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‘OVERWEEG  
EENS EEN LENING 

BIJ DE EIB’
Portaal sloot in januari als eerste corporatie een 

lening af bij de Europese Investeringsbank, de bank 
van de EU. Een nodige aanvulling in het aanbod van 

financiers, vinden Ruud Pijpers en Zacharias Ben 
Moussa: het is een maatschappelijke bank met lage 

rentes en voldoende flexibiliteit in rentevorm en 
looptijd. Portaal gebruikt de lening om woningen 

energiezuinig te maken.
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Nederland. Maar het helpt. Zeker is in ieder geval dat  
de hoogte van de financieringsrente een belangrijke rol 
speelt in de business cases van de verduurzamings-
projecten. Dat kan corporaties over de streep trekken.

Pionieren
Het begin is nu gemaakt. Het was een lange weg: er zat 
anderhalf jaar tussen het moment dat wij de EIB-delegatie 
een eerste rondleiding langs een aantal van onze verduur-
zamingsprojecten gaven en het moment dat we het  
contract tekenden. Natuurlijk waren er wat knelpunten. 
Nog nooit had een woningcorporatie geld geleend bij de 
EIB, dus het was pionieren voor ons, zeker in de contract-
voorwaarden. In de toekomst zal een lening afsluiten bij 
de EIB voor corporaties veel sneller gaan. Dus wij zeggen: 
overweeg eens een lening bij de EIB.

RUUD PIJPERS 
EN ZACHARIAS BEN MOUSSA 

TREASURERS PORTAAL

Bijdrage Aedes
Aedes legde al in 2010 contact met de EIB om 
leningen aan corporaties mogelijk te maken. Vooral 
in 2013 en 2014 was er intensief overleg tussen EIB, 
Aedes en andere partijen uit de sector.

‘Het wrange van deze situatie is dat  
de hoge – sociale – huren niet zozeer 

het gevolg zijn van het tekortschieten 
van de corporaties maar vooral van 

bizar overheidsbeleid. Op elke 
huurwoning van 150.000 euro drukt 

namelijk een jaarlijkse fiscale last 
(verhuurderheffing) van 740 euro. Als 

dezelfde woning door een koper wordt 
bewoond, slaat deze last abrupt om in 

een fiscale “subsidie”.’
REIN BAKKER, DIRECTEUR OPMAAT, OP 

CORPORATIE.NL.

‘De Omgevingswet is de ruimtelijke 
pendant van de Participatiewet en de 

WMO met dezelfde filosofie: van 
bovenaf naar onderop. De bevelende 

overheid is op haar retour. Nu is het de 
beurt aan de burger: in dit geval dus 

om helemaal zelf het land in te richten. 
(…) De energieke burger is permanent 

bekaf.’
MARTIN SOMMER, POLITIEK COMMENTATOR 

VAN EN IN DE VOLKSKRANT.

‘De dominante trend is dat de 
doorsnee huurder van corporaties 

steeds vaker uit de laagste 
inkomenscategorieën komt. De 

corporatiesector ontwikkelt zich meer 
en meer in de richting van een vangnet 

voor maatschappelijk kwetsbaren.’
RADBOUD ENGBERSEN EN YVES VERMEULEN, 

RESPECTIEVELIJK WERKZAAM BIJ 
PLATFORM31 EN DE VERNIEUWDE STAD, OP 

SOCIALE VRAAGSTUKKEN.NL. 

‘Gemeenten die uitsluitend kiezen 
voor koopwoningen stellen zich op als 

marktpartij en verwaarlozen hun 
maatschappelijke rol.’

HOOFDREDACTIE FINANCIEELE DAGBLAD, 
WIJT FALEN WONINGMARKT DOOR TEKORTEN 

IN VRIJEHUURSECTOR AAN GEMEENTEN, IN 
FINANCIEELE DAGBLAD.

alleen geld als een corporatie voor de komende vijf jaar  
een investeringsprogramma van minstens 200 miljoen 
euro heeft. De corporatie moet zelf minimaal 50 procent 
hiervan inbrengen. 

Over de streep
Als grote corporatie met een investeringsprogramma in 
het kader van duurzaamheid, werkgelegenheid en sociale 
innovatie maak je grote kans op een lening: de bank richt 
zich uitsluitend op deze voor de EU belangrijke thema’s. 
Portaal zet met de EIB-lening nieuwe energieneutrale 
woningen neer en maakt bestaande woningen energie-
zuinig. Wij zeggen niet dat lenen bij de EIB dé oplossing is 
voor het snel verduurzamen van corporatiewoningen in 

Wij willen graag innovatief zijn. In het bouwen, in  
het energiezuinig maken van woningen, maar ook  

qua financiering. De leningen bij de Bank Nederlandse  
Gemeenten (BNG) en de Nederlandse Waterschapsbank 
(NWB) zijn goed, maar met alleen die twee is het aanbod 
wel wat mager. Nu is er een derde belangrijke partij: de 
Europese Investeringsbank (EIB). Een uitkomst voor  
corporaties.

Tikkeltje maatschappelijker
Maar waarom dan? De EIB is een maatschappelijke bank; 
niet gericht op winstmaximalisatie. Dat zijn BNG en NWB 
ook en dat zullen ze altijd blijven, maar misschien is de EIB 
net een tikkeltje maatschappelijker. Zo hecht zij grote 
waarde aan EU-thema’s als duurzaamheid en werkgele-
genheid: thema’s die goed aansluiten bij het werk van  
corporaties. Het belangrijkste voordeel van zo’n maat-
schappelijke bank is een lagere rente. Daarbij is de EIB 
flexibel, net als NWB en BNG: je kunt kiezen voor een 
vaste of voor een variabele rente en voor een korte of juist 
een lange looptijd. 

Met die voordelen kunnen leningen bij de EIB corporaties 
helpen. Let op: alleen corporaties met een grote investe-
ringsopgave komen in aanmerking, want de EIB leent  

EIB: ‘500 miljoen aan 
leningen per jaar’
‘Wij willen jaarlijks twee á drie van dit soort leningen 
aan Nederlandse corporaties doen, voor in totaal  
500 miljoen euro per jaar’, zegt loan officer Teun  
de Jong van de EIB. Meer weten? Lees het interview 
met De Jong  op www.aedes.nl/EIBlening.


