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De vertegenwoordigers van 
 

ANTIGUA EN BARBUDA, 

 

HET GEMENEBEST VAN DE BAHAMA'S, 

 

BARBADOS, 

 

BELIZE, 

 

HET GEMENEBEST DOMINICA, 

 

DE DOMINICAANSE REPUBLIEK, 

 

GRENADA, 

 

DE REPUBLIEK GUYANA, 

 

DE REPUBLIEK HAÏTI, 

 

JAMAICA, 

 

SAINT CHRISTOPHER EN NEVIS, 
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SAINT LUCIA, 

 

SAINT VINCENT EN DE GRENADINES, 

 

DE REPUBLIEK SURINAME, 

 

DE REPUBLIEK TRINIDAD EN TOBAGO, 

 

hierna de "Cariforum-staten" genoemd, 

 

 enerzijds, en van 

 

HET KONINKRIJK BELGIË, 

 

DE REPUBLIEK BULGARIJE, 

 

DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, 

 

HET KONINKRIJK DENEMARKEN, 

 

DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, 

 

DE REPUBLIEK ESTLAND, 

 

IERLAND, 
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DE HELLEENSE REPUBLIEK, 

 

HET KONINKRIJK SPANJE, 

 

DE FRANSE REPUBLIEK, 

 

DE ITALIAANSE REPUBLIEK, 

 

DE REPUBLIEK CYPRUS, 

 

DE REPUBLIEK LETLAND, 

 

DE REPUBLIEK LITOUWEN, 

 

HET GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG, 

 

DE REPUBLIEK HONGARIJE, 

 

DE REPUBLIEK MALTA, 

 

HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 

 

DE REPUBLIEK OOSTENRIJK, 
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DE REPUBLIEK POLEN, 

 

DE PORTUGESE REPUBLIEK, 

 

ROEMENIË, 

 

DE REPUBLIEK SLOVENIË, 

 

DE SLOWAAKSE REPUBLIEK, 

 

DE REPUBLIEK FINLAND, 

 

HET KONINKRIJK ZWEDEN, 

 

HET VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIË EN NOORD-IERLAND, 

 

Partijen bij het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en het Verdrag betreffende de 

Europese Unie, hierna de "lidstaten van de Europese Unie" genoemd, 

 

en van 

 

DE EUROPESE GEMEENSCHAP,  

 

 anderzijds, 
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bijeengekomen in Bridgetown, Barbados, op ...... voor de ondertekening van de economische 

partnerschapsovereenkomst tussen de Cariforum-staten enerzijds en de Europese Gemeenschap en 

haar lidstaten anderzijds, hebben op het moment van de ondertekening van de overeenkomst 

 

- de volgende bijlagen, protocollen en gemeenschappelijke verklaringen aangenomen: 

 

BIJLAGE I: Uitvoerrechten 

BIJLAGE II: Douanerechten op producten van oorsprong uit Cariforum-staten 

BIJLAGE III: Douanerechten op producten van oorsprong uit de EG 

BIJLAGE IV: Lijsten van verplichtingen inzake investeringen en de handel in diensten  

BIJLAGE V: Informatiepunten (bedoeld in artikel 86) 

BIJLAGE VI: Overheidsopdrachten die onder de overeenkomst vallen 

BIJLAGE VII: Publicatiemiddelen 

PROTOCOL I: betreffende de definitie van het begrip "producten van oorsprong" en 

methoden van administratieve samenwerking 

PROTOCOL II: betreffende wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken 

PROTOCOL III: inzake culturele samenwerking 

 

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze 

slotakte hebben gesteld. 
 

 

Gedaan te Bridgetown, Barbados, op ....... 
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GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN 

 

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING 

BETREFFENDE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 
 

De partijen erkennen dat de uitvoering van de overeenkomst vooral van de kleinere Cariforum-

staten aanzienlijke aanpassingen zal vergen. Zij zijn het erover eens dat vele van de verbintenissen 

die in het kader van de overeenkomst worden aangegaan, vereisen dat snel een begin wordt gemaakt 

met hervormingen. Zij erkennen ook het belang van de regionale infrastructuur, die de Cariforum-

staten in staat stelt de door de overeenkomst geboden kansen optimaal te gebruiken. 

 

De partijen bevestigen opnieuw dat een zo efficiënt mogelijk gebruik moet worden gemaakt van 

ontwikkelingsfinanciering, teneinde aan de doelstellingen van de overeenkomst te voldoen, het 

potentieel ervan te maximaliseren, de goede tenuitvoerlegging ervan te ondersteunen en de 

Caricom-ontwikkelingsvisie te schragen. 

De partijen nemen nota van de beschikbaarheid van 165 miljoen euro uit het tiende EOF voor de 

financiering van het Caribisch regionaal indicatief programma (CRIP) en herinneren eraan dat in 

het kader van de herziene Overeenkomst van Cotonou voor de periode 2014–2020 een vervolg van 

het huidige financiële protocol zal worden goedgekeurd. Zij erkennen voorts dat de middelen die in 

het tiende EOF aan het Caribisch regionaal indicatief programma (CRIP) zijn toegewezen, zullen 

worden aangevuld met "Hulp voor handel"-bijdragen van de lidstaten van de Europese Unie (EU). 
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Op grond van de "Hulp voor handel"-strategie van de EU, die in oktober 2007 werd aangenomen, 

en de in artikel 7 van de overeenkomst genoemde financieringsinstrumenten bevestigen de lidstaten 

van de Europese Unie hun voornemen erop toe te zien dat de verbintenissen van de lidstaten in het 

kader van de "Hulp voor handel"-strategie in billijke mate ten goede komen aan de Caribische 

ACS-staten, onder meer voor de financiering van programma's tot uitvoering van de overeenkomst. 

 

De partijen zijn het eens over de voordelen van mechanismen voor regionale ontwikkeling, 

waaronder een voor alle Cariforum-staten toegankelijk regionaal ontwikkelingsfonds, voor het 

vrijmaken en sturen van voor ontwikkeling bestemde middelen van de Europese Unie en andere 

mogelijke donors in verband met de economische partnerschapsovereenkomst. De Commissie van 

de Europese Gemeenschappen en de lidstaten van de Europese Unie zullen in dit verband nagaan 

welke regelingen met het Caricom-ontwikkelingsfonds, nadat dit is opgericht, moeten worden 

getroffen om dit fonds te voorzien van middelen ter ondersteuning van programma's die in verband 

met de overeenkomst worden uitgevoerd en van daarmee verbonden aanpassingsmaatregelen en 

economische hervormingen. De bijdrage van de EU moet die van de Caribische staten en andere 

donors aanvullen. 

 

De partijen komen overeen dat bij de programmering van middelen, met name die in het kader van 

het tiende EOF, voorrang moet worden verleend aan de meest dringende prioriteiten van Cariforum 

op het gebied van de ontwikkelingssamenwerking. 
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GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING 

BETREFFENDE BANANEN 

 

De partijen erkennen het belang van bananen voor de economische ontwikkeling en de 

werkgelegenheid, de deviezen en de sociale en politieke stabiliteit van een aantal Cariforum-staten. 

 

Zij erkennen eveneens dat de uitvoer van bananen door de Cariforum-staten naar de EU in het 

verleden is gesteund door een aanzienlijke tariefpreferentie en dat het behoud van die preferentie 

voor een zo lang mogelijke periode de voordelen van de overeenkomst zou vergroten. 

 

De Cariforum-staten zijn eveneens van mening dat de mogelijke verlaging van het meest-

begunstigingstarief en de tenuitvoerlegging van de vrijhandelsovereenkomsten tussen de EG en 

bepaalde derde landen de bananenindustrie in diverse Cariforum-staten onder aanzienlijke 

concurrentiedruk zouden plaatsen. 

 

In het kader van de financieringsinstrumenten van de Europese Gemeenschap zullen beide partijen 

beslissen over de programmering van middelen, naast de acties waarvoor al middelen zijn 

uitgetrokken en met inachtneming van de nog beschikbare middelen van de bijzondere 

kaderregeling voor bijstand, teneinde de bananensector van de Cariforum-staten te helpen bij haar 

verdere aanpassing aan de nieuwe uitdagingen, onder meer door activiteiten om de productiviteit en 

het concurrentievermogen in gebieden met een levensvatbare productie te verbeteren, door de 

ontwikkeling van alternatieven binnen en buiten de bananensector, door het aanpakken van de 

sociale gevolgen van de veranderingen in de sector en door schadebeperkende maatregelen. 
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GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING 

BETREFFENDE GEBRUIKTE GOEDEREN 

 

Met betrekking tot de beperkingen die krachtens Wet nr. 147 van 27 december 2000 van de 

Dominicaanse Republiek zijn opgelegd aan de invoer van motorvoertuigen en motorfietsen die 

ouder dan vijf jaar zijn, en van voertuigen van 15 ton of meer die ouder dan 15 jaar zijn, verbindt de 

EG zich ertoe deze wet niet aan te vechten, ongeacht de verenigbaarheid ervan met de 

overeenkomst. 

 

 

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING 

BETREFFENDE RIJST 

 

De partijen verbinden zich ertoe erop toe te zien dat de verlening van vergunningen en de andere 

regelingen in verband met het beheer van de tariefcontingenten voor rijst, als bedoeld in punt 2 van 

bijlage II, regelmatig aan een nauwgezet onderzoek worden onderworpen, teneinde te waarborgen 

dat de rijstexporterende Cariforum-staten optimaal baat hebben bij de overeenkomst. 

 

 

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING 

BETREFFENDE DE HERVERDELING VAN NIET-GELEVERDE 

HOEVEELHEDEN IN HET KADER VAN HET SUIKERPROTOCOL 

 

De EG en de overeenkomstsluitende Cariforum-staten die partij zijn bij het suikerprotocol streven 

ernaar eventuele niet-geleverde hoeveelheden uit die staten uiterlijk op 30 september 2009 onder 

andere Cariforum-staten die partij zijn bij het suikerprotocol te verdelen, voor zover dat in 

overeenstemming is met artikel 7 van het protocol. 



 
AF/CARIFORUM/CE/DC/nl 5 

GEZAMENLIJKE VERKLARING 

BIJ PROTOCOL I, 

WAT DE OORSPRONG VAN VISSERIJPRODUCTEN BETREFT 

 

De EG erkent het recht van de Cariforum-kuststaten om in alle wateren die onder hun jurisdictie 

vallen de visstand te ontwikkelen en rationeel te exploiteren. 

 

De partijen komen overeen de huidige oorsprongsregels te onderzoeken om vast te stellen welke 

wijzigingen eventueel in het licht van de eerste alinea noodzakelijk zijn. 

 

Zich van elkaars zorgen en belangen bewust, komen de Cariforum-staten en de EG overeen zich te 

blijven buigen over het probleem van de toegang tot de markt van de EG voor visserijproducten uit 

vangsten in onder de nationale jurisdictie van de Cariforum-staten vallende gebieden, teneinde een 

voor beide partijen bevredigende oplossing te vinden. Het onderzoek vindt plaats in het speciaal 

comité voor douanesamenwerking en handelsbevordering. 

 

 

GEZAMENLIJKE VERKLARING 

BIJ PROTOCOL I, 

WAT HET VORSTENDOM ANDORRA EN 

DE REPUBLIEK SAN MARINO BETREFT 

 

1. Producten van oorsprong uit het Vorstendom Andorra en vallende onder de hoofdstukken 25 

tot en met 97 van het geharmoniseerd systeem en producten van oorsprong uit de Republiek San 

Marino worden door de Cariforum-staten behandeld als producten van oorsprong uit de Europese 

Gemeenschap in de zin van de overeenkomst. 

 

2. Protocol I is van overeenkomstige toepassing bij het vaststellen van de oorsprong van deze 

producten. 
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- hebben nota genomen van de volgende verklaringen: 

 

VERKLARING VAN DE CARIFORUM-STATEN 

BIJ PROTOCOL I, 

WAT DE OORSPRONG VAN VISSERIJPRODUCTEN 

UIT DE EXCLUSIEVE ECONOMISCHE ZONE BETREFT 

 

De Cariforum-staten bevestigen het standpunt dat zij tijdens de onderhandelingen over de 

oorsprongsregels voor visserijproducten steeds hebben ingenomen, namelijk dat op grond van de 

uitoefening van hun soevereine rechten op de visbestanden in de wateren die onder hun nationale 

jurisdictie vallen, met inbegrip van de exclusieve economische zone zoals gedefinieerd in het 

Zeerechtverdrag van de Verenigde Naties, alle vangsten in die wateren, die ter verwerking in de 

havens van de Cariforum-staten moeten worden aangevoerd, als product van oorsprong dienen te 

worden beschouwd. 

 

 

____________________ 


