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Persbericht 2013-001 
 

Volgens dr. Emsley Tromp: 
 

De overheden van Curaçao en Sint Maarten moeten daadkracht tonen en acties 
ondernemen om de economische groei te stimuleren 

 
Willemstad / Philipsburg – Sinds Curaçao en Sint Maarten een autonome status binnen 
het Koninkrijk hebben verkregen, zijn de economische prestaties van de twee landen zwak 
geweest. De gemiddelde groei is gedurende de periode 2010 - 2012 niet significant hoger 
dan nul geweest. Daarentegen zijn de economische activiteiten in de Caribische regio 
gedurende de afgelopen drie jaar gemiddeld met 3% toegenomen. Dit verschil in 
economische ontwikkeling laat zien dat, ofschoon het proces van staatkundige 
veranderingen voor Curaçao en Sint Maarten in 2010 is afgerond, beide landen de nodige 
hervormingen moeten doorvoeren om een hoger economisch groeipad te realiseren.   
 
Om de economische groei te stimuleren dienen de overheden van de twee landen meer nadruk te 
leggen op de implementatie van de noodzakelijke hervormingen die al in verscheidene rapporten 
zijn aanbevolen. Deze hervormingen zijn grotendeels gericht op onder meer economische groei 
door middel van meer investeringen en een toename van de productiviteit. Ook het 
ondernemersvertrouwen moet worden hersteld. In dit verband zijn de hoge administratieve lasten, 
de bureaucratie, de hoge belastingdruk en het gebrek aan flexibiliteit in de arbeidsmarkt belangrijke 
aandachtsgebieden.   
 
Echter, om de komende jaren een hoger groeipad voor Curaçao en Sint Maarten te realiseren is de 
uitvoering van bovengenoemde hervormingen alleen niet voldoende. Om de economische groei 
weer op gang te brengen zijn publieke investeringen en private investeringsinitiatieven ook van 
belang. In dit verband verwelkomt de Bank het recent bekend gemaakte publieke 
investeringsprogramma, waaronder de verbetering van het Curaçaose wegennet, dat een belangrijke 
impuls aan de economische groei kan geven. In het geval van Sint Maarten dient de overheid zich 
daadkrachtiger te richten een snelle oplossing van de begrotingsproblematiek. Dit is een 
noodzakelijke voorwaarde voor de voortzetting van publieke investeringsprojecten, waaronder de 
afronding van het nieuwe centrale overheidsgebouw en verschillende infrastructurele projecten. 
Zodoende kan worden voorkomen dat de landen in een vicieuze cirkel terecht komen van 
economische malaise en overheidstekorten.  
 
Daarnaast moet worden benadrukt dat beide landen veel profijt kunnen hebben van consistent en 
transparant overheidsbeleid. Dit komt immers het vertrouwen van zowel de investeerder als de 
consument ten goede. Beide landen staan momenteel voor de uitdaging om de begroting niet te 
overschrijden en tegelijkertijd de tekorten uit de voorgaande jaren te compenseren. De overheden 
kunnen zich niet alleen richten op het verhogen van de overheidsinkomsten, maar moeten ook 
maatregelen nemen om de uitgaven te verlagen. Het gaat hierbij in het bijzonder om 
beleidsgebieden die worden gekenmerkt door inefficiënties en ineffectiviteit. De lage groei vereist 
daadkrachtige acties van de overheden van Curaçao en Sint Maarten om de economie te 
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stimuleren. Tegelijkertijd dienen de overheden zich te houden aan de begrotingsnormen zoals 
neergelegd in de Rijkswet Financieel Toezicht Curaçao en Sint Maarten.  
 
Een hoger groeipad is ook essentieel voor een duurzame sociale ontwikkeling en een leefbare 
woonomgeving. Het niveau van de publieke dienstverlening op verschillende gebieden, waaronder 
gezondheidszorg, onderwijs, sociale huisvesting, veiligheid, openbaar vervoer en het milieu, is  voor 
verbetering vatbaar. Om de noodzakelijke verbeteringen op deze terreinen te kunnen financieren, 
kan bijvoorbeeld 2 procentpunt extra groei bijdragen aan NAf.30 miljoen extra belastinginkomsten 
voor Curaçao en NAf.7 miljoen voor Sint Maarten.  
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