
De EIB in het Caribisch gebied:

prioriteiten en projecten



Onze prioriteiten



In de vijftien landen in het Caribisch gebied en in de dertien landen en gebieden overzee (LGO’s) 
richten we ons met name op: ontwikkeling van de private sector, waaronder de financiële sector, 

micro-ondernemingen en mkb-bedrijven; de basisinfrastructuur, zoals elektriciteit,  
water, vervoer en telecommunicatie; en klimaatactie, bestaande uit het beperken van en het 

aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering.

Op dit moment bestaat het Caribisch gebied uit een aantal nogal geïsoleerde economieën die sterk 
afhankelijk zijn van toerisme, waardoor de wereldeconomie een grote invloed heeft op hun welzijn. 

De groeicijfers lopen behoorlijk uiteen en geven aan dat het in sommige landen aan economische 
diversificatie ontbreekt. Regionale integratie blijft een belangrijke uitdaging en daar moet bij het 

geven van EIB-steun dan ook rekening mee worden gehouden.

Landen in het Caribisch gebied zijn zeer gevoelig voor de negatieve gevolgen van 
klimaatverandering. Eind 2015 heeft de EIB toegezegd in de periode tot 2020 haar investeringen in 
klimaatactie buiten de EU te verhogen van 25% tot 35% van het totale kredietvolume. Als een van 
de grootste financiers van klimaatactie ter wereld zijn we goed in staat om dit te doen en om bij te 

dragen aan klimaatprojecten in alle sectoren.
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 Kredietlijnen
 Energie
 Vervoer 
 Financiële dienstverlening 
 Water, riolering
 Industrie 
 Telecommunicatie
 Dienstverlening, incl. toerisme 
 Landbouw, visserij, bosbouw
 Gecombineerde infrastructuur 
 Vast afval

De EIB heeft ongeveer EUR 1,6 mld. 
geïnvesteerd in het Caribisch gebied 
sinds 1978, toen de eerste transactie werd 
ondertekend, en EUR 515 mln. sinds het 
begin van de overeenkomst van Cotonou 
in 2004. In het verleden heeft dit geleid tot 
165 projecten in de landen in het Caribisch 
gebied en 46 in de Caribische LGO’s. Deze 
investeringen zijn afkomstig uit de ACS-
investeringsfaciliteit, eigen middelen van 
de EIB en de impactfinancieringsenveloppe 
voor projecten met een hoger risico en een 
grotere impact.
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Totaal:
1 598 mln. EUR

Enkele cijfers Kredietverlening in het  
Caribisch gebied sinds  
1978 (alle mandaten) 
Verdeling per sector – in EUR mln.

De totale kredietverlening in het Caribisch  
gebied sinds 1978 bedraagt EUR 1,6 mld. 
(10% van de investeringen in de ACS-landen  
en de LGO’s), verdeeld over 211 projecten.
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Kredietverlening in het  
Caribisch gebied sinds  
1978 (alle mandaten) 
Verdeling per sector – in EUR mln.

Op grond van het Cotonou-mandaat 
(2004) zijn 30 projecten  

in het Caribisch gebied gefinancierd, 
voor in totaal EUR 515 mln.  

(6% van de investeringen  
in de ACS-landen en de LGO’s).

 Kredietlijnen
 Vervoer
 Financiële dienstverlening 
 Energie 
 Dienstverlening, incl. toerisme
 Telecommunicatie

Kredietverlening in het Caribisch 
gebied uit hoofde van het 
Cotonou-mandaat (2004) 
Verdeling per sector – in EUR mln.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totaal: 
515 mln. EUR
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Sinds 1992 heeft de EIB diverse projecten ondersteund in de Dominicaanse Republiek. 
Ons meest recente project is financieel gezien ook ons grootste project. Het betreft een 
kredietovereenkomst van USD 100 mln. met de overheid, die zal leiden tot een verbetering van de 
elektriciteitsdistributiesystemen en de beschikbaarheid van stroom vergroten, waardoor verliezen 
in het hele netwerk aanzienlijk worden beperkt.

Het project komt op het juiste moment, nu is vastgesteld dat de slechte elektriciteitsvoorziening 
een belangrijk obstakel vormt voor de economische groei in het land. In de komende drie jaar wil 
de Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) de stroomvoorziening voor 
285.000 huishoudens normaliseren.

Dankzij de EIB-lening kon het totale project profiteren van een subsidie van EUR 9,3 mln. van 
de Europese Commissie via de Caribische investeringsfaciliteit. Deze middelen zullen worden 
gebruikt voor het uitvoeren van noodzakelijke investeringen in de stroomvoorziening in de 
gemeente Santo Domingo Este, waar zich enkele van de armste wijken van het land bevinden.

Energiezekerheid  
voor de Dominicaanse Republiek



In de praktijk zal dit programma bij-
dragen aan het stabiliseren van de 
stroommarkt door het vernieuwen 
van meer dan 4.000 km oudere lei-
dingen, het beperken van illegaal en 
onveilig elektriciteitsgebruik en ge-
improviseerde netwerkaansluitingen, 
en het formaliseren van metersyste-
men. Hierdoor wordt het mogelijk 
adequaat te factureren en de verlie-
zen van stroomaanbieders te beper-
ken, waardoor zij een grotere rol kun-
nen spelen bij het verbeteren van de 
leefomstandigheden, en uiteindelijk 
van het ondernemingsklimaat, in de 
Dominicaanse Republiek.



Portland Private Equity heeft een grote rol gespeeld bij het ontwikkelen van de onderhandse 
kapitaalmarkten in het Caribisch gebied sinds het in 2007 zijn eerste instrument lanceerde: het 
‘AIC Caribbean Fund’. De EIB heeft EUR 25 mln. geïnvesteerd in dit fonds, dat zich vooral richt op 
duurzame ontwikkeling, schaalvergroting van bedrijven en regionale integratie.

De invloed van het AIC Caribbean Fund is zichtbaar bij twee ondernemingen uit de portefeuille 
van Portland Private Equity: Columbus International leverde oorspronkelijk alleen op de Bahama’s 
kabeldiensten, maar is nu een regionale speler in de ICT. Het bedrijf draagt bij aan de groei van de 
concurrentie, lagere prijzen voor de consument en een betere dienstverlening in 34 landen.

InterEnergy, ooit een zelfstandig energieproducent in de Dominicaanse Republiek, is nu ook actief 
op Jamaica en in Panama. Op al deze markten heeft InterEnergy een vooraanstaande positie; 
het levert betrouwbare, betaalbare elektriciteit, waarbij steeds meer gebruik wordt gemaakt 
van duurzame bronnen. Portland lanceerde zijn tweede investeringsinstrument in 2014. De EIB 
treedt ook hierbij op als medefinancier, wat past in haar beleid om sectoren als ICT, windenergie 
en financiële dienstverlening te steunen, en lokale bedrijven met cruciale regionale aspiraties op 
gang te helpen.

Ondersteuning van durfkapitaal 
waarvan Caribische consumenten profiteren





Sint-Maarten, het Nederlandse deel van het eiland dat door Nederland en Frankrijk wordt gedeeld 
(ook wel het ‘vriendelijke eiland’ genoemd), heeft de primeur: het ontvangt de eerste EIB-lening 
aan een Caribische LGO sinds het begin van de overeenkomst van Cotonou.

De Bank investeert EUR 8 mln. in een programma voor het uitrollen van een optische-
vezelnetwerk op Sint-Maarten.

De kabels lopen langs 14.500 huishoudens in het gebied, waardoor alle 35.000 inwoners kunnen 
profiteren van betere breedbandsnelheden. Het netwerk zal worden uitgebreid naar alle bedrijven 
en lokale overheden, wat essentieel is voor het ontwikkelen van de economie. Ziekenhuizen, 
scholen en bibliotheken krijgen gratis toegang tot ultrasnelle internetdiensten. Dit betekent een 
stimulans voor gezondheidszorg en onderwijs, met als extra voordeel dat slimme meters kunnen 
worden ingezet voor het beheer van water en elektriciteit.

Een geavanceerde 
communicatie-infrastructuur 
op Sint-Maarten





De Bank heeft EUR 40 mln. geïnvesteerd in de Impactfinancieringsfaciliteit in het Caribisch gebied 
en de Stille Oceaan (CPIFF), de eerste transactie in zijn soort in deze regio’s die is gefinancierd 
uit de impactfinanceringsenveloppe. Banco Adopem in de Dominicaanse Republiek en de 
Ontwikkelingsbank van Jamaica hebben krediet opgenomen uit de faciliteit, waardoor er meer 
geld beschikbaar is voor microfinanciers in deze landen.

Via financiële intermediairs komt krediet beschikbaar voor micro-ondernemingen en mkb-
bedrijven (waaronder kleine zelfstandigen), huishoudens met een laag inkomen en het 
maatschappelijke middenveld. Tot de laatste categorie behoren verenigingen zonder 
winstoogmerk en coöperaties van leden met gemeenschappelijke belangen. Dit kunnen 
bijvoorbeeld kleine boeren zijn of mensen van hetzelfde geslacht, of zelfs een groep mensen die 
een bepaald dorp vertegenwoordigen.

Financieringstekorten  
aanpakken in het Caribisch gebied  
en de Stille Oceaan



Wat zij gemeen hebben, is dat zij 
moeilijk toegang krijgen tot financie-
ring. Deze faciliteit pakt dit probleem 
aan door langlopende leningen te 
verstrekken voor microfinanciering, 
waardoor kleine bedrijven in de 
doellanden aan de slag kunnen. De 
faciliteit is met name gericht op 
vrouwen en de verwachting is dat 
door de kleine leningen meer dan 
600.000 banen behouden kunnen 
blijven gedurende de levenscyclus 
van de CPIFF.



Als instelling ontwikkelen we onszelf om tegemoet te komen aan de behoeften van mensen 
in de hele wereld en doen we ons best om iets te doen aan hun problemen. De EIB heeft een 
vertegenwoordiging in Santo Domingo in de Dominicaanse Republiek en zal ook een lokale 
vertegenwoordiging vestigen op Barbados. Hierdoor zijn we dichter bij onze (toekomstige) 
klanten in de regio.

Wij reageren op de vraag met traditionele activiteiten als kredietlijnen en investeringen in 
infrastructuur, en daarnaast creëren we nieuwe instrumenten en werken we actief samen met 
meerdere partners, die met hun deskundigheid kunnen bijdragen aan kwalitatief goede initiatieven.

Daarnaast kunnen rentesubsidies het vanuit financieel oogpunt makkelijker maken om 
goedkeuring te krijgen voor een project, en is geld voor technische bijstand gedurende de hele 
levenscyclus van een project beschikbaar. Hiermee worden meer mogelijkheden gecreëerd 
voor projectopdrachtgevers en wordt de deskundigheid wat betreft projectoplevering vergroot; 
tevens komen de eindgebruikers van EIB-financiering zo in aanraking met de nieuwste normen en 
ontwikkelingen.

Onze aanpak in het Caribische gebied





• Antigua en Barbuda
• de Bahama’s
• Barbados
• Belize
• Dominica
• Dominicaanse Republiek
• Grenada
• Guyana
• Haïti
• Jamaica
• Saint Kitts en Nevis
• Saint Lucia
• Saint Vincent en de Grenadines
• Suriname
• Trinidad en Tobago.

Caribische landen die de overeenkomst 
van Cotonou hebben ondertekend



• Aruba
• Anguilla
• Bermuda
• Bonaire
• Britse Maagdeneilanden
• Kaaimaneilanden
• Curaçao
• Montserrat
• Saba
• Sint-Eustatius, 
• Saint-Barthélemy
• Sint-Maarten
• Turks- en Caicoseilanden

Caribische LGO’s



Samenwerking met onze regionale en internationale partners in het Caribisch gebied is voor 
ons van essentieel belang. Onze relatie met de Caribische Ontwikkelingsbank (CDB) gaat al twee 
decennia terug. We hebben met hen samengewerkt via verschillende kredietlijnen, die zich wat 
betreft de doelgroepen in de loop der tijd hebben ontwikkeld.

De laatste kredietlijn die we samen met de CDB hebben opgezet, werd in 2011 gelanceerd voor 
een bedrag van EUR 50 mln., en is gericht op meer kleinschalige klimaatactieprojecten in het 
hele Caribisch gebied. Dit was ook nodig aangezien het Caribisch gebied zeer gevoelig is voor 
de gevolgen van extreme weersomstandigheden, maar de financiële middelen om zich hiertegen 
te wapenen beperkt zijn. De kredietlijn voor klimaatactie aan de CDB pakt deze problemen aan 
door financiering beschikbaar te stellen voor kleinschalige projecten, in zowel de publieke als 
de private sector, die gericht zijn op het beperken van en het aanpassen aan de gevolgen van 
klimaatverandering. Daarnaast wordt technische bijstand verleend ter ondersteuning van 
capaciteitsopbouw en verbetering van projectvoorbereiding.

Partnerschappen  

voor ontwikkeling





Doelen voor duurzame ontwikkeling

Onze prioriteiten in de ACS-landen zijn ontwikkeling van de private sector, de basisinfrastructuur 
en klimaatactie. In lijn met de EU-agenda voor verandering vinden wij dat kleine bedrijven 
essentieel zijn voor duurzame ontwikkeling in opkomende economieën. 

De EIB steunt de doelen voor duurzame ontwikkeling (Sustainable Development Goals; SDG’s) 
en we zien bepaalde synergieën tussen een aantal van deze doelen voor het Caribisch gebied. 
Om onze benadering te verhelderen en nader in te vullen, werkt de EIB aan een reeks indicatoren 
waarmee kan worden vastgesteld aan welke SDG’s onze projecten kunnen bijdragen. Op 
bredere schaal blijven we samenwerken met onze partners om economische ontwikkeling 
te ondersteunen en de omstandigheden te creëren die nodig zijn voor het bevorderen van 
duurzame groei en werkgelegenheid.



De EIB staat achter alle 17 doelstellingen. Een aantal ervan kunnen we direct ondersteunen; andere doelstellingen bereiken we via een gezamenlijke aanpak waar alle stakeholders bij worden betrokken. 
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Over de EIB

De EIB is de Bank van de Europese Unie; haar aandelen worden gehouden door de 28 lidstaten. 
Gemiddeld investeren we per jaar EUR 75 mld. in meer dan 400 gedegen, kwalitatief goede 
projecten in de hele wereld.

De EIB maakt zich hard voor het ondersteunen van het Europese ontwikkelingsbeleid buiten de 
Europese Unie. Als gevolg van de overeenkomst van Cotonou en het LGO-besluit liggen onze 
prioriteiten voor Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan in het verlengde van de EU-
agenda voor verandering.

De Bank zet in het Caribisch gebied verschillende financieringsbronnen in: de ACS-
investeringsfaciliteit, inclusief een impactfinancieringsenveloppe voor projecten met een grote 
ontwikkelingsimpact, en onze eigen middelen. Dit geldt ook voor de Caribische LGO’s, die onder 
de overeenkomst van Cotonou vallen.





Europese Investeringsbank
98-100 boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
3 +352 4379-1
5 +352 437704
www.eib.org/acp

Informatiedesk
3 +352 4379-22000
5 +352 4379-62000
U info@eib.org
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 facebook.com/EuropeanInvestmentBank

 youtube.com/EIBtheEUbank

Regionaal kantoor voor het  
Caribisch gebied
1063, Ave. Abraham Lincoln
Ensanche Serrallés
Santo Domingo, Dominican Republic
3 +1809 4734496
5 +1809 4734031
U santodomingo@eib.org


