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De Europese Investeringsbank is de kredietverlenende 
instelling van de Europese Unie.

Wij zijn ’s werelds grootste multilaterale kredietgever en 
de grootste verstrekker van klimaatfinanciering.

We helpen de economie, creëren banen en bevorderen 
gelijke kansen.

De EIB-Groep bestaat uit twee delen: de Europese 
Investeringsbank en het Europees Investeringsfonds. 

Het EIF is gespecialiseerd in financiering voor kleine en 
middelgrote bedrijven.

Blader door deze pagina’s en maak kennis met een van 
de meest succesvolle ontwikkelingsinstellingen  

ter wereld.



Dankzij de financiering van de Bank profiteerden 290 miljoen 
reizigers in 2018 van beter vervoer.
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€ 230.000.000.000 aan investeringen onder-
steund door EIB-activiteiten

€ 64.190.000.000 gefinancierd door de EIB-
Groep1 

€ 60.000.000.000 opgenomen op mondiale 
obligatiemarkten

€ 23.270.000.000 aan financiering voor kleine 
bedrijven

€ 13.520.000.000 voor het stimuleren van 
innovatie

5.000.000 banen behouden voor kleine 
bedrijven

854 projecten ondertekend

29% van de EIB-financiering 
ondersteunde klimaatacties

1 In 2018 ondersteunden we met € 64,19 mld. aan financiering ongeveer € 230 mld. 
aan investeringen. Als regel financiert de EIB nooit meer dan 50% van een project, 
zodat onze betrokkenheid andere instellingen stimuleert om de projecten te helpen 
financieren. 



In 2018 verstrekte de Bank € 15,15 mld. 
voor de bescherming van het milieu.
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Onze prioriteit
De Europese Investeringsbank richt zich op vier gebieden: 
innovatie, kleine bedrijven, klimaat en infrastructuur.

De gezamenlijke expertise van onze economen, ingenieurs, 
financieel analisten en klimaatspecialisten staat garant 
voor het succes van onze projecten. En dankzij het fiat 
van onze specialisten willen investeerders uit de private 
sector ook aan de projecten deelnemen. We werken 
overal ter wereld om levens van mensen te verbeteren. In 
2018 zorgden we voor beter drinkwater voor 20 miljoen 
mensen, betere wegen voor miljoenen weggebruikers en 
elektriciteit voor meer dan 34 miljoen huishoudens.



Met steun van de EIB kon het Cypriotisch Instituut voor Neurologie 
en Genetica in Nicosia zijn onderzoekscapaciteit uitbreiden en 
voorzieningen voor de behandeling van patiënten vernieuwen.
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Onze financiering en adviesdiensten ondersteunen 
miljoenen banen en helpen duizenden kleine bedrijven 
groeien. In 2018 zorgden we voor financiering voor 
374.000 kleine bedrijven. We maken Europa concurrerender 
door geavanceerde innovatie en klimaatactie te steunen. 
We stonden garant voor 29 miljoen zeer snelle digitale 
verbindingen in 2018.

Een van onze instrumenten is het Europees Fonds voor 
Strategische Investeringen. Dit Fonds moet de grote 
financieringskloof in Europa dichten door ervoor te zorgen 
dat er tot 2020 € 500 mld. aan investeringen plaatsvindt. 
Aan het eind van 2018 had de EIB-Groep in het kader van 
het EFSI € 70,4 mld. aan financiering goedgekeurd en 
€ 375,5 mld. aan investeringen aangetrokken.



Een lasser in een busassemblagefabriek in Senegal.  
De EIB investeerde in een fonds dat deze onderneming 
helpt groeien.
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Onze klanten
Onze kredietverlening richt zich op zowel de publieke als 
de private sector. We ondersteunen kleine ondernemingen 
via lokale banken en lenen geld aan innovatieve startups. 
Middelgrote ondernemingen kunnen in aanmerking 
komen voor rechtstreekse steun voor investeringen op het 
gebied van onderzoek en ontwikkeling. We financieren 
nooit meer dan 50% van de kosten van een project, omdat 
we willen dat onze kredieten financiering aantrekken 
van private investeerders en andere publieke financiële 
instellingen.

De Bank biedt uiteenlopende financiële producten 
tegen gunstige voorwaarden. Voor bepaalde projecten 
die bijdragen aan innovatie en vaardigheden in Europa 
aanvaarden we meer risico dan een commerciële bank. We 
bieden ook technische bijstand bij de voorbereiding en 
uitvoering van projecten.



De Bank helpt steden als Parijs bij het gebruik van 
duurzame energie, het verbeteren van de mobiliteit en 
het renoveren van wegen en bruggen.
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Onze middelen
De EIB is financieel onafhankelijk. We halen geld op 
door obligaties uit te geven op de internationale 
kapitaalmarkten.

Onze uitstekende kredietstatus betekent dat we geld 
ophalen tegen gunstige tarieven. Deze voordelen geven 
we door aan onze klanten.

We zijn een van de groenste multilaterale banken op de 
mondiale markten. Onze bankiers bedachten de markt 
voor ‘groene obligaties’.



Onze beloften
• strenge milieu- en sociale normen voor al onze activiteiten
• hoge eisen aan bestuur, transparantie en verantwoordelijkheid 

van onze organisatie
• minimale ecologische voetafdruk



Kijk voor meer informatie over ons aanbod 
op www.eib.org/products.



Europese Investeringsbank
U info@eib.org
www.eib.org
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