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Belwind is, met 55 turbines, het grootste 
energieproject van België in de Noordzee. De EIB 
is de voornaamste financier van windenergie en 

verstrekte in 2011 1,7 mld. euro aan kredieten. 
Een derde van de totale kredietverlening van de 
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Kerncijfers in 2011

Steun aan klimaatactie vertegenwoordigde met 18 mld. euro  
bijna 30% van de totale kredietverlening door de Bank.

De EIB financierde wind- en zonne-installaties met een opwekkingscapaciteit van meer dan 4 000 megawatt,  
waarmee ruim 2 miljoen huishoudens worden voorzien van schone elektriciteit.

De EIB leende bijna 11 mld. euro uit voor vervoersnetwerken in Europa.

TGV hogesnelheidstrein, Frankrijk

EnBW Baltic 1 windmolenpark, Duitsland

De EIB verstrekte in totaal 61 mld. euro aan kredieten.

De EIB financierde 454 projecten in 70 landen.



De Bank investeerde ongeveer 10 mld. euro  
in de kenniseconomie.

De kredietverlening 
ten behoeve 

van de door de 
economische en 

financiële crisis 
zwaarst getroffen 

EU-regio’s bedroeg 
20 mld. euro.

74 regio’s 
ontvingen EIB-

cohesieleningen.

120 000 kleine en middelgrote 
ondernemingen in Europa ontvingen 

financiering door de EIB-Groep.

De totale kredietverlening door de EIB-Groep 
aan MKB-ondernemingen en midcaps binnen 

de EU bedroeg 13 mld. euro.

Het ziekenhuis Nya Karolinska Solna, Zweden
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aan de reële economie, met uitbetalingen van 
60 mld. euro aan het MKB, ondernemingen, op-
drachtgevers binnen de infrastructurele sector 
en overheidsinstanties, dit tegen gunstige voor-
waarden en met lange looptijden (het grootste 
kredietvolume voor dit doel van alle multilatera-
le financiële instellingen). De EIB financierde ge-
avanceerde innovatieprojecten om de grenzen 
van de kennis te verleggen; zij bood ondersteu-
ning bij de inrichting van onderzoeksfacilitei-
ten en de bouw van scholen, windmolenparken, 
bruggen en tunnels, de fabricage van hogesnel-
heidstreinen en de aanleg van snelwegen. 

Het moeilijke economische klimaat en de budget-
taire beperkingen in de hele EU noopten ons tot 
het ontwikkelen van innovatieve instrumenten 
waarmee meer kan worden bereikt met minder 
middelen. De tweede pijler van de activiteiten van 
de Bank – het combineren van EU-begrotingsmid-
delen met EIB-kredieten via mechanismen voor 

I n tegenstelling tot de prognoses kreeg het 
economisch herstel in 2011 geen vaste voet 
aan de grond in Europa, waardoor de EIB voor 

het vierde jaar op rij onder moeilijke omstandig-
heden moest opereren. Ondanks deze situatie 
bleef het kapitalisatieniveau van de Bank op peil 
en haar kredietportefeuille gezond. Van cruciaal 
belang was dat zij, dankzij haar voorzichtige be-
leid en uitstekende reputatie, de hoogste krediet-
status behield. Het gehandhaafde vertrouwen 
van investeerders vertaalde zich in lage financie-
ringskosten – een belangrijk voordeel dat de EIB 
kon blijven doorgeven aan haar klanten.

In 2011 bleef de EIB een bijdrage leveren aan haar 
drie topprioriteiten: de Europa 2020-strategie, de 
belangrijke rol van de EU op de klimaatagenda, 
en de externe beleidsdoelstellingen van de Unie. 

Met haar kredietverlening – de eerste pijler van haar 
activiteiten – verstrekte de EIB een recordbijdrage  

Woord vooraf 
van de President
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Woord vooraf 
van den Presidenten

risicodeling en garanties – stelde de EIB in staat 
meer kapitaal te genereren voor het stimuleren 
van innovatie, groei en werkgelegenheid. 

Advisering is de derde pijler van de EIB-activitei-
ten. Technische bijstand wordt verleend bij de 
voorbereiding en uitvoering van projecten en lo-
kale overheden worden geadviseerd over een be-
tere benutting van publieke middelen. Hiermee 
leverde de kennis en expertise van de EIB-mede-
werkers een belangrijke bijdrage aan de inspan-
ningen om herstel te bereiken.

Het verlenen van krediet, het combineren van 
subsidies met leningen en het verstrekken van 
adviezen, kunnen we uiteraard niet zonder finan-
cieringsmiddelen. De EIB – ‘s werelds grootste su-
pranationale kredietnemer – nam daartoe op de 
kapitaalmarkten 76 mld. euro op. Bijna de helft 
van dit bedrag was afkomstig van niet-Europese 
beleggers, waaruit blijkt dat dezen hun vertrou-
wen in de EU in het algemeen en de EIB in het bij-
zonder hebben behouden. 

De indrukwekkende resultaten die in 2011 wer-
den geboekt, met name uit verrichtingen binnen 

de EU, onderstrepen dat de Bank een belangrijk 
instrument is voor de Europese beleidsmakers bij 
hun herstelinspanningen. Ondanks de moeilijke 
omstandigheden waaronder moest worden ge-
opereerd, zijn alle prioritaire doelstellingen ge-
haald of zelfs overtroffen. De EIB stond achter ie-
dere EU-lidstaat en werkte nauw samen met de 
Europese Commissie, de Raad en het Europees 
Parlement aan het bevorderen van groei in de 
hele Unie, met gerichte investeringen in de be-
langrijkste aandrijvers van economische expansie. 
Zij heeft ervoor gezorgd dat investeringen op lan-
ge termijn zijn veiliggesteld voor komende gene-
raties Europeanen.

2011 was een moeilijk jaar, maar desondanks bleef de Europese 
Investeringsbank goede prestaties leveren. Onze missie om 

duurzame groei, concurrentievermogen en werkgelegenheid te 
stimuleren werd via onze investeringen gerealiseerd: van Athene 
tot Saragossa dienden wij de Europese economie, en ook buiten 

de EU ondersteunden wij de doelstellingen van de Unie.

Werner Hoyer
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D e EIB ondertekende in 2011 voor in 
totaal 61 mld. euro aan financierings-
contracten, en keert daarmee gelei-

delijk aan terug naar de kredietniveaus van 
vóór 2008, na de uitzonderlijke toename van 
haar kredietactiviteit in 2008, 2009 en 2010.
De Bank bleef steun verlenen aan de over-
gang van Europa naar een slimmere, groe-
nere en duurzamer economie. Zij zette haar 
financiële en technische expertise in om 
de financiering in zwakkere regio’s en pe-
rifere landen te verbeteren, waardoor vele 
belangrijke investeringen ondanks de zeer 
moeilijke economische omstandigheden 
doorgang konden vinden. Daarnaast ver-
leende zij gerichte steun aan belangrijke 
groeiaandrijvers, zoals het MKB, innovatie, 
klimaatactie en infrastructuurprojecten.
Naarmate de staatsschuldencrisis voort-
schreed, gaf de EIB gerichte steun aan lan-
den en regio’s met beperkte toegang tot 

kapitaalmarkten. Met behulp van bestaan-
de middelen, zoals de EU-structuurfondsen, 
zorgde zij ervoor dat belangrijke investerin-
gen plaatsvonden.

Voor de komende jaren zal de strategie van 
de EIB gericht zijn op groei en werkgele-
genheid, economische cohesie en klimaat-
actie. De Bank zal prioriteit blijven geven 
aan projecten waarbij de EIB-financiering 
een maximaal effect heeft op de reële eco-
nomie. Met haar maatproducten kan zij 
zich richten op de behoeften van specifie-
ke sectoren en hulp bieden bij het zo goed 
mogelijk aanwenden van de bestaande 
middelen. De EIB blijft samen met de Eu-
ropese Commissie activiteiten ontwikkelen 
en haar expertise en middelen inzetten ter 
ondersteuning van de beleidsdoelstellin-
gen van de EU.

Meer 
mogelijkheden voor groei 
en werkgelegenheid  
in Europa

In 2011 was de EIB wederom een 
solide en betrouwbare partner voor 

projectontwikkelaars en 
partnerorganisaties, en bleef zij zich 

richten op projecten die een 
stimulans zijn voor de groei en 

werkgelegenheid in Europa.



Consolidatie van de overgang 
van Europa naar een slimmere, 

groenere en duurzamer 
economie met in totaal 

61 mld. euro aan 
financieringscontracten.
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D e economische crisis heeft met name de 
zwakkere EU-landen zwaar getroffen, het-
geen geleid heeft grote onderlinge ver-

schillen. De Bank heeft rekening gehouden met 
deze meer heterogene situaties onder de lidsta-
ten. Leningen voor de zwakkere regio's versterken 
de structuur van de Unie en bevorderen een meer 
evenwichtige ontwikkeling.

In 2011 kwam het bedrag aan ondertekende lenin-
gen aan de zogenoemde convergentieregio's uit 
op ruim 20 mld. euro, meer dan 30% van de totale 
EIB-kredietverlening binnen de EU. Speerpunten zijn 
het financieren van de basisinfrastructuur waarmee  

In 2011 leende de EIB meer 
dan 20 mld. euro uit aan 

projecten die bijdragen aan 
de groei in de economisch 
minder ontwikkelde regio's 

van de EU. De Bank draagt ook 
bij aan een maximaal gebruik 
van overheidsfinanciering ter 
overbrugging van tekorten in 

tijden van bezuinigingen.

Ondersteuning 
van de regionale ontwikkeling in Europa
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Meer 
mogelijkheden voor groei en werkgelegenheid in Europa

bedrijven worden aangetrokken en werkgelegen heid 
wordt gecreëerd, het verlenen van bijstand aan in-
novatieve ondernemingen en het MKB, het ontwik-
kelen van diensten voor de informatiemaatschappij, 
verbetering van het stedelijk milieu en het versnel-
len van de integratie van perifere regio's door de 
aanleg van trans-Europese netwerken. De EIB steunt  
investeringen en initiatieven om de regio’s die het 
meest hebben geleden tijdens de economische 
neergang weer op een duurzaam groeipad te zetten.

De Bank past haar activiteiten aan de veranderen-
de economische situatie aan, met name omdat de 
staatsschuldencrisis en de marktonzekerheden in 

sommige landen van invloed zijn op haar opera-
tionele omgeving. Structuurfondsen worden al-
leen toegekend indien de lokale autoriteiten in 
staat zijn eerst hun eigen geldelijke bijdrage te le-
veren. Voor projecten moet derhalve enige lokale 
financiering worden gevonden (meestal 50% van 
de waarde van het voorgestelde project en voor-
al afkomstig van de overheid). In tijden van bezui-
nigingen bleek het voor enkele lidstaten moeilijk 
hun eigen bijdragen te financieren, waardoor in-
vesteringen die gunstig waren voor hun binnen-
landse groeipotentieel in gevaar kwamen.

Leningen uit het Structuurprogramma zorgen 
voor de financiering van een deel van de bijdra-
ge die vanuit de nationale begrotingen worden 
geleverd aan investeringen in allerlei prioritaire 
projecten die subsidies krijgen uit de Structuur-
fondsen van de Europese Unie. Met haar voor-
financieringen aan deze landen speelt de EIB zo 
een belangrijke rol bij het stabiliseren van de in-
vesteringsstromen, waardoor groei en werkgele-
genheid zijn gegarandeerd. In 2011 bedroegen de 
structuurprogramma-leningen ongeveer 1,6 mld. 
euro, waardoor belangrijke investeringen in ver-
voer, gezondheidszorg, informatie- en communi-
catie-technologieën, water- en afvalinfrastructuur 
mogelijk werden, evenals verdere plattelandsont-
wikkeling, energiebesparing en duurzame ener-
gie in landen als Portugal, Hongarije en Polen.

In totaal dragen de kaderleningen van de EIB voor 
ongeveer 2,8 mld. euro bij aan de ondersteuning 
van belangrijke investeringen in negen conver-
gentielanden in de hele EU.
 

Gerichte bijstand voor minder 
ontwikkelde regio’s

De EIB levert ook technische bijstand om de nieu-
were lidstaten te helpen gebruik te maken van de 
Structuur- en Cohesiefondsen. Zij doet dit door 
middel van specifieke initiatieven die zijn ontwik-
keld samen met de Europese Commissie.

Een voorbeeld hiervan is JASPERS, dat beheerd 
wordt door de EIB en technische bijstand biedt 

Ongeveer 74 regio’s 
profiteerden van 

EIB-cohesieleningen.
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aan de begunstigde landen van de EU-Structuur-
fondsen om deze te helpen bij het voorbereiden 
van solide voorstellen voor infrastructuur. Sinds 
de oprichting in 2006, zijn in totaal 172 door JAS-
PERS ondersteunde projecten in 13 landen goed-
gekeurd welke staan voor 63,7 mld. euro aan in-
vesteringen, waarvan alleen al in 2011 bijna 13 
mld. euro. Reeds in 2011 werd de bijstand door 
JASPERS uitgebreid tot Kroatië, in verband met de 
voorgenomen toetreding van dit land tot de EU.

Bevordering van grensoverschrijdende 
regionale samenwerking

Sommige regio's in Europa werken nauw samen 
in zaken van gemeenschappelijk belang en de 
EU-Structuurfondsen moedigen deze territoriale 
samenwerking aan. 

Evenzo ondersteunt de EIB regionale initiatieven 
die EU-lidstaten en partnerlanden samenbrengen. 
In het Oostzeegebied ondersteunt de EIB projec-
ten ter verbetering van de algehele duurzaam-
heid in de regio, die zich uitstrekt over Estland, 
Letland, Litouwen, Zweden, Denemarken, Finland, 
Duitsland (Hamburg, Mecklenburg-Voorpomme-
ren en Sleeswijk-Holstein), Polen en Rusland. Hier 
ligt het accent op het ecologisch duurzaam ma-
ken van deze regio, alsmede op concurrentiever-
mogen, toegankelijkheid en het bevorderen van 
risicopreventie. In 2011 steunde de Bank zo’n 62 
projecten met in totaal 8 mld. euro aan kredieten 
in het Oostzeegebied.

Naar het model van de Oostzeestrategie werd in 
2011 de strategie voor de Donauregio gelanceerd. 
Deze voorziet eveneens in specifieke investerin-
gen op grond van gemeenschappelijke doelstel-
lingen, en richt zich op landen en regio’s als Duits-
land (Baden-Württemberg en Beieren), Oostenrijk, 
Hongarije, Tsjechië, Slowakije, Slovenië, Bulgarije  
en Roemenië alsmede Servië, Bosnië–Herzegovina  
en Montenegro, Moldavië en Oekraïne. In 2011 
steunde de Bank in het Donaugebied zo’n 89 pro-
jecten met in totaal 10 mld. euro aan kredieten.

De kredietverlening in de 
convergentieregio's van de  

Europese Unie die het zwaarst  
getroffen zijn door de 

economische en financiële crisis  
bereikte een omvang van meer 

dan 20 miljard euro.
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Meer 
mogelijkheden voor groei en werkgelegenheid in Europa

1 – De metro van Porto, Portugal

2 – Stora Enso papierfabriek, Zweden

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

  JESSICA – Gezamenlijke Europese steun voor duurzame 
investeringen in stadsgebieden 
(EIB, Europese Commissie en Ontwikkelingsbank van de Raad 
van Europa)

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

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

1

2
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I n de huidige economische context blijft het 
voor het MKB moeilijk financiering te vinden te-
gen acceptabele voorwaarden. Ter bevordering 

van dit zeer belangrijke onderdeel van het econo-
mische bestel verstrekt de EIB ongeveer 18% van 
haar kredieten aan het MKB.

Gerichte steun aan kleinere bedrijven

Via een netwerk van lokale partnerbanken biedt de 
EIB het MKB een betere toegang tot financiering. 
De Bank ondertekende in 2011 voor 9,6 mld. euro 
aan kredieten voor het MKB, waarvan 8,8 mld. euro 
binnen de EU. Aan bemiddelende banken waar-
mee de EIB samenwerkt, wordt gevraagd om de 
middelen die de Bank deze tegen gunstige tarieven 
verstrekt, door te geven aan het MKB, waar zij dan 
een gelijkwaardig bedrag uit eigen middelen aan  
toevoegt. Daardoor komt iedere euro die de EIB be-
schikbaar stelt meervoudig ten goede aan het MKB.

De EIB-Groep (EIB en EIF) ontwikkelt ook nieuwe 
structuren voor aanvullende financiering aan het 
MKB in landen die met bijzondere liquiditeitsbe-
perkingen te kampen hebben, zoals Griekenland, 
Portugal en de westelijke Balkan.

Micro-, kleine en middelgrote 
ondernemingen zijn de 

aandrijvers van economische 
groei en werkgelegenheid in 

Europa. In 2011 ondersteunde 
de EIB-Groep – de EIB en het 

EIF – zo’n 120 000 MKB-
ondernemingen en midcaps.

Financiering 
van kleine en middelgrote ondernemingen
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Meer 
mogelijkheden voor groei en werkgelegenheid in Europa

Handreikingen aan midcap-
ondernemingen

Om de toegang tot financiering in moeilijke econo-
mische omstandigheden verder uit te breiden, heeft 
de EIB haar formule van kredietverlening via interme-
diairs ook beschikbaar gesteld aan midcap-onderne-
mingen, dat wil zeggen bedrijven die meer dan 250, 
maar minder dan 3 000 werknemers hebben. Dit nieu-
we midcap-product is in 2011 en 2012 beschikbaar 
voor een eerste proefperiode. Alleen al in 2011 werd 
voor meer dan 800 mln. euro ondertekend aan kre-
dieten voor deze midcaps. Sinds kort verstrekt de EIB 
haar midcap-steun ook in kandidaat- en potentiële 
kandidaat-lidstaten. Zo vormt een nieuwe lening van  
150 mln. euro, ondertekend in 2011, een welkome sti-
mulans voor middelgrote en MKB-bedrijven in Turkije.

Steun op maat door het Europees 
Investeringsfonds

Het Europees Investeringsfonds (EIF), dat samen 
met de EIB de EIB-Groep vormt, is gespecialiseerd 
in het financieren van het MKB. Het ondersteunt 
kleine bedrijven met kapitaalstortingen (risico- en 
groeikapitaal) en garantie-instrumenten via een groot 
aantal financiële instellingen. In 2011 zijn de garantie-  

De EIB-Groep verstrekte 13 mld. euro aan financieringen voor het 
MKB en midcaps

1 – Need a Skip recyclingbedrijf, VK

2 – Noor East marmerproducent, Egypte

1

2
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en financieringsverplichtingen meer dan verdub-
beld ten opzichte van 2010, hetgeen leidde tot 7,5 
mld. euro aan nieuwe leningen voor het MKB.

Het EIF biedt kapitaalmiddelen aan ter verbetering 
van de beschikbaarheid van risicokapitaal voor snel-
groeiende en innovatieve MKB-ondernemingen, 
maar besteedt ook aandacht aan de kredietbehoef-
ten, aangezien veel MKB-ondernemingen hun finan-
ciering langs deze meer traditionele weg zoeken. Het 
Fonds biedt garanties en kredietversterking door ef-
fectisering, en verbetert daarmee de kredietverle-
ningscapaciteit van financiële intermediairs. Het EIF 
gebruikt zowel eigen middelen als middelen welke 
beschikbaar worden gesteld door gemandateerden, 
zoals de EIB, de Europese Commissie of derden.

Het EIF levert ook beheer- en adviesdiensten aan 
fond sen fondsen, die de effectiviteit van de EU-kre-
dietverlening kunnen verhogen door kapitaal van 
andere investeerders aan te trekken voor regiona-
le ontwikkeling. In 2011 heeft het EIF hiertoe een 
aantal partnerschappen opgebouwd met open-
bare en particuliere instellingen en landspecifieke 
fondsenfondsen.

Het initiatief Gemeenschappelijke Europese middelen 
voor het midden- en kleinbedrijf, kortweg JEREMIE,  
ondersteunt de economische ontwikkeling in hier-
toe aangewezen Europese regio's waar MKB-bedrij-
ven zeer moeilijk toegang hebben tot financiering. In 
plaats van subsidies kunnen nationale en regionale 
overheden via het JEREMIE-initiatief geld ter beschik-
king stellen uit het Europees Regionaal Ontwikke-
lingsfonds, en aldus profiteren van het doorlopende 
karakter hiervan. In 2011 werden twee nieuwe regi-
onale fondsen goedgekeurd met Calabrië (Italië) en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur (Frankrijk) waardoor het 
totale aantal van door het EIF beheerde houdster-
fondsen op 14 kwam in 11 Europese landen, met een 
totaal beheerd vermogen van meer dan 1 mld. euro.

De Europese Progress-microfinancieringsfaciliteit, 
gezamenlijk gefinancierd door de EIB en de Euro-
pese Commissie en beheerd door het EIF, bevordert 
beschikbaarheid van financiering voor groepen en 
individuen die geen toegang hebben tot het traditi-
onele bancaire systeem. In 2011, het eerste volledige 
jaar waarin Progress-microfinanciering operationeel 
was, werden 17 transacties ondertekend, met een 
totaal aan verplichtingen van 67 mln. euro. Hiermee  

1 2 3
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Meer 
mogelijkheden voor groei en werkgelegenheid in Europa

is het EIF uitgegroeid tot een van de belangrijkste 
aanbieders van microfinanciering binnen de EU.

Het EIF biedt ook technische bijstand en financiële 
steun via andere programma's en initiatieven voor 
microfinanciering. Ingevolge het JASMINE-initiatief 
verstrekt het EIF uit middelen van de EIB financie-
ring aan niet-bancaire instellingen voor microfinan-
ciering en aanbieders van microkredieten en levert 
het Fonds tevens technische bijstand uit middelen 
van de Europese Commissie. Zo zijn er in 2011 in 
het kader van JASMINE 10 ratingrapporten, 15 eva-
luatierapporten en 250 trainingsdagen aangeboden 
aan 25 instellingen voor microfinanciering.

Innovatieve kredieten voor innovatieve 
ondernemingen in het MKB

Innovatieve MKB-ondernemingen die in de start- en 
vroege ontwikkelingsfasen verkeren, hebben veel 
moeite om leningen te krijgen. Om de toegang tot 
vreemd vermogen voor onderzoek, ontwikkeling en 
innovatie (OOI) van MKB-ondernemingen verder te 
verbeteren, werd het EIF in 2011 gevraagd het be-

Het MKB is goed voor 
meer dan 60% van de 

werkgelegenheid in 
de particuliere sector 

in Europa. In 2011 
ontvingen in totaal  

120 000 MKB-  
en midcap-

ondernemingen steun 
van de EIB-Groep.

heer op zich te nemen van een speciaal garantie-
product, dat deel uitmaakt van de vernieuwde inno-
vatieve Risicodelende financieringsfaciliteit (RSFF), 
gezamenlijk opgezet door de EIB en de Europese 
Commissie (zie volgend hoofdstuk). Deze bouwt 
voort op de succesvolle kredietverlening van 7 mld. 
euro aan projecten – ook van veel grote en midcap-
ondernemingen – en geeft sinds 2007 OOI in Euro-
pa nieuwe impulsen.

Het nieuwe Risicodelende instrument (RDI) richt 
zich op de financieringskloof en helpt deze dyna-
mische en snel groeiende MKB-ondernemingen te 
starten en zich te ontwikkelen. De wijziging van de 
bestaande RSFF-overeenkomst werd in 2011 onder-
tekend tijdens de eerste Innovatieconventie in Brus-
sel. Verwacht wordt dat hiermee tot eind 2013 rond 
1 mld. euro ter beschikking komt voor het MKB. Het 
EIF biedt banken een garantie op een deel van hun 
nieuwe kredieten aan innovatieve MKB-onderne-
mingen, waardoor deze in staat zijn meer leningen 
te verstrekken tegen aantrekkelijker tarieven.

1 – Greenmeadow Stores, VK

2 – LANXESS AG, Duitsland

3 – Danisco RDI, Denemarken

4 – Bl Aino boekbinderij

5 – Spectrum Dynamics beeldvormende technologie, Israël
4 5
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I nvesteringen in onderzoek, ontwikkeling en in-
novatie – van het eerste prototype tot de com-
mercialisering –, evenals in onderwijs en in-

formatie- en communicatietechnologie (ICT), zijn 
belangrijke aandrijvers van slimme groei. Deze 
inves teringen stimuleren ontwikkelingen in de rich-
ting van een op kennis en innovatie gerichte econo-
mie zoals voorzien in het EU 2020-vlaggenschipiniti-
atief. Alleen al in 2011 investeerde de EIB ongeveer 
10 mld. euro in de kenniseconomie van de EU.

Technologische vooruitgang op gebieden als biowe-
tenschappen en milieuverbeteringen zorgt ervoor  

Investeren in de kenniseconomie 
is van cruciaal belang voor de 

productiviteit van Europa en om 
het concurrentievermogen en 

de werkgelegenheid in de 
toekomst zeker te stellen.  

In 2011 is binnen de EU meer 
dan 10 mld. euro geïnvesteerd  

in innovatie, onderwijs en 
nieuwe technologieën.

Versnellen 
van innovatie dat de EU-sector onderzoek en ontwikkeling een 

vooraanstaande positie inneemt, en tevens bijdraagt 
aan een beter leefmilieu. De EIB is medefinancier van 
OOI bij academische instellingen, via onderzoekspro-
gramma’s, maar legt ook sterk het accent op innovatie 
in de particuliere sector en kennisoverdracht tussen 
alle sectoren. Schone technologieën, van energiezui-
nige machines tot innovatieve duurzame energie-
bronnen, zoals waterstof, zon en wind, behoren tot de 
gebieden waarop Europa een leidende rol vervult. 

Zo verstrekt de EIB steun voor de onderzoeks-, ont-
wikkelings- en innovatiepro gramma´s van de Fran-
se groep Bolloré rond elektrische voertuigen en de 
opslag van stroom voor hun batterijen. Een ander 
krediet ondersteunt het onderzoeksproject van Ion 
Beam Applications voor kankerdiagnose en proton-
therapie in België.

Investeringen met een  
hoge toegevoegde waarde 

De Bank richt haar kredietverlening op projecten in 
prioritaire technologieën met een relatief hoge toege-
voegde waarde waarvoor steun op EU-niveau gerecht-
vaardigd is. Een baanbrekend initiatief op dit gebied 
is de Risicodelende financieringsfaciliteit (RSFF). Dit 
gezamenlijke initiatief van de EIB en de Europese Com-
missie draagt bij aan de financiering van OOI-projec-
ten die anders, gezien hun risicoprofiel, moeilijk finan-
ciering op acceptabele voorwaarden zouden vinden.

Sinds de instelling ervan in 2007 heeft de Faciliteit 
bijgedragen aan het omzetten van goede ideeën in 
rendabele activiteiten door meer dan 7 mld. Euro te 
lenen aan zo’n 75 bedrijven. Eind 2011 spraken de 
EIB en de Commissie af door te gaan met de RSFF 
tot het einde van de EU-begrotingsperiode (2007-
2013). De nieuwe RSFF richt zich vooral op het fi-
nancieren van onderzoeksinfrastructuren en OOI 
door kleinere bedrijven, beheerd door het Europees 
Investeringsfonds, dat binnen de EIB-Groep gespe-
cialiseerd is in innovatieve financiering voor het 
MKB. Farmaceutische onderzoeksprogramma’s in de  
Franse Laboratoires Pierre Fabre verwierven steun 
van de EIB in de vorm van een krediet van 100 mln. 
euro uit de RSFF. Zo’n 12 bedrijven en onderzoeksin-

Trelleborg hightech engineering, Zweden
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frastructuren ontvingen in 2011 in totaal 1 mld. euro 
aan financiering uit hoofde van de RSFF.

Razendsnel internet is belangrijk  
voor groei op lange termijn

Op internet gebaseerde informatie- en communi-
catietechnologieën (ICT) hebben gedurende de af-
gelopen 15 jaar de helft van de groei van de pro-
ductiviteit in de EU aangedreven. Deze trend zal 
zich waarschijnlijk versnellen aangezien de wijd-
verbreide beschikbaarheid van breedband gezien 
wordt als randvoorwaarde voor het benutten van 
alle voordelen van de kenniseconomie.

Het bieden van toegang tot razendsnel internet is 
een van de belangrijkste doelstellingen van Europa's 
zogenoemde Digitale Agenda, waarmee de EU ge-
reed wordt gemaakt voor groei op basis van digitale 
innovatie. Het beschikbaar maken van ICT-infrastruc-
tuur, zoals high-speed internetdekking, en het finan-
cieren van projecten die op ICT gebaseerde produc-
tinnovatie mogelijk maken, zijn derhalve belangrijke 
doelstellingen voor de Bank. De investeringen in ICT 
bedroegen in 2011 ongeveer 4 mld. euro.

Verbetering van de kwaliteit  
van het onderwijs

De EIB ondersteunt investeringen waarmee de kwa-
liteit van het bestaande onderwijs wordt verbeterd, 
met name door het moderniseren van de onderwijs-
infrastructuur en onderzoeksfaciliteiten. Zij werkt 
ook mee aan het promoten van de Europese ruimte 
voor hoger onderwijs en  onderzoeksfaciliteiten. Zij 
werkt ook mee aan het promoten van de Europese 
ruimte voor hoger onderwijs en het Europees On-
derzoeksgebied, waardoor wetenschappelijke mid-
delen kunnen worden geïntegreerd. Langs deze weg 
wordt financiële steun geboden voor investeringen 
in scholen en universitaire voorzieningen evenals 
voor hervormingen gericht op kwaliteit en concur-
rentievermogen van het tertiair onderwijs. Ook moe-
digt de Bank de mobiliteit van studenten, onder-
zoekers en universiteitsmedewerkers aan door het 
ondersteunen van geschikte nationale programma’s  
en maatregelen aan de vraagzijde via op maat ge-
sneden studieleningen. Investeringen zijn ook nodig  

ter overbrugging van de kloof tussen de academi-
sche wereld en het bedrijfsleven, zodat er meer inno-
vatie kan worden gerealiseerd via initiatieven op het 
gebied van technologieoverdracht.

In Spanje ondersteunt de EIB investeringsprogram-
ma’s die zijn ontwikkeld ter bevordering van de ken-
niseconomie en duurzame gemeenschappen in Bas-
kenland. Ook in 2011 heeft de EIB geholpen met de 
financiering van renovatieprojecten bij University 
College Dublin in Ierland en bij de Universiteit van 
Strathclyde in Schotland. De Universiteiten van Leu-
ven in België en Castilla-La-Mancha in Spanje beho-
ren tot de acht universiteiten die in 2011 eveneens 
hebben geprofiteerd van financiering door de EIB.

   Ook tijdens de conferentie van de EIB 
over economie en financiën in 2011 werden 
productiviteit en razendsnel internet genoemd 
als belangrijke drijvende krachten voor groei 
op lange termijn in Europa. De conferentie 
werd bezocht door bijna 100 academici 
en vertegenwoordigers van openbare 
instellingen, regeringen en industrieën, en 
onderstreepte de complementaire rollen van 
economische dynamiek en IT-investeringen bij 
productiviteitsverhoging. Tijdens de conferentie 
presenteerde de EIB een onderzoek waaruit 
zou blijken dat de overgang naar razendsnelle 
netwerken van de volgende generatie mogelijk 
zo’n 200 mld. euro aan specifieke infrastructuur-
investeringen zal vergen.

Sinds 2000 heeft de EIB voor meer dan 110 mld. euro 
aan kredieten verstrekt voor kenniseconomieprojecten in de 

EU – alleen al in 2011 10 mld. euro.
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D e EIB is een natuurlijke financieringspart-
ner voor grootschalige investeringen in ver-
voersnetwerken, dit vanwege hun omvang 

en langetermijnperspectief. In 2011 ondersteun-
de de EIB in totaal 37 vervoersinfrastructuurpro-
jecten, waardoor mensen in 13 EU-landen met el-
kaar verbonden werden. 

De EIB investeert al meer dan vijftig jaar in Europese 
vervoersverbindingen. Sinds trans-Europese vervoers-

TAV hogesnelheidstrein, Italië

De aanleg van netwerken  
voor de Europese interne  

markt versterkt het 
concurrentievermogen  

van de Europese industrie en 
dienstverlening. In 2011  

ging bijna 11 mld. euro aan  
EIB-kredieten naar belangrijke 

EU-vervoersnetwerken.

Verbindingen 
in Europa

netwerken (TEN-T) in de jaren negentig een topprio - 
riteit van de EU werden, heeft de Bank ruim 100 mld. 
euro aan financiering verstrekt. Een sterk vervoersnet-
werk van spoor-, snel- en waterwegen door heel Eu-
ropa is essentieel voor het vrije verkeer van personen 
en voor het waarborgen van de handelsstromen zowel 
binnen als buiten de Unie. Europa wordt verbonden 
door ongeveer vijf miljoen kilometer aan wegen, waar-
onder ongeveer 70 000 km snelwegen, 200 000 km 
spoorlijnen en 40 000 km bevaarbare binnenwateren.

In 2011 waren spoorwegprojecten goed voor méér 
EIB-financiering dan investeringen in wegen met 
respectievelijk 4,3 mld. euro en 3,4 mld. euro. Er wer-
den belangrijke kredieten voor hogesnelheidslijnen 
ondertekend voor de aanleg van de lijnen Milaan-
Napels, Tours-Bordeaux, Lotharingen-Straatsburg 
en Bretagne-Loiredal, alsmede voor de aankoop van 
nieuwe treinen op de lijnen Gdynia-Warschau en 
Krakau-Katowice. Het vervoer over de binnenwate-
ren ontving zo’n 625 mln. euro aan kredieten voor 
de bouw van de grootste sluis ter wereld in de haven 
van Antwerpen, een belangrijk vervoersknooppunt.
De behoefte aan investeringen blijft groot, maar in 
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Apollobrug, Slowakije

De EIB ondersteunde 37 vervoersinfrastructuurprojecten, 
waarmee mensen in 13 EU-landen met elkaar  

verbonden werden.

het huidige economische klimaat kan de financiering 
van infrastructuur een last betekenen voor publieke 
investeerders. Om de investeringen op lange termijn 
te stabiliseren, heeft de EIB een sterker accent gelegd 
op de financiering van infrastructuurprojecten die 
van grote waarde zijn voor de samenleving als ge-
heel. Ook zette zij haar expertise in voor het aantrek-
ken van aanvullende financiering van investeerders.

Optimalisering van het  
groeipotentieel van Europa

Met partnerschappen die publieke en particuliere in-
vesteerders samenbrengen kunnen financieringsklo-
ven worden overbrugd. Hoewel het aantal publiek-
private partnerschappen (PPS) gedurende de crisis is 
verminderd, blijven zij een belangrijke rol spelen bij 
investeringen, met name in vervoersnetwerken. In 
2011 ging bijna 30% van de vervoersfinancieringen 
van de EIB naar PPS. De EIB heeft aanzienlijke erva-
ring en expertise op dit gebied, voor een deel dank-
zij het Europees Kenniscentrum PPS (EPEC), een geza-
menlijk initiatief van de EIB, de Europese Commissie 
en de EU-lidstaten en kandidaat-lidstaten met een 
netwerk van 35 leden. Het EPEC ondersteunt zijn le-
den uit de publieke sector bij het opzetten van PPS-
transacties door gebruik te maken van gedeelde er-
varingen en expertise en door op gestructureerde 
wijze de beste praktijken vast te stellen. Op verzoek 
van verschillende partnerlanden is de Bank er in 2011 
toe overgegaan de ondersteuning door het EPEC uit 
te breiden naar de mediterrane partnerlanden.

De Europese Commissie en de EIB werken samen 
aan de ontwikkeling van het initiatief voor projec-
tobligaties, waarmee langlopende financiering van 
infrastructuurprojecten wordt aangetrokken bij insti-
tutionele beleggers, zoals pensioenfondsen en ver-
zekeringsmaatschappijen. Dit initiatief staat geheel 
los van de huidige discussies over Euro-obligaties. 
Via projectobligaties kunnen projectbedrijven zelf  
“investment-grade” obligaties uitgeven. Zij kunnen 
hiertoe een beroep doen op het risicodelend mecha-
nisme van Commissie en EIB om zodoende de kre-
dietrating van bevoorrechte obligaties zodanig te 
versterken dat ze institutionele beleggers kunnen 
aantrekken. Aldus kunnen de EU-begrotingsmiddelen 

doeltreffender worden benut en waardevolle projec-
ten sneller uitgevoerd dan anders het geval zou zijn.

In 2011 werd een publieksraadpleging gehouden 
over het initiatief voor projectobligaties. Later dat 
jaar presenteerde de Europese Commissie de facili-
teit voor Europese verbindingen (Connecting Europe 
Facility, CEF), een fonds van 50 mld. euro voor de ver-
betering van de Europese vervoers-, energie- en digi-
tale netwerken tussen 2014-2020; in afwachting van 
goedkeuring door de EU-lidstaten zou dit ook het ini-
tiatief voor projectobligaties omvatten. Voorgesteld 
werd om de belangstelling voor de projectobligaties 
in 2012-2013 via een pilot te toetsen, onder beheer 
van de EIB. Deze pilot zou gericht moeten zijn op pro-
jecten in een of meer van de drie beoogde sectoren, 
te weten vervoer, energie en breedband.



20 Overzicht van activiteiten 2011

V olgens de Europese Commissie zullen de in-
vesteringsbehoeften voor energie in de EU in 
de komende tien jaar oplopen tot 1 biljoen 

euro. Aangezien de investeringsbehoeften zijn 
toegenomen, heeft de EIB haar kredietverlening 
aan EU-energieprojecten sterk verhoogd, van 9 
mld. euro aan ondertekende leningen in 2008 naar 
meer dan 11 mld. euro in 2011. Energie-gerelateer-
de financiering is goed voor 20% van de totale kre-
dietverlening door de EIB in Europa.

De investeringsbehoeften voor energie in de 
EU bestaan voor bijna 50% uit kapitaalinveste-
ringen in energienetwerken. De EIB speelt een 
belangrijke rol bij de financiering van de ener-
gie-infrastructuur en is uitgegroeid tot de groot-
ste kredietverstrekker voor investeringen in de 
stroomvoorziening binnen Europa. De financie-
ring van energie-distributienetwerken, waaron-
der spanningsnetten en aardgasleidingen, is met  
4 mld. euro in 2011 goed voor meer dan 30% van 
de kredietverlening voor energie door de EIB.

Haven van Rotterdam, Nederland

Door het versterken van de 
energiesector in Europa 
draagt de EIB bij aan de 

EU-beleidsdoelstellingen op 
het gebied van 
duurzaamheid, 

concurrentievermogen en 
continuïteit van de 

energievoorziening. Met  
11 miljard euro aan kredieten 

in 2011 bedraagt de steun 
voor energieprojecten meer 

dan 20% van de EIB-
kredietverlening in de EU.

Energievoorziening 
in Europa
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ENEL energie, Italië

Investeringen in de vernieuwing of vervanging 
van bestaande spanningsnetten versterken de in-
terne markt. Ondersteuning van slimme netten en 
verbeterde opslag van energie bevordert ook een  
verbeterd gebruik van duurzame stroom.

Veiligstellen van de energietoevoer 
voor Europa 

In 2011 was de EIB betrokken bij een aantal gro-
te energie-infrastructuurprojecten, waaronder 
de bouw van een transmissiesysteem voor aard-
gas en van de eerste terminal voor vloeibaar aard-
gas in Polen, de versterking en uitbreiding van 
spanningsnetten door heel Italië, het upgraden 
van netwerken in Ierland, Spanje en Portugal, de 
aanleg van een nieuwe stroomverbinding tus-
sen Frankrijk en Spanje, alsmede de aansluiting 
van windmolenparken op zee met de netwerken  
van Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

De Bank heeft minder kredieten verstrekt aan de 
sector koolwaterstofproductie - die als betrekkelijk 
koolstofintensief worden beschouwd; sinds 2005 
gaat minder dan 1% van de EIB-kredieten op het 
gebied van energie naar deze sector. Bovendien 
concentreert de Bank haar financiering in de raffi-
naderijensector op projecten voor energiebespa-
ring en –conversie en wordt capaciteitsuitbreiding 
juist uitgesloten. De EIB heeft tevens gekozen voor 
een selectievere benadering van de financiering 
van koolstofintensieve stroomopwekking. Zo ko-
men alleen met steen- en bruinkool gestookte cen-
trales die bestaande centrales vervangen, gebruik 
maken van de beste beschikbare technologie, klaar 
zijn voor koolstofvastlegging en bovendien leiden 
tot een daling van ten minste 20% in de koolstofin-
tensiteit van stroomproductie, in aanmerking voor 
financiering door de Bank.

Binnen de EU ging 4,6 mld. euro aan kredieten naar 
elektriciteitsproductie, waarvan 80% uit duurzame 
energie, 16% uit gas en 1% uit steenkool of olie.

De financiering van stroomopwekking binnen de EU bedroeg 4,6 mld. euro;  
80% hiervan ging naar duurzame energie.



De EIB financierde nieuwe wind- en zonne-installaties 
met een gezamenlijke capaciteit van meer dan 

4000 megawatt, waarmee meer dan 2 miljoen 
huishoudens worden voorzien van duurzame stroom.
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Ondersteuning  
van klimaatactie

D e Bank is een van de grootste aanbie-
ders van financiering voor klimaatac-
tie. In 2011 bedroeg deze zo’n 18 mld. 

euro, bijna 30% van de totale kredietver-
strekking. Klimaatoverwegingen spelen een 
steeds grotere rol in de activiteiten van de EIB.

De EIB steunt de EU-doelstelling van kool-
stofarme en klimaatbestendige groei zowel  
binnen als buiten de Unie. Als vooraan-
staand financier van innovatieve schone 
technologieën zet de EIB zich in om te fun-
geren als katalysator voor investeringen.

De klimaatactie van de Bank richt zich zowel 
op koolstofarme investeringen met lagere 
broeikasgasemissies als op klimaatbesten-
dige projecten die leiden tot een betere aan-
passing aan de gevolgen van klimaatveran-
dering. Dit blijkt uit de aanpak van de EIB bij 
de kredietverlening in verschillende sectoren, 
zoals energie, vervoer, water, afvalwater, vast 
afval en bosbouw, maar ook in onderzoek, 
ontwikkeling en innovatie. Klimaatoverwe-
gingen spelen een rol in al haar verrichtingen, 
bijvoorbeeld door bevordering van het ge-
bruik van de beste beschikbare technologie.

Gedurende de afgelopen drie jaar nam de 
Bank een proefinitiatief voor het meten van 
de koolstofuitstoot van EIB-projecten om zo-
doende een beter beeld te krijgen van emis-
sies en besparingen. In 2011 zette de Bank 

dit initiatief voort: het betrof 63 projecten, 
met een totale investering van 50 mld. euro, 
waarvan 27% gefinancierd door de EIB. Deze 
projecten zullen naar verwachting een uit-
stoot opleveren van zo’n 16 miljoen ton CO2-
equivalent per jaar, ongeveer gelijk aan die 
van Luxemburg. De uitstootvermindering van 
deze projecten wordt geschat op een bespa-
ring van 4 miljoen ton CO2-equivalent per jaar.
 
De EIB is waarnemer bij de Conferentie over 
klimaatverandering van de Verenigde Naties. 
Samen met andere internationale financiële 
instellingen is zij nauw betrokken bij het op-
zetten van een Groen Klimaatfonds, waarmee 
men tot 2020 ongeveer 100 mld. USD per jaar 
wil werven voor de financiering van toekom-
stige klimaatprojecten en aanpassingsiniti-
atieven in ontwikkelingslanden. In 2012 zou 
het fonds open moeten staan voor ontwik-
kelingslanden die, vanwege hun snelle groei, 
spoedig de belangrijkste emittenten van 
broeikasgassen zullen worden. Deze landen 
zien zich vaak geconfronteerd met bijzonder 
moeilijke uitdagingen, zowel bij de aanpak 
van hun bestaande klimaatrisico’s als bij de 
aanpassing aan nieuwe. De Bank is onlangs 
uitgerust met een extra 2 mld. euro ter onder-
steuning van de strijd tegen klimaatverande-
ring buiten de grenzen van de EU. In 2011 on-
dertekende zij grote kaderleningen voor de 
financiering van belangrijke klimaatinveste-
ringen in China, India, Brazilië en Zuid-Afrika.
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N aar schatting 450 mld. euro aan investeringen 
in duurzame energie is nodig om tegemoet 
te komen aan de ambitieuze klimaatdoelstel-

lingen van de EU voor 2020. Gedurende de afgelo-
pen vier jaar is de EIB-steun voor duurzame energie 
en energiebesparing in de EU meer dan verdubbeld, 
van 3 mld. euro in 2008 naar 7 mld. euro in 2011. De 
Bank financiert thans meer dan 10% van alle inves-
teringen in duurzame energie in Europa.

Duurzame energie

De EIB is de voornaamste financier van windener-
gie in de EU. In de afgelopen jaren is met name 
haar financiering van windmolenparken op zee 
toegenomen, met name in Duitsland, het Verenigd 
Koninkrijk, Denemarken en België. In 2011 bereikte 

Uitstootvermindering 
financieren

EIB-kredieten voor 
duurzame energie en 

energiebesparing dragen 
rechtstreeks bij aan de 

vermindering van de 
uitstoot van 

broeikasgassen. De 
ondersteuning voor deze 
doelstellingen bedroeg in 

2011 7 mld. euro.



Skegness offshore windmolenpark, VK
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Zonne-energie wordt steeds concurrerender en inno-
vatiever. Gemasolar, een geavanceerde zonne-ener-
giecentrale, in gebruik genomen in 2011 en gelegen 
in de Spaanse regio Andalusië, is de eerste commer-
ciële zonne-energiecentrale ter wereld die dankzij 
unieke technologische kenmerken zelfs stroom kan 
opwekken zonder dat de zon schijnt. Het is een van 
een serie van zeven geconcentreerde zonne-ener-
giecentrales (CSP) en 19 fotovoltaïsche (PV) elek-
triciteitscentrales die sinds 2006 zijn gefinancierd 
door de Bank voor in totaal 2,6 mld. euro. Dit is met 
inbegrip van andere zonne-installaties in Spanje,  
Frankrijk en Tsjechië. De totale ondersteuning voor 
zonne-energie in 2011 bedroeg 819 mln. euro.

Energiebesparing

De kredietverlening door de EIB voor energiebespa-
ring is sinds 2008 met 70% gestegen en kwam in 
2011 uit op 1,3 mld. euro. Energiebesparing is een be-
langrijke overweging geworden in alle door de Bank 
beoordeelde projecten. Verwacht wordt dat door 
middel van gerichte investeringen in energiebespa-
ring verdere vooruitgang kan worden geboekt. De fi-
nanciering door de EIB van dit soort projecten omvat 
zowel de aanbodzijde, zoals warmtekrachtkoppeling 
en stadsverwarming, als de vraagzijde, voornamelijk 
isolatie van openbare en particuliere gebouwen.

Onder de in 2011 door de EIB ondersteunde inves-
teringen waren verscheidene energiebesparende 
verbouwingsprojecten van flatgebouwen in de 
Roemeense hoofdstad Boekarest. Hiermee wordt 
het energieverbruik bij meer dan 600 flatgebou-
wen die onder het thermische renovatieproject 
vallen met ongeveer 50% verminderd.

haar financiering voor de opwekking op zee, met 
een totaal van 856 mln. euro, soortgelijke niveaus 
als op land, ten bedrage van 845 mln. euro.

De ondersteuning van dit soort innovatieve techno-
logieën is des te meer van belang omdat commerci-
ele kredietverstrekkers zich slechts aarzelend in deze 
sector begeven en financiering gezien wordt als een 
belangrijke beperking bij de ontwikkeling van wind-
energie op zee. Dit soort investeringen zijn per de-
finitie grootschalig, op de lange termijn gericht en 
technisch veeleisend. De EIB is daarom een natuur-
lijke financieringspartner voor deze sector, die be-
halve van de financiering door de Bank kan profi-
teren van haar technische expertise en ervaring, 
daar zij ongeveer 30% van alle Europese projecten  
heeft medegefinancierd. Grote projecten op land in 
2011 zijn bijvoorbeeld windmolenparken in Spanje 
en Oostenrijk. De totale kredietverlening voor wind-
energie in 2011 bedroeg 1,7 mld. euro.

De EIB is de voornaamste financier van 
windenergie, met een kredietomvang in 2011 van 

1,7 mld. euro. Windenergie was ook het 
thema van het EIB-Forum 2011 in Hamburg.
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De EIB heeft ook andere financieringswijzen ontwik-
keld, zoals kapitaal- en koolstoffondsen, waarmee zij 
nog meer steun kan bieden aan projecten voor duur-
zame energie en energiebesparing. De EIB voorziet 
projectontwikkelaars van technische bijstand tijdens 
de eerste fasen van projecten, en daarnaast beheert 
zij en neemt zij deel in een aantal andere initiatieven 
en programma’s voor energie en klimaatverande-
ring, zoals het Mediterrane plan voor zonne-energie 
(MSP) en het dakfonds GEEREF (Wereldfonds voor 
energie-efficiëntie en hernieuwbare energie).

In 2011 lanceerde de EIB, samen met de Europese 
Commissie, Cassa Depositi e Prestiti en Deutsche 
Bank een nieuw Europees Fonds voor energie- 
efficiëntie (EEEF). Het EEEF voorziet in marktconfor-
me financiering, in combinatie met technische bij-
stand, voor commercieel levensvatbare overheids- 
projecten gericht op zuinige en duurzame energie 
in de EU. Het fonds heeft tot doel de huidige om-
vang van 265 mln. euro te verhogen naar ongeveer 
800 mln. euro door het aantrekken van nieuwe in-
vesteerders. Ook is een faciliteit voor technische bij-
stand beschikbaar ter ondersteuning van investerin-
gen die via het EEEF lopen.

Gespecialiseerde fondsen en initiatieven

Koolstofopvang en –opslag

De EIB steunt het klimaat- en energiebeleid van de 
EU ook op andere manieren. De Bank en de Euro-
pese Commissie hebben hun krachten gebundeld 
in het zogenoemde NER 300-initiatief – ‘s werelds 
grootste financieringsprogramma voor koolstof-
opvang en –opslag en voor innovatieve duurzame 
energietechnologieën. Het initiatief is zo genoemd 
omdat het zal worden gefinancierd uit de verkoop 
van 300 miljoen emissierechten uit de reserve voor 
nieuwkomers (New Entrants Reserve, NER) van de 
EU-regeling voor de handel in emissierechten. De 
Bank treedt op als gemachtigde voor de Commissie 
en heeft twee rollen in het kader van het initiatief: 
het beoordelen van projecten die door de EU-lidsta-
ten zijn voorgedragen voor financiering en het ver-
werven van fondsen door de verkoop van een spe-
ciale toewijzing van 300 miljoen emissierechten die 

voor dit doel zijn gereserveerd in de NER. De Euro-
pese Commissie zal in de tweede helft van 2012 een 
eerste groep van projecten selecteren voor financie-
ring op basis van NER 300 na de verkoop van een 
eerste tranche van 200 miljoen CO2-emissierechten. 
De verkoop van de rechten is in december 2011 van 
start gegaan en hierover zal maandelijks tot aan de 
beëindiging van het initiatief worden gerappor-
teerd op de website van de EIB.

EIB-financiering voor koolstoffondsen

De EIB is met andere nationale en internationale fi-
nanciële instellingen medefinancier van zes koolstof-
fondsen. De fondsen richten zich vooral op de min-
der ontwikkelde onderdelen van de koolstofmarkt 
met als doel EU-lidstaten en bedrijven te helpen vol-
doen aan EU- en internationale verplichtingen inzake 
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koolstofuitstoot. Bovendien worden overgangseco-
nomieën en ontwikkelingslanden gesteund bij het 
aantrekken van financiële middelen voor koolstofar-
me investeringen. Beleggers hebben 589 mln. euro 
toevertrouwd aan de zes fondsen, voornamelijk voor 
de aankoop van koolstofkredieten die krachtens de 
EU-regeling voor de handel in emissierechten kun-
nen dienen als vervangende instrumenten. Eind 2011 
is 62% van dat bedrag gestoken in 91 koopovereen-
komsten voor emissiereductie, die zijn afgesloten 
met verkopers uit 25 landen over de hele wereld.

Met hun specifieke doelstellingen, structuren, re-
gionale accenten en participanten zijn alle door de 
EIB gesponsorde koolstoffondsen opgezet om de 
marktcapaciteit uit te breiden en aan te vullen; het 
is niet de bedoeling participanten uit de particulie-
re sector van de koolstofmarkt te verdringen. Met 
de EIB-initiatieven op het gebied van koolstoffond-
sen wordt ook beoogd vooruit te lopen op markt-

ontwikkelingen en het vertrouwen in regelgevende 
kaders te bevorderen, met name voor de periode na 
2012, wanneer het Kyoto-Protocol afloopt.

Klimaatobligaties

Klimaatobligaties zijn door de EIB uitgegeven obli-
gaties waarvan de opbrengsten uitsluitend gebruikt 
worden voor financiering van klimaatprojecten, met 
name op de gebieden duurzame energie en ener-
giebesparing. Sinds de introductie ervan in 2007 
is met EIB-klimaatobligaties het equivalent van 1,4 
mld. euro opgenomen, via tien transacties in zes va-
luta’s. Het voor uitkering beschikbare saldo bedroeg 
in 2011 57 mln. euro, en was afkomstig van de laatste 
klimaatobligaties die waren uitgegeven in november 
2010. Deze middelen zijn in 2011 volledig toegewe-
zen aan projecten. 

Het Crescent Clean Energy Fund, een nieuw inves-
teringsfonds gericht op duurzame energiesectoren 
in Turkije en naburige landen, werd in 2011 opge-
zet met een bijdrage van de EIB van 25 mln. euro. 
Het streeft een commerciële winst na en draagt bij 
aan het vergroten van het aandeel elektriciteit uit 
duurzame energiebronnen.

Bijstand aan lokale Europese energieprojecten 
(ELENA) is een gezamenlijk initiatief van EIB en Eu-
ropese Commissie dat lokale en regionale overhe-
den helpt bij de voorbereiding van projecten voor 
energiebesparing of duurzame energie zodat zij 
meer kans hebben om voor hun plannen externe 
financiering aan te trekken. ELENA dekt een deel 
van de kosten voor de technische ondersteuning 
die nodig is voor de voorbereiding, uitvoering en fi-
nanciering van het investerings-programma, zoals 
haalbaarheids- en marktstudies, het opzetten van 
programma’s, bedrijfsplannen, energietoetsen en 
de voorbereiding van aanbestedingsprocedures. 
ELENA streeft ernaar zo’n 1,4 mld. euro aan investe-
ringen te mobiliseren. In 2011 werd technische bij-
stand aan begunstigden onder ELENA aangeboden 
voor 17 mln. euro.

In 2011 deed het Europees Fonds 2020 voor energie, 
klimaatverandering en infrastructuur, ook bekend 
als het Marguerite-fonds, de eerste investeringen 
in een windproject in België en een fotovoltaïsche 
zonne-energiecentrale in Frankrijk, beide beheerd 
door EDF Energies Nouvelles. Marguerite is opge-
zet door zes grote Europese financiële instellingen 
gezamenlijk en streeft een omvang na van 1,5 mld. 
euro, waarvan de eerste 710 mln. euro in 2010 wer-
den verworven. Het fonds fungeert als katalysator 
voor investeringen in infrastructuren waarmee be-
langrijk EU-beleid op de gebieden klimaatverande-
ring, betrouwbare energievoorzieningen en trans-
Europese netwerken wordt uitgevoerd.

In de uitbreidings- en buurlanden, de ACS-landen, 
Azië en Latijn-Amerika heeft een gespecialiseerde 
meerjarige Faciliteit voor duurzame energie en 
continuïteit van de energievoorziening ten be-
lope van 4,5 mld. euro sinds 2007 bijgedragen aan 
het financieren van projecten. Ultimo 2011 was 
voor 2,2 mld. euro reeds ondertekend. Via deze 
meerjarige faciliteit werden vooral investeringen in 
duurzame energiebronnen en in energiebesparing 
gefinancierd.
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B ossen kunnen een aantal gevolgen van 
klimaatverandering, zoals bodemero-
sie en overstromingsrisico's, beperken 

en bieden grote potentiële voordelen voor 
de biodiversiteit en bodemvruchtbaarheid. 
Daarnaast zijn ze grote natuurlijke opslag-
gebieden van koolstof die het mondiale kli-
maat reguleren. Duurzame bosbouw kan ook 
een cruciale bijdrage leveren aan het tegen-
gaan van klimaatverandering door goed be-
heer van deze belangrijke koolstofvoorraden 
en verlaging van de uitstoot. Ook is deze bos-
bouw een bron van duurzame energie.

In Spanje bijvoorbeeld financierde de EIB her-
bebossing, evenals de toepassing van effec-
tievere maatregelen ter voorkoming van bos-
branden, vermindering van bodemerosie en 
herstel van de natuurlijke habitats in de regio 
Castilla-La Mancha. Het project ‘Medioambi-

Aanpassing 
aan een veranderend klimaat

Bosbouw- en waterprojecten 
dragen bij aan een betere 

bescherming van de 
infrastructuur tegen 

klimaatsinvloeden  
en veranderende 

weersomstandigheden.
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Utilities Corporation kunnen de tekorten aan water 
worden opgevangen door vernieuwing en uitbrei-
ding van de watervoorziening op de drie belang-
rijkste eilanden van dit land. Het doel is minder 
waterverlies, meer energiebesparing en een be-
trouwbare watervoorziening, met het oog op een 
steeds onzekerder klimaat en minder voorspelbare 
neerslagpatronen. Het plan draagt ook bij aan een 
beter beheer van de risico’s van milieu- en natuur-
rampen en van het algemene waterbeheer.

Klimaatverandering beïnvloedt menselijke samenle-
vingen en ecosystemen in de eerste plaats via water. 
De toename van extreme weersomstandigheden 
heeft ernstige gevolgen voor de beschikbaarheid en 
kwaliteit van zoetwaterbronnen, die kunnen leiden 
tot natuurrampen zoals droogte en overstromingen. 
De EIB is de grootste aanbieder van kredieten voor 
de mondiale watersector; geïntegreerd waterbe-
heer en aanpassing aan de klimaatverandering be-
horen tot de belangrijkste doelstellingen voor haar 
toekomstige kredietverlening.

In 2011 ondersteunde de EIB 16 projecten – 
zowel binnen als buiten de EU – die bijdragen 

aan de klimaatbestendigheid en aanpassing 
aan veranderende weersomstandigheden, voor 

in totaal 1 mld. euro.

ente Castilla-La Mancha’ omvatte de aanschaf van 
brandbestrijdingsmiddelen, de introductie van bos-
beheertechnieken ter minimalisering van het bos-
brandrisico en verbetering van technische experti-
se. Het project bevordert tevens de gezondheid van 
het bosecosysteem en draagt bij aan een verbeter-
de opvang en opslag van broeikasgassen alsmede 
aan algemene natuurbeschermingsdoelen.

Naar een betere klimaatbestendigheid

Voorzorgsmaatregelen tegen de gevolgen van kli-
maatverandering zijn effectiever en minder kost-
baar dan overhaaste noodmaatregelen. Daarom zijn 
vele activiteiten van de Bank in de watersector ge-
richt op behoud van zoetwaterreserves, duurzaam 
waterbeheer, bescherming van zee- en kustgebie-
den en andere aanpassingsmaatregelen. Alhoe-
wel de EIB momenteel vooral aanpassingsprojec-
ten binnen de EU financiert, investeert de EIB ook 
in projecten in ontwikkelingslanden en opkomende 
economieën over de hele wereld, dit in nauwe sa-
menwerking met de Europese Commissie en andere 
financiële instellingen.

In 2011 ondertekende de EIB haar eerste waterpro-
ject in Afrika dat specifiek gericht is op verminde-
ring van de nadelige gevolgen van klimaatverande-
ring en op een betere voorbereiding hierop. Met het 
krediet van 27 mln. euro aan de Seychelles Public 
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De meeste mensen in de wereld wonen in ste-
den. 75% van de Europeanen is stadsbewoner 
en ongeveer 85% van het bbp in de EU wordt 

gegenereerd in stedelijke gebieden. Steden en stede-
lijke gebieden zijn de motoren van innovatie en eco-
nomische groei, waar de meeste werkgelegenheid, 
bedrijven en faciliteiten voor hoger onderwijs zijn ge-
concentreerd. Zij vormen echter ook de voedingsbo-
dem voor belangrijke problemen op het gebied van 
sociale cohesie en ecologische duurzaamheid. 

Stedelijk wonen betekent profiteren van schaalvoor-
delen. Het biedt de voordelen van openbare diensten 
zoals ziekenhuizen, scholen en universiteiten, maar 

levert ook nadelen op als milieuvervuiling, lawaai en 
slechte luchtkwaliteit, evenals problemen zoals werk-
loosheid, sociale uitsluiting en haarden van schrijnen-
de armoede. Bovendien worden stedelijke gebieden 
wereldwijd geconfronteerd met de uitdagingen van 
de klimaatverandering. De steden van Europa zijn 
goed voor 80% van ons energiegebruik; 80% van de 
uitstoot van broeikasgassen vindt zijn oorsprong in 
steden. De afgelopen vijf jaar heeft de EIB voor 55 mld.  
euro aan kredieten verstrekt, in combinatie met tech-
nische bijstand aan projecten ter bevordering van 
duurzaamheid in honderden steden.

Bevordering van geïntegreerde 
stedelijke ontwikkeling

De kredietverlening van de EIB in steden richt zich op 
projecten voor stedelijke vernieuwing en renovatie. 
Hiermee wil de Bank bijdragen aan verbetering van de 
wijken waar de minst bedeelde burgers leven en zor-
gen voor een betere benutting van de schaarse grond 
in stadscentra. Ook ondersteunt zij gemeentelijke in-
vesteringen voor het opknappen en moderniseren 
van openbare infrastructuur, gebouwen en facilitei-
ten, waarbij speciale aandacht wordt besteed aan de 
bescherming van het culturele en historische erfgoed. 
In 2011 ging ongeveer 2,6 mld. euro naar projecten op 
het gebied van stedelijke ontwikkeling en renovatie.

Vormgeven 
aan duurzame steden

Gedurende de afgelopen vijf jaar heeft  
de EIB geholpen bij de financiering van:

29 metro-

5 stadsspoor- 

42 tram- 

43 spoor-, en 

22 hogesnelheidsprojecten.  
Ongeveer 5% van de EU-burgers maakt 
dagelijks gebruik van een openbaar 
vervoermiddel dat gefinancierd is door de EIB.

Het groener en duurzamer 
maken van steden vormt de 

kern van de activiteiten  
van de EIB in stadsgebieden.  

In 2011 bedroeg de  
EIB-kredietverlening voor 

duurzame steden 15 mld. euro.
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Ondersteuning van schoon vervoer

De EIB legt sterk de nadruk op het ondersteunen 
van openbaar vervoer in stedelijke gebieden en 
streeft naar de meest efficiënte, economische en 
duurzame wijze waarop kan worden voldaan aan de 
vraag naar vervoer. Dit vereist een combinatie van 
alle vervoersvormen. De EIB is betrokken bij projec-
ten die gericht zijn op een verschuiving van parti-
culier naar openbaar vervoer en duurzaam vervoer, 
waarmee gestreefd wordt naar verbetering van de 
luchtkwaliteit en vermindering van de geluidsover-
last. Deze projecten dragen tevens bij aan een beter 
klimaat door energiebesparing en beperking van 
de uitstoot van broeikasgassen. Ook wordt speciale 
aandacht besteed aan de vervoersveiligheid.

De steun door de Bank varieert van de aanleg, uit-
breiding of renovatie van de openbare vervoers-
infrastructuur (zoals spoorwegen, lightrail, metro 
en tramsystemen en rollend materieel) tot het pro-
moten van netwerken voor fietsers en voetgan-
gers, evenals van elektromobiliteit. Bovendien be-
vordert de EIB de ontwikkeling van schonere en 
veiligere voertuigen door het ondersteunen van 
onderzoek en ontwikkeling voor energie-efficiënte 
en emissiearme oplossingen die bijvoorbeeld kun-

  JESSICA voor stadsontwikkeling  

JESSICA staat voor Gezamenlijke Europese steun voor duurzame investeringen in 
stadsgebieden en is een gezamenlijk initiatief van de Europese Commissie, de EIB en de 
ontwikkelingsbank van de Raad van Europa. Dit financiële instrument vormt een aanvulling 
op de directe kredietverlening van de EIB en biedt steun bij de toewijzing van middelen 
uit de EU-Structuurfondsen aan projecten voor duurzame stedelijke ontwikkeling en 
renovatie. Dankzij JESSICA kunnen deze middelen worden gebruikt voor de financiering van 
rendabele stedelijke projecten via zogenoemde Stadsontwikkelingsfondsen. Investeringen 
kunnen gedaan worden in de vorm van kapitaal, kredieten of garanties; zij stimuleren de 
ontwikkeling van partnerschappen tussen gemeenten, banken en particuliere investeerders. 
De JESSICA Task Force van de EIB adviseert over de beste manier om de middelen in te 
zetten en biedt begeleiding en ondersteuning bij het fondsbeheer. Eind 2011 zijn in totaal 
68 JESSICA-evaluatiestudies uitgevoerd en zijn 18 dakfondsen ondertekend voor 1,7 mld. 
euro in 52 regio’s. Het aantal Stadsontwikkelingsfondsen was eind 2011 gestegen tot 25; van 
de hiervoor bestemde 842 mln. euro is 436 mln. euro reeds uitbetaald in acht lidstaten.

nen worden toegepast in bussen of bij straatreini-
ging en vuilniswagens. 

Ongeveer 10% van de EIB-leningen gaan naar open-
baar vervoersprojecten. Zo werd in 2011 bijgedra-
gen aan de vernieuwing van het vervoersnetwerk 
Ile-de-France - vier tramlijnen in Parijs -, de eerste 
tramlijn in Tours in Frankrijk en de uitbreiding van 
het Nottingham-tramnetwerk in het Verenigd Ko-
ninkrijk, evenals de uitbreiding van de metrolijnen 
in Rome, Praag, Boekarest en Helsinki.

   Een nieuw kredietbeleid voor  
de vervoerssector

Duurzaam vervoer stond in 2011 ook centraal in de 
discussies die plaatsvonden in het kader van een pu-
blieksraadpleging. Deze leidde tot een nieuw krediet-
beleid voor de vervoerssector waarin wordt aangege-
ven hoe de Bank de prioritering en goedkeuring van 
projecten uitvoert. Het kredietbeleid bevat, voor elke 
subsector, de vereisten waaraan moet worden vol-
daan en de rol van de klimaatactie-indicator bij het 
prioriteren van bepaalde soorten investeringen. Het 
nieuwe beleid onderstreept het belang dat de Bank 
hecht aan het beoordelen van de koolstofuitstoot bij 
de meeste projecten.



	 Uitbreidingslanden

	 Middellandse Zeegebied 

	 Oostelijke buurlanden

	 Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan

	 Azië

	 Latijns-Amerika 

Kredietverlening 
buiten de EU
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De EIB ondersteunt 
wereldwijd de 

buitenlandse 
beleidsdoelen van de EU. 
De verrichtingen van de 

EIB buiten de EU 
bedragen ongeveer 10% 

van haar totale 
kredietverlening. Om haar 

effectiviteit te vergroten, 
sluit de Bank partners-

chappen af om zo de beste  
resultaten te boeken.

7 mld. euro
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I n 2011 kwam de EIB-kredietverlening buiten de 
EU uit op zo’n 7 mld. euro. Het Europees Parle-
ment en de Raad hernieuwden het EIB-mandaat 

voor verrichtingen buiten de Unie, waarbij meer na-
druk werd gelegd op ontwikkeling van de lokale 
particuliere sector, op de sociale en economische 
infrastructuur en op projecten ter bestrijding van en 
aanpassing aan klimaatverandering. Om de Bank in 
staat te blijven stellen haar activiteiten buiten Euro-
pa voort te blijven zetten, werd het algemene pla-
fond voor de resterende twee jaar van haar mandaat 
met 1,6 mld. euro verhoogd naar ruim 29 mld. euro 
(2007-2013). Een groot deel van deze toename zal 
gebruikt worden om steun te verlenen aan de lan-
den van het zuidelijke Middellandse Zeegebied die 
betrokken zijn bij de politieke hervormingen in de 
naweeën van de Arabische lente. 

Het hernieuwde mandaat voorziet tot 2013 in een ge-
deeltelijke EU-garantie tegen verliezen op leningen 
voor projecten in de pretoetredings- en buurlanden, 
alsook in Azië, Latijns-Amerika en Zuid-Afrika. Het kre-
dietmandaat voor de landen in Afrika, het Caribisch ge-
bied en de Stille Oceaan (ACS-landen) en de landen en 
gebieden overzee (LGO) valt onder de over eenkomst 
van Cotonou, waarin de betrekkingen van de EU met 
haar partnerlanden in deze regio's zijn vastgelegd. Fi-
nanciering in dit kader wordt verstrekt vanuit de be-
grotingen van de EU-lidstaten via het Europees ont-
wikkelingsfonds, naast de eigen middelen van de EIB.

Ondersteunen  
van het externe beleid  
van de EU 

De EIB is ook uitgerust met een extra 2 mld. euro ter 
ondersteuning van de strijd tegen klimaatverande-
ring in alle regio’s – een welkome stimulans voor de 
klimaatactie van de Bank buiten de EU.

Een flexibel extern beleidsinstrument

De reikwijdte van het hernieuwde mandaat is uitge-
breid naar IJsland, Libië, Irak en Cambodja. Op basis 
hiervan kan de EIB zich ook aanpassen aan de snel 
veranderende politieke realiteit zoals de Arabische 
lente, waar zij deelneemt aan de internationale on-
dersteuning van de hervormingen in de landen van 
het zuidelijke Middellandse Zeegebied. In Syrië heeft 
de EIB haar kredietverlening en technische bijstand 
opgeschort na het besluit van de EU tot het opleggen 
van sancties tegen het regime na het gewelddadig 
neerslaan van de binnenlandse protesten.

Het bewerkstelligen van duurzame groei en creëren 
van werkgelegenheid in de zuidelijke mediterrane 
landen die zich in een overgangssituatie bevinden is 
een topprioriteit voor de Bank, die nu al de toonaan-
gevende openbare financiële instelling in de regio 
is, en die meer dan 50% van de financiële bijdrage 
van Europa aan duurzame projecten levert. De EIB 
speelt een belangrijke rol in het zogenoemde Deau-
ville-partnerschap, dat in 2011 werd gesloten door 
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de G8 om zowel het democratische als het economi-
sche overgangsproces in de regio te ondersteunen. 
De EIB steunt de ontwikkeling van de economie en 
de werkgelegenheid. In 2011 zijn kredieten van bij-
na 1 mld. euro ondertekend ter stimulering van de 
particuliere sector en het versnellen van belangrijke 
infrastructuurprojecten in de mediterrane landen.

In 2011 versterkte de EIB ook haar aanwezig-
heid in de oostelijke buurlanden door de opening 
van haar eerste kantoor in het oostelijke nabuur-
schapsgebied in Kiev ten behoeve van Oekraïne, 
Moldavië, Georgië, Armenië, Azerbeidzjan en Rus-
land. De EIB ondersteunt projecten die voor zowel 
de EU als de partnerlanden belangrijk zijn, met in 
2011 een kredietbedrag van 776 mln. euro. De Fa-
ciliteit oostelijke partnerlanden van de Bank biedt 
extra financiering voor kredieten die samenhan-
gen met EU-investeringen in de regio, met name 
door Europese bedrijven. Het Trustfonds voor tech-
nische bijstand aan oostelijke partnerlanden, op-
gezet in 2010 ter verbetering van de uitwisseling 
van expertise bij projectvoorbereiding en financie-
ring, dit ten behoeve van een snellere en succes-
volle projectuitvoering in de regio, werd in 2011 

volledig operationeel. Oostenrijk, Polen en Zweden 
leverden als eerste een bijdrage, vervolgens deed 
Frankrijk een toezegging en er worden meer bij-
dragen verwacht.

Behalve aan de oostelijke en zuidelijke buurlan-
den van de EU wordt in aanzienlijke mate steun 
verleend aan EU-kandidaat-lidstaten en potentiële 
kandidaat-lidstaten in de westelijke Balkan en Tur-
kije. De leningen aan deze landen vertegenwoordi-
gen bijna 50% van alle kredieten buiten de EU.

In 2011 verleende het Investeringskader voor de 
westelijke Balkan (WBIF) de steun aan kleine en mid-
delgrote ondernemingen, klimaatveranderings-
initiatieven en andere terreinen. Dit gezamenlijke 
initiatief, opgezet in 2009 door de Europese Com-
missie, de EIB, de EBRD en de Ontwikkelingsbank 
van de Raad van Europa, bundelt subsidiemidde-
len ter versterking van kredieten voor de financie-
ring van prioritaire infrastructuur in de westelijke 
Balkan. Eind 2011 was 220 mln. euro aan subsidies 
verstrekt aan 111 projecten, met de bedoeling ruim  
5,5 mld. euro aan medefinanciering beschikbaar te 
krijgen. Nieuw is de financiering voor Corridor X, 

  Meten van resultaten voor  
een meer gericht effect

De EIB werkt momenteel aan de verbetering 
van de rapportage en het toezicht op haar ver-
richtingen buiten de EU. Het nieuwe meetkader 
voor resultaten, ontwikkeld en getest in 2011, 
zal de ontwikkelingseffecten beoordelen en 
meten op basis van controleerbare, standaard-
indicatoren met basislijnen, tijdlijnen en ver-
wachte uitkomsten. Hierbij zal met name wor-
den gekeken naar de werkgelegenheids- en 
begrotingseffecten van de gefinancierde pro-
jecten, energie-efficiëntie, de koolstofuitstoot 
alsmede ecologische en sociale garanties, maar 
ook naar de gevolgen voor maatschappelijk ver-
antwoord ondernemen bij projecten in de par-
ticuliere sector. In 2012 gaat een proeffase voor 
de uitvoering van dit nieuwe kader van start.



Ohorongo cementfabriek, Namibië
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Ondersteunen  
van het externe beleid van de EU

een van de kernelementen van het pan-Europese 
vervoersnetwerk in de westelijke Balkan, dat zich 
uitstrekt van Salzburg in Oostenrijk tot Thessaloniki 
in Griekenland.

Nauwere samenwerking met partners

Samenwerking met anderen is belangrijk bij de ver-
richtingen van de Bank, met name buiten de EU. De 
Bank werkt met een netwerk van vertrouwde part-
ners in de particuliere sector en met overheidsin-
stanties en niet-gouvernementele organisaties, die 
een waardevolle bijdrage leveren aan de activiteiten 
van de EIB. In het kader van het hernieuwde man-
daat worden EU-subsidies steeds vaker gecombi-
neerd met EIB-kredieten om betere resultaten te 
kunnen behalen bij projecten in ontwikkelingslan-
den. De vertegenwoordigers van de Bank komen 
daarbij onder één dak te zitten met de afgevaardig-
den van de EU in het buitenland, hetgeen leidt tot 
een sterkere samenwerking tussen de EIB, de Euro-
pese dienst voor extern optreden en de Commissie, 
terwijl de operationele kosten worden gedeeld.

In 2011 is een groep deskundigen van de Commissie, 
samen met de EIB en de lidstaten, begonnen aan de 
mogelijke oprichting van een EU-platform voor exter-
ne samenwerking en ontwikkeling. Doelstelling is het 
verder vergroten van het effect van externe samen-
werkingsactiviteiten van de EU door het optimaal 
combineren van kredieten en EU-subsidies. De be-
perkte financiële middelen kunnen zo beter worden 
ingezet op de speerpunten van het buitenlands- en 
ontwikkelingsbeleid van EU-partnerlanden.

Verder ondertekende de EIB, EBRD en Europese 
Commissie in 2011 een nieuw principeakkoord inza-
ke samenwerking buiten de EU, dit ter verdere ver-
betering van de complementariteit, additionaliteit 
en een efficiënt gebruik van middelen. Dit akkoord 
betreft de gezamenlijke regio’s waarbinnen deze in-
stellingen opereren, met name de pretoetredings-
landen (westelijke Balkan en Turkije), de oostelijke 
buurlanden en Rusland, Centraal-Azië en Mongolië.

Eveneens in 2011 spraken de EIB en de Internatio-
nale Financieringsmaatschappij, een lid van de We-
reldbankgroep, af om meer samen te gaan werken 
bij projecten voor de ontwikkeling van de particu-
liere sector in opkomende markten (waaronder de 
landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille 
Oceaan, evenals de mediterrane landen). Doel is 
om de kredietverlening effectiever te maken, door 
vermindering van de administratieve lasten voor 
de kredietnemers en een snellere afronding van 
financiële documentatie. De samenwerking en co-
ordinatie omvat onder andere de uitvoering van 
mandaatovereenkomsten, de beoordeling en het 
due diligence-proces, controlebezoeken en de af-
handeling van aanvragen van cliënten.

In het kader van het initiatief ‘Wederzijdse bijstand’ 
werkt de EIB werkt ook samen met andere Europese 
financiële instellingen ter ondersteuning van projec-
ten in het buitenland. Op grond hiervan kan een van 
de deelnemende instellingen het voortouw nemen 
bij projectbeoordeling; de medefinanciers kunnen 
hiervan dan gebruik maken, wat leidt tot minder dub-
bel papierwerk voor de projectontwikkelaar en lagere 
kosten. De EIB heeft het initiatief ‘Wederzijdse bijstand’ 
opgezet, samen met het Franse agentschap voor ont-
wikkeling, Agence Française de Développement, en de 
Duitse overheidsbank Kreditanstalt für Wiederaufbau.

42% van het totale bedrag aan 
in 2011 ondertekende leningen 

werd medegefinancierd met andere  
internationale financiële 

instellingen.



Een verantwoordelijke 
instelling

Op het gebied van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen streeft de EIB ernaar de internationale 
beste praktijken toe te passen. De EIB:

  integreert ecologische en sociale overwegingen in al 
haar zakelijke activiteiten;

  zorgt voor behoorlijk bestuur, transparantie en 
verantwoordingsplicht, voor zichzelf en haar 
tegenpartijen;

  controleert dat haar kredietactiviteiten 
overeenkomen met de EU-beleidsdoelstellingen  
en toetst bij haar projectbeoordelingen of 
investeringen duurzaam zijn;  

  bevordert ethischer en duurzamer investeringen; 

  ontwikkelt goede verhoudingen met haar 
gastgemeenschappen; en,

  minimaliseert haar eigen ecologische voetafdruk.

36 Overzicht van activiteiten 2011



B ij de EIB wordt maatschappelijk verantwoord 
ondernemen gezien als een gedeelde ver-
antwoordelijkheid. De strategie op dit ge-

bied wordt door het management vastgesteld en 
binnen het gehele bedrijf uitgevoerd. Maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen ligt aan de basis 
van de Europa 2020-strategie voor slimme, duur-
zame en inclusieve groei. De EIB zorgt ervoor dat 
al haar investeringskredieten worden beoordeeld 
door haar specialisten op ecologisch, sociaal en be-
stuurlijk gebied, die nagaan of deze voldoen aan 
de normen van de Bank.

De EIB is van mening dat transparantie en open-
baarmaking van informatie belangrijk zijn voor 
een geïnformeerde dialoog met haar stakeholders. 
Hierbij wordt echter wel rekening gehouden met 
de gerechtvaardigde behoefte van haar klanten 
aan vertrouwelijkheid.

Rapportage maatschappelijk 
verantwoord ondernemen

De EIB voldoet aan de beste praktijken bij de open-
baarmaking en rapportage van haar maatschap-
pelijke verantwoordelijkheid en hanteert de richt-
lijnen van het Global Reporting Initiative bij de 
openbaarmaking van haar resultaten op ecolo-
gisch, sociaal en bestuurlijk gebied.

Een verantwoordelijke 
instelling

Bestrijding van corruptie en gebrek aan transpa-
rantie zijn cruciale thema’s in landen buiten de EU 
die rijk zijn aan olie en gas en minerale hulpbron-
nen. Het Initiatief inzake transparantie van win-
ningsindustrieën - EITI –werd opgericht om grond-
stofrijke landen aan te moedigen en te helpen bij 
het opstellen van procedures voor de publicatie 
van gecontroleerde inkomsten en uitgaven. De EIB 
steunt het EITI door met haar projectontwikkelaars 
te werken aan meer transparantie en consistentie 
in de rapportage over betalingen op projectniveau.

Dialoog tussen maatschappelijke 
organisaties en de Raad van Bewind 
van de EIB

In oktober 2011 organiseerde de Bank haar eerste se-
minar met maatschappelijke organisaties en de Raad 
van Bewind van de EIB. Zo’n 65 vertegenwoordigers 
van 52 organisaties en 13 panelleden kwamen voor 
dit evenement naar Luxemburg. Belangrijke onder-
werpen waren klimaatactie, leningen aan het MKB en 
verrichtingen in ontwikkelingslanden. Vertegenwoor-
digers van niet-gouvernementele organisaties be-
tuigden hun tevredenheid over de inspanningen van 
de EIB op het gebied van duurzame energie, maar rie-
pen de Bank op meer te doen om de EU te stimuleren 
zich te ontwikkelen in de richting van een groenere 
en meer duurzame economie.

372011 Overzicht van activiteiten

Een verantwoordelijke instelling



Met betrekking tot het MKB, waar de kredietverle-
ning door de Bank verloopt via bemiddelende ban-
ken, ging de discussie vooral over de wijze waarop 
het geld sneller de juiste sectoren en de juiste be-
gunstigden kan bereiken.

De Bank wordt gezien als een onmisbare ontwikke-
lingspartner, hoewel slechts ongeveer 10% van haar 
kredietverlening naar verrichtingen buiten de EU 
gaat. Leden van maatschappelijke organisaties be-
nadrukten dat de Bank zich meer moet richten op 
specifieke landelijke en regionale omstandigheden, 
met een juist evenwicht tussen leningen aan de 
openbare en particuliere sector, en meer aandacht 
voor de behoeften van de plaatselijke bevolking en 
verbetering van hun levensomstandigheden.

Onafhankelijke ex-post evaluatie

Evaluatie van de verrichtingen is een van de vier 
onafhankelijke afdelingen onder de paraplu van 
het Inspectoraat-generaal van de Bank. De an-
dere zijn Interne Audit, Fraudeonderzoek en 
Klachtenmechanisme.

De afdeling Evaluatie van de verrichtingen voert 
thematische, sectorale en regionale/landelijke eva-
luaties uit van door de Bank gefinancierde projec-
ten nadat deze zijn afgerond. Dit zorgt voor een 
betere controle achteraf en moedigt de organisatie 
aan van haar ervaringen te leren.

In 2011 werden twee evaluatieverslagen voltooid: 
een over het JEREMIE-initiatief dat zich speciali-
seert in micro- tot middelgrote ondernemingen, 
en een over kredieten ter ondersteuning van de 
economische en sociale cohesie in Frankrijk, Portu-
gal en het Verenigd Koninkrijk. Verslagen worden 
gepubliceerd op de website van de Bank. 

Een efficiënt klachtenmechanisme 

Het klachtenmechanisme van de EIB is een uit-
gebreid instrument voor de beslechting van ge-
schillen met burgers die zich benadeeld achten 
vanwege een beslissing van de Bank. Het is voor 
iedere burger toegankelijk. Indien geen overeen-
stemming wordt bereikt, kan in tweede instantie 
een beroep worden gedaan op de Europese Om-
budsman. In dit opzicht is het klachtenmechanis-
me van de EIB uniek onder de internationale finan-
ciële instellingen.

In 2011 ontving de afdeling Klachtenmechanisme 
54 klachten, waarvan er 46 ontvankelijk waren. 
De meeste klachten hielden verband met ecologi-
sche en sociale gevolgen van gefinancierde pro-
jecten (18) en met de aanbesteding van gefinan-
cierde projecten (14). De Europese Ombudsman 
besliste inzake drie tegen de EIB ingediende klach-
ten, met als conclusie dat er geen sprake was ge-
weest van wanbeheer en hij had ook geen kritische 
opmerkingen.

To t a a l  t o n 
CO2 2011

To n CO2 p e r 
m e d e we r ke r 

2011

To n CO2 p e r 
m e d e we r ke r 

2010

To n CO2 p e r 
m e d e we r ke r 

20 0 9

Ui t s t o o t  d o o r  
e n e r g i e

824 0, 38 0,41 0, 52

Ui t s t o o t  d o o r 
m o b i l i te i t 

18  74 4 8, 62 8, 67 8,13

Af v a l -1, 6 - 0, 0 0 07 - 0, 0 02 0, 0 0 01

Pa p e r ve r b r u i k 
ko p i ë r e n

114, 8 0, 053 0,1 0, 0 6

TOTA AL 19 6 82 9,05 9,14 8, 69
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Minimalisering van onze ecologische 
voetafdruk

Sinds 2007 meet de EIB de CO2-uitstoot van haar 
interne verrichtingen (EIB-Groep basislijn). De oor-
spronkelijke doelstelling van vermindering van de 
CO2-uitstoot met 20% in 2020 werd reeds in 2011 
behaald en zelfs met 4% overtroffen.

De EIB blijft de koolstofuitstoot van haar interne 
activiteiten per medewerker verminderen, on-
danks de toename van haar activiteiten van 2008 
tot 2011. Dankzij een efficiënter en doeltreffender 
gebruik van kantoorruimte en een beter beheer 
van de kantoorgebouwen is de aan energiegebruik 
toe te schrijven uitstoot verminderd.  

Uitstoot door mobiliteit (primair veroorzaakt 
door vliegreizen) hebben een neerwaartse trend 
hervat nadat zij waren toegenomen toen de 
Bank reageerde op de financiële crisis door een 
toename van haar kredietactiviteiten in 2010  
en 2011. 

De EIB ondersteunt recycling van afval: 75% van 
het afval dat zij zelf produceert, wordt gerecycleerd 
door de lokale autoriteiten: via verbranding, com-
postering en productie van biogas wordt energie 
voortgebracht die anders zou worden opgewekt 
uit niet-duurzame bronnen. Volgens gegevens  

van de lokale autoriteiten heeft de recycling van 
door de Bank geproduceerd afval een positief ef-
fect op de totale CO2-uitstoot.

Meningen uit het publiek tijdens de bijeenkomst 
met de Raad van Bewind:

 “Als klimaatverandering een systematische dreiging 
is, dan moet de reactie hierop dat ook zijn. We moeten 
hier allemaal mee aan de slag, ook de Bank zelf.” 

 “De EIB kan niet alles, maar ze moet alles doen wat in 
haar vermogen ligt.”

“Bij elke verrichting moeten de mensen centraal staan.”
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 Het EIB-Instituut

Verantwoord ondernemen bij de EIB krijgt een 
nieuwe impuls met het recent opgezette EIB-
Instituut, dat operationeel werd op 1 januari 2012 
en werkt als een katalysator voor de bestaande 
activiteiten van de Bank op educatief, sociaal en 
kunstgebied. Als onderdeel van de EIB-Groep 
wordt het Instituut ondersteund door een kleine 
groep medewerkers, onder dagelijks beheer 
van de Voorzitter. De Raad van toezicht ervan 
wordt voorgezeten door de President van de EIB.

Het EIB-Instituut ondersteunt de EU-
doelstellingen via ‘Europese initiatieven 
voor het gemeenschappelijk goed’. Met 
de hulp van haar partners en de ‘Vrienden 
van het Instituut’-netwerk wil het Instituut 
een katalysator zijn voor sociale, culturele, 
educatieve en onderzoeksactiviteiten die zijn 
gericht op economische en sociale ontwikkeling 
in de EU-lidstaten. Het is gebaseerd op drie 
pijlers: programma’s gericht op kennis, sociale 
ontwikkeling en de kunsten.





D e EIB is al meer dan 50 jaar een solide financiële 
partner bij de ondersteuning van de EU-doel-
stellingen. De EIB is geen organisatie die streeft 

naar maximale winst en geeft de voordelen van de 
condities waaronder zij geld kan opnemen groten-
deels door aan de projectontwikkelaars. De Bank is de 
grootste supranationale geldnemer en leende in 2011 
76 mld. euro op de internationale kapitaalmarkten.

De EIB is een verantwoordelijke geldnemer en een 
bron van stabiliteit in tijden van onrust. Dankzij 
haar sterke solvabiliteit en een balans die het re-
sultaat is van een voorzichtig kredietbeleid en een 
gezond risicobeheer behield zij in 2011 wederom 
haar uitstekende financiële status.

Een solide financiële partner

Ultimo 2011 bedroeg het totaal aan activa 472 mld. 
euro, met een uiterst laag percentage dubieuze le-
ningen (0,09%). Het netto resultaat voor 2011 van 
2,3 mld. euro is vooral toe te schrijven aan de re-
cordniveaus aan kredietverlening in 2009 en 2010, 
terwijl de administratieve kosten gematigd bleven.

De EIB is financieel autonoom. Haar kapitaal van 
232 mld. euro is geplaatst door de EU-lidstaten, die 
de aandeelhouders van de Bank zijn. Het aandeel 
van ieder land in het kapitaal van de EIB is geba-
seerd op het economische gewicht ervan op het 
moment van toetreding tot de EU. De solvabili-
teitsratio van de EIB – de verhouding tussen het ka-
pitaal van de Bank en haar activa – bedroeg eind 
2011 24,9%. Het Comité van Basel van de Bank 

voor Internationale Betalingen stelt de minimale 
solvabiliteitsratio voor banken op 8%.

De grootste supranationale geldnemer

De EIB financiert zichzelf en leent het grootste deel 
van haar kredietmiddelen op de internationale ka-
pitaalmarkten. Door de krachtige steun van de 
aandeelhouders, een sterke solvabiliteit, de uitste-
kende kwaliteit van haar activa, een conservatief ri-
sicobeheer en een gezonde financieringsstrategie, 
behield de Bank in 2011 haar AAA-kredietstatus bij 
de drie grootste ratingbureaus. Op grond van haar 
financiële kracht is de EIB in staat te lenen tegen 
zeer aantrekkelijke tarieven. 

Temidden van de zeer volatiele marktomstandig-
heden in 2011, nam de Bank 76 mld. euro op op 
de internationale kapitaalmarkten tegen kostenni-
veaus en een gemiddelde looptijd die gunstig zijn 
ten opzichte van 2010.

De inleenactiviteiten in 2011 in de drie kernvalu-
ta’s van de Bank – de euro (euro), US dollar (USD) 
en het pond sterling (GBP) – bleven met bijna 88% 
van de emissieomvang van de EIB domineren. 
Met 35 miljard euro was de activiteit in de euro 
het grootst, gevolgd door de Amerikaanse dollar  
(33 miljard USD of 24 miljard euro) en het pond 
sterling (6,8 miljard GBP of 7,9 miljard euro). De 
Bank nam 9 mld. euro oftewel 12% van haar fi-
nancieringsmiddelen op in andere valuta’s, vooral 
in de Australische dollar, de Noorse kroon en de 
Zweedse kroon.

Kapitaal en 
inleenactiviteiten
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Bestuurlijke organisatie 
van de EIB

Statutaire lichamen van de EIB

De Raad van Gouverneurs bestaat uit ministers, 
doorgaans de ministers van Financiën, die hiertoe 
zijn aangewezen door elk van de 27 lidstaten.

De Raad zet richtlijnen uit voor het kredietbeleid, 
verleent zijn goedkeuring aan de jaarrekening, en 
neemt besluiten met betrekking tot de deelname 
van de Bank aan financieringsactiviteiten buiten de 
Europese Unie en kapitaalverhogingen. Ook wor-
den de leden van de Raad van Bewind, de Direc-
tie en het Comité ter controle van de boekhouding 

door de Raad benoemd. De Raad van Gouverneurs 
komt eenmaal per jaar bijeen.

In 2011 benoemde de Raad van Gouverneurs  
Werner Hoyer per 1 januari 2012 tot de nieuwe  
President van de EIB. Werner Hoyer is de zevende 
president van de EIB sinds haar oprichting in 1958. 
Hij volgt Philippe Maystadt op die van 2000 tot 
2011 President van de EIB was voor twee opeen-
volgende mandaten. Eerder was Werner Hoyer mi-
nister van staat bij het ministerie van Buitenlandse 
Zaken van de Bondsrepubliek Duitsland, verant-
woordelijk voor het Europese beleid, en lid van het 
Duitse parlement.
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De Raad van Bewind is als enig orgaan bevoegd 
om besluiten te nemen op het gebied van het ver-
lenen van financieringen, met name in de vorm 
van kredieten en garanties, en op het gebied van 
opname van middelen.  

De Raad van Bewind ziet toe op het beheer van de 
Bank en op de naleving door de Bank van de bepa-
lingen van de Verdragen en de statuten, alsmede 
van de algemene richtlijnen zoals door de gouver-
neurs uitgezet. De leden, benoemd voor een ver-
lengbare periode van vijf jaar, zijn uitsluitend verant-
woording verschuldigd aan de Bank.

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, waardoor enkele functies 

door groepen van lidstaten gezamenlijk worden uit-
geoefend. Ter verbreding van de deskundigheid van 
de Raad van Bewind op bepaalde gebieden, mag de 
Raad maximaal zes deskundigen benoemen (drie 
leden en drie plaatsvervangend leden), die als ad-
viseur zonder stemrecht deelnemen aan de bijeen-
komsten van de Raad. Tenzij in de statuten anders 
bepaald worden de besluiten met meerderheid van 
stemmen genomen, in aanwezigheid van ten min-
ste een derde van de stemgerechtigde leden, en 
met een vertegenwoordiging van ten minste 50% 
van het geplaatst kapitaal. De Raad van Bewind 
komt tien maal per jaar bijeen.

De Directie vormt het permanente college van be-
stuur van de Bank. Zij heeft negen leden en werkt 
onder het gezag van de President en onder toe-
zicht van de Raad van Bewind.
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De EIB wil graag de volgende opdrachtgevers en aanbieders bedanken voor de foto’s bij dit verslag:
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De Directie ziet toe op de dagelijkse gang van za-
ken bij de Bank, bereidt de besluiten voor de Raad 
van Bewind voor en zorgt ervoor dat deze worden 
uitgevoerd. De leden ervan worden benoemd voor 
een verlengbare periode van zes jaar en zijn uitslui-
tend verantwoording verschuldigd aan de Bank. De 
Directie komt eens per week bijeen, onder voorzit-
terschap van de President. Volgens de statuten van 
de Bank is de President tevens voorzitter van de 
Raad van Bewind. De vier grootste aandeelhouders 
– Frankrijk, Duitsland, Italië en het Verenigd Konink-
rijk – hebben een permanente zetel in de Directie.

Het Comité ter controle van de boekhouding is een  
onafhankelijk orgaan dat rechtstreeks aan de Raad 
van Gouverneurs verantwoording aflegt, verant-

woordelijk is voor de controle van de boeken van 
de Bank en nagaat of zij bij haar activiteiten de bes-
te bankpraktijken naleeft. Het bestaat uit zes leden, 
die worden benoemd voor een niet-verlengbare 
ambtstermijn van zes opeenvolgende boekjaren.

Het Comité controleert 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 jaarrekeningen verklaringen af. De verklarin-
gen van het Comité, die betrekking hebben op de 
resultaten van de door het Comité gedurende het 
voorgaande jaar verrichte werkzaamheden, wor-
den samen met het jaarverslag van de Raad van 
Bewind aan de Raad van Gouverneurs voorgelegd.
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