
 
 
Schuldsaneringsprogramma brengt zowel kansen als grote uitdagingen 
met zich mee 
 
Willemstad – Het schuldsaneringsprogramma brengt financiële en economische 
kansen met zich mee, maar stelt ook grote uitdagingen voor de binnenlandse 
financiële sector. Volgens de president van the Bank van de Nederlandse Antillen, 
Dr. Emsley Tromp, is de verwachting dat het schuldsaneringsprogramma de 
economische productievermindering, welke geprojecteerd is voor 2009, zal matigen. 
Echter, de instroming van schuldsaneringsfondsen zal grote uitdagingen stellen voor 
de binnenlandse financiële sector. 
 
Tot dusver is het effect van de internationale financiële en economische crisis in de 
Nederlandse Antillen relatief onder controle gehouden. De internationale financiële 
dienstensector en de toeristensector zijn het hardst getroffen, aangezien deze sectoren zwaar 
afhankelijk zijn van ontwikkelingen op internationale markten. Echter, er wordt verwacht dat 
de effecten van de wereldwijde recessie op onze economie nog wijderverbreid zullen 
worden, wat zal resulteren in een economische neergang van 2,0% in 2008 naar ongeveer 
1,0% in 2009. Deze relatief matige neergang is te danken aan verschillende factoren, in het 
bijzonder het schuldsaneringsprogramma. 
 
Het schuldsaneringsprogramma begon in januari 2009 voor de centrale regering en in april 
2009 voor de eiland-regering van Curaçao nadat elk van de respectieve entiteiten aan de 
voorafgenoemde vereisten had voldaan. Deze vereisten houden onder andere in sluitende 
begrotingen en versterking van het financiële beheer. Het College Financieel Toezicht (CFT) 
werd in het leven geroepen om de financiën van de verschillende bestuurseenheden tijdelijk 
te controleren. Onder het schuldsaneringsprogramma zal de Nederlandse regering 70% van 
de rentekosten en 100% van de aflosbaar gestelde hoofdsommen betalen totdat ongeveer 
70% van de uitstaande schuld aan het einde van 2005 is vereffend. 
Voor 2009 houdt dit in dat de Nederlandse Antillen ongeveer NAF. 926 miljoen zal 
ontvangen voor de betaling van rente en hoofdsom van staatsobligaties. Bovendien zal de 
Nederlandse regering een totaal van NAF. 500 miljoen aan geaccumuleerde achterstallige 
schulden vereffenen. Als gevolg van deze verlichting zal de verhouding staatsschuld tot BNP 
zakken van 82% naar ongeveer 63% gedurende 2009. De schuldverlichting plaatst de 
openbare financiën van de Nederlandse Antillen op een gezond en duurzaam traject, een 
prestatie die het land nooit zou kunnen leveren zonder enorme sociale en economische 
opofferingen. Bovendien zal het vooruitzicht van sluitende overheidsbegrotingen de 
invoering vergemakkelijken van een beleid dat gericht is op het stimuleren van de economie 
telkens als dit nodig wordt geacht.  
 
Echter, de agenda van het monetaire beleid van de Bank voor 2009 zal gericht moeten zijn 
op het aanpakken van de uitdagingen die gesteld worden door het ontvangen van 



schuldsaneringsfondsen van Nederland. Deze fondsen dragen bij tot de bestaande 
liquiditeitssaldo op de binnenlandse geldmarkt, waarbij de rentevoet nog verder naar 
beneden wordt gedrukt. Als gevolg hiervan zullen lokale financiële instellingen lagere rente-
inkomsten genieten, hetgeen hen zal dwingen depositorentes te verlagen, andere bronnen 
van inkomsten aan te boren en hun rendement te verbeteren om zodoende winstgevend te 
blijven. Om deze veranderingen te vergemakkelijken en in het licht van de toenemende 
globalisering bepleit de Bank een verdergaande consolidatie van de financiële sector. Verder 
heeft de Bank, terwille van de institutionele investeerders, de investeringsregel verlicht per 1 
januari 2009, en deze investeerders daarbij meer flexibiliteit gegund om de ontvangen 
fondsen van het s schuldsaneringsprogramma te investeren. 
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