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Voorwoord 
 
Volgens voorlopige cijfers is het reële BBP in de monetaire unie van Curaçao en Sint Maarten in 
2017 gekrompen, doordat de activiteiten in beide economieën zijn afgenomen. Curaçao 
registreerde een reële economische krimp van 1,4% in 2017 na een daling van 1,0% in 2016. In 
de nasleep van orkaan Irma nam het reële BBP in Sint Maarten met 4,0% af in 2017, na een 
krimp van 0,1% in 2016. Verder nam de inflatoire druk in beide landen toe. 
 
De economische krimp in Curaçao was het gevolg van een daling van de netto buitenlandse 
vraag, die gematigd werd door een toename van de binnenlandse vraag. De negatieve bijdrage 
van de netto buitenlandse vraag werd veroorzaakt door een daling van de exporten 
gecombineerd met hogere importen. De binnenlandse vraag nam toe door hogere particuliere en 
overheidsbestedingen. De toename van de particuliere bestedingen werd gedreven door hogere 
investeringen, terwijl de particuliere consumptie afnam. De toegenomen inflatoire druk en de 
verslechterde arbeidsmarkt waren de belangrijkste oorzaken van de lagere particuliere 
consumptie. De overheidsbestedingen namen toe, aangezien zowel de overheidsinvesteringen als 
de consumptie stegen. Uit een analyse naar sector blijkt dat de reële toegevoegde waarde is 
gedaald in de sectoren groot- & kleinhandel, restaurants & hotels, transport, opslag & 
communicatie en financiële dienstverlening. Daarentegen nam de reële productie in de 
bouwsector en de utiliteitssector toe. 
 
Tot en met het tweede kwartaal van 2017 groeide de economie van Sint Maarten dankzij de 
sectoren industrie, bouw, restaurants & hotels, transport, opslag & communicatie en vastgoed, 
huur & zakelijke dienstverlening. Echter, in september 2017 veroorzaakte orkaan Irma enorme 
schade aan huizen, infrastructuur en commerciële en overheidsgebouwen. De productiecapaciteit 
van Sint Maarten werd dus zwaar getroffen, waardoor het reële BBP voor het jaar 2017 kromp. 
Aan de bestedingenkant was de krimp van het reële BBP van Sint Maarten het gevolg van een 
daling van de netto buitenlandse vraag als gevolg van een afname van de exporten, die gematigd 
werd door lagere importen. Daarentegen steeg de binnenlandse vraag door de toegenomen 
particuliere en overheidsbestedingen. De toename van de particuliere bestedingen was het gevolg 
van meer investeringen, die werden gematigd door een daling van de consumptie. De 
overheidsbestedingen stegen door de toegenomen overheidsconsumptie, terwijl de investeringen 
afnamen. 
 
De openbare financiën van zowel Curaçao als Sint Maarten verslechterden in 2017. Ondanks 
maatregelen om de uitgaven te verminderen en de belastinginkomsten door middel van een 
betere belastingmoraal, verwacht de overheid een tekort op de gewone dienst voor het jaar 2017. 
Na een overschot in 2016, zal de overheid van Sint Maarten naar verwachting in 2017 een tekort 
op de gewone dienst registreren, dat voornamelijk wordt veroorzaakt door een forse daling van 
de overheidsinkomsten en hogere uitgaven als gevolg van orkaan Irma. Echter, de overheid van 
Sint Maarten zal liquiditeitssteun ontvangen van de Nederlandse overheid om een deel van dit 
tekort te dekken. 
 
De economische vooruitzichten in de monetaire unie zijn ongelijk voor 2018. Curaçao zal naar 
verwachting een lichte groei van 0,3% realiseren, gedreven door een toename van de particuliere 
en overheidsbestedingen. Een afname van de netto buitenlandse vraag zal echter de 
economische expansie matigen. De economie van Sint Maarten zal naar verwachting verder 
krimpen met 9,1% in 2018, aangezien de toename van de particuliere en overheidsbestedingen 
niet voldoende zal zijn om de forse daling van de netto buitenlandse vraag te compenseren.  
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Deze daling wordt grotendeels veroorzaakt door een afname van de exporten, aangezien het 
enige tijd zal duren voordat de productiecapaciteit van Sint Maarten het niveau van vóór de 
orkaan bereikt. 
 
L. Matroos - Lasten 

President a.i.  
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Curaçao 
 
Ontwikkelingen in 2017 
 
Volgens voorlopige cijfers en schattingen van de Bank zal het reële BBP van Curaçao naar 
verwachting verder dalen met 1,4% in 2017, na een krimp van 1,0% in 2016. De inflatie zal naar 
verwachting stijgen tot 1,5% in 2017, voornamelijk als gevolg van een stijging van de 
internationale olie- en voedselprijzen. 

Figuur 1. Curaçao: economische groei en inflatie 

 
*2017 is een raming van de CBCS. 

Uit een analyse van de bestedingenkant van het BBP blijkt dat de economische krimp in 2017 
werd veroorzaakt door een daling van de netto buitenlandse vraag, die gematigd werd door een 
toename van de binnenlandse vraag. De netto buitenlandse vraag daalde als gevolg van een 
afname van de exporten gecombineerd met hogere importen. De exporten namen af als gevolg 
van minder deviezeninkomsten uit het verblijfstoerisme en luchttransportdiensten geleverd aan 
het buitenland. Daarnaast daalden de herexporten door de bedrijven in de vrije zone en de 
raffinagevergoeding van de Isla raffinaderij. De importen namen toe door de hogere olie-
importen, vooral als gevolg van de stijging van de internationale olieprijzen. Tevens nam de 
import van bouwmateriaal voor diverse investeringsprojecten toe. De binnenlandse vraag nam 
daarentegen toe doordat zowel de particuliere als de overheidsbestedingen stegen. De stijging 
van de particuliere bestedingen was te danken aan een toename van de investeringen, die 
gematigd werd door een daling van de consumptie. De groei van de investeringen blijkt uit een 
aantal grote projecten, waaronder de tweede megapier, een windmolenpark, de verbouwing en 
uitbreiding van de luchthaven en verschillende hotelprojecten. De particuliere consumptie daalde 
als gevolg van onder andere een afname van het beschikbaar inkomen door de hogere inflatoire 
druk en de verslechterde arbeidsmarkt. Verder stegen de overheidsbestedingen door een 
toename van zowel de overheidsinvesteringen als de consumptie. De toename van de 
overheidsinvesteringen werd grotendeels gedreven door de bouw van het nieuwe ziekenhuis, 
terwijl de toename van de overheidsconsumptie werd veroorzaakt door meer uitgaven aan 
goederen & diensten en lonen & salarissen.  
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Een analyse van het BBP naar sector in de eerste helft van 2017 laat zien dat de activiteiten in de 
sectoren groot- & kleinhandel, restaurants & hotels, transport, opslag & communicatie en 
financiële dienstverlening afnamen, terwijl de bouw- en utiliteitssectoren een groei registreerden. 
De sector industrie registreerde een nulgroei, doordat de raffinage-activiteiten op vrijwel 
hetzelfde niveau bleven vergeleken met de eerste helft van 2016. De reële toegevoegde waarde in 
de sector groot- & kleinhandel kromp in de eerste helft van 2017 door een daling van de 
bestedingen van zowel consumenten als toeristen en minder activiteiten in de vrije zone. 
 
De krimp in de sector restaurants & hotels blijkt uit een daling van het aantal verblijfstoeristen, 
die gematigd werd door een toename van het aantal hotelovernachtingen. Het aantal 
verblijfstoeristen daalde in de eerste zes maanden van 2017, vooral doordat de sterke daling van 
het aantal toeristen uit Venezuela de stijging in de Europese en Noord-Amerikaanse markten 
overtrof. De toename van het aantal Europese toeristen, in het bijzonder uit Nederland en 
Duitsland, verklaart grotendeels de stijging van het aantal hotelovernachtingen, aangezien 
Europese toeristen gemiddeld langer verblijven dan toeristen uit andere markten. Daarentegen 
nam het aantal cruisetoeristen toe, wat overeenkomt met de toename van het aantal 
cruiseschepen.  
 
De reële toegevoegde waarde in de sector transport, opslag & communicatie nam af in de eerste 
helft van 2017 als gevolg van een daling van de luchthavengerelateerde en havenactiviteiten. De 
luchthavengerelateerde activiteiten daalden als gevolg van de stopzetting van de meeste vluchten 
door de lokale luchtvaartmaatschappij InselAir sinds het derde kwartaal van 2016 vanwege 
financiële problemen. De daling van de luchthavengerelateerde activiteiten blijkt uit een afname 
van het aantal afgehandelde passagiers en het aantal commerciële landingen. De daling van de 
havenactiviteiten was het resultaat van een afname van het aantal schepen dat de haven van 
Curaçao bezocht, gematigd door een stijging van het aantal vrachtbewegingen en de olie-
opslagactiviteiten. 

De sector financiële dienstverlening registreerde een daling van de reële toegevoegde waarde 
gedurende de eerste helft van 2017. Dit kwam doordat de stijging van de netto rente-inkomsten 
en overige inkomsten van de lokale commerciële banken niet voldoende was om de inflatie te 
compenseren. 
 
In tegenstelling tot de krimp in de bovengenoemde sectoren, droegen de bouw- en 
utiliteitssectoren positief bij aan het BBP in de eerste helft van 2017. De bouwsector groeide 
voornamelijk door de bouw van de tweede mega-pier en het nieuwe ziekenhuis. De productie in 
de utiliteitssector groeide door een stijging van de productie van zowel water als elektriciteit. 

De overheidsfinanciën van Curaçao verslechterden in de eerste negen maanden van 2017, zoals 
blijkt uit een tekort van NAf.57,0 miljoen op de gewone dienst van de begroting. Dit is een 
stijging vergeleken met het tekort van NAf.30,1 miljoen dat gedurende de eerste negen maanden 
van 2016 werd geregistreerd. Het hogere tekort was grotendeels het gevolg van een toename van 
de overheidsuitgaven met NAf.32,2 miljoen, terwijl de inkomsten met slechts NAf.5,3 miljoen 
stegen. De overheidsuitgaven stegen door een toename van NAf.29,8 miljoen in de overige 
uitgaven, voornamelijk als gevolg van meer bijdragen aan het schommelfonds van de Sociale 
Verzekeringsbank, SVB, gecombineerd met meer uitgaven aan goederen & diensten, met name 
kantoorkosten. De toename van de uitgaven werd beperkt door minder uitgaven aan 
overdrachten & subsidies en lonen & salarissen. Aan de inkomstenkant stegen de niet-
belastinginkomsten met NAf.16,6 miljoen, voornamelijk als gevolg van een toename van 
NAf.17,8 miljoen in de sociale premies. Een daling van de belastingopbrengsten met NAf.11,3 
miljoen matigde echter de stijging van de overheidsinkomsten. Vooral de inkomsten uit 
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loonbelasting (NAf.12,3 miljoen) en invoerrechten (NAf.4,8 miljoen) daalden in de periode 
januari - september 2017 vergeleken met de overeenkomstige periode in 2016. 
 
Hierbij dient echter te worden opgemerkt dat dit tekort nog niet de aangegane verplichtingen van 
NAf.50,2 miljoen in het derde kwartaal van 2017 bevat. Met deze verplichtingen komt het 
voorlopige cumulatieve tekort aan het einde van het derde kwartaal van 2017 uit op NAf.107,2 
miljoen. Ondanks maatregelen om de uitgaven te verminderen en de belastinginkomsten door 
middel van een betere belastingmoraal, verwacht de overheid een tekort op de gewone dienst 
voor het jaar 2017.  
 
De overheidsschuld van Curaçao groeide met NAf.187,1 miljoen tot NAf.2.733 miljard per eind 
september 2017 vergeleken met eind december 2016. Deze stijging werd uitsluitend gedreven 
door een toename van de binnenlandse schuld, aangezien de buitenlandse schuld afnam. De 
binnenlandse schuld is vooral gestegen door toenames van NAf.124,2 miljoen en NAf.80,2 
miljoen in de betalingsachterstanden aan respectievelijk de Sociale Verzekeringsbank, SVB, en 
het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao, APC. De buitenlandse schuld nam af als gevolg van 
de jaarlijkse aflossing (NAf.8,2 miljoen) van de sinking bond die in januari 2015 werd uitgegeven. 
De daling van de buitenlandse schuld werd echter gematigd door een toename van NAf.6,2 
miljoen in de betalingsachterstanden aan de Nederlandse overheid met betrekking tot de 
kustwacht. Deze ontwikkelingen resulteerden in een toename van de schuldquote tot 49,1% per 
eind september 2017 vergeleken met 45,6% die eind 2016 werd geregistreerd.  
 
De schuldquote van de overheid van Curaçao zal naar verwachting 49,8% bedragen aan het 
einde van 2017 als gevolg van een toename van zowel de buitenlandse als de binnenlandse 
schuld. De buitenlandse schuld zal stijgen door de uitgifte van een obligatielening van NAf.60.0 
miljoen in november 2017 die volledig werd gekocht door de Nederlandse Staat. De 
binnenlandse schuld zal naar verwachting gedurende het vierde kwartaal van 2017 toenemen als 
gevolg van de oplopende betalingsachterstanden aan de SVB en APC. 
 
Figuur 2. Curaçao: ontwikkeling in de openbare financiën  

 
  
*Noot: de begrotingssaldo van 2017 betreft het tekort tot en met september 2017.  
Bron: FMR Curaçao, september 2017 en schattingen van de CBCS. 
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Vooruitzichten voor 2018 
 
De groei van de wereldeconomie zal naar verwachting versnellen in 2018 (3,7%) als gevolg van 
een stijging van de productie in de hoogontwikkelde economieën en de opkomende economieën 
en ontwikkelingslanden.1 De risico's voor deze midellange termijn projectie kunnen echter de 
groei beperken, zoals onder andere blijkt uit naar binnen-gerichte beleidsplannen, waaronder 
protectionisme, strengere financiële voorwaarden in de wereld en niet-economische factoren 
zoals geopolitieke spanningen. De productie in zowel de Verenigde Staten als Nederland, twee 
van de belangrijkste handelspartners van Curaçao, zal naar verwachting in 2018 groeien. Net als 
de voorgaande drie jaren zal Venezuela, de derde belangrijke handelspartner van Curaçao, in een 
diepe economische crisis blijven.2 

Net als de wereldeconomie, zal de economie van Curacao naar verwachting groeien in 2018 
(0,3%), doordat zowel de particuliere als de overheidsbestedingen zullen toenemen. De 
particuliere bestedingen zullen naar verwachting toenemen als gevolg van de groei van de private 
investeringen, gematigd door een daling van de consumptie. Ook zullen de overheidsbestedingen 
toenemen, doordat zowel de investeringen als de consumptie van de overheid zullen stijgen. 
Daarentegen zal de netto buitenlandse vraag naar verwachting negatief bijdragen aan de reële 
groei, doordat de daling van de exporten de lagere importen zal overtreffen. De exporten zullen 
dalen als gevolg van minder deviezeninkomsten uit bunkeringactiviteiten door de lagere 
internationale olieprijzen, de lagere herexporten door de bedrijven in de vrije zone en de lagere 
raffinagevergoeding. De deviezeninkomsten uit het verblijfstoerisme zullen echter stijgen 
overeenkomstig met de verwachte reële groei van het BBP van de belangrijkste toeristische 
markten van Curaçao, in het bijzonder de Verenigde Staten en Nederland. Ook zullen de 
deviezeninkomsten uit het cruisetoerisme naar verwachting stijgen. De importen zullen naar 
verwachting afnemen als gevolg van, onder andere, lagere olie-importen door de verwachte 
daling van de internationale olieprijzen. Bovendien zullen de goederenimporten door de 
bedrijven in de vrije zone naar verwachting afnemen en zal de import van bouwdiensten dalen, 
aangezien de bouw van de megapier in 2017 was voltooid en de bouw van het nieuwe ziekenhuis 
in 2018 haar eindfase zal bereiken. 

De inflatie wordt geraamd op 1,6% in 2018, voornamelijk als gevolg van de verwachte stijging 
van de internationale voedselprijzen, gematigd door de daling van de internationale olieprijzen.3 
 
Sint Maarten 
 
Ontwikkelingen in 2017 
 
Het reële BBP van Sint Maarten zal naar verwachting met 4,0% krimpen in 2017, een sterkere 
daling vergeleken met de krimp van 0,1% in 2016, voornamelijk als gevolg van de grote schade 
die orkaan Irma heeft toegebracht aan de productiecapaciteit van Sint Maarten. De inflatoire 
druk steeg tot 1,4% in 2017, grotendeels als gevolg van een stijging van de elektriciteitsprijzen en 
de ziekteverzekeringpremies. 
 
 
 
 
  

                                                           
1 IMF World Economic Outlook, oktober 2017. 
2 IMF World Economic Outlook, oktober 2017.  
3 IMF World Economic Outlook, oktober 2017.  
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Figuur 3. Sint Maarten: economische groei en inflatie 
 

 

*2017 is een raming van de CBCS. 

De economische krimp in 2017 werd veroorzaakt door een daling van de netto buitenlandse 
vraag doordat de daling van de export van goederen en diensten de lagere importen overtrof. De 
exporten daalden voornamelijk als gevolg van een daling van de deviezeninkomsten uit 
toeristische activiteiten. Ook namen de deviezeninkomsten uit de sectoren die diensten leveren 
aan de toeristische sector af. De lagere importen werden vooral veroorzaakt door een daling van 
de goederenimporten van de sector groot- & kleinhandel als gevolg van de lagere bestedingen en 
bestedingen van consumenten en toeristen. Een toename van de binnenlandse vraag matigde de 
economische krimp in 2017. Zowel de particuliere als de overheidsbestedingen droegen bij aan 
de toename van de binnenlandse vraag. De private investeringen stegen voornamelijk als gevolg 
van de bouwactiviteiten tijdens de eerste 8 maanden van 2017. Ook zijn bedrijven na orkaan 
Irma gestart met de wederopbouw. De particuliere consumptie daalde als gevolg van de afname 
van economische activiteiten, met name in de toeristische sector. Na orkaan Irma verlieten veel 
mensen Sint Maarten, waaronder buitenlandse arbeiders, wat leidde tot een kleinere bevolking en 
daardoor minder consumptie. De overheidsbestedingen namen toe als gevolg van meer uitgaven 
aan goederen & diensten, die gematigd werden door een daling van de overheidsinvesteringen. 
 
Gedurende de eerste helft van 2017 groeide de economie van Sint Maarten, gedreven door zowel 
de particuliere als de overheidssector. De positieve bijdrage van de overheidssector was het 
resultaat van een stijging van de uitgaven aan lonen & salarissen. 
 
De sectoren industrie, bouw, restaurants & hotels, transport, opslag & communicatie en 
vastgoed, huur & zakelijke dienstverlening waren de drijfveren van de reële BBP-groei van Sint 
Maarten in de eerste helft van 2017, voornamelijk dankzij de betere prestatie van de toeristische 
sector, met name het cruisetoerisme. Deze groei werd echter gematigd door een daling in de 
sectoren groot- & kleinhandel, financiële dienstverlening en utiliteiten. Deze resultaten dienen 
echter met de nodige voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd. Bij gebrek aan statistieken over 
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het aantal verblijfstoeristen per land van herkomst in de eerste helft van 2017, heeft de Bank het 
aantal verblijfstoeristen geschat op basis van een indicator voor de toeristische sector.4 
 
De activiteiten in de sector industrie groeiden in de eerste helft van 2017, hoewel minder sterk 
vergeleken met de eerste helft van 2016, als gevolg van de toegenomen reparatieactiviteiten aan 
jachten zoals blijkt uit het grotere aantal dat Sint Maarten bezocht. De toename van de reële 
toegevoegde waarde in de sector restaurants & hotels kan voornamelijk worden toegeschreven 
aan een positieve ommekeer in het cruisetoerisme en de groei van het aantal 
hotelovernachtingen. Het aantal cruisetoeristen op Sint Maarten herstelde zich in de eerste helft 
van 2017, gecombineerd met een lichte toename van het aantal cruiseschepen. De positieve 
ommekeer in het cruisetoerisme was deels te danken aan minder zorgen over de aanwezigheid 
van het zikavirus. 
 
De groei in de sector transport, opslag & communicatie werd gedreven door de toegenomen 
activiteiten in zowel de luchthaven als de zeehaven. De luchthavengerelateerde activiteiten en 
luchttransportdiensten van de lokale luchtvaartmaatschappij, Winair, groeiden, hoewel minder 
sterk s vergeleken met de eerste zes maanden van 2016, wat overeenkomt met de geschatte 
toename in het verblijfstoerisme. De groei van de havenactiviteiten blijkt uit een groter aantal 
schepen dat de haven van Sint Maarten bezocht, vooral tankers en cruiseschepen. Er waren iets 
minder vrachtschepen in de eerste helft van 2017 vergeleken met de eerste helft van 2016, 
hoewel de containerbewegingen toenamen. 
 
Bovendien versnelde de groei van de reële productie in de bouwsector in de eerste helft van 
2017, grotendeels als gevolg van meer particuliere investeringen, zoals onder andere de bouw van 
appartementen in het Maho-gebied en de renovatie van de vrachtfaciliteiten op de Princess 
Juliana International Airport. 
 
Daarentegen nam de reële toegevoegde waarde in de sector groot- & kleinhandel af doordat de 
toename van de bestedingen van toeristen onvoldoende was om de krimp in de consumptieve 
bestedingen te compenseren. Daarnaast namen de activiteiten in de utiliteitssector in de eerste 
helft van 2017 af, een negatieve ommekeer vergeleken met de eerste helft van 2016, doordat de 
lichte toename van de waterproductie onvoldoende was om de daling van de 
elektriciteitsproductie te compenseren. Ten slotte kromp de sector financiële dienstverlening in 
de eerste helft van 2017 vergeleken met de eerste helft van 2016, aangezien de daling van de 
rente-inkomsten van de lokale commerciële banken de afname van de rente-uitgaven overtrof. 
 
De overheid van Sint Maarten registreerde een overschot van NAf.65.0 miljoen op haar gewone 
dienst gedurende de eerste helft van 2017, meer dan tweemaal het overschot van NAf.25.8 
miljoen dat in de eerste helft van 2016 werd geregistreerd. Deze verbetering kwam voornamelijk 
door een toename van de overheidsinkomsten, aangezien de uitgaven vrijwel ongewijzigd bleven. 
De inkomsten stegen met 17,4% in de eerste zes maanden van 2017 vergeleken met de eerste zes 
maanden van 2016, terwijl de uitgaven met slechts 1,0% toenamen. De stijging van de inkomsten 
was het resultaat van een toename van de niet-belastinginkomsten van meer dan drie keer in de 
eerste twee kwartalen van 2017 vergeleken met de eerste twee kwartalen van 2016, gecombineerd 
met een groei van de belastinginkomsten van 5,1%. De niet-belastinginkomsten stegen met name 
als gevolg van ontvangen gelden uit de afwikkeling van de boedelscheiding van de voormalige 
Nederlandse Antillen en de ontbinding van de Stichting Economische Ontwikkeling (SEO). Ook 
ontving de overheid dividend van het utiliteitsbedrijf, GEBE. De belastinginkomsten namen toe 

                                                           
4 Statistieken van het aantal verblijfstoeristen waren alleen tot en met 2016 beschikbaar. Hierdoor heeft de Bank de 
groei in het verblijfstoerisme in de eerste zes maanden van 2017 berekend op basis van de BBP-groeiprojecties per 
land en regio volgens de IMF World Economic Outlook van oktober 2017. 
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als gevolg van meer inkomsten uit belastingen op inkomen & winst, goederen & diensten en 
onroerend goed. De hogere inkomsten uit de omzetbelasting droegen vooral bij aan de stijging 
van de belastingen op goederen & diensten door meer inspanningen om de belastingmoraal te 
verbeteren. De stijging van de belasting op onroerend goed kan worden toegeschreven aan 
hogere inkomsten uit eigendomsoverdrachten. De uitgaven bleven vrijwel ongewijzigd doordat 
de hogere uitgaven aan goederen & diensten en aan de sociale premies werden gecompenseerd 
door een daling in de overige uitgaven. 
 
Als gevolg van orkaan Irma zullen de overheidsfinanciën van Sint Maarten naar verwachting 
verslechteren, aangezien de overheidsinkomsten zullen dalen terwijl de uitgaven zullen stijgen. 
De overheid verwacht hierdoor in 2017 een begrotingstekort van NAf.144,8 miljoen 5  te 
realiseren,  vergeleken met het overschot van NAf.26,4 miljoen in 2016. De overheid van Sint 
Maarten zal echter liquiditeitssteun van de Nederlandse Staat (40,0 miljoen euro) krijgen om een 
deel van het verwachte begrotingstekort te dekken. 
 
De overheidsschuld van Sint Maarten nam met NAf.63,7 miljoen af tot NAf.589,1 miljoen per 
eind juni 2017 vergeleken met eind december 2016. De lagere schuld kan volledig worden 
toegeschreven aan een daling van de binnenlandse schuld, aangezien de buitenlandse schuld 
onveranderd bleef. De binnenlandse schuld nam af als gevolg van de afwikkeling van een deel 
van de betalingsachterstanden van de overheid jegens het Algemeen Pensioenfonds, APS. 
Hierdoor nam de schuldquote van Sint Maarten af van 34,3% aan het einde van 2016 tot 31,7% 
aan het einde van juni 2017. 
 
 
Figuur 4. Sint Maarten: ontwikkeling in de openbare financiën* 
 

 

*Bron: Schatting van de CBCS. 

 
De overheid van Sint Maarten zal naar verwachting per einde 20176 een schuldquote van 31,2% 
realiseren door een verwachte daling van NAf.103,6 miljoen van de betalingsachterstanden 
jegens het Algemeen Pensioenfonds, APS, en de sociale verzekeringsbank, SZV. Deze daling zal 

                                                           
5 CFT, Advies bij de nota van wijziging bij de 1e begrotingswijziging 2017 Sint Maarten, 16 november 2017.  

6 Deze schatting is gebaseerd op voorlopige cijfers vóór orkaan Irma.  
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echter worden gematigd door een toename van de buitenlandse schuld als gevolg van de uitgifte 
van NAf.21,7 miljoen aan obligaties door de overheid van Sint Maarten in augustus 2017, die 
volledig werden gekocht door de Nederlandse Staat. 

Vooruitzichten voor 2018 
 
De economie van Sint Maarten zal naar verwachting met 9,1% krimpen in 2018. De 
economische krimp is het resultaat van een forse daling van de netto buitenlandse vraag, 
gematigd door een toename van de binnenlandse vraag. De netto buitenlandse vraag zal dalen als 
gevolg van een afname van de export van goederen en diensten gecombineerd met hogere 
importen. De teleurstellende exportprestatie blijkt voornamelijk uit lagere deviezeninkomsten uit 
toeristische activiteiten. Daarentegen zullen de importen stijgen door de grotere vraag naar 
bouwmateriaal en -diensten voor de wederopbouw van Sint Maarten. De importen van de sector 
groot- & kleinhandel zullen echter dalen als gevolg van minder bestedingen van toeristen en 
consumenten. De binnenlandse vraag zal stijgen, voornamelijk door meer investeringen door 
zowel de particuliere als de overheidssector. Bovendien zal de overheidsconsumptie toenemen 
als gevolg van meer uitgaven aan goederen & diensten. De groei van de binnenlandse vraag zal 
gematigd worden door lagere particuliere consumptie. De daling van de particuliere consumptie 
wordt veroorzaakt door de toegenomen werkloosheid, voornamelijk in de toeristische sector, en 
de verminderde welvaart. Meer bestedingen aan bouwmateriaal en duurzame goederen door 
degenen die door een verzekering zijn gedekt zullen echter de daling van de particuliere 
consumptie matigen. De inflatoire druk zal naar verwachting 1,4% blijven in 2018. 

Monetaire unie 
 
Ontwikkelingen in de betalingsbalans 
 
Volgens de ramingen van de Bank is het tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans in 
2017 toegenomen vergeleken met 2016 als gevolg van een daling van de netto export van 
goederen en diensten en een verslechtering van de inkomensrekening. De 
inkomensoverdrachtenrekening is daarentegen verbeterd. De daling van de netto exporten werd 
veroorzaakt door een afname van de exporten gecombineerd met meer importen. De exporten 
namen af door een daling van de deviezeninkomsten uit toeristische activiteiten, die grotendeels 
veroorzaakt werd door de teleurstellende prestaties van zowel het verblijfstoerisme als het 
cruisetoerisme in Sint Maarten na orkaan Irma. De deviezeninkomsten van de sectoren die 
diensten leveren aan de toeristische sector in Sint Maarten zijn ook afgenomen. Daarnaast 
daalden de deviezeninkomsten uit het verblijfstoerisme op Curaçao vanwege de situatie in 
Venezuela, de stopzetting van verschillende vluchten door de lokale luchtvaartmaatschappij 
InselAir en de tijdelijke sluiting van het Marriott hotel voor renovatie en uitbreiding. De situatie 
in Venezuela heeft ook geleid tot een daling van de deviezeninkomsten uit 
luchttransportdiensten en van de herexporten door de bedrijven in de vrije zone in Curaçao. 
Echter, de deviezeninkomsten uit bunkeringactiviteiten namen toe door de hogere internationale 
olieprijzen. De hogere importen kunnen grotendeels worden toegeschreven aan hogere olie-
importen als gevolg van de stijging van de internationale olieprijzen. Daarnaast nam de import 
van bouwmaterialen in Curaçao toe dankzij verschillende investeringsprojecten waaronder de 
tweede megapier, het ziekenhuis, Aqualectra, Kooyman en Marriott. De goederenimporten van 
de sector groot- & kleinhandel nam echter af in Sint Maarten als gevolg van een daling van de 
bestedingen van toeristen en consumenten. De goederenimporten door de bedrijven in de vrije 
zone in Curaçao nam eveneens af als gevolg van de lagere herexporten. 
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De inkomensrekening verslechterde doordat de toename van de rentebetalingen aan het 
buitenland sterker was dan de stijging van de rente-inkomsten uit het buitenland. De 
inkomensoverdrachtenrekening verbeterde daarentegen, aangezien de inkomensoverdrachten 
ontvangen uit het buitenland stegen, terwijl de inkomensoverdrachten betaald aan het buitenland 
afnamen.  
 
In overeenstemming met de ontwikkeling op de lopende rekening is de externe financiering van 
de monetaire unie naar verwachting gestegen. De stijging van de externe financiering is 
gerelateerd aan een verslechtering van de portfolio-investeringsrekening, de directe 
investeringsrekening en de leningen- en kredietenrekening. De verslechtering van de portfolio-
investeringsrekening kan onder andere worden verklaard door vervallen schuldpapier in handen 
van de institutionele beleggers dat niet geheel in het buitenland werd herbelegd gedurende 2017. 
De uitgifte van obligaties door de overheden van Curaçao en Sint Maarten, die volledig werden 
gekocht door de Nederlandse Staat, heeft ook bijgedragen aan de verslechtering van de 
portfolio-investeringsrekening. De directe investeringsrekening verslechterde voornamelijk als 
gevolg van een toename van de vorderingen van buitenlandse directe investeerders op hun 
dochterondernemingen in de monetaire unie. De verslechtering van de leningen- en 
kredietenrekening was onder andere het resultaat van een daling van de buitenlandse deposito’s 
van ingezetenen van Curaçao en Sint Maarten. Ook nam het saldo van de netto handelskredieten 
af als gevolg van de netto aflossing van handelskredieten verstrekt aan buitenlandse klanten, die 
gematigd werd door de aflossing van handelskredieten ontvangen op importen. Aangezien de 
externe financiering niet voldoende was om het tekort op de lopende rekening te dekken, namen 
de bruto officiële reserves van de Bank naar schatting met NAf.51,5 miljoen af in 2017, een 
verslechtering vergeleken met de toename van NAf.187,7 miljoen in 2016.  
 
Zoals figuur 5 laat zien steeg het tekort op de lopende rekening als percentage van het BBP in de 
monetaire unie van 13,8% in 2016 tot 17,6% in 2017. Een stijging van het tekort op de lopende 
rekening die voornamelijk wordt veroorzaakt door een daling van de exporten duidt op 
problemen met betrekking tot het concurrentievermogen, wat zowel in Curaçao als Sint Maarten 
moet worden aangepakt. De externe financiering als percentage van het BBP nam af van 15,5% 
in 2016 tot 15,0% in 2017.  

Figuur 5. Monetaire unie: ontwikkeling in de betalingsbalans als percentage van het 
BBP 
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Zoals blijkt uit Figuur 6, is de importdekking gedaald van 4,9 maanden in december 2016 tot 4,7 
maanden in oktober 2017 als gevolg van een daling van de bruto officiële reserves gecombineerd 
met meer importen. Indien gecorrigeerd wordt voor de instroom van deviezen gerelateerd aan de 
uitgifte van obligaties door de overheden van Curaçao en Sint Maarten, zou de importdekking in 
december 2016 en oktober 2017 uitkomen op respectievelijk 3,6 maanden en 3,4 maanden.  

Figuur 6. Monetaire unie: ontwikkeling in de importdekking 

 

Monetaire ontwikkelingen 
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op de herfinanciering van vervallende CD’s. Hierdoor is het bedrag aan uitstaande CD’s 
ongewijzigd gebleven. Het verplichte reserve percentage is ook onveranderd gebleven op 
18,00%. Echter, het bedrag van de verplichte reserves nam toe door een toename van de basis 
waarover deze wordt berekend. 

Vanaf augustus 2017 heeft de Bank echter ernaar gestreefd het bedrag aan uitstaande CD's te 
verminderen, terwijl het percentage van de verplichte reserve op 18,00% gehandhaafd bleef. 
Hierdoor is het bedrag aan uitstaande CD's gedaald. Het bedrag van de verplichte reserves nam 
verder toe als gevolg van een toename van de basis waarover deze wordt berekend. 

Voorts verhoogde de Bank haar officiële rentetarief, de beleningsrente, met 0,50 procentpunt tot 
1,50% op 20 maart 2017. Nadat dit tarief sinds december 2008 op het historisch lage niveau van 
1,00% werd gehouden, zette de Bank deze stap na de verhoging van het federal funds tarief en 
heteffect op de internationale rentetarieven en daarmee de binnenlandse geldmarkttarieven. 

Tot en met oktober 2017 is de kredietverlening aan de private sector in de monetaire unie op 
jaarbasis gestegen met 1,4%. In Curaçao nam de private kredietverlening met 1,9% toe als gevolg 
van een stijging van de bedrijfskredieten (5,2%) en de consumptieve kredieten (4,0%), die 
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Sint Maarten namen de uitstaande leningen aan de private sector licht af met 0,1% als gevolg van 
een afname van de bedrijfskredieten (-3,2%) en de overige leningen (-23,7%), gematigd door een 
stijging van de consumptieve kredieten (1,1%) en de hypotheken (1,4%).  

Vooruitzichten voor 2018 

Het tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans zal naar verwachting verder toenemen 
in 2018, voornamelijk als gevolg van een daling van de netto export van goederen en diensten. 
Daarnaast zal de inkomensrekening verslechteren, terwijl de inkomensoverdrachtenrekening zal 
verbeteren. De netto export van goederen en diensten neemt naar verwachting af door een 
daling van de exporten, gecombineerd met een toename van de importen. De daling van de 
exporten kan worden toegeschreven aan lagere deviezeninkomsten uit bunkeringactiviteiten als 
gevolg van de verwachte lagere internationale olieprijzen. Bovendien zullen de 
deviezeninkomsten van de herexporten door de bedrijven in de vrije zone en van de raffinage-
activiteiten in Curaçao naar verwachting afnemen. De raffinage-activiteiten zullen afnemen 
doordat de Isla raffinaderij haar activiteiten en investeringen geleidelijk zal afbouwen, met het 
oog op het aflopen van het huurcontract in 2019. Ook zullen de deviezeninkomsten uit 
toeristische activiteiten in Sint Maarten afnemen, doordat een groot deel van de 
hotelkamercapaciteit vernietigd werd door orkaan Irma. De deviezeninkomsten uit toeristische 
activiteiten in Curaçao zullen echter toenemen, in overeenstemming met de verwachte reële 
BBP-groei in de belangrijkste toeristische markten, vooral de Verenigde Staten en Nederland. 
Ook zullen meer cruiseschepen Curaçao bezoeken door de tweede megapier. De importen zullen 
stijgen als gevolg van de grote vraag naar bouwmateriaal en –diensten voor de wederopbouw van 
Sint Maarten. De goederenimporten van de sector groot- & kleinhandel in Sint Maarten zullen 
echter dalen door minder bestedingen van toeristen en consumenten. Ook zullen de 
goederenimporten door de bedrijven in de vrije zone in Curaçao afnemen als gevolg van een 
daling van de herexporten. Bovendien zullen de importen van de utiliteitssector dalen als gevolg 
van minder investeringen in de sector. De olie-importen zullen ook krimpen als gevolg van de 
verwachte lagere internationale olieprijzen. Doordat de bouw van de megapier is afgerond en de 
bouw van het ziekenhuis op Curaçao bijna klaar is, zullen minder bouwdiensten worden 
geïmporteerd. De externe financiering zal naar verwachting onvoldoende zijn om het tekort op 
de lopende rekening te dekken. Hierdoor zullen de bruto officiële reserves verder afnemen, maar 
de importdekking zal ruim boven de norm van 3 maanden blijven.  
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APPENDIX 

Tabel 1. Economische kerngegevens Curaçao 
(in miljoenen NAf.) 

 

 2014 2015 2016 2017* 2018* 

Reële economie      

 
     

BBP 5.653,5 5.641.9 5.587,4 5.593,0 5.699,2 

Nominale groei 0,4% -0,2% -1,0% 0,1% 1,9% 

Reële groei -1,1% 0,3% -1,0% -1,4% 0,3% 

Inflatie 1,5% -0,5% 0,0% 1,5% 1,6% 

 
     

Openbare financiën      

 
     

Begrotingssaldo (kasbasis)** -11,4 -1,6 -38,2 -57,0 0,0 

% BBP -0,2% 0,0% -0,7% -1,0% 0,0% 

 
     

Overheidsschuld 2.181,5 2.495,5 2.545,3 2.786,3  

% BBP 38,6% 44,2% 45,6% 49,8%  

Binnenland 221,8 253,2 257,1 446,2  

% BBP 3,9% 4,5% 4,6% 8,0%  

Buitenland 1.959.6 2.242,3 2.288,3 2.340,1  

% BBP 34,7% 39,7% 41,0% 41,8%  

 
     

Monetair      

 
     

Private kredietverlening (groei jaarbasis) *** -2,7% -1,3% -1,1% 1,9%  

  Consumptief -1,0% -3,0% 1,6% 4,0%  

  Hypotheek 0,8% -2,4% -1,4% -1,4%  

  Zakelijk -8,3% 1,3% -2,9% 5,2%  

  Overig   8,7% -9,2%  
* Raming CBCS  
** Het tekort in 2017 betreft de periode tot en met mei 2017.  
*** 2016 vergelijkt juli met december en 2017 betreft oktober op jaarbasis 
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Tabel 2. Economische kerngegevens Sint Maarten 
(in miljoenen NAf.) 

 

 2014 2015 2016 2017* 2018* 

Reële economie 
 

    

      

BBP 1.891,1 1.904,4 1.904,4 1.854,9 1.712,0 

Nominale groei 3,6% 0,7% 0,0% -2,6% -7,7% 

Reële groei 1,7% 0,4% -0,1% -4,0% -9,1% 

Inflatie 1,9% 0,3% 0,1% 1,4% 1,4% 

      

Openbare financiën      

      

Begrotingssaldo (kasbasis) -8,2 -18,4 26,4 -144,8 -200,0 

% BBP -0,4% -1,0% 1,4% -7,8% -11,7% 

      

Overheidsschuld (exclusief betalingsachterstanden) 697,9 692,7 652,8 579,1  

%BBP 36,9% 36,4% 34,3% 31,2%  

   Binnenland 196,6 191,5 151,5 47,9  

   % BBP 10,4% 10,1% 8,0% 2,6%  

   Buitenland 501,3 501,3 501,3 531,3  

   % BBP 26,5% 26,3% 26,3% 28,6%  

      

Monetair      

      

Private kredietverlening (groei jaarbasis)** -1,5% 1,7% 1,3% -0,1%  

Consumptief -7,9% -1,2% 7,0% 1,1%  

Hypotheek 3,5% 0,0% 0,9% 1,4%  

Zakelijk -3,8% 6,2% 1,4% -3,2%  

Overig   -51,4% -23,7%  
* Raming CBCS  
** 2016 vergelijkt juli met december en 2017 betreft oktober op jaarbasis 
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Table 3. Economische kerngegevens monetaire unie 
(in miljoenen NAf.) 

 

 2014 2015 2016 2017* 2018* 

Betalingsbalans      

      

Lopende rekening -1.081,7 -935,3 -1.036,5 -1.313,0 -1.985,9 

Kapitaalrekening 23,1 -7,2 2,9 50,0 197,3 

Externe financiering 1.406,6 777,4 1.161,1 1.116,0 1.599,9 

   Directe investeringen 128,7 232,6 237,2 215,0 366,7 

   Leningen en kredieten 490,1 -42,0 557,0 646,0 825,3 

   Portfolio investeringen 787,7 586,8 366,9 254,9 407,9 

Verandering reserves1) -459,9 -27,8 -187,7 51,5 83,0 

Statistische verschillen 111,9 193,0 60,2 95,5 105,7 

      

Importdekking (gemiddelde, in maanden) 3,9 4,9 5,2 5,1 4,9 

      

Monetair      

      

Private kredietverlening (groei jaarbasis)** -2,3% -0,5% -0,5% 1,4%  
* Raming CBCS  
** 2016 vergelijkt juli met december en 2017 betreft oktober op jaarbasis 
1) Een toename wordt weergegeven met een negatief teken; excl. goud. 


