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Dr. Emsley Tromp van Centrale Bank: 
 

Inventiviteit vereist voor gewenste  

investeringen in Curaçao’s toerisme  
 
WILLEMSTAD – Bij afwezigheid van voldoende risicodragend kapitaal moet naar nieuwe, 
inventieve uitwegen gezocht worden voor een doorbraak ten behoeve van het toerisme. 
“Ongewone tijden vragen om ongewone, onconventionele maatregelen”, aldus CBCS topman 
Dr. Emsley Tromp woensdag namiddag ten overstaan van leden van de CHATA verzameld in 
het auditorium van de Centrale Bank op Scharloo. 
 
Hij pleit ervoor dat geïnvesteerd wordt in het toerisme om dit op een hoger peil te brengen en meer 
bezoekers te kunnen ontvangen in een adequate omgeving. Investeringen in deze sector, vooral in hotels, 
hebben een hoog risicoprofiel en banken zijn daarom niet gauw tot financiering geneigd; het gaat om 
hoge bedragen en de hotelsector is gecompliceerder dan andere investeringsprojecten. Maar juist daarom 
is creatief denken en handelen nodig om via speciaal daarop toegesneden voorwaarden de bestaande 
obstakels uit de weg te ruimen. 
 
Mezzanine leningen 
De heer Tromp is het niet eens met de commerciële banken en institutionele beleggers die bij 
leningaanvragen, met name in de toerisme sector een hoger eigen vermogen als voorwaarde stellen. Die 
houding maakt dat projecten in de la blijven liggen. Hierbij haalt hij aan hoe de Centrale Bank indertijd 
gekomen is tot de veel besproken obligatieleningen ten behoeve van het nutsbedrijf Aqualectra op 
Curaçao en het havenbedrijf op Sint Maarten. Beide ondernemingen zaten eveneens te springen om 
financiering. Daar kwam bij dat na de schuldsanering per 10 oktober 2010, waardoor de beschikbaarheid 
van door de lokale overheden uitgegeven obligaties opdroogde, de Centrale Bank niet meer beschikte 
over instrumenten voor een effectief monetair beleid. Genoemde obligaties vormden voor beide 
knelpunten een oplossing. Het zou jammer zijn als de vele discussies over die obligaties de weg 
blokkeren voor een op de financieringsbehoefte van de toerisme sector toegesneden oplossingen. 
 
Naar analogie moet ook voor de toeristische industrie gezocht worden naar een andere aanpak; als 
traditionele financieringsvormen geen soelaas bieden, dan moet gezocht worden naar nieuwe methoden. 
De aankondigingen voor het Hard Rock hotel en de Courtyard Marriott zijn er, maar ze komen maar 
niet van de grond. 
 
Het is niet voor het eerst dat de heer Tromp zich sterk maakt voor samenwerking tussen de overheid en 
de particuliere sector om mezzanine financiering mogelijk te maken. Dit zijn achtergestelde leningen aan 



 

banken en private investeerders, met geheel eigen voorwaarden bij risicovolle investeringen. Weliswaar 
staan deze leningen bij een eventueel faillissement achteraan in de rij, maar gedijt het project dan 
profiteert de financier mee. In het verleden werd aldus het Sociaaleconomische Ontwikkelingsfonds 
ingeschakeld. Wellicht kan de regering een beroep doen op de OBNA zolang de nieuw op te richten 
ontwikkelingsbank nog niet operationeel is. 
 
Jongeren opleiden 
Behalve op het vlak van de financiering, vraagt de heer Tromp de toeristische sector aandacht te 
schenken aan andere knelpunten bij de groei van het toerisme, met name het beter op elkaar aansluiten 
van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Hij pleit voor opleidingen om jongeren klaar te stomen om te 
voldoen aan de vereisten van de toeristische sector. 
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