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1.1 Algemene beschouwing  

  

De economie van de Nederlandse Antillen noteerde een robuuste groei in 2007. Het Reële Bruto Binnenlandse 
Product nam toe met 3,7%, het hoogste groeicijfer sinds 1994. De groeiversnelling kwam voornamelijk op het 
conto van de opleving van de Curaçaose economie 1)(3,5%); St. Maarten groeide met 4,5% en Bonaire met 
5,0%. De expansie in 2007 werd volledig veroorzaakt door binnenlandse ontwikkelingen, met de private sector 
als motor van de groei. Binnen de private sector namen de investeringen en de consumptie beide sterk toe. De 
verhoging van de private investeringen werd gevoed door een combinatie van meer binnenlandse en meer 
buitenlandse financiering. De hogere private consumptie was toe te schrijven aan de groei van de 
werkgelegenheid en meer consumentenkredieten. De bestedingen van de overheid groeiden slechts marginaal. 
De expansie van de binnenlandse bestedingen werd gedempt door een afname van de netto buitenlandse vraag, 
omdat de groei van de import de groei van de export sterk overtrof. De hoge groei van de import was 
voornamelijk het resultaat van de sterke private vraag, maar de appreciatie van de euro ten opzichte van de 
Nederlands Antilliaanse gulden en de verdere stijging van de internationale olieprijzen hebben ook bijgedragen. 

De banen die gecreëerd werden door de economische opleving zorgden voor een verdere verbetering van de 
arbeidsmarkt. Dit kwam tot uiting in een daling van het gewogen gemiddelde werkloosheidspercentage van de 
Nederlandse Antillen van 13,2% in 2006 naar 11,1% in 2007. De inflatie stabiliseerde op 2,8% in 2007, ondanks 
de stijgende prijzen voor energie en voedsel op de wereldmarkt en de appreciatie van de euro. De door de 
overheid gereguleerde prijzen van benzine en nutsvoorzieningen voorkwamen een volledige doorwerking van de 
toename van de internationale energieprijzen. Daarnaast droeg ook de lagere inflatie van onze belangrijkste 
handelspartner, de Verenigde Staten, bij aan het onder controle houden van de prijsstijgingen.  

Een analyse per sector laat zien dat alle sectoren bijdroegen aan de expansie in 2007, maar de grootste groei 
vond plaats in de sectoren bouw, hotels & restaurants, transport, opslag & communicatie, en onroerend goed, 
verhuur & zakelijke dienstverlening. De bouwactiviteiten namen het sterkst toe als gevolg van verscheidene 
projecten in de toeristische industrie en de kleinhandel. De imposante groei van het verblijfstoerisme op Curaçao 
en Bonaire droeg bij aan de expansie van de hotels & restaurants sector. Voor het tweede opeenvolgende jaar 
bleef verdere groei op St. Maarten uit. Dit kan er op duiden dat de beschikbare capaciteit aan accommodaties 
onvoldoende is om verdere groei mogelijk te maken. Echter, de verschillende hotelprojecten die in de pijplijn 
zitten creëren ruimte voor een verdere groei van het aantal verblijfstoeristen. Het aantal cruisetoeristen steeg 
ook, hoewel minder uitbundig dan het verblijfstoerisme. Deze groei vond uitsluitend plaats op Curaçao en 
Bonaire; op St. Maarten werd geen groei gesignaleerd.  

Ook de activiteiten in de transport, opslag & communicatie sector ontwikkelden zich voorspoedig. Parallel met de 
groei van het aantal verblijfstoeristen nam ook de economische bedrijvigheid op de vliegvelden toe. Echter, 
alleen Curaçao zag het totale passagiersverkeer groeien. Een daling van het aantal transito passagiers op 
Bonaire en St. Maarten zorgden voor een terugloop van het totale aantal verwerkte passagiers. De afname was 
het duidelijkst waarneembaar op Bonaire als gevolg van het verminderde aantal tussenlandingen door de KLM 
op haar vluchten naar Zuid Amerika. De havens van de Nederlandse Antillen handelden meer schepen en vracht 
af onder invloed van de hoge vraag naar importen, de groei van het cruisetoerisme en meer olie op- en overslag 
activiteiten.  

De financiële diensten sector vertoonde een verdere groei in 2007. De activa van het lokale bankwezen groeiden 
harder dan in 2006. Sterkere concurrentie en de ontwikkelingen in de internationale financiële markten leidden 
echter tot dalende rentevoeten, waardoor de winstgevendheid enigszins afnam. De snelle toename van de 
kredietverstrekking aan de private sector lijkt vergezeld te zijn gegaan met een minder strenge toetsing van de 
kredietwaardigheid, gezien de toename van het aantal probleemkredieten. Deze ontwikkeling maakt het treffen 
van meer voorzieningen en meer voorzichtigheid in de kredietverstrekking noodzakelijk. De internationale 
financiële en zakelijke dienstverleningssector kende een terugloop gemeten in deviezeninkomsten. Hiermee 
werd de trend voortgezet die begon met de aanpassing van het nieuwe fiscale raamwerk (NFR) in 2002, 
waardoor de belastingvoordelen van offshore bedrijven ten opzichte van binnenlandse bedrijven werden 
beëindigd. Echter, er worden steeds meer verdragen over de uitwisseling van belastinggegevens onderhandeld 
en afgesloten. Deze verdragen bieden perspectief op onderhandelingen over belastingverdragen die, na hun 
ondertekening, nieuwe zakelijke mogelijkheden kunnen opleveren en daarmee de recente neergang in 
activiteiten kunnen keren.  

De industriële sector kende een matige groei die volledig werd gedragen door de oliesector. De Isla raffinaderij 
op Curaçao rapporteerde een stijging van de hoeveelheid geraffineerde olie en van de operationele kosten. 
Onderhandelingen met de huidige huurder, de Venezolaanse oliemaatschappij PDVSA, over de privatisering van 



de raffinaderij zijn nog steeds gaande onder groeiende publieke druk om de luchtvervuiling door de raffinaderij, 
en de gevolgen daarvan voor het milieu en de volksgezondheid, aan te pakken. De snel stijgende internationale 
olieprijzen en het wereldwijde tekort aan raffinagecapaciteit geven de eilandoverheid een sterke 
onderhandelingspositie om omvangrijke investeringen in de modernisatie van de installaties te eisen om te 
kunnen voldoen aan internationale milieu- en productnormen. Zonder deze investeringen kan de 
levensvatbaarheid van de raffinaderij op de lange termijn niet worden gewaarborgd.  

Een vergelijkbare situatie doet zich voor in de scheepsreparatiesector. De in het bezit van de overheid zijnde 
Curaçaose Droogdokmaatschappij, die een verslechtering van het aantal verkochte manuren registreerde in 
2007, heeft ook substantiële investeringen nodig om de continuïteit op de lange termijn veilig te stellen. De 
intentie van de overheid om de zoektocht naar een sterke buitenlandse partner te intensiveren, om zodoende het 
bedrijf te kunnen privatiseren, wordt dan ook door de Bank verwelkomd.  

De betalingsbalans noteerde, in 2007, voor het zevende opeenvolgende jaar een overschot. Dit kwam tot uiting 
in een verdere toename van de netto internationale reserves. Net als in voorgaande jaren was het overschot te 
verklaren door de grote toestroom van kapitaal die het tekort op de lopende rekening overtrof. Omdat de officiële 
reserves en de goederenimport even hard groeiden, bleef de gemiddelde importdekking stabiel op 2,7 maanden.  

Het tekort op de lopende rekening in 2007 was meer dan twee keer zo groot als in 2006, vooral door de 
verslechtering van de handelsbalans als gevolg van hogere importen en lagere exporten. De import nam toe door 
de sterke binnenlandse vraag, de expansie van het toerisme, hogere internationale brandstofprijzen en de 
verdere appreciatie van de euro ten opzichte van de Nederlands Antilliaanse gulden. De afname van de export 
kan toegeschreven worden aan de vrije zone die geplaagd werd door de Venezolaanse deviezenbeperkingen en 
de nasleep van de branden in het laatste kwartaal van 2006 en het eerste kwartaal van 2007. De lopende 
overdrachtenbalans kende ook een verslechtering, omdat er een lager bedrag aan dividendbelasting werd 
overgedragen door Nederland in het kader van de belastingregeling voor het koninkrijk ( BRK ). De negatieve 
ontwikkelingen in de handelsbalans en lopende overdrachtenbalans werden verzacht door een verbetering van 
de diensten- en inkomensbalansen. De dienstenbalans profiteerde vooral van de sterke groei van het toerisme, 
bouwdiensten ten behoeve van niet-ingezetenen op St. Maarten en de toegenomen bedrijvigheid bij de 
raffinaderij op Curaçao en de olieterminal op St. Eustatius. De inkomensbalans kende een gunstige ontwikkeling 
door hogere rente-inkomsten van buitenlandse obligaties en andere schuldtitels.  

Het grotere tekort op de lopende rekening werd grotendeels gefinancierd door directe investeringen en een groei 
van de netto buitenlandse leningen & kredieten. De toename van de directe investeringen was het gevolg van 
een stijging van de schulden van lokale bedrijven bij hun buitenlandse eigenaren en de toegenomen aankoop 
van onroerend goed door niet-ingezetenen. De stijging van de netto leningen & kredieten ten opzichte van het 
buitenland werd voornamelijk veroorzaakt door de liquidatie van buitenlandse fondsen door lokale financiële 
instellingen, de netto afname van de buitenlandse banktegoeden van lokale bedrijven en de netto terugbetaling 
van handelskrediet verleend aan buitenlandse klanten. Daarnaast steeg het bedrag aan ontwikkelingsgelden uit 
Nederland. Meer buitenlandse beleggingen in effecten door de institutionele beleggers verzachtten het effect van 
de gestegen buitenlandse financiering.  

Het kastekort van de totale overheid 2)verbeterde licht in 2007 vergeleken met 2006 en kwam uit op 2,6% van 
het BBP. Deze verbetering was volledig toe te schrijven aan hogere inkomsten. Vooral de belastinginkomsten 
ontwikkelden zich gunstig, waaraan alle categorieën bijdroegen. Dit kan worden verklaard door de sterke 
economische opleving. De inkomensoverdrachten om niet, echter, namen af als gevolg van het lagere bedrag 
aan dividendbelasting vanuit Nederland. De overheidsuitgaven groeiden ook maar in een lager tempo dan de 
inkomsten. De stijging van de uitgaven was voornamelijk te wijten aan lonen & salarissen en rentebetalingen. De 
hogere lonen & salarissen waren het gevolg van indexatie en functioneringsevaluaties, terwijl de rentelasten 
stegen door de verder oplopende staatsschuld en een stijging van het gemiddelde rentepercentage op 
schatkistpromessen. De hoge rentelasten in verband met de onhoudbare schuldquote van 85% van het BBP in 
2007 slokken een omvangrijk deel van de begrotingsmiddelen op die veel beter gebruikt hadden kunnen worden 
voor de verbetering van het onderwijs, het terugdringen van de criminaliteit, het versterken van de infrastructuur 
en armoedebestrijding. Het feit dat de overheidsbalans zonder rente-uitgaven een overschot van 2,3% van het 
BBP zou hebben gehad is een teken aan de wand. De Bank is blij met de recente goedkeuring van de ontwerp 
algemene maatregel van rijksbestuur over het financiële toezicht op het begrotingsproces door de Staten en de 
eilandsraad van Curaçao. Deze beslissing brengt de aanvang van de schuldenverlichting door de Nederlandse 
overheid een stuk dichterbij. 
  

De monetaire grootheden bleven sterk groeien in 2007 onder invloed van binnenlandse en buitenlandse factoren. 
De toename van de deviezenvoorraad als gevolg van het overschot op de betalingsbalans en de jaarlijkse 
revaluatie van de goudvoorraad droeg het meest bij aan de groei van de geldhoeveelheid. De stijging van de 
netto binnenlandse activa werd gevoed door de aanhoudende sterke groei van de kredietverlening aan de 
private sector en de expansieve invloed van de overheid. De groei in de private kredietverlening deed zich voor 
in alle leningscomponenten en op zowel de Benedenwindse als de Bovenwindse eilanden. De centrale overheid 



en de eilandoverheden droegen beide bij aan de stijging van het netto overheidskrediet. Dit kwam vooral tot 
uitdrukking in de uitbreiding van de portefeuille overheidsobligaties bij de banken.  

Na het vrijwel neutrale monetaire beleid in de eerste helft van 2007 heeft de Bank gedurende de tweede helft van 
het jaar een restrictiever beleid gevoerd om de sterke groei van de kredietverlening in de private sector te 
temperen. Op 17 juli werd het verplichte reservepercentage verhoogd van 13,000% naar 13,125%, gevolgd door 
een verdere verhoging naar 13,250% op 16 november, om voldoende liquiditeiten af te romen nadat de 
inschrijvingen van de banken op de veilingen van certificates of deposit (CD’s) tegenvielen. Verder werden er 
twee aanpassingen gedaan aan de verplichte reservemaatregel. In de eerste plaats werd met ingang van 16 
oktober 2007 een hiaat in de berekening van de verplichte reserve gecorrigeerd. In de tweede plaats werd de 
periode van twee maanden waarvoor het reservepercentage werd vastgesteld te rigide bevonden en daarom 
ingekort tot één maand per 16 november 2007. Hierdoor werd de effectiviteit van dit beleidsinstrument vergroot. 
Daarnaast veranderde de Bank tot driemaal toe haar rentetarief, de beleningsrente, in een reactie op de 
wijzigingen van de rentetarieven in de Verenigde Staten en de invloed daarvan op de lokale geld- en 
kapitaalmarkt. Na een verhoging met 25 basispunten naar 5,75% op 7 september 2007 zette een dalende trend 
in met een verlaging met 50 basispunten op 21 september en nog eens 25 basispunten op 5 november om uit te 
komen op 5,00%. Gedurende de eerste helft van 2008 werd de beleningsrente verder verlaagd in vijf stappen tot 
2,50% sinds 16 mei.  

  

1.2 Beleidsoverwegingen 

De verwachting is dat de economische groei in de Nederlandse Antillen krachtig zal blijven in 2008 en daarna. 
Echter, een matiging van de groei is waarschijnlijk door de vertraging van de wereldeconomie als gevolg van de 
internationale financiële crisis en de stijgende prijzen van brandstoffen, grondstoffen en voedsel. Voor 2008 
wordt een economische groei van ongeveer 3% voorspeld, gesteund door de lopende investeringen in de bouw 
en toeristische sector, een verdere groei van het toerisme en de uitvoering van het Sociaal Economisch Initiatief. 
Daar staat tegenover dat de inflatie naar verwachting snel zal oplopen naar rond de 5%. De overheid is niet 
langer in staat om de voortdurend stijgende internationale brandstofprijzen voor een deel op te vangen en is 
begonnen met het aanpassen van de binnenlandse prijzen voor benzine, water en elektriciteit. De hogere 
energieprijzen in combinatie met hogere voedselprijzen treffen de kwetsbare groepen in onze samenleving het 
hardst. Dit vereist van de overheid op korte termijn gerichte maatregelen die de impact van de hoge prijzen voor 
deze groepen verzacht en een toename van de armoede voorkomt. Om onze afhankelijkheid van olie op de 
langere termijn te verkleinen, moeten we de verkenning van alternatieve energiebronnen, zoals zon, wind en 
zeewaterkoeling, intensiveren. De vooruitgang die op dit terrein geboekt wordt op Bonaire en de proefprojecten 
bij sommige hotels op Curaçao kunnen hierbij als voorbeeld dienen.  

De gunstige vooruitzichten voor verdere groei zijn meer dan welkom in een periode van structurele 
veranderingen op weg naar een nieuwe constitutionele status voor de eilanden. Hoewel de voorbereidingen voor 
de staatkundige veranderingen meer tijd in beslag nemen dan vooraf was voorzien, wordt er vooruitgang geboekt 
op talrijke terreinen. We moeten de vaart erin houden op de weg naar onze nieuwe bestemming, de geboden 
kansen benutten en de onvermijdelijke uitdagingen het hoofd bieden.  

Op het gebied van de overheidsfinanciën is op de drie kleinere eilanden, Bonaire, Saba en St. Eustatius, die 
hebben gekozen voor een nauwere samenwerking met Nederland, het financiële toezicht op de begroting van 
kracht en wordt voldaan aan de begrotingsnormen. Hierdoor kan de schuldovername door Nederland in de 
tweede helft van 2008 beginnen. De centrale overheid en de eilanden die de status van land zullen krijgen in de 
nieuwe staatkundige structuur, Curaçao en St. Maarten, zullen waarschijnlijk voor het einde van het jaar voldoen 
aan de voorwaarden voor schuldverlichting. Daarmee komen evenwichtige begrotingen in zicht vanaf 2009. Het 
blijft echter een grote uitdaging om begrotingsruimte te creëren voor nieuw beleid op het gebied van onderwijs, 
criminaliteitsbestrijding, armoedeverlichting en infrastructuur. Maatregelen om deze ruimte te scheppen zijn 
onder andere belastinghervormingen, voortdurende verbetering van de belastinginning, betere controle op 
overheidsbedrijven en rationalisering van het ambtenarenapparaat. Bovendien zullen, onder invloed van de 
vergrijzende bevolking, op de middellange termijn knopen moeten worden doorgehakt over de hervorming van 
het pensioensysteem en de gezondheidszorg, omdat de oplopende kosten hiervan een toenemende last voor 
toekomstige begrotingen zal betekenen.  

De eliminatie van de centrale bestuurslaag en de resulterende nieuwe taken voor de toekomstige landen 
Curaçao en St. Maarten bieden een unieke mogelijkheid om een efficiënt en effectief overheidsapparaat te 
ontwerpen. Dit proces is al gaande in samenwerking met externe consultants. Het nieuwe apparaat kan worden 
bemand door de huidige ambtenaren van de centrale en eilandoverheid. Als ambtenaren niet over de vereiste 
vaardigheden beschikken, dienen ze bij- of omgeschoold te worden. Ambtenaren die overbodig worden, moeten 
een adequate compensatie krijgen en worden voorbereid op een baan in de private sector, waar de 
werkgelegenheidsituatie er momenteel veelbelovend uit ziet.  



De staatkundige veranderingen leiden ook tot grote uitdagingen op het gebied van het monetaire beleid en het 
toezicht op de financiële sector. In de nieuwe structuur hebben Curaçao en St. Maarten ingestemd met een 
gezamenlijke centrale bank en munteenheid, dat wil zeggen, een monetaire unie te vormen. Omdat autonome 
landen hun eigen beleidsverantwoordelijkheden hebben, vereist een monetaire unie een hoge mate van 
coördinatie en harmonie om een evenwichtig en effectief monetair beleid mogelijk te maken. Bovendien is een 
vrij verkeer van goederen, diensten, kapitaal en arbeid tussen de landen vereist voor een goed functionerende 
monetaire unie. Er is daarom een sterke politieke wil nodig om een deel van de pas verworven autonomie af te 
staan in het belang van een stabiele en effectieve monetaire unie. Verder mag de onafhankelijkheid van de 
centrale bank niet ter discussie worden gesteld. De Bank moet worden geleid door personen met een hoge mate 
van professionaliteit en integriteit ongeacht nationaliteit of geboorteplaats. Wat betreft de toezichthoudende raad 
van commissarissen zouden de twee landen het recht kunnen krijgen om kandidaten te nomineren volgens een 
vooraf bepaald aantal per land en onder voorwaarde dat de kandidaten voldoen aan bepaalde normen op het 
gebied van de professionaliteit en integriteit.  

Een andere uitdaging houdt verband met de schuldverlichting. Zodra de Nederlandse overheid begint met het 
terugbetalen van de uitstaande schulden van de Nederlandse Antillen aan de schuldeisers, zal de binnenlandse 
economie te maken krijgen met een flinke stijging van de liquiditeit. Als dit niet op een adequate manier wordt 
gesteriliseerd kan dit de stabiliteit van het financiële systeem in gevaar brengen. Het voorgenomen beleid van de 
Bank om aan dit probleem het hoofd te bieden kent drie speerpunten. In de eerste plaats moet met de 
Nederlandse overheid worden afgesproken dat de schuldverlichting geleidelijk zal plaatsvinden volgens het 
aflossingsschema van de uitstaande overheidsobligaties. Ten tweede zullen de beleggingsrestricties voor 
institutionele beleggers worden versoepeld. Dit geeft hen de mogelijkheid om meer in het buitenland te beleggen 
en als gevolg daarvan meer keuze aan beleggingsinstrumenten tegen een vergelijkbaar risico en rendement. Ten 
derde zal eventuele resterende overliquiditeit worden afgeroomd met behulp van de traditionele monetaire 
beleidsinstrumenten, de verplichte reserve en CD veilingen.  

De economische vooruitzichten voor 2008 en daarna zijn gunstig, hoewel internationale ontwikkelingen het 
groeitempo waarschijnlijk wat zullen vertragen. Om dit positieve toekomstperspectief te behouden, moeten we 
allemaal energiek samenwerken om de voorbereidingen voor onze nieuwe staatkundige toekomst af te ronden. 
Om succesvol te zijn is het ook van groot belang om de verschillen van inzicht tussen de verschillende groepen 
in onze samenleving met elkaar te verzoenen. Daarnaast moeten we doorgaan de uitvoering van structurele 
hervormingen van onder andere het belastingsysteem, de arbeidsmarkt en de bureaucratie. Deze hervormingen 
zijn essentieel voor het verbeteren van de concurrentiepositie, het investeringsklimaat, de schokbestendigheid 
van onze economie en de leefomstandigheden. Als we ons consistent richten op het verwezenlijken van deze 
doelstellingen, kunnen we met vertrouwen onze nieuwe staatkundige toekomst tegemoet gaan. 

E.D. Tromp 
President 

1) Het aandeel van Curaçao in de economie van de Nederlandse Antillen is ongeveer 70%.  
2) De centrale overheid en het eilandgebied Curaçao samen. 

 


