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Investeringsfaciliteit "voegt waarde toe" in de 
landen van Afrika, het Caribisch gebied en de Stille 
Oceaan, aldus EU-controleurs 
De ACS-investeringsfaciliteit, die de afgelopen tien jaar voor 5,7 miljard euro aan 
ontwikkelingsprojecten heeft goedgekeurd, voegt waarde toe aan de inspanningen van de 
Europese Unie op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en sluit goed aan op haar 
beleidsdoelstellingen, volgens een nieuw verslag van de Europese Rekenkamer. De controleurs 
keken naar investeringsovereenkomsten die tussen 2011 en 2014 in Kenia, Tanzania, Oeganda, 
Nigeria, Kameroen, Malawi, Mauritius en Haïti werden gesloten. 

De in 2003 opgezette ACS-investeringsfaciliteit verkrijgt haar kapitaal uit het Europees Ontwikkelingsfonds en 
wordt beheerd door de Europese Investeringsbank. Zij verschaft financiering op middellange tot lange termijn en 
is gericht op duurzame economische, sociale en milieuvoordelen. Om te voorkomen dat zij plaatselijke financiële 
instellingen verdringt, verschaft de Investeringsfaciliteit financiering tegen marktvoorwaarden. De nadruk ligt in 
de eerste plaats op het ondersteunen van particuliere en commercieel geleide publieke entiteiten. Projecten 
moeten voldoen aan strenge maatschappelijke en milieunormen.  

De controleurs constateerden dat de faciliteit waarde toevoegt aan de ontwikkelingssamenwerking van de EU 
met ACS-landen. Eind 2014 vertegenwoordigden kredietlijnen 28 % van de portefeuille van de faciliteit, 
vergeleken met 14 % eind 2010. Uit dit toegenomen aandeel blijkt het blijvende belang van de door de faciliteit 
geboden financiering op lange termijn, aldus de controleurs. De faciliteit had ook een positieve katalyserende 
werking in die zin dat zij aanvullende financiering aantrok. 

"Recente veranderingen in de faciliteit bieden een enorm potentieel voor een nog betere aansluiting op andere 
EU-activiteiten op het gebied van ontwikkelingssamenwerking doordat de nadruk ligt op projecten die impact 
hebben en armoede terugdringen", aldus Klaus-Heiner Lehne, het voor dit verslag verantwoordelijke lid van de 
Europese Rekenkamer. 

De faciliteit ondersteunt infrastructuurprojecten op het gebied van stroomvoorziening en -opwekking, 
telecommunicatie, water en riolering, alsmede vervoer, gezondheid en onderwijs. Zij neemt deel aan de 
financiering van een windturbinepark van 600 miljoen euro bij het Turkanameer, een van de grootste uitsluitend 
particuliere investeringen in Kenia ooit en het grootste windmolenpark ten zuiden van de Sahara in Afrika. De 
financiering uit de faciliteit bedraagt 150 miljoen euro. De faciliteit heeft ook 5 miljoen euro geïnvesteerd in een 
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microfinancieringsfonds dat gericht is op instellingen voor microfinanciering en kleine producenten die in heel 
Afrika actief zijn in fair trade. Het aangetrokken kapitaal bedroeg in totaal 22 miljoen euro. Zonder de steun van 
de faciliteit was dit project waarschijnlijk niet van de grond gekomen, aldus de controleurs. 

De controleurs stelden echter wel vast dat de contractuele verplichting om de eindbegunstigden te informeren 
over de financiering door de EIB/Investeringsfaciliteit niet altijd wordt nagekomen en dat de technische bijstand 
niet altijd is gericht op kleine en middelgrote ondernemingen. Zij hebben in hun verslag een aantal 
aanbevelingen gedaan voor de aanpak van deze kwesties. 

 


