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zichzelf heeft uitgezet, richt zich op verandering en moder‑

nisering. En dit werpt zijn vruchten af.

In 2012 stemden onze aandeelhouders, de lidstaten van de 

EU, in met een kapitaalverhoging voor de EIB‑Groep. Tege‑

lijkertijd vroegen zij ons om onze kredietverlening te verho‑

gen met een aanvullend bedrag van EUR 60 miljard en om 

ten minste EUR 180 miljard aan investeringen te ondersteu‑

nen. Hier zijn we ruimschoots in geslaagd: we kwamen boven 

deze doelstellingen uit en hadden de klus al in april geklaard.

Dit is een van de redenen dat we vol vertrouwen zijn be‑

gonnen met het uitvoeren van de afspraken van het Inves‑

teringsplan voor Europa. Tijdens de invoeringsfase van de 

garantieregeling uit de EU‑begroting werden de transacties 

beheerd door de Commissie. Hierdoor konden we in april 

2015 direct van start gaan met de eerste investeringen in 

het kader van het Investeringsplan.

Eind 2015 had de EIB‑Groep – de EIB en het EIF – in het 

kader van het Investeringsplan al ruim 100 kredieten en 

I n 2015 stond de EIB voor nieuwe uitdagingen. Om deze 

het hoofd te bieden, heeft de Bank zich verder ontwik‑

keld. Victor Hugo schreef ooit: “Verander je bladeren, 

maar behoud je wortels.” De woorden van deze grote Fran‑

se schrijver klinken ook bij ons door, nu we net zijn begon‑

nen met de invoering van het Investeringsplan voor Europa. 

Vanuit de expertise die we al hebben omtwikkelen we nieu‑

we methodes. In 2015 zijn we erin geslaagd om onze am‑

bitieuze afspraken na te komen: met een kapitaalverhoging 

van EUR 10 miljard werd EUR 190 miljard aan investeringen 

gesteund. We versterkten onze betrokkenheid, zowel in de 

moeilijkste gebieden van Europa als wereldwijd. We zorg‑

den ervoor dat het Investeringsplan voor Europa al goed 

op weg was voordat de ondersteunende structuren gereed 

waren.

De EIB is de bank van de EU. Onze verantwoordelijkheid be‑

treft de economische behoeften van iedere Europese bur‑

ger, in ieder land van de EU. Sinds de financiële crisis van 

2008 heeft de EIB met daadkracht gereageerd en is haar bij‑

drage van grote waarde geweest. De koers die de Bank voor 
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garanties verstrekt. In dit verslag leest u meer hierover. De 

transacties die de EIB tot dusverre heeft ondertekend in het 

kader van het Europees Fonds voor strategische investerin‑

gen zijn precies gericht op de activiteiten en sectoren die 

men wilde steunen met het Investeringsplan voor Europa. 

De helft hiervan valt binnen de sectoren duurzame energie, 

energiebesparing, lage koolstofuitstoot en milieu. De overi‑

ge transacties betreffen onder andere de digitale infrastruc‑

tuur, onderzoek en ontwikkeling en industriële innovatie.

Zo moet het ook zijn. De toekomst van Europa moet innova‑

tief zijn, maar ook groen. De EIB is ’s werelds grootste leveran‑

cier van klimaatfinanciering. We hebben meer klimaatacties 

gefinancierd dan de overige vijf grootste multilaterale ont‑

wikkelingsbanken bij elkaar. In de komende vijf jaar zullen we 

ongeveer EUR 100 miljard beschikbaar stellen voor klimaat‑

gerelateerde projecten. We zullen eraan bijdragen dat de am‑

bitieuze afspraken die werden gemaakt in december 2015 bij 

de klimaatconferentie van Parijs, ook worden nagekomen.

We hebben toegezegd dat we ten minste een kwart van 

onze kredieten zullen verstrekken aan klimaatactieprojecten. 

In 2015 kwamen we deze afspraak ruimschoots na. Boven‑

dien besloten we om onze kredietverlening voor klimaat‑

actieprojecten vóór 2020 op te voeren tot 35% van de kre‑

dieten die we in ontwikkelingslanden verstrekken.

In 2015 reageerde de EIB snel op de vluchtelingencrisis door 

in de bestemmingslanden huisvestingsprojecten voor vluch‑

telingen te financieren en door langlopende investeringen te 

doen in de regio’s waar de vluchtelingen vandaan komen. Zo 

tekende de EIB in Jordanië in november een transactie van 

EUR 50 miljoen voor de financiering van een waterleiding 

naar het noordelijk deel van het land. Met de komst van Sy‑

rische vluchtelingen kwam de beperkte watervoorraad van 

Jordanië onder enorme druk te staan. Dit is tevens een mo‑

gelijke bron van conflicten tussen de vluchtelingen en de 

eigen bevolking. Met projecten als deze waterleiding wordt 

dit soort druk verlicht. Door te zorgen voor versterking van 

de aangrenzende landen, verminderen we de drijfveer voor 

vluchtelingen om verder te trekken en in Europa asiel aan te 

vragen; we geven hen de mogelijkheid om dichter bij huis te 

blijven en daar een nieuw leven op te bouwen.

Het grootste deel van onze activiteit richt zich uiteraard 

op Europa. In Griekenland bestaat al 10% van het bbp uit 

EIB‑kredieten, en toch zijn we van plan onze betrokken‑

heid op te voeren. In aangrenzende landen was de EIB in 

2015 eveneens zeer actief. In de zomer voerden we com‑

plexe onderhandelingen voor de versnelde invoering van 

een garantie voor de Wereldbank ‑ ter ondersteuning van 

EUR 520 miljoen aan kredieten ‑ waarmee de Wereldbank in 

staat werd gesteld de aankoop van gas in Oekraïne te finan‑

cieren. De onderhandelingen werden overschaduwd door 

de oorlog, maar ook door het vooruitzicht dat de bevolking 

tijdens de strenge winter zou lijden als de gasvoorziening 

zou worden afgesloten. Gelukkig slaagden de onderhande‑

laars van de Bank erin de afspraak rond te krijgen.

Het bereik en de invloed van de EIB is wereldwijd. In de af‑

gelopen jaren is de rol die de EIB‑Groep speelt bij het on‑

dersteunen van de ontwikkeling van Europa en bij het in‑

spelen op lokale en internationale uitdagingen, gestaag 

gegroeid. In dit verslag leest u hoe deze trend zich in 2015 

nog sterker heeft voortgezet.

De toekomst 
van Europa moet 

innovatief zijn, 
maar ook groen.
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Totale 
FINANCIERING

voor innovatie en 
vakbekwaamheid

mld. EU
R18,7

EIB

EIF 

voor kleine en 
middelgrote 

ondernemingen

28,4
voor de infrastructuur
19,1

mld.EU
R

mld.EU
R

7,57 7

mld. EU
R mld. EU
R
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2015 HOOGTEPUNTEN

voor het milieu
19,6

EFSIEuropees Fonds 
voor strategische 

investeringen in 2015

Klimaat en milieu staan centraal bij bijna 

50% van de EIB‑projecten

Uiteindelijk profiteren 81.000 mkb‑bedrijven van 
EIF‑financiering – met deze steun wordt de Europese 

economie versterkt en worden banen gecreëerd

 EIB‑Groep 126 projecten 
goedgekeurd en/of ondertekend

 EUR 7,5 miljard 
gefinancierd via het EFSI

 EUR 50 miljard aan 
investeringen gemobiliseerd

 In 22 van de 28 EU‑landen

mld. EU
R
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I nnovatie is niet meer wat het vroeger was. Een nieuw 

product ontwikkelen is niet meer genoeg. Het gaat er 

ook om hoe je het produceert. In de nabije toekomst 

zullen fabrieken over de hele wereld worden aangestuurd 

door Cloud‑systemen waarmee grote schaalvoordelen kun‑

nen worden behaald. Gedigitaliseerde aanleverketens zul‑

len automatisch 24 uur per dag doorwerken.

Met de transformatie van productieprocessen naar gedigi‑

taliseerde processen wordt de wereldeconomie van van‑

daag opnieuw ingericht. Amerikaanse bedrijven in de dien‑

stensector hebben een groot voordeel vanwege de digitale 

voorsprong die zij in de afgelopen twintig jaar hebben op‑

gebouwd. Wel loopt Europa nog enigszins voor als het gaat 

om kennis over productieprocessen. In de komende jaren 

zullen de productieprocessen echter ook volledig worden 

gedigitaliseerd. Europa moet haar productieproces snel in‑

noveren. Dit betekent dat er gigantische bedragen moe‑

ten worden geïnvesteerd en dat we meer moeten open‑

staan voor nieuwe benaderingen, die meer risico’s met zich 

meebrengen – en mogelijk ook meer rendement. Gebeurt 

dit niet, dan bestaat de reële kans dat ons continent nog 

generaties lang achterblijft bij de VS.

In de jaren negentig van de vorige eeuw ging innovatie in 

de VS sneller dan in Europa, met als resultaat dat de digitale 

dienstverlening wordt gedomineerd door Amerikaanse be‑

drijven: Google, Amazon, Facebook, Apple. In de jaren na de 

financiële crisis van 2008 zijn de beperkingen van het Euro‑

pese concurrentievermogen nog meer aan het licht geko‑

men. Een van de redenen waarom het herstel van de eco‑

nomie in Europa minder sterk of snel is geweest dan in de 

VS, is het langdurig gebrek aan investeringen in onderzoek, 

digitalisering en onderwijs.

Het tekort aan investeringen heeft structurele oorzaken. 

Terwijl de VS in feite werkt als een eenheid, met één taal, is 

de interne Europese markt versnipperd. De mobiliteit van 

arbeid wordt gehinderd door de vele talen die we spreken. 

In verschillende landen gelden nog steeds verschillende 

Innovatie
kan niet wachten

De activiteiten van de EIB zijn 
gericht op het dichten van de 
innovatiekloof tussen Europa en de 
VS en Japan – voordat het te laat is

De EIB onderkent dat er decennia 
lang te weinig aandacht is geweest 

voor innovatie en dat er te weinig 
in innovatie is geïnvesteerd. Deze 

achterstand moet dringend worden 
ingehaald. Met dit doel voor ogen is 

een groot aantal van de in dit verslag 
genoemde projecten aangegaan.
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regels voor hetzelfde product. We hebben weliswaar enorm 

geprofiteerd van de integratie, maar de werkelijke eenwor‑

ding van de Europese markt is nog lang niet bereikt.

Ook de sterke afhankelijkheid van bancaire financiering in 

Europa is voor de innovatie van de bedrijven een nadeel. 

Voor innovatie zijn meestal niet alleen liquide middelen no‑

dig, maar ook mensen die veelbelovende ondernemingen 

herkennen en bereid zijn risico te nemen. Dat doen durf‑

kapitalisten, een vakgebied dat in de VS veel verder ontwik‑

keld is.

Er zullen aanzienlijke investeringen moeten worden ge‑

daan. Uit een studie door economen van de EIB blijkt dat 

Europa per jaar EUR 130 miljard aan extra investeringen no‑

dig heeft om te kunnen voldoen aan de EU‑doelstelling om 

3% van het bbp te besteden aan onderzoek en ontwikke‑

ling, en verhoudingsgewijs bijna hetzelfde te besteden aan 

onderzoek en ontwikkeling als andere economische groot‑

machten. Maar er is meer. Europa heeft per jaar EUR 90 

miljard nodig om geavanceerde productietechnologieën 

bij te kunnen houden, EUR 35 miljard om evenveel projec‑

ten met durfkapitaal te financieren als de VS, EUR 10 miljard 

om het onderwijs volledig te moderniseren en EUR 65 mil‑

jard om de EU‑doelstellingen voor sneller breedband, een 

veilig internet en meer capaciteit bij datacentra te halen.

Als men zich afvraagt waarom Europa verder moet integre‑

ren dan is de omvang van deze uitdaging het antwoord. 

Geen enkel Europees land kan dit alleen aan. De EIB loopt 

voorop bij het financieren van innovatie. Onze kredietver‑

lening aan innovatieve projecten bereikte vorig jaar een 

record van EUR 18,7 miljard, vergeleken met minder dan 

EUR 10 miljard in 2008. Al deze investeringen waren strate‑

gisch te noemen.

Bij elk project dat we beoordelen, kijken we naar de innova‑

tieve aspecten ervan. Zo hopen we dat innovatie voor Euro‑

pese bedrijven gewoon wordt.

EIB UITGANGSPUNTEN

Met een krediet van EUR 45 miljoen kan 
Polpharma, het grootste farmaceutische bedrijf 
van Polen, onderzoek doen naar betaalbare 
alternatieven voor de huidige medicijnen
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H et in december geopende Cestas zonne‑energie‑

park levert voldoende schone energie om ten min‑

ste een derde van de huishoudens in het nabijge‑

legen Bordeaux van stroom te voorzien. Met het activeren 

van één miljoen zonnepanelen werd ook een mijlpaal be‑

reikt voor klimaatvriendelijke energie: Cestas is het eer‑

ste grote project voor fotovoltaïsche energie dat werkelijk 

kan concurreren met krachtcentrales op basis van fossiele 

brandstoffen.

Dit is een hoogtepunt op de lange weg voor zonne‑energie. 

In de jaren negentig en de eerste tien jaar van deze eeuw 

verliep de uitbreiding van deze sector traag. Maar dank‑

zij technologische ontwikkelingen en schaalvoordelen is 

de groei sindsdien exponentieel gestegen. De capaciteit 

van zonne‑energieprojecten is nu negen keer groter dan in 

2009. En de EIB was er altijd bij betrokken.

“Cestas is het eerste grote fotovoltaïsche project waarvan we 

zien dat het kan concurreren met fossiele brandstoffen”, aldus 

David González García, ingenieur bij de EIB‑afdeling Duurza‑

me energie. “De kosten zijn de afgelopen vijftien jaar voort‑

durend blijven dalen en nu is het aanbod groter, het materi‑

aal gestandaardiseerd en zijn de schaalvoordelen groot.”

Volgende stap: wind op zee en 
geconcentreerde zonne‑energie

De EIB heeft vaak een rol gespeeld bij fotovoltaïsche pro‑

jecten waarvoor onvoldoende investeringen uit de priva‑

te hoek konden worden aangetrokken. De bank trad op 

als medefinancier in de onderzoeksfase, wat ertoe heeft 

geleid dat deze sector uiteindelijk economisch levensvat‑

baar werd. Bij andere, minder ontwikkelde, duurzame ener‑

giesectoren hanteert de EIB dezelfde aanpak. Zo heeft zij 

We steunen 
ondernemers

grote bedragen geïnvesteerd in Britse, Duitse en Belgische 

windmolenparken op zee, en in de ontwikkeling van een 

immens project voor geconcentreerde zonne‑energie bij 

Ouarzazate, Marokko, waarvan de opening gepland staat 

voor 2016. Hoewel wereldwijd slechts een klein deel van de 

stroomvoorziening wordt opgewekt door windenergie op 

zee of geconcentreerde zonne‑energie, laten de ontwikke‑

lingen op het gebied van fotovoltaïsche energie zien dat de 

toekomst veelbelovend kan zijn.

Cestas, een dorp met 16.000 inwoners gelegen op het 

platteland tussen Bordeaux en de Atlantische kust, heeft 

’s zomers temperaturen die kunnen oplopen tot 42 gra‑

den, en de zon schijnt er met grote regelmaat. Het duur‑

zame energiebedrijf Neoen heeft hier in 2015 het grootste 

zonne‑energiepark van Europa aangelegd.

Céline Lauverjat, directeur investeringen bij Mirova Renew‑

able Energy Funds in Parijs: “Zonne‑energie is nu echt 

Windmolenpark Belwind, 
46 km voor de Belgische kust

De EIB steunt innovatieve 
ondernemers die moeite hebben 
private financiering te vinden en 
blijft hen bijstaan tot zij goed 
op de rails staan.
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concurrerend geworden. Dit is een heel belangrijk moment 

voor de fotovoltaïsche industrie.”

Het Eurofideme III beleggingsfonds van Mirova heeft een 

omvang van EUR 180 miljoen en heeft EUR 30 miljoen be‑

legd in het Cestas‑project van EUR 285 miljoen. Dit bete‑

kent dat de EIB in feite een participatie in het project heeft, 

via haar investering in Eurofideme III. Daarnaast heeft de 

EIB een krediet van EUR 42 miljoen verstrekt aan een Franse 

bank voor de financiering van Cestas.

Transacties waarvoor zowel 
ingenieurs als bankiers 
nodig zijn
De rol van de EIB bij het ondersteunen van innovatie is van 

grote waarde geweest voor de ontwikkeling van wind‑

energie op zee. Deze sector zou in 2008 waarschijnlijk ten 

einde zijn gekomen, toen de wereldwijde financiële crisis 

ervoor zorgde dat investeerders risico’s gingen mijden. Hoe‑

wel windmolenparken op land toen al relatief goed ontwik‑

keld waren, stond de technologie op zee nog in de kinder‑

schoenen. De EIB stapte erin toen de private investeerders 

ermee ophielden. “Commerciële banken waren zeer terug‑

houdend wat betreft het aangaan van dit risico”, aldus Ales‑

sandro Boschi, afdelingshoofd Duurzame energie bij de EIB. 

“Zonder de EIB was windenergie op zee niet van de grond 

gekomen.”

2008 was zeker niet het beste jaar om te investeren in een 

riskante onderneming als Belwind. Dit Belgische project 

bouwt het grootste windmolenpark van Europa op 46 km 

voor de kust van Zeebrugge, waar de zee wel 37 meter diep 

is. “Wegens de financiële crisis was er geen geld beschik‑

baar uit de private sector”, aldus Melchior Karigl, krediet‑

medewerker voor projectfinanciering bij de EIB.

Karigl en zijn collega’s waren onder de indruk van de tech‑

nologie waarmee Belwind de funderingen dieper in de zee 

EIB ACTIES

Zonder de EIB was 
windenergie op zee 

niet van de grond gekomen.
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zou aanleggen dan tot dan toe mogelijk was geweest, en 

ook van de durf van het plan om 55 windmolens te plaat‑

sen op een gebied van 17 vierkante kilometer. De EIB finan‑

cierde Belwind met EUR 300 miljoen, de helft van de kosten 

van het project. Belwind levert nu stroom aan 160.000 huis‑

houdens in België.

Sindsdien heeft de EIB in heel Europa bijgedragen aan gro‑

te projecten op zee, vooral in het VK, Nederland en Duits‑

land. Zij overweegt zelfs te gaan investeren in een innova‑

tief drijvend windmolenpark in Portugal. Inmiddels heeft 

de EIB ongeveer twee derde van alle Europese offshore 

windcapaciteit gefinancierd. De meest recente grote trans‑

actie van de EIB werd gesloten in september. Hierbij zegde 

de bank een krediet van GBP 425 miljoen toe aan de Gallo‑

per Wind Farm, op 27 km buiten de kust van Suffolk, waar 

140 molens worden geplaatst. Galloper wordt gefinancierd 

uit het Europees Fonds voor strategische investeringen.

Soms is kleinschaligheid gunstig

De toekomst van duurzame energie draait niet alleen 

om immens grote projecten in ontwikkelde landen. Zon‑

ne‑energie bijvoorbeeld, heeft als groot voordeel ten op‑

zichte van andere technologieën voor duurzame energie, 

dat het op kleine schaal kan worden aangeboden. Er zullen 

niet veel mensen zijn die een 90 meter hoge wind molen in 

hun tuin plaatsen, maar een aantal zonnepanelen op het 

dak is heel gewoon. Deze flexibiliteit maakt zonne‑ener‑

gie zeer aantrekkelijk in afgelegen gebieden van de wereld 

waar geen andere bronnen van energie voorhanden zijn.

“Zonne‑energie neemt een grote vlucht in gebieden zon‑

der elektriciteitsnet”, vertelt Sophie Jablonski, ingenieur bij 

de EIB. “In Afrikaanse dorpen bijvoorbeeld, zijn kerosine‑

lampen vaak het enige alternatief voor licht, maar deze zijn 

duur en geven giftige dampen af.”

Dankzij de enorme schaalvoordelen van grote Europese 

zonne‑energieprojecten is de prijs van fotovoltaïsche pa‑

nelen zo ver gezakt dat ze nu kunnen worden aangeschaft 

door gezinnen in afgelegen gebieden. Michael Gera is ma‑

naging partner van Energy Access Ventures, een van de 

fondsbeheerders die door de EIB worden gesteund. Hij zegt 

hierover: “Hoe meer grote fotovoltaïsche projecten er wor‑

den opgezet zoals in Bordeaux, des te groter het effect op 

de prijs van de apparatuur voor zonne‑energie die in China 

wordt geproduceerd. Zo kan een groot project in Bordeaux 

ervoor zorgen dat kleine projecten in Afrika profiteren.”

Onderstaande kleinschalige projecten worden gefinancierd 

met steun van de EIB:

  Pamiga (Participatory Microfinance Group for Africa): 

de EIB verstrekt een krediet van EUR 4 miljoen aan een 

fonds dat hiermee leningen verstrekt aan microfinan‑

cieringsbedrijven in landelijk Afrika. Met deze leningen 

kunnen mensen bouwpakketten voor zonnepanelen 

aanschaffen (maar ook investeren in irrigatie en drinkwa‑

terinstallaties). Het fonds is actief in een aantal Afrikaan‑

se landen, waaronder Benin, Burkina Faso, Kameroen, 

Kenia, Madagaskar, Senegal, Tanzania en Togo

  Energy Access Fund: de EIB heeft EUR 10 miljoen aan ka‑

pitaal geïnvesteerd in dit fonds, dat kredieten verleent 

aan startende bedrijven in de energiesector in Oost‑Afri‑

ka. Het doel van het fonds is het leveren van betrouw‑

bare elektriciteit aan één miljoen mensen met lage in‑

komens in landelijke en deels verstedelijkte gebieden in 

Afrika ten zuiden van de Sahara

Renée Chao‑Béroff, directeur van Pamiga: “Microfinancie‑

ring in Afrika moet groen en inclusief zijn om duurzaam en 

verantwoord te zijn. Zonne‑energie is een belangrijk onder‑

deel van deze economie voor groene microfinanciering.”

De opwarming van de aarde kent geen landsgrenzen. En 

gelukkig voor de energiegebruikers in Bordeaux en Benin, 

kent de EIB die ook niet.

Een groot project in 
Bordeaux kan ervoor 

zorgen dat kleine projecten 
in Afrika profiteren.
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Een groot project in 
Bordeaux kan ervoor 

zorgen dat kleine projecten 
in Afrika profiteren.

Een klein zonnepaneel is genoeg 
voor één woning in Tanzania

EIB ACTIES



INNOVATIE  
om te kunnen concurreren
 
De toekomst van Europa is afhankelijk van de mate waarin zij kan innoveren. De 
concurrentie met de VS en andere grote economieën is zwaar, nu de digitalisering 
van industriële productieprocessen zich steeds verder ontwikkelt. Daarom moeten 
we investeren in innovatie, een van onze publieke beleidsdoelstellingen. En daarom 
ook is innovatie een van de criteria voor EFSI‑kredieten.

ter ondersteuning 
van innovatie en 

vakbekwaamheid

Projecten op het 
gebied van

Innovatie

27
42

75

Onderwijs en 
opleidingen

Onderzoek en 
ontwikkeling

bedrijven in de 
private sector 
kregen steun 
voor OOI

RuimTotaalvolume 
kredietverlening voor 
OOI in de private sector 50

mld.EU
R18,7
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4,9 mld. EUR



Om de EU‑doelstellingen voor sneller 
breedband, een veilig internet 

en meer capaciteit bij datacentra 
te halen is EUR 65 miljard per 

jaar nodig. De EIB legde hiervoor 
de basis met een groot aantal 

transacties in 2015

15,3 miljoen voor nieuwe of verbeterde 
digitale verbindingen

Noord‑Nauw van Calais EUR 147 miljoen

Elzas 380.000 verbindingen

Telecom Malta EUR 30 miljoen

Hessen EUR 150 miljoen

Orange Polen EUR 190 miljoen

Finland en Estland 
EUR 150 miljoen

Beneden‑Saksen EUR 150 miljoen

Telecom Italia EUR 500 miljoen… 
7 miljoen huishoudens

132015 Overzicht van Activiteiten

INNOVATIE 
om te kunnen concurreren
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Innovatie komt niet zomaar uit de lucht 
vallen. Iemand moet iets nieuws bedenken en 

ontwikkelen. De student van nu ontwikkelt 
de innovaties van morgen. Maar Europa is 
achtergebleven bij de VS, waar aan iedere 

student in het hoger onderwijs tweemaal zoveel 
geld wordt uitgegeven. De kredietverlening 
van de EIB is erop gericht het tij te keren. In 

2015 verstrekten we aan de wetenschappelijke 
onderzoeksfaciliteiten van de Universiteit van 

Oxford een krediet van EUR 278 miljoen ‑ de 
grootste lening die we ooit aan een universiteit 

hebben verstrekt. In heel Europa profiteren 
1,45 miljoen studenten van EIB‑leningen.

Jorge Fernández Quesada, 22 jaar oud, volgt in Málaga een 
studie voor ondernemerschap en het ontwikkelen van medische 

apparatuur. Als een van de eerste studenten kreeg hij voor zijn 
Masterstudie een lening in het kader van Erasmus+. Dit is een 

EU‑programma dat onder beheer van het EIF leningen geeft aan 
Spaanse Masterstudenten die in het buitenland studeren en aan 
studenten uit andere Europese landen die Masterstudies volgen 
in Spanje. Een Erasmus+ lening is bedoeld om de kosten van het 

collegegeld en het levensonderhoud te betalen; pas vanaf een 
jaar na het afstuderen hoeft de student te beginnen met het 

aflossen van de schuld. Jorge kreeg zijn lening van MicroBank, de 
sociale tak van La Caixa, om een eenjarige Master te volgen bij 

het Imperial College in Londen. In het kader van Erasmus+ zal tot 
2020 naar verwachting ongeveer EUR 3 miljard worden geleend 

aan 200.000 studenten.
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Lagere energierekeningen dankzij slimme thermostaten

A ls Janet Thickpenny vroeger een kop koffie wilde, 

drukte ze gewoon op het knopje van haar waterko‑

ker. Vaak was ze ondertussen met iets anders bezig 

en tegen de tijd dat ze weer aan koffie dacht, was het water 

al afgekoeld en moest ze het opnieuw koken.

Dit soort verspilling overkomt haar niet meer sinds ze een 

slimme thermostaat liet installeren in haar woning in Barry, 

een dorp aan de kust van Wales. Op het venster van de slim‑

me thermostaat kan ze nu aflezen welke invloed haar ener‑

giegebruik heeft op haar energierekening. Ook kan ze zien 

hoeveel ze uitgeeft door goed op haar verbruik te letten. “Je 

staat ervan versteld hoe veel energie een waterkoker ver‑

bruikt”, vertelt ze.

In heel Europa worden tientallen miljoenen slimme thermo‑

staten in woningen geplaatst. De Britse overheid heeft be‑

paald dat eind 2020 iedere woning een slimme thermostaat 

moet hebben. Dit betekent ongeveer 53 miljoen nieuwe 

stroom‑en gasmeters in het VK en een investering van 

naar schatting GBP 10 miljard. Een slimme thermostaat 

meet direct hoeveel elektriciteit of gas je gebruikt, waar‑

door je ook direct aangespoord wordt om minder te ver‑

bruiken. Zo kunnen consumenten hun energieconsumptie 

Slim zijn EFSI
Janet Thickpenny met haar 
slimme thermostaat, thuis 
in Wales
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omlaag brengen en kan tevens de koolstofuitstoot worden 

beperkt.

Slim geld

Slimme thermostaten staan ook centraal bij het grootste 

krediet dat de Europese Investeringsbank vorig jaar ver‑

strekte in het kader van het Europees Fonds voor strategi‑

sche investeringen (EFSI). Met steun van het EFSI zal de Eu‑

ropese Investeringsbank een krediet van ongeveer EUR 500 

miljoen verlenen aan een project van EUR 1,4 miljard voor 

de installatie van slimme thermostaten. Het project wordt 

beheerd door Calvin Capital, een Brits bedrijf dat ten be‑

hoeve van energieleveranciers de installatie van nieuwe 

thermostaten financiert en beheert. De bedoeling is dat 

binnen de EU vóór 2018 EUR 315 miljard aan nieuwe inves‑

teringen via het EFSI worden gegenereerd met een eerste 

bijdrage van de EIB en de Europese Commissie.

Als een Brits nutsbedrijf een slimme thermostaat plaatst, is 

de consument in principe niet verplicht klant te blijven bij 

dat bedrijf. Na plaatsing van de nieuwe slimme thermostaat 

mag de klant naar een andere energieleverancier overstap‑

pen en kan het voor het nutsbedrijf lastig zijn de kosten van 

de slimme thermostaat terug te verdienen. Calvin Capital is 

thuis in het afhandelen van klanten die overstappen, een 

bekend verschijnsel in de energiesector. Sinds 2002 heeft 

Calvin immers de aanschaf en installatie van meer dan zes 

miljoen thermostaten gefinancierd, waaronder ruim één 

miljoen slimme thermostaten. Deze ene EFSI‑transactie 

betreft nog eens zeven miljoen slimme thermostaten.

De afspraken die werden gemaakt bij deze EIB‑transactie 

betekenen dat de gevolgen van overstappende klanten 

niet langer bij de energieleverancier liggen omdat Calvin 

eigenaar van de slimme thermostaten is. Met steun van de 

EIB biedt dit in Manchester gevestigde bedrijf een oplos‑

sing die goed werkt, ongeacht welke leverancier de consu‑

ment kiest.

De voordelen stapelen zich op

De EIB verstrekte dit krediet in het kader van het EFSI om 

haar steun voor bedrijven als Calvin te onderstrepen. Het 

is de bedoeling dat de EFSI‑steun andere investeerders 

naar deze sector trekt en zo bijdraagt aan het modernise‑

ren van de energie‑infrastructuur. Via het EFSI kon de EIB 

ook een groter bedrag aan krediet aanbieden dan dat zij 

maximaal had mogen verstrekken binnen haar gewone 

bedrijfsvoering.

“Het is een grote transactie, maar door onze aanwezigheid 

zal de markt de risico’s uiteindelijk aanvaardbaar vinden en 

zullen de voordelen van het project zich opstapelen” aldus 

Peter Jacobs, hoofd van de afdeling Projectfinanciering bij 

de EIB.

Voorbeeld voor anderen

De slimme thermostaat van Janet Thickpenny zorgde er‑

voor dat haar dochters veel bewuster omgingen met hun 

energieverbruik. “Hij piept als we meer energie gebruiken 

dan normaal”, vertelt ze. “Dan rent mijn jongste dochter in‑

eens het hele huis door om stekkers uit de stopcontacten 

te trekken.”

Er moet nog veel werk worden verricht – en veel geld wor‑

den geïnvesteerd – voordat de Britse overheid het project 

met slimme thermostaten heeft afgerond. Maar dat is ook 

deels de rol van het EFSI: bijdragen aan het creëren van mo‑

mentum voor nieuwe richtingen in strategische sectoren.

En we liggen op koers. Sinds de EIB dit krediet aan Calvin 

heeft verleend en vorig jaar andere contracten heeft on‑

dertekend voor de financiering van 13 miljoen slimme 

thermostaten in de hele Europese Unie, is Peter Jacobs 

van de EIB al door meerdere Britse bedrijven benaderd voor 

vergelijkbare transacties.

Het is een grote 
transactie, maar 

door onze aanwezigheid zal 
de markt de risico’s uiteindelijk 
aanvaardbaar vinden en zullen 

de voordelen van het project 
zich opstapelen.

 

EFSI

http://www.eib.org/
http://www.eib.org/efsi/index.htm
http://www.eib.org/efsi/index.htm
http://www.eib.org/projects/pipeline/2015/20150086.htm
http://www.eib.org/projects/pipeline/2015/20150086.htm
http://www.eib.org/projects/pipeline/2015/20150086.htm
http://calvincapital.com/index.php
http://ec.europa.eu/index_en.htm
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Innovatie voor leven
De financieringsfaciliteit InnovFin Infectious Diseases levert 

financiële middelen voor de vroege, riskante ontwikkelingsstadia van vaccins, 
behandelingen en medische apparatuur. De eerste transactie betrof een krediet 

van EUR 10 miljoen aan Cavidi, een Zweeds biotechnisch bedrijf dat werkt aan 
de ontwikkeling van een apparaat waarmee AIDS‑patiënten kunnen worden 

onderzocht op mogelijke resistentie tegen hun medicatie. Het apparaat, Ziva 
genaamd, wordt eind 2016 op de markt gebracht. Wereldwijd zijn er 35 miljoen 
HIV‑patiënten, waarvan 34 miljoen leven in arme landen zonder geavanceerde 

laboratoria om AIDS‑remmende medicijnen te testen. Volgens Andrew Oldfield, 
directeur van Cavidi, hebben deze mensen geen toegang tot diagnostiek. 

Met het nieuwe apparaat kan zelfs een verpleger in een afgelegen kliniek een 
bloedmonster testen en een resultaat krijgen. “Als klein bedrijf met een nieuwe 

technologie is de steun van de EIB voor ons onontbeerlijk geweest” licht Oldfield 
toe. “We hebben nu een goede kans om dit op de markt te brengen en mensen 

echt te helpen.”
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Grote bedragen voor KLEINE en 
MIDDELGROTE ONDERNEMINGEN
Het merendeel van de Europese beroepsbevolking werkt bij kleine en middelgrote 
bedrijven. Daarom is het uiterst belangrijk om deze sector te ondersteunen. Bovendien 
worden innovatieve ideeën gegenereerd door kleine bedrijven en startende 
ondernemers. De concurrentiekracht van Europa is afhankelijk van forse investeringen 
op dit gebied.

voor kleine en middelgrote 
ondernemingenmld.EU

R28,4
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Het EIF in 2015De EIB in 2015

Bij Europese mkb‑ en 
midkapbedrijven werden 
4,1 miljoen banen 
gecreëerd en behouden 
met EIB‑kredieten

29% van EIB‑financiering 
ging naar kleine en 
middelgrote bedrijven

Transacties voor het 
 mkb werden verdubbeld 

 tot 85 participaties 
 en 119 garantie‑ en 

 microtransacties met 
 een totale waarde van 

 EUR 6,96 miljard, met als doel 
 EUR 26,89 miljard  

te mobiliseren

Via 25 risicokapitaaltransacties 
werd EUR 812 miljoen toegezegd, 

met als doel EUR 3,4 miljard te 
mobiliseren

Garanties en 
microfinancieringen 29% 
boven de gestelde doelenSteun aan kleine en 

middelgrote bedrijven 
nam toe met 13%
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Garanties voor groei in Spanje en Malta

De EIB, het EIF en de Europese Commissie 
tekenden transacties met Spanje en Malta voor 

het beheer van steunprogramma’s gericht op 
kleine en middelgrote bedrijven. Het EIF gaat 

garanties verlenen op kredieten aan financiële 
intermediairs en zal 50% van hun verliezen 

op leningen aan mkb‑bedrijven dekken. Als 
tegenprestatie zullen de intermediairs de leningen 

tegen lagere rentetarieven aanbieden. Met het 
programma zal in Spanje naar verwachting EUR 3 

miljard aan financieringen worden gegenereerd 
in 16 regio’s. En op Malta zullen naar verwachting 
EUR 60 miljoen aan financieringen voor kleine en 

middelgrote bedrijven worden ondersteund.

Energiebesparing door 
kleine ondernemingen

Via een nieuw 
samenwerkingsverband tussen 

de EIB en de Europese Commissie, 
de zogenoemde Private 

Finance for Energy Efficiency 
(PF4EE), worden kleinschalige 

energiebesparingsprojecten 
gefinancierd. Deze projecten 
worden beheerd door lokale 

banken, en de eerste transacties 
vonden plaats in Tsjechië, Spanje 

en Frankrijk. De Bank streeft 
ernaar per jaar ongeveer EUR 250 
miljoen aan kredieten te verlenen 
via PF4EE, en wil hiervoor met 10 

tot 15 banken transacties aangaan.

De Franse minister Ségolène Royal bij  
de ondertekening van de PF4EE‑transactie 

met Crédit Coopératif
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Zo komt het grote Europese investeringsplan bij kleine bedrijven terecht

D e Düssel buigt rond het dorpje Gruiten. Vervolgens 

splitst zij zich in vier verschillende stromen en me‑

andert zij richting de Rijn. Op een kaart gezien lij‑

ken deze laatste, kronkelende stukjes van de rivier enigs‑

zins op een tekening van het krediet dat Simone Wilbs en 

haar echtgenoot Sebastian kregen voor hun familiebedrijf 

in Gruiten. De financiering bestond uit een fijnmazige struc‑

tuur van garanties en contragaranties. De grote Europe‑

se instellingen en Duitse banken die uiteindelijk achter het 

krediet staan vinden dat, net zoals de kleine rivier de gro‑

te voedt, kleine ondernemingen moeten blijven bestaan 

om de grote economie eromheen te laten bloeien. De me‑

taalverwerkingsfabriek van Simone and Sebastian is zo’n 

onderneming.

De steun die de familie Wilbs kreeg, strekt daarom verder 

dan alleen de inkomens van de kleine groep mensen die bij 

het bedrijf werken – hoewel het krediet ook daarvoor on‑

misbaar is. “Zonder deze lening zou ons bedrijf niet meer 

bestaan”, zegt Simone. Zij werkt in de zaak met haar man, 

twee voltijdmedewerkers (waaronder haar zwager) en drie 

deeltijdwerkers, van wie een de oprichter was van het be‑

drijf: haar vader.

“We hebben een kleine zaak, een familiebedrijf. Maar aan 

het eind van de maand moeten we toch genoeg geld heb‑

ben om onze medewerkers te betalen, ook als de betalin‑

gen van onze klanten nog niet binnen zijn.”

Als de Rijn haar zijrivieren zou voeden EFSI

We hebben een 
uitstekend jaar achter 

de rug… het EFSI 
heeft dit mogelijk 

gemaakt.

 

Sebastian Wilbs in zijn fabriek 
bij Düsseldorf
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Snel vooruit voor het EFSI

Het EIF leverde een bijdrage aan het krediet van EUR 30.000 

voor het bedrijf van de familie Wilbs. Het EIF bevordert de 

financiering van kleine en middelgrote bedrijven in heel 

Europa. Sinds 2015 heeft COSME, een programma dat het 

EIF beheert voor de Europese Commissie, geprofiteerd van 

steun van het EFSI. Hierdoor kan COSME het totaal aan kre‑

dieten waarvoor het garanties verleent verdubbelen en 

kunnen de tegenpartijen van het EIF de middelen twee‑

maal zo snel uitlenen of garanderen.

Met het belang van het EIF in EFSI zal naar verwachting 

EUR 75 miljard aan financiering voor kleine en middelgro‑

te bedrijven worden aangetrokken. Je zou kunnen zeggen 

dat het is alsof de Rijn vele kleine Düssels aantrekt.

Het uiteindelijke doel is dat banken die leningen verstrek‑

ken aan kleine ondernemingen veel minder zorgen heb‑

ben over de daaraan verbonden risico’s, omdat COSME een 

groot deel van het risico overdraagt aan het EIF, met steun 

van EFSI. Uiteraard zijn de banken hierdoor veel eerder be‑

reid geld uit te lenen, en dat is goed voor kleine onder‑

nemingen. Lars Testorf, vicepresident productmanagement 

bij KfW in Frankfurt licht toe: “Deze vorm van kredietverle‑

ning is van groot belang voor startende ondernemers en 

jonge bedrijven. Zonder deze steun zouden vele kleine be‑

drijven ‘nee’ te horen krijgen van hun bank.”

In 2015 tekende het EIF een transactie met KfW, waarmee 

tot 2018 voor EUR 1 miljard aan kredieten voor startende 

ondernemingen in Duitsland wordt ondersteund. Meer dan 

20.000 Duitse starters zouden hiervan kunnen profiteren. 

Zonder het EFSI had het EIF niet over voldoende middelen 

kunnen beschikken voor het COSME‑programma om deze 

transactie in 2015 aan te gaan.

Het tekort in de markt aanvullen

Voor kleine ondernemingen in heel Europa is het moeilijk 

om aan krediet te komen. Banken beschikken weliswaar 

over ruim voldoende middelen, maar vinden dat kleinere 

bedrijven meer risico’s met zich meebrengen dan grotere 

bedrijven. Het is de bedoeling dat het EFSI banken en priva‑

te investeerders meer zekerheid biedt, waardoor ze bereid 

zijn om hun geld in kleine ondernemingen te steken. Dit is 

ook van groot belang in Tsjechië, waar het EIF in augustus 

2015 met ČMZRB, een ontwikkelingsbank van de staat, een 

overeenkomst voor contragaranties sloot. Lubomir Rajdl, 

plaatsvervangend directeur van deze in Praag gevestigde 

bank licht toe: “Er is voldoende geld, maar banken eisen on‑

derpand en daar ontbreekt het aan. Ons programma zorgt 

ervoor dat dit tekort in de markt wordt aangevuld.”

Eind 2015 had ČMZRB al garanties verleend voor kre‑

dieten aan 400 kleine ondernemingen. “Dit was een 

uitstekend jaar”, vertelt Rajdl. “De COSME‑garantie met 

EFSI‑steun heeft dit mogelijk gemaakt.” Voor de komende 

twee jaar verwacht Rajdl dat het programma EUR 160 mil‑

joen aan kredieten aan 1.400 kleine ondernemingen zal 

ondersteunen.

EFSI
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Een van de eerste garanties die ČMZRB verleende, betrof 

een krediet van EUR 92.500 aan OVEX Plus, een afvalverwer‑

kingsbedrijf in Ostrava, de derde stad van Tsjechië. Met het 

krediet en eigen geld koopt OVEX nieuwe technologie in, 

waarmee het de as die vrijkomt bij energie‑, kolen‑ en me‑

taalbedrijven in heel Moravië en Silezië stofvrij kan opslaan. 

Vooral in deze regio, waar de luchtkwaliteit ernstig wordt 

aangetast door de industrie, is dit van groot belang. “Met 

deze technologie kunnen we onze positie op de stroom‑ en 

energiemarkt op duurzame en doelmatige wijze verster‑

ken”, zegt Miroslav Olszovy, directeur van OVEX. “De nieuwe 

technologie heeft ook positieve milieuaspecten, wat vooral 

in onze regio belangrijk is.”

…en ook op de Donau

Met deze kleine kredieten bereikt het EFSI alle uithoeken 

van Europa. Aan de Donau in Bulgarije heeft Georgi Dik‑

ov een fabriek waar stellages en bouwmaterialen worden 

gefabriceerd. Van Cibank in Sofia kreeg hij een lening van 

EUR 34.000 voor de aanschaf van een tweedehands oogst‑

machine uit Duitsland. “In Bulgarije is het goed om je in‑

komen uit meerdere bronnen te halen”, legt Dikov uit. Hij 

heeft 45 mensen in zijn fabriek werken en nog eens vijf op 

een stuk agrarisch land van 100 hectare. “Als de zaken bij 

het ene bedrijf niet goed lopen, dan biedt het andere steun 

totdat het beter gaat.”

Het bedrijf van Dikov is gevestigd in Oryahovo, een dorp 

met 5.000 inwoners waar de werkloosheid hoger is dan 

het Bulgaarse gemiddelde en de lonen op de helft van 

het landelijk gemiddelde liggen. Het is een gebied met re‑

latief weinig hooggeschoolde arbeiders. “Mensen zonder 

opleiding train ik”, vertelt Dikov, “en hierdoor worden zij 

specialisten.”

De eerste 104 kredieten die Cibank uit hoofde van de 

EFSI‑garantie verstrekte, bedroegen in totaal EUR 17,7 mil‑

joen. Medewerkers van Cibank verwachten dat het gehele 

programma, met een totale omvang van EUR 100 miljoen, 

uiteindelijk 700 kleine en middelgrote ondernemingen in 

Bulgarije zal ondersteunen.

Of het nu langs de Rijn of de Donau is, de steun van EFSI 

voor het COSME‑programma houdt de economie van Euro‑

pa in beweging.

Zonder deze 
lening zou ons bedrijf 

niet meer bestaan.

 

EFSI
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Voor vluchtelingen is microkrediet vaak de enige manier om aan 
financiering te komen

Financiële steun 
voor vluchtelingen

A ls student techniek in Irak ontwikkelde Said al‑Obai‑

di een methode waarmee de mensen in het ver‑

zet tegen het regime van Saddam Hussein elkaar 

versleutelde berichten konden sturen. Toen deze onder‑

grondse groep in 1992 werd ontdekt, werd een aantal me‑

destanders van al‑Obaidi geëxecuteerd en ging een aan‑

tal anderen levenslang de gevangenis in. Saddam sloot 

al‑Obaidi vier jaar op in de beruchte Abu Ghraib gevange‑

nis. Toen de dictator werd afgezet, ontvluchtte al‑Obaidi het 

sektarisch geweld van zijn geboorteland.

Hij kwam als vluchteling in België terecht en besloot daar een 

zaak op te zetten in het repareren van laptops. De banken wa‑

ren niet bereid hem de lening van EUR 3.000 te geven die hij 

nodig had om een winkelpand te huren. Daarom ging hij naar 

microStart, een Brussels bedrijf dat zakelijke kredieten ver‑

strekt vanaf EUR 500. Met een aantal microStart‑kredieten en 

hard werken, werd de winkel van Said al‑Obaidi aan de lom‑

merrijke Boulevard Anspach in hartje Brussel een succes. “De 

mensen van microStart zijn bijzonder vriendelijk. Ze voelden 

als vrienden, zelfs voordat ze mij de lening gaven.”

Vluchtelingen als al‑Obaidi hebben weinig mogelijkheden 

om aan financiering te komen wanneer zij zich in een nieuw 

land vestigen. Zelfs migranten uit landen binnen de EU wor‑

den steeds vaker door de geautomatiseerde kredietproce‑

dures van de banken afgewezen, omdat zij geen achter‑

grondgegevens kunnen verstrekken. Daarom heeft het EIF 

zijn microfinancieringsprogramma in 2015 uitgebreid met 

zes aanbieders van microfinanciering uit heel Europa. Deze 

zullen garanties verlenen waarmee in totaal EUR 237 mil‑

joen aan kredieten moet worden aangetrokken voor 20.000 

kleine ondernemingen. Met de komst van grote aantallen 

vluchtelingen uit het Midden‑Oosten en de toenemen‑

de migratie van arbeiders op zoek naar een vast inkomen 

binnen de EU, is deze vorm van kredietverlening steeds be‑

langrijker voor de economische toekomst van ons conti‑

nent. Bieders van microfinanciering melden nu al dat 70% 

van hun klanten oorspronkelijk uit het buitenland komen.

Uit handen blijven van 
woekeraars

Faisal Rahman is oprichter van Fair Finance, een in Londen 

gevestigd bedrijf dat met steun van een EIF‑garantie soci‑

ale financiering biedt. Hij vertelt: “Een groot aantal vluch‑

telingen die een verblijfsvergunning krijgen, zullen terecht 
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komen bij microfinancierders. Vele anderen zullen gaan 

werken bij kleine bedrijven die microkredieten krijgen.” Fair 

Finance en andere sociale kredietverstrekkers streven er‑

naar kleine ondernemingen uit de handen van woekeraars 

te houden. Het gat tussen het geld dat kleine ondernemin‑

gen nodig hebben en de kredieten die de banken bereid 

zijn te verstrekken, wordt geschat op GBP 2 miljard per jaar.

Voor vele vluchtelingen bieden microkredieten de enige 

echte hoop. Neem bijvoorbeeld Vardan Babayan, die met 

succes de Armeense keuken overbracht naar een stad waar 

eten een serieuze aangelegenheid is: Florence in Tosca‑

ne. Hij vluchtte uit Armenië toen daar een hevige inter‑

ne strijd woedde, en kwam via Rusland, Oekraïne en Oos‑

tenrijk terecht in Italië. Daar werd hij afgewezen door de 

lokale banken en was een jaar lang werkloos in Florence 

voordat hij uiteindelijk in contact kwam met PerMicro, een 

Italiaans microkredietbedrijf. Babayan kreeg een krediet 

van EUR 25.000 en gebruikte dit om een restaurant met tra‑

ditionele Armeense gerechten op te zetten. “Het was mijn 

kans om een klein stukje van Armenië naar Italië te brengen 

en mij hier thuis te voelen”, vertelt hij. “Andere mogelijk‑

heden had ik niet. Ik had geen alternatief plan.”

Acceptatie krijgen

Mensen die op de vlucht zijn voor politieke onrust zijn niet 

altijd op zoek naar kleine kredieten. Almi is een Zweeds 

overheidsbedrijf dat financieringen biedt aan kleine on‑

dernemingen. Het bedrijf verstrekte een lening van EUR 1,5 

miljoen aan twee broers uit Pakistan, die een technologie 

hadden ontwikkeld waarmee planken kunnen worden ge‑

maakt uit rijstvliezen. Nasir Gill was al naar Europa verhuisd 

om de export te verzorgen voor Green Plank, het bedrijf 

van deze broers, toen het politieke geweld in Pakistan in 

2009 oplaaide. Zijn broer Jamshaid, die in Lahore was ach‑

tergebleven om de productiekant van het bedrijf te run‑

nen, werd steeds vaker tegengewerkt door corruptie, vooral 

door beambten van het plaatselijke elektriciteitsbedrijf die 

hem afpersten door te dreigen met het afsnijden van de 

stroomvoorziening aan de fabriek. De laatste druppel kwam 

toen Jamshaid in de chaos door dieven onder schot werd 

genomen. “Het was daar een nachtmerrie”, vertelt Nasir, die 

nu in Malmö woont. “Hier worden we gezien als gelijkwaar‑

dige mensen en ondernemers. Daar werden we überhaupt 

niet geaccepteerd.”

“Geaccepteerd worden” is de juiste term. In 2015 kregen de 

gebroeders Gill, die inmiddels een Zweedse verblijfsvergun‑

ning hebben, de prijs voor Nieuwe bouwer van het jaar. De 

prijs werd uitgereikt door hét symbool van de gevestigde 

orde in Zweden: Koning Carl XVI Gustaf.

Ze voelden als 
vrienden, zelfs voordat 
ze mij de lening gaven.
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Handel is een wereldwijde aangelegenheid. Europese ondernemingen moeten goede 
verbindingen hebben met elkaar en met de rest van de wereld, om te kunnen 
concurreren. De EIB financiert technologieën die onze steden beter laten functioneren 
en ze laten aansluiten op moderne vervoersverbindingen. Om economische successen 
te behalen, is een goede gezondheid echter ook van groot belang. We ondersteunen 
de gezondheidzorg zodat de kwaliteit van leven voor alle Europeanen beter wordt.

Energiezekerheid tegen 
concurrerende prijzen

29

33

51

Strategisch vervoer

Stedelijke vernieuwing 
en herstel

Projecten op 
het gebied van

voor de infrastructuur

mld.EU
R19,1
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Minder overstromingsrisico 
voor 2,5 miljoen mensen

20,8 miljoen mensen 
kregen veilig drinkwater

Elektriciteit voor 2,34 miljoen 
huishoudens dankzij projecten 
met EIB‑financiering

19,9 miljoen mensen 
voorzien van betere sanitatie

Vervoer voor 380 miljoen 
extra passagiers

Betere gezondheidszorg 
voor 9,8 miljoen mensen

Capaciteit voor stroomopwekking 
2.828 MW 
94% duurzame energie

185.312 sociale of 
betaalbare woningen 
gebouwd of verbouwd

3,17 miljoen mensen 
profiteerden van vernieuwing 
of herstel van stadsinfrastructuur

30.904 km aan 
elektriciteitskabels 
aangelegd of gereviseerd
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Met de trein door Italië

Met een krediet van EUR 300 miljoen financiert de EIB nieuwe treinen voor trajecten in Lazio, Toscane, 
Veneto, Piëmont en Ligurië. Dit is een mooi voorbeeld van hoe de Bank via het EFSI een bedrijf kan 

voorzien van een soort keurmerk voor private investeerders. De EIB gaat het geld gebruiken om 
obligaties te kopen van Ferrovie dello Stato, de Italiaanse staatsspoorwegen. Ferrovie dello Stato zal 
de opbrengsten van de verkoop doorgeven aan haar dochteronderneming Trenitalia, die de treinen 

uiteindelijk aankoopt. De investeerders hadden een duidelijk teken van steun nodig om krediet 
te verlenen aan Ferrovie dello Stato, omdat het bedrijf binnenkort mogelijk gedeeltelijk wordt 

geprivatiseerd. Het EFSI‑krediet laat zien dat het bedrijf tijdens deze mogelijke overgang steun zal 
krijgen van de EIB. Deze stap werd goed ontvangen door de markt en stelde Trenitalia in staat door te 

gaan met het moderniseren van haar rijdend materieel.

EFSI
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Ondergrondse activiteit

Met temperaturen die ’s winters tot 25 graden onder nul 

kunnen zakken, prijst de Finse plaats Espoo zich aan als een 

oord waar je prachtige sneeuwschoenwandelingen kunt 

maken in het nabij gelegen nationaal park, bezoeken kunt 

brengen aan de ijstuin, en ritjes door het bos kunt maken 

met hondensledes. Dit winterwonderland is echter niet ide‑

aal voor het verwerken van afvalwater, vooral omdat het 

slijk en het verwerkingsmateriaal bevriezen en tegen hoge 

kosten moeten worden verwarmd.

Dit probleem wordt aangepakt met de aanleg van een af‑

valwaterverwerkingsinstallatie in het gesteente onder Blo‑

minmäki, ten westen van Espoo. De kosten van het project 

belopen EUR 371 miljoen en worden deels gefinancierd 

met EUR 200 miljoen van de EIB. Jukka Piekkari is directeur 

van de Helsinki Region Environmental Services Author ity, 

die de installatie aanlegt. Hij vertelt hierover: “Binnen in de 

rotsen is de temperatuur heel aangenaam. Het is er echt 

betoverend.”

De Blominmäki‑installatie vervangt een installatie in de 

buitenlucht uit 1963 en verdubbelt de capaciteit om voor 

550.000 mensen afvalwater te verwerken. De installatie 

komt weliswaar deels bovengronds te liggen – met name 

de administratie en de opslag van biogas – maar verder 

vindt de gehele verwerking plaats in de rotsen. Dit draagt 

ook bij aan het behoud van de bossen in deze omgeving, 

waar de kwetsbare Siberische vliegende eekhoorn leeft.

Uit het afvalslijk haalt de nieuwe behandelingsinstallatie 

ook

  300 ton fosfor per jaar voor kunstmest

  300 ton nitraat per jaar voor kunstmest

  methaan voor de opwekking van elek‑

triciteit voor 20.000 huishoudens
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Niet het Amsterdam van Jacques Brel

Toen Jacques Brel zijn ballade schreef over 
de zeelieden van Amsterdam, kwamen 
de schepen via de in 1929 aangelegde 

Noordersluis de haven binnen. Nog steeds 
doen ze dat, maar binnenkort varen ze door 

een veel grotere, nieuwe sluis. De EIB financiert 
met EUR 165 miljoen de zeesluis bij IJmuiden. 

Dit wordt de grootste sluis ter wereld, met 
een lengte van 500 meter, een breedte van 70 
meter en een diepte van 18 meter. De sluis zal 
toegang geven tot de haven van Amsterdam, 

de op drie na drukste haven van Europa, en het 
Noordzeekanaal.

Energiezekerheid voor de Baltische staten

Tussen de Litouwse haven van Klaipėda en het hoofdgasnet van het land werkt 
Amber Grid aan de aanleg van een gasleiding van 110 km. De EIB steunt de aanleg 

met een financiering van EUR 28 miljoen. De gasleiding zal het met schepen 
aangevoerde vloeibaar aardgas vervoeren naar de rest van Litouwen, maar ook 

naar Letland en Estland. Voor deze landen, die nu afhankelijk zijn van Russisch gas, 
betekent dit een belangrijke stap naar energiezekerheid.
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Met behulp van het EU‑stimuleringsprogramma voor de Europese economie 
wordt het grootste ziekenhuis van het VK gefinancierd

S tel je bent in Birmingham en één kant van je lichaam 

vertoont plotseling verlammingsverschijnselen, je 

kunt moeilijk praten en je ziet slecht. Dan ga je snel 

naar het City Hospital. Bij de eerste hulp zou men zien dat 

er sprake is van een hersenbloeding en zou je worden ge‑

stabiliseerd. Maar voor een specialistische behandeling 

zou je vervolgens tien minuten met de ambulance moe‑

ten worden vervoerd maar het Sandwell Hospital in West 

Bromwich. Dit is verloren tijd en tijd is juist cruciaal voor een 

 pat iënt met een acute aandoening.

De Trust die deze twee ziekenhuizen exploiteert, wil het 

probleem van de gesplitste hulpdiensten oplossen door 

tussen de twee bestaande locaties in, het Midland Metropo‑

litan Hospital te bouwen. Met de bouw zal GBP 350 miljoen 

gemoeid zijn. Het nieuwe ziekenhuis zal zich richten op 

spoedeisende hulp zodat iedereen in de wijde omgeving 

weet waar hij of zij heen moet in geval van nood en bij aan‑

komst direct toegang heeft tot alle mogelijke medische spe‑

cialismen. Dit heeft een grote impact op de gezondheid – 

en soms de overlevingskansen – van de 550.000 mensen 

die in dit gebied wonen.

Dr. Roger Stedman, medisch directeur van de Sandwell and 

West Birmingham NHS Trust, zegt hierover: “Snellere toe‑

gang tot de juiste spoedeisende hulp betekent dat patiën‑

ten sneller en vollediger herstellen. We kunnen zelfs levens 

redden door het terugdringen van de complicaties die kun‑

nen samenhangen met langdurige behandelingen.”

EFSI voor spoedeisende hulp

Het Midland Metropolitan krijgt 669 bedden en de grootste 

eerste hulpdienst van het VK. Verder wordt dit het tweede 

Britse ziekenhuis dat zich specialiseert in de behandeling 

van acute aandoeningen. De Europese Investeringsbank 

financiert GBP 120 miljoen van de totale kosten via het 

Waar de nood hoog is EFSI

http://www.swbh.nhs.uk/
http://www.swbh.nhs.uk/about-us/trust-board/board-members/dr-roger-stedman/
http://www.eib.org/
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Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI), dat 

opgezet is met een garantie van EUR 16 miljard van de Eu‑

ropese Commissie en met EUR 5 miljard uit de eigen midde‑

len van de EIB.

Een belangrijk doel van het EFSI is het steunen van projec‑

ten die anders moeite zouden hebben om tegen concurre‑

rende tarieven financiering te krijgen van private investeer‑

ders. De oorzaak hiervan ligt meestal in de risico’s van een 

project die door deze investeerders als te hoog worden be‑

schouwd en de kosten van het project opdrijven.

Risico’s aanvaard

Bij het Midland Metropolitan ziekenhuis werd het risico ge‑

koppeld aan de overeenkomst tussen de Trust en de in de 

private sector beheerde en grotendeels in private eigen‑

dom gehouden onderneming die op de bouw gaat toezien. 

Deze onderneming zal ook het onderhoud van het nieuwe 

ziekenhuis de komende 30 jaar uitvoeren.

De Britse overheid had inmiddels de eisen die zij aan der‑

gelijke ondernemingen stelt aangescherpt, hoewel deze 

constructie vaak wordt toegepast bij zogenoemde pu‑

bliek‑private partnerschappen. Bij de financiering van het 

Midland Metropolitan zouden de aangescherpte eisen voor 

het eerst worden toegepast, waardoor private investeerders 

de overeenkomst mogelijk als risicovoller dan eerdere ver‑

gelijkbare projecten zouden zien. Als NHS Trust de overeen‑

komst bij onvoldoende resultaten eenvoudiger zou kunnen 

opzeggen, zou het voor de investeerders moeilijk worden 

om hun geld terug te krijgen.

Om dergelijke gaten in de markt op te vullen is in 2015 het 

EFSI opgericht. Het Midland Metropolitan is dan ook een 

van de eerste EFSI‑projecten van de EIB.

EFSI

http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_en
http://www.eib.org/projects/pipeline/2014/20140551.htm
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EFSI
“De markt had nog geen oordeel over het risicogehalte van 

de nieuwe overeenkomst”, zegt Peter Jacobs, hoofd van de 

afdeling Projectfinanciering van de EIB. “Voor ons is het risi‑

co wel acceptabel, vooral omdat het project ook betekent 

dat een oude industriële locatie wordt hergebruikt.”

Van schroeven en moeren naar 
elektronische dossiers

Het Midland Metropolitan ziekenhuis wordt gebouwd in 

Smethwick, ten westen van Birmingham, op een locatie die 

rond 1840 werd gebuikt voor de productie van schroeven 

en moeren en, korter geleden, auto’s. Bij de oplevering in 

oktober 2018 zal de locatie ruimte bieden aan negen opera‑

tiekamers, een grote afdeling intensive care en een kraam‑

afdeling met twee verloskamers.

Eenmaal geopend, zal het nieuwe ziekenhuis in verschillen‑

de opzichten innovatief zijn:

  er wordt niet gewerkt met papieren dossiers, alle me‑

dewerkers hebben volledige en directe toegang tot de 

elektronische patiëntgegevens van alle 400.000 men‑

sen die er naar verwachting per jaar zullen worden 

behandeld

  nieuwe patiënten komen binnen via “hot clinics”, van 

waaruit ze snel naar een ervaren arts worden verwezen 

en veel van hen kunnen daardoor ook weer sneller uit 

het ziekenhuis worden ontslagen

Matthew Lewis, directeur geneeskundige en spoedeisende 

hulp bij de Trust, zegt hierover: “We willen onze patiënten 

snel onderzoeken en behandelen, zodat ze niet langer dan 

nodig in het ziekenhuis hoeven te blijven. In deze nieuwe 

omgeving zullen we zonder meer betere zorg gaan bieden.”

Publiek en privaat

Met een EFSI‑krediet van 
EUR 70 miljoen ondersteunt de EIB 

een innovatief project in Ierland: 
over het hele land worden 14 centra 

voor eerste hulp gebouwd als 
publiek‑private partnerschap. 

Hiermee wordt de medische zorg 
gemoderniseerd en wordt op 

iedere locatie een breed scala aan 
zorgdiensten aangeboden.

http://www.smethwick-heritage.co.uk/
http://www.swbh.nhs.uk/gps/consultant-directory/dr-matthew-lewis/
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KLIMAAT en MILIEU  
voor onze toekomst
We steunen projecten waarmee schone lucht, biodiversiteit en duurzaam vervoer 
wordt gestimuleerd. Projecten die de leefomgeving van onze kinderen beschermen, 
ook wanneer we innoveren om hun een welvarender toekomst te bieden.

Milieubescher‑
ming

Duurzaam 
vervoer

Duurzame 
energie en 

energiebesparing

Projecten op het gebied van

voor het milieu

mld.EU
R19,6 49

58 59
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De Bank wil minstens 25% van 
haar totale kredietverlening 
besteden aan klimaatactie, 
op alle gebieden van haar 
publieke beleid

In 2015 droeg de EIB EUR 20,7 miljard bij 
aan het financieren van klimaatacties

Dit is 27% van de totale financiering … 
30% van de kredietverlening buiten de EU… 
31% van de kredietverlening in 
ontwikkelingslanden

Klimaatvriendelijker vervoer 
met minder uitstoot 

EUR 10,3 miljard

Aanpassingen aan 
klimaatverandering 
EUR 0,9 miljard

Bebossing, afval, 
rioolwater en 

overige sectoren 
EUR 1 miljard

Onderzoek, ontwikkeling 
en innovatie 

EUR 1,6 miljard

Duurzame 
energie 

EUR 3,3 miljard

Energiebespa‑
ringsprojecten 

EUR 3,6 miljard
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Pensioenfondsen investeren in duurzame energie via het fonds Copenhagen 
Infrastructure II

Met een lage schuldenlast trek je meer 
investeringen aan

H et is geen makkelijke klus om 67 windmolens met 

elk een hoogte van 90 meter in de woeste Noord‑

zee te plaatsen. En houtresten omzetten in elek‑

triciteit is ook bepaald geen kinderspel. Probeer hier maar 

eens miljarden euro’s voor aan te trekken van beleggers die 

meestal geen grote risico’s willen nemen. Dat vergt een in‑

novatieve aanpak.

Dat was de uitdaging voor Copenhagen Infrastructure Part‑

ners, een Deense fondsbeheerder gericht op de infrastruc‑

tuur voor duurzame energie, bij het opzetten van haar 

derde grote beleggingsfonds. Door investeringen te plan‑

nen met een relatief lagere schuldenlast dan vergelijkbare 

fondsen, wist het fonds EUR 2 miljard aan te trekken, voor‑

al bij pensioenfondsen en andere doorgaans conservatieve 

beleggers. Als de fondsbeheerders deze slimme structuur 

niet hadden bedacht, zouden de meeste institutionele be‑

leggers waarschijnlijk niet hebben belegd in nieuwe ener‑

gietechnologieën, die over het algemeen worden gezien als 

relatief riskante investeringen. Stephanie Bendorff Røpcke, 

vicepresident van Copenhagen Infrastructure Partners: “We 

wilden dit soort investeringen aantrekkelijk en toegankelijk 

maken voor institutionele beleggers.”

Het resultaat was dat het fonds Copenhagen Infrastructure II 

in september 2014 van start kon gaan met middelen van acht 

Deense institutionele beleggers. Toen het fonds in juli 2015 

voldoende middelen had aangetrokken, had het fonds inmid‑

dels 19 beleggers. Hiertoe behoorde ook de EIB en haar deel‑

neming was de eerste aandelenparticipatie via het EFSI.

Behoefte van investeerders en 
de rol van het EFSI

Een van de hoofddoelen van het EFSI is om private investeer‑

ders over te halen hun geld te beleggen in sectoren die zij 

doorgaans mijden. Hiermee wordt zowel aan een belangrijke 

behoefte van de investeerders voldaan, als aan een beleids‑

doelstelling van het EFSI. Barbara Boos, mede‑hoofd aande‑

lenfondsen bij de afdeling Klimaatverandering en milieu van 

de EIB zegt hierover: “Institutionele beleggers beschikken 

over veel geld en dat moeten zij wel beleggen, omdat de 

rentestand momenteel bijzonder laag is en ze hogere rende‑

menten moeten behalen”. Institutionele beleggers zijn vaak 

zeer terughoudend als het gaat om relatief onbeproefde 

technologieën. Ze zoeken naar betrouwbare investeringen, 

omdat ze de pensioengelden moeten beschermen. De struc‑

tuur van Copenhagen Infrastructure II zorgt ervoor dat “hun 

geld wordt gekanaliseerd naar investeringen die zij gewoon‑

lijk niet zouden financieren”, licht Boos toe.

Als een van de eerste institutionele beleggers die in het 

fonds Copenhagen Infrastructure II investeerden, is Pen‑

sionDanmark een belangrijke pleitbezorger voor het inves‑

teren door institutionele beleggers in projecten met een 

lage CO2‑uitstoot. Dit pensioenfonds heeft meegedacht 

over de structuur van het fonds om het aantrekkelijk te ma‑

ken voor institutionele beleggers. “De resultaten waren re‑

den voor ons om te investeren via het EFSI”, voegt Boos toe. 

Via het EFSI kan de EIB investeringen doen die zij voorheen 

niet zou hebben gedaan. Copenhagen Infrastructure II past 

in het plaatje. In het verleden waren de kapitaalinvesterin‑

gen van de EIB meestal beperkt tot EUR 50 miljoen. Via het 

EFSI kon de EIB haar aandeel in Copenhagen Infrastructure 

II verhogen naar EUR 75 miljoen.

Windmolens liggen 
klaar voor vervoer 
naar het Veja Mate 
windmolenpark
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Met een lage schuldenlast trek je 
meer geld aan

Voor institutionele beleggers is de aantrekkingskracht van 

Copenhagen Infrastructure II vooral dat dit fonds investe‑

ringen financiert met een relatief lage schuldenlast. Copen‑

hagen Infrastructure II gebruikt niet‑achtergesteld kapitaal 

om delen van projecten te financieren, of een combinatie 

van kapitaal en leningen. Hierdoor ligt het schuldpercenta‑

ge ver onder dat van vergelijkbare infrastructuurfondsen en 

is het risico dat beleggers lopen via Copenhagen Infrastruc‑

ture II aanzienlijk lager. De relatief conservatieve institutio‑

nele beleggers zijn bereid in het fonds te participeren. “Voor 

de investeerders die bij ons beleggen, fungeert het fonds 

meer als alternatief voor obligaties, en niet als een private 

equity‑investering die voor een groot deel met leningen 

wordt gefinancierd”, aldus Bendorff Røpcke van het Copen‑

hagen fonds.

Copenhagen Infrastructure II heeft al EUR 1 miljard van zijn 

totale vermogen toegezegd of gereserveerd voor investe‑

ringen in specifieke projecten waarbij nieuwere technolo‑

gieën betrokken zijn, en waarin de grote institutionele be‑

leggers meestal niet investeren. Voorbeelden zijn een Britse 

elektriciteitscentrale voor biomassa, een Duits offshore 

windmolenproject en een windmolenpark voor de kust van 

Schotland.

Naar verwachting is het gehele vermogen van het fonds, 

dat EUR 2 miljard bedraagt, halverwege 2017 belegd of toe‑

gezegd aan projecten. Aangezien de fondsbeheerders van 

Copenhagen Infrastructure II de beleggingen wel 20 jaar 

willen vasthouden, krijgen deze innovatieve projecten hier‑

mee steun voor de lange termijn.

EFSI

Copenhagen 
Infrastructure II 

kanaliseert het geld 
van institutionele 

beleggers naar 
investeringen die zij 
anders niet zouden 

financieren.

 

Om 90 meter hoge windmolens in diep water te 
plaatsen, heb je zo ’n installatie nodig
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Een baanbrekend fonds trekt private investeringen aan voor klimaat‑ en 
ontwikkelingsprojecten

 
Uitzonderlijk groen 

Een aantal jaar geleden trok Alastair Vere Nicoll over An‑

tarctica, in navolging van het avontuur van de vroe‑

gere poolreiziger Roald Amundsen. Nu staat hij op 

een plek die aanzienlijk warmer is dan de ijzige Zuidpool, 

en werkt hij mee aan een project dat net zo baanbrekend 

is als de reis die de Noor Amundsen destijds maakte naar 

de Zuidpool. Aan zijn voeten, 250 km ten zuiden van Addis 

Ababa, ligt de vulkanische krater Corbetti, die deel uitmaakt 

van de Ethiopische slenk. Hier zorgen gunstige geologische 

omstandigheden ervoor dat water door de ondergrondse 

breuken wordt geperst en door vulkanische activiteit wordt 

verhit, waardoor stoom vrijkomt. Vere Nicoll en zijn collega’s 

willen de kracht van deze stoom omzetten in elektriciteit. 

“Dit is een kolencentrale die geen kolen verbruikt”, zo licht 

hij toe.

In het woestijnzand van de krater bouwt het duurzame 

energiebedrijf Berkeley Energie van medeoprichter Vere Ni‑

coll, het eerste onafhankelijke elektriciteitsproject van Ethi‑

opië. De pilotfase wordt in de komende twee jaar afgerond. 

Vere Nicoll verwacht dat de Corbetti‑centrale binnen acht 

jaar een capaciteit heeft van 500 megawatt. Dat is onge‑

veer een kwart van het totale elektriciteitsverbruik van het 

land en genoeg om tien miljoen Ethiopiërs te voorzien van 

stroom. “We hebben in allerlei opkomende landen baanbre‑

kende projecten gedaan, maar dit is wel het belangrijkste 

project waar wij ooit aan zullen werken” zegt hij. “Echt, in 

onze gehele carrière.”

Dit uiterst geavanceerde project van Vere Nicoll is dage‑

lijkse kost voor het Wereldfonds voor energie‑efficiëntie 

en hernieuwbare energie (Geeref ), een van de grootste in‑

vesteerders in dit project. Dit fonds begon met een gro‑

te hoeveelheid publiek geld – EUR 112 miljoen van Noor‑

wegen, Duitsland en de EU – en wist daarmee vervolgens 

EUR 110 miljoen van private investeerders aan te trekken. 

Geeref had in het voorjaar van 2015 al voldoende middelen 

bij elkaar gebracht en gaat ervan uit dat voor iedere euro 

die het fonds in een project stopt, uiteindelijk EUR 50 wordt 

geïnvesteerd.

Door met publieke gelden private investeerders te voor‑

zien van een buffer tegen risico’s, heeft Geeref een unieke 

portefeuille aan duurzame energie‑investeringen in ont‑

wikkelingslanden opgebouwd. Vanuit één kamer op het 

hoofdkantoor van de EIB in Luxemburg geeft Cyrille Ar‑

nould leiding aan het Geeref‑team. Het fonds heeft al inves‑

teringen in 50 afzonderlijke projecten in ontwikkelingslan‑

den, alle geleid door projectleiders die nieuw zijn in het vak. 

“Hiermee bewijzen we dat je sociale projecten ook vanuit 

een winstoogmerk kunt uitvoeren”, aldus Arnould.

Buffer voor investeringen 
in duurzame energie

Als belangrijkste kenmerk van de Geeref‑structuur geldt dat 

de publieke middelen van het fonds als buffer fungeren, 

waarmee private investeerders worden beschermd. Verlie‑

zen die het fonds lijdt, worden eerst vanuit de publieke gel‑

den aangevuld. Dit geeft de private investeerders meer ze‑

kerheid en moedigt hen aan te investeren in een fonds dat 

zij anders te riskant zouden hebben gevonden. Garrie Lette, 

hoofd beleggingen bij Catholic Super in Melbourne, Aus‑

tralië, beheert de portefeuille van een pensioenfonds met 

een vermogen van EUR 4.5 miljard. Hij belegde EUR 42 mil‑

joen in Geeref en zegt hierover: “We hebben niet ons hele 

vermogen hierop ingezet, maar het is voor ons wel een be‑

langrijke investering.”

Lette geeft toe dat in een ontwikkelingsland beleggen in 

duurzame energie met fondsbeheerders die nieuw zijn in 

het vak niet op alle fronten zekerheid biedt. De structuur 

van Geeref was daarom voor hem interessant. “Ons verdien‑

model is gebaseerd op risico en rendement. De aanwezig‑

heid van bufferkapitaal om verliezen op te vangen gaf de 

doorslag bij ons besluit om hier in te stappen.” Het fonds re‑

kent op een rendement van iets meer dan 20%.

Projecten opbouwen vanaf het 
eerste concept

Hoewel het Geeref een breed geografisch bereik heeft, ziet 

Arnould de beste mogelijkheden voor groei in de sector 

duurzame energie in Afrika. Anders Hauch, directeur beleg‑

gingen bij Frontier Investment Management is het hier he‑

lemaal mee eens. Deze 44‑jarige Deen en zijn collega’s bij 

Frontier investeren in een waterkrachtcentrale in de Siti, een 

rivier in het afgelegen gebied rond het Elgon‑gebergte van 
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KLIMAAT en MILIEU  
voor onze toekomst

Oeganda, waarmee een totaal bedrag van USD 45 miljoen 

gemoeid is. Het Siti‑project zal naar verwachting eind 2016 

een capaciteit van 5 megawatt gaan leveren. De stroom 

wordt opgewekt met turbines op een plek waar de rivier 

steil naar beneden valt en er veel aandrijfkracht ontstaat. 

Eind 2018 gaat Frontier turbines plaatsen op een tweede 

locatie langs de rivier en zal het Siti project ongeveer 2,5% 

van de totale stroomcapaciteit van Oeganda produceren.

Frontier is een investering die kenmerkend is voor Geeref 

en het belegde dan ook EUR 12 miljoen in het fonds van 

EUR 60 miljoen. Frontier had geen ervaring, waardoor de 

adviseurs van de EIB een belangrijk deel van het beheer op 

zich konden nemen – Arnould is tevens hoofd van de be‑

leggingsadviesraad van Frontier. Frontier richt zich groten‑

deels op startende projecten en investeert niet in bestaan‑

de projecten. Alle projecten waar het in deelneemt, worden 

vanaf het eerste concept opgebouwd. Deze toegevoegde 

waarde is waar het om draait bij Geeref. “Ze brachten een 

grote som geld in, wat ons hielp bij het aantrekken van geld 

bij andere partijen. Ze gaven ons ook veel tips voor ande‑

re projecten waarin we zouden kunnen investeren”, aldus 

Hauch. “De rol van Geeref is van groot belang geweest.”

Nu Geeref strategische ervaring heeft opgebouwd, staat 

Arnould klaar voor de volgende financieringsronde: Geeref 

II. Volgens de planning wordt dit nieuwe fonds aanzienlijk 

groter en zal een groter deel door private beleggers wor‑

den ingelegd. “Nu beperken we nog steeds het risico voor 

de private investeerder, maar we hoeven hen niet meer 

zo veel bescherming te bieden omdat ze onze resultaten 

kunnen zien”, zo licht hij toe. “We hebben veel vertrouwen 

opgebouwd.”

Hiermee bewijzen 
we dat je sociale 

projecten ook vanuit een 
winstoogmerk kunt uitvoeren.”

 

Oegandese jongens kijken uit 
over de locatie van het Siti‑project
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Speler op de WERELDMARKT
 
De EIB speelt een grote rol op het wereldtoneel in zaken als bijvoorbeeld het 
tegengaan van klimaatverandering. De Bank draagt bij aan het bevorderen van de 
welvaart in de buurlanden van Europa en bij de Europese handelspartners 
wereldwijd.

aan kredieten ging 
naar 63 projecten buiten de EU

EUR

Steun voor 

mensen

kleine en middelgrote 
bedrijven met 
banen voor

miljoenEUR

voor 14 nieuwe micro‑
financieringsprojecten

6.000

280.000

95

Kleine zonnepanelen in Afrika leveren licht om ’s avonds te 
kunnen studeren, en microfinanciering helpt Syrische vrouwen 

die zijn gevlucht naar Libanon

mld.7,25 EU
R
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T oen het schooljaar in september 2015 begon, kon‑

den slechts 200.000 Syrische kinderen van vluchte‑

lingen in Libanon naar lokale scholen gaan. Libanon 

beschikte simpelweg niet over voldoende capaciteit om de 

overige 600.000 kinderen op te vangen. De uit Egypte af‑

komstige Ahmed Saeed is directeur van ITWorx Educa tion. 

In een vluchtelingenkamp in Saadnayel, een dorp in de 

 Bekavallei, zette hij in een tent een school op. Binnen drie 

weken kwamen 50 leerlingen van allerlei leeftijden naar zijn 

school; velen waren al vier jaar niet naar school geweest. 

Met behulp van tablets van 60 dollar per stuk en een hand‑

jevol leraren volgen de leerlingen ‑ via de Cloud ‑ het Li‑

banese lesprogramma. “Ze krijgen het gevoel dat ze ertoe 

doen”, zegt Saeed. “Er is eindelijk iemand die voor ze zorgt.”

Het bedrijf wil de school uitbreiden zodat alle Syrische 

vluchtelingen in de regio er gebruik van kunnen maken. 

Een nieuwe toekomst bouwen voor mensen die de burger‑

oorlog in hun eigen land zijn ontvlucht, dat is het doel van 

ITWorx. Het is gestoeld op het idee dat wanneer vluchtelin‑

gen in hun eigen regio blijven, er een grotere kans bestaat 

dat zij na de oorlog naar Syrië terug zullen keren om mee 

te helpen aan de wederopbouw. Romen Mathieu, voorzitter 

van ITWorx Education: “Je kunt het vluchtelingenprobleem 

langs politieke weg uitvechten. Maar de beste aanpak is 

toch door middel van cultuur en investeringen, door hoop 

te creëren in de regio.”

Door betrokken te zijn bij het Midden‑Oosten wil de Euro‑

pese Investeringsbank zorgen voor stabiliteit en zo vluch‑

telingen stimuleren om in hun eigen regio te blijven. De 

regionale aanwezigheid van de Bank breidt zich uit en om‑

vat onder andere grote projecten in Libanon, Turkije en 

Jordanië.

Al‑Majmoua is een Libanese non‑profit instelling die met 

steun van de EIB microfinanciering biedt. In de afgelopen 

twee jaar heeft deze instelling 8.000 Syrische vrouwen en 

jongeren opgeleid en aan 200 Syrische vrouwen leningen 

verstrekt. Deze steun zal onmisbaar zijn als het moment 

komt dat dit verscheurde land weer kan worden opge‑

bouwd. Youssef Fawaz, directeur van al‑Majmoua: “Als 

onze klanten naar Syrië terugkeren, kunnen ze de krediet‑

gegevens die ze van ons krijgen gebruiken om aan te tonen 

dat ze kredietwaardig zijn. Zo kunnen we ertoe bijdragen 

dat hun leven – en het leven in Syrië – weer normaal wordt.”

In Jordanië financierde de EIB in de afgelopen jaren duurza‑

me energieprojecten, waaronder het windmolenpark Tafila, 

dat in 2015 in gebruik werd genomen en nu 83.000 huis‑

houdens in dit woestijnland voorziet van stroom. Jordanië 

streeft ernaar in 2020 10% van haar energiebehoefte op 

duurzame wijze op te wekken. Dat is van essentieel belang 

voor een land met een bbp dat voor 20% wordt opgeslokt 

door energiekosten.

  In 2015 tekende Jordanië voor een bedrag van EUR 66 

miljoen een overeenkomst voor de modernisering van 

het nationale stroomnet, waarmee de distributie van 

energie in het hele land beter zal worden.

  Vervolgens zal deze elektriciteit bijdragen aan de 

stroom die nodig is voor een andere in 2015 onder‑

tekende EIB‑transactie: het Wadi al‑Arab project, met 

een totale begroting van EUR 49,7 miljoen. Dit project 

omvat de aanleg van waterleidingen naar een gebied 

in het noorden van Jordanië, waar het al droog is en de 

droogte met de toestroom van Syrische vluchtelingen 

alsmaar toeneemt. Door de 26 km lange waterleiding 

zal jaarlijks 30 miljoen kubieke meter aan drinkwater 

stromen, wat zal bijdragen aan de stabiliteit in de regio 

doordat er minder geschillen over waterbronnen zul‑

len zijn.

Investeringen in programma’s 
die erop gericht zijn Syrische 

vluchtelingen dicht bij hun 
eigen land te laten blijven en 

hen te helpen bij de 
wederopbouw van hun land 

zodra de oorlog voorbij is

Hoop dicht bij huis
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Op het kleine eiland Mauritius perst een innovatief bedrijf rietsuiker uit tot de 
laatste cent – en beschermt daarmee ook het milieu 

 
Een zoet verhaal over suiker

D it verhaal gaat over een rietsuikerbedrijf op een ei‑

land dat tweeduizend kilometer ten oosten van zui‑

delijk Afrika ligt. De leiders van het bedrijf kregen 

met grote veranderingen te maken. Maar ze speelden hier‑

op in met de ene innovatie na de andere. Ze vonden een 

partner in de EIB en in een periode van zes jaar richtten ze 

een aantal ondernemingen op die sterk genoeg waren om 

deze schokken op te vangen. En daarbij vergaten ze niet 

het milieu van hun kleine land in de Indische Oceaan te 

beschermen.

Tien jaar geleden leidden internationale handelsakkoorden 

tot de afschaffing van beschermde tarieven voor suiker. Tus‑

sen 2006 en 2009 zakten de prijzen op de markten in Afri‑

ka, het Caribische gebied en in de Stille Zuidzee met 36%. Er 

moest iets veranderen.

Omnicane, een bedrijf dat 150 jaar geleden werd opgericht, 

ging toen aan de slag met innovatie. Dit leidde uiteindelijk 

tot de bouw van een aantal fabrieken in La Baraque, op het 

zuidelijk deel van Mauritius. Iedere fabriek werd zo inge‑

richt dat deze met een bijproduct van de vorige fabriek een 

nieuw product kon vervaardigen. Tegelijkertijd ontwikkelde 

het bedrijf ook andere activiteiten, zoals suiker raffineren, 

elektriciteit opwekken en ethanol stoken. In de tijd van de 

gegarandeerde suikerprijzen had men dit niet voor moge‑

lijk gehouden.

Vroeger sneden de suikertelers van Mauritius het riet en 

verwerkten zij het via een simpel proces tot ruwe suiker. 

Vervolgens werd het naar Europa verscheept om daar volle‑

dig te worden geraffineerd tot suiker voor consumptie. Als 

eerste stap bouwde Omnicane een raffinaderij voor ruwe 

suiker, met behulp van een EIB‑krediet van EUR 15 miljoen; 

zo kon het bedrijf hogere rendementen behalen uit het 

eindproduct, witte suiker. In La Baraque produceert Om‑

nicane nu tot 200.000 ton geraffineerde suiker per jaar. De 

raffinaderij was een groot succes, maar leidde ook tot een 

nieuw probleem.

Voordat je suiker kunt eten, moet het worden gefilterd via 

een aantal industriële processen. Maar wat kun je doen met 

de overgebleven bijproducten, vooral melasse? Vroeger 

moest Omnicane de melasse tegen lage prijzen verkopen 

en over de hele wereld vervoeren, waar het werd omgezet 

in ethanol of tot veevoer werd verwerkt.

Daarom ging Omnicane, wederom, dit hele proces lokaal 

uitvoeren. Het bedrijf kreeg een tweede krediet van de EIB, 

voor EUR 8 miljoen, om een stokerij te bouwen waar de 

melasse kon worden omgezet in bio‑ethanol. Omnicane 

produceert nu wel 24 miljoen liter bio‑ethanol per jaar. Dit 

product wordt vooral gebruikt als toevoeging bij brandstof, 

waardoor het benzineverbruik van auto’s kan worden ver‑

minderd. Daarnaast wordt het verwerkt tot alcohol voor de 

voedingsindustrie en voor medische toepassingen.

Ze laten geen kans 
voorbij gaan om 

financieel voordeel te 
halen uit wat ze doen.”  

Vincent Girard, krediet‑
medewerker bij de EIB. 
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Hiermee was uiteraard nog niet de laatste fase bereikt. De 

omzetting tot bio‑ethanol levert ook weer bijproducten, die 

Omnicane in aparte ondernemingen verwerkt.

Tijdens het gistingsproces van de melasse ontstaat koolstof. 

Omnicane vangt iedere dag ongeveer 25 ton koolstof op en 

verkoopt dit aan een naastgelegen fabriek waar het wordt 

gebruikt voor de productie van koolzuur voor frisdranken. 

Nadat de melasse is gedistilleerd, blijft er een residu over, 

vinasse genaamd, dat rijk is aan mineralen zoals kalium. De 

stokerij van Omnicane zet deze om in kunstmest, methaan‑

gas voor elektriciteit en thermische energie.

Uit de ervaring met het instorten van de suikermarkt leer‑

den de leiders van Omnicane dat het verstandig kan zijn 

om te diversifiëren. Zij namen een EIB‑krediet op van EUR 8 

miljoen en bouwden een viersterrenhotel met 139 kamers. 

Met nog eens EUR 700.000 van de EIB ontwierp Omnicane 

een plan voor het ontwikkelen van woningen en commer‑

cieel vastgoed rondom het hotel, dat werk zal bieden aan 

4.000 mensen.

Maar voor Omnicane was de cirkel nog niet helemaal rond.

Industriële ontwerpers zoeken steeds vaker naar manieren 

om verspilling bij productieprocessen te vermijden. Deze 

manier van denken, bekend als de circulaire economie, 

begint lang voordat het product wordt weggegooid, her‑

gebruikt of gerecycled. De circulaire economie moet on‑

derdeel worden van de planningsfase en het ontwerp van 

een product, om te zorgen voor een lange levensduur en 

veel mogelijkheden voor hergebruik, reparatie en recycling. 

“Een output die nu nog wordt gezien als afval verander je 

in waardevolle input voor een ander proces”, aldus Marco 

Francini, ingenieur bij de EIB. “Er zijn enorm veel milieuvoor‑

delen te behalen.”

De EIB heeft in de afgelopen tien jaar al EUR 15 miljard aan 

financiering geleverd voor projecten die zich richten op de 

circulaire economie. Hieronder valt ook het laatste stadium 

van het industriële proces van Omnicane.

In 2015 ging Omnicane een transactie van EUR 8 miljoen 

aan met de EIB, voor de bouw van een innovatieve fabriek 

waar koolstof wordt verwerkt. Hier wordt de as van steen‑

kool, die overblijft bij de drie elektriciteitscentrales op het 

terrein van het bedrijf en elders op het eiland, op thermi‑

sche wijze verwerkt tot stoom voor het aandrijven van de 

andere fabrieken van Omnicane. De as wordt ook verwerkt 

tot een toevoeging voor cement. Hiermee wordt veel kool‑

stof bespaard die anders zou worden uitgestoten bij de pro‑

ductie en import van dit product. Rajiv Ramlugon, verant‑

woordelijk voor duurzaamheid bij Omnicane licht toe: “Het 

is een industrieel ecosysteem. Een kringloop waarin alle 

grondstoffen worden hergebruik.”



Hoogtepunten van 2015
• 89% van de EIB‑obligaties werden 

uitgegeven in EUR, GBP en USD 

• EIB‑obligaties in EUR en USD golden als 
maatgevend op de kapitaalmarkten

• na de Britse overheid was de EIB de 
grootste emittent in Britse ponden

• de EIB was marktleider in Turkse lira, 
Canadese dollars, Noorse kronen en 
de Zuid‑Afrikaanse rand
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Waar het geld vandaan komt 
Uitgifte van EIB‑obligaties per regio

Waar de middelen vandaan 
komen
De EIB is mondiaal gezien de grootste multilaterale geldnemer en kredietgever. In 
2015 nam de Bank op de internationale kapitaalmarkten in totaal EUR 62,4 mld. aan 
middelen op. De kredietstatus van de EIB is zeer hoog, waardoor we tegen gunstige 
voorwaarden grote hoeveelheden geld op kunnen nemen. Dit voordeel geven we 
door aan onze klanten.

D e EIB is actief op de financiële markten in alle delen 

van de wereld. In 2015 gaf de Bank leningen uit in 

12 valuta’s en emitteerde zij obligaties in 16 valuta’s. 

Omdat we actief zijn in zo veel verschillende valuta’s, be‑

reiken we investeerders die anders niet zouden beleggen 

in het soort projecten waar de EIB in Europa bij betrokken 

is. Via hun beleggingen in de obligaties van de EIB, dragen 

deze investeerders indirect bij aan deze Europese projecten.

Europa

63%
Noord‑ en 
Zuid‑Amerika

Azië

Midden‑Oosten 
en Afrika

21%14%

2%
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B ij de VN‑Klimaatconferentie van Parijs in december 

2015 werden brede afspraken gemaakt over de op‑

warming van de aarde. Maar een van de meer spe‑

cifieke ontwikkelingen die tijdens de conferentie werd aan‑

gekondigd heeft mogelijk ook een grote impact.

En impact is ook waar het hier om gaat: De EIB trad op als 

coördinator van een werkgroep van 11 internationale finan‑

ciële instellingen die richtlijnen heeft opgesteld voor het 

rapporteren van de impact van groene obligaties.

Het bedrag van USD 40 miljard dat in 2015 met groene 

obligaties werd opgehaald, moet worden geïnvesteerd 

in klimaatactieprojecten. Het lastige is dat verschillen‑

de organisaties klimaatgevolgen op verschillende wijzen 

meten en rapporteren. Investeerders weten niet zeker of 

zij met hun geld de beloofde uitstoot van één ton koolstof 

hebben tegengehouden, of nog geen halve ton, of mis‑

schien zelfs wel twee ton.

Dankzij de door de EIB geleide werkgroep zijn de eerste 

richtlijnen ingevoerd voor het rapporteren van de impact 

van groene obligaties. In de richtlijnen worden regels voor 

transparantie en verantwoordelijkheid vastgelegd, waar‑

door met groene obligaties een breder spectrum aan be‑

leggers kan worden bereikt.

De EIB maakt al voor ieder afzonderlijk project informatie 

bekend over het bedrag dat gefinancierd is met de uitgifte 

van groene obligaties en de klimaatgevolgen van haar pro‑

jecten. Neem nou het gigantische zonne‑energieproject bij 

Ouarzazate, in Marokko, dat begin 2016 gereed is voor elek‑

triciteitsproductie. De EIB verleende in totaal ruim EUR 200 

miljoen aan kredieten voor de financiering van verschillen‑

de onderdelen van het zonneproject in Ouarzazate. Van de 

door de EIB uitgegeven groene obligaties werd een bedrag 

van EUR 40 miljoen toegekend aan het Ouarzazate project. 

Over de impact hiervan rapporteerde de Bank duidelijk:

 stroomvoorziening voor 250.000 Marrokkanen

 193 ton minder koolstofuitstoot per jaar

 nieuwe banen in de lokale zonne‑energiebranche

De EIB moedigt marktpartijen aan om heldere richtlijnen op te stellen voor 
het beoordelen van de impact van investeringen die worden gefinancierd 

met de opbrengsten van hun groene obligaties.

Groene afspraken

Het Ouarzazate zonne‑energieproject 
in Marokko
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Met de invoering van het Europees Fonds voor strategische investeringen kreeg de 
Bank een grote nieuwe rol, die het instellen van enkele speciale organen vereiste.

I n december 2014 spraken de Europese staatshoofden 

en regeringsleiders af dat er voor Europa een Investe‑

ringsplan zou komen. Het doel: de aanzet geven voor 

langlopende investeringen, die sinds de financiële crisis 

van 2008 waren uitgebleven. Een van de belangrijkste pij‑

lers van het plan is het Europees Fonds voor strategische 

investeringen (EFSI). Uit hoofde van het EFSI beschikt de 

EIB over een garantie van EUR 16 miljard uit de EU‑begro‑

ting en EUR 5 miljard uit de eigen middelen van de Bank. 

Met deze steun zal de Bank investeren in projecten waar‑

mee in de komende drie jaar naar verwachting EUR 315 

miljard aan financiering zal worden ondersteund.

Half 2015 stemde het Europees Parlement in met de op‑

richting van het EFSI. De formele bestuurlijke organisatie 

van het EFSI werd in december afgerond met de benoe‑

ming van Wilhelm Molterer als directeur.

Voordat de benoeming van het Comité EFSI‑investerin‑

gen definitief werd, had de EIB al een portefeuille met 

EFSI‑transacties samengesteld, die stuk voor stuk naar de 

Europese Commissie werden gestuurd ter goedkeuring. In 

dit verslag zijn een aantal van deze transacties genoemd 

in de hoofdstukken over projecten.

Projecten die aanmerking komen voor een EFSI‑garantie 

worden door de EIB aan een standaard kwaliteitsonder‑

zoek onderworpen, waarna de Raad van Bewind van de 

EIB ze al dan niet goedkeurt. Financiering verleend in het 

kader van het EFSI komt op de balans van de EIB te staan. 

Deze vorm van kredietverlening heeft een hoger risico‑

gehalte maar is voor de EIB toch balansneutraal, omdat 

er EU‑garanties en de eigen middelen van de Bank tegen‑

over staan. Medewerkers van de EIB en de bestuurders van 

het EFSI werken nu samen om hun projecten uit de EU‑ 

begrotingsgarantie te financieren:

  de Stuurgroep EFSI bepaalt het risicoprofiel van de por‑

tefeuille en de strategie

  het Comité EFSI‑investeringen beoordeelt en geeft 

goedkeuring aan het gebruik van de EU‑begrotings‑

garantie voor de aangewezen transacties

EFSI

Het Comité EFSI‑investeringen



Met een groot aantal EU‑instellingen werkt de Bank samen en 
onderhoudt zij intensief contact, zodat zij beter verantwoording 
kan afleggen:

  Europees Parlement beoordeelt ieder jaar de activiteiten van de EIB

  Europese Commissie draagt een lid van de Raad van Bewind van de EIB voor en geeft advies over ieder aan de Raad van 

Bewind voorgelegd project

  Europese Ombudsman Anders dan bij andere internationale financiële instellingen het geval is, eindigen klachten van 

burgers over wanbeleid niet bij de Klachtenregeling van de EIB, maar kunnen zij in beroep gaan bij de Ombudsman

  Hof van Justitie van de EU oordeelt over geschillen tussen de EIB en EU‑lidstaten, en kan de rechtmatigheid toetsen van 

de door de organen van de Bank genomen besluiten

  Europese Rekenkamer is bevoegd om de onder mandaat uitgevoerde kredietactiviteiten aan controles te onderwerpen

  Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming controleert of de EIB de wet‑ en regelgeving op het gebied van 

bescherming van persoonsgegevens naleeft

  Europees Bureau voor fraudebestrijding werkt samen met de EIB in de strijd tegen fraude

  Europese Centrale Bank voorziet het Eurosysteem van liquide middelen, waartoe ook de EIB toegang heeft
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Samenwerking 
en intensief contact

Bestuursorganen van de EIB

 Aandeelhouders  de 28 lidstaten van de EU

 Raad van Gouverneurs  Ministers van de lidstaten

Raad van Bewind

Directie

Comité ter controle 
van de boekhouding 
onafhankelijk

‑ President
‑ 8 vicepresidenten

door de lidstaten 
genomineerd
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Europese Investeringsbank
98 -100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
3 +352 4379-1
5 +352 437704
www.eib.org –  U info@eib.org

De EIB-Groep bestaat uit de Europese Investeringsbank en het 

Europees Investeringsfonds.

Europees Investeringsfonds
37B, avenue J.F. Kennedy
L-2968 Luxembourg
3 +352 2485-1
5 +352 2485-81200
www.eif.org –  U info@eif.org
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