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Onze investeringen dragen overal bij aan duurzaamheid, en dus ook aan biodiversiteit. 
Eén miljoen soorten worden met uitsterving bedreigd en het aantal bestuivers 
daalt fors. Dat stelt de mens voor een morele uitdaging, maar het is ook een 
economisch probleem. De bijdrage van gewassenbestuiving aan de wereldeconomie 
vertegenwoordigt per jaar een waarde van € 150 miljard, en die van ecosystemen 
maar liefst € 140 biljoen. Bestuivers mogen dan klein zijn, hun bijdrage aan onze 
levens is enorm. Daarom geven we hen dit jaar een plek op de voorkant van onze 
belangrijkste verslagen.
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EIB IN KORT BESTEK
De Europese Investeringsbank (EIB) is de kredietverlenende instelling 
van de Europese Unie – wij zijn de bank van de EU. We zijn de grootste 
multilaterale financiële instelling ter wereld en een van de grootste 
verstrekkers van financiering voor klimaatactie.

Sinds haar oprichting in 1958 heeft de EIB meer dan een biljoen euro 
geïnvesteerd in projecten in Europa en andere landen wereldwijd. Hoewel 
klimaatactie deel uitmaakt van alles wat we doen, richten onze activiteiten 
zich primair op klimaat en milieu, ontwikkeling, innovatie en vaardigheden, 
kleine en middelgrote ondernemingen, infrastructuur en cohesie.

Het Europees Investeringsfonds, onderdeel van de EIB-Groep, is 
gespecialiseerd in het ondersteunen van kleine en middelgrote 
ondernemingen met financiering voor ondernemerschap, groei, innovatie, 
onderzoek en ontwikkeling, werkgelegenheid en regionale ontwikkeling.

De EIB werkt samen met andere EU-instellingen aan het stimuleren van de 
Europese integratie, het bevorderen van ontwikkeling in de Europese Unie 
en het ondersteunen van EU-beleid. Deze activiteiten strekken zich uit tot 
buiten Europa: de EIB is in meer dan 160 landen actief en verbetert ieder jaar 
de levens van miljoenen mensen binnen de Europese Unie en daarbuiten.

Onderlinge verbondenheid heeft altijd centraal gestaan bij de activiteiten 
van de EIB. In heel Europa brengen de EIB-investeringen de EU-landen 
dichter bij elkaar. Via EIB Global, opgezet in 2022 om de impact van onze 
ontwikkelingsfinanciering te vergroten, helpen we mondiale uitdagingen 
aanpakken en creëren we groei en kansen op alle continenten.

In een tijd waarin de waarde van multilateralisme in twijfel wordt getrokken, 
zien we door het werk van de EIB juist de kracht van gezamenlijke 
Europese inspanningen.





Door de coronapandemie werd de wereld geconfronteerd met acute 
noodsituaties op gezondheidsgebied. Er was een dringende behoefte aan 
vaccins en oplossingen om de verspreiding van het virus in te dammen. De 
EIB financiert de ontwikkeling en productie van COVID-19-vaccins en geeft 
substantiële steun aan andere gezondheidsmaatregelen, zowel binnen als 
buiten de Europese Unie. Hiertoe behoort ook geld voor het COVAX-initiatief, 
dat eerlijke en gelijke toegang tot coronavaccinaties wil garanderen voor 
alle landen ter wereld.

Vooral kleinere bedrijven zijn hard getroffen door de pandemie, onder meer 
door de tijdelijke sluitingen en omdat ze doorgaans over minder kasreserves 
beschikken. De EIB-Groep levert grote bijdragen aan de EU-maatregelen 
die de economische gevolgen van de crisis voor Europese bedrijven en de 
economie binnen de perken moeten houden. Het door de EIB opgezette 
Europees Garantiefonds streeft ernaar om maar liefst € 200 miljard aan te 
trekken om kleine en middelgrote ondernemingen door de crisis te helpen.

Als ’s werelds grootste multilaterale kredietgever helpt de EIB economieën 
floreren, banen creëren en gelijkheid en duurzaamheid bevorderen. We 
werken samen met publieke en private partners en meten ons succes af aan 
de mate waarin ons werk een positieve bijdrage levert aan de maatschappij 
en aan de levens van de mensen die ermee te maken hebben.

De EIB is de groenste multilaterale kredietgever: als klimaatbank van 
de EU helpt de EIB met haar acties wereldwijd om de toezeggingen 
uit het Klimaatakkoord van Parijs – het internationale verdrag 
voor klimaatverandering – na te komen en de werelddoelen voor 
duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties te realiseren. Voor het 
komende decennium is één biljoen euro toegezegd voor het klimaat 
en milieuduurzaamheid.



aan investeringen 
ondersteund door 

EIB‑activiteiten

aan nieuwe 
leningen gesloten

aan financiering voor 
duurzame energie en 

natuurlijke hulpbronnen 

aan totaal aangetrokken 
investeringen

opgenomen op 
obligatiemarkten 

gefinancierd door 
de EIB‑Groep

aan financiering voor 
kleinere bedrijven

banen behouden bij 
kleine bedrijven

voor het stimuleren van 
innovatie, digitaal en 

menselijk kapitaal

€ 360  
miljard

€ 4,8  
biljoen

€ 95,86 
miljard

€ 65,4 
miljard

€ 55,26 
miljard

Meer dan 
€ 45 miljard

€ 15,38 
miljard

4,5  
miljoen

€ 20,70 
miljard

ONZE IMPACT IN 2021



mensen drinken 
veiliger water

nieuwe abonnees 
met 5G‑diensten

mensen profiteren van verbeterde 
gezondheidszorg, inclusief 

COVID‑19‑vaccins

huishoudens kunnen 
van stroom worden voorzien

extra ritten met het 
openbaar vervoer

aan stroomopwekkingscapaciteit, 
waarvan 99,7 % uit duurzame 

energiebronnen

mensen profiteren van 
verbeterde infrastructuur

mensen lopen minder 
overstromingsrisico

aan leningen voor bedrijven 
die door de coronapandemie 

zijn getroffen

346 
 miljoen

826 000

10  
miljoen

94.3  
miljoen

783  
miljoen

8,1  
miljoen

6,8  
miljoen

11 400  
MW

€ 33,26 
miljard

Tussen 2012-2021 bedroeg de totale 
EIB-financiering buiten de Europese Unie 
€ 71,92 miljard, waarvan € 26,15 miljard in Afrika

https://www.eib.org/en/about/key-figures




STEUN VOOR 
OEKRAÏNE
De EIB staat achter de Oekraïense autoriteiten en de bevolking van Oekraïne. 
Zij steunt een onafhankelijk Oekraïne.

In het kader van een gecoördineerde reactie van de EU en de internationale 
gemeenschap op deze crisis hebben we financiële steun gemobiliseerd 
via ons Solidarity Package voor Oekraïne. Hiermee helpen we de overheid 
van Oekraïne te voorzien in haar dringende behoefte aan geld. Daarnaast 
werkt de EIB, samen met de Europese Commissie, aan aanvullende 
financiering zodat de Oekraïense regering kritieke publieke diensten kan 
blijven verlenen aan burgers die in Oekraïne zijn gebleven. Zo blijven 
voedsel, medische benodigdheden en brandstof verkrijgbaar en kunnen 
projecten op het gebied van vervoer, energie, stedelijke ontwikkeling en 
digitalisering doorgaan.

De EIB heeft ook een programma van € 4 miljard voor 2022 en 2023 
aangekondigd om steden en regio’s in EU-lidstaten te helpen bij hun 
dringende behoefte aan financiële steun voor de opvang en integratie van 
oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne. Met het nieuwe EIB-programma kan de 
ontwikkeling worden gefinancierd van de sociale infrastructuur die nodig is 
voor publieke dienstverlening aan vluchtelingen, zoals woningen, scholen, 
ziekenhuizen en kinderopvang.

Samen met Europese partners blijft de EIB zoeken naar verdere 
mogelijkheden om Oekraïne en Oekraïense vluchtelingen te steunen.

http://www.eib.org/ukraine




COVID-19
De EIB was nauw betrokken bij de mondiale reactie van de Europese 
Unie op de coronapandemie en heeft zich aangesloten bij internationale 
organisaties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie en het Kinderfonds 
van de Verenigde Naties (UNICEF) om direct in actie te kunnen komen.

Door noodhulp van de EIB-Groep konden kleine en middelgrote 
ondernemingen en innovatieve startups ondanks de extreme onzekerheid 
toch investeren. Via ons Europees Garantiefonds verwachten we 
€ 200 miljard aan financiering aan te trekken, bedoeld voor ondersteuning 
van levensvatbare ondernemingen die onder de pandemie te lijden 
hebben gehad.

De EIB heeft ook bijgedragen door financiële steun te leveren voor de  
ontwikkeling en aanschaf van COVID-19-vaccins, oplossingen om de 
verspreiding van het virus te beperken en andere aan de coronacrisis 
gerelateerde volksgezondheidsprojecten.

De EIB steunde het Duitse bedrijf 
BioNTech met € 100 miljoen voor 

de ontwikkeling van het eerste 
COVID-19-vaccin.

http://www.eib.org/covid-19


Tijdens de pandemie financierde de EIB 
de Italiaanse startup Eggtronic, dat een 
energiebesparende spanningsomvormer uitvond. 
Vanwege hun grote energiezuinigheid hebben 
de omvormers van Eggtronic een veel kleinere 
koolstofvoetafdruk dan vergelijkbare apparaten.



KLIMAAT 
EN ENERGIE
Klimaatverandering is de belangrijkste mondiale uitdaging voor onze 
generatie. Het behalen van de klimaatdoelen is bepalend voor het welzijn en 
de levensverwachting van onze kinderen. De klimaat- en energiedoelen van 
de EIB zijn grensverleggend binnen en buiten Europa. We investeren niet 
langer in projecten die afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen en uiterlijk 
in 2025 zullen we 50 % van onze investeringen inzetten voor klimaatactie 
en duurzaamheid.

De activiteiten van de EIB versnellen groene groei en het koolstofarm 
maken van economieën. We concentreren ons op energiebesparing en 
hernieuwbare energie, die beide helpen de CO2-uitstoot terug te dringen en 
onze energiezekerheid te vergroten. Al onze acties dragen bij aan duurzame 
sociale en economische groei.

De investeringen van de EIB bestrijden de gevolgen van klimaatverandering 
voor kwetsbare gemeenschappen door biodiversiteit te beschermen 
en duurzame landbouw te stimuleren. We werken aan het behoud van 
natuurlijke hulpbronnen en een veiliger milieu voor toekomstige generaties. 
Ieder project dat de EIB steunt, of het nu is gericht op innovatie, kleine 
bedrijven of infrastructuur, moet in lijn met onze klimaatdoelen zijn.

https://www.eib.org/climate




INNOVATIE
Innovatie houdt Europa concurrerend en zorgt voor hoogwaardige banen. 
De EIB draagt bij aan de vele stadia van innovatie door ideeën te steunen die 
de levensstandaard verhogen.

We steunen grootschalig onderzoek en ontwikkeling, maar ook kleine, 
specialistische ondernemingen. Onze investeringen in sectoren als 
telecommunicatie, luchtvaart, geneesmiddelen en digitalisering werken 
als een kwaliteitskeurmerk waarmee voor deze projecten aanvullende 
financiering vanuit de private sector wordt aangetrokken. Dankzij de 
EIB-Groep kunnen Europese bedrijven ultramoderne technologieën creëren 
en ontwikkelen.

De leningen van de EIB worden door universiteiten gebruikt voor het 
opzetten en uitbreiden van onderzoeksfaciliteiten, en door startups 
voor het aannemen van meer personeel en het verbeteren van hun 
apparatuur. Met steun van de EIB worden baanbrekende ideeën omgezet in 
commerciële successen.

De EIB steunde Anaconda, een Spaans bedrijf 
dat een betaalbare behandeling heeft ontwikkeld 

waarmee artsen levens kunnen redden en de kans 
op invaliditeit na een beroerte beperken.

https://www.eib.org/innovation




INCLUSIE
De EIB geeft kleine bedrijven en jonge mensen armslag en steunt 
vrouwelijke ondernemers door hen de mogelijkheid te geven geld 
te lenen en een leidingevende rol in te nemen. We zorgen ervoor 
dat bevolkingsgroepen met een laag inkomen, zelfstandigen en 
micro-ondernemingen financiering en bedrijfsadvies kunnen krijgen 
zodat hun plannen slagen.

Onze kredieten bedragen nooit meer dan de helft van de kosten van een 
project. De bijdrage van de EIB dient als katalysator om de betrokkenheid 
van de private sector te vergroten, waardoor er meer in een project 
wordt geïnvesteerd.

De EIB is de grootste kredietverlener aan 
kleine bedrijven in de Westelijke Balkan. Met 

onze kredieten steunen we bijna 30 000 
bedrijven en dragen we bij aan het behoud 

van een half miljoen banen. Dankzij ons werk 
beschikken 1 800 scholen in Servië over 

snellere internetverbindingen en betere digitale 
apparatuur, waardoor leerkrachten tijdens de 
pandemie onderwijs op afstand konden geven. 





DUURZAAMHEID
De EIB haalt geld op door obligaties uit te geven op de internationale 
kapitaalmarkten. Vanwege onze uitstekende kredietstatus kunnen we 
geld ophalen tegen gunstige rentetarieven en het voordeel doogeven aan 
onze klanten.

De kapitaalmarktexperts van de EIB creëerden en ontwikkelden de markt 
voor groene en duurzame obligaties. We zijn de grootste supranationale 
emittent van groene obligaties, die bijdragen aan hernieuwbare energie, 
energiebesparing, schoon water en sanitaire voorzieningen.

http://www.eib.org/investor_info




EIB GLOBAL
EIB Global, de ontwikkelingstak van de EIB, werd in 2022 opgezet om de 
impact van onze ontwikkelingsfinanciering te vergroten. De EIB heeft in de 
afgelopen tien jaar (2012-2021) meer dan € 70 miljard geïnvesteerd buiten 
de Europese Unie en daarmee jaarlijks miljarden aan investeringen vanuit 
de private sector aangetrokken. EIB Global vergroot de impact van de 
EIB doordat zij op lokaal niveau aanwezig is en daarmee dichterbij lokale 
gemeenschappen, ondernemingen en instellingen overal ter wereld.

De EIB gaat haar steun aan lokale microfinancieringsinstellingen uitbreiden 
in regio’s waar mensen vaak geen toegang tot een bank hebben. Als mensen 
leningen kunnen krijgen, nemen bedrijven meer personeel aan, worden 
vrouwen onafhankelijk, is er minder sprake van gedwongen migratie en 
kunnen huishoudens zich aan armoede onttrekken.

We zorgen ervoor dat de sectorexpertise van de EIB op lokaal niveau 
beschikbaar is, waarbij we onze kennis en ervaring met lokale partners 
delen. We bieden onafhankelijk advies, voortbouwend op de ervaring die we 

Tijdens de pandemie hielp de EIB kleine bedrijven 
in Congo door leningen te verstrekken met een 
eerlijker rentetarief dan de zeer hoge tarieven 

van de informele kredietverleners.

http://www.eib.org/global


hebben opgebouwd door ons werk in uiteenlopende landen en sectoren. 
Deze adviesdiensten kunnen gekoppeld zijn aan de financiële producten 
van de EIB, maar kunnen ook los van enige financiering worden aangeboden.

Vanwege klimaatverandering, de coronapandemie en andere crises moeten 
we van de miljarden die we samen met onze internationale en nationale 
partnerbanken investeren biljoenen maken, door nieuwe partnerschappen 
op te zetten en samen te werken met andere mondiale financiële 
instellingen. Maar het allerbelangrijkst is dat de betrokkenheid van de EIB 
de private sector stimuleert om ook te investeren, waardoor er uiteindelijk 
veel meer geld beschikbaar is voor investeringen.

Alleen al de ontwikkelingslanden hebben meer dan € 2 biljoen aan extra 
jaarlijkse investeringen nodig om de VN-werelddoelen voor duurzame 
ontwikkeling te kunnen behalen en de ambities van het Klimaatakkoord 
van Parijs waar te kunnen maken.

Als klimaatbank van de EU ondersteunt de EIB met haar activiteiten de 
Europese Green Deal – de blauwdruk van de Europese Unie die ervoor moet 
zorgen dat het EU-beleid op het gebied van klimaat, energie, vervoer en 
belastingen de uitstoot van broeikasgassen uiterlijk 2030 met ten minste 
55 % heeft verminderd. De Europese Unie stoot echter slechts 10 % van 
de mondiale broeikasgassen uit. Daarom helpt EIB Global de EU met het 
uitbreiden van haar decarbonisatie-inspanningen tot buiten haar grenzen 
en steunt daarmee een mondiale Green Deal.

EIB Global is een belangrijke partner van de Europese Commissie in de 
Global Gateway. Dit programma van € 300 miljard steunt projecten die 
bijdragen aan betere mondiale en regionale verbindingen op het gebied 
van digitalisering, klimaat, vervoer, gezondheid, energie en onderwijs. 
Ontwikkelingsfinanciering en financiële partnerschappen dragen bij aan 



een snellere groei, welvarendere plattelandsgebieden, innovatievere steden 
en sterkere economieën.

Het werk van EIB Global steunt landen die streven naar gendergelijkheid 
en emancipatie van vrouwen op de werkvloer, door zich in te zetten voor 
door vrouwen geleide bedrijven die investeren in de toekomst. We helpen 
miljoenen mensen die geen of onvoldoende toegang hebben tot schoon 
water, elektriciteit, vaccins, goede gezondheidszorg en toereikende 
systemen voor afvalverwerking.





BETROKKENHEID
De EIB is transparant en legt voor al haar activiteiten verantwoording af 
aan de burgers van de EU. Door onze milieu- en sociale normen zijn we een 
uitstekende partner voor de organisaties uit de publieke en private sector 
waarmee we samenwerken. Onze medewerkers zijn hooggekwalificeerd, 
betrokken en divers. Het zijn onder andere economen, ingenieurs, financiële 
analisten en klimaatspecialisten, die dagelijks samenwerken met lokale 
deskundigen, instellingen en overheden in de hele wereld.

http://www.eib.org/cr
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De EIB-Groep bestaat uit de Europese Investeringsbank (EIB) en het Europees 
Investeringsfonds (EIF).

De EIB is de bank van de Europese Unie en is mondiaal gezien de grootste 
multilaterale geldnemer en kredietgever. De EIB is gevestigd in Luxemburg en 
heeft daarnaast een groot netwerk van plaatselijke en regionale kantoren binnen 
en buiten Europa.

Het EIF ondersteunt kleine bedrijven door ervoor te zorgen dat zij betere 
toegang hebben tot financiering, zowel in Europa als in een aantal landen buiten 
Europa. Het EIF ontwerpt en ontwikkelt durf- en groeikapitaal, garanties en 
microfinancieringsinstrumenten om innovatie en werkgelegenheid te bevorderen.

EIB Global is de internationale ontwikkelingstak van de EIB en is opgezet in 2022. 
EIB Global is een voortzetting van de decennialange betrokkenheid van de EIB 
bij de financiering van ontwikkeling, klimaatactie, innovatieve investeringen, 
duurzaamheid en nieuwe manieren om mensen overal ter wereld te helpen.
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