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BNA tekent leningsovereenkomst met het Land en het eilandgebied Curaçao 

 

Vanochtend heeft de ondertekening plaatsgevonden van een leningsovereenkomst 
waarbij het Land en het eilandgebied Curaçao samen de beschikking kregen over een 
bedrag van NAf  75 miljoen. Het Land werd hierbij vertegenwoordigd door de Minister-
president, ad interim, tevens Minister van Economische Zaken en Nationaal Herstel, 
mevrouw mr. S.F.C. Camelia-Römer, en de Minister van Financiën, de heer W.R. Voges. 
Namens het eilandgebied Curaçao tekende Gezaghebber mr. L.M. Richards-Dindial.  

 
Conform deze overeenkomst komt een bedrag van NAf  29 miljoen toe aan het 
eilandgebied Curaçao. Dit bedrag zal worden aangewend ter delging van de in het 
begrotingsjaar 2001 opgebouwde betalingsachterstanden aan de private sector. Het Land 
krijgt de beschikking over NAf  46 miljoen. Van dit bedrag zal NAf  20 miljoen worden 
gebruikt voor het stimuleren van economische projecten op de Nederlandse Antillen 
terwijl 5 miljoen beschikbaar wordt gesteld voor het aflossen van betalingsachterstand 
aan de private sector op de kleinere eilandgebieden. Een bedrag van NAf  21 miljoen 
komt toe aan het Eilandgebied Curaçao ter dekking van schulden die de Landsoverheid 
heeft aan dit eilandgebied. Het eilandgebied Curaçao zal dit bedrag op haar beurt, samen 
met het reeds genoemde bedrag van NAf  29 miljoen,  aanwenden ter verdere delging van 
haar openstaande schulden aan de private sector. 
 
Het uitblijven van een akkoord met het IMF gedurende het jaar 2001 heeft onder meer 
ten gevolge gehad dat de overheden hun schulden ten aanzien van onder anderen de 
private sector niet na konden komen. Hierdoor zijn verschillende bedrijven in 
liquiditeitsmoeilijkheden geraakt met alle gevolgen van dien. De totale deviezenreserves 
van de Nederlandse Antillen bevinden zich op het ogenblik ruim boven de internationaal 
gehanteerde norm van drie maanden goederenimport. Het ligt in de verwachting dat de 
betalingsbalans van de Nederlandse Antillen aan het eind van dit jaar een overschot van 
ruim NAf  400 miljoen zal hebben.Voorts was er gedurende 2001 een matige 
ontwikkeling van de kredietverlening aan de private sector. Al deze factoren samen 
hebben partijen doen besluiten tot deze alternatieve vorm van financiering over te gaan. 
Het door Nederland toegezegde overbruggingskrediet van 53 miljoen Nederlandse 
guldens zal, te zijner tijd, worden aangewend om gedeeltelijk de nu aangegane schuld af  
te lossen. 
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