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LEESWIJZER

Wanneer er sprake is van ongekende crises en enorme nood, heeft het geen zin om op de gebruikelijke 
manier door te gaan. Er moet een innovatief antwoord komen, dat nieuwe oplossingen biedt met het 
oog op een andere toekomst.

In 2021 ging de Europese Investeringsbank de strijd aan met twee grote dreigingen, de klimaatcrisis en 
de coronapandemie, terwijl ook de uitdagingen op het gebied van ontwikkeling steeds dringender 
werden. Als bank van de EU pakte de EIB deze gevaren aan door goed na te denken en snel te handelen 
– in nieuwe richtingen.

Bijvoorbeeld door te investeren in een innovatief bedrijf. Of door het opzetten van een innovatief 
financieel instrument waardoor bedrijven, die gezond waren voor de pandemie toesloeg, de 
crisisperiode kunnen overbruggen. Maar de eerste gedachte was altijd: hoe benader je dit op een 
andere, effectievere manier – hoe sla je een nieuwe weg in die leidt naar een duurzame, groene en 
inclusieve toekomst?

Dit Overzicht van Activiteiten belicht onze coronanoodhulp via het unieke Europese 
Garantiefonds en onze steun voor ondernemingen in de gezondheidssector die werken aan 
geneesmiddelen en behandelingen voor deze ziekte. Het toont de enorme omvang van onze 
steun aan ondernemingen die baanbrekend werk verrichten op het gebied van klimaatactie 
– soms helemaal de ruimte in. En het laat zien hoe we ons inzetten om een betere toekomst te 
realiseren voor alle burgers van Europa via onze investeringen in cohesie en voor alle burgers 
van de wereld via ons ontwikkelingswerk.

Innovatie vormt het raamwerk van de toekomst. In de drie belangrijkste hoofdstukken van dit Overzicht 
wordt de toekomstige wereld geschetst die wij voor ogen hebben. Een gezonde wereld. Een groene 
wereld. Een inclusieve wereld.

De overige hoofdstukken bieden de context voor deze investeringen. Van het strategisch 
denken door onze President in het ‘Woord vooraf’ tot informatie over de Bank als opnemer en uitgever 
van leningen, en een vooruitblik op de komende jaren met hoogtepunten uit het Activiteitenplan van 
de EIB-Groep.

Het Overzicht vertelt het verhaal van een cruciale financiële instelling die de ambitie heeft 
om de problemen waar we nu voor staan te helpen oplossen – geïnspireerd door het beeld 
van een gezonde, groene en inclusieve toekomst.
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D e Europese Investeringsbank Groep speelde een sleutelrol bij de wereldwijde reactie van de 
Europese Unie op de coronapandemie. We hebben direct en flexibel op deze uitzonderlijke 

gebeurtenissen gereageerd. Van noodsteun voor kleine en middelgrote ondernemingen en innovatieve 
startups tot financiering voor vaccins en publieke gezondheidszorgprojecten: we hebben onze bijdrage 
geleverd.

De EIB-Groep maakte investeringen mogelijk in een extreem onzekere situatie. Ons Europees 
Garantiefonds zorgde voor open kredietkanalen voor veel projecten die tijdens de crisis te risicovol 
leken voor commerciële banken. Uit ons economisch onderzoek blijkt dat deze steun heeft helpen 
voorkomen dat bedrijven flink in hun investeringen moesten snijden. In plaats daarvan konden zij 
blijven investeren, bijvoorbeeld in de digitalisering waarmee zij zich aan de crisis konden aanpassen. 
Onze omvangrijke financiering voor biowetenschappen en gezondheid – cruciaal in deze tijd – omvat 
enkele projecten die vanuit deze instrumenten worden gedekt.

Ook in de toekomst zullen we zeker risicodelingsinstrumenten blijven gebruiken, waarbij we de logica 
achter dit krachtige instrument toepassen op andere projecten met een grote maatschappelijke en 
economische toegevoegde waarde.

Uiteraard is COVID-19 niet de enige grote uitdaging waar de wereld voor staat. De klimaatcrisis wordt 
steeds urgenter en als klimaatbank van de EU lopen we voorop bij de Europese inspanningen om 
koolstofneutraal te worden. We spannen ons in om in de periode tot 2030 € 1 biljoen aan investeringen 
in klimaatactie en milieuduurzaamheid te steunen. Veel van die investeringen moeten naar innovatie: 
we staan voor een ongekende uitdaging en moeten deze met nieuwe commerciële ideeën aangaan. 
In  2021 voerden we onze Routekaart voor het klimaat in, waardoor we de eerste multilaterale 
ontwikkelingsbank werden waarvan de financiering volledig in lijn is met de doelstellingen van het 
Klimaatakkoord van Parijs. Dit betekent onder andere dat we volledig stoppen met het steunen van 
projecten die onverminderd afhankelijk blijven van fossiele brandstoffen, waaronder aardgas. Ons 
nieuwe Adaptatieplan, dat we tijdens de Klimaattop COP26 bekend maakten, omvat maatregelen die 
op de Routekaart zijn gebaseerd. Daarnaast hebben we een raamwerk ingevoerd om ervoor te zorgen 
dat onze financiële partners maatregelen nemen om de koolstofuitstoot van hun activiteiten te 
verlagen. Wat betreft klimaatactie hebben we meer gedaan dan het financieren van nieuwe en rijpe 
technologieën, onze primaire taak. Hiermee positioneren we de Bank ook als kenniscentrum waarvan 
hele markten kunnen profiteren. Dit blijkt duidelijk uit onze samenwerkingsverbanden, zoals met de 
Europese Commissie en de Breakthrough Energy Catalyst van Bill Gates, dat groene technologieën 
ondersteunt die wereldwijd kunnen worden ingezet.

Hoewel de klimaatcrisis voor sommige landen een grotere bedreiging is dan voor andere, kunnen we er 
niet omheen dat we op dit moment allemaal economieën in transitie zijn. Samen moeten we op zoek 
naar de innovaties die onze economieën vergroenen. En we moeten ervoor zorgen dat deze transitie 
rechtvaardig is. In 2021 hebben we ons ontwikkelingswerk uitgebreid met een nieuw kantoor in Nairobi, 
terwijl we ook de laatste hand legden aan de organisatie van EIB Global, onze nieuwe ontwikkelingstak 
die in 2022 operationeel wordt. We zijn uniek onder multilaterale ontwikkelingsbanken doordat we 
Europese technologie en knowhow effectief exporteren naar de rest van de wereld. Hierdoor kunnen 
deze landen de vervuilende stadia van industriële groei overslaan en zich rechtstreeks ontwikkelen tot 
groene, schone economieën. Onze projectdeskundigen zien er op toe dat alles wat we financieren 

WOORD VOORAF
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Werner Hoyer

“ Hoewel de klimaatcrisis voor sommige landen een grotere 
bedreiging is dan voor andere, kunnen we er niet omheen 

dat we op dit moment allemaal economieën in transitie 
zijn. Samen moeten we op zoek naar de innovaties die onze 

economieën vergroenen. En we moeten ervoor zorgen dat 
deze transitie rechtvaardig is. ”

duurzaam is – en dit bedrijfsmodel gaan we niet veranderen. Sterker nog: toen de G7-leiders vaststelden 
welke verandering nodig is om de infrastructuur te moderniseren en ontwikkelingslanden te helpen de 
biljoenen aan financiering te vinden die nodig zijn om toekomstige uitdagingen aan te pakken, 
noemden zij in hun verklaring meer projecten van de Europese Investeringsbank dan van enige andere 
internationale financiële instelling.

Dit is een indrukwekkende prestatie, en via onze ontwikkelingstak zullen we deze nog verder 
verbeteren, met meer lokaal personeel om nieuwe projecten te ontwikkelen en uit te voeren. Als 
belangrijke contribuant van Team Europa nemen we graag deel aan de Global Gateway, het plan van de 
Europese Commissie om € 300 miljard aan investeringen vrij te maken voor de ontwikkeling van een 
mondiale infrastructuur die de autonomie en onafhankelijkheid van Europa zal veiligstellen. Met 75% 
meer octrooien op het gebied van groene, digitale technologieën dan de VS en vier maal zoveel als 
China, is de Europese Unie wereldleider die expertise kan delen op het gebied van bijvoorbeeld 
hernieuwbare energie, klimaatadaptatie, overstromingsbeheer, geavanceerde instrumenten voor 
weersvoorspellingen, veerkrachtige infrastructuur en nog veel meer.

De Europese Investeringsbank speelt een essentiële rol in de hervorming van het bedrijfsleven en de 
maatschappij die nodig is om onze huidige problemen aan te pakken. Willen we een duurzame wereld 
creëren, dan moeten we allemaal op zoek naar de beste versie van onszelf. Met elk innovatief project 
dat we financieren, brengt de Europese Investeringsbank dat doel dichterbij.
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HOOGTEPUNTEN VAN 2021

GOEDGEKEURDE PROJECTEN € 55,8 mld.
Europese Unie 

Buiten de EU
€ 51,3 mld.
€ 4,5 mld.

TRANSACTIES € 65,4 mld.
Europese Unie

Buiten de EU
€ 57,9 mld. 
€ 7,5 mld.

UITBETALINGEN € 41,6 mld.
Europese Unie

Buiten de EU
€ 35,3 mld.
€ 6,3 mld.

OPGENOMEN MIDDELEN € 55,2 mld.
(VÓÓR SWAPS) 

Kernvaluta (€, £, $)
Andere valuta

€ 48,4 mld.
€ 6,8 mld.

TRANSACTIES € 30,5 mld.
Kapitaalinjecties

Garanties
Inclusieve financiering

€ 5,2 mld.
€ 25,1 mld.
€ 0,2 mld.

EIB-GROEP

TOTAAL AAN 
CORONA-

TRANSACTIES
€ 33,26 mld.

Het Europees Investeringsfonds (EIF), onderdeel 
van de EIB - Groep,  is  gespecial iseerd in 
risicofinanciering ter ondersteuning van micro-, 
kleine en middelgrote ondernemingen en 
stimuleert groei en innovatie in heel Europa. Het 
biedt financiering en deskundigheid voor gedegen, 
duurzame investerings- en garantieactiviteiten. 
Aandeelhouders van het EIF zijn de EIB, de 
Europese Commissie, publieke en private banken 
en financiële instellingen.

EUROPESE  
INVESTERINGSBANK

ACTIVITEITEN IN 2021

EUROPEES  
INVESTERINGSFONDS

DE ACTIVITEITEN IN 2021
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431 000   4,5 miljoen

6,8 miljoen 3,5 miljoen

94,3 miljoen 12 miljoen 10 miljoen 3,8 miljoen

783 miljoen

8,1 miljoen

826 000   170 000   6 300 346 miljoen

163 000

11 400 MW
99,7% uit 

hernieuwbare 
bronnen

Aantal ondersteunde 
mkb-/midkapbedrijven*

Huishoudens die van 
stroom kunnen worden 

voorzien

Mensen die profiteren 
van verbeterde 
infrastructuur

Aantal mensen dat 
profiteert van verbeterde 
gezondheidszorg, inclusief 
COVID-19-vaccins

Mensen die minder 
overstromingsrisico lopen

Aantal behouden banen 
bij mkb-/

midkapbedrijven*

Huishoudens in nieuwe 
of gerenoveerde 

energiezuinige woningen

Mensen die profiteren 
van een nieuw 

afvalinzamelingssysteem

Aangeschaft/
gemoderniseerd rollend 

materieel

Stroomopwekkingscapaciteit

Nieuwe abonnees met 
5G-diensten

Mensen met veiliger 
drinkwater

Extra ritten in door de EIB 
gefinancierd openbaar 

vervoer

Aangelegde/gemoderniseerde 
stroomkabels

Huishoudens met vaste 
glasvezelverbinding

Mensen met betere 
sanitaire voorzieningen

Studenten aan 
opleidingsinstituten die 

profiteren van 
EIB-financiering

82 200 km

De cijfers geven de verwachte resultaten weer van nieuwe financieringstransacties die in 2021 voor 
het eerst zijn ondertekend; ze zijn gebaseerd op de in dit stadium beschikbare gegevens. Alle cijfers 
zijn voorlopig en er is geen accountantscontrole op toegepast.

*  De cijfers hebben betrekking op mkb-/midkapbedrijven die profiteerden van EIB-steun in 2021 of 
van EIF-steun tussen oktober 2020 en september 2021 als gevolg van met intermediairs gesloten 
transacties in de periode tot eind 2021.

DE IMPACT VAN DE EIB
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DE EIB-GROEP IN UW LAND

       

SPANJE

PORTUGAL

FRANKRIJK

BELGIË

LUXEMBURG

NEDERLAND

DENEMARKEN

IERLAND

€ 3,42 miljard 0,69% van het bbp 

€ 13,92 miljard 0,56% van het bbp 

€ 5,32 miljard 2,52% van het bbp 

€ 12,77 miljard 1,07% van het bbp 

€ 0,97 miljard 1,39% van het bbp 

€ 1,34 miljard 0,41% van het bbp 

€ 2,80 miljard 0,33% van het bbp 
€ 1,14 miljard 0,27% van het bbp 

€ 0,90 miljard

EU – MEERDERE LANDEN

Hoe donkerder de kleur, hoe hoger het bedrag aan investeringen in vergelijking met het bbp.
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FINLAND

ESTLAND

LETLAND

LITOUWEN

POLEN

TSJECHIË

SLOWAKIJE

OOSTENRIJK
HONGARIJE

ROEMENIË

BULGARIJE

GRIEKENLAND

SLOVENIË
KROATIË

ITALIË

DUITSLAND

ZWEDEN

CYPRUS
MALTA

€ 1,56 miljard 0,39% van het bbp 

€ 1,26 miljard 0,53% van het bbp 

€ 0,47 miljard 0,48% van het bbp 

€ 0,95 miljard 1,43% van het bbp 

€ 0,91 miljard 0,38% van het bbp 

€ 0,89 miljard 0,59% van het bbp 

€ 0,30 miljard 1,30% van het bbp 

€ 4,77 miljard 2,70% van het bbp 

€ 0,76 miljard 1,37% van het bbp 

€ 0,26 miljard 0,51% van het bbp 

€ 13,53 miljard 0,76% van het bbp 

€ 0,11 miljard 0,80% van het bbp 

€ 5,50 miljard 0,16% van het bbp 

€ 6,50 miljard 1,16% van het bbp 

€ 0,35 miljard 1,16% van het bbp 

€ 0,11 miljard 0,35% van het bbp 

€ 0,45 miljard 0,84% van het bbp 

€ 3,01 miljard 1,21% van het bbp 

€ 2,47 miljard 0,47% van het bbp 
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DE EIB IN DE WERELD

UITBREIDINGSLANDEN 
EN EVA 
€ 1,37 miljard

VERENIGD 
KONINKRIJK 
€ 0,37 miljard

ZUIDELIJKE 
BUURLANDEN 
€ 2,03 miljard

ACS, LGO EN  
ZUID-AFRIKA  
€ 2,15 miljard 



13

De Europese Investeringsbank geeft geen oordeel over de juridische status van de op deze kaart getoonde gebieden, grenzen, kleuren, benamingen of informatie, noch onderschrijft zij deze of neemt 
zij deze over.
Naar aanleiding van de in november 2011 ingevoerde EU-sancties tegen Syrië heeft de EIB alle krediet- en adviesactiviteiten in het land opgeschort. De EIB maakt echter deel uit van de kerngroep van 
donoren voor Syrië die de situatie onder gezamenlijke leiding van de EU en de VN monitort.

OOSTELIJKE 
BUURLANDEN 
€ 0,67 miljard

AZIË EN NOORD-  
EN LATIJNS-AMERIKAS  
€ 1,54 miljard

EVA: Europese Vrijhandelsassociatie
ACP: Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan
LGO: Landen en Gebieden Overzee
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EEN GEZONDE WERELD

“ De coronacrisis is uitzonderlijk. Dat geldt ook voor het Europees Garantiefonds. Het is uniek 
qua omvang, tijdlijn en onderliggende instrumenten, maar ook qua bestuur, met een Comité van 
contribuanten dat de deelnemende lidstaten als garantiegevers vertegenwoordigt. Net als het 
virus zelf, trekken de economische gevolgen van corona zich niets van nationale grenzen aan. 
Steun voor getroffen bedrijven is effectiever als deze verder reikt dan individuele landen. ”
Ioanna-Victoria Kyritsi, hoofd van de EIB-unit die verantwoordelijk is voor de implementatie van het 
Europees Garantiefonds

“ Biowetenschappen leveren essentiële oplossingen voor urgente mondiale problemen. De 
Europese Investeringsbank heeft voor een bedrag van € 2 miljard rechtstreekse steun verleend 
aan tachtig beginnende, uiterst innovatieve Europese projecten op het gebied van biotechnologie 
of medische technologie. Het gaat om projecten variërend van nieuwe geneesmiddelen voor 
zeldzame en besmettelijke ziekten en immunotherapie voor kanker, tot de ontwikkeling van 
betere chirurgische implantaten en geavanceerde diagnostische instrumenten. Het ondersteunen 
van veerkrachtige zorgstelsels, toegang tot eerstelijnszorg en productiecapaciteit voor essentiële 
medische artikelen, waaronder vaccins, vormt een wezenlijk onderdeel van onze activiteiten. ”
Felicitas Riedl, hoofd biowetenschappen en gezondheid, EIB

Hoe werkt het Europees Garantiefonds?
1:29

https://www.youtube.com/watch?v=lS56kYtAiiw
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EEN GEZONDE WERELD

EIB-deskundigen op het gebied van biowetenschappen 
waren nauw betrokken bij het bestrijden van COVID-19 en 
het inrichten van een gezondere toekomst. In dit 
hoofdstuk vertelt een aantal van hen over de vaccins die 
we in 2021 financierden – en wat we nu al aan het doen 
zijn om ons te beschermen tegen toekomstige 
pandemieën.

Buiten de Europese Unie richten we ons onder andere op 
een rechtvaardige en wereldwijde verdeling van vaccins.

De EIB-Groep steunde Europese mkb-bedrijven via haar 
Europees Garantiefonds. Van een restaurant in Kroatië tot 
een bank in Finland: dit zijn de verhalen van bedrijven die 
tijdens de coronacrisis onmisbare financiering kregen.
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J e zou kunnen zeggen dat vaccins het slachtoffer zijn geworden van hun eigen succes. De 
COVID 19-vaccins werden in recordtijd ontwikkeld, maar het bleek moeilijk om brede steun te 

krijgen voor het gebruik ervan. De afgelopen tientallen jaren zijn we vaccinaties gewoon gaan vinden. 
Maar we zijn ons ook veel meer zorgen gaan maken over de veiligheid ervan. Tegenwoordig vergeten 
veel mensen de voordelen van vaccinatieprogramma’s – of ze vinden ze vanzelfsprekend. Nepnieuws 
en eenvoudige toegang tot allerlei informatie via sociale media, zorgen ervoor dat mensen minder 
vertrouwen hebben in hun artsen en in de wetenschap dan vijftig jaar geleden.

Vaccins en massale vaccinatieprogramma’s hebben in de rijke landen bijgedragen aan het uitroeien van 
bepaalde ziekten. Inmiddels zijn veel infectieziekten uit het verleden zeldzaam geworden en bijna 
vergeten. Mede door het inenten van kinderen zijn de pokken uitgeroeid en hebben we vrijwel niet 
meer te maken met difterie, hersenvliesontsteking door een Hib-infectie, mazelen, de bof, polio, rode 
hond en tetanus. In ontwikkelingslanden sterven er nog altijd kinderen door een gebrek aan vaccins. In 
de ontwikkelde landen hebben we de vaccins, maar groeit de aarzeling om ze te nemen. Deze 
weerstand brengt de winst van tientallen jaren hard werken door de medische wereld, onderzoekers en 
overheden in gevaar.

Ondanks de bedreiging die overdraagbare ziekten vormen voor de volksgezondheid, heeft de 
ontwikkeling van nieuwe vaccins de laatste jaren vertraging opgelopen doordat er te weinig is 
geïnvesteerd in de bij het onderzoek en de productie betrokken ontwikkelaars en fabrikanten. Vanwege 
de hoge ontwikkelingskosten, een laag rendement en alle zakelijke uitdagingen die met de ontwikkeling 
en productie van vaccins gepaard gaan, heeft een aantal biofarmaceutische bedrijven besloten met de 
ontwikkeling van vaccins te stoppen. Dit alles heeft de ontwikkeling van vaccins vele jaren geschaad.

Alle middelen ingezet

Toen duidelijk werd dat het coronavirus zou uitmonden in een grote crisis besloot de Europese 
Investeringsbank al haar financieringsinstrumenten, en alle technologie die de wetenschap te bieden had, 
in te zetten om bedrijven en de samenleving te helpen. Daarbij richtten we ons niet op één bedrijf of 
techniek. We benaderden ontwikkelaars van traditionele en van nieuwe vaccins, zoals BioNTech in 
Duitsland, dat een van de meest toegepaste mRNA-vaccins ontwikkelde. mRNA is een nieuwe technologie 
die de weg kan vrijmaken voor vaccins voor de behandeling van vele andere ziekten, waaronder kanker. 

Niet elk project dat de Bank tijdens deze crisis steunde leidde tot resultaat, maar we hadden niet de luxe 
om te hopen op één oplossing die voor iedereen zou werken. Evenmin hadden we de tijd om uit te 
zoeken wat de beste oplossingen waren en alleen deze te steunen. In plaats daarvan namen we gedurfde 
en soms risicovolle besluiten. Nu beschikken we over vele vaccins die overal ter wereld hun werk doen.

WAAROM EEN CRISIS OM 
GEDURFDE IDEEËN VRAAGT

Om uit deze pandemie te komen en toekomstige crises voor te zijn, moeten 
we meer risico nemen en nog innovatiever zijn als het gaat om COVID-19-
vaccins en alle soorten biowetenschappelijk onderzoek

Door Cristina Niculescu en Nadya Velikova
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En we verwachten nog meer succesverhalen. In oktober keurden we een lening goed van € 45 miljoen 
voor de productie van een COVID-19-vaccin door het Spaanse Hipra. Dit vaccin, dat zich nog in de 
klinische testfase bevindt, is gebaseerd op de traditionele recombinant eiwit-technologie. Het is zo 
aangepast dat het effectiever is tegen COVID-19-varianten en het kan in een gewone koelkast worden 
bewaard. Dit laatste is vooral handig in ontwikkelingslanden en afgelegen gebieden, waar men vaak 
niet de speciale vriezers heeft die voor het BioNTech-vaccin nodig zijn.

Nu of nooit

Als we de wijze waarop vaccins worden geproduceerd en gedistribueerd willen verbeteren, dan is dit 
het moment. Mogelijke oplossingen zijn het aanleggen van voorraden essentiële geneesmiddelen, 
ondersteuning van vaccinproductie op andere locaties, delen van kennis en technologieën, 
ontwikkeling van f lexibele productie-eenheden en investeren in meer geavanceerde 
productiemethoden. Het doel: een omvangrijke, wereldwijde vaccinvoorraad voor een snelle en 
doelmatige reactie op crises.

Bij de Bank besteden we steeds meer tijd aan de distributie van vaccins en aan bedrijven die 
voorraden van door anderen ontwikkelde vaccins kunnen produceren. We moeten manieren 
vinden om vaccins op meer plaatsen te produceren, waardoor we ook meer afgelegen gebieden 
kunnen helpen, vooral in armere landen. Om vaccinproductie te stimuleren, zijn we nauwer gaan 
samenwerken met de Europese Commissie, de Wereldgezondheidsorganisatie, de Coalition for 
Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) en andere gezondheidsorganisaties.

In juni 2021 sloten we met het Belgische biotechnologiebedrijf Univercells een transactie ter waarde van 
€ 30 miljoen voor de mondiale distributie van vaccins. Het bedrijf wil de productie van grote 
hoeveelheden COVID-19-vaccins uitbreiden naar een nieuwe Belgische locatie en helpen met de bouw 
van andere fabrieken wereldwijd om vaccinvoorraden aan te leggen. Intussen zijn BioNTech en de 
Europese Unie samen op zoek naar productielocaties voor het mRNA-vaccin in Afrika. Mogelijke locaties 
zijn Rwanda en Senegal.

Financiering van een belofte

De EIB-steun voor de sector biowetenschappen gaat lang terug. We investeren meer dan € 800 miljoen 
per jaar in deze sector. De afgelopen tien jaar verleenden we jaarlijks meer dan € 1 miljard aan kredieten 
voor de zorginfrastructuur. Onze portefeuille voor COVID-19 omvat meer dan twintig vooraanstaande 
Europese bedrijven met veelbelovende vaccins, behandelingen en tests, goed voor een totale 
investering van ongeveer € 770 miljoen.

Het zou geweldig zijn als we de komende jaren een explosie aan investeringen zien voor 
wetenschappelijk onderzoek en innovatie vanuit de biowetenschappen in brede zin, naast meer steun 
voor medische opleidingen en gezondheidszorg. Afgezien van COVID-19 zijn er veel 
gezondheidsproblemen die moeten worden opgelost. We moeten ‘out of the box’ denken en meer 
vertrouwen hebben. Als wetenschappers gaat ons hart sneller kloppen van deze nieuwe 
risicobereidheid. Het zal de wereld beter maken en ons behoeden voor toekomstige crises waarvan we 
ons nu nog geen voorstelling kunnen maken.

Cristina Niculescu en Nadya Velikova, beiden specialist biowetenschappen bij de Europese Investeringsbank

“ Toen duidelijk werd dat het coronavirus zou uitmonden in een grote crisis 
besloot de Europese Investeringsbank al haar financieringsinstrumenten, en alle 

technologie die de wetenschap te bieden had, in te zetten om bedrijven en de 
samenleving te helpen. ”
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EEN VOLGENDE PANDEMIE

W e moeten onder ogen zien dat er opnieuw een pandemie zal komen – dat is simpelweg 
onvermijdelijk. Maar bestuurders hebben de neiging te doen alsof dat niet zo is. Dat komt 

doordat de voorbereiding duur is en het lang kan duren voordat deze kosten zijn terugverdiend. 
We moeten ervoor zorgen dat bestuurders deze voorbereiding steunen, nu de impact van COVID-19 
nog vers in het geheugen ligt.

Maar COVID-19 is natuurlijk nog niet weg. We kunnen ons verheugen op het einde van de pandemie, 
maar de ziekte zal bij ons blijven en mogelijk endemisch worden. De impact die de ziekte heeft gehad 
op het leven, de maatschappij en de economie was enorm. Als we ervoor willen zorgen dat de 
volgende pandemie minder catastrofale gevolgen heeft, moeten wetenschappers en 
bestuurders zich samen voorbereiden op een nieuwe en ander soort gezondheidscrisis. We 
kunnen niet precies voorspellen wat voor ziekte zal toeslaan, maar de lessen die we tijdens 
deze pandemie hebben geleerd kunnen we – nu – bij onze planning voor de toekomst 
gebruiken.

Een EU-autoriteit voor noodsituaties op gezondheidsgebied

De Europese Unie is in februari 2021 gestart met een belangrijk nieuw project om voorbereid te zijn op 
de volgende pandemie: de EU-autoriteit voor paraatheid en respons inzake noodsituaties op 
gezondheidsgebied (HERA). Dit gezamenlijk initiatief om nationale actoren te mobiliseren kan zich op 
verschillende manieren gaan ontwikkelen, maar moet in ieder geval leiden tot een betere coördinatie 
wat betreft dreigingsanalyse en kennisdeling. HERA kan zich ook ontwikkelen tot een zelfstandige 
autoriteit die ervoor zorgt dat de EU-initiatieven op elkaar worden afgestemd en dat internationale 
bedreigingen worden aangepakt. Beoogde doelen zijn het aanpakken van de versnippering die nadelig 
was voor inspanningen overal in de Europese Unie, anticiperen op toekomstige bedreigingen, 
risicobeoordeling, modellering, in kaart brengen van behoeften en monitoring. Monitoring zal bij de 
volgende pandemie essentieel zijn omdat we de ziekte hierdoor sneller kunnen bestrijden. HERA zal 
tijdens noodsituaties ook bestrijdingsmaatregelen ontwikkelen en financieren.

De Europese Investeringsbank heeft met de Europese Commissie gesproken over het beste 
financieringsmodel voor HERA, waarbij moet worden gedacht aan InvestEU, speciale instrumenten zoals 
de InnovFin-financieringsfaciliteit voor besmettelijke ziekten en andere innovatieve instrumenten. Dit 
is ingewikkelder dan gewoon een project vinden en het van geld voorzien. Er moet worden gekeken 
hoe de financiering het best kan worden aangewend om private investeringen aan te trekken. Wij 
verstrekken financiering wanneer de markt tekortschiet, waarbij we alternatieve investeringen 
aanmoedigen en additionaliteit waarborgen door sociale en economische impact te leveren.

Al voordat COVID-19 is verslagen, moeten overheden, wetenschappers, 
zorgstelsels en financiële en ontwikkelingsorganisaties de lessen van het 
coronavirus evalueren en een draaiboek opstellen voor toekomstige 
pandemieën

Door Dana Burduja en Anna Lynch
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“ Als we een bedrijf steunen, is dat altijd omdat we 
mogelijkheden voor een revolutionaire ontwikkeling zien. ”

Maar de ontwikkeling van geneesmiddelen of vaccins duurt over het algemeen zo’n tien tot twaalf jaar. 
Het risico bestaat dat, als we even niet opletten, de aandacht – en het onderzoeksgeld – naar andere 
terreinen gaat zodra COVID-19 alleen nog meer een vervelende herinnering is.

Andere bedreigingen

Het is niet gezegd dat de volgende pandemie ook door een virus zal worden veroorzaakt.

Antimicrobiële resistentie is een reële dreiging die ons volgende mondiale probleem kan zijn. 
Toch zijn er maar zeer weinig bedrijven die in antimicrobieel onderzoek investeren of 
middelen in de pijplijn hebben die tot innovatieve nieuwe antibiotica kunnen leiden. De 
Europese Investeringsbank steunt antimicrobieel onderzoek via het AMR-actiefonds. Als bank van de EU 
investeerden we € 20 miljoen in dit fonds en speelden we een grote rol bij het opzetten ervan.

Hierbij werkten we samen met de International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & 
Associations (IFPMA), farmaceutische bedrijven en de Wereldgezondheidsorganisatie. Er waren 
bijdragen van twintig grote farmaceutische bedrijven, onder wie Eli Lilly, Roche en Teva, en van de 
liefdadigheidsinstelling Wellcome. Het doel van het fonds is om voor het eind van dit decennium twee 
tot vier nieuwe antimicrobiële producten op de markt te brengen. Het is een moeilijke opdracht omdat 
deze inspanningen zich richten op de ontwikkeling van een product waarvan iedereen hoopt dat het 
nooit zal worden gebruikt.

Algemeen belang boven winst

Juist bij dit soort investeringen speelt de Europese Investeringsbank een essentiële rol. Wanneer private 
beleggers de risico’s te groot vinden, moeten wij kijken of er sprake is van een algemeen belang – 
waarbij winst op de tweede plaats komt. Het is onze taak te zorgen voor financiële steun en innovatieve 
fiscale instrumenten om de technologieën te ontwikkelen, totdat private beleggers voldoende van het 
succes overtuigd zijn om eveneens te investeren. Als bank van de EU investeerde we bijvoorbeeld vóór 
de pandemie al in BioNTech en steunde het kankeronderzoek van het bedrijf. Bij onze steun aan 
pioniers maken we vooral gebruik van onze eigen instrumenten of van door de Europese Commissie 
gegarandeerde faciliteiten.

De invulling van deze beleidsprioriteiten is een afspraak tussen de Europese Investeringsbank en de 
Europese Commissie. We beschikken over een speciaal team biowetenschappers met uiteenlopende 
achtergronden, waarbij ieder teamlid eigen interesses en contacten meebrengt op grond van eerdere 
ervaringen in de sector. We volgen de markt en bestuderen wetenschappelijke literatuur om te bepalen 
waarin we moeten investeren. Juist omdat het de bedoeling is dat we met pioniers werken, gaat het ook 
weleens mis. Maar als we een bedrijf steunen, is dat altijd omdat we mogelijkheden voor een 
revolutionaire ontwikkeling zien.

Dana Burduja is senior gezondheidseconoom en Anna Lynch is senior specialist biowetenschappen. 
Beiden werken bij de afdeling Biowetenschappen en gezondheid van de Europese Investeringsbank
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VACCINATIE IN AFRIKA

M inder dan 2% van de 3 miljard vaccindoses die wereldwijd zijn toegediend, zijn toegediend in 
Afrika. Een nieuwe faciliteit voor vaccinproductie aan het Institut Pasteur de Dakar in Senegal is 

onderdeel van een continentbrede strategie om deze kloof te dichten en de Afrikaanse capaciteit voor 
vaccinproductie te vergroten. “De coronapandemie laat zien dat er in Afrika meer moet worden 
gevaccineerd”, zegt dr. Amadou Sall, directeur van het instituut. “Om de overdracht van de ziekte een 
halt toe te roepen of de ernst van de ziekte te beperken, moeten we meer mensen vaccineren.”

Maar om de vaccinatiegraad te verhogen, moet Afrika meer doses veiligstellen. Nieuwe 
productiefaciliteiten op het continent zijn daarvoor hard nodig, aangezien Afrika op dit moment 99% 
van zijn vaccins importeert. De nieuwe faciliteit voor vaccinproductie aan het Institut Pasteur de 
Dakar wil eind 2022 elke maand 25 miljoen doses van een goedgekeurd COVID-19-vaccin 
produceren. “Als het gaat om de productie en verkrijgbaarheid van vaccins is Afrika volledig afhankelijk 
van andere landen”, zegt Ramon Ynaraja, vertegenwoordiger van de Europese Investeringsbank in 
Senegal. “Veel Afrikaanse landen, ook de rijkere, kunnen eenvoudigweg geen toegang krijgen tot 
vaccins op de markt. Daarom is de locatie in Senegal, die de hele productieketen zal bestrijken, zo 
belangrijk voor het continent.”

Een duur en complex proces

Programma’s voor vaccinproductie zijn duur en complex, ook voor organisaties als het Institut Pasteur 
de Dakar, dat meer dan tachtig jaar ervaring heeft met het ontwikkelen van vaccins en op dit moment 
de enige faciliteit in Afrika is die een vaccin maakt dat door de Wereldgezondheidsorganisatie is 
goedgekeurd. Onlangs werkte het instituut ook al samen met de Europese Investeringsbank en de 
Duitse ontwikkelingsbank KfW aan de massaproductie van snelle COVID-19-tests voor zorgverleners.

Om de ontwikkeling van de nieuwe faciliteit snel op gang te brengen, gaven de Bank en haar partners 
van Team Europa – de Europese Commissie, Frankrijk en Duitsland – subsidies, technische bijstand en 
scholing. Een ander lid van het team, België, werkt met Senegal aan een plan om het land te 
ontwikkelen als regionaal geneesmiddelencentrum, waarbij de Waalse overheid ook een Belgisch 
biotechbedrijf steunt dat het instituut zal helpen bij capaciteitsopbouw en technologieoverdracht. 
Andere internationale partners, onder wie de Verenigde Staten en de Wereldbank, steunen het project 
tijdens de ontwikkelingsfase, waarin de totale kosten tot wel € 200 miljoen kunnen oplopen.

“Dit specifieke project versterkt niet alleen het zorgstelsel, maar draagt ook bij aan werkgelegenheid, 
capaciteitsontwikkeling in de zin van kennis en personeel, en er wordt nieuwe technologie 
binnengehaald”, aldus dr. Sall.

Een fabriek voor COVID-19-vaccins in Senegal maakt deel uit van een plan om 
de regionale gezondheidszorg te verbeteren en het continent minder 
afhankelijk te maken van geïmporteerde vaccins

1:14

Hoe Team Europa bijdraagt aan de productie en verkrijgbaarheid van COVID-19-
vaccins in Afrika

https://www.youtube.com/watch?v=wbm5Z-hRyOU
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LEVEN EN DOOD

F rançois Salmon herinnert zich nog levendig het moment dat hij het bericht op zijn mobiele telefoon 
las: “Alles oké. Stolsel verwijderd. Patiënt maakt het goed.” Het was eind 2019 en een vrouw in het 

Vall d’Hebron-ziekenhuis in Barcelona had net daarvoor met succes een trombectomie ondergaan, 
enkele uren na haar herseninfarct. De operatieve behandeling was de eerste van een klinische proef 
door Anaconda Biomed, een startup in medische hulpmiddelen die de behandeling van herseninfarcten 
radicaal kan veranderen. “Ik ben blij dat we zorgprofessionals konden helpen levens te redden en 
invaliditeit na een herseninfarct konden verminderen”, zegt Salmon, sinds 2018 algemeen directeur van 
Anaconda.

Voor het uitvoeren van verdere proeven ontving Anaconda in oktober een risicokrediet van de Europese 
Investeringsbank van maximaal € 10 miljoen. De lening bracht het bedrijf ook de liquide middelen die 
het nodig had om tijdens de pandemie te kunnen doorwerken. “Het systeem van Anaconda is 
verrassend eenvoudig”, vertelt Tom Andersen, de EIB-ingenieur die bij de lening betrokken was. “Dit 
systeem biedt een rendabele en verbeterde behandeling.”

De schade beperken

Halsslagaders – die aan beide zijde van de hals van het hart naar de hersenen lopen – kunnen 
vernauwen, waardoor het risico op bloedstolsels toeneemt. Zo’n stolsel kan losschieten en een 
belangrijke ader blokkeren. Vitale delen van de hersenen krijgen dan geen bloed meer. Dit noemen we 
een beroerte. Hoe langer dit duurt, hoe groter de kans dat er blijvende schade optreedt, zoals 
verlamming en spraakproblemen. Bij traditionele technieken om stolsels te verwijderen blijven soms 
kleine stukjes van het stolsel achter, waardoor weer andere bloedvaten verstopt kunnen raken. 
Anaconda ontwikkelde een katheter die is ontworpen om de gehele bloedprop in één keer te 
verwijderen. De trechtervormige katheter, die uit zichzelf uitzet, bereikt een diameter van maximaal 
vijf millimeter – zo groot als de ader. Op deze manier kan de katheter het stolsel volledig omvatten en 
verwijderen. “Zodra het stolsel is weggenomen, treedt geen verdere schade op”, aldus Salmon.

De pandemie doorstaan – met behulp van de EU

Nu de klinische proeven achter de rug zijn, maakt Salmon de balans op: de resultaten bevestigen 
eerdere testuitslagen en voldoen aan alle verwachtingen wat betreft veiligheid en werkzaamheid van 
de eerste generatie katheters. Anaconda’s geavanceerde systeem heeft zeker een spectaculaire en 
positieve impact gehad op het leven van de patiënten na hun infarct. “De resultaten zijn tot nu toe heel 
erg goed”, vertelt Salmon, “maar we kiezen ervoor om voorzichtig te blijven aangezien het hier gaat om 
een zaak van leven en dood.”

Hoewel de meeste aandacht nu naar corona uitgaat, vinden er volop 
innovaties plaats die van belang zijn voor onze gezondheid in de toekomst. 
Een in Barcelona gevestigd bedrijf in medische technologie ontwikkelde een 
revolutionaire behandeling voor herseninfarcten
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P etri Vartiainen heeft als senior adviseur exportfinanciering zijn handen vol. “Wie weet wat de 
toekomst brengt of hoe lang de pandemie nog blijft voortslepen”, zegt Vartiainen, werkzaam bij 

Finnvera, een publieke financiële instelling die leningen en garanties verstrekt aan bedrijven en de Finse 
export steunt.

De pandemie treft allerlei bedrijven, met name exporteurs die op de wereldmarkt actief zijn. Bedrijven 
hebben nog steeds cashflow nodig om hun onkosten te betalen en investeringen te doen om 
concurrerend te blijven. Het Europees Garantiefonds, het coronaveiligheidsnet van de Europese 
Investeringsbank, komt op het juiste moment. “Hierdoor kunnen financiële instellingen als Finnvera 
lokale ondernemingen steunen die zwaar door corona zijn getroffen en hen toegang tot financiering 
geven”, zegt Roxana Popescu, kredietmedewerker bij de Europese Investeringsbank en verantwoordelijk 
voor kredietverlening in Scandinavië. Als bank van de EU garandeerde de EIB in april een groot 
deel van Finnvera’s toekomstige kredietportefeuille, waardoor de instelling € 650 miljoen 
aan nieuwe financiering kon vrijmaken voor middelgrote en grote bedrijven. Omdat export zo 
belangrijk is voor economische groei, draagt de EIB-steun voor Finnvera’s klanten bij aan 
internationalisering op een moment dat de pandemie dit anders misschien onmogelijk had gemaakt. 
De EIB ondertekende tientallen vergelijkbare garanties in heel Europa. Deze investeringen kunnen tot 
wel € 200 miljard voor de EU-economie aantrekken.

Nieuwe pijn voor exporteurs

Finnvera moet als staatsbank de financiële markten aanvullen en het aantal nieuwe bedrijven in Finland 
vergroten – en tegelijkertijd oude bedrijven helpen groeien. Als officiële exportkredietinstelling van 
Finland helpt zij ook de ongeveer 26 000 klanten in haar portefeuille om wereldwijd meer producten te 
verkopen. “Toen de pandemie begon, gingen we op zoek naar manieren om daarmee om te gaan”, 
vertelt Vartiainen. “De EIB was en is een waardevolle partner voor Finnvera en de Finse financiële 
sector.”

Coronaleningen in Zweden

De Europese Investeringsbank ondertekende een soortgelijke garantieovereenkomst met de Zweedse 
exportkredietmaatschappij SEK. Met deze garantie kan SEK € 467 miljoen aan nieuwe leningen 
verstrekken aan middelgrote en grote bedrijven. Deze transactie kan de Zweedse economie tot wel 
€ 1,1 miljard opleveren. De EIB investeert jaarlijks zo’n € 2 miljard in Zweedse projecten.

EEN RECEPT VOOR BANKEN

Het Europees Garantiefonds helpt banken om bedrijven in Europa overeind 
te houden. Lees hoe dit instrument voor coronaleningen werkt in Finland en 
Zweden
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DIGITALE OVERLEVERS

B atak Grill wil een verfijnde eetervaring bieden, geworteld in de tradities van de lokale grill. “We 
wilden iets nieuws op de markt brengen”, zo zegt Isabella Paver, financieel directeur van de Victus 

Group – de eigenaar van het restaurant. “De lokale bistro, maar dan moderner, voor zakenlunches en 
feesten.” Het restaurant deed het goed.

Tot corona kwam. “De lockdown kwam als een complete schok”, vertelt Paver. Het antwoord van Batak 
Grill was een bezorgservice. Maar daarvoor was een digitale ‘makeover’ nodig en moest een website 
worden opgezet. “Eerder hadden we ook wel een bezorgservice, maar nu wilden we alle producten 
bezorgen en een speciaal platform opzetten.” Het was een ingewikkeld proces: ze moesten rekening 
houden met privacywetgeving, de website geschikt maken voor mobiele telefoons en tablets én 
optimaliseren voor zoekmachines, investeren in marketing, systemen opzetten voor facturering en 
voorraadbeheer – en reclame maken op sociale media. Maar het werd een succes.

Batak vroeg steun bij de Kroatische Erste Bank, in de vorm van een door de EU-gegarandeerde lening, 
gedekt vanuit het Europees Investeringsfonds. “Mede dankzij deze lening konden we al deze 
veranderingen invoeren en onze online aanwezigheid flink vergroten”, aldus Paver. “Uiteindelijk 
hoefden we niemand te ontslaan.”

Digitalisering van gebouwen

Spaceflow laat zien hoe de digitale transformatie van invloed is op zoveel aspecten van ons leven – ook 
op gebouwen. “Onze missie is gebouwen verbinden met hun huurders”, vertelt Pavel Jiranek, Chief 
Operating Officer van Spaceflow.

Spaceflow biedt digitale diensten voor het beheer van gebouwen. Hiermee kunnen verhuurders goede 
huurders aantrekken en behouden – en hun winsten verhogen. Maar door de coronapandemie zijn 
huurders heel andere eisen gaan stellen. “Verhuurders staan steeds meer onder druk om hun gebouwen 
aantrekkelijker en bovenal veiliger te maken”, aldus Jiranek. “Ons product was in het verleden misschien 
een extraatje. Nu kun je niet zonder als je concurrerend wilt blijven.”

Spaceflow krijgt financiering van Day One Capital, een durfkapitaalfonds dat door het Europees 
Investeringsfonds wordt gesteund in het kader van het Investeringsplan voor Europa van de Europese 
Unie. Dankzij deze steun kan het bedrijf zijn product ontwikkelen, zo’n twintig nieuwe medewerkers 
aannemen en de activiteiten aanzienlijk uitbreiden.

Een Kroatisch restaurant en een Tsjechische app voor het beheer van 
gebouwen overleven de lockdowns en zijn klaar voor de toekomst
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ENERGIEZUINIGE APPARATEN

I n plaats van met speelgoed te spelen zoals andere kinderen deden, haalde Igor Spinella 
huishoudelijke apparaten uit elkaar om te zien hoe ze werkten. Toen hij acht jaar oud was, kwamen 

zijn ouders terug van het paddenstoelen plukken in de heuvels van Emilia Romagna. Bij thuiskomst ging 
een inbraakalarm af dat de kleine Igor die dag had ontworpen en geïnstalleerd.

“Ik was een ongewoon kind. Ik bracht de middagen door in onze garage om aan mijn uitvindingen te 
werken”, zegt Spinella, die op zijn veertigste oprichter en algemeen directeur is van Eggtronic, een 
bedrijf dat is gespecialiseerd in vermogenselektronica. Het bedrijf vroeg in minder dan tien jaar tijd 
meer dan 240 octrooien aan.

Maar zoals voor veel startups betekende de pandemie ook voor Eggtronic een zware tegenslag. 
Gelukkig kreeg het bedrijf een lening van € 15 miljoen van de Europese Investeringsbank, in het kader 
van haar coronavangnet: het Europees Garantiefonds. Eggtronic gebruikt deze financiering om te 
investeren in onderzoek en ontwikkeling voor producten die mogelijk van belang zijn voor de Europese 
klimaatdoelstellingen.

Als bank van de EU steunt de EIB innovatieve Europese bedrijven, voor wie het vaak moeilijker is om 
groeifinanciering te vinden dan voor hun tegenhangers in de Verenigde Staten of Azië. “Eggtronic 
kwam met zeer innovatieve producten op een gebied dat veel potentie heeft”, zegt Fabrizio Morgera, 
de EIB-investeringsmedewerker die bij de lening betrokken was.

De onzichtbare vriend

Spinella houdt zich bezig met vermogenselektronica. Hij noemt dit “de onzichtbare vriend die de 
wereld laat draaien.” Vermogenselektronica is de technologie die de elektrische stroom in elektrische 
en elektronische apparaten regelt door middel van transistors. Maar hierbij gaat altijd enige stroom 
verloren. Dit gebeurt vooral bij het in- en uitschakelen van de transistors.

Om apparaten zo energiezuinig mogelijk te maken, hebben techbedrijven in de afgelopen decennia de 
traditionele siliciumschakelaar in een elektrisch circuit vervangen door snellere galliumnitride-
transistors. Maar galliumnitride-transistors zijn duurder. Eggtronic nam de constructie van 
spanningsomvormers op de schop om de schakelverliezen nog verder te beperken. In de 
nieuwe constructie presteert standaard silicium even goed als galliumnitride, en presteert galliumnitride 
drie keer beter dan in de traditionele constructie.

Gemakkelijk en duurzaam

Meer stroom met minder energieverlies zorgt ervoor dat Eggtronic kleinere apparaten kan bouwen. En 
vanwege hun grote energiezuinigheid hebben de apparaten van Eggtronic een veel kleinere 
koolstofvoetafdruk.

Toen COVID-19 toesloeg “lukte het ons het hoofd boven water te houden”, zegt Spinella. “Met de EIB-
lening kunnen we weer naar de toekomst kijken.”

Een Italiaan gebruikt zijn oude passie voor uitvinden om energiezuinige 
elektronica te maken die de koolstofuitstoot aanzienlijk kan verminderen
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EEN BRIL MET GELUID

T ieners vinden de ideeën van hun ouders vaak irritant of niet relevant. Maar sinds Ferruccio Bottoni 
twee jaar geleden de Fauna-bril op de markt bracht, heeft zijn dochter deze non-stop gebruikt. “Ik 

besefte dat de bril echt goed moet zijn”, vertelt Bottoni, medeoprichter en algemeen directeur van 
USound.

Het bedrijf ontwikkelt en verkoopt microluidsprekers die zijn gebaseerd op de technologie achter 
micro-elektromechanische systemen (MEMS). Maar de coronapandemie zorgde voor een kink in de 
kabel. “De pandemie had een verlammend effect”, zegt hij. Daarom koos hij voor een lening van 
€ 15 miljoen van de Europese Investeringsbank. De financiering wordt gesteund vanuit het Europees 
Garantiefonds. “De Europese Investeringsbank gaf ons weer wat lucht.”

Van mechanica naar micro-elektronica

Audio-onderdelen zijn sinds de 19e eeuw niet veel veranderd. USound had het idee om 
microluidsprekers te bouwen gebaseerd op halfgeleidertechnologie. Door de spoel – die in 
conventionele siliciumsystemen beweegt – te vervangen, kunnen deze lichte, kleine luidsprekers 
worden ingebouwd in veel kleinere apparatuur, zoals audiobrillen en ultrasone toepassingen. “USound 
heeft de audiobranche opnieuw uitgevonden”, zegt Trudpert Schelb, ingenieur bij de Europese 
Investeringsbank en betrokken bij de lening. “Dit is de belangrijkste ontwikkeling op het gebied van 
luidsprekertechnologie in vele jaren.”

De MEMS-luidsprekers van USound hebben een grotere bandbreedte, die geschikt is voor zowel high-
definition audio als ultrasone toepassingen in superkleine apparaten. Ze gebruiken tot 80% minder 
energie dan de traditionele onderdelen. In een door Aziatische producenten gedomineerde markt zijn 
ze concurrerend geprijsd, ook al worden ze in Europa – vooral Italië – geproduceerd.

De technologie van USound berust op piëzo-elektriciteit. Kristallen met deze eigenschappen zetten uit 
of krimpen in een elektrisch veld. Om geluid te verspreiden moet de lucht worden bewogen. De kleine 
MEMS-constructie wordt daarom verbonden met een membraan, een soort zeer dun plastic folie dat op 
en neer beweegt. Het resultaat is een systeem dat net zo werkt als een standaard elektrodynamische 
luidspreker, maar waarbij de grote magnetische spoel is vervangen door ingebouwde piëzo-actuatoren 
op een MEMS-chip.

De coronapandemie verstoorde de toeleveringsketen van het bedrijf. Projecten liepen vertraging op of 
werden geannuleerd. Elektronische onderdelen zijn nog steeds zeer moeilijk te krijgen, waardoor 
projecten niet worden gestart. “De lening helpt ons enorm doordat deze onze cashflow-problemen 
oplost.”

Het Oostenrijkse hightechbedrijf USound maakt de kleinste luidsprekers ter 
wereld, met een digitale technologie die 80% minder stroom gebruikt
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WIE HET KLEINE NIET EERT...

E r wordt vaak gezegd dat kleine ondernemingen de ruggengraat van de Europese economie 
vormen. En dat is niet vreemd. De meeste EU-bedrijven zijn mkb-bedrijven, met in totaal meer dan 

100 miljoen mensen in dienst. En bijna allemaal zagen ze hun omzet tijdens de pandemie flink dalen. 

TourRadar, een techbedrijf in de reissector, vormde geen uitzondering. “We raakten 98% van onze 
omzet kwijt”, zegt medeoprichter en algemeen directeur Travis Pittman. TourRadar exploiteert een 
online platform waarop gebruikers meerdaagse reizen in meer dan 200 landen kunnen boeken. Het 
platform brengt meer dan 3 000 bedrijven samen, onder wie kleine touroperators die het anders 
moeilijk zouden hebben in een concurrerende markt. Maar de internationale reisbeperkingen dwongen 
deze partners tot een ‘winterslaap’. Pittmann: “Ze moesten een aanzienlijk deel van hun medewerkers 
ontslaan, onder wie lokale gidsen en ondersteunend personeel.”

De Europese Investeringsbank steunt TourRadar met een risicokrediet van € 14 miljoen in het kader van 
het Europees Garantiefonds, dat Europese bedrijven helpt de pandemie te overleven, hun personeel te 
behouden en uiteindelijk te groeien. Voor de investeerder levert een risicokrediet hetzelfde op als een 
investering in aandelen, maar de oprichters van de startup blijven volledig eigenaar. Met de lening kan 
het bedrijf ‘machine learning’ ontwikkelen, zodat het platform beter scoort op zoekmachines en zelf 
nauwkeuriger kan zoeken.

Wakker worden uit de winterslaap

Toerisme is een van de sectoren die het zwaarst door de pandemie zijn getroffen. Het aantal 
internationale reizigers daalde van 1,4 miljard in 2019 tot 400 miljoen in 2020. Om te overleven moest 
het in Wenen gevestigde bedrijf het anders gaan aanpakken. “We besloten ons platform open te stellen 
voor reisbureaus. Nu kunnen zij het platform gebruiken om een aantal van de 50 000 reizen uit ons 
aanbod te boeken”, aldus Pittman. “Op deze manier kunnen de aangesloten reisbureaus de beste lokale 
diensten voor hun klanten vinden, terwijl onze lokale partners er baat bij hebben dat ze beter  
zichtbaar zijn.”

Je zou misschien denken dat reisbureaus iets uit het verleden zijn. Maar alleen al in de 
Verenigde Staten zagen reisadviseurs in 2021 een stijging in het aantal klanten van 76% ten 
opzichte van de periode voor de pandemie. “We beschouwen deze ontwikkeling als een geweldige 
manier om deze groeimarkt aan te boren en daarmee zowel onze winst als die van onze lokale partners 
te vergroten”, legt Pittman uit.

Van spreadsheets naar apps

Sennder, toonaangevend expediteur in Europa, is nog een beter voorbeeld van deze symbiotische 
relatie tussen kleine bedrijven. De onderneming richt zich op vrachtvervoer over korte afstand en biedt 
verladers toegang tot haar aangesloten vloot van 12 500 vrachtwagens, die worden geëxploiteerd door 

Twee innovatieve ondernemingen komen er weer bovenop en geven andere 
kleine bedrijven meer armslag
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“ Voor de investeerder levert een risicokrediet hetzelfde op 
als een investering in aandelen, maar de oprichters van de 

startup blijven volledig eigenaar. ”

DE REMMEN LOS
Pedro Oliveira startte zijn vrachtbedrijf in 1991, samen met zijn vader. “Nu hebben we een vloot van dertig 
vrachtwagens die door heel Europa rijden en veertig mensen in dienst.” Het bedrijf vervoert voornamelijk 
bouwmaterialen, zoals zwaar metaal, cement, ijzer en hout vanuit het Iberisch schiereiland heel Europa in. 
“Het is een goede deal”, zegt hij, “aangezien het materiaal in Spanje en Portugal minder duur is.”

COVID-19 vormde een behoorlijk obstakel. “We hadden een paar moeilijke maanden”, vertelt Oliveira, die 
Transoliveira leidt vanuit het Portugese Oliveira do Hospital. “We trapten op de rem en onze vrachtwagens 
stonden drie maanden stil.”

Het familiebedrijf was in de loop van de tijd gestaag gegroeid en voor Oliveira was het van groot belang dat 
hij geen enorme verliezen zou lijden of, nog erger, zou moeten sluiten. “De situatie zorgde voor veel 
instabiliteit en onzekerheid. We wisten niet wat we konden verwachten”, legt hij uit.

Om de situatie het hoofd te bieden, sloot Oliveira een door de EU gegarandeerde lening af bij de Caixa Geral 
de Depósitos. De lening werd gesteund vanuit het Europees Investeringsfonds in het kader van het 
Investeringsplan voor Europa van de Europese Unie. Met de lening kon Oliveira onverwachte financiële 
tekorten opvangen, zijn rekeningen betalen en het allerbelangrijkst: zijn personeel behouden, ondanks de 
grote wereldwijde economische crisis. “De toekomst is nog onzeker, dus dan kun je het best op zeker spelen”, 
besluit hij.

kleine, onafhankelijke vervoerders. De pandemie leidde tot grootschalige ontwrichting van de sector, 
maar Sennder bleek veerkrachtig. “Toen de EU-landen reisbeperkingen begonnen op te leggen, 
kwamen veel kleine transportbedrijven in de problemen. Maar dankzij het langetermijncontract dat 
Sennder met grote verladers had, werden hun vervoerders niet zo hard geraakt”, vertelt Aleksandar 
Mihajlovic, de EIB-investeringsmedewerker die zowel bij dit project was betrokken als bij de transactie 
met TourRadar.

De Europese Investeringsbank verleende Sennder een risicokrediet van € 35 miljoen voor de 
ontwikkeling van vrachtsoftware die verladers en vervoerders met elkaar in contact brengt. Gezien de 
impact van COVID-19 op toeleveringsketens overal ter wereld, is het versterken van bedrijven als 
Sennder noodzakelijk. “De vervoerssector is nog lang niet gedigitaliseerd. Veel kleine bedrijven 
gebruiken nog altijd spreadsheets om de verzending te organiseren. De software van Sennder is voor 
zo’n traditionele sector echt een stap richting toekomst”, meent Mihajlovic. “Door zich op digitalisering 
en automatisering te richten, maken ze het systeem efficiënter en dringen ze de koolstofuitstoot terug.”
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“ Klimaatverandering is het meest urgente probleem waar de wereld op dit moment mee te 
maken heeft. En toch is het voor de meest innovatieve klimaatactieprojecten moeilijk om 
financiering te vinden, omdat ze als risicovol worden beschouwd, met name in ontwikkelingslanden. 
De Europese Investeringsbank helpt bij het opzetten van partnerschappen met publieke donoren, 
om de risico’s voor private investeringen in klimaatactie en milieuduurzaamheid te verkleinen. 
Alleen door samen op te treden, kunnen we een verschil maken. ”
Milena Messori, afdelingshoofd Equity- en microfinanciering buiten de EU, EIB



Als klimaatbank van de EU voegde de EIB een nieuwe 
dimensie toe aan haar Routekaart voor het klimaat, met 
een Adaptatieplan en een raamwerk dat moet 
waarborgen dat haar kredietnemers voldoen aan het 
Klimaatakkoord van Parijs.

Investeringen en advisering op het gebied van de 
ruimte, de circulaire economie en stedelijk vervoer 
dragen bij aan een duurzame toekomst.
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“ De EIB is inmiddels een echte klimaatbank”, sprak uitvoerend vicevoorzitter van de Europese 
Commissie Frans Timmermans bij de lancering van het Adaptatieplan van de Europese 

Investeringsbank. “Dat heeft zich in minder dan drie jaar tijd voltrokken en in de financiële sector staat 
dat gelijk aan een revolutie.” De Routekaart voor het klimaat is een vijfjarenplan van de Europese 
Investeringsbank waarin staat beschreven hoe we onze beloften met betrekking tot het klimaat en 
milieuduurzaamheid gaan nakomen. De publicatie van de Routekaart in 2020 was een mijlpaal. De focus 
ligt nu op de implementatie van de Routekaart en op het ontwikkelen van de serie nieuwe 
benaderingen die daarin zijn opgenomen.

Dit jaar richtte ons werk in het kader van de Routekaart zich op:

•  De lancering van het EIB-Adaptatieplan dat bijdraagt aan de doelen van de EU-Adaptatiestrategie 
binnen en buiten de EU. We beloofden om uiterlijk in 2025 de steun voor adaptatie te vergroten tot 
15% van de totale klimaatfinanciering van de bank. Dit betekent een verdrievoudiging van de 
middelen die in de afgelopen vijf jaar naar adaptatie gingen. De aandachtsgebieden variëren van 
overstromings- en kustbeheer, bescherming van steden en een veerkrachtige infrastructuur, tot 
onderzoek en ontwikkeling op het gebied van innovatie ten behoeve van adaptatie. EU-klanten 
hebben toegang tot een platform voor adviesdiensten dat hen kan helpen bij hun adaptatieplanning 
en -investeringen. Onze steun voor klanten buiten de Europese Unie zal zich toespitsen op de meest 
kwetsbare gebieden, met name in de minst ontwikkelde landen en in kleine eilandstaten in 
ontwikkeling.

•  De lancering van het Paris Alignment for Counterparties framework (PATH), waarmee de EIB-
Groep de eerste multilaterale bank is die niet alleen rekening houdt met de klimaatgevolgen van de 
door haar gefinancierde projecten, maar ook met de activiteiten van haar kredietnemers in bredere 
zin. PATH moet waarborgen dat door de EIB gefinancierde projecten in lijn zijn met het Klimaatakkoord 
van Parijs, en dat de financiële partners stappen zetten om hun bedrijfsactiviteiten koolstofarm te 
maken en beter bestand tegen klimaatverandering. In het kader van dit nieuwe initiatief zullen we 
technische bijstand verlenen aan zakelijke kredietnemers met een hogere uitstoot en aan financiële 
intermediairs om hen te helpen aan het Klimaatakkoord van Parijs te voldoen.

•  Goedkeuring van het uitgebreide voorstel van de EIB-Groep ter ondersteuning van het 
Mechanisme voor een rechtvaardige transitie, dat laat zien hoe onze kredietverlening, onze 
financiële instrumenten, en ook onze technische bijstand en adviesdiensten, de regio’s en mensen 
kunnen helpen die nog de langste weg hebben te gaan. Binnen de Europese Unie steunt de EIB-Groep 
alle pijlers van het Mechanisme voor een rechtvaardige transitie. Buiten de Europese Unie steunen we 
de rechtvaardige transitie in de context van een breder ontwikkelingsmandaat.

EEN ECHTE KLIMAATBANK

In 2021 richtten we ons op de invoering van de Routekaart voor het klimaat, 
met nieuwe benaderingen om klimaatdoelen te helpen bereiken.
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We boeken ook aanzienlijke vooruitgang op de volgende gebieden:

•  Herziening van het Kader voor milieu- en sociale duurzaamheid van de EIB-Groep dat moet 
waarborgen dat we milieu-, klimaat- en sociale acties beter en systematischer opnemen in ons beleid 
en onze normen, onder andere door het monitoren van en het rapporteren over de impact en 
ontwikkelingsresultaten. In 2021 vond een openbare inspraakronde plaats en verwacht wordt dat het 
nieuwe beleid in het eerste kwartaal van 2022 operationeel wordt.

•  Evaluatie van het Kredietbeleid inzake vervoer waarin de prioriteiten voor de EIB-steun binnen 
het kader van de Routekaart voor het klimaat opnieuw worden bepaald en de impact van onze 
toekomstige investeringen in vervoer wordt vergroot. In 2021 vond een openbare inspraakronde 
plaats. Verwacht wordt dat het nieuwe beleid in het eerste kwartaal van 2022 wordt goedgekeurd.

“ De EIB is een echte klimaatbank ”

Vicepresident Ambroise Fayolle over hoe de Routekaart voor het klimaat 
bijdraagt aan een groen herstel van COVID-19 en de doelen van de Europese 
Green Deal ondersteunt1:49

https://www.youtube.com/watch?v=FUaV1RsdYi0
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T homas Grübler was 26 toen hij en zijn vrienden voor hun onderzoeksproject aan de Technische 
Universiteit van München een CubeSat maakten en zich realiseerden dat deze ook buiten de 

universiteit bruikbaar was. Ze zagen een bedrijf voor zich dat deze satellieten – die niet groter zijn dan 
een schoenendoos – de ruimte in zou sturen om de hele wereld thermisch te bewaken en zo te 
beschermen tegen de gevolgen van de natuurbranden die door de opwarming van de aarde worden 
veroorzaakt. Dus richtten zij OroraTech op. “Veel bedrijven en investeerders denken dat je minder winst 
maakt als je iets goeds doet om klimaatverandering tegen te gaan”, zegt Grübler, inmiddels 30 en de 

CEO van OroraTech. “Dat is niet waar. Je kunt een bedrijf zo opzetten dat je 
juist meer winst maakt als je iets goeds doet voor de aarde.”

Innovatieve technologieën zoals die van OroraTech zijn essentieel 
om de door internationale instellingen vastgestelde klimaatdoelen 
te behalen en om gemeenschappen te helpen zich aan de gevolgen 
van klimaatverandering aan te passen. Maar voor succesvolle 
startende techbedrijven is het moeilijk om aan geld te komen om hun 

onderzoek af te ronden en hun bedrijf op te bouwen – de zogenaamde groeifase van de levenscyclus 
van een bedrijf. Gelukkig voor OroraTech heeft Bayern Kapital – de durfkapitaaltak van de staat Beieren 
– een fonds van € 165 miljoen opgezet om in groeibedrijven te investeren. “We hopen hiermee grote 
Beierse bedrijven te creëren die zelfs grote Duitse of Europese bedrijven worden, met veel banen en 
een impact op het bbp”, zegt Monika Steger, beheerder van het Wachstumsfonds Bayern 2 bij Bayern 
Kapital.

Het investeringskapitaal van Bayern Kapital is afkomstig van de Beierse staat en, in het geval van 
Wachstumsfonds Bayern 2, ook van de Europese Investeringsbank. Groeibedrijven doen doorgaans een 
beroep op durfkapitaal, dat in de Verenigde Staten en China eenvoudiger kan worden verkregen dan in 
Europa. Dat belemmert hun groei of leidt ertoe dat ze worden gekocht door grotere, niet-Europese 
bedrijven. Als bank van de EU investeerde de EIB daarom in maart € 50 miljoen in Wachstumsfonds 
Bayern 2. “Dit soort investeringen stimuleert de ondernemingsgeest die zo hard nodig is voor een 
sterke economie en die in Duitsland achterblijft”, aldus Michael Raschke, hoofd van de EIB-
beleggingsunit voor Duitse banken.

Kleine satellieten en een Beiers durfkapitaalfonds

OroraTech gebruikt openbare gegevens van satellieten van NASA en het Europees Ruimteagentschap 
in zijn eigen software. Maar in januari 2022 zal het zijn eerste eigen CubeSat lanceren. Over vijf tot tien 
jaar wil OroraTech een netwerk van 100 tot 200 satellieten hebben die elk half uur een volledig beeld 
van het aardoppervlak kunnen maken. De satellieten meten de temperatuur van het 
aardoppervlak met een zeer hoge resolutie. Nu er door de opwarming van de aarde zoveel 
natuurbranden zijn, is dit van groot belang. “Ons bedrijf is zeer belangrijk voor ons. Maar we 
werken aan iets dat zeer belangrijk is voor iedereen”, zegt Grübler. “En dat is zorgen voor onze planeet.”

SILICON VALLEY AAN DE ISAR

Een Beiers durfkapitaalfonds steunt groeibedrijven als OroraTech, dat de 
opwarming van de aarde wil vertragen door natuurbranden te helpen blussen

“ Je kunt een bedrijf zo 
opzetten dat je juist meer 
winst maakt als je iets goeds 
doet voor de aarde. ”
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RUIMTE VOOR IEDEREEN

E nduroSat begon zijn reis naar de ruimte in 2015, op een zolder van 25 vierkante meter in Sofia. 
Raycho Raychev, de nu 38-jarige oprichter en CEO van het bedrijf, vormde een team van vier 

intelligente, jonge ingenieurs die de ruimte toegankelijker wilden maken voor wetenschappers en 
ondernemers overal ter wereld. “Volgens ons kan het leven op aarde fundamenteel verbeteren als er 
universele toegang tot de ruimte is”, aldus Raychev.

De flexibele, veelzijdige NanoSats van EnduroSat, die voor elke missie opnieuw geprogrammeerd 
kunnen worden, openen mogelijkheden voor ruimteonderzoek door bedrijven en wetenschappers. Met 
de software van het bedrijf kunnen de kleine satellieten meerdere missies uitvoeren zonder dat de 
hardware hoeft te worden aangepast. “Satellieten zijn gewoonlijk gemaakt voor één specifieke sensor”, 
legt Raychev uit. “Maar wij hebben een satellietplatform gebouwd dat met verschillende sensoren en 
elektronica kan werken, zodat de hardware niet voor elke lading hoeft te worden vervangen.” De 
aanpak van het bedrijf is ook goed voor de ruimte zelf, omdat er nu minder satellieten en 
lanceringen nodig zijn. Dit leidt tot minder CO2-uitstoot en minder ruimteafval.

Financieringsproblemen

Maar de coronapandemie zorgde voor een moeilijke tijd. Het bedrijf kreeg te maken met vertragingen 
bij de raketlanceringen, een tekort aan onderdelen en logistieke problemen door reis- en 
vervoersrestricties voor technici en onderdelen. Daarom wendde het zich tot de Europese 
Investeringsbank voor financiering. De Bank verstrekte EnduroSat een risicokrediet van maximaal 
€ 10 miljoen, gedekt vanuit het Europees Garantiefonds. “EnduroSat is een innovatief, klein bedrijf dat 
actief is in de strategische ruimtevaartsector en door de pandemie werd getroffen”, vertelt Luis Cervera 
Lozano, investeringsmedewerker bij de EIB.

EU-prioriteiten in de ruimte

De ruimtevaartindustrie is een strategische prioriteit voor de Europese Unie. De sector, die ooit door 
overheidsgesteunde entiteiten werd gedomineerd, verandert drastisch nu nieuwe, private bedrijven 
zich dankzij technologische ontwikkelingen op de markt kunnen begeven. Volgens het Europees 
Ruimteagentschap levert elke euro die in de ruimtevaartsector wordt geïnvesteerd gemiddeld zes euro 
op voor de economie, waardoor de sector van groot belang is voor groei, concurrentievermogen en 
hoogwaardige werkgelegenheid. Bovendien kunnen ruimtetechnologie in een baan om de aarde en 
toepassingen op aarde bijdragen aan concurrentievoordelen in een groot aantal sectoren, zoals de 
maritieme sector, de luchtvaart, de landbouw, het beheer van natuurlijke grondstoffen, verzekeringen, 
financiële handel en logistiek.

“Het is fantastisch om te zien dat de EIB zich voor de ruimtevaartsector interesseert”, aldus Raychev, 
“omdat het een gebied is dat elk jaar een grotere rol zal gaan spelen.”

Dankzij de technologie van EnduroSat, een Bulgaars bedrijf dat nanosatellieten 
maakt, betalen wetenschappers en bedrijven minder voor het gebruik van 
ruimtesensoren en -apparatuur.
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SUBATOMAIRE 
KLIMAATOPLOSSINGEN

O n het prachtige gebied aan de rand van Lund wordt een van de grootste Europese projecten voor 
onderzoeksinfrastructuur gerealiseerd: de European Spallation Source (ESS), dat eigendom is van 

dertien Europese landen en de thuisbasis wordt voor ’s werelds krachtigste neutronenbron. Door te 
werken met onderzoekers vanuit de hele wereld, wil deze faciliteit de weg effenen voor 
wetenschappelijke doorbraken en de grootste vragen van de mensheid beantwoorden: door zich op 
het allerkleinste te richten en materialen op nanoschaal te onderzoeken met behulp van subatomaire 
deeltjes. “ESS zal van invloed zijn op vele terreinen die voor ons allemaal van vitaal belang zijn”, aldus 
Pia Kinhult, hoofd gastlandbetrekkingen. “We maken deel uit van de keten die innovatie in Europa moet 
stimuleren en oplossingen probeert te vinden voor klimaatverandering en andere maatschappelijke 
uitdagingen.”

Maar het bouwen van een faciliteit met een lengte van 700 meter (en een oppervlakte van dertien 
voetbalvelden), uitgerust met vijftien geavanceerde laboratoria en een 600 meter lange 
protonenversneller, is een grote investering. De Europese Investeringsbank steunt ESS met een 
kredietfaciliteit om ervoor te zorgen dat Europa voortrekker blijft op het gebied van internationaal 
wetenschappelijk onderzoek.

Snellere en slimmere neutronenexperimenten

Laat je niet misleiden door de microscopisch kleine omvang van neutronen; het zijn krachtige 
instrumenten waarmee we de wereld om ons heen kunnen doorgronden Deze deeltjes in de kern van 
een atoom bieden ten opzichte van andere technologieën aanzienlijke voordelen voor onderzoek naar 
allerlei soorten materie en materialen. “Neutronen zijn snel, slim en ‘vriendelijk’, omdat ze – anders dan 
röntgenstralen – het voorwerp van onderzoek niet vernietigen”, legt Kinhult uit. “Ze maken het mogelijk 
kwetsbare monsters te onderzoeken, zoals eiwitten en levende cellen, en waterstof op te sporen, dat 
een cruciale rol speelt in bijna alle biologische processen.”

Europese steun voor innovatie in Zweden 

Spallatie is het proces waarbij neutronenstralen worden geproduceerd door een wolfraamdoel te raken 
met protonen die zijn versneld tot bijna de lichtsnelheid. Door de vrijgekomen neutronen te observeren 
terwijl ze door materialen gaan, kunnen de onderzoekers begrijpen hoe atomen en moleculen in de 
monsters op elkaar reageren en zich gedragen. Dit helpt weer bij het verbeteren van materialen of bij 
het maken van nieuwe materialen.

In 1932 bewees James Chadwick het bestaan van neutronen in een betrekkelijk klein laboratorium in 
Engeland. Voor de huidige experimenten met neutronen zijn echter grotere faciliteiten en meer 
geavanceerde instrumenten nodig. ESS vergde een enorme inspanning en de realisatie nam vele jaren 

Een Zweedse onderzoeksfaciliteit voor neutronen wil Europees materiaal- 
onderzoek en groene innovatie naar een ongekend hoog niveau tillen
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in beslag. De bouw werd in december 2021 afgerond. “De bouw van dergelijke faciliteiten is nooit 
eenvoudig geweest”, zegt Kinhult. “We realiseerden ons al in een vroeg stadium dat we ons moesten 
verzekeren van liquide middelen, niet alleen voor de bouw maar ook ter ondersteuning van onze 
operationele capaciteit in de komende jaren.

De EIB-financiering van € 50 miljoen voor ESS wordt gegarandeerd vanuit InnovFin - EU-financiering 
voor innovatieve ondernemingen, een initiatief van de EIB-Groep in samenwerking met de Europese 
Commissie in het kader van Horizon 2020, het onderzoeks- en innovatieprogramma van de EU. De 
kredietfaciliteit is de derde tranche sinds 2016, voor een totaalbedrag van € 200 miljoen. “InnovFin 
verstrekt financiering ter ondersteuning van onderzoeks- en innovatieprojecten, zoals 
onderzoeksinfrastructuur”, vertelt Aristomenis Pofantis, hoofdingenieur duurzame en 
digitale sectoren bij de Europese Investeringsbank. “Met deze kredietlijn wilde de EIB ervoor 
zorgen dat dit zeer ambitieuze project zonder kostbare vertragingen kan worden voltooid, 
ondanks de aanhoudende problemen als gevolg van de coronapandemie.”

Groener onderzoek en groenere innovatie in Europa

Europa liep altijd al voorop bij neutronenonderzoek, maar ESS is veel meer dan enkel een 
neutronenbron. Deze onderzoeksinfrastructuur zal ervoor zorgen dat wij in Europa en de rest van de 
wereld op een andere manier tegen onderzoek aankijken. De faciliteit zal elk jaar tot 3 000 onderzoekers 
verwelkomen van universiteiten, instellingen en bedrijven uit de hele wereld, die zo’n 800 experimenten 
zullen uitvoeren. “Samenwerking staat binnen ESS centraal”, zegt Kinhult. “We beschikken over een 
breed aanbod aan instrumenten die onderzoekers kunnen gebruiken om experimenten uit te voeren 
en de kwalitatief betere onderzoeksgegevens te verkrijgen die nodig zijn om oplossingen te vinden 
voor hedendaagse problemen.”

De onderzoeksfaciliteit heeft een groene dimensie en voorziet niet alleen in unieke 
onderzoeksmogelijkheden op het gebied van duurzaamheid en klimaat, maar verwarmt met haar 
overtollige energie ook duizenden woningen en andere gebouwen in de omgeving. “Tegenwoordig is 
alles gebaseerd op onderzoeksgegevens, ook de strijd tegen klimaatverandering”, zegt Kinhult. “Met de 
experimenten in onze faciliteit dragen we bij aan de ontwikkeling van innovatieve en duurzamere 
materialen, en milieuvriendelijkere energie- en vervoersoplossingen.

“ Laat je niet misleiden door de microscopisch kleine omvang 
van neutronen; het zijn krachtige instrumenten waarmee we de 

wereld om ons heen kunnen doorgronden. ”
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OPNIEUW IN DE MODE

H et begon allemaal met een eenvoudige gele jurk gemaakt van oude, afgedankte spijkerbroeken. 
Het was het eerste kledingstuk dat zeven jaar geleden volledig van gerecyclede kleding werd 

gemaakt door het toen nog nieuwe bedrijf Renewcell. “De jurk was revolutionair”, vertelt Tahani 
Kaldéus, hoofd onderzoek en ontwikkeling bij Renewcell. “De voetafdruk van consumptie in de mode-
industrie werd hierdoor volkomen veranderd.”

Toen het textielrecyclingbedrijf uit Stockholm zijn gele jurk in juni 2014 op een catwalk aan de mode-
industrie toonde, waren de reacties enthousiast omdat de jurk er niet anders uitziet dan een jurk van 
een bekend kledingmerk. Het verschil zit hem echter in de technologie. Renewcell is een van de eerste 
bedrijven die op industriële schaal van oude kleding nieuw textiel maakt met behulp van een 
milieuvriendelijk chemisch recyclingproces. Het bedrijf wil de wereld laten zien dat gerecyclede 
kleding succesvol kan zijn. Het gebruikt gepatenteerde technologie om kleding te 
versnipperen en er een pulp van te maken waarvan vezels worden gemaakt, en uiteindelijk 
garen. “Kleding maken van gerecycled materiaal gebeurt al enige tijd”, zegt Harald Cavalli-Björkman, 
hoofd marketing bij Renewcell. “Er zijn veel gerecyclede kledingstukken van polyester afkomstig van 
gerecyclede flessen. Wij zijn een van de eersten die textiel recyclen tot nieuw textiel. We gebruiken 
oude kledingstukken om er nieuwe van te maken, met dezelfde kwaliteit.”

Kleding hoort niet op de vuilnisbelt

In juni ondertekende de Europese Investeringsbank met Renewcell een kredietovereenkomst van 
maximaal SEK 311 miljoen, zo’n € 30 miljoen. De door de Europese Commissie gegarandeerde lening zal 
worden gebruikt voor het bouwen van de eerste grootschalige commerciële fabriek voor het recyclen 
van kleding. De fabriek komt in het Zweedse Sundsvall en kan 60 000 ton pulp per jaar produceren.

Renewcell werkte al met bekende modebedrijven samen bij het op de markt brengen van duizenden 
kledingstukken gemaakt van gerecyclede kleding. “Deze stukken waren snel uitverkocht en waren niet 
te onderscheiden van ‘normale’ kleding”, aldus Kaldéus. “We maken het voor klanten eenvoudiger voor 
circulair te kiezen, door mooie kleding aan te bieden voor een redelijke prijs.”

De werkwijze van Renewcell is ook beter voor het klimaat en het milieu. Net als andere 
kledingproducenten gebruikt het cellulose om textielvezels te maken. Door cellulose te halen uit 
textielafval, en niet uit hout, helpt het bedrijf ontbossing tegen te gaan, leefgebieden te beschermen 
en verlies van biodiversiteit te voorkomen. “De circulaire economie is een kernelement van de Europese 
Green Deal”, zegt Darragh Mac Neill, senior adviseur industrie bij de Europese Investeringsbank. “Er is 
steeds meer bezorgdheid over textielafval. Meer dan de helft van alle kleding die in Europa wordt 

De fabriek van Renewcell waar textiel gerecycled wordt, versnippert oude 
kleding en maakt er nieuw garen van. Met zijn gepatenteerde technologie wil 
het Zweedse bedrijf de mode-industrie duurzamer maken
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weggedaan, eindigt op een vuilnisbelt of wordt verbrand – slechts 1% wordt gerecycled. We zullen dus 
echt op een andere manier moeten omgaan met waardevolle natuurlijke grondstoffen.”

Bij de productie van natuurlijke textielsoorten als linnen en katoen wordt veel water verbruikt. “De 
wereldbevolking neemt toe en iedereen heeft kleding nodig”, zegt Celine Rottier, kredietmedewerker 
bij de Europese Investeringsbank en betrokken bij de lening aan Renewcell. “Maar de mode-industrie 
moet duurzamer worden en aan de eisen van de toekomst voldoen. Hergebruik en recycling zijn de 
enige manier om de transitie naar een circulair productiemodel te maken.”

Verandering door corona

De coronacrisis biedt allerlei kansen om deze transitie te versnellen. Lockdowns en andere 
gezondheidsbeperkingen hebben gezorgd voor grote verstoringen in de toeleveringsketen van kleding 
en heeft de verschuiving naar online distributie versneld. Klanten zijn zich steeds meer bewust van de 
milieugevolgen van hun koopgedrag en verwachten van bedrijven dat zij aan strengere ethische en 
milieunormen voldoen. Veel modemerken verrijzen uit de crisis met een grotere nadruk op 
duurzaamheid.

Innovatie versnelt ook de transitie naar duurzaamheid. “Daar ligt onze taak”, zegt Elsa Lopez Formoso, 
eveneens kredietmedewerker bij de Europese Investeringsbank. “We overbruggen de ‘vallei des doods’ 
waar veel innovaties stranden.”

Deze term, ‘vallei des doods’, wordt door ondernemers gebruikt voor de moeilijke fase tussen enerzijds 
onderzoek en ontwikkeling en anderzijds de succesvolle implementatie van een innovatie. Tijdens de 
vroege fasen van productontwikkeling ontvangen bedrijven vaak subsidies en verschillende soorten 
beperkte financiering. Maar wanneer bedrijven klaar zijn om over te gaan op grootschalige productie, 
is het vaak moeilijk om grote geldbedragen van private beleggers binnen te halen vanwege het risico 
dat inherent is aan nieuwe technologieën. “Dat is het moment waarop de financiering en het fiat van de 
Europese Investeringsbank ervoor kunnen zorgen dat de private sector genoeg vertrouwen heeft om 
in het opschalen van de circulaire innovatie te investeren”, legt Cavalli-Björkman van Renewcell uit. “Op 
die manier kunnen we iedereen bij een duurzame toekomst betrekken.”

“ We maken het voor klanten eenvoudiger voor circulair te kiezen, door 
mooie kleding aan te bieden voor een redelijke prijs. ”

Kijk hoe Renewcell de mode-industrie vergroent1:44

https://www.youtube.com/watch?v=Lc3r5CmWguo


38 OVERZICHT VAN ACTIVITEITEN 2021

MINDER UITSTOOT, LAGERE 
TARIEVEN

H oe kan een bank bedrijven stimuleren om hun CO2-uitstoot te beperken? Dit is een van onze 
ideeën: koppel de rente van een lening aan een lagere uitstoot. We gebruikten deze methode 

voor het eerst in juli bij een lening van € 300 miljoen voor de Italiaanse elektriciteitsgigant Enel. Het 
betrof de eerste helft van een transactie van in totaal € 600 miljoen. Volgens de voorwaarden wordt het 

bedrijf beloond als het zijn CO2-uitstoot tot een bepaald niveau beperkt 
– en betaalt het meer als het daar niet in slaagt. “Structuren als deze 
stimuleren verlaging van koolstofuitstoot”, zegt Giulio Horvath, een van 
de EIB-kredietmedewerkers die bij deze transactie betrokken was. “Dit 
is iets wat we graag wilden en waarvan we hopen dat het in andere 
markten wordt overgenomen.”

Enel, ’s werelds grootste private exploitant van hernieuwbare energie, loopt voorop in financiering 
op  basis van behaalde doelen. In 2019 gaf Enel een obligatie van $1,5 miljard uit, waarbij de 
betalingsvoorwaarden waren gekoppeld aan een doel op het gebied van hernieuwbare energie. Het 
was de eerste obligatie van dit type dat op de markt werd gebracht. Het bedrijf heeft sindsdien een 
strategie ontwikkeld om zijn financieringsactiviteiten te koppelen aan de VN-doelen voor duurzame 
ontwikkeling.

Eén voordeel van het koppelen van financiering aan bepaalde doelen, in plaats van aan 
afzonderlijke projecten, is dat het bijdraagt aan een grotere bedrijfsbrede inzet. “Als je op 
projectbasis financiert, weet je nooit 100% zeker of alle verschillende onderdelen van een bedrijf 
samenwerken aan hetzelfde doel”, zegt Alessandro Canta, hoofd financiën en verzekeringen bij Enel. 
“Maar als je de strategie financiert, is de kans groter dat een bedrijf zich inspant om zijn doel te bereiken.”

De rente die Enel voor de EIB-lening betaalt, hangt af van de mate waarin het bedrijf erin slaagt de 
gemiddelde CO2-uitstoot van al zijn energiecentrales vóór eind 2023 te beperken tot niet meer dan 
148 gram per kWh. De CO2-uitstoot zal door een onafhankelijke partij worden geverifieerd. De EIB-
lening wordt gebruikt voor projecten die de veerkracht en kwaliteit van elektriciteitsnetten in Italië 
vergroten, waardoor deze meer ruimte bieden voor hernieuwbare elektriciteit en beter bestand zijn 
tegen de hogere gemiddelde temperaturen en de toename van hittegolven die als gevolg van 
klimaatverandering worden verwacht. De meeste projecten zullen worden uitgevoerd in de armere 
gedeelten van Italië, met name in het zuiden, waar de infrastructuur ouder is.

Om aan zijn CO2-doelstelling te voldoen, is Enel daarnaast van plan om een aantal kolencentrales eerder 
te sluiten en heeft het een driejarenplan voor 20 GW aan duurzame elektriciteitsprojecten in de meer 
dan dertig landen waar zij actief is. Financiële instrumenten gekoppeld aan duurzaamheidsdoelen 
maakten afgelopen jaar ongeveer een derde uit van het vreemd vermogen van de groep en het bedrijf 
hoopt dat dat in 2023 is opgelopen tot 50% en in 2030 zelfs tot 70%. “Sommige mensen denken bij 
duurzaamheid aan solidariteit, maar voor bedrijven betekent duurzaamheid waarde”, zegt Canta. “Op 
de lange termijn zijn duurzame bedrijven minder riskant en waardevoller.”

Om vervuiling te ontmoedigen, krijgt Enel een klimaatkrediet met een lagere 
rente – mits het nog minder CO2 uitstoot

“ Op de lange termijn zijn 
duurzame bedrijven minder 
riskant en waardevoller. ”
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GROENE VERWARMING

D e beste manier om de uitstoot van broeikasgassen te verkleinen, is geen energie gebruiken. Glen 
Dimplex wil intelligente en energiezuinige systemen maken die werken op schone elektriciteit in 

plaats van op olie of gas. “Wij zien vermindering van de uitstoot als onze kans en plicht om blijvende 
verandering te bewerkstelligen”, aldus de CEO van het bedrijf, Fergal Leamy. Glen Dimplex, met een 
Europees assortiment verwarmings- en ventilatiemerken dat onder andere Nobo, Noirot en Xpelair 
omvat, onderzoekt manieren om deze zuiniger te maken via slimme apparaten die zijn verbonden met 
het internet der dingen.

Digitaliseren voor energiezuinigheid

In de Europese Unie worden de meeste huizen nog verwarmd door fossiele brandstoffen. Overstappen 
op elektriciteit betekent automatisch een verlaging van de CO2-uitstoot; verbeterde connectiviteit in 
combinatie met elektronische bediening binnen bijvoorbeeld één woning, zorgt ervoor dat minder 
elektriciteit wordt gebruikt. Volgens Aris Pofantis, hoofdingenieur duurzame en digitale sectoren bij de 
Europese Investeringsbank, kan dit leiden tot energiebesparingen van meer dan 15%. Als bank van de 
EU verleende de EIB Glen Dimplex in 2021 een krediet voor onderzoek en ontwikkeling door het bedrijf. 
“Soms wordt de term digitalisering te breed gebruikt”, zegt Pofantis. “Maar Glen Dimplex bouwt echt 
verbonden en slimme oplossingen in hun producten en systemen. De voordelen zijn echt substantieel.”

Het innovatieve gebruik van het internet der dingen door Glen Dimplex biedt nieuwe voordelen voor 
klanten die hun verwarmingsapparatuur nu op afstand kunnen bedienen met een app. Dit betekent dat 
ze hun verwarming kunnen aanzetten net voordat ze thuiskomen en nooit meer onnodig een leeg huis 
hoeven te verwarmen. Apparaten zijn intelligenter en kunnen zuiniger werken dankzij functies zoals 
kamertemperatuursensoren, weerberichten en ‘open raam detectie’.

Glen Dimplex was ook betrokken bij onderzoeken en vroege commerciële partnerschappen met 
nutsbedrijven en leveranciers van platforms voor energiebeheer waarbij het internet der dingen werd 
gebruikt om individuele verwarmingsapparatuur in meerdere huizen te beheren, met als doel meer 
flexibiliteit en energiezuinigheid zonder afbreuk te doen aan het comfort van de consument. Wanneer 
dit op grote schaal wordt gedaan, kan dit een grote impact op de uitstoot hebben. “De technologie 
bestaat al en is robuust”, zegt Rowena McCappin, directeur externe betrekkingen van de 
groep. “Het is zaak te zorgen voor producten die schaalbaar zijn en waarmee we consumenten 
tastbare voordelen kunnen bieden.”

De financiering van de Bank wordt gebruikt voor onderzoek van het bedrijf in Frankrijk, Ierland, 
Duitsland en Nederland. Tijdens de pandemie werkten de laboratoria en onderzoeksteams van Glen 
Dimplex gewoon door. Volgens Leamy heeft dit het bedrijf een sterke positie bezorgd om bij te dragen 
aan de aanpak van klimaatverandering: “In de hele Europese Unie zijn de coronaherstelplannen 
onlosmakelijk verbonden met groene groei en met de rechtvaardige transitie naar een duurzamere 
wereld.”

Een in Dublin gevestigde groep verwacht dat het internet der dingen kan 
bijdragen aan verlaging van de uitstoot door woningverwarming
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“ Egypte heeft grote plannen 
om het vervoer te verbeteren 
en duurzamer te maken. ”

OUDE MONUMENTEN, 
MODERNE METRO

N oura Saad werkt als bibliothecaresse in Gizeh, vlak bij de beroemde Sphinx en de Grote Piramide. 
Jarenlang ging ze met de auto of de bus naar haar werk – een dagelijkse worsteling met files en 

vertraging. Tegenwoordig reist ze op een andere manier. Het afgelopen jaar is ze gebruik gaan maken van 
een nieuw stuk metrolijn. De lijn is onderdeel van een groot Egyptisch vervoersproject om de metro, die 
op sommige plaatsen in verval is geraakt, te moderniseren en uit te breiden. “Ik bespaar meer dan een uur 
wanneer ik met de metro naar mijn werk ga”, vertelt Saad. “Zo kan ik aan de verkeersopstoppingen in Caïro 
ontsnappen en hoef ik geen bus of taxi te nemen.”

Dankzij het metroproject en een daaraan verwant programma om spoorwegen om te bouwen tot 
metro- of tramlijnen, kunnen mensen betere banen vinden op nieuwe locaties en kunnen ze eenvoudig 
betere opleidingen bereiken. Het project is ook goed voor het klimaat, omdat het een alternatief biedt 
voor auto’s en bussen. Caïro is een van de drukste steden ter wereld en de luchtvervuiling is vaak erger 
dan wat de Wereldgezondheidsorganisatie adviseert.

Snel de stad in en uit

Egypte heeft grote plannen om het vervoer te verbeteren en duurzamer te maken. In mei 
ondertekenden de Europese Investeringsbank en Egypte de tweede tranche van een lening 
van € 1,1 miljard voor de financiering van metro- en tramprojecten in Alexandrië en Caïro, de 
twee grootste Egyptische steden. Deze metropoolgebieden zijn de afgelopen decennia zo snel 
gegroeid dat het vervoersnetwerk de nieuwe vraag niet kon bijhouden. Een ander groot vervoersproject 
dat naar verwachting binnenkort van start gaat, zijn de werkzaamheden aan de spoorlijn Tanta-El 

Mansoura-Damietta. In het kader van dit project wordt 119 km 
spoorlijn opgeknapt langs de belangrijke verbinding tussen Tanta, 
een stad ongeveer 100 km ten noorden van Caïro, en Damietta, een 
grote haven aan de Middellandse Zee.

Sinds het begin van de jaren 90 heeft de Europese Investeringsbank 
Egypte geld geleend voor alle drie de metrolijnen in Caïro. Als bank 

van de EU heeft de EIB in de afgelopen acht jaar meer dan € 2 miljard geïnvesteerd om Egypte te helpen 
het vervoer te verbeteren en het reizen milieuvriendelijker te maken.

Meer tijd voor werk en gezin

De metro van Caïro vervoert dagelijks miljoenen mensen in een stad met meer dan twintig miljoen 
inwoners. De lijnen die in de jaren 80 werden aangelegd, moeten dringend worden opgeknapt. Het was 
een van de eerste stadsmetro’s op het Afrikaanse continent en was zijn tijd ver vooruit. Het is nog steeds 
de grootste metro in Afrika en het Midden-Oosten. Maar met onderhoud en renovatie ligt men achter 

Egyptische groene vervoersprojecten veranderen het reizen in twee van de 
grootste steden van Afrika. Zo wil Egypte zijn grote steden duurzaam maken
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op schema. “De financiering van de Bank zal de productiviteit vergroten en het leven in de stad beter 
maken, omdat mensen minder tijd aan reizen kwijt zijn en meer tijd overhouden voor werk en gezin”, 
zegt Boris Stein von Kamienski, kredietmedewerker bij de Europese Investeringsbank. De lening draagt 
ook bij aan de kwaliteit van de spoorwegen en bevordert groen en duurzaam vervoer.

Een beroep op mondiale partners

Nieuwe financiering is onmisbaar voor de hoognodige herstelwerkzaamheden. “De samenwerking 
tussen Egypte en de Europese Unie is erg belangrijk. Hierdoor kunnen we de bouwwerkzaamheden 
versnellen en de signaleringssystemen van de metrolijnen moderniseren”, zegt Essam Waly, hoofd van 
de Egyptische tunnelautoriteit. “Door de samenwerking kunnen we reistijden verkorten, verkeersdrukte 
verminderen en de CO2-uitstoot met vele miljoenen tonnen verlagen.”

WAT DOEN WE MET HET KLIMAAT

Iedereen weet dat klimaatverandering een grote uitdaging vormt voor de lange termijn. De technische 
bijstand voor klimaatactie van de EIB-Adviesdiensten helpt organisaties overal ter wereld om te becijferen 
wat de toekomst zal brengen en hoe ze daarop moeten reageren. Dit zijn enkele programma’s buiten de 
Europese Unie.

Groene gateways

De Climate Action Support Facility, de faciliteit voor ondersteuning van klimaatactie, ontwikkelt steun voor 
klimaatfinanciering voor banken en financiële instellingen buiten de Europese Unie. “Klimaatactie is een terrein 
dat zich zeer snel ontwikkelt”, vertelt Michael Steidl, senior adviseur bij de EIB. “Banken in landen als Georgië, 
in het zuidelijk nabuurschap, de westelijke Balkan en Afrika ten zuiden van de Sahara, kunnen hulp gebruiken 
wat betreft kennisoverdracht en beste praktijken, zodat ze een beter idee hebben van de financiële risico’s en 
kansen die klimaatactie met zich meebrengt.” Deze initiatieven zijn gericht op de ontwikkeling van groene 
gateways die groene groei stimuleren en de EU-aanwezigheid in deze landen versterken.

Er bestaat ook behoefte aan strategieën voor de kansen en risico’s die klimaatverandering met zich 
meebrengt voor de bedrijfs- en financiële planning van banken en financiële instellingen. We zijn met dit 
werk begonnen bij de Bank van Georgië, dankzij een programma voor technische bijstand dat werd 
gefinancierd in het kader van ons Trustfonds voor technische bijstand aan het Oostelijk Partnerschap. We 
kunnen deze steun uitbreiden naar banken in meer landen door een recente bijdrage van € 20 miljoen van 
het Duitse Ministerie van Milieu, natuurbehoud en nucleaire veiligheid aan ons IKI-fonds voor internationale 
klimaatinitiatieven.

Financiële inclusie in Afrika, het Caribisch gebied, de Stille Oceaan en het zuidelijk nabuurschap

Als gevolg van de coronalockdowns hebben veel microfinancieringsinstellingen het uitbetalen van leningen 
stopgezet en moesten zij uitstel van betaling verlenen aan klanten die hun leningen niet konden 
terugbetalen. De Europese Investeringsbank en de regering van Luxemburg beseften dat 
microfinancieringsinstellingen, en de microfinancieringssector in het algemeen, in deze moeilijke tijd steun 
konden gebruiken. Daarom werd coronasteun een speerpunt van ons fonds voor financiële inclusie. Het 
fonds is een subsidieprogramma voor technische bijstand. Het biedt leveranciers van microfinanciering en 
andere stakeholders uit de inclusieve financiële sector in landen in Afrika, het Caribisch gebied, de Stille 
Oceaan en het zuidelijk nabuurschap de mogelijkheid subsidie aan te vragen om hun capaciteit op een 
aantal kerngebieden te vergroten. Wij hielpen aanvragers de gevolgen van corona op te vangen of hun 
digitaliseringsproces te versnellen zodat ze beter uit de crisis zouden komen.
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“ Lange tijd werd gedacht dat baanbrekende innovatie alleen mogelijk was in economisch 
ontwikkelde regio’s. Inmiddels is dat dit beeld fundamenteel veranderd. Hoe meer we de 
vindingrijkheid van mensen steunen, en hun vermogen tot creëren en innoveren, hoe meer 
toegevoegde waarde onze Unie levert. In cohesieregio’s steunden we baanbrekende innovatie 
van jonge, getalenteerde, diverse teams die de grenzen van de wetenschap en het bedrijfsleven 
oprekken. ”
Hristo Stoykov, afdelingshoofd Groeifinanciering en venture debt, EIB

“ Inclusiviteit betekent dat we mensen centraal stellen bij alles wat we doen. We stellen onszelf 
vragen als: hoe kunnen we met onze projecten bijdragen aan mensenrechten? Hoe bereiken we 
de degenen met minder kansen? En hoe creëren we sterke en veerkrachtige gemeenschappen die 
beter bestand zijn tegen mondiale uitdagingen als klimaatverandering? ”
Yasmine Pagni, hoofd van de unit sociaal beleid, EIB



Onze investeringen in cohesie dragen bij aan het 
evenwicht tussen landen en regio’s in de Europese Unie. 
Omdat we in duurzame projecten investeren, dragen 
deze investeringen ook bij aan een rechtvaardige transitie 
naar onze klimaatdoelen.

Buiten de Europese Unie steunen we uiteenlopende 
duurzame sectoren over de hele wereld.
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E-COMMERCE IN POLEN

E-commerce, of elektronische handel, nam tijdens de pandemie een vlucht en 
bezorgde een Pools roboticabedrijf het succes dat van Warschau een 
innovatiehub kan maken

K acper Nowicki werkte in Californië tijdens de internethype en was erbij toen Google zich ging 
bezighouden met ‘machine learning’. Toen hij in 2016 een onderzoek las over het gebruik van diep 

neurale netwerken voor het besturen van robots, begreep hij dat het in de praktijk toepassen van deze 
kant van kunstmatige intelligentie weleens de volgende grote technologische ontwikkeling kon zijn. 
Samen met Marek Cygan, winnaar van wedstrijden in algoritmisch en machinaal leren, en Tristan d’Orgeval, 
een ervaren startupdirecteur, richtte hij het in Warschau gevestigde roboticabedrijf Nomagic op.

AI-software bouwen en in industriële robots integreren, is niet goedkoop. “Er zijn aanzienlijke 
investeringen nodig voor het ontwikkelen van een product dat efficiënt en betrouwbaar genoeg is om 
daadwerkelijk in een magazijn te worden gebruikt”, aldus d’Orgeval, Chief Operational Officer van 
Nomagic.

Maar startups komen moeilijk aan financiering voor investeringen in groei en dit is door de pandemie 
alleen nog maar lastiger geworden. “Al snel beseften we dat we hulp nodig hadden”, vertelt Nowicki. 
“De EIB steunde onze onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten die nodig waren om een innovatief 
product in Europa te maken. Het is een fantastische aanvulling op het private kapitaal dat in Nomagic is 
geïnvesteerd.” In november werd Nomagic het eerste project in Polen dat van de EIB een 
risicokrediet ontving in het kader van het Europees Garantiefonds.

Het fonds wil maximaal € 25 miljard aan garanties van deelnemende EU-lidstaten gebruiken om wel 
€ 200 miljard aan financiering aan te trekken. “Hierdoor kan de Bank meer risico nemen en geld uitlenen 
aan bedrijven die door corona zijn getroffen”, zegt EIB-investeringsmedewerker Philippe Hoett over de 
transactie met Nomagic.

Poolse robots verzamelen orders

De meeste taken die in moderne magazijnen door mensen worden uitgevoerd, hebben te maken met 
orderpicking: het in dozen verzamelen en gereedmaken van bestellingen. Dit moet door mensen 
worden gedaan, aangezien de meeste robots niet in staat zijn uit honderdduizenden verschillende 
artikelen de juiste te selecteren. Nomagic lost dit probleem op met AI-software voor standaard 
robotarmen waarmee deze robots zeer veel uiteenlopende producten kunnen verwerken.

De software van Nomagic onderscheidt zich door diepe neurale netwerken. De robots van Nomagic 
kunnen producten verzamelen, inspecteren, analyseren en in de goede doos plaatsen, en nemen zo de 
repeterende en eentonige taken over die eerder door magazijnmedewerkers werden gedaan. “We 
combineren de door ons ontwikkelde neurale netwerken voor autonome handelingen, ons 
roboticaplatform in de cloud voor toezicht en controle op afstand, en onze hardware, die voor een 
groot aantal producten en handelingen geschikt is”, vertelt Cygan, Chief Technology Officer bij 
Nomagic. “Deze combinatie maakt dat het project een krachtige impact heeft.”
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E-commerce en de pandemie

De pandemie toonde de behoefte aan meer innovatie en digitalisering in Europa in het algemeen – en 
zorgde voor groei van de markt waarin Nomagic actief is. “Door de pandemie is de populariteit van 
e-commerce toegenomen en het marktpotentieel is enorm”, zegt Fouad Bitar, senior adviseur industrie 
bij de EIB. “Dit is een enorme kans voor bedrijven die zich net als Nomagic bezighouden met 
magazijnautomatisering.”

Nomagic ziet deze kans ook. “Al snel na het begin van de pandemie gingen mensen online winkelen, 
terwijl het steeds ingewikkelder werd om medewerkers veilig in de magazijnen te laten werken”, vertelt 
d’Orgeval. “Daardoor kregen bedrijven belangstelling voor ons product.”

Het project verricht pionierswerk voor Europese technologie. “We waren gewend om technologie uit 
de Verenigde Staten en andere landen buiten de Europese Unie te halen”, stelt Nowicki vast. “We zijn 
een product aan het ontwikkelen dat nog niet bestaat en waarvan de opbrengsten als eerste in Europa 
terecht komen.”

Met de lening uit het garantiefonds kan Nomagic zich concentreren op onderzoek en ontwikkeling en 
zijn project opschalen. “Dankzij de EIB kunnen we ons onderzoek blijven financieren en deze 
innovatieve technologie in Europa ontwikkelen”, aldus Nowicki.

Er zijn ook regionale mogelijkheden. Nomagic kan bijdragen aan werkgelegenheid, gespecialiseerde 
banen in onderzoek en ontwikkeling, en aan de digitale cohesie in Polen. Nomagic sponsort al een 
laboratorium om robots te trainen aan de Universiteit van Warschau en Cygan draagt bij aan het 
robotica-curriculum van het masterprogramma. “Door de aanwezigheid van het bedrijf kunnen 
Warschau en Polen hun geschiktheid als Europese hub voor techbedrijven onder de aandacht brengen”, 
zegt EIB-investeringsmedewerker Iwona Biernat, “en nieuwe investeerders in Centraal-Europa 
aantrekken.”

“ Door de pandemie is de populariteit van e-commerce 
toegenomen en het marktpotentieel is enorm. ”
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DURF TE VERBINDEN

Twee Poolse glasvezelprojecten streven naar digitale transformatie in minder 
drukbevolkte gebieden, om de regionale economie te stimuleren en het 
milieu positief te beïnvloeden

D e kristalheldere rivieren en schilderachtige stadjes in het midden en noordoosten van Polen zijn 
populaire vakantiebestemmingen. Maar de diepe bossen, de kronkelende valleien en de vele 

meren belemmeren de toegang tot solide internetdiensten. Dat is een probleem in een tijd waarin 
telewerken steeds belangrijker wordt en andere essentiële diensten snel internet vereisen. Een aantal 
Poolse bedrijven probeert dit gebrek aan connectiviteit te verhelpen met nieuwe glasvezelnetwerken 
op het platteland. “We ontwikkelen een uniek product dat op de Poolse markt nog niet bestond”, vertelt 
Jacek Wiśniewski van Nexera, het bedrijf dat snelle, digitale verbindingen verzorgt op plaatsen waar 
nog niemand dit aandurfde.

Een ander Pools bedrijf, Światłowód Inwestycje (S.I.), is ook bezig minder drukbevolkte gebieden in 
Polen klaar te stomen voor een digitale toekomst. Vóór eind 2025 zullen de twee bedrijven ‘glasvezel-
aan-huis’ (fibre-to-the-home, FTTH) aanleggen naar meer dan 3,1 miljoen adressen (2,4 miljoen voor S.I. 
en 0,7 miljoen voor Nexera), waaronder huishoudens, bedrijven en scholen. “We willen bijdragen aan de 

digitalisering van de Poolse economie en iets doen aan de huidige 
digitale kloof”, aldus Magdalena Russyan, algemeen directeur van S.I.

Maar het aanleggen van een glasvezelnetwerk is duur. Elk huis moet 
worden aangesloten op een fysieke glasvezelkabel. De Europese 

Investeringsbank steunt beide bedrijven met twee afzonderlijke leningen voor het 
verspreiden van een technologie die belangrijk is voor de toekomst van Europa, in regio’s 
waar investeren in deze technologie risicovol is.

Snelle en groene verbindingen op het platteland

De FTTH-technologie verbindt optische glasvezel rechtstreeks met afzonderlijke gebouwen zoals 
woningen en kantoren. Dit betekent voor de gebruikers een enorme verbetering van de 
verbindingssnelheden en kwaliteit ten opzichte van verbindingen via een kabel of telefoonlijn. Het 
signaal wordt niet vertraagd door fysieke obstakels in landelijke gebieden, zoals heuvels of dichte 
bossen. Glasvezel biedt tot 100 keer hogere breedbandsnelheden dan eerdere technologieën.

Glasvezel is ook een groenere internetoplossing. De FTTH-technologie helpt klanten hun 
energieverbruik en koolstofvoetafdruk te verkleinen. “Een glasvezelnetwerk is per gigabyte ongeveer 
vijf keer zo zuinig als de oude kopernetwerken”, zegt Monika Tenerowicz, werkzaam bij Orange Polska 
– een van de mede-eigenaren van S.I. De netwerken kunnen geüpgraded worden zonder dat de 
glasvezel moet worden vervangen en de onderhoudskosten zijn minimaal, omdat optische 
glasvezelkabels niet slijten. “Glasvezel is toekomstbestendig”, aldus Tenerowicz.

“ Glasvezel is 
toekomstbestendig. ”
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“ Glasvezel maakt online werken vanuit landelijke 
gebieden aantrekkelijker. ”

Europese steun voor Poolse glasvezelprojecten

Het op grote schaal aanleggen van glasvezelnetwerken vergt echter enorme investeringen. In landelijke 
gebieden, met minder klanten per vierkante kilometer, kunnen bedrijven hun netwerkkosten niet 
verdelen over miljoenen klanten. “Er zijn kapitaalinvesteringen nodig om je aanwezigheid uit te breiden 
en eindgebruikers op het netwerk aan te sluiten”, legt Wiśniewski van Nexera uit.

De EIB-financiering van € 76 miljoen voor Nexera wordt gedekt vanuit het Europees Fonds voor 
strategische investeringen, een garantie uit de EU-begroting waardoor “de EIB meer steun kan geven 
aan projecten die risicovoller zijn dan de projecten die de EIB normaalgesproken financiert”, legt Pawel 
Lewandowski, EIB-kredietmedewerker voor Polen, uit. Met deze lening van de EIB kan Nexera in de 
periode tot en met 2023 zo’n 530 000 huishoudens en 1 400 scholen aansluiten.

In augustus verstrekte de Europese Investeringsbank al een lening van € 130 miljoen aan S.I. Door de 
EIB-financiering kan het bedrijf haar ambitieuze doel van 2,4 miljoen huishoudens behalen en sneller 
internet aanbieden, zowel in grotere steden als in kleine dorpen.

Digitalisering en cohesie via Poolse glasvezelprojecten

Polen behoort tot de minst digitaal ontwikkelde landen in Europa. Dit heeft ernstige gevolgen voor 
bewoners van landelijke gebieden. Zij kunnen bijvoorbeeld geen gebruik maken van online 
gezondheidsdiensten en mogelijkheden om thuis te werken. Het is ook een probleem voor leerlingen 
en studenten, die beperkte toegang tot online onderwijs hebben. “Door de coronapandemie is de 
vraag naar hogesnelheidsinternet zowel binnen als buiten steden gestegen”, zegt Russyan, de CEO van 
S.I. “We meenden dat uitbreiding van onze ‘glasvezelvoetafdruk’ de beste optie was.”

Beide projecten hebben enorme regionale mogelijkheden. Ze kunnen voorzien in de toenemende 
behoefte aan dataverkeer in landelijke gebieden, voor ontspanning, onderwijs, communicatie en 
professionele doeleinden. “Glasvezel zal de gezondheidszorg en het onderwijs in deze regio’s positief 
beïnvloeden”, zegt Anders Bohlin, senior sectorspecialist bij de Europese Investeringsbank. “Het zal 
leiden tot een regionale digitale verschuiving.”

De projecten kunnen de regionale economische ontwikkeling stimuleren en daardoor bijdragen aan de 
missie van de EIB om te zorgen voor cohesie, waarmee de verschillen tussen EU-regio’s kleiner worden. 
“Glasvezel maakt online werken vanuit landelijke gebieden aantrekkelijker”, zegt Bohlin. “Bovendien 
krijgen burgers toegang tot nieuwe banen en opleidingen, en kunnen ze nieuwe ondernemingen 
starten gericht op lokale gemeenschappen in lokale gebieden. Het zal plattelandsgebieden 
aantrekkelijker en concurrerender maken.”
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HOE ROEMENIË ZICH 
VERPLAATST

R oemenië is qua grootte het achtste land van de Europese Unie, maar het netwerk van 
autosnelwegen is met 900 km een van de kleinste. De gemiddelde snelheid op het spoor is er 

slechts 15 km/uur voor goederentreinen en 40 km/uur voor passagierstreinen. Het lukt Roemenië 
jaarlijks iets meer dan 45 km aan nieuwe snelwegen aan te leggen en sommige treinen rijden langzamer 
dan honderd jaar geleden.

De reden is dat de Roemeense overheidsinstanties moeite hebben met de complexiteit van het plannen 
en uitvoeren van grote infrastructurele projecten waarvoor aanzienlijke EU-financiering beschikbaar is. 
Met de € 17 miljard van de Europese Unie die voor de vervoersinfrastructuur tot en met 2027 is begroot, 
is het de uitdaging dit geld ‘aan het werk te zetten’.

Hier is een rol weggelegd voor Alexis Gressier en zijn team van de Europese Investeringsbank. Sinds 
2014 werken Alexis en zijn zeven collega’s in Boekarest samen met het Ministerie van Investeringen en 
Europese Projecten. Dit gebeurt in het kader van de EIB-dienstenovereenkomst voor projectadvisering: 
projecten worden voorbereid, geëvalueerd en uitgevoerd conform de veeleisende normen van de 
Europese Unie. “We kunnen gerust stellen dat onze steun een belangrijke bijdrage levert aan projecten 
die door de EU worden gefinancierd”, zegt hij.

Adviesdiensten voor de Roemeense infrastructuur

Het werk is gevarieerd maar betreft vooral grote projecten in de sectoren vervoer, afval, water en 
energie. “We zijn betrokken bij verschillenden fasen van de projectcyclus – van de voorbereiding, 
waarbij een idee moet worden uitgewerkt, tot de planning en aanbesteding, maar ook bij 
contractbeheer en projectuitvoering”, legt Gressier uit.

Het team speelde ook een belangrijke rol toen de Roemeense autoriteiten te maken kregen met 
contractwijzigingen en claims van aannemers wegens kostenoverschrijdingen, veroorzaakt door een 
tekort aan mankracht in de bouw. De EIB-deskundigen analyseerden vele claims uit de afgelopen jaren 
en een groot aantal documenten zoals correspondentie over contracten, technische en financiële 
rapporten, gedetailleerde planningen, logboeken en duizenden facturen. Zo konden ze helpen de 
financiële claims van de aannemers met gemiddeld 39% te verlagen.

Toegevoegde waarde voor Roemenië

Het duurde even voor de deskundigen van de Bank als buitenstaanders het vertrouwen van hun Roe-
meense collega’s hadden gewonnen, maar dankzij het succes oogst het team nu alleen maar lof. “De 
grootste toegevoegde waarde is misschien wel dat de EIB-teamleden uiteenlopende achter-
gronden hadden en beschikten over ervaring met exploitanten en vervoersautoriteiten”, con-
cludeert Stefan Roseanu, voorzitter van de Roemeense autoriteit voor spoorweghervorming. 
“Daardoor konden we zeer goede haalbaarheidsstudies en andere documenten opstellen. De haalbaar-

Een boost voor de financiering van Roemeense infrastructuur dankzij een 
adviesprogramma gericht op optimale benutting van EU-fondsen
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heidsstudie die zij hielpen opstellen, wordt nu door het Ministerie van Vervoer en het Ministerie van 
EU-financiering als voorbeeld gebruikt bij besluiten over nieuwe, verdere investeringen in rollend 
materieel.”

De autoriteit voor spoorweghervorming was ook onder de indruk van de technische expertise van het 
team. “Een aantal van de investeringen waar we aan werken heeft betrekking op hervormingen, maar 
ook op nieuwe technologieën en marktconcepten”, zegt Roseanu. “Zonder de hulp van de EIB waren 
onze deskundigen veel tijd kwijt geweest om deze nieuwe ideeën te doorgronden en in hun werk toe 
te passen. Dat zou het proces erg vertraagd hebben.”

Iedereen instappen voor Dresden

Een van de grootse projecten waar het EIB-team in 2021 aan werkte, is de modernisering van een traject 
van 144 km spoor dat deel uitmaakt van de EU-vervoerscorridor die loopt van Athene tot Dresden, via 
Sofia, Boedapest, Wenen, Praag en Neurenberg. Met een waarde van meer dan € 2 miljard is de 
opknapbeurt van het spoor – gedeeltelijk gefinancierd door de Europese Commissie en de EIB – het 
grootste vervoersinfrastructuurproject in Roemenië in dertig jaar.

De gemoderniseerde spoorlijnen maken snelheden mogelijk van 160 km/uur voor passagierstreinen en 
120 km/uur voor goederentreinen. Dit zal zorgen voor kortere reistijden, een kleiner risico op 
ongelukken en een verlaging van de CO2-uitstoot met naar schatting 1,5 miljoen ton gedurende de 
dertig jaar dat de spoorlijn meegaat.

De steun van Gressier en zijn team betreft ook de aankoop van nieuwe treinen die op een aantal 
verschillende nationale spoorlijnen kunnen rijden. De Roemeense autoriteiten hadden al twintig jaar 
geen nieuw rollend materieel gekocht en hadden geen ervaring met het kopen van treinen die op 
verschillende systemen kunnen rijden. “We misten deze ervaring en analytische expertise”, zegt 
Roseanu, “maar de EIB stelde het eerste functionele programma van eisen voor overheidsopdrachten 
op en kon de sjablonen en informatie aanpassen voor aanbestedingsprocedures voor rollend materieel.”

PROJECTONTWIKKELING VOOR CORONACRISISMANAGEMENT

Door de coronapandemie stond de gezondheidszorg onder druk en hadden bedrijven minder liquide 
middelen. In reactie daarop lanceerde de Europese Commissie twee pakketten die gebruikmaken van de 
Europese structuur- en investeringsfondsen om de gevolgen van de pandemie te beperken. Het Corona-
investeringsinitiatief en het Corona-investeringsinitiatief Plus spelen in op de behoeften van de zwaarst 
getroffen sectoren: de gezondheidszorg, het midden- en kleinbedrijf en de arbeidsmarkten. In Roemenië 
ging tijdens het eerste jaar van de pandemie ongeveer € 900 miljoen aan cohesiefinanciering naar de 
gezondheidszorg en de economie.

Het Ministerie van Nationale defensie vroeg onze Gezamenlijke Ondersteuning van projecten in de Europese 
regio’s, JASPERS, om projecten te helpen voorbereiden voor EU-financiering. De projecten richtten zich in 
eerste instantie op voorraden medische beschermingsmiddelen en medische apparatuur. Later adviseerde 
JASPERS over de gegevens die nodig zijn voor het aanvragen van EU-financiering en over onderwerpen die 
belangrijk zijn voor projecten die door het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling worden gefinancierd. 
“Dat was een pittige opdracht”, zegt Ana Maria Lupascu, taakbeheerder voor de JASPERS-opdracht. “Tijdens 
de pandemie volgden de gebeurtenissen elkaar snel op en er was niet veel bekend over de wijze waarop de 
verspreiding van deze ziekte kon worden tegengehouden. Uiteindelijk heeft JASPERS eraan bijgedragen dat 
het land beter op de pandemie kon reageren.”
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WERELDWIJDE ACTIE,  
LOKALE VERANDERING

Mondiale, duurzame beleggingsfondsen steunen schone energie, duurzame 
landbouw en inclusieve werkplekken in Azië en Latijns-Amerika

S ujay Malve herinnert zich nog de frustratie als de stroom 's avonds weer uitviel terwijl hij moest 
leren voor zijn universitaire studie in India. “Je bent ’s avonds laat nog hard bezig voor een examen 

de volgende dag en dan valt de stroom gewoon uit”, vertelt de nu 40-jarige Malve, die opgroeide in het 
Indiase Poona, zo’n 150 km ten zuidoosten van Mumbai. “Het is echt niet fijn om geen licht te hebben, 
zeker niet voor een belangrijk examen. Ik probeerde te achterhalen wat nu het probleem was, maar ik 
kon er niets aan veranderen. Ik denk dat dat tot mijn huidige carrière geleid heeft.”

Malve is eigenaar van Canopy Power, een bedrijf in Singapore dat elektriciteit verzorgt voor bedrijven 
en gemeenschappen die niet op het elektriciteitsnet zijn aangesloten. Canopy ontwerpt en bouwt 
micronetwerken in Zuidoost-Azië die zonnepanelen, windenergie, batterijopslag en slimme bediening 
combineren om betrouwbare elektriciteit te leveren op afgelegen eilanden zoals bij de Filippijnen en 
Indonesië. Op een aantal eilanden zijn mensen – ook mensen die een goed inkomen hebben en zich 
bewust zijn van de gevolgen van klimaatverandering – gedwongen dag en nacht dieselgeneratoren te 
laten draaien omdat hun bedrijven geen andere energiebron hebben.

“In Zuidoost-Azië zijn er duizenden eilanden waar bedrijven niet op het elektriciteitsnet zijn 
aangesloten”, vertelt Malve. “Zij moeten diesel stoken om stroom op te wekken en dat is duur, vies en 
onbetrouwbaar. Je hebt geen idee hoe het is om twee keer per week grote dieseltanks te moeten 
vervoeren op een klein bootje omdat je brandstof nodig hebt. Dat is ontzettend vervelend. Mijn team 
is ervan overtuigd dat elektriciteit levens kan veranderen, dat het mensen kan emanciperen. Met name 
in deze regio. ”

Om zijn bedrijf uit te breiden, overweegt Sujay een investering van het Jasmine Private Markt Fund, een 
financieringsinstrument dat in 2021 is opgezet om innovatieve bedrijven te helpen klimaatverandering 
te bestrijden en tegelijkertijd de circulaire economie en duurzame agrobedrijven te steunen. In 
september keurde de Europese Investeringsbank een investering goed van maximaal $ 30 miljoen in 
het fonds, waarmee wordt beoogd in totaal $ 200 miljoen op te halen. Het Jasmine-fonds is een van de 
tientallen fondsen waarin de EIB-Groep elk jaar investeert om bij te dragen aan sociale innovatie en 
klimaatactie overal ter wereld.

Klimaatverandering begrijpen

“Zuidoost-Azië heeft deze steun nodig”, zegt Melissa Kang, oprichter van JI Capital Partners, het private-
equitybedrijf in Singapore dat het Jasmine-fonds beheert. “De regio heeft 650 miljoen mensen en een 
jonge bevolking, wat goed is voor de economische ontwikkeling op lange termijn. Maar de snelle 
economische groei heeft de koolstofuitstoot aanzienlijk vergroot. Helaas zijn grote wind- en 
zonneparken hier maar beperkt bruikbaar vanwege het zwakke en gefragmenteerde elektriciteitsnet.”
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“ Zuidoost-Azië heeft veel potentieel. Maar er is 
onvoldoende klimaatactie en het gaat te langzaam om 

duurzaamheid en inclusie te vergroten. ”

Kang en haar team werken met veel ondernemers die nieuwe ideeën hebben om de regio te helpen de 
koolstofuitstoot terug te dringen en zich aan klimaatverandering aan te passen. “Zuidoost-Azië heeft 
veel potentie”, merkt zij op. “Maar er is onvoldoende klimaatactie en het gaat te langzaam om 
duurzaamheid en inclusie te vergroten.”

De Europese Investeringsbank Groep vindt en steunt nieuwe beleggingsfondsen die op hun 
beurt honderden kleine bedrijven over de hele wereld helpen in sectoren zoals duurzame 
koffieteelt in het Amazonegebied, betaalbare en energiezuinige woningen in Namibië, en 
duurzame visserij in Mexico. “Wij zien beleggingsfondsen als een goede geldbron om meer kapitaal 
aan te trekken en ons breder in te kunnen zetten om marktfalen op een financieel duurzame manier 
aan te pakken”, zegt Gergely Horvath, investeringsmedewerker klimaatfondsen bij de Europese 
Investeringsbank.

Topvrouwen

Door de juiste beleggingsfondsen te selecteren, kan de Europese Investeringsbank ook meer doen op 
terreinen waarvoor moeilijk financiering kan worden gevonden, zoals klimaatverandering, 
maatschappelijk welzijn en gendergelijkheid. De investering in Zuidoost-Azië met JI Capital Partners is 
een goed voorbeeld. Het fonds wordt geleid door een vrouw, het heeft veel vrouwen in de top en het 
wil investeren in bedrijven die de samenleving duurzaam maken en vrouwen gelijke kansen op de 
arbeidsmarkt geven.

De Bank steunt een soortgelijk risicokapitaalinstrument in Latijns-Amerika, het EcoEnterprises Fund. 
Dit fonds, dat wordt geleid door vrouwen en $ 20 miljoen van de Europese Investeringsbank heeft 
ontvangen, steunt groeiende, natuurvriendelijke bedrijven die zich bezig houden met duurzame 
landbouw, agrobosbouwsystemen, ecotoerisme en andere sectoren die bijdragen aan duurzame 
bestaansmiddelen, het behoud van biodiversiteit en een circulair gebruik van natuurlijke grondstoffen. 
Het fonds is ook op zoek naar door vrouwen geleide bedrijven en moedigt bedrijven aan om vrouwen 
in dienst te nemen op alle managementniveaus. “Vrouwen waren altijd een soort zwijgende 
meerderheid, maar zij vormen de ‘sociale lijm’ in gemeenschappen in Latijns-Amerika”, zegt Julia 
Santander, fondsbeheerder die voor EcoEnterprises vanuit Colombia werkt.
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EEN ECHTE STRESSTEST

Hoe komen arme mensen en kleine bedrijven in de meest afgelegen delen 
van het grootste Afrikaanse land ten zuiden van de Sahara aan een 
bankrekening? Kredietmedewerkers van Trust Merchant Bank trotseerden 
slechte wegen, opstanden en pandemieën om drie miljoen nieuwe klanten te 
bereiken

H et is niet eenvoudig om een bankrekening te openen in de Democratische Republiek Congo. Het 
is nog lastiger om een lening tegen goede voorwaarden af te sluiten. In Congo kunnen miljoenen 

mensen niet eens naar een bankfiliaal. Dit maakt het moeilijk om een gezin te stichten, werk te vinden, 
een bedrijf te starten, kinderen naar school te laten gaan of in je eerste levensbehoeften te voorzien. De 
Europese Investeringsbank ondertekende in 2021 een kredietovereenkomst van € 20 miljoen met een 
bank die zich al meer dan vijftien jaar inspant om alle uithoeken van Congo toegang tot bankdiensten 
te bieden. De Trust Merchant Bank is gevestigd in Lubumbashi, in het zuidoosten van Congo, en werd 
opgericht om bankdiensten aan te kunnen bieden aan iedereen, ongeacht inkomen. De bank is snel 
gegroeid door activiteiten te ontplooien in alle financiële sectoren, zoals mobiel bankieren en 
microkredieten voor zeer kleine bedrijven.

“Congo is een van de armste landen ter wereld, dus het is hard nodig economische ontwikkeling te 
ondersteunen”, zegt David McEvoy, managementadviseur bij Trust Merchant. De filosofie van zijn bedrijf 
- “een bank voor iedereen” - moet ervoor zorgen dat Congo uit een woelige periode komt door de 
bevolking een stabiele economie en goede bestaansmogelijkheden te bieden.

Congo, het op één na grootste land in Afrika, heeft slechts 1 200 km aan goede, verharde wegen. Dat is 
ongeveer een kwart van het aantal goede wegen in het piepkleine Luxemburg. Miljoenen mensen in 
Congo hebben geen toegang tot vervoer, elektriciteit of telefoons. Om nieuwe klanten aan te trekken, 
doorkruisen kredietmedewerkers van Trust Merchant het land om financieel advies te geven en 
rekeningen te openen. Ze gebruiken pick-up trucks met vierwielaandrijving en nemen soms 
gewapende bewakers mee omdat ze ook ambtenarensalarissen uitbetalen. Deze dienstverlening loont. 
Trust Merchant is nu met tientallen filialen vertegenwoordigd in alle provincies, en in veel 
plattelandsgebieden en steden. Het startkapitaal van $ 1,5 miljoen uit 2004 is inmiddels uitgegroeid tot 
meer dan $ 100 miljoen aan eigen vermogen. De bank heeft 2,7 miljoen bankrekeningen en heeft 
er tijdens de pandemie 400 000 bijgekregen. Toen de bank begon, waren er maar zo’n 40 000 
bankrekeningen in het land.

Door de lening van de Europese Investeringsbank kan de Trust Merchant Bank tijdens de pandemie 
enkele duizenden kredieten van elk zo’n $ 4 000 tot $ 5 000 aan kleine bedrijven verstrekken. Deze 
bedrijven krijgen een lening met een eerlijke rente, in plaats van de 30-40% die zij per maand aan een 
informele kredietverlener in Congo zouden betalen. McEvoy: “Deze bedrijven dragen enorm bij aan de 
bestaanszekerheid binnen gemeenschappen.”
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PRIVATE EQUITY 2.0

Na de Egyptische revolutie van 2011 was er sprake van een ware kapitaalvlucht 
uit het land. Nu helpen nieuwe beleggingsmaatschappijen veelbelovende 
bedrijven om uit te breiden en te professionaliseren

A hmed El Guindy werkte na zijn afstuderen voor een van de grootste conglomeraten in Egypte en 
het Midden-Oosten. Hij klom op tot algemeen directeur van een dochteronderneming, maar hij 

had grotere plannen. “Ik had altijd al de droom om ergens te werken waar ik daadwerkelijk partner en 
aandeelhouder kon zijn”, vertelt hij. In 2015 zag hij zijn kans schoon. De broers en zussen die de 
zeggenschap over familiebedrijf AluNile hadden geërfd, wilden verder. “Ik was ervan overtuigd dat ik 
dit bedrijf kon laten groeien, maar ik had een sterke financiële partner nodig, liefst een die ervaring had 
met het leiden en laten groeien van een industriële onderneming.”

Op dat moment stuitte hij op Ezdehar, een Egyptische participatiemaatschappij 
die door de Europese Investeringsbank wordt gesteund. “Toen ik het plan 
opvatte, heb ik zeven of acht verschillende investeerders gesproken, maar de 
chemie met Ezdehar was anders”, zegt El Guindy, nu algemeen directeur van 
AluNile. “Het klikte meteen en ik had het gevoel dat we elkaar begrepen.”

Ezdehar was de eerste van een nieuwe generatie onafhankelijke participatiemaatschappijen die in Egypte 
ontstonden na de revolutie van 2011, waarbij de lokale private-equitysector nagenoeg verdween. Het in 
2014 opgerichte bedrijf wilde een positieve impact hebben op het lokale ondernemersklimaat en 
bijdragen aan het herstel van private kapitaalinvesteringen in de regio. “De private-equitysector in Egypte 
was bezig met een hervorming”, zegt Emad Barsoum, medeoprichter van Ezdehar. Maar het aantrekken 
van investeerders voor ons eerste fonds had nog wel wat voeten in de aarde. “Weinig investeerders zagen 
de hervorming die in Egypte gaande was en de meeste oude spelers hadden het niet goed gedaan”, zegt 
hij. “Bovendien waren we een nieuw bedrijf zonder institutionele staat van dienst.”

Een van de eerste investeerders die met Ezdehar (Arabisch voor ‘welvaart’) wilde samenwerken was de 
Europese Investeringsbank. “In die tijd overwogen maar heel weinig internationale investeerders om in 
Egypte te investeren”, zegt Marius Chirila, medewerker kapitaalinvesteringen bij de Europese 
Investeringsbank. “Ook veel instellingen voor ontwikkelingsfinanciering hanteerden beperkingen voor 
investeringen in Egypte, vanwege het landenrisico. De EIB was de eerste institutionele belegger 
die met Ezdehar samenwerkte aan het vormgeven van zijn plannen en droeg daarmee in 
belangrijke mate bij aan de heropleving van de Egyptische private-equitysector. Sindsdien 
heeft Ezdehar een opmerkelijke groei doorgemaakt.”

De Europese Investeringsbank investeerde in het eerste fonds van Ezdehar met kapitaal uit de 
Risicokapitaalfaciliteit voor de landen van het zuidelijke nabuurschap, opgezet door de Europese 
Commissie en de EIB. Dankzij dat succes is Ezdehar nu bezig een tweede beleggingsfonds op te zetten. 
Het bedrijf streeft naar een fondsomvang van meer dan $ 100 miljoen, bovenop de $ 84 miljoen van het 
eerste fonds.

In de afgelopen vijf jaar heeft El Guindy zijn omzet zien verdrievoudigen en is het aantal werknemers 
gegroeid van 700 naar meer dan 1 000. “We zijn nog steeds aan het uitbreiden”, zegt hij, “en we hebben 
zeer ambitieuze plannen.”

“ Het klikte meteen 
en ik had het gevoel 

dat we elkaar 
begrepen. ”
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T oen ze zes jaar was, verhuisde Chika Russell van Nigeria naar het Verenigd Koninkrijk. Maar haar 
vroege herinneringen aan uitgebreid koken met de familie en traditionele gerechten 

bepaalden haar carrière, omdat ze verliefd was geworden op het streetfood van de Nigeriaanse 
vrouwen: gebakken banaan (‘dodo’), geroosterde yam en de typische kleine pindasoort die daar 
wordt geteeld (‘epa’). In 2014, nadat ze zeven jaar in de financiële sector had gewerkt, richtte ze haar 
eigen bedrijf in snacks op. CHIKA haalt unieke ingrediënten uit heel Afrika en werkt rechtstreeks 
samen met gemeenschappen in Nigeria om de Britse consument gezonde en handgemaakte 
snacks aan te bieden. “Ik wilde iets doen dat echt betekenis heeft voor andere mensen en ik wilde 
ook een succesvol bedrijf hebben”, zegt Chika, die naast haar bedrijf ook een partnerschap heeft 
opgezet om 38 000 meisjes onderwijs te bieden en scholen te bouwen in Afrika.

Een van de beleggers in CHIKA is Alitheia IDF, een Afrikaans aandelenfonds met oog voor gender, 
dat wordt geleid door twee vrouwelijke oprichters, Tokunboh Ishmael en Polo Leteka. In november 
ondertekende de Europese Investeringsbank een overeenkomst voor een investering van 
$ 24,6 miljoen in het grensverleggende fonds, waardoor Alitheia zijn streefbedrag van $ 100 miljoen 
behaalde. Het is de eerste keer dat de EIB investeert in een aandelenfonds dat zich richt op mkb-
bedrijven met oog voor gender in Afrika.

Dromen waarmaken

Met het groeikapitaal van Alitheia kon Chika een fabriek in Nigeria bouwen, die naar verwachting 
begin dit jaar open gaat en werk zal bieden aan 320 mensen, van wie 70% vrouw. De fabriek gaat 
snacks maken voor de Nigeriaanse en West-Afrikaanse markten. Alle producten worden naar 
buurlanden geëxporteerd, waardoor ook daar banen worden gecreëerd. “Chika’s onderneming zou 
enorm veel impact hebben, de markt lag voor de hand en de omvang van de kans was duidelijk”, 
zegt Leteka. “Chika is een geweldige ondernemer, zeer dynamisch. Ze weet wat ze doet. Ze is niet 
te stoppen.”

Alitheia IDF investeert in mkb-bedrijven die worden geleid door teams met zowel mannen als 
vrouwen, en behaalt daarmee een solide financieel rendement en een tastbare maatschappelijke 
invloed in Afrika. Het fonds investeert in sectoren waarin een significant percentage vrouwen actief 
is, zij het als ondernemer, producent, distributeur of consument. Het gaat om agribusiness, 
consumptiegoederen, gezondheid, onderwijs, de creatieve industrie, en financiële en zakelijke 
dienstverlening. Alitheia heeft vestigingen in Lagos en Johannesburg en investeert in zes landen: 
Nigeria, Zuid-Afrika, Ghana, Zambia, Zimbabwe en Lesotho. Toen Ishmael en Leteka in 2008 startten 
met Alitheia IDF – een joint venture tussen Alitheia Capital in Nigeria en IDF Capital in Zuid-Afrika 

EEN FONDS VAN VROUWEN, 
VOOR VROUWEN

Een Afrikaans aandelenfonds met oog voor gender bewijst dat traditionele 
beleggers geld laten liggen, want investeren in vrouwen levert zeer goede 
resultaten op
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– waren ze vastbesloten om bedrijven van vrouwen te steunen, omdat ze wisten dat er veel 
Afrikaanse vrouwen waren met een bedrijf dat met de juiste financiering kon groeien. Ongeveer 
40% van de bedrijven in Afrika ten zuiden van de Sahara is in handen van vrouwen, maar minder 
dan 10% van deze bedrijven slaagt erin geld van traditionele financiers te krijgen. “We zeggen vaak 
dat traditionele beleggers geld laten liggen, omdat zij het veiliger vinden mensen te steunen die er 
uitzien als zij, die werken en praten als zij, en die op dezelfde plaatsen rondhangen”, zegt Leteka.

Een ‘2X Flagship Fund’

Alitheia is een 2X Flagship Fund, wat betekent dat het onderdeel is van de 2X Challenge: een 
multilateraal initiatief dat in het leven is geroepen door de instellingen voor 
ontwikkelingsfinanciering van de G7-landen met als doel om in de periode tot en met 2022 
$ 15 miljard aan te trekken voor projecten die de economische rol en zelfstandigheid van vrouwen 
bevorderen. De Europese Investeringsbank sloot zich in juni 2021 bij de 2X Challenge aan en was de 
eerste multilaterale ontwikkelingsbank die de 2X-criteria overnam en ging gebruiken. De Bank was 
enthousiast over de kans om te investeren in Alitheia’s enkel uit vrouwen bestaande team, dat 
opvalt in de door mannen gedomineerde wereld van de private equity. “Dit is echt een fonds door 
vrouwen, voor vrouwen”, zegt Déborah Vouche, medewerker van het EIB-team dat bij de transactie 
betrokken was. “Zij waren pioniers in dit segment en het allereerste team met een voorstel voor een 
gendergericht fonds in Afrika ten zuiden van de Sahara.”

De investering in Alitheia IDF draagt ook bij aan het initiatief SheInvest. In dat kader wil de 
Europese Investeringsbank € 2 miljard aan investeringen aantrekken voor gendergelijkheid in heel 
Afrika.

In de afgelopen vijf jaar hebben Leteka en Ishmael de houding ten opzichte van diversiteit zien 
veranderen. Beleggers hebben diversiteit omarmd of zijn ermee bekend, en anders zijn ze er in 
ieder geval nieuwsgierig naar. Letaka verwacht dat het niet lang meer duurt totdat beleggers 
standaard zullen informeren naar de genderinsteek van een investeringsstrategie.

“ Traditionele beleggers laten geld liggen, omdat zij het veiliger 
vinden om mensen te steunen die er uitzien als zij, die werken en praten 

als zij, en die op dezelfde plaatsen rondhangen. ”

Vrouwen die van SheInvest hebben geprofiteerd, leggen uit wat dit voor hen 
betekent1:56

https://www.youtube.com/watch?v=-3oaG0j2CSc
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D e Bank gaf obligaties uit in 21 valuta’s, waarvan het merendeel in de kernvaluta’s: euro, 
Amerikaanse dollar en Britse pond. Diversificatie van bronnen en looptijden zorgt voor 

flexibiliteit van het inleenbeleid van de Bank. Door in meerdere valuta te emitteren, kan de EIB ook 
in meerdere valuta geld uitlenen.

WAAR HET GELD VANDAAN KOMT

De Europese Investeringsbank, ’s werelds grootste multilaterale geldnemer 
en kredietgever, haalde in 2021 € 55 miljard op uit de internationale 
kapitaalmarkten, waarvan € 10 miljard in klimaatobligaties (CAB) of 
duurzaamheidsobligaties (SAB). De emissies van de Bank bereiken 
investeerders die doorgaans niet in Europa beleggen en die indirect aan 
Europese projecten bijdragen door te investeren in de obligaties van de EIB.

EMISSIE PER VALUTA
EUR USD

48,10% 30,80%

NOORD- EN 
ZUID-AMERIKA

10% 14%12% 11%

MIDDEN-OOSTEN EN AFRIKA

2% 2% 2% 2%

EUROPA

67% 64% 66%69%

AZIË

21% 21%20%17%

20212019 2020 CAB/SAB
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USD GBP OVERIGE

30,80% 8,90% 12,20%

OBLIGATIES OP DE BLOCKCHAIN

Bij de eerste uitgifte van een EIB-obligatie in een digitale munt blijkt dat beleggers staan te 
popelen om deze nieuwe technologie te gaan gebruiken

John Whelan werkt voor een grote internationale bank, maar hij beschouwt zichzelf als ingenieur. Zijn nieuwste 
passies zijn cryptomunten en blockchains. “Ik ben ervan overtuigd dat de financiële mogelijkheden voor 
iedereen zullen verbeteren door technologie ”, zegt Whelan, die bij de Spaanse Banco Santander een digitaal 
lab heeft opgezet om te onderzoeken hoe blockchains en cryptomunten bankdiensten kunnen verbeteren.

Banco Santander is een van de drie private banken die de Europese Investeringsbank hielpen bij de uitgifte 
van haar eerste digitale obligatie met behulp van blockchaintechnologie. De obligatie met een waarde van 
€ 100 miljoen werd in april uitgegeven op het Ethereum-platform. Dit platform heeft de op één na grootste 
digitale munt ter wereld, na koploper Bitcoin. De andere twee betrokken banken zijn de Franse Société 
Générale en Goldman Sachs uit de Verenigde Staten.

Dit is de eerste keer dat een publieke bank met een groep private banken heeft samengewerkt 
aan een obligatieverkoop met behulp van een blockchain. De Europese Investeringsbank stond erop 
om voor haar eerste digitale obligatie een groep banken te gebruiken, omdat ze 
wilde dat het op een traditionele obligatieverkoop zou lijken. Verwacht wordt dat 
meer banken, zowel publieke als private, de EIB in deze markt zullen volgen en 
dat de verkoop van obligaties, ook groene, meer beleggers zal bereiken.

Weinig kosten, veel transparantie

Het organiseren van een obligatieverkoop is complex. Met blockchains kunnen banken veel van het werk 
vereenvoudigen. De meeste documenten met betrekking tot garantie, inschrijving en uitkering kunnen op 
een blockchain worden opgeslagen, waardoor elk onderdeel van het proces sneller verloopt. Digitalisering 
kan de vaste kosten verlagen en de transparantie vergroten omdat het hiermee gemakkelijker is om 
handelsstromen en transacties op de secundaire markt te volgen. “Veel mensen zijn niet bekend met de 
voordelen van blockchaintechnologie”, zegt Richard Teichmeister, hoofd financiering bij de Europese 
Investeringsbank. “Maar deze technologie heeft gewoon de potentie om de financiële sector te veranderen 
en de levens van veel mensen te verbeteren.”

De snelheid is zeker een voordeel. Een aantal van de administratieve taken die bij de uitgifte van obligaties 
komen kijken, zoals het opstellen van de documentatie en de afwikkeling op de primaire markt, zouden 
binnen enkele uren in plaats van enkele dagen kunnen worden afgehandeld.

Wat is een gedecentraliseerd systeem?

Cryptomunten zijn slechts een van de vele manieren waarop blockchaintechnologie wordt gebruikt om 
informatie over transacties op te slaan in de vorm van een gedistribueerd grootboek. Een gedistribueerd 
grootboek is een database die informatie op meerdere plaatsen en met veel mensen deelt en synchroniseert.

Blockchains worden online bijgehouden en gekopieerd naar vele computers op vele locaties. Hierdoor 
worden onjuiste wijzigingen en hacken voorkomen. Een blockchain bevat een reeks boekingen, ‘blocks’, die 
transacties registreren en door middel van cryptografie met elkaar in een ketting, ‘chain’, zijn verbonden. Elk 
block bevat een tijdstempel en transactiegegevens. Blockchains worden ook wel gedecentraliseerde 
systemen genoemd, omdat ze op vele computers worden opgeslagen en geverifieerd.

“ Dit heeft de potentie 
om de financiële sector te 

veranderen. ”
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HET ACTIVITEITENPLAN  
VAN DE EIB-GROEP 
HOOGTEPUNTEN 2022-2024

•  EIB Global, de nieuwe ontwikkelingstak van de EIB die projecten buiten de Europese Unie 
gaat stimuleren

• Reactie op COVID-19 en groen herstel

• Investeren met meer impact en een groter risico

• Routekaart voor het klimaat

• Technologie en innovatie

• Cohesie om Europa dichter bijeen te brengen

• Flexibiliteit ten aanzien van thuiswerken voor medewerkers van de Bank

Wij lanceren EIB Global, onze nieuwe ontwikkelingstak, om nauwer te kunnen samenwerken met 
overheden en bedrijven buiten Europa. Dit zal leiden tot meer partnerschappen om de klimaatcrisis aan 
te pakken en een groene en digitale transitie te steunen. Wij gaan het aantal medewerkers ter plaatse, 
in onze kantoren over de hele wereld, uitbreiden. We hebben al een nieuw regionaal kantoor in Afrika 
om beter op de lokale behoeften te kunnen inspelen.

Het Europees Garantiefonds biedt kredietgaranties en andere financiering om bedrijven te helpen 
het hoofd boven water te houden, rekeningen te betalen en te investeren. Dit fonds, waaraan veel 
landen van de Europese Unie hebben bijgedragen, is onderdeel van een breed EU-pakket om de 
economie weer op de rails te krijgen. Het fonds begon zijn activiteiten in 2020 en zal deze eind 2021 
afsluiten, hoewel de Bank in 2022 nog een aantal van deze transacties zal afronden.

Wij doen er alles aan om de doelstellingen van onze Routekaart voor het klimaat te verwezenlijken. 
In de Routekaart staat beschreven hoe de Bank uiterlijk in 2025 minimaal 50% van haar jaarlijkse 
kredietverlening zal inzetten voor het klimaat en milieuduurzaamheid. Dit doen we door meer risico te 
nemen bij investeringen, de Europese Green Deal te steunen en ervoor te zorgen dat Europa uiterlijk in 
2050 koolstofneutraal is. We gaan meer doen om klanten te helpen zich aan de huidige 
klimaatverandering aan te passen en toekomstige problemen te beperken.

Uiterlijk in 2025 wil de EIB 45% van de jaarlijkse kredietverlening in de EU besteden aan cohesieregio’s 
die meer hulp nodig hebben. De extra financiering zal deze delen van Europa helpen om op gelijke voet 
te concurreren en dezelfde levensstandaard te bereiken als meer ontwikkelde regio’s.

Medewerkers van de bank zijn tijdens de pandemie overgegaan op een hybride manier van werken, 
waarbij ze afwisselend op kantoor en thuis werken. We monitoren de situatie op de werkplek en zorgen 
ervoor dat medewerkers veilig en effectief kunnen werken. De crisis zorgde voor veel uitdagingen op 
het gebied van geestelijke gezondheid en welzijn. We gaan leidinggevenden meer trainingen en 
workshops aanbieden om te waarborgen dat we goed voor onze werknemers zorgen. We gaan door 
met de uitvoering van een programma dat de stressniveaus van medewerkers evalueert en ervoor zorgt 
dat we tijdig maatregelen nemen.

Lees het volledige Activiteitenplan voor 2022-2024 op www.eib.org/en/publications
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BESTUUR VAN DE ORGANISATIE

De EIB is zowel een EU-instelling die verantwoording aflegt aan de lidstaten als een bank die bij haar 
besluitvorming, bestuur en controles te werk gaat volgens de beste bancaire praktijken.

De Raad van Gouverneurs bestaat uit ministers van elk van de 27 lidstaten; doorgaans zijn dit de ministers 
van financiën. De gouverneurs bepalen het kredietbeleid van de Bank en verlenen eenmaal per jaar hun 
goedkeuring aan de jaarrekening. Zij nemen besluiten over kapitaalverhogingen en over de deelname van 
de Bank aan financieringsactiviteiten buiten de Europese Unie. Ook benoemen zij de leden van de Raad van 
Bewind, de Directie en het Comité ter controle van de boekhouding.

De Raad van Bewind neemt besluiten over de kredietverlening, de plaatsing van obligaties en andere 
financieringskwesties. De Raad komt tien maal per jaar bijeen en ziet er op toe dat de Bank opereert in 
overeenstemming met de EU-verdragen, de eigen statuten van de Bank en algemene richtlijnen afkomstig 
van de Raad van Gouverneurs. Er zijn 28 leden; iedere lidstaat nomineert één lid en daarnaast benoemt de 
Europese Commissie eveneens één lid. Tevens zijn er 31 plaatsvervangende leden. Ter verbreding van de 
vakinhoudelijke deskundigheid van de Raad van Bewind kunnen zes deskundigen worden benoemd die als 
adviseurs zonder stemrecht deelnemen aan de bijeenkomsten van de Raad. Tenzij in de statuten anders is 
bepaald, worden besluiten genomen met meerderheid van stemmen, in aanwezigheid van ten minste een 
derde van de stemgerechtigde leden en met een vertegenwoordiging van ten minste 50% van het geplaatst 
kapitaal. De voorzitter van de Raad is de president, die geen stemrecht heeft.

De Directie is het interne besluitvormingsorgaan van de Bank. De Directie ziet toe op de dagelijkse gang 
van zaken bij de Bank, bereidt de besluiten voor de Raad van Bewind voor en zorgt ervoor dat deze worden 
uitgevoerd. Eens per week komt de Directie bijeen. De Directie werkt onder het gezag van de president en 
onder toezicht van de Raad van Bewind. De overige acht leden zijn de vicepresidenten van de EIB. De leden 
worden benoemd voor een verlengbare periode van maximaal zes jaar en zijn uitsluitend verantwoording 
verschuldigd aan de Bank.

De Bank heeft een onafhankelijk Comité ter controle van de boekhouding dat rechtstreeks 
verantwoording aflegt aan de Raad van Gouverneurs. Het Comité is verantwoordelijk voor de controle van 
de boeken van de Bank en gaat na of zij bij haar activiteiten de beste bancaire praktijken naleeft. De 
verklaring van het Comité wordt met het jaarverslag van de Raad van Bewind aan de Raad van Gouverneurs 
gezonden. Het Comité ter controle van de boekhouding bestaat uit zes leden, die worden benoemd voor 
een niet-verlengbare ambtstermijn van zes opeenvolgende boekjaren.



MEER OVER DE FINANCIERING VAN DE EIB-GROEP
IN REACTIE OP DE CORONACRISIS

www.eib.org/covid-19

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




De EIB-Groep bestaat uit de  
Europese Investeringsbank en het  
Europees Investeringsfonds. NL   03/2022

print: ISBN 978-92-861-5145-3
pdf: ISBN 978-92-861-5117-0

INNOVATIE 
ALS 
ANTWOORD OVERZICHT VAN ACTIVITEITEN 2021

IN
N

O
V

A
TIE A

LS A
N

TW
O

O
R

D
      O

V
ER

Z
IC

H
T V

A
N

 A
C

TIV
ITEITEN

 20
2

1


	Cover
	Leeswijzer 
	Inhoudsopgave
	Woord vooraf
	Hoogtepunten van 2021
	De EIB-Groep in uw land
	De EIB in de wereld
	Een gezonde wereld
	Waarom een crisis om gedurfde ideeën vraagt
	Een volgende pandemie
	Vaccinatie in afrika
	Leven en dood
	Een recept voor banken
	Digitale overlevers
	Energiezuinige apparaten
	Een bril met geluid
	Wie het kleine niet eert...

	Een groene wereld
	Een echte klimaatbank
	Silicon valley aan de isar
	Ruimte voor iedereen
	Subatomaire klimaatoplossingen
	Opnieuw in de mode
	Minder uitstoot, lagere tarieven
	Groene verwarming
	Oude monumenten, moderne metro

	Een inclusieve wereld
	E-commerce in polen
	Durf te verbinden
	Hoe roemenië zich verplaatst
	Wereldwijde actie, lokale verandering
	Een echte stresstest
	Private equity 2.0
	Een fonds van vrouwen, voor vrouwen

	Waar het geld vandaan komt
	Het activiteitenplan van de EIB-Groep Hoogtepunten 2022-2024



