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Wie gingen u voor...? 
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Enkele instrumenten en producten 
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Tunnels, Water, Havens, Transport, Infrastructuur 
• IJmuiden sluizen: Bouw en operatie van de nieuwe zeesluizen (EUR 163m) 
• Water supply Vittens: Drinkwater zuivering en distributie (EUR 150m) 
• Reggefiber Fiber-to-the-home: Uitrol van fibre-to-the-home netwerk in 33 

dorpen en steden (EUR 143m) 
• Rijkswegen: Diverse rijkswegen, o.a. delen van de A1, A5, A6, A9, A12, A15 
• Schiphol: Bagage afhandelingssysteem (EUR 350m) 
• NS: Nieuwe Sprinters (EUR 300m ) 

 
 

Gebouwen / Renovaties, Ziekenhuizen / Universiteiten 
• AMC Amsterdam: Verbouwing hoofdgebouw  (EUR 100m) 
• AMC Maastricht: Verbouwing en uitbreiding faciliteiten (EUR 60m) 
• Court of Justice Liege: Bouw van gerechtsgebouw als onderdeel van de 

renovatie van het oude stadscentrum (EUR 50m) 
• London Olympic Village Urban Renewal: Bouw van 1,316 appartementen 

voor atleten, die na de spelen in sociale woningen zijn omgezet (EUR 
110m) 

• Campus vrije universiteit A’dam: Herontwikkeling en modernisatie van VU’s 
onderwijs en onderzoeksfaciliteiten (EUR 230m) 

• Portaal: Sociale woning bouw en verduurzaming (EUR 200m) 
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Energie 
• Gemini Wind Park: Bouw van 600 MW windmolen park 85km ten noorden van 

de Nederlandse kust (EUR 587m) 
• Gasunie: Uitbreiding van nationaal gas transmissie netwerk (EUR 250m) 
• Tennet: Bouw van een 380 kV transmissielijn in de Randstad (EUR 150m) 

 
 
 
 

 

MKB & MidCaps 
• Leningen voor MKB: Verschillende financieringen aan ABN Amro, ING en 

Rabobank om door te financieren naar MKB bedrijven op basis van een 
aantrekkelijker rentetarief 

• Risico sharing voor MKB (EIF): Risico deelproduct (tegenwoordig InnovFin SME 
Guarantee) met ABN Amro 

• Dutch Venture Initiative (EIF): Fonds opgezet met PPM Oost en MinEZ gericht 
op investeringen in venture capital en growth fondsen actief in Nederland.  
 

Groot bedrijf en semi-publieke sector 
• Philips: Financiering van R&D activiteiten (EUR 200m) 
• Holland Proton Center: Bouw van proton therapie centrum in samenwerking 

met Universiteit Delft, Leids Medisch Centrum en Erasmus Medisch Centrum 
(EUR 90m).  
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De EIB Group in vogelvlucht 
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AAA-rated 
 

Door de belangrijkste 
rating-agentschappen 
(Moody’s, S&P, Fitch) 
 

2015-2017  
 

Investeringsplan voor 
Europa / EFSI 
Verhoging van de steun 
voor investeringen, 
concurrentievermogen, 
creatie werkgelegenheid 
en economische 
dynamiek 

1958 
 

EIB is de bank voor 
langetermijnfinanciering 
van de EU, opgericht in 
1958 door het Verdrag 
van Rome.  

2015 recordjaar 
 
EIB-kredieten voor een 
bedrag van € 77 miljard, 
aangevuld met  
EIF-steun ter hoogte 
van € 7 miljard  
 

Doelstellingen  
 
Het verstrekken van 
financiering en expertise 
voor economisch en 
financieel verantwoorde 
en duurzame projecten 
ter ondersteuning van 
de doelstellingen van het 
EU-beleid 
Not for Profit  

Bestuur 
Raad van Gouverneurs 
EU-Ministers van 
Financiën 
Raad van Bewind 
EU-Lidstaten  
Niet-stemmende leden: 
EC en technische experts 
Management Comité 
Dagelijks bestuur 

Grote Bank 
 
Ongeveer 450 projecten 
per jaar in meer dan 160 
landen  
Meer dan 2,900 
werknemers 
Balanstotaal van EUR 
512 miljard 
+/- 10% van de jaarlijkse 
volume buiten de EU 
 
 

Aandeelhouders 
 

De 28 Lidstaten van de 
Europese Unie 
 
Nederland is de 6e 
grootste aandeelhouder 



Onderscheidende rol van de EIB 
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Aantrekkelijke financieringskosten – lagere rente 

Als non-profit bank geven we het voordeel van lagere inleen kosten op basis van onze AAA 
rating door aan onze klanten 

Lange looptijden 
De EIB kan nog steeds lange looptijden aanbieden (e.g. 30+ jaar) in lijn met de economische 
levensduur van de te financieren projecten 

Meer flexibiliteit 
De financiering kan al getekend zijn om het project zeker te stellen, voordat exact is 
vastgelegd welke trekkingsmomenten, bedragen en rentetarief structuur de klant wil 
toepassen 

Sector Expertise en adviesdiensten 
Sterke eigen Europese technologie / industrie expertise met een bevestigd signaleringseffect  

Diversificatie van financiering 
Lange-termijn financieringsrelatie naast andere bank faciliteiten en gelden 

Anti cyclisch 
In tijden van crisis zijn wij ook een betrouwbare partner en hebben wij het mandaat en de 
middelen om meer te doen 

EU Bank 
Onze nauwe contacten met nationale en Europese overheden kan het investeringsproces 
versnellen 
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