen nemen, volgt de betaling doorgaans pas 
na voltooiing. Daarom heeft ETI aanvullend werkkapitaal nodig om haar internationale expansie te kunnen financie-
ren, en verstrekte Société Générale de onderneming een krediet van 375.000 euro uit fondsen die beschikbaar gesteld 
zijn door de EIB. Omdat ETI een krediet heeft verkregen uit middelen van de EIB, zijn de voorwaarden gunstiger dan 
elders. “We hebben vertrouwen in ETI en we vinden het belangrijk met de hulp van de EIB kredieten te blijven verstrek-
ken aan onze goede klanten, ook in moeilijke tijden,” aldus Yannis Faucillon van het kantoor van Société Générale in 
Le Havre. “Ik noem dit de logica van het partnerschap.”
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ETI bestrijdt de kredietcrisis door haar 
activiteiten in het buitenland uit te brei-
den met behulp van EIB-kredieten
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Kredietverlening  
in convergentiegebieden draagt  
bij aan herstel van Europa

De EIB wijdde 41% van haar kredietverlening binnen 
de EU aan convergentieregio’s. Binnen de Unie was er 
een evenwichtige verdeling in de kredietverlening tus-
sen de EU-15 en de EU-12 (nieuwe lidstaten), waarbij 
de laatste 12,8 miljard euro ontvingen en de eerste 16,2 
miljard euro. Voor wat betreft de ontvangen bedragen 
per inwoner liepen de nieuwe lidstaten echter voorop. 
De totale kredietverlening in de betreffende landen, die 
voor het grootste deel als convergentieregio’s worden 

beschouwd, heeft bovendien een forse stijging van 60% 
op jaarbasis te zien gegeven.

De EIB is nauwer betrokken geweest bij de medefinan-
ciering met de Structuurfondsen, en heeft de lidstaten 
gesteund bij hun verplichting de EU-subsidies aan te vul-
len uit hun eigen begrotingsmiddelen. Deze kredieten 
in het kader van Structuurprogramma’s bieden een 
flexibel kader voor het bevorderen van integratie en ook 

Investeren in de convergentieregio’s van de EU was een van de be-
langrijkste terreinen waaraan de Ecofin-Raad prioriteit gaf toen de 
reactie van de EIB op de economische crisis werd uitgestippeld. De 
kredietactiviteiten in de convergentieregio’s beliepen in 2009 29 mil-
jard euro (in 2008 21 miljard euro, een stijging van 36%).



Activiteiten en Maatschappelijk Verslag 17 EIB-Groep

van een betere aanwending en hefboomwerking van de 
middelen van de EU-structuurfondsen. De kredietverle-
ning in convergentieregio’s in het kader van Structuur-
programma’s bedroeg in 2009 ruim 3,1 miljard euro.

De EIB was ook een belangrijke partner bij het ontwer-
pen, opstarten en uitvoeren van de Strategie voor de 
Baltische Zee van de EU, en deed onderzoek voor de 
nieuwe macroregionale strategie die door de Commis-
sie op verzoek van de Europese Raad is ontwikkeld. De 
EIB draagt bij aan deze strategie via haar kredietactivi-
teiten, het leveren van technische bijstand, versterkte 
samenwerking met de Noordse Investeringsbank (NIB) 
en participatie in de relevante fora van de noordelijke 
dimensie. Een soortgelijke territoriale strategie wordt 
mogelijk door de Commissie gelanceerd voor het Do-
naugebied – een initiatief dat nauwlettend zal worden 
gevolgd door de EIB.

Daarnaast ondersteunen de EIB en de Commissie de con-
vergentie door middel van adviesdiensten, financieel-
technische dienstverlening en aangepaste financi-
ele producten, in het bijzonder in de nieuwe lidstaten. 
In dit verband zijn vier Gezamenlijke initiatieven cohesie-
beleid opgezet, de zogenaamde “4 J’s”, vanuit partner-
schappen tussen de Europese Commissie, EIB/EIF en an-
dere internationale financiële instellingen. Dit zijn:

JASPERS is gericht op het helpen van de begunstigde 
landen bij het uitwerken van gedegen voorstellen voor 
infrastructuurprojecten ten behoeve van subsidieaanvra-
gen uit de Structuurfondsen. De nadruk ligt op de mo-
dernisering van vervoersnetwerken, verbetering van het 
milieu, evenals versterking van energie-efficiëntie en het 
gebruik van hernieuwbare energie. JASPERS heeft ook 
betrekking op de verbetering van stedelijke vervoersnet-
werken, evenals van bepaalde projecten in andere secto-
ren die in aanmerking komen voor steun van de EU, zoals 
gezondheidszorg, O&O en stedelijke herontwikkeling. De 
projectvoorbereiding kwam in 2009 in een aanzienlijke 
stroomversnelling. Ongeveer 130 toewijzingen werden 
afgerond, het merendeel in Polen, Tsjechië en Roemenië. 
Al met al heeft JASPERS 240 toewijzingen afgerond sinds 
de start van de activiteiten eind 2006. Eind 2009 werd 
in het kader van het gezamenlijk initiatief assistentie  

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

  JESSICA – Gemeenschappelijke Europese steun voor duurzame investeringen in stedelijke 
gebieden  
(EIB, Europese Commissie en de ontwikkelingsbank van de Raad van Europa);

  JEREMIE – Gemeenschappelijke Europese middelen voor het midden- en kleinbedrijf  
(EIF, Europese Commissie);

  JASMINE – Gezamenlijk initiatief ter ondersteuning van instellingen voor microfinancie-
ringen Europa  
(EIF en Europese Commissie)

De EIB en de Commissie ondersteunen 
de convergentie door middel van speci-
aal opgezette Gezamenlijke initiatieven 
voor cohesiebeleid, de zogenaamde 4 J’s
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voor doorlopende (en daardoor opnieuw te gebruiken) 
financiering via stadsontwikkelingsfondsen worden 
aangewend voor renderende stedelijke projecten. Der-
gelijke investeringen, die kunnen worden verricht via 
kapitaalinjecties, kredieten en/of garanties, gaan naar 
projecten die zijn opgenomen in geïntegreerde stede-
lijke plannen, waarbij gemeenten, banken en particu-
liere investeerders aangemoedigd worden om partner-
schappen te ontwikkelen. Eind 2009 heeft de EIB bijna 
50 land- of regiospecifieke JESSICA-evaluaties verricht 
om de vraag naar financieel-technische instrumenten 
die kunnen worden aangewend voor duurzame stads-

verleend aan 430 lopende toewijzingen. De voornaam-
ste sectoren in de portefeuille zijn water en afvalwater 
(23%); havens, luchthavens en spoorwegen (20%); vaste 
afvalstoffen en energie (19%); wegen (17%); en stadsont-
wikkeling (10%).

JESSICA is opgezet om de overheden in EU-regio’s die 
in 2007-2013 onder de Structuurfondsen vallen te hel-
pen het financieel-technische instrumentarium beter te 
benutten en investeringen in duurzame stadsontwikke-
ling beter te kunnen ondersteunen. Met het JESSICA-
mechanisme kunnen middelen uit de Structuurfondsen 

De EIB geeft vleugels aan de uitbreiding  
van de luchthaven Berlijn-Brandenburg

EIB-kredieten ondersteunen de uitbreiding van de luchthaven Branden-
burg, het internationale vervoersknooppunt van Berlijn. Dit plan in het 
kader van de Duitse eenwording is in het bijzonder belangrijk vanwege 
zijn bijdrage aan de economische ontwikkeling in Oost-Duitsland. 

In 2009 heeft de EIB goedkeuring verleend aan een krediet van 1 miljard 
euro, waarbij nog eens 1,4 miljard euro wordt verstrekt door een aantal lo-
kale banken; hiermee is dit een van de grootste financieringsprojecten in 
infrastructuur in Europa. Met het krediet wordt de bestaande luchthaven 
Brandenburg gemoderniseerd en uitgebreid tot een belangrijk vervoers-
knooppunt. De EIB-financiering verschaft de luchthaven de noodzakelijke 
capaciteit om de groei van het luchtverkeer op te vangen die te verwach-
ten is vanwege de sluiting van twee vlieghavens in de stad zelf, Tegel en 
Tempelhof. Als gevolg van zijn geschiedenis en het feit dat de stad tijdens 
de Koude Oorlog verdeeld was, heeft Berlijn een luchthavensysteem ont-
wikkeld bestaande uit twee luchthavens in de stad zelf (Tegel en Tempel-
hof ) en één buiten de stad (Brandenburg).

Het concentreren van het luchtverkeer in één enkele locatie buiten de stad 
biedt aanzienlijke voordelen voor het milieu, en leidt bovendien tot ver-
betering van de veiligheid voor de mensen die wonen in en rond Berlijn 
en Brandenburg. De Bank verwacht ook een positief effect op de econo-
mische ontwikkeling van andere delen van Oost-Duitsland. Als conver-
gentieregio’s binnen de EU krijgen zij bijzondere aandacht van de EIB. Een 
verbeterde toegankelijkheid door de lucht en de totstandkoming van zo-
wel directe als indirecte werkgelegenheid behoren tot de onmiddellijke 
voordelen die door het project voor deze regio’s worden gecreëerd.
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ontwikkeling in kaart te brengen; er staan meer evalu-
aties op de rol. Daarnaast zijn 15 principeakkoorden 
getekend met Bulgarije, Cyprus, Griekenland en Portu-
gal en een aantal regio’s, betreffende het invoeren van 
JESSICA-structuren in samenwerking met de EIB. Ook 
werden er acht overeenkomsten, voor een totaalbedrag 
van ruim 900 miljoen euro, afgesloten tussen de EIB en 
de uitvoerende overheidsinstanties. Om verdere acties 
op dit terrein te vergemakkelijken werd in 2009 een 
JESSICA-netwerkplatform opgezet door de Commissie, 
in samenwerking met de EIB en de ontwikkelingsbank 
van de Raad van Europa, met het oog op de uitwisse-
ling van knowhow en goede praktijken met betrekking 
tot JESSICA en financieel-technische instrumenten op 
het gebied van stadsontwikkeling.

De EIB is direct betrokken bij JASPERS en JESSICA. De 
andere twee J’s, JEREMIE en JASMINE, vallen onder de 
bevoegdheid van de dochterinstelling van de EIB, het 
Europees Investeringsfonds; deze betreffen namelijk 

Convergentie in de EU
Uitsplitsing van de in 2009 ondertekende leningen naar 
sector

Totaal

Bedrag
(in mln euro) %

Communicatie-infrastructuur 8 840 37

Energie 4 365 18

Stadsontwikkeling 1 682 7

Water, riolering, afval 2 128 9

Gezondheidszorg, onderwijs 1 007 4

Industrie 3 836 16

Overige diensten 1 771 7

Totaal afzonderlijke leningen 23 630 100

Kredietlijnen in convergentieregio’s 5 320

respectievelijk risicokapitaalfondsen/garanties voor het 
MKB en microfinanciering.

JEREMIE streeft ernaar te bevorderen dat het MKB 
toegang krijgt tot financiering en financieel-technische 
producten in de regio’s. Ingevolge het JEREMIE-initia-
tief kunnen nationale en regionale overheden ervoor 
kiezen geld ter beschikking te stellen via het Europees 
Regionaal Ontwikkelingsfonds in de vorm van marktge-
stuurde financiële instrumenten, in plaats van subsidies 
aan te bieden.

JASMINE is vooral gericht op de ontwikkeling van 
microkrediet ter ondersteuning van groei en werkgele-
genheid. Het EIF heeft het mandaat voor het beheer van 
een deel van het initiatief en biedt financiële steun in de 
vorm van financiering van niet-bancaire microfinancie-
ringsinstellingen en aanbieders van microkredieten uit 
middelen van de EIB, alsook technische ondersteuning 
uit middelen van de Europese Commissie.
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Strijd tegen klimaatverandering

De derde prioriteit in het kader van de reactie van de EIB op de econo-
mische crisis is het in hoog tempo opvoeren van investeringen die de 
klimaatverandering helpen bestrijden. Vergeleken met de 9,8 miljard 
euro aan kredieten op het gebied van klimaatverandering in 2008, heeft 
de Bank in 2009 voor bijna 17 miljard euro aan kredieten verstrekt voor 
projecten die een bijdrage leveren aan de vermindering van CO2-uit-
stoot, waaronder hernieuwbare energie, zuinig energiegebruik, O&O 
voor schoner vervoer en investeringen in duurzaam vervoer.

Naast het ondersteunen van investeringen waarmee 
klimaatverandering wordt beperkt, speelt aanpassing 
aan de gevolgen van de mondiale opwarming ook een 
belangrijke rol. De EIB is momenteel bezig met het op-
voeren van de kredietverlening en technische bijstand 
met betrekking tot water en andere kwetsbare sec-
toren waarvoor aanpassingen dringend nodig zijn. In 
2007 heeft de Bank besloten dat zij projecten inzake 
beperking van en aanpassing aan klimaatverandering 
tot maximaal 75% financiert, in plaats van het gebrui-
kelijke maximum van 50%, en deze projecten boven-
dien langere kredietlooptijden biedt. De EIB heeft reeds 
veel ervaring opgedaan met aanpassingsprojecten, in 
het bijzonder in de sectoren watervoorziening en infra-
structuur, en is haar projecten systematisch en consis-
tent aan het toetsen op klimaatrisico’s.

De expertise van de Bank is vooral belangrijk in ontwik-
kelingslanden, met name de armste, die kwetsbaar zijn 
voor de effecten van klimaatverandering vanwege hun 
geografische ligging, lage inkomsten, en afhankelijker 
zijn van klimaatgevoelige sectoren als landbouw, bos-
bouw en visserij.

Het sectorale kredietbeleid van de EIB legt de nadruk 
op het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, 
met name op het gebied van energie, water, vervoer, af-
val, onderzoek, ontwikkeling en innovatie en bosbouw. 
Via de eisen en voorwaarden die zij oplegt aan project-
ontwikkelaars bevordert de Bank de ontwikkeling van 



Activiteiten en Maatschappelijk Verslag 21 EIB-Groep

Het beleid van de EIB inzake kredietverlening aan de 
vervoerssector bevordert klimaatvriendelijke wijzen 
van vervoer zoals spoorwegen en stedelijk openbaar 
vervoer, binnenlandse modale verschuiving en water-
wegen, alsmede maritieme projecten. Investeringen in 
duurzaam vervoer waren in 2009 goed voor 5,5 mil-
jard euro, tegenover 5,1 miljard euro in 2008. Diverse 
andere investeringen die een bijdrage leverden aan de 
strijd tegen klimaatverandering kwamen uit op 0,5 mil-
jard euro, eenzelfde bedrag dat de Bank uitleende voor 
klimaatveranderingsprojecten buiten Europa. 

Ten slotte is de EIB ook actief bij het beheer van koolstof-
fondsen. In 2009 werd het koolstofprogramma van EIB en 
KfW gelanceerd. Dit is de tweede fase van een door de 
Europese Investeringsbank en KfW opgericht program-
ma ten behoeve van de aankoop van koolstofemissiekre-
dieten. Dit nieuwe programma richt zich met name op 
projecten in de minst ontwikkelde landen, en heeft be-

hernieuwbare energiebronnen en een zuiniger gebruik 
van energie en water. Zij ondersteunt eveneens de ver-
spreiding van schonere vormen van vervoer, het gebruik 
van afvalstoffen als een bron van hernieuwbare brand-
stoffen, de ontwikkeling en commercialisering van kli-
maatvriendelijke technologische innovaties en biologi-
sche koolstofopslag via bebossing en herbebossing.

De EIB ondersteunt een breed scala aan investeringen in 
hernieuwbare energiebronnen. Zij heeft uitgebreide 
ervaring en deskundigheid opgedaan op het gebied van 
innovatieve technologieën en productieprocessen, in 
het bijzonder fotovoltaïsche processen, windenergie op 
zee, geconcentreerde zonne-energie en tweede genera-
tie biobrandstoffen. Ter vergroting van het effect hiervan 
ontwikkelt de Bank momenteel een sectoraal kredietver-
leningsbeleid ter ondersteuning van hernieuwbare tech-
nologieën. In 2009 ging 4,2 miljard euro naar hernieuw-
bare energieprojecten, tegenover 2,2 miljard euro het 
jaar daarvoor.

Voor wat betreft zuinig energiegebruik ligt het accent 
van de kredietverlening door de Bank op energiebe-
sparingen in gebouwen, stadsvervoer, de verwerkings-
industrie en energieopwekking. De Bank is met name 
actief in de ondersteuning van investeringen door ge-
meenten in projecten voor zuinig energiegebruik en 
hernieuwbare energie. Meer in het algemeen toetst de 
EIB systematisch alle projecten op mogelijkheden tot 
energie-efficiëntie en eist de Bank aanwending van de 
beste beschikbare technologieën. Kredieten voor zuinig 
energiegebruik beliepen 1,5 miljard euro, het dubbele 
van de 730 miljoen euro in 2008.

OOI - activiteiten zoals op het gebied van motor- en 
brandstoftechnologieën die de energie-efficiëntie ver-
beteren, de uitstoot verminderen en gericht zijn op de 
ontwikkeling van zuinige auto’s vormden ook een be-
langrijke bijdrage. Een speciaal instrument, de “Europese 
faciliteit voor schoon vervoer”, is opgezet ter ondersteu-
ning van dit soort investeringen in het kader van de re-
actie van de EIB op de economische crisis. Al met al werd 
voor OOI in schone technologieën 4,7 miljard euro aan 
kredieten opgenomen, tegenover 1,3 miljard euro het 
jaar daarvoor.
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trekking op koolstofkredieten voor zowel de periode tot 
2012 als na 2012.

Overwegingen op het gebied van klimaatverandering 
spelen in toenemende mate een vaste rol in de activitei-
ten van de EIB. Aldus is de kwaliteit van de door de Bank 
gefinancierde projecten verzekerd voor wat betreft hun 
verdiensten in het kader van de strijd tegen klimaatver-
andering. Een aantal praktijken is al tamelijk standaard 
geworden. Zo worden de kosten van koolstofemissies 
uit warmteopwekkingsprojecten meegenomen bij het 
berekenen van hun economisch rendement, en wordt 
de koolstofimpact van wegenprojecten beoordeeld 
door meting van de koolstofemissies van de voertuigen 
die de wegen gaan gebruiken. Verder worden projec-
ten getoetst op mogelijkheden voor en elementen van 
energie-efficiëntie, en worden projecten in de startfase 
getoetst op mogelijkheden tot het creëren van koolstof-
kredieten in het kader van de Kyoto-normen. Aan pro-
jectopdrachtgevers wordt technische bijstand geboden, 
zodat zij deze mogelijkheden kunnen voorbereiden en 
op de markt kunnen aanbieden. De Bank voert de beste 
praktijken in en werkt aan het geleidelijk opbouwen van 
een beheerstructuur, meer personeelscapaciteit en een 
algemeen milieubewustzijn. Een verkennend initiatief in 
dit verband is de meting door de Bank van de broeikas-
gassen die vrijkomen bij de door de Bank gefinancierde 
projecten, zodat de milieubelasting van de EIB kan wor-
den vastgesteld.

Aangezien klimaatverandering een mondiale kwestie 
is die collectieve actie vereist om effect te sorteren, legt 
de EIB sterk de nadruk op samenwerking met andere 
multilaterale en bilaterale financiële instellingen. Op het 
gebied van aanpassingen werd tijdens de conferentie 
in het kader van het Raamverdrag Klimaatverandering 
van de Verenigde Naties (UNFCCC) in Kopenhagen in 
december 2009, een nevenactiviteit georganiseerd, in 
samenwerking met de Europese Commissie, AFD, EBRD 
en KfW, met als onderwerp de financiële vereisten voor 
aanpassing en de rol van Europese financieringsinstel-
lingen. Naar aanleiding van deze activiteit werd een 
werkgroep in het leven geroepen met als doel kennis 
te delen over goede praktijken in aanpassingsprojecten 
en over het bestaande intern beleid teneinde de moge-
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cliënten en partners in staat te stellen een zo effectief 
mogelijk gebruik van deze middelen te maken. De con-
ferentie van Kopenhagen resulteerde niet in een juri-
disch bindende overeenkomst. In plaats daarvan leidde 
de conferentie tot het “Akkoord van Kopenhagen”, waar-
in wordt gepleit voor de mobilisatie van extra financie-
ringsbronnen voor bestrijdings- en aanpassingsmaat-
regelen, met name in ontwikkelingslanden. De MOB’s, 
met inbegrip van de EIB, bespreken momenteel hoe zij 
ertoe kunnen bijdragen dat deze verplichtingen wor-
den uitgevoerd.

lijkheden voor harmonisatie van de betrokken benade-
ringen te onderzoeken.

Vóór de opening van de UNFCCC-vergadering in Kopen-
hagen riepen de presidenten van multilaterale ontwik-
kelingsbanken (MOB’s) en het IMF de deelnemers aan 
het Verdrag op om de basis te leggen voor een ambiti-
eus, omvattend en rechtvaardig wereldwijd klimaatver-
anderingsregime. De MOB’s beloofden zich te richten 
op het verbeteren van de coördinatie van activiteiten 
inzake financiering en klimaatverandering teneinde  

De kwaliteit van de door de Bank ge-
financierde projecten wordt gegaran-
deerd door hun bijdrage aan de bestrij-
ding van klimaatverandering
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Bevordering van de duurzaamheid 
van het milieu

De Europese Investeringsbank bevordert de duurzaam-
heid van het milieu ter ondersteuning van het beleid 
van de EU inzake duurzame ontwikkeling. De alge-
mene benadering van de Bank staat beschreven in het 

Om de cruciale betekenis te onderstrepen van een 
duurzaam milieu voor onze toekomst, heeft de EIB 
haar kredietverlening op dit terrein in 2009 met 41% 
verhoogd; deze komt hiermee uit op een totaal be-
schikbaar bedrag van 25,3 miljard euro wereldwijd, 
tegenover 18 miljard euro het jaar daarvoor. Kredie-
ten ter bevordering van een duurzaam milieu maken 
32% uit van de totale kredietverlening door de Bank.

Activiteitenplan, in diverse documenten over maat-
schappelijk verantwoord ondernemen en in haar her-
ziene Verklaring over het milieubeleid en sociaal beleid 
(principes en normen). Deze nieuwe verklaring bevat de 
sociale en milieueisen die de Bank stelt aan de projecten 
die zij financiert. Zij besteedt daarnaast veel aandacht 
aan twee van de grootste uitdagingen op milieugebied 
van de 21e eeuw: de noodzaak tot bestrijding van en 
aanpassing aan klimaatverandering en het tegengaan 
van afbraak en niet-duurzaam gebruik van ecosystemen 
en hun kenmerkende biodiversiteit.

De EIB heeft drie hoofddoelstellingen bij de vaststelling 
van haar milieu- en sociale verantwoordelijkheid. De eerste  

De Bank besteedt veel aandacht aan 
twee van de grootste uitdagingen op mi-
lieugebied van de 21e eeuw: de noodzaak 
tot bestrijding van en aanpassing aan kli-
maatverandering en het tegengaan van 
niet-duurzaam gebruik van ecosystemen.
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is om ervoor te zorgen dat alle projecten die zij financiert 
in overeenstemming zijn met EU-beginselen en normen 
op het gebied van milieu en sociale aspecten. De tweede 
hoofddoelstelling van de Bank is het bevorderen van speci-
fieke projecten die de natuurlijke en bebouwde omgeving 
beschermen en verbeteren en sociaal welzijn bevorderen, 
dit ter ondersteuning van het EU-beleid zoals uitgewerkt 
in het Zesde milieuactieprogramma “Milieu 2010: onze 
toekomst, onze keuze”. In de derde plaats streeft de Bank 
ernaar haar eigen milieubelasting te beheren, niet alleen 
met betrekking tot wat zij zelf rechtstreeks teweegbrengt, 
maar ook tot de projecten die zij financiert.

Bij een totale kredietomvang van 23,6 miljard euro op een 
totaal van 25,3 miljard euro ging het grootste deel van de 
milieukredieten naar projecten in de EU-lidstaten. Niet 
meegerekend zijn de milieucomponenten van projec-

ten waarbij het algemene doel niet direct gerelateerd is 
aan het milieu, maar die niettemin een positief effect op 
het milieu hebben. Kredieten voor milieubeschermings-
projecten in de uitbreidingslanden beliepen in totaal 
695 miljoen euro. In de Mediterrane partnerlanden werd 
446 miljoen euro aan kredieten bestemd voor milieuplan-
nen. Nog eens 89 miljoen euro ging naar milieuprojecten 
in de ACS-landen, 410 miljoen euro naar projecten in Azië 
en Latijns-Amerika, en 18 miljoen euro naar de oostelijke 
buurlanden.

Duurzaamheid van het milieu omvat vele sectoren; een 
deel van de vooruitgang werd geboekt bij het nastre-
ven van andere EIB-beleidsdoelstellingen, bijvoorbeeld 
door te investeren in duurzame energie en zuinig ener-
giegebruik, en door de financiering van onderzoek en 
ontwikkeling op het gebied van schoner vervoer.
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GEMASOLAR – innovatieve zonne-energie 

In de afgelopen vijf jaar kende Spanje op het gebied van hernieuwbare ener-
gie spectaculaire groeicijfers van meer dan 200%. Het Gemasolar-project is het 
meest recente, zeer innovatieve project in een reeks van zeven zonne-energie-
centrales die door de Bank sinds 2005 zijn gefinancierd. Dit uiterst geavanceer-
de project maakt de weg vrij voor een nieuwe generatie technologieën voor 
opwekking van elektriciteit uit zonnewarmte, een efficiënter alternatief voor de 
commerciële zonne-energiecentrales van het parabolische type.

Het project is onderdeel van een door de Bank ontwikkelde strategie waarbij steun 
voor het opzetten van innovatieve commerciële centrales gecombineerd wordt 
met kredieten voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie, te verstrekken aan on-
dernemingen die aangetoond hebben de technologieën vooruit te helpen. Ge-
masolar is gevestigd in Sevilla en krijgt een capaciteit van 17 megawatt. Het zal 
mondiaal de eerste toepassing op commerciële schaal zijn van een zonne-ener-
giecentrale met concentrerende systemen die is gebaseerd op een centrale-toren-
technologie met gesmolten zout als medium voor warmteoverdracht en opslag.

De ontwikkeling van zonne-energietechnologieën met concentrerende syste-
men is een van de prioriteiten binnen het Europees strategisch plan voor ener-
gietechnologie. Het project ondersteunt een potentieel belangrijke technologie 
voor hernieuwbare energie. De ontwikkeling en verbetering van deze technolo-
gie, de vergroting in MW-capaciteit van de afzonderlijke centrales, de druk van de 
concurrentie, thermische opslag, nieuwe vloeistoffen voor warmteoverdracht en 
verbeterde exploitatie en onderhoud zullen naar verwachting in de toekomst lei-
den tot lagere kosten van uit zonne-energie opgewekte elektriciteit op basis van 
concentrerende systemen, zodat deze spoedig zal kunnen concurreren met de 
warmteopwekking van middelgrote gasgestookte centrales.
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Het actieplan voor energie en klimaatverandering van 
de EU van 2009 verplicht de EU tot verwezenlijking van 
een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen 
met 20% in 2020 ten opzichte van 1990, evenals een 
aandeel van 20% aan hernieuwbare energie in de totale 
energiemix van de EU, een aandeel van minimaal 10% 
aan biobrandstoffen in benzine en diesel ten behoeve 
van transport. Het plan voorziet eveneens in een ver-
laging met 20% van de energieconsumptie vergeleken 
met de basisprojecties voor 2020. 

Het aangaan van de klimaatuitdaging is ook een kans, die 
perspectieven opent voor nieuwe banen, “groene” onder-
nemingen en versterkt concurrentievermogen. De Bank 
concentreert zich voor haar energiekredieten op de prio-
ritaire gebieden hernieuwbare energie, zuinig energiege-
bruik, onderzoek, ontwikkeling en innovatie in energie, 
en de betrouwbaarheid en spreiding van de toevoer (met 
inbegrip van trans-Europese energienetwerken). In 2009 
heeft de Bank voor 4,2 miljard euro kredieten verstrekt 
aan projecten voor hernieuwbare energie (2,2 miljard 
euro in 2008). Sinds 2005 zijn de EIB-kredieten ten behoe-
ve van projecten voor hernieuwbare energie gestegen 
van 43% naar 70% van de totale kredietverlening van de 
Bank ten behoeve van energieopwekking. Daarnaast is 
de kredietverlening van de EIB aan projecten voor zuinig 
energiegebruik vanaf 2008 ook bijna verdubbeld om 
uit te komen op 1,5 miljard euro in 2009. De kredietverle-
ning werd aangevuld met een reeks initiatieven die door 
de Bank werd genomen in samenwerking met andere in-
stellingen, waaronder de Europese Commissie, dit ter on-

Investeringen in duurzame, concurrerende 
en betrouwbare energievoorzieningen 

Het aangaan van de klimaatuitdaging 
is ook een kans, die perspectieven opent 
voor nieuwe banen, “groene” ondernemin-
gen en versterkt concurrentievermogen.

De EIB heeft duurzame, concurrerende en betrouwbare ener-
gie tot een van haar belangrijkste beleidsdoelstellingen ge-
maakt en haar kredietverlening aan energieprojecten aan-
zienlijk opgevoerd: de kredietactiviteiten van de Bank zijn de 
afgelopen jaren blijven toenemen en bereikten in 2009 een 
omvang van 14,8 miljard euro, een toename met 44% verge-
leken met de 10,2 miljard euro aan kredieten in 2008.
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lening door de EIB, hetgeen bijdraagt aan de spreiding 
en betrouwbaarheid van de energievoorziening van de 
EU. In 2009 ging een groot deel van de EIB-kredietverle-
ning in de energiesector naar elektriciteitsnetten (34%) 
en vervoersinfrastructuur voor aardgas (11%). De Bank 
heeft haar financiering aan de sector koolwaterstofpro-
ductie verminderd; deze heeft sinds 2005 minder dan 1% 
vertegenwoordigd van de EIB-kredieten op het gebied 
van energie. Bovendien concentreert de financiering 
door de Bank in de raffinaderijensector zich op projecten 
voor zuinig energiegebruik en conversie; iedere capaci-
teitsuitbreiding hiervan wordt uitgesloten. De EIB heeft 
gekozen voor een selectievere benadering ten aanzien 
van de financiering van koolstofintensieve elektriciteits-

dersteuning van een zuinig energiegebruik door middel 
van technische bijstand bij projectvoorbereiding.

Het “Convenant van Burgemeesters” werd in 2009 gelan-
ceerd met het oog op de ontwikkeling van programma’s 
voor zuinig en duurzaam energiegebruik in steden en re-
gio’s van Europa. Het initiatief richt zich op openbare ge-
bouwen, straatverlichting en schone oplossingen voor 
openbaar vervoer. De EIB beheert ook de faciliteit ELENA 
(Europese faciliteit voor ondersteuning van lokale ener-
gie, 15 miljoen euro) die ondersteuning biedt bij de voor-
bereiding van investeringen in duurzame energie.

De EIB werkt nauw samen met de Europese Commissie om 
de overgang van de EU naar een koolstofarme economie te 
versnellen, in het bijzonder in het kader van het Europees 
strategisch plan voor energietechnologie (SET-plan), dat is 
ontworpen om de inzet van kosteneffectieve koolstofarme 
technologieën te bespoedigen. In dit verband richt de Bank 
zich ook in toenemende mate op nieuwe technologieën 
zoals koolstofvastlegging en -opslag. De EIB is betrokken 
bij gesprekken over de ontwikkeling van initiatieven voor 
een aantal regionale clusters, waaronder in Humberside in 
het Verenigd Koninkrijk en Rotterdam in Nederland.

Elektriciteitsnetten en infrastructuren voor vervoer en 
opslag van aardgas blijven profiteren van de kredietver-

Kredietverlening aan energieprojecten in de EU  
en toetredingslanden

Totaal 
(in mrd euro) 

Energie-TEN’s 2,0
Hernieuwbare energie 4,2
Zuinig energiegebruik 1,5

Diversificatie en betrouwbaarheid van het  
energieaanbod binnen de EU 5,9

Toegang tot moderne energiebronnen in de  
toetredingslanden 0,3

Kredietlijnen 0,2

Totaal 14,2



Activiteiten en Maatschappelijk Verslag 29 EIB-Groep

Erkenning van de rol van de Bank op het gebied  
van hernieuwbare energie

In 2009 heeft de Bank prijzen in ontvangst genomen van diverse gespecialiseerde 
tijdschriften ter erkenning van haar groeiende rol op het gebied van kredieten in 
hernieuwbare energie. In het bijzonder werd zij uitgeroepen tot de meest op her-
nieuwbare energie gerichte kredietverlener van het jaar door Euromoney en Ernst 
& Young. Zij werd ook verkozen tot beste financieringsmaatschappij voor her-
nieuwbare energie in Europa door Environmental Finance Review en door Project 
Finance International betiteld als de ‘Multilaterale organisatie van het jaar’.

Andere prijzen gingen naar specifieke projecten die door de Bank werden gefinan-
cierd. Onder de transacties van het jaar 2009, uitgereikt door het Project Finance 
magazine van Euromoney, werden in totaal vijf projecten vermeld die door de EIB 
zijn ondersteund; twee hiervan betroffen projecten voor hernieuwbare energie. 
Het krediet van 30 miljoen euro van de EIB voor de bouw van een windmolenpark 
in de provincie Osmaniye in Oost-Turkije werd uitgeroepen tot het beste Europese 
windproject op land van het jaar 2009. Verwacht wordt dat het 135 MW wind-
molenpark zal leiden tot een jaarlijkse besparing in de uitstoot van CO

2
 van meer 

dan 300 000 ton.

Het krediet van 300 miljoen euro van de EIB aan het Belgische 165 MW 
windproject op zee, Belwind won de prijs voor beste energieproject 

van het jaar. Volgens Project Finance “heeft de financiering de lat 
voor toekomstige Europese windprojecten op zee hoog gelegd.” 
Voor de EIB was het de eerste keer dat zij een financieringsrisico 
op zich nam voor een project voor een windmolenpark op zee. 

De EIB voorzag voor bijna 50% in de financiering.

Versnelde verwezenlijking van een kool-
stofarme economie
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opwekking. Zo komen alleen met steen- en bruinkool ge-
stookte centrales die bestaande centrales vervangen, ge-
bruik maken van de beste beschikbare technologie, klaar 
zijn voor koolstofvastlegging, en leiden tot een daling 
van ten minste 20% in de koolstofintensiteit van stroom-
productie, in aanmerking voor financiering door de Bank.

Buiten de EU biedt de EIB een meerjarige faciliteit van 
3 miljard euro voor duurzame energie en continuïteit van 
de energievoorziening, die dient ter financiering van pro-
jecten in buurlanden, de ACS-landen, Zuid-Afrika en de 
ALA-landen. Met als doel het bevorderen van investerin-
gen in hernieuwbare energie en zuinig energiegebruik 
door ondernemingen en huishoudens, heeft de EIB een 
fonds voor zuinig energiegebruik in Zuidoost-Europa op-
gezet, in samenwerking met andere financiële instellingen 
en de Europese Commissie, voor verrichtingen in Albanië, 
Bosnië-Herzegovina, Kroatië, de Voormalige Joegoslavi-
sche Republiek Macedonië, Kosovo (ingevolge VN-Veilig-
heidsraad Resolutie 1244), Montenegro, Servië en Turkije. 
Het fonds heeft een initiële omvang van 95 miljoen euro, 
die in de loop van vier tot vijf jaar zou moeten toenemen 
naar 400 miljoen euro via het aantrekken van aanvullende 
middelen van publieke en particuliere investeerders. De 
EIB ondersteunt verder het mediterrane zonne-energie-
plan door middel van een breed scala aan instrumenten, 

met inbegrip van kredieten, kapitaal en semikapitaal, en 
verleent technische bijstand ter ondersteuning van pro-
jectvoorbereiding in het Middellandse Zeegebied en de 
ACS-landen. Daarnaast heeft de Bank een bijdrage gele-
verd aan de opzet van het Wereldfonds voor energie-effici-
ëntie en hernieuwbare energie, dat wordt beheerd door de 
EIB-Groep. Dit fonds investeert wereldwijd via regionale 
fondsen in ontwikkelingslanden en overgangseconomie-
en, met als doelstelling het versnellen van de overdracht, 
ontwikkeling en toepassing van milieuvriendelijke tech-
nologieën voor de armere regio’s in de wereld. Het fonds 
heeft tot nu toe geïnvesteerd in Zuid-Afrikaanse en Azia-
tische fondsen.
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De EIB voert haar steun  
aan innovatie op

In 2009 verstrekte de EIB 
voor meer dan 18,2 miljard 
euro aan kredieten ten be-
hoeve van investeringen 
in de kenniseconomie te-
genover 12,5 miljard euro 
in 2008. Dit is een toename 
van de kredietverlening op 
jaarbasis van bijna 50% – 
het resultaat van de geza-
menlijke inspanningen van 
de EIB de kredietverlening 
ten behoeve van onder-
zoek, ontwikkeling en in-
novatie op te voeren.

De kredietverlening van de EIB is vooral gericht op de 
“kennisdriehoek”, waarmee onderwijs, onderzoek en 
ontwikkeling (O&O) en innovatie met elkaar worden 
verbonden, en onderwijs en O&O als randvoorwaar-
den gelden voor innovatie. Sinds 2000 heeft de EIB 
86,7 miljard euro geïnvesteerd in de kenniseconomie, 
die van essentieel belang is voor het concurrentiever-

De nadruk ligt op de “kennisdriehoek”, 
waarmee onderwijs, onderzoek en ont-
wikkeling en innovatie met elkaar wor-
den verbonden
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van een breder energie- en klimaatveranderingspakket, 
gericht op investeringen die de CO

2
-uitstoot aanzienlijk 

verminderen door middel van onderzoek, ontwikkeling 
en innovatie binnen de gehele sector. In het kader van 
deze faciliteit heeft de EIB in 2009 voor 3,4 miljard euro 
aan kredieten verstrekt aan de auto-industrie.

Kenniseconomie
Ondertekende leningen

(in mln euro)

2009 2000-
2009

Innovatie en ICT-infrastructuur 6 419 20 447

Onderwijs en opleiding 2 530 17 951

Onderzoek en ontwikkeling 8 605 45 906

Totaal 18 235 86 741

mogen en de economische groei op de lange termijn 
van Europa.

Investeringen in onderwijs, ontwikkeling en innovatie 
zijn uit de aard der zaak een kwestie van vallen en op-
staan en de financiering van dit soort investeringen 
brengt daarom mogelijk hogere risico’s maar ook meer 
opbrengsten met zich mee. Om dit soort investeringen 
te kunnen ondersteunen, hebben de EIB en de Europese 
Commissie in 2007 een Risicodelende financieringsfa-
ciliteit opgezet. Met 1 miljard euro uit eigen middelen 
van de Bank en nog eens 1 miljard euro vanuit het Zeven-
de Kaderprogramma voor onderzoek en technologische 
ontwikkeling van de Commissie, beschikt deze faciliteit 
over een kapitaalbuffer van 2 miljard euro, waardoor ge-
durende de begrotingsperiode 2006-2013 tot ongeveer 
10 miljard euro aan kredieten kan worden verstrekt ten 
behoeve van investeringen in onderzoek, ontwikkeling 
en innovatie met een hoger risico- en opbrengstprofiel 
ten behoeve van een grotere toegevoegde waarde. In 
de drie jaar gedurende welke de Risicodelende finan-
cieringsfaciliteit nu beschikbaar is als financieringsin-
strument is het gebruik zeer snel toegenomen: van een 
kredietomvang van 0,5 miljard euro in 2007 naar 1 mil-
jard euro in 2008 en bijna 3 miljard euro in 2009. Sleutel-
sectoren waren techniek, biowetenschappen en energie, 
alsmede informatie- en communicatietechnologie.

Toen van de EIB eind 2008 werd gevraagd om in ant-
woord op de economische crisis haar jaarlijkse krediet-
verlening in 2009 en 2010 met ongeveer 15 miljard euro 
te verhogen, was een van de sectoren die daarvan profi-
teerden de auto-industrie. De “Europese faciliteit voor 
schoon vervoer” werd in het leven geroepen in het kader 
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Onderzoek naar nieuwe methoden voor de behandeling van diabetes

In het ziekenhuis van Warschau-Orlowski wordt een nieuw operatief ingebracht apparaat 
getest dat diabetespatiënten helpt controle te krijgen over hun ziekte en hen in staat te stel-
len een normaal leven te leiden ondanks hun ziekte. “Het systeem dat we momenteel uittes-
ten, maakt een goede kans een belangrijke alternatieve behandeling te worden voor diabe-
tes type 2”, legt professor Tarnowski uit. “Het vermijdt het gebruik van insuline en voorkomt 
sterke dalingen of stijgingen van het bloedsuikerniveau, complicaties die zijn verbonden met 
de gebruikelijke behandeling van diabetes. Indien dit onderzoek aantoont dat het apparaat 
werkt voor onze patiënten – waar ik sterk in geloof – zou dit een soort revolutie zijn.”

De studie naar de nieuwe behandeling werd mogelijk gemaakt via een EIB-krediet aan 
een consortium van vijf kleine en middelgrote ondernemingen, die elk betrokken zijn bij 
doorbraken op het gebied van medische hulpmiddelen in een laat stadium van hun ont-
wikkeling en met goede mogelijkheden voor internationale commercialisering. De ziek-
ten die worden behandeld onder het project Medinvest variëren van chronisch hartfalen 
en beroertes tot diabetes en obesitas – allemaal aandoeningen die wereldwijd een groot 
aantal patiënten raken en leiden tot hoge kosten voor de gezondheidszorg.

De behandeling van diabetes staat al bovenaan in de begroting van de nationale ge-
zondheidszorg, met ongeveer 8% van de totale uitgaven. Als een van de meest verbreide 
ziekten blijft diabetes een wereldwijde epidemie; vooral het aantal gevallen van diabe-
tes type 2 (obesitas-gerelateerd) is de afgelopen jaren dramatisch gestegen.

Medische technologie is gebaseerd op een combinatie van geavanceerde deskundigheid in 
technische toepassingen en klinische praktijk, hetgeen gewoonlijk een substantiële voorin-
vestering in onderzoek en ontwikkeling vereist. De bedrijfstak medische technologie wordt 
gedomineerd door kleine en middelgrote ondernemingen. Deze kleinere spelers ondervin-
den vaak moeilijkheden bij de financiering van de dure latere stadia van de productontwik-
keling, zoals de klinische tests. De Risicodelende financieringsfaciliteit kan hierbij behulp-
zaam zijn door het delen van de onderliggende risico’s. Medinvest was een van de eerste 
begunstigde onderzoeksprojecten, waarbij het EIB-krediet van 30 miljoen euro is gegaan 
naar een project met een hoger risico dat een grotere toegevoegde waarde bood.

Biowetenschappen zijn een terrein met een toene-
mend aantal door de EIB gefinancierde investerin-
gen, met meer dan 1,5 miljard euro aan kredieten, 
met name op het gebied van de diagnose van kan-
ker, geavanceerde geneesmiddelen en medische  
hulpmiddelen.
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De kredietverlening in de luchtvaartsector bedroeg 
1,7 miljard euro. In het kader van het speerpuntbeleid 
”snelwegen op zee”, beliep de financiering voor mari-
tieme projecten, havens, containerterminals en binnen-
wateren 1 miljard euro. 341 miljoen euro ging naar di-
verse investeringen, voornamelijk via kaderleningen en 
fondsinvesteringen. Buiten de EU verleende de EIB voor 
1,2 miljard euro aan kredieten ter ondersteuning van 

Het beleid inzake trans-Europese netwerken richt zich 
op de ondersteuning van de economische en sociale 
integratie en ontwikkeling van de Europese Unie. Trans-
Europese vervoersnetwerken bevorderen de mobiliteit 
van goederen en mensen, en ondersteunen de ontwik-
keling van minder begunstigde gebieden. Ook verbin-
den zij de EU met de Europese buurlanden in bredere 
zin (de toetredingslanden en de buurlanden in het zui-
den en oosten). 

Spoorwegen vormen een steeds belangrijker sector 
voor de EIB; hieraan werd 3,2 miljard euro besteed. Deze 
trend wordt geïllustreerd door de stijging met 32% die 
in 2009 te zien is geweest ten opzichte van 2008. In 
2009 bedroeg de kredietverlening voor wegenprojec-
ten 4,5 miljard euro van het totale financieringsbedrag 
ten behoeve van het trans-Europees vervoersnetwerk. 

Trans-Europese vervoersnetwerken 
(TEN’s) voor Europa

In 2009 heeft de EIB voor 11,9 miljard euro aan kredieten verstrekt ten be-
hoeve van trans-Europese vervoersnetwerken en belangrijke vervoerscor-
ridors, een stijging met 20% ten opzichte van 2008. Door de jaren heen was 
de EIB steeds een belangrijke financieringsbron voor kritische vervoersnet-
werken van hoge kwaliteit. Gezien de voortdurende noodzaak om te inves-
teren in belangrijke infrastructuur in de gehele Unie, heeft de EIB toege-
zegd in de periode 2004-2013 minstens 75 miljard euro ten behoeve van 
trans-Europese vervoersprojecten beschikbaar te stellen. Eind 2009 stond 
haar bijdrage op 52 miljard euro.

Trans-Europese vervoersnetwerken be-
vorderen de mobiliteit van goederen en 
mensen, en ondersteunen de ontwikke-
ling van minder begunstigde gebieden.
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spoorwegen- en wegenprojecten in Montenegro, Ma-
rokko, Servië, Tunesië en Turkije.

Publiek-private partnerschappen (PPP’s) spelen een be-
langrijke rol bij investeringen in vervoersnetwerken. In 
2009 waren PPP-projecten goed voor 9% van de EIB-
vervoerskredieten. De Bank heeft een brede ervaring 
en deskundigheid opgebouwd op het gebied van PPP-
financiering; daarom hebben de Europese Commissie 
en de EU-lidstaten haar de oprichting van het Euro-
pees kenniscentrum PPP toevertrouwd. Dit centrum 
bevordert de doeltreffende uitwisseling van ervaringen 
en beste praktijken in PPP’s en verleent bijstand ten be-
hoeve van projectvoorbereiding en van adviesdiensten 
aan overheden die als opdrachtgevers fungeren voor 
prioritaire trans-Europese vervoersprojecten.

In aanvulling op de oprichting van het Europees ken-
niscentrum PPP blijft de EIB nauw samenwerken met de 
EU-coördinatoren, de Europese Commissie, EU-lidsta-
ten, organisaties uit de bedrijfstak en de bancaire sector 
om, waar mogelijk, de feitelijke lancering en financie-
ring van TEN-projecten te versnellen. De samenwerking 
van de EIB en de Commissie is gericht op het doorslui-

Trans-Europese netwerken
2005-2009: 53 miljard euro (in mln euro)
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zen van middelen uit de Structuur- en Cohesiefondsen 
naar trans-Europese netwerkprojecten, met name in 
de lidstaten in Midden- en Oost-Europa. Ook wordt ge-
werkt aan de invoering van Europese seinsystemen voor 
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Ondersteuning van de ontwikkeling van de zuidelijke poort van Europa:  
de haven van Barcelona  

De langdurige relatie (20 jaar) tussen de EIB en de havenautoriteit van Barcelona (Auto-
ridad Portuaria de Barcelona – APB) illustreert dat samenwerking, gebaseerd op weder-
zijds vertrouwen en een doelgerichte dialoog, ten grondslag kan liggen aan de succes-
volle ontwikkeling van een belangrijke haveninfrastructuur. Met behulp van de stabiele 
financiële steun van de EIB en een doordachte strategische planning is in de loop der ja-
ren bij de grootste haven van Catalonië een indrukwekkende infrastructuur opgebouwd, 
die bijdraagt aan het versterken van de rol van Barcelona als een belangrijk internatio-
naal logistiek knooppunt in het Middellandse Zeegebied.

Als internationale zeehaven binnen het trans-Europese vervoersnetwerk, gespecialiseerd 
in algemene vracht en goederen met een hoge toegevoegde waarde, behoort de haven 
tot de grootste in de Middellandse Zee, goed voor ongeveer 77% van de buitenlandse ma-
ritieme handel van Catalonië en 23% van die van Spanje. Het trans-Europese karakter van 
deze haven wordt versterkt door haar goede intermodale verbindingen met de hoofdwe-
gen en spoorwegverbindingen en de nabijheid van de luchthaven van Barcelona.

Naar aanleiding van de grote toename van het algemene vrachtverkeer gedurende het 
afgelopen decennium zijn bij de haven omvangrijke uitbreidingsprojecten uitgevoerd 
om de capaciteit ervan aan te passen en de concurrentiepositie ervan te verbeteren, met 
name binnen de mediterrane zeevaart. In dit kader heeft de EIB in de loop van de jaren 
aan APB lange termijnfinanciering verschaft afgestemd op de vereisten van de infrastruc-
tuur van de haven; eind 2009 was ongeveer 539 miljoen euro aan leningen ondertekend.

Het meest recente financiële pakket dat in 2009 werd ondertekend, heeft betrekking op 
de tenuitvoerlegging van investeringen tot 2012, waaronder de tweede fase van de Ca-
talunya-terminal, de uitbreiding van diverse installaties (containers, multipurpose en 
shortseashipping) aan de zuidelijke kade en de Adosado-kade, alsmede een algemene 
verbetering van de intermodale verbindingen (weg/spoorwegen) die nodig zijn voor de 
aanpassing van de haven aan de verwachte groei van de verkeersdrukte in het perspec-
tiefrijke achterland van Barcelona. De relatie met de APB is toonaangevend voor de bij-
drage van de Bank aan de strategische modernisering van Spaanse havens.
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spoorwegen in hiertoe aangewezen vrachtcorridors, en 
aan het ATM-onderzoeksproject (SESAR) voor het ge-
meenschappelijk Europees luchtruim.

De EIB heeft ook bijgedragen aan de oprichting van het 
Kredietgarantie-instrument voor vervoers-TEN’s. 
Dit nieuwe financiële instrument omvat verkeersvolu-
me-gerelateerde opbrengstrisico’s gedurende de be-
slissende vroege fasen van projectuitvoering. Het is een 
instrument dat specifiek is ontwikkeld om een grotere 
participatie vanuit de particuliere sector mogelijk te 
maken in TEN-projecten die zijn blootgesteld aan het 
verkeersvolumerisico. De in 2009 afgesloten transactie 
voor de autosnelweg A5 tussen Baden-Baden en Offen-
burg in Duitsland, ondertekend midden in de financië-
le crisis, vormde een echte doorbraak, waarbij gebruik 
werd gemaakt van het volledige scala aan EIB-produc-
ten (preferente lening, een achtergestelde lening en ka-
pitaal via het Meridiam Fund, waarin de EIB een belang 
heeft).

In 2009 heeft de EIB ook het infrastructuurfonds 
“Marguerite” opgezet, samen met vijf vooraanstaan-
de Europese financiële instellingen1. Het fonds had bij 
de oprichting een kapitaal van 600 miljoen euro en 
moet bij de uiteindelijke afsluiting in 2011 uitkomen 
op 1,5 miljard euro. Het fonds is specifiek ontworpen 
om te fungeren als een katalysator voor investeringen 
in infrastructuren waarmee belangrijk EU-beleid op de 
gebieden klimaatverandering, betrouwbare energie-
voorzieningen en trans-Europese netwerken wordt uit-
gevoerd. Het kan dienen als model voor soortgelijke 
op te richten fondsen in de EU, waarbij het op de markt 
gebaseerde principe van investeringsrendement wordt 
gecombineerd met beleidsdoelen gericht op het open-
baar belang.

1  Caisse des Dépôts et Consignations, Cassa Depositi e Prestiti, Kreditan-
stalt für Wiederaufbau, Instituto de Crédito Oficial en Powszechna Kasa 
Oszędności

De relatie met de APB is toonaangevend 
voor de bijdrage van de Bank aan de 
strategische modernisering van Spaanse 
havens.
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Een geplande tussentijdse evaluatie van de activiteiten van 
de Bank buiten de EU is in 2009 van start gegaan, met een 
onafhankelijke beoordeling uitgevoerd door een Commis-
sie van wijze personen voorgezeten door voormalig IMF-
directeur Michel Camdessus. Het in februari 2010 gepubli-
ceerde verslag zal als basis dienen voor een voorstel van de 
Europese Commissie en een later gemeenschappelijk be-
sluit van het Europees Parlement en de Raad.

De Overeenkomst van Cotonou, die de richtlijnen be-
vat voor de betrekkingen van de EIB met de ACS-landen, 
wordt eveneens geëvalueerd. Dergelijke evaluaties vin-
den iedere vijf jaar plaats. De conclusies zullen worden 
gepresenteerd vóór het einde van 2010.

De EIB verstrekt kredieten en garanties in de kandidaat-
lidstaten (Kroatië, Turkije en de Voormalige Joegoslavische 
Republiek Macedonië – VJRM) en de potentiële kandi-
daat-lidstaten (Albanië, Bosnië en Herzegovina, Montene-
gro, Servië en Kosovo - ingevolge VN-Veiligheidsraad Re-
solutie 1244). De basis voor deze activiteiten van de Bank 
is het externe kredietmandaat dat is toegekend door de 
Europese Unie en de pretoetredingsfaciliteit van de Bank 
zelf. De EIB is de meest vooraanstaande internationale fi-
nancieringsinstelling die in Zuidoost-Europa opereert.

Het totaal aan nieuwe EIB-kredieten in Turkije bedroeg in 
2009 2,6 miljard euro, evenveel als het recordbedrag van 
2008. Dit hoge activiteitenniveau hing voornamelijk sa-
men met de noodzaak op te treden tegen de wereldwijde 
financiële crisis en de gevolgen daarvan. In de afgelopen 
twee jaar heeft de EIB snel gereageerd om de Turkse eco-
nomie te ondersteunen via hogere kredieten – een extra 
volume van 500 miljoen euro per jaar bovenop het “nor-

Een vooraanstaande financiële  
speler buiten de EU

Met 8,6 miljard euro aan externe investeringen verleent de EIB ook aan-
zienlijke financiële ondersteuning aan projecten buiten de EU. De mees-
te van haar financiële verrichtingen buiten de Unie worden uitgevoerd in 
het kader van een begrotingsgarantie van de EU, het zogenoemde “ex-
terne mandaat”, waarin is vastgesteld welke doelstellingen worden nage-
streefd voor verrichtingen in de diverse regio’s in de wereld.
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  Kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten

  Middellandse Zeelanden

 Oostelijke partnerlanden

  Landen in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan,  
de overzeese gebieden en Zuid-Afrika

  Azië en Latijns-Amerika

  Centraal-Aziatische landen

2  Albanië, Bosnië-Herzegovina, Kroatië, de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Kosovo (ingevolge VN-Veiligheidsraad Resolutie 1244), Monte-
negro en Servië.

male” niveau van ongeveer 2 miljard euro – en in het bij-
zonder door het versterken van de MKB-sector in dit land, 
die in 2009 goed was voor 1,5 miljard euro aan kredieten 
aan bemiddelende banken.

Het totaal aan EIB-kredieten in de westelijke Balkan2 be-
reikte in 2009 een niet eerder behaald niveau van bijna 
1,7 miljard euro, bij een totale kredietverlening sinds 2005 
van 4,3 miljard euro. Servië was de voornaamste begun-

stigde van de kredietverlening door de EIB in de weste-
lijke Balkan sinds de Bank in 2001 weer actief werd in dit 
gebied. De 897 miljoen euro aan kredieten in 2009 bete-
kenen een nieuw record voor dit land. Een groot deel van 
de middelen was bestemd voor de voltooiing van trans-
Europese netwerken.

Nu de Unie voor het Middellandse Zeegebied geleide-
lijk vorm begint te krijgen, voert de EIB haar steun aan 

Kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten

Kredieten verstrekt in 2009 Totaal
(in mln euro)

Turkije 2 648
Servië 897
Kroatië 415
Bosnië en Herzegovina 153
Montenegro 111
VJRM 103
Albanië 13

Totaal 4 340



Activiteiten en Maatschappelijk Verslag40EIB-Groep

de partnerlanden in de regio fors op via de FEMIP, de Fa-
ciliteit voor Euro-Mediterrane Investeringen en Partner-
schap, het financieringsinstrument van de Bank in het 
Middellandse Zeegebied. Door haar kredietvolume in 
2009 tot een niet eerder behaald niveau van 1,6 miljard 
euro te verhogen, maakt de FEMIP het voor haar medi-
terrane partners duidelijk dat dit instrument hen kan 
helpen bij het moderniseren van hun overheidsbeleid 
ondanks de mondiale economische crisis en heeft de fa-
ciliteit haar positie als de belangrijkste investeerder op 
het gebied van ontwikkeling in het Middellandse Zeege-
bied geconsolideerd. 

In 2009 werden kredieten van de FEMIP aangewend voor 
de financiering van 19 grootschalige projecten, even-
als ter ondersteuning van het MKB en microfinanciering. 
Sinds haar oprichting in oktober 2002 is via de FEMIP 

meer dan 10 miljard euro verstrekt ter ondersteuning van 
de modernisering van de mediterrane partnerlanden en 
bijgedragen aan het creëren en behouden van werkge-
legenheid in de regio. Particuliere ondernemingen ont-
vingen bijna 60% van de door de FEMIP ondertekende 
kredieten; dit vertegenwoordigt meer dan 40% van het 
totale bedrag aan kredieten. Naast de groei in de kre-
dietverlening genereerden de activiteiten van de FEMIP 
een aanzienlijke toegevoegde waarde, in het bijzonder 
via de opzet van complexe financieringsarrangementen 
(publiek-private partnerschappen, projectfinanciering, 
verrichtingen met een hoger risicoprofiel dan normaliter 
door de Bank wordt geaccepteerd). De synergie met fi-
nanciële partnerinstellingen werd verbeterd, zoals blijkt 
uit het grote aantal verrichtingen dat werd medegefinan-
cierd; in totaal ruim 1,1 miljard euro (bijna 70% van de in 
2009 ondertekende verrichtingen).

Middellandse Zeelanden

Kredieten verstrekt in 2009 Totaal
(in mln euro)

waarvan 
risicokapitaal

Marokko  540
Tunesië  434
Jordanië  166
Syrië  155
Egypte  122 2
Israël  82
Libanon  70
Regionaal  25  25

Totaal 1 593  27
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gen risico kredieten uit eigen middelen. Het bedrag aan 
ingevolge de investeringsfaciliteit ondertekende lenin-
gen steeg van 336 miljoen euro in 2008 naar 450 miljoen 
euro in 2009. Nog eens 413 miljoen euro werd in 2009 ten 
behoeve van ACS-projecten verstrekt uit eigen middelen 
van de Bank, tegenover 225 miljoen euro in 2008. In het 
kader van een afzonderlijk mandaat heeft de Bank voor 
280 miljoen euro uitgeleend ten behoeve van projecten 
in Zuid-Afrika, tegenover 203 miljoen euro in 2008.

De wereldwijde financiële onrust heeft economische groei 
in de meeste ACS-landen belemmerd. Om deze reden 
staat steun aan de particuliere sector nog steeds voorop. 
In reactie op de uitdagingen van de mondiale economi-
sche crisis heeft de EIB haar kredietverlening uitgebreid, 
teneinde het vertrouwen te helpen herstellen en de basis 
te leggen voor toekomstige groei.

In nauwe samenwerking met de EBRD financiert de Bank 
ook projecten in de oostelijke partnerlanden – Armenië, 
Azerbeidzjan, Wit-Rusland (afhankelijk van een toekom-
stig besluit van de Raad en het Parlement), Georgië, Mol-
davië, Rusland en Oekraïne – onder een mandaat voor 
3,7 miljard euro aan kredieten in de periode 2007-2013. 
De nadruk ligt op projecten van aanmerkelijk belang voor 
de EU op het gebied van vervoer (corridors voor trans-Eu-
ropese netwerken), energie, telecommunicatie en milieu. 
Naast het mandaat van de EU heeft de EIB voor eigen re-
kening een Faciliteit oostelijke partnerlanden van 1,5 mil-
jard euro opgezet voor kredieten en garanties ten behoe-
ve van EU-investeringen in deze landen.

De betrokkenheid van de EIB in de landen in Afrika, het 
Caribische gebied en de Stille Oceaan alsmede de over-
zeese gebieden concentreert zich op activiteiten die initi-
atieven vanuit de particuliere sector ondersteunen en de 
economische groei bevorderen, terwijl ook de gemeen-
schap in bredere zin en de regio er profijt van hebben. 
Projecten van de overheid worden ondersteund wanneer 
deze beslissend zijn voor ontwikkeling van de particuliere 
sector en voor het scheppen van een concurrerend on-
dernemingsklimaat. Projecten worden geselecteerd wan-
neer deze duurzame economische, sociale en ecologische 
voordelen bieden.

Financieringsmiddelen voor EIB-verrichtingen via de In-
vesteringsfaciliteit worden toegekend uit de begrotingen 
van de EU-lidstaten; daarnaast verstrekt de Bank voor ei-

Landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan, LGO en Zuid-Afrika

Kredieten verstrekt in 2009 Totaal
(in mln euro)

waarvan 
risicokapitaal

Afrika 625 222
 Zuidelijk en Indische Oceaan 180  5
 Westelijk 137  105
 Oostelijk 133  6
 Centraal en Equatoriaal 99  30
 Multiregionaal 76  76
Caribisch gebied 64  43
Stille Oceaan 23  7
Regionaal ACS 178  178
LGO 10

ACS-LGO 863 450
ZUID-AFRIKA  280 –
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Ingevolge het huidige mandaat kan de EIB geduren-
de de periode 2007-2013 tot maximaal 3,8 miljard euro 
aan kredieten verstrekken in Azië en Latijns-Ameri-
ka. De kredietverlening van de Bank in de ALA-landen 
vormt een onderdeel van de strategie van economi-
sche samenwerking van de EU met deze regio’s, en is 
gericht op de ondersteuning van de aanwezigheid van 
de EU via directe buitenlandse investeringen en de 
overdracht van technologie en knowhow, maar even-
eens op projecten in het kader van milieubescher-
ming, waaronder klimaatverandering, en projecten die 
bijdragen aan een betrouwbare energievoorziening 
van de Europese Unie. In 2009 verstrekte de EIB voor 
1 288 miljoen euro aan kredieten in Azië en Latijns-

Amerika, bijna driemaal de kredietomvang van 2008 
(469 miljoen euro). Investeringen in Azië waren goed 
voor ongeveer 466 miljoen euro, terwijl de kredietver-
lening in Latijns-Amerika ongeveer 823 miljoen euro  
beliep.

Van de Centraal-Aziatische landen die in aanmerking 
komen voor financiering door de EIB (Kazachstan, Kir-
gizië, Tadzjikistan, Turkmenistan en Oezbekistan), was 
Tadzjikistan de eerste staat die in 2009 een kaderover-
eenkomst ondertekende. Deze vormt de basis voor toe-
komstige kredietverlening door de EIB in het land en 
legt de nadruk op grote energieprojecten en investerin-
gen in milieubescherming.

Azië en Latijns-Amerika

Kredieten verstrekt in 2009 Totaal
(in mln euro)

Latijns-Amerika 823
Panama 538
Argentinië 170
Colombia 100
Nicaragua 15
Azië 466
Vietnam 147
China 119
Pakistan 100
India 100

Totaal 1 288
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Door de EIB gefinancierd mijnbouwproject in Mozambique wint in 2009 onderscheidingen 
voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en socio-economisch handelen 

Projecten in de winningsindustrie en mijnbouw zijn vaak ingewikkeld en uitdagend. Zij kunnen echter ook ideale 
methoden zijn om waarde toe te voegen aan de inheemse natuurlijke hulpbronnen, de exportopbrengsten verho-
gen en overheidsinkomsten genereren voor de landen waar ze worden uitgevoerd, via royalty’s en vennootschaps-
belasting. Met het oog op een grotere transparantie inzake verrichte betalingen en ontvangen opbrengsten geeft 
de EIB actieve steun aan het initiatief inzake transparantie van winningsindustrieën, EITI. Zij brengt ook het EITI on-
der de aandacht bij haar geldnemers en moedigt hen aan de EITI-beginselen toe te passen bij de rapportage en pu-
blicatie van de opbrengsten van de winningsindustrie.

In sommige landen, met name in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan, zijn bodemschatten de beste be-
schikbare middelen voor economische ontwikkeling. Projecten in deze sector kunnen bovendien direct of indirect lei-
den tot vaste banen en training bieden die bijdraagt aan de ontwikkeling van vaardigheden ter plaatse.

In dit verband was de EIB verheugd te vernemen dat één van de door de Bank gefinancierde mijnbouwprojecten, de 
mineralenmijn Moma Titanium in Noord-Mozambique, onlangs twee belangrijke onderscheidingen op het gebied 
van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en socio-economisch handelen had gewonnen. In septem-
ber 2009 heeft Kenmare Resources plc, eigenaar en exploitant van de Moma Titaniummijn, van de Ierse Kamers van 
Koophandel en het Ierse ministerie van sociale zaken de President’s Award gewonnen voor het beste internationale 
MVO-programma: de Kenmare Moma Development Association (KMDA). Vervolgens heeft de KMDA, in oktober 2009, 
ook een andere prestigieuze prijs gewonnen voor sociale en economische activiteiten gericht op de gemeenschap-
pen rondom de mijn. De op socio-economisch handelen gerichte Nedbank-onderscheiding werd uitgereikt door een 
panel van onafhankelijke en deskundige juryleden, na een interview en een driedaags bezoek ter plaatse om kennis 
te maken met het werk van KMDA en de begunstigden van het project te ontmoeten. Nedbank prees vooral het feit 
dat het ontwikkelingswerk van de KMDA al was begonnen voordat de mijnbouwactiviteit van start ging, en dat de 
organisatie een strategische totaalvisie en een “bottom-up”-benadering hanteert, alsmede nauwe partnerschappen 
onderhoudt met internationale en lokale niet-gouvernementele organisaties en overheidsinstanties.

Het doel van de KMDA, die door Kenmare in 2004 is opgericht, is het versterken van de socio-economische ontwikke-
ling van de gemeenschappen in de buurt van de Moma-mijn, een bevolking van ongeveer 10 000 mensen. Met de 
steun van lokale en internationale partnerinstellingen heeft de KMDA een klein bedrijf opgezet in eieren, slachtkui-
kens en tuinbouw, wat een opbrengst oplevert van 150 000 Amerikaanse dollar per jaar voor zes dorpen. Daarnaast 
heeft de KMDA ook een mobiele gezondheidskliniek opgezet met een rondreizende huisarts en tandarts, projecten 
geïntroduceerd over voedselzekerheid en HIV/gezondheid, vier nieuwe scholen gebouwd, een spaar- en kredietrege-
ling opgezet, waterpompen geïnstalleerd en een voetbalcompetitie opgestart. Hoewel er nog veel werk te doen is, 
is er geen gezin in het gebied dat niet op een of andere manier de vruchten heeft geplukt van het programma van 
de KMDA. Tot nu toe hebben meer dan 200 mensen direct geprofiteerd van de verschillende sociale activiteiten. 
Mensen die betrokken zijn bij de inkomstengenererende activiteiten van de KDMA verdienen meer dan het mini-
mumloon in Mozambique; werknemers van de mijn worden ook ruimschoots boven het gemiddelde loon in het 
land betaald.

De EIB financierde het Moma Titaniumproject in 2004 en 2005, via kredieten van in totaal bijna 58 miljoen euro, in 
het kader van de toen recentelijk in het leven geroepen Investeringsfaciliteit.

De mineralenmijn Moma Titanium heeft 
twee belangrijke onderscheidingen op 
het gebied van maatschappelijk ver-
antwoord ondernemen en socio-econo-
misch handelen gewonnen
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De Bank kon deze resultaten verwezenlijken in een ui-
termate volatiele marktomgeving dankzij haar flexibele 
en evenwichtige inleenstrategie. Deze strategie wordt 
gekenmerkt door een constante aandacht voor de ver-
anderende patronen in de marktvraag, met handhaving 
van haar benchmarkaanwezigheid en spreiding van 
financieringsbronnen.

Begin 2009 waren de markten nog overschaduwd door 
de situatie van half oktober tot ultimo 2008, toen zij bij-
na gesloten waren. Bovendien was er aanvankelijk spra-
ke van ernstige onzekerheid over vraag naar en aanbod 
van obligaties in het marktsegment waarop de EIB actief 
is, met de plotselinge ontwikkeling van reddingsplan-
nen van overheden en de daaruit voortvloeiende finan-
cieringsbehoeften. Deze marktomstandigheden leid-
den tot opvallende prijsaanpassingen van alle activa. In 
de loop van het jaar verbeterden de marktomstandig-
heden aanmerkelijk, maar bleven gekenmerkt door een 
grote mate van volatiliteit en onzekerheid.

Belangrijke kenmerken van het 
financieringsbeleid van de EIB in 2009

De EIB leent het merendeel van haar kredietmiddelen op de inter-
nationale kapitaalmarkten, waar zij langetermijnfinancieringen op-
neemt via de uitgifte van obligaties. De Bank behoort tot de meest 
prominente geldnemers op de mondiale obligatiemarkten, en ver-
hoogde het totaal van de door haar opgenomen middelen in 2009 
met 33% naar 79,4 miljard euro, via meer dan 260 transacties. Dit 
stelde haar in staat in het kader van het EU-herstelprogramma haar 
kredietverlening uit te breiden.

De Bank behoort tot de meest pro-
minente geldnemers op de mondiale 
obligatiemarkt
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De inleenactiviteiten van de Bank in andere valuta’s 
werden uitgevoerd tegen de achtergrond van sterke ri-
sicoaversie bij de beleggers, waardoor de opkomende 
valutamarkten de eerste helft van het jaar goeddeels 
gesloten waren. Het was daarom opmerkelijk dat de EIB 
een stijging met 11%, naar 9,2 miljard euro, realiseerde 
met haar inleenactiviteiten in andere valuta’s. De Bank 
nam in 2009 leningen op in 16 niet-kernvaluta’s (plus de 
Braziliaanse reaal, Ghanese cedi en Zambiaanse kwacha 
in synthetische vorm), goed voor bijna 12% van het to-
tale inleenprogramma. Emissies in Australische dollar, 
Zwitserse frank en Japanse yen behaalden de grootse 
volumes. 

De Bank deed een uitgebreider beroep op maatschap-
pelijk verantwoorde beleggers, met name door de 
uitgifte van nieuwe klimaatobligaties in de Zweedse 
markt. Het voornaamste kenmerk van deze obligaties 
is dat de opbrengsten ervan bestemd zijn voor door de 
EIB gefinancierde projecten op de gebieden hernieuw-
bare energie en zuinig energiegebruik. Eind 2009 was 
een aanzienlijk deel van de opbrengsten van deze nieu-
we obligaties reeds uitbetaald.

In 2009 werd 70,2 miljard euro opgenomen in de drie 
kernvaluta’s (EUR, GBP, USD) van de Bank

43,2 miljard euro, oftewel meer dan de helft, werd opge-
nomen op de euromarkt, een aanzienlijke stijging ten 
opzichte van 2008 (16,8 miljard euro, oftewel 28,2% van 
het totaal). EARN-benchmarkemissies (Euro Area Referen-
ce Note) waren goed voor het grootste deel van dit be-
drag (32,1 miljard euro). In het segment van gerichte en 
gestructureerde producten was er sprake van een sterke 
volumestijging, en wel tot 11,0 miljard euro. In haar syste-
matische streven naar verdere spreiding van haar finan-
cieringsbronnen en beleggersbestand, betrad de EIB voor 
het eerst de Duitse markt voor in euro luidende schuldbe-
kentenissen (Schuldscheine) en geregistreerde obligaties 
(Namensschuldverschreibungen), waarbij zij 2,7 miljard 
euro opnam. De Bank lanceerde tevens voor een bedrag 
van 4,5 miljard euro “coöperatieve schuldbewijzen met 
variabele rente” (Cooperative Floating Rate Notes), via 
consortia die voor het eerst volledig waren samengesteld 
uit Europese coöperatieve-, volks- en spaarbanken.

In 2009 werd 5,8 miljard GBP opgenomen; ondanks het 
lagere inleenvolume bleef de EIB de grootste niet-gou-
vernementele emittent in pond sterling. De Bank was 
in staat tot de uitgifte van verschillende ongewoon gro-
te benchmarktransacties. De eerste was de uitgifte, in 
februari, van een nieuwe obligatie van GBP 1 miljard, de 
grootste vastrentende obligatie-emissie in GBP die de 
Bank ooit in één tranche heeft gelanceerd. Deze werd in 
juni gevolgd door een andere uitzonderlijk grote vast-
rentende emissie van GBP 600 miljoen met een looptijd 
van 20 jaar.

Op de markt van de Amerikaanse dollar werd in de 
loop van het jaar USD 28 miljard opgenomen. Hieronder 
bevinden zich vijf vastrentende maatgevende-verzamel-
obligaties en een emissie met variabele rente. Toen de 
markten zich vanaf het tweede kwartaal herstelden, nam 
de renteopslag af bij iedere volgende emissie. Het USD 
benchmark-programma culmineerde in september 2009 
in de grootste verzamelobligatie in USD die de Bank ooit 
uitgaf – een emissie van USD 5 miljard met een looptijd 
van drie jaar. Maatwerktransacties bereikten eveneens 
een behoorlijke omvang van USD 5 miljard. 



Bestuur van de Bank

José Manuel Barroso, 
Voorzitter van de Europese 

Commissie, ontving 
Philippe Maystadt, 

President van de Europese 
Investeringsbank, in 

Brussel in maart 2009
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Het meest recente initiatief, waarbij de EIB een leiden-
de rol vervult, is het meten van de broeikasemissies die 
vrijkomen bij door de Bank gefinancierde projecten, 
met als doel de door de EIB gegenereerde koolstofuit-
stoot vast te stellen. De EIB werkt nauw samen met an-
dere internationale financiële instellingen (IFI’s) voor het 
uitwisselen van beste praktijken en informatie.

Zoals milieunormen de bescherming en verbetering be-
ogen van de natuurlijke en bebouwde omgeving, zijn 
maatschappelijke normen gericht op de bescherming 
van de rechten en de verbetering van het levensonder-
houd van de mensen die de gevolgen ondervinden van 
de projecten die worden gefinancierd door de EIB, als-
mede op de bevordering van individueel welzijn, maat-
schappelijke integratie en duurzame gemeenschappen.

De EIB beperkt haar financiering tot projecten waar-
bij de mensenrechten worden gerespecteerd en die 
voldoen aan de maatschappelijke normen van de EIB, 
gebaseerd op de principes van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie en internationale 
goede praktijken. Mensenrechten vormen een breed 
onderwerp dat grote publieke aandacht krijgt, onder 
andere van lobbygroepen die hun aandacht richten op 
internationale financiële instellingen zoals de Europese 
Investeringsbank. Het publiek, lokale gemeenschappen 
en autochtone bevolkingsgroepen hebben de EIB en  

De EIB stimuleert maatschappelijk verantwoord onder-
nemen door de wijze waarop zij haar missie uitvoert en 
door haar interne beheer. Zij is zich bewust van haar di-
recte invloed op klanten, leveranciers en werknemers 
en tevens van de gevolgen van de door haar beheerde 
faciliteiten voor het milieu. Zij is zich eveneens bewust 
van de mogelijke gevolgen van haar investeringsbeslis-
singen en de manier waarop deze van invloed kunnen 
zijn op de mondiale uitdagingen waarvoor onze samen-
leving zich gesteld ziet. Daarom vormen ecologische en 
maatschappelijke criteria een belangrijk onderdeel van 
alle door de EIB gefinancierde projecten. 

Nu de strijd tegen klimaatverandering steeds belang-
rijker wordt voor de verrichtingen van de Bank, besloot 
de EIB een nieuwe indicator voor klimaatverandering te 
ontwikkelen, die is opgenomen in haar Activiteitenplan 
voor 2010-2012. Hiermee kan de Bank op een objectieve 
wijze verslag uitbrengen over projecten die gericht zijn 
op de strijd tegen en aanpassing aan de klimaatveran-
dering, door de omvang te meten van de ondertekende 
projecten op dit terrein. Beoogd wordt de kredietverle-
ning voor klimaatveranderingsprojecten 20% van alle 
EIB-kredietverlening in 2010 te laten uitmaken, en deze 
te doen toenemen tot 22% in 2011 en 25% in 2012.

De EIB beschouwt maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzame ontwikkeling als 
gezonde zakelijke praktijken, waarmee economische groei, maatschappelijk welzijn en be-
scherming van het milieu met elkaar in evenwicht zijn. Teneinde de samenleving als geheel te 
bereiken, gaat de EIB op vrijwillige basis verder dan de noodzakelijke naleving van wettelijke 
vereisten, en stemt daar haar beleid, normen en procedures consequent op af.

Met een nieuwe indicator voor klimaat-
verandering kan de Bank verslag uit-
brengen over projecten die gericht zijn 
op de strijd tegen en aanpassing aan de 
klimaatverandering

De EIB wil daadwerkelijk helpen bij het 
vormgeven van beste praktijken met be-
trekking tot mensenrechten

Maatschappelijk verantwoord 
ondernemen bij de EIB
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andere IFI’s herhaaldelijk en terecht opgeroepen de 
mensenrechten en de milieuproblematiek in aanmer-
king te nemen. De EIB heeft een intern klachtenbehan-
delingsmechanisme opgezet, en wanneer de betrokken 
partij niet tevreden is met de wijze waarop de klacht 
intern is afgehandeld, kan hij bij de Europese ombuds-
man een klacht indienen tegen de Bank. In dit opzicht 
is de EIB uniek onder de internationale financiële instel-
lingen. Zij wil daadwerkelijk helpen bij het vormgeven 
van beste praktijken met betrekking tot mensenrech-

Het nieuwe gebouw van de EIB heeft het 
predicaat “uitstekend” gekregen vanwe-
ge haar groene kwalificaties.

ten. Daarom organiseert de Bank in 2010 een aantal 
internationale seminars over het onderwerp bedrijfs-
leven en mensenrechten, waarbij de visies van toonaan-
gevende groepen belanghebbenden aan bod komen, 
met name betreffende de gevolgen voor de beoorde-
lings- en toetsingsprocedures van grootschalige inves-
teringsactiviteiten en voor klachtenprocedures en ge-
schillenafhandeling met betrekking tot kwesties inzake 
mensenrechten.

De EIB is zich sterk bewust van haar eigen milieuvoet-
afdruk. Nieuwe ontwikkelingen betreffen onder meer 
prikkels om mensen ertoe te brengen over te stappen 
van particulier naar openbaar vervoer, een “groen” IT-
plan en een milieubeheersysteem, zodat continu voor-
uitgang wordt geboekt.

In 2009 bedroeg de totale CO
2
–uitstoot als gevolg van 

de activiteiten van de Bank naar schatting 16 576 ton, 
waarvan 94% afkomstig van mobiliteit en 6% van ener-
gie, afval en papierconsumptie. Dit komt neer op een af-
name van 16% ten opzichte van het totaal over 2008.

Ter ondersteuning van maatregelen ter bescherming 
van het milieu en vermindering van de CO

2
-uitstoot, 

heeft de EIB in 2009 een contract getekend met de ge-
meente Luxemburg om personeelsleden gratis bus-
vervoer aan te bieden via het Luxemburgse stadsver-
voersnetwerk. Geschat wordt dat wanneer 10% méér 
medewerkers regelmatig gebruik zou maken van het 
openbaar vervoer, dit de CO

2
–uitstoot op jaarbasis met 

170 ton zou verminderen.

Het nieuwe gebouw van de EIB in het Luxemburgse 
Kirchberg, dat in 2008 in gebruik is genomen, staat be-
kend om haar milieuduurzaamheid en energiezuinig-
heid. Het is gecertificeerd volgens de BREEAM-code 
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verminderd pendelverkeer van de medewerkers en 
door een lager energieverbruik.

In 2009 zijn de regelingen voor telewerken flexibeler 
gemaakt, met name door de invoering van de mogelijk-
heid van telewerken op zowel regelmatige als inciden-
tele basis. Andere verbeteringen betreffen de mogelijk-
heid tot spreiding van werkuren over het hele jaar, meer 
flexibiliteit betreffende de tijden wanneer medewerkers 
altijd aanwezig dienen te zijn (die nu op individuele ba-
sis kunnen worden overeengekomen tussen medewer-
kers en hun directe chefs) alsmede een grotere flexibili-
teit in de omgang met opgebouwde overuren.

In 2009 werden de onderhandelingen afgerond met de 
vertegenwoordigers van de medewerkers met betrek-
king tot de hervorming van de pensioenregeling voor 
de medewerkers. Het bereikte akkoord markeert een 
belangrijke stap, omdat het niet alleen betrekking heeft 
op de pensioenregeling zelf, maar ook aanvullende 
maatregelen biedt die de medewerkers goede voorzie-
ningen bieden op het gebied van sociale zekerheid.

Tot slot vond er in 2009 een herziening plaats van de re-
geling inzake tijdelijke en/of gedeeltelijke arbeidsonge-
schiktheid. Deze nieuwe benadering biedt een grotere 
flexibiliteit bij de omgang met een aantal medische si-
tuaties. Een evaluatie van de toepassing van deze rege-
ling zal in 2013 worden uitgevoerd, in overleg met de 
ondernemingsraad.

voor duurzame gebouwen. De beoordelingsmethode 
van BRE om de milieubelasting van gebouwen te bepa-
len is de belangrijkste en meest gebruikte milieubeoor-
delingsmethode voor gebouwen ter wereld. Deze stelt 
de norm voor beste praktijken op het gebied van duur-
zaam ontwerp en is tegenwoordig de feitelijke maat-
staf voor de beschrijving van de milieuprestaties van 
een gebouw. Het nieuwe gebouw van de EIB heeft het 
predicaat “uitstekend” gekregen vanwege haar groene 
kwalificaties.

De EIB handelt als een verantwoordelijke werkgever 
teneinde het potentieel van haar medewerkers te ont-
wikkelen. Het personeelsbeleid en de procedures van 
de Bank weerspiegelen beste praktijken en voldoen 
steeds aan de eisen van ontwikkelingen in de wet- en 
regelgeving.

In 2009 heeft de afdeling Human resources haar werk-
zaamheden voortgezet betreffende de implementatie 
van de Diversiteitsstrategie, die in 2008 werd aangeno-
men en thans volledig geïntegreerd is in de HR-strategie 
van de Bank. De Diversiteitsstrategie wordt beschouwd 
als essentieel voor het succesvol opereren van de Bank.

De Bank wil naast diversiteit van de medewerkers in 
kwantitatieve zin ook de integratie op de werkplek be-
vorderen voor al haar medewerkers. “Integratie” bete-
kent het waarderen van de unieke bijdrage van iedere 
werknemer aan de werkgemeenschap. Mensen zijn op 
hun best wanneer ze werken in een sfeer van respect 
en vertrouwen: door hun zoveel mogelijk flexibiliteit en 
autonomie in hun manier van werken te bieden, zullen 
zij zich volledig inzetten de overeengekomen doelen te 
realiseren. 

De EIB hanteert een flexibele benadering ten aanzien 
van werktijden. Met het oog op een betere balans tus-
sen werk- en privébehoeften en in verband met aanpas-
sing aan veranderende werkomstandigheden, werd in 
2009 extra flexibiliteit geïntroduceerd in het kader van 
de Diversiteitsstrategie van de EIB en ter bevordering 
van integratie op de werkvloer. Daarbij kunnen flexibe-
le werkafspraken aanzienlijk bijdragen aan de vermin-
dering van de koolstofuitstoot van de Bank, door het  

Een flexibele benadering ten aanzien 
van werktijden
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Gedurende 2009 was de samenwerking met de Raad 
van de Europese Unie opnieuw zeer intensief. De Pre-
sident van de Bank Maystadt nam actief deel aan be-
sprekingen met de ministers van Economische zaken 
en Financiën van de EU tijdens de maandelijkse Ecofin-
raad (Economische en financiële zaken) bijeenkomst en 
presenteerde daar de visie op en bijdrage van de EIB-
Groep ten aanzien van belangrijke EU-beleidskwesties. 
De Ecofin-raad heeft waardering voor de deskundig-
heid van de EIB-Groep op het gebied van investerings-
financiering, in het bijzonder in het kader van de finan-
ciële en economische recessie, en voor het feit dat de 
Bank zich heeft aangesloten bij de gezamenlijke inspan-

ningen van de lidstaten en de Commissie ter bestrijding 
van de crisis.

Ook de zevende termijn (2009-2013) van het Euro-
pees Parlement begon tegen de achtergrond van be-
zorgdheid van economische en sociale aard. President 
Maystadt werd uitgenodigd voor openbare zittingen van 
diverse parlementaire commissies, in het bijzonder de 
Begrotingscommissie, de Ontwikkelingscommissie en de 
Commissies Economische en monetaire zaken en Begro-
tingscontrole. In 2009 werd het jaarverslag van het Euro-
pees Parlement over de EIB gecombineerd met het jaar-
verslag van de EBRD en vrijwel unaniem goedgekeurd. 
De EIB heeft de aanbevelingen van het Europees Parle-
ment ruimschoots opgevolgd. Het Parlement en de Raad 
zullen gezamenlijk een besluit nemen inzake de tussen-
tijdse evaluatie van de externe mandaten van de Bank.

Het nauwe partnerschap met de Europese Commis-
sie heeft ook nu weer geleid tot verdere gezamenlijke 

Bundeling van krachten met EU-
instellingen en internationale partners

Ter verwezenlijking van de doelstellingen van de Bank, zijn een constante open 
dialoog en intensieve samenwerking met de Europese instellingen die het beleid 
van de Unie voorbereiden, hieromtrent voorstellen doen en beslissingen nemen, 
van het allergrootste belang. De EIB werkt als een strategische en actieve partner 
samen met de Europese instellingen, terwijl zij ook nauw samenwerkt met ande-
re internationale en bilaterale financiële instellingen.

De EIB werkt als een strategische en ac-
tieve partner samen met de Europese 
instellingen
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De Bank werkte nauw samen met de Commissie en de 
lidstaten binnen de werkgroep van deskundigen over 
het combineren van subsidies en kredieten buiten de 
EU. Deze instellingen hebben ook financiële middelen 
gecombineerd in het kader van het EU-Infrastructuur-
trustfonds voor Afrika en het nieuwe investeringska-
der voor de westelijke Balkan, dat is opgezet in 2009. 
De Bank werkte samen met de Commissie in reactie op 
de crisis in ontwikkelingslanden, zoals uiteengezet in 
de conclusies van de Raad van mei 2009. De Commissie 
heeft besloten tot een extra bijdrage van 200 miljoen 
euro vanuit het Europees Ontwikkelingsfonds aan het 
EU-Infrastructuurtrustfonds voor Afrika. In het kader van 
de Faciliteit oostelijke partnerlanden werkten de EIB, de 
Commissie, de NIB, de EBRD en de Wereldbank Groep 
samen met Oost-Europese lidstaten aan de instelling 
van een partnerschap voor energie-efficiëntie en mi-
lieu, dat eind 2009 werd gelanceerd en waarin kredie-
ten en subsidies voor projecten op dit gebied worden 
gecombineerd. De EIB en de Commissie werken ook sa-
men met de EBRD aan de oprichting van een MKB-fa-
ciliteit voor de oostelijke buurlanden, waarin eveneens 
gewerkt wordt met een combinatie van kredieten en 
subsidies.

initiatieven. Eén daarvan was de instelling van de Pro-
gress-microfinancieringsfaciliteit (PMF). In de PMF, be-
heerd door het EIF, wordt maximaal 200 miljoen euro 
aan financiering bijeengebracht vanuit de Commissie 
en de EIB ten behoeve van een nieuwe faciliteit voor 
de financiering van microfinancieringsinstellingen ge-
richt op kleinere ondernemingen, de sociale economie, 
of mensen die hun baan verliezen en moeilijkheden on-
dervinden bij het herintreden op de arbeidsmarkt. Sa-
men met het Directoraat-generaal Regionaal beleid 
heeft de Bank gezorgd voor een efficiënte invoering 
van de J’s (JESSICA, JEREMIE, JASMINE en JASPERS) en 
de tenuitvoerlegging van deze gemeenschappelijke ini-
tiatieven versterkt.

De EIB heeft ook nauw samengewerkt met de Europese 
Commissie bij de inspanningen een koolstofarme eco-
nomie in de EU versneld realiteit te laten worden, in 
het bijzonder in het kader van het Europees strategisch 
plan voor energietechnologie (SET-plan), dat is ontwor-
pen voor een versnelde inzet van rendabele koolstofar-
me technologieën. 

De EIB heeft ook haar steun aan programma’s van lokale 
en regionale overheden op het gebied van zuinig ener-
giegebruik en hernieuwbare energie geïntensiveerd, 
met name in het kader van het Convenant van Burge-
meesters, dat in februari 2009 werd gelanceerd om op-
lossingen voor openbare gebouwen, straatverlichting 
en schoon openbaar vervoer te ontwikkelen.

Op het gebied van Europese territoriale samenwerking 
is de EIB een belangrijke partner bij het ontwerp, de in-
voering en de tenuitvoerlegging van de Strategie voor 
de Baltische Zee (BSS) van de EU en treedt zij op als 
wegbereider voor deze nieuwe macroregionale strate-
gie die op verzoek van de Europese Raad is ontwikkeld 
door de Commissie. De EIB draagt bij aan deze Strategie 
via haar kredietactiviteiten, het ontwikkelen van techni-
sche bijstand, versterkte samenwerking met de groep 
financieel deskundigen voor de BSS van de Noordse 
Investeringsbank (NIB), en door de deelname aan rele-
vante fora van de noordelijke dimensie. De Bank is ook 
betrokken bij de ontwikkeling van een soortgelijke ma-
croregionale strategie voor het Donaubekken.

Een bijeenkomst van belanghebbenden en de Commissie van “wijze 
personen”, voorgezeten door Michel Camdessus, in Brussel in april 2010
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Met het Economisch en Sociaal Comité van de EU 
(EESC), alsmede het Comité van de Regio’s, onder-
houdt de Bank een voortdurende dialoog en is er spra-
ke van een relatie die beide tot voordeel strekt. Zoals in 
voorgaande jaren neemt de EIB deel aan de jaarlijkse 
‘Open dagen’, georganiseerd door het Comité van de Re-
gio’s in samenwerking met het Directoraat-generaal Re-
gionaal beleid van de Europese Commissie. De Bank gaf 
een workshop over de steun van de EIB-Groep en de EU-
structuurfondsen aan innovatie in de regio’s en nam deel 
aan seminars over microkredieten, evenals over JASMINE, 
JEREMIE, JESSICA, energie (het actieplan met betrekking 
tot duurzame energie in samenwerking met het Conve-
nant van Burgemeesters), en cohesie (financieel-techni-
sche instrumenten in het kader van het cohesiebeleid). 

De Bank versterkte in 2009 haar nauwe samenwerking 
met andere internationale financiële instellingen 

De EIB streeft naar nauwere samenwer-
king tussen de financiële instellingen

en Europese bilaterale instellingen, in het bijzonder 
in het kader van de activiteiten van de EIB buiten de 
EU. Gezamenlijke maatregelen in reactie op de crisis re-
sulteerden in diverse initiatieven die in de loop van het 
jaar concreet vorm kregen. Deze omvatten onder meer 
het Gezamenlijk IFI-Actieplan ter ondersteuning van 
de banksystemen en de kredietverlening aan de reële 
economie in Midden- en Oost-Europa, een gezamen-
lijk initiatief van de EIB, de EBRD en de Wereldbank-
Groep; de crisisfaciliteit infrastructuur van de Internati-
onale Financieringsmaatschappij (IFC), waarin de Bank 
deelneemt met kredieten tot in totaal 1 miljard euro; 
het Initiatief Microfinanciering van de IFC, waaraan de 
Bank USD 100 miljoen bijdraagt; en het crisispakket in 
het kader van het instrument voor pretoetredingssteun 
(IPA), in het bijzonder voor zuinig energiegebruik in de 
westelijke Balkan en Turkije (via het fonds voor stimule-
ring van zuinig energiegebruik in Zuidoost-Europa) en 
kleine en middelgrote ondernemingen in Turkije.

Daarnaast heeft de Bank met andere IFI’s samengewerkt 
via interinstitutionele participatie in horizontale initia-
tieven zoals de gezamenlijke verklaring inzake klimaat-

De EIB en de OESO tekenden in november 2009 een gezamenlijke verklaring inzake samenwerking
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verandering van de multilaterale ontwikkelingsbanken, 
afgegeven in december 2009. In oktober organiseerde 
de Bank haar eerste bijeenkomst van presidenten van 
multilaterale ontwikkelingsbanken en microfinancie-
ringsinstellingen in Istanbul, in combinatie met de jaar-
vergadering van de Wereldbank en het IMF. In novem-
ber tekenden de Bank en de OESO een gezamenlijke 
verklaring inzake samenwerking. De samenwerking 
met de EBRD en de Ontwikkelingsbank van de Raad 
van Europa is geïntensiveerd, in het bijzonder sinds de 
lancering van het investeringskader voor de westelijke 
Balkan, maar ook in de buurlanden.

De EIB streeft naar nauwere samenwerking tussen de fi-
nanciële instellingen en heeft een initiatief wederzijds 

vertrouwen gelanceerd met Agence Française de Dé-
veloppement (AFD) en KfW, waarbij de drie instellingen 
streven naar verbetering van hun gezamenlijke doelma-
tigheid en efficiëntie, door middel van wederzijdse er-
kenning en vertrouwend op de procedures en normen 
die door ieder van de instellingen worden toegepast op 
medegefinancierde projecten. Ervaringen hiermee zul-
len worden opgedaan tijdens de lopende pilotfase, met 
het oog op tenuitvoerlegging hiervan met een grotere 
verscheidenheid aan instellingen. De EIB heeft tevens 
een medefinancieringsovereenkomst getekend met de 
Aziatische Ontwikkelingsbank met betrekking tot een 
programma voor hernieuwbare energie in Pakistan, dat 
betrekking heeft op de delegatie van opdrachten, uit-
betaling en andere beheerstaken.

Bijeenkomst van de presidenten van de multilaterale ontwikkelingsbanken bij de EIB op 9 april 2010



Activiteiten en Maatschappelijk Verslag54EIB-Groep

Een belangrijk aspect van de communicatie van de Bank met 
het publiek is het beleid inzake openbaarmaking van infor-
matie van de EIB, dat is gebaseerd op het uitgangspunt dat 
iets openbaar gemaakt kan worden tenzij er een dwingende 
reden is dit niet te doen. Dit beleid werd in 2009 herzien na 
een burgerraadpleging, die ook betrekking had op het trans-
parantiebeleid van de EIB (2004) en het beleid inzake klach-
tenafhandeling (2008). Na goedkeuring begin 2010 door de 
Raad van Bewind is het nieuwe beleid nu van kracht. Ieder 
jaar publiceert de EIB op haar website een evaluatie van de 
tenuitvoerlegging van haar beleid inzake openbaarmaking 
van informatie.

De Bank organiseert burgerraadplegingen over bepaalde 
voor ondernemingen relevante en belangrijke sectorover-
schrijdende onderwerpen die doorgaans van belang zijn 
voor alle belanghebbenden van de EIB. De voornaamste 
redenen om een dergelijke burgerraadpleging te houden 
zijn het genereren van bijdragen door belanghebbenden 
en het versterken van transparantie en de mogelijkheid om 
verantwoording af te leggen. Bijdragen van belanghebben-
den worden geanalyseerd en beoordeeld door een intern 

Transparantie, informatiebeleid  
en contacten met het publiek

De EIB is van mening dat zij als bank en als 
openbare instelling openheid dient te be-
trachten omtrent haar besluitvorming, haar 
werkwijze en de wijze waarop zij het EU-
beleid ten uitvoer brengt, zodat haar ge-
loofwaardigheid wordt versterkt en zij ver-
antwoording kan afleggen aan de burgers. 
Transparantie leidt ook tot verhoging van 
de efficiëntie en duurzaamheid van de ver-
richtingen van de Bank, vermindert het risi-
co van corruptie en verbetert de betrekkin-
gen met externe belanghebbenden.

Openbaarmaking van informatie is een belangrijke maat-
staf voor de bepaling in hoeverre de EIB haar streven naar 
transparantie verwezenlijkt. Daarom verbetert de EIB voort-
durend de kwaliteit van de informatie die zij over haar ac-
tiviteiten verstrekt. Zij is de enige internationale financiële 
instelling die haar jaarlijks geactualiseerde driejaarlijks voort-
schrijdende bedrijfsplan – het Activiteitenplan – publiceert. 
De website van de EIB is het belangrijkste platform voor de 
actieve verspreiding van informatie bij het publiek; de web-
site trok in 2009 ongeveer 6,8 miljoen bezoekers (ten opzich-
te van 4 miljoen in 2008). De homepage van de EIB www.eib.
org is in 2009 vernieuwd om beter tegemoet te komen aan 
de behoeften van de externe bezoekers en weerspiegelt qua 
websiteontwerp en functionaliteit de beste praktijken van 
dit moment. In 2009 werd over meer dan 500 projecten in 
de beoordelingsfase informatie gepubliceerd op de website 
van de Bank, samen met andere belangrijke met transparan-
tie verband houdende documenten zoals de Verklaring over 
het milieubeleid en sociaal beleid (principes en normen) van 
de Bank, haar klokkenluidersregeling en haar nieuwe tus-
sentijds herziene beleid inzake offshore financiële centra.

De EIB versterkt haar geloofwaardigheid 
en de wijze waarop zij verantwoording 
kan afleggen aan de burgers.
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shops met maatschappelijke organisaties. De workshop in 
het voorjaar richt zich op kwesties rond het wegvervoer en 
biodiversiteit. Een ander hoogtepunt wordt gevormd door 
de jaarlijkse informatieve bijeenkomst voor maatschappe-
lijke organisaties in Brussel. In maart 2009 presenteerde de 
Bank haar resultaten over 2008 en lanceerde zij tevens een 
op de burgermaatschappij gerichte homepage op de web-
site van de EIB. De meest recente vergadering werd gehou-
den op 25 februari 2010; daar werden de resultaten van de 
Bank over 2009 besproken.

De Bank is betrokken bij dialogen en coöperatieve partner-
schappen met gespecialiseerde organisaties die bepaalde 
doelstellingen of belangen delen met de EIB, zoals de Lis-
sabon-agenda, duurzame ontwikkeling, milieubescherming 
en verlichting van de armoede. In 2009 zette de Bank haar 
samenwerkingsrelatie voort met Transparency International, 
de Internationale Unie voor het behoud van de natuur en de 
natuurlijke hulpbronnen (IUCN) en het initiatief inzake trans-
parantie van winningsindustrieën EITI.

De Bank streeft ernaar haar werkrelaties met specialistische 
maatschappelijke organisaties uit te bouwen en is er ook op 
gespitst haar contacten met lobbyende NGO’s die campag-
ne voeren tegen de activiteiten van de Bank te onderhouden 
en te verbeteren. De contacten met deze organisaties zijn 
gedurende de afgelopen paar jaar toegenomen; en er heeft 
zich in toenemende mate een vorm van dialoog ontwikkeld. 
Het belang dat aan deze contacten wordt gehecht, werd on-
derstreept door de deelname van de Bank aan evenementen 
die door deze NGO’s werden georganiseerd. De Bank zelf or-
ganiseerde verschillende rondetafel-besprekingen over spe-
cifieke onderwerpen als koolstofvastlegging en –opslag en 
de “Europese faciliteit voor schoon vervoer”, klimaatverande-
ring, schone energie, nucleaire- en koolstofuitstoot, offshore 
financiële centra en de milieu- en sociale procedures van de 
Bank voor investeringen in ontwikkelingslanden.

Op projectniveau blijft de Bank relaties onderhouden en 
samenwerken met maatschappelijke organisaties en groe-
pen burgers, zoals bij een aantal energie- en mijnbouwpro-
jecten in de ACS-landen en Latijns-Amerika, en onderzoekt 
zij tevens de mogelijkheid om NGO’s te betrekken bij pro-
jecten waarvoor middelen voor technische bijstand be-
schikbaar zijn.

evaluatiepanel. Na goedkeuring door de Directie wordt het 
definitieve conceptbeleid, 15 werkdagen voorafgaand aan 
de behandeling door de Raad van Bewind, voor informa-
tieve doeleinden gepubliceerd op de website van de EIB, sa-
men met het verslag van de burgerraadpleging. In het ver-
slag wordt beschreven hoe de raadpleging is uitgevoerd en 
worden alle bijdragen van de belanghebbenden vermeld, 
samen met de met redenen omklede standpunten van de 
Bank over de mate waarin deze in de beschouwingen zijn 
meegewogen. Na goedkeuring door de Raad van Bewind 
wordt het beleid gepubliceerd op de website van de EIB en, 
indien van toepassing, in het Publicatieblad van de Euro-
pese Unie. Na de burgerraadpleging over het beleid inzake 
openbaarmaking van informatie in 2009, wordt in 2010 het 
beleid inzake vervoerskredieten van de Bank opengesteld 
voor inspraak. De EIB organiseert ook vereenvoudigde web-
gebaseerde raadplegingen of informele bijeenkomsten met 
belanghebbenden over specifieke beleidsdocumenten, af-
hankelijk van soort en inhoud van het document of onder-
werp in kwestie.  

De relatie van de Bank met het publiek, met inbegrip van 
NGO’s en andere belangengroepen, is gebaseerd op de op-
vatting dat deze organisaties een waardevolle inbreng kun-
nen hebben in de ontwikkeling van het EIB-beleid. Ze kun-
nen ook bijdragen aan het inzicht van de Bank in lokale 
kwesties, en tevens over andere nuttige informatie beschik-
ken die kan bijdragen aan de kwaliteit van de door de EIB 
gefinancierde projecten.

De Bank is betrokken bij dialogen en co-
operatieve partnerschappen

De communicatie over en weer met maatschappelijke or-
ganisaties wordt gecoördineerd door de Afdeling publieks-
contacten. Deze fungeert als contactpunt, met als taak te 
zorgen voor consistentie en kwaliteit van de communica-
tie alsmede een actieve interactie met het publiek. De af-
deling legt contacten met organisaties die het publiek en 
vooral burgers die de invloed ondervinden van activiteiten 
van de EIB, kunnen helpen hun weg vinden naar informa-
tie rond de Bank. Als onderdeel van haar voortdurende dia-
loog met het publiek, organiseert de EIB regelmatig work-
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ming, versterkt het toezicht op haar cliënten en opent de 
deur voor nieuwe vormen van financiële en niet-financi-
ële steun en voor een uitbreiding van de technische bij-
stand aan landen en projectontwikkelaars.

Het Verdrag brengt belangrijke veranderingen teweeg 
in de wijze waarop de Raad van Gouverneurs van de 
Bank, bestaande uit de ministers van Economische za-
ken en van Financiën van de EU, zijn besluiten neemt. 
Voor reguliere besluiten blijft gelden dat zij worden 
genomen door een meerderheid van de leden die ten 
minste 50 procent van het geplaatste kapitaal van de 
Bank vertegenwoordigt. Er is echter een nieuwe stem-
procedure bij gekwalificeerde meerderheid ingevoerd 
met een drempel (18 stemmen, die 68 procent van 
het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen), welke in 
de plaats komt van de eenparigheidsregel die gebrui-
kelijk was bij kredietverleningsoperaties van de EIB  
buiten de EU.

Meer flexibiliteit in de EIB-activiteiten 
dankzij het Verdrag van Lissabon

Het beleid dat door de EIB wordt ondersteund is nu vastgesteld door het 
Verdrag van Lissabon, terwijl de middelen die de Bank tot haar beschikking 
heeft om haar doelstellingen te verwezenlijken, zijn vastgelegd in een aan 
het Verdrag gehecht statuut. Het Verdrag biedt de Bank een grotere flexibili-
teit bij de ondersteuning van de EU-beleidsdoelstellingen, bijvoorbeeld door 
de besluitvorming en het dagelijkse beheer te stroomlijnen en de EIB uit te 
rusten met een breder scala aan financiële instrumenten waarmee zij haar rol 
kan vervullen.

Wat het beleid betreft, geeft het Verdrag de EU een 
basis voor een gemeenschappelijk energiebeleid, for-
maliseert het een Europees ruimtevaartbeleid en her-
definieert het de doelstellingen van het beleid inzake 
economische samenwerking en ontwikkeling – terrei-
nen waarop de Bank reeds actief is bij de ondersteu-
ning van andere EU-doelstellingen, zoals de aanleg van 
trans-Europese netwerken, onderzoek en ontwikkeling 
en haar kredietactiviteiten buiten de EU.

Het Verdrag verleent de Bank ook meer flexibiliteit in haar 
financieringsactiviteiten, vereenvoudigt haar besluitvor-

Het Verdrag verleent de Bank meer flexi-
biliteit in haar financieringsactiviteiten 
en vereenvoudigt haar besluitvorming
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In een nieuwe clausule wordt het dagelijks bestuur van 
de Bank bevoegd verklaard om alle noodzakelijke nood-
maatregelen te nemen indien een financieringsoperatie 
ter bescherming van de belangen van de Bank geher-
structureerd dient te worden. De Raad van Gouverneurs 
is thans bevoegd tot oprichting van dochterinstellingen 
of andere lichamen die rechtspersoonlijkheid bezitten 
en financieel onafhankelijk zijn, zoals het Europees In-
vesteringsfonds, met eenparigheid van stemmen, zon-
der dat hiervoor een wijziging van het Verdrag nodig is 
(zoals het geval was bij de oprichting van het EIF halver-
wege de jaren 90 van de vorige eeuw).

In de nieuwe statuten wordt de rol van de Bank ruimer 
omschreven, en wel als het “verlenen van financie-
ringen”. De Bank kan, zoals gebruikelijk, kredieten en 
garanties verstrekken, maar zij heeft nu ook de moge-
lijkheid gemakkelijker deelnemingen te verwerven. Er 
worden echter beperkingen gesteld aan verwerving 
van deelnemingen, zoals de eis dat de voorwaarden 
voor dergelijke verrichtingen worden goedgekeurd 
door een gekwalificeerde meerderheid van de leden 
van de Raad van Bewind van de Bank. De statuten be-
palen dat de Bank mag deelnemen in het kapitaal van 
een onderneming “ter aanvulling van een lening of een 
garantie, indien zulks nodig is voor de financiering van 
een investering of van een programma.” De nieuwe sta-
tuten bevatten ook een speciale clausule die betrekking 
heeft op verrichtingen met een hoger risico welke be-
schouwd worden als “speciale activiteiten”; deze komen 
ongeveer overeen met het bestaande infrastructuur-
fonds van de Bank, het risicokapitaalfonds en de ge-
structureerde financiële verrichtingen. Deze blijven on-
dersteund door specifieke reserves.

De formule voor het berekenen van het maximale finan-
cieringsbedrag dat kan worden verstrekt door de Bank 
in verhouding tot het geplaatste kapitaal (de hefboom-
ratio) is herzien. Ten slotte worden het bieden van tech-
nische bijstand bij de projectvoorbereiding in het voor-
traject en de projectimplementatie in het natraject nu 
ook expliciet genoemd in de statuten.
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De Raad van Gouverneurs bestaat uit mi-
nisters, doorgaans de ministers van Financiën, die hier-
toe zijn aangewezen door elk van de 27 lidstaten. De 
Raad zet richtlijnen uit voor het kredietbeleid, verleent 
zijn goedkeuring aan de jaarrekening, en neemt beslui-
ten met betrekking tot de deelname van de Bank aan 
financieringsactiviteiten buiten de Europese Unie en ka-
pitaalverhogingen. Ook worden de leden van de Raad 
van Bewind, de Directie en het Comité ter controle van 
de boekhouding door de Raad benoemd.

Statutaire lichamen van de EIB

De Raad van Bewind is als enig orgaan be-
voegd om besluiten te nemen op het gebied van het 
verlenen van financieringen, in het bijzonder in de vorm 
van kredieten en garanties, en op het gebied van opna-
me van middelen. De Raad van Bewind ziet toe op het 
beheer van de Bank en op de naleving door de Bank van 
de bepalingen van de Verdragen en de statuten, alsme-
de van de algemene richtlijnen zoals door de gouver-
neurs uitgezet. De leden van de Raad worden op voor-
dracht van de lidstaten door de gouverneurs benoemd 
voor een verlengbare periode van vijf jaar; zij leggen 
uitsluitend aan de Bank verantwoording af.
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De Raad van Bewind bestaat uit 28 leden, waarbij iedere 
lidstaat een lid en de Europese Commissie eveneens een 
lid voordraagt. Daarnaast zijn er 18 plaatsvervangende 
leden, hetgeen inhoudt dat enkele functies door groe-
pen van lidstaten gezamenlijk worden uitgeoefend.

Ter verbreding van de deskundigheid van de Raad van 
Bewind op bepaalde gebieden, mag de Raad maximaal 
zes deskundigen benoemen (drie leden en drie plaats-
vervangend leden), die als adviseur zonder stemrecht 
deelnemen aan de bijeenkomsten van de Raad.

Tenzij in de statuten anders bepaald worden de beslui-
ten met meerderheid van stemmen genomen, in aan-
wezigheid van ten minste een derde van de stemge-
rechtigde leden, en met een vertegenwoordiging van 
ten minste 50% van het geplaatst kapitaal.

Kapitaal: het aandeel van iedere lidstaat in het 
kapitaal van de Bank wordt bepaald aan de hand van 
het economisch gewicht (uitgedrukt in bnp) dat de des-
betreffende lidstaat binnen de Europese Unie ten tijde 
van zijn toetreding heeft. Op grond van haar statuten is 
de Bank bevoegd een uitstaand bedrag aan kredieten 
en garanties te hebben dat maximaal tweeënhalf maal 
zo groot is als het totaal van haar kapitaal, van haar re-
serves, van haar niet-toegewezen voorzieningen en van 
het saldo van de resultatenrekening. Op het gecumu-
leerde bedrag van deze posten wordt de waarde van de 
door de Bank in haar deelnemingen geplaatste aande-
len (al dan niet volgestort) in mindering gebracht.

Per 1 april 2009 bedraagt het geplaatst kapitaal van de 
Bank meer dan 232 miljard euro.

Het Comité ter controle van 
de boekhouding is een onafhanke-
lijk orgaan dat rechtstreeks aan de Raad van Gou-
verneurs verantwoording aflegt, verantwoordelijk 
is voor de controle van de boeken van de Bank en 
nagaat of zij bij haar activiteiten de beste bank-
praktijken naleeft. Het Comité controleert jaar-
lijks de regelmatigheid van de verrichtingen en de 
boeken van de Bank. Wanneer de Raad van Bewind 
zijn goedkeuring verleent aan de jaarrekeningen, 
legt het Comité met betrekking tot de jaarrekenin-
gen verklaringen af. De verklaringen van het Comi-
té, die betrekking hebben op de resultaten van de 
door het Comité gedurende het voorgaande jaar 
verrichte werkzaamheden, worden samen met het 
jaarverslag van de Raad van Bewind aan de Raad 
van Gouverneurs voorgelegd.

Het Comité bestaat uit zes leden, benoemd 
voor een termijn van drie jaar door de Raad van 
Gouverneurs.

Het Comité ter controle van de boekhouding

De bovenvermelde lichamen functioneren overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van de statuten en het reglement van orde van de Bank. De overzichten van 
de leden van de statutaire lichamen van de EIB en hun curriculum vitae, alsmede aanvullende informatie over de beloningsstructuur worden regelmatig bijgewerkt 
en bekend gemaakt op de internetsite van de EIB: www.eib.org.
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De Directie vormt het permanente college van bestuur van de Bank. Zij bestaat uit 
negen directieleden. Onder leiding van de president en onder toezicht van de Raad van 
Bewind, geeft zij leiding aan het dagelijks beheer van de EIB, bereidt zij besluiten van de 
Raad van Bewind voor en ziet erop toe dat deze worden uitgevoerd. De president is tevens 
voorzitter van de vergaderingen van de Directie. De leden van de Directie leggen uitslui-
tend aan de Bank verantwoording af; zij worden op voordracht van de Raad van Bewind 
door de Raad van Gouverneurs benoemd voor een verlengbare periode van zes jaar.

Volgens de statuten van de Bank is de president tevens voorzitter van de Raad van 
Bewind.

2
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De directie van de EIB
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1 Philippe MAYSTADT President 
➾ Algemeen beleid
➾ Institutionele aangelegenheden, betrekkingen met de andere internationale financiële instellingen
➾ Betrekkingen met Inspecteur-generaal, financieel controleur en hoofd Bureau compliance
➾ Human resources
➾ Interne communicatie
➾ Beleid gelijke kansen; voorzitter van het paritaire comité voor gelijke kansen
➾ Voorzitter van de Raad van Bestuur van het EIF
➾ Voorzitter van de begrotingscommissie

De directie van de Bank en de taken van haar leden (situatie op 1 mei 2010)

2 Philippe de FONTAINE VIVE CURTAZ vice-president
➾  Kredietverlening in Frankrijk en de Mediterrane 

partnerlanden 
➾ Externe communicatie
➾ Transparantie en informatiebeleid
➾ Betrekkingen met NGO’s

3 Simon BROOKS vice-president
➾  Kredietverlening in het Verenigd Koninkrijk en Nederland
➾ Milieubescherming
➾  Interne en externe audit en betrekkingen met het Comité 

ter controle van de boekhouding
➾ Compliance
➾ Betrekkingen met de Europese Rekenkamer
➾  Betrekkingen met het Europees Bureau voor Fraudebestrijding 

(OLAF) en de Europese ombudsman
➾ Gebouwen, arbeidsomgeving en logistiek

4 Carlos DA SILVA COSTA vice-president
➾  Kredietverlening in Spanje, Portugal, België, Luxemburg, 

Latijns-Amerika en Azië
➾  Juridische aspecten van de verrichtingen en de financiële 

producten
➾ Financiën
➾ Voorzitter van de Kunstcommissie van de EIB

5 Matthias KOLLATZ-AHNEN vice-president
➾  Kredietverlening in Duitsland, Oostenrijk, Roemenië en 

Kroatië en Turkije
➾ Kredietverlening aan het MKB
➾ Economische en sociale cohesie; convergentie
➾ Programma’s JASPERS en JESSICA
➾ Herstructurering van kredieten
➾ Lid van de Raad van Bestuur van het EIF
➾ Lid van de Subsidiecommissie 
➾ Lid van de Kunstcommissie van de EIB

6 Eva SREJBER vice-presidente
➾  Kredietverlening in Finland, Zweden, Estland, Letland, Litouwen, 

de oostelijke buurlanden, de EVA-landen en de Centraal-
Aziatische landen

➾ Kenniseconomie 
➾ Ex-postevaluatie van de verrichtingen
➾ Informatietechnologie
➾ Voorzitter van de Subsidiecommissie

7 Marta GAJĘCKA vice-presidente
➾  Kredietverlening in Polen, Tsjechië, Hongarije, Slowakije, Slovenië 

en Bulgarije
➾ Trans-Europese vervoers- en energienetwerken
➾ Maatschappelijke verantwoordelijkheid van de Bank
➾ Vice-gouverneur van de EBRD

8 Dario SCANNAPIECO vice-president
➾ Kredietverlening in Italië, Malta en de westelijke Balkan
➾ Risicobeheer
➾ Planning en begroting
➾ Kostenefficiëntie
➾ Gouverneur van de EBRD

9 Plutarchos SAKELLARIS vice-president
➾  Kredietverlening in Griekenland, Cyprus, Denemarken, Ierland, 

de ACS-landen en Zuid-Afrika
➾ Energie
➾ Sectoraal, economisch en financieel onderzoek
➾ Tenuitvoerlegging Basel II
➾ Boekhouding
➾ Lid van de Kunstcommissie van de EIB
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Organigram

Secretariaat-generaal en juridische zaken

 Alfonso QUEREJETA
 Secretaris-generaal en directeur-generaal juridische zaken

u Institutionele zaken
 Dominique de CRAYENCOUR Directeur

u Institutionele juridische en financiële zaken
 Nicola BARR Directeur

u Operationele juridische zaken
 Gerhard HÜTZ Adjunct-directeur generaal juridische zaken

Directoraat strategie

 Rémy JACOB
 Directeur-generaal 

 Financieel controleur en directeur informatiesystemen

u Strategie en controle van het beheer
 Jürgen MOEHRKE Directeur

u Communicatie
 Constance KANN Woordvoerder en directeur

u Informatietechnologie
 Derek BARWISE Directeur

u Gebouwen, logistiek en documentatie
 Patricia TIBBELS Directeur

Directoraat Verrichtingen in de Europese Unie  
en de kandidaat-lidstaten

 Pierluigi GILIBERT
 Directeur-generaal

u Nieuwe producten en speciale transacties
 Thomas BARRETT Directeur

u West-Europa
 Laurent de MAUTORT Directeur

u Spanje, Portugal
 Carlos GUILLE Directeur

u Midden-Europa
 Joachim LINK Directeur

u Adriatische Zee
 Romualdo MASSA BERNUCCI Directeur

u Zuidoost-Europa
 Jean-Christophe LALOUX Directeur

u Baltische Zee
 Tilman SEIBERT Directeur

Directoraat Verrichtingen buiten de Europese Unie  
en de kandidaat-lidstaten

 Martin CURWEN
 Directeur-generaal 

u Nabuurschapslanden en partnerlanden van Europa
 Claudio CORTESE Directeur

u Afrika, Caribisch gebied, Oceanië - Investeringsfaciliteit
 Patrick WALSH Directeur

u Latijns-Amerika en Azië
 Francisco de PAULA COELHO Directeur

Directoraat Beheer en herstructurering van verrichtingen

 Klaus TRÖMEL
 Directeur

Directoraat Financiën

 Bertrand de MAZIÈRES
 Directeur-generaal

u Kapitaalmarkten
 Barbara BARGAGLI PETRUCCI Directeur

u Treasury
 Anneli PESHKOFF Directeur

u Prognoses en geldstromen
 Heinz OLBERS Directeur

Directoraat Projecten

 Grammatiki TSINGOU-PAPADOPETROU
 Directeur-generaal

u Innovatie en concurrentievermogen
 Constantin CHRISTOFIDIS Directeur

u Vervoer en energie
 Christopher HURST Directeur

u Convergentie en milieu
 Guy CLAUSSE Directeur

u JASPERS
 Agustín AURÍA Directeur

Directoraat Risicobeheer

 Per JEDEFORS
 Directeur-generaal  (ad interim)

u Kredietrisico’s
 Per JEDEFORS Directeur

u Financiële en operationele risico’s
 Alain GODARD Directeur

Inspectoraat-generaal

 Jan Willem van der KAAIJ
 Inspecteur-generaal

Compliancefunctie van de EIB-Groep

 Matthias MAERTENS
 Chief compliance officer

Hoofdafdeling Human resources

 Michel GRILLI
 Directeur

(situatie op 1 mei 2010)

De samenstelling van de diensten, het curriculum vitae van de algemeen directeuren en 
de leidinggevenden van de controleafdelingen, evenals aanvullende informatie over de 
beloningsstructuur van het voltallige personeel van de Bank worden regelmatig bijgewerkt en 
bekendgemaakt op de website van de EIB: www.eib.org.
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Het EIF wordt bestuurd en geleid door de drie navol-
gende organen:

➾  de Algemene vergadering van aandeelhouders (EIB, 
Europese Unie, 30 financiële instellingen), die ten 
minste eenmaal per jaar bijeenkomt;

➾  de Raad van Bestuur, bestaand uit zeven leden en 
zeven plaatsvervangend leden, die onder andere be-
sluiten nemen met betrekking tot de verrichtingen 
van het Fonds;

➾  de algemeen directeur, die verantwoordelijk is voor 
het bestuur van het Fonds, overeenkomstig de be-
palingen van de statuten van het Fonds en de richt-
lijnen van de Raad van Bewind.

De cijfers van het EIF worden gecontroleerd door een 
Auditcommissie, bestaand uit drie door de Algemene 
vergadering benoemde leden, en door de onafhanke-
lijke externe accountants.

Uitgebreide gegevens betreffende de statutaire lichamen van het EIF (samenstelling, curriculum vitae van de leden, beloningsstructuur) en de diensten (samenstelling, 
curriculum vitae van de directeuren-generaal en de directeuren, beloningsstructuur voor alle medewerkers) worden regelmatig bijgewerkt en bekend gemaakt op de 
internetsite van het EIF: www.eif.org. 

Algemeen directeur
Richard PELLY

Plaatsvervangend algemeen directeur
Jean-Marie MAGNETTE

Secretaris
Maria LEANDER

Directeur Transactie- en relatiebeheer

John A. HOLLOWAY

Directeur Mandaatbeheer, 
productontwikkeling en incubatie
Marc SCHUBLIN

(situatie op 12 april 2010)

Statutaire lichamen van het EIF

Bestuur van het EIF 
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Adressen van de EIB-Groep

Europees Investeringsfonds

96, boulevard Konrad Adenauer  –  L-2968 Luxembourg
3 (+352) 42 66 88 1      5 (+352) 42 66 88 200
www.eif.org - U info@eif.org

Europese Investeringsbank

98-100, boulevard Konrad Adenauer  –  L-2950 Luxembourg
3 (+352) 43 79 – 1      5 (+352) 43 77 04
www.eib.org - U info@eib.org

De EIB wil graag de volgende opdrachtgevers en aanbieders bedanken voor de foto’s bij dit verslag:

Omslag, blz. 10, blz. 34 RFF / CAPA / William Daniels (TOMA), blz. 8 France Lisi, blz. 9 Renault Design Twizzy, blz. 12 France STMicroelectronics, 
blz. 15 © G.P.M.H., blz. 16 Paris Gare de Lyon - RFF / Christophe Recoura, blz. 18 Flughafen/Airport Berlin-Schönefeld - © 2008 Günter Wicker 
(PHOTUR), blz. 21 Tramway de Nancy - Didier Cocatrix, photographe, blz. 26 Germasolar, blz. 35 Gare de Lyon Part-Dieu / RFF / Christophe 
Recoura, blz. 46 © Europese Gemeenschappen 2009, blz. 52 OCDE Photo : Benjamin Renout, blz. 56 : © Raad van de Europese Unie

Layout: EIB Graphics Workshop.

Gedrukt door Imprimerie Jouve op MagnoSatin papier met plantaardige inkten op oliebasis. Dit papier, dat is gecertificeerd volgens de 
regels van de Forest Stewardship Council (FSC), bevat 100% zuivere vezel (waarvan ten minste 50% uit verantwoord beheerde bossen).

Voor een overzicht van externe bureaus, kunt u terecht op de website 
van de Bank, www.eib.org
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