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Algemene beschouwing 

Na de escalatie van de internationale financiële crisis in 2008 is de wereldproductie sterk gekrompen in 2009. In de 
belangrijkste geïndustrialiseerde landen daalde de productie scherp, terwijl de productiegroei in de snel opkomende 
economieën afnam. De Nederlandse Antillen was niet uitgezonderd van deze wereldwijde economische neergang en 
heeft in 2009 een geschatte negatieve groei van 0,2% geregistreerd. De afname in economische activiteiten was 
volledig toe te schrijven aan een daling in de binnenlandse vraag. De lagere binnenlandse vraag was gerelateerd aan 
een afname in de particuliere bestedingen, enigszins verzacht door een stijging in de overheidsbestedingen. De 
particuliere bestedingen namen af, doordat de consumptieve bestedingen minder sterk groeiden, terwijl de 
particuliere investeringen daalden. Ondertussen namen de overheidsbestedingen toe, door een stijging van zowel de 
overheidsconsumptie en -investeringen. De overheidsconsumptie nam toe als gevolg van hogere uitgaven aan lonen 
en salarissen, terwijl de stijging in de overheidsinvesteringen gerelateerd was aan de versnelde uitvoering van 
projecten in het kader van het Sociaal Economisch Initiatief (SEI). De economische krimp werd gedempt door een 
stijging in de netto buitenlandse vraag, omdat de daling in de import de daling in de export overtrof. 

Na verscheidene jaren van verbetering, verslechterde de arbeidsmarkt in 2009 als gevolg van de economische 
neergang. Hierdoor steeg het gewogen gemiddelde werkloosheidspercentage van de Nederlandse Antillen van 9,7% 
in 2008 naar 10,0% in 2009. Vooral de arbeidsmarkt in St. Maarten werd getroffen door de economische krimp. Het 
werkloosheidspercentage op dit eiland steeg hierdoor naar 12,2% in 2009 in vergelijking tot 10,6% in 2007. In 
Curaçao daarentegen, zette de verbetering van de arbeidsmarkt zich in 2009 voort, waardoor de werkloosheid 
daalde van 10,3% in 2008 naar 9,7% in 2009. De inflatie nam af van 6,3% in 2008 tot 1,6% in 2009 als gevolg van de 
wereldwijde daling van de inflatoire druk. Gedurende 2009 nam deze druk af, doordat de prijzen van goederen (zowel 
olie als niet-olie producten) daalden. 

Sectorale data wijzen uit dat de productie in de meeste sectoren van de economie is gedaald, met uitzondering van 
de sectoren transport, opslag & communicatie, industrie, en utiliteiten. De krimp van de productie was het sterkst in 
de sector hotels & restaurants, grotendeels veroorzaakt door een daling in het verblijfstoerisme. Het verblijfstoerisme 
kromp op alle eilanden van de Nederlandse Antillen en het aantal verblijfstoeristen liet een daling in alle markten zien 
met uitzondering van de Europese markt, die profiteerde van de sterke euro ten opzichte van de dollar. Ondertussen 
nam het aantal verblijfstoeristen uit Noord-Amerika sterk af als gevolg van de economische neergang. De Zuid-
Amerikaanse markt daalde aanzienlijk door een scherpe afname in het aantal Venezolaanse toeristen, voornamelijk 
als gevolg van de verscherpte regels met betrekking tot buitenlandse valuta in Venezuela. Ook het cruisetoerisme liet 
een krimp zien in 2009, wat geheel het resultaat was van een daling in het aantal cruisetoeristen op St. Maarten.  
.  
De activiteiten in de sector groot- en kleinhandel namen af in 2009 als gevolg van een neergang in de vrije zone en 
de toeristische industrie, gecombineerd met een daling in de binnenlandse bestedingen. De bouwsector registreerde 
negatieve resultaten doordat verschillende grote toeristische en onroerend goed projecten in 2009 werden afgerond 
of hun eindfase hadden bereikt. De sector onroerend goed, verhuur & zakelijke diensten droeg ook bij aan de 
economische neergang in 2009, voornamelijk doordat niet-ingezetenen minder onroerend goed kochten en minder 
investeerden. 

Ook de reële toegevoegde waarde van de financiële dienstverlening nam af. Deze afname werd veroorzaakt door 
een daling in de lokale financiële dienstverlening, enigszins geremd door een stijging in de internationale financiële 
en zakelijke dienstverlening. Laatstgenoemde werd weergegeven door een toename in de lokale operationele kosten. 
De daling in lokale financiële dienstverlening was volledig te wijten aan een vermindering van de winstgevendheid 
van de lokale banken. 

De transport, opslag & communicatie sector presteerde daarentegen goed, als gevolg van toegenomen 
winstgevendheid en investeringen in de telecommunicatie industrie. Bovendien namen de luchttransportactiviteiten 
toe, doordat de lokale luchtvaartmaatschappijen meer passagiers hebben vervoerd. De activiteiten op de luchthavens 
namen echter af, als gevolg van een daling in het aantal verblijfstoeristen. Daarnaast registreerden de havens in de 
Nederlandse Antillen negatieve resultaten door een daling in het aantal bezoekende schepen, de hoeveelheid 
verwerkte vracht en de olieoverslagactiviteiten, enigszins verzacht door een stijging in de olieopslagactiviteiten. Ook 
de lokale industrie en de utiliteitensector registreerden een groei in 2009. De groei in de lokale industrie was 
grotendeels het resultaat van meer verkoopactiviteiten en wederuitvoer door de raffinaderij op Curaçao, lichtelijk 



geremd door een daling in scheepsreparatie activiteiten. De groei in de utiliteitensector was het resultaat van 
toegenomen water- en elektriciteitsproductie en lopende investeringsprojecten. 

Het tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans nam sterk af in 2009, als resultaat van een toename in de 
netto inkomensoverdrachten vanuit het buitenland en een daling van het tekort op de handelsbalans. De netto 
inkomensoverdrachten vanuit het buitenland groeiden als gevolg van de overmakingen door de Nederlandse 
overheid in het kader van de schuldsanering. Het tekort op de handelsrekening nam af, doordat de daling in de 
importen de daling in de exporten overtrof. De importen daalden door de verminderde binnenlandse bestedingen en 
een daling van de activiteiten in de vrije zone en de toeristische industrie. Bovendien hebben lagere internationale 
olieprijzen en een vermindering in het volume van de bunkerexporten geleid tot een daling in de waarde van de 
importen. De exporten namen af door de verminderde bunkeractiviteiten, een daling van de wederuitvoer in de vrije 
zone en een afname in de goederenexporten naar Europa in het kader van de LGO overeenkomst. De verbetering 
van de handelsbalans en de inkomensoverdrachtenbalans werd enigszins tenietgedaan door een verslechtering van 
de diensten- en inkomensbalansen. De verslechtering van de dienstenrekening was primair het resultaat van een 
scherpe daling in de deviezeninkomsten van het toerisme, enigszins verzacht door toegenomen activiteiten van de 
raffinaderij op Curaçao en meer internationale financiële en zakelijke diensten verleend aan het buitenland. De 
inkomensbalans verslechterde grotendeels als gevolg van lagere rente-inkomsten ontvangen op buitenlandse 
schuldtitels in handen van lokale bedrijven. Deze lagere inkomsten werden veroorzaakt door lagere rentetarieven op 
obligaties in de internationale financiële markten. Bovendien namen de dividend- en rentebetalingen van Nederlands 
Antilliaanse instellingen aan het buitenland toe. 

Het tekort op de lopende rekening werd grotendeels gefinancierd door de netto opbouw van schulden ten opzichte 
van het buitenland en directe investeringen. Echter, doordat het tekort op de lopende rekening was afgenomen, nam 
de externe financiering in een lager tempo toe in 2009 dan in 2008. De groei in de netto buitenlandse schuldopbouw 
was voornamelijk toe te schrijven aan de netto afname van buitenlandse banktegoeden van lokale bedrijven, de 
repatriëring van buitenlandse fondsen door lokale financiële instellingen en de netto toename van handelskredieten 
ontvangen van het buitenland. De netto directe investeringen stegen grotendeels door een toename in de 
verplichtingen van lokale bedrijven aan hun buitenlandse moedermaatschappijen en de aankoop van onroerend goed 
door niet-ingezetenen. De stijging in externe financiering werd enigszins verzacht door de netto aflossing van 
schuldtitels in handen van niet-ingezetenen en een toename van beleggingen in buitenlandse obligaties door de 
institutionele investeerders. Bovendien namen de kapitaaloverdrachten af als gevolg van een daling in de 
ontwikkelingshulpgelden ontvangen uit Nederland. Aangezien de toestroom van kapitaal het tekort op de lopende 
rekening overtrof, namen de netto internationale reserves wederom toe in 2009. Hierdoor noteerde de 
betalingsbalans voor het negende opeenvolgende jaar een overschot. De gemiddelde importdekking steeg naar 4,1 
maanden, ruim boven de norm van drie maanden die de Bank hanteert. 

De gezamenlijke overheden registreerden een kasoverschot van NAf.761,8 miljoen, een ommekeer vergeleken met 
het tekort van NAf.172,1 miljoen dat was geregistreerd in 2008. Vermeldenswaardig is dat dit het eerste kasoverschot 
is van de gezamenlijke overheden sinds 1986. Deze aanzienlijke verbetering kan grotendeels worden toegeschreven 
aan de schuldsanering die is gestart in 2009 in de vorm van de betaling van de schuldendienst van de centrale 
overheid en het eilandgebied Curaçao. Als onderdeel van de schuldsanering heeft de Nederlandse overheid 
gedurende 2009 100% van de vervallende schuldtitels en 70% van de rentelasten van deze twee entiteiten betaald 
en tevens een aanzienlijk deel van de betalingsachterstanden voldaan. Daarnaast namen de belastinginkomsten toe 
door een stijging in de opbrengsten uit loon- en inkomstenbelasting, winstbelasting, omzetbelasting en accijnzen op 
benzine. Ook de niet-belastinginkomsten stegen als gevolg van hogere dividenduitkeringen door de 
overheidsbedrijven. De uitgavengroei bleef beperkt in 2009 aangezien de uitvoering van de schuldsanering 
gekoppeld is aan de invoering van wettelijk vastgestelde begrotingsnormen en het toezicht op de openbare financiën 
door het “College Financieel Toezicht” (CFT). De lopende uitgaven stegen als gevolg van hogere overdrachten en 
hogere personeelskosten. Laatstgenoemde werd veroorzaakt door de indexering van de salarissen van ambtenaren 
en onderwijzers. Kapitaaloverdrachten daalden daarentegen, doordat de centrale overheid minder openstaande 
verplichtingen heeft voldaan. 

De schuldsanering heeft niet alleen geleid tot een aanzienlijke verbetering van het begrotingssaldo, maar ook tot een 
flinke vermindering van de geconsolideerde schuld van de Nederlandse Antillen. Hierdoor daalde de schuldquote van 
82,0% in 2008 naar 73,6% van het BBP in 2009. Deze ontwikkelingen zijn een bewijs van de omvangrijke positieve 
effecten van de schuldsanering op de openbare financiën. 

De monetaire grootheden groeiden wederom in 2009, hoewel minder hard dan in 2008, geheel veroorzaakt door 
buitenlandse factoren. De netto buitenlandse activa namen toe als gevolg van het betalingsbalansoverschot en de 
jaarlijkse herwaardering van de goudvoorraad. De netto binnenlandse activa namen daarentegen af door een daling 
in de netto kredietverlening aan de overheid, enigszins verzacht door de netto groei van de kredietverlening aan de 
private sector. De netto kredietverlening aan zowel de centrale overheid als de eilandgebieden daalde in 2009, 



veroorzaakt door de schuldsanering door de Nederlandse overheid. Ondertussen groeiden de kredieten aan de 
private sector in alle leningcomponenten op zowel de Benedenwindse als de Bovenwindse eilanden. Echter, de 
hypotheken en de zakelijke kredieten groeiden in een lager tempo. De vertraging in de zakelijke kredietgroei kan 
worden toegeschreven aan een voorzichtiger kredietbeleid van de commerciële banken, gegeven de toegenomen 
probleemkredieten en het verzwakkende economische klimaat. 

 
Gedurende 2009 heeft de Bank haar monetaire beleid verruimd, gegeven de solide importdekking en de afgenomen 
groei in de private kredietverlening. In verband hiermee werd het verplichte reservepercentage elke maand verlaagd 
met 25 basispunten tot 10,25% aan het eind van 2009. Gedurende de tweewekelijkse veilingen van Certificates of 
Deposit (CD’s) heeft de Bank zich enkel gericht op de herfinanciering van vervallende CD’s. De beleningsrente van 
de Bank bleef ongewijzigd op 1.00% in overeenstemming met het monetaire beleid van de Amerikaanse Federal 
Reserve gericht op het handhaven van een lage beleidsrente. 

  

Beleidsoverwegingen 

De mondiale recessie had een grotere invloed op de economie van de Nederlandse Antillen in 2009 dan eerst werd 
verwacht. Niettemin wordt uitgegaan van een herstel in 2010 met een geschatte groei van het reële BBP van 0,7%, in 
lijn met het mondiale economische herstel. Er zijn echter een aantal risico’s die deze raming lager kunnen doen 
uitkomen. Ten eerste bestaat er onzekerheid met betrekking tot het opstarten van de raffinaderij op Curaçao. Een 
vertraging daarin betekent ook een vertraging in de economische opleving. Het is daarom essentieel dat aan een 
snelle oplossing wordt gewerkt van de problemen die het opstarten verhinderen. Ten tweede vormt de snelheid van 
het arbeidsmarktherstel in onze belangrijkste toerismemarkten een risico. Zolang de werkloosheid en het beschikbare 
inkomen in die markten geen duurzame verbetering laten zien, blijft een herstel van die markten ongewis. Ten derde 
vormt een verdere depreciatie van de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar een risico. Bovendien blijkt het 
mondiale herstel kwetsbaar te zijn, gedomineerd door de Europese schuldencrisis. Ook al lijkt deze nieuwe crisis 
onder controle, de internationale financiële markten reageren nerveus op elk tegenvallend economisch nieuws wat 
resulteert in grote fluctuaties in beurskoersen en rentepercentages tussen landen. Alleen sterke, internationaal 
gecoördineerde beleidsacties kunnen de wereldeconomie in rustiger vaarwater brengen. 

Temidden van een turbulente internationale omgeving sluit de Nederlandse Antillen het laatste hoofdstuk van haar 
bestaan af. Volgens plan zal de huidige constellatie van vijf eilanden op 10 oktober 2010 worden ontmanteld, waarbij 
Curaçao en St. Maarten de status van autonoom land in het Koninkrijk der Nederlanden zullen verkrijgen en Bonaire, 
St. Eustatius en Saba geïntegreerd zullen worden in Nederland. Het wordt echter steeds duidelijker dat op deze 
datum alleen de wetgeving gereed zal zijn voor de overgang. Curaçao en St. Maarten zijn nog niet klaar om als 
volledig autonome landen te functioneren, omdat het overheidsapparaat voor verschillende taken nog niet compleet 
is. Deze kwestie stelt St. Maarten voor de grootste uitdagingen, omdat deze entiteit nog verschillende nieuwe 
departementen moet oprichten. Het huidige centrale overheidsapparaat is geconcentreerd op Curaçao. De 
belangrijkste uitdaging voor het nieuwe land Curaçao is daarom het soepel ineenschuiven van de departementen op 
centraal en eilandsniveau. 

Voor de taken die de nieuwe landen nog niet zelfstandig kunnen uitvoeren zal een overgangsperiode worden 
ingesteld onder toezicht van het Koninkrijk. Gedurende die periode kan personeel worden aangetrokken en opgeleid 
en kantoren worden ingericht voor een efficiënte en effectieve uitvoering van de nieuwe taken. In dit kader dient het 
tijdelijke toezicht door het Koninkrijk op bepaalde overheidstaken als een overgangsfase te worden gezien om de 
nieuwe entiteiten in staat te stellen om solide instellingen op te bouwen verenigbaar met de nieuwe autonome status. 
Het uiteindelijke doel is de opbouw van sterke, goed bestuurde landen die de vele uitdagingen autonoom en met 
vertrouwen tegemoet kunnen treden. 

De Nederlandse Antillen, die spoedig zal worden opgeheven, laat een gezonde economische erfenis achter die de 
nieuwe entiteiten van een gezonde startpositie voorziet. De groei van onze economie steekt gunstig af ten opzichte 
van de regio, de inflatie is laag en onze deviezenreserves en importdekking hebben een recordhoogte bereikt. Verder 
heeft de door Nederland verschafte schuldverlichting bijgedragen aan evenwichtige begrotingen en een afnemende 
overheidsschuld. Deze gezonde economische basis creëert de noodzakelijke ruimte om onze inspanningen te richten 
op de vele uitstaande kwesties die moeten worden opgelost op weg naar de status van autonome landen in het 
Koninkrijk. 

Ook de centrale bank wordt geconfronteerd met veranderingen in het kader van de nieuwe staatkundige structuur. 
De huidige Bank van de Nederlandse Antillen zal worden omgevormd in een gemeenschappelijke centrale bank voor 
Curaçao en St. Maarten conform de beslissing van deze entiteiten een monetaire unie te vormen met een 



gemeenschappelijke munt. In tegenstelling hiermee hebben Bonaire, St. Eustatius en Saba besloten de Amerikaanse 
dollar als wettig betaalmiddel te introduceren per 1 januari 2011. Een commissie met vertegenwoordigers van de 
eilandgebieden Curaçao en St. Maarten en de huidige centrale bank hebben een concept statuut voor de nieuwe 
centrale bank voorbereid, dat in mei 2010 is gepresenteerd. Daarin zijn onder meer bepalingen opgenomen voor de 
vertegenwoordiging van de twee nieuwe landen in de directie en raad van commissarissen, de kapitaaldeelname en 
de winstverdeling. 

Een jaar geleden, in het licht van de voorbereidingen voor de staatkundige veranderingen en de nieuwe financieel-
economische realiteit in de wereld door de financiële crisis, heb ik voorgesteld dollarisatie als een levensvatbaar 
alternatief valutasysteem voor Curaçao en St. Maarten te overwegen. Naar mijn mening weegt het vooruitzicht op 
meer financieel-economische stabiliteit op de lange termijn op tegen het opgeven van de eigen munt. Echter, de 
overheden van Curaçao en St. Maarten hebben hun voorkeur voor een eigen gemeenschappelijke munt als zij een 
land worden opnieuw bevestigd. 

Een eigen munt is zeker een levensvatbare optie voor Curaçao en St. Maarten. De Nederlands Antilliaanse gulden 
heeft zijn diensten bewezen gedurende de afgelopen vier decennia. Aangezien de nieuwe munt aan de Amerikaanse 
dollar zal worden gekoppeld tegen dezelfde koers als de gulden en de huidge centrale bankorganisatie zal overgaan 
in de nieuwe centrale bank, is het aannemelijk dat de nieuwe munt de stabiliteit en het vertrouwen van de huidige 
munt zal erven. Echter, de nieuwe opzet, namelijk een gemeenschappelijke centrale bank voor twee autonome 
landen, verschilt aanzienlijk van de huidige structuur van één land, wat grote uitdagingen met zich meebrengt voor de 
nieuwe landen. De grote mate van beleidscoördinatie die nodig is om een evenwichtig en effectief monetair beleid te 
verzekeren is één van onze grootste uitdagingen, want dit betekent dat al een deel van de nieuw verworven 
beleidsautonomie moet worden opgegeven. De recente crisis in de Europese Monetaire Unie illustreert dat 
overtreding van de afgesproken beleidsregels door een lidstaat de stabiliteit van de gemeenschappelijke munt in 
gevaar kan brengen. Daarnaast is de invoering van uniforme wetgeving voor het monetaire en financiële toezicht in 
beide landen een gecompliceerde taak. 

De werkelijk blijvende les die we hebben geleerd van het huidige bankstatuut is dat een effectief bestuur van de 
nieuwe centrale bank alleen kan worden gegarandeerd als aan bepaalde basisvoorwaarden is voldaan. Ten eerste 
zullen de nieuwe landen steeds op hetzelfde moment gelijke wet- en regelgeving met betrekking tot het monetaire en 
financiële toezicht moeten aannemen. Daarnaast dient het begrotingsbeleid te worden afgestemd, maar dit wordt 
voorlopig gegarandeerd door de gemeenschappelijke begrotingsnormen onder supervisie van het CFT. Ten tweede 
dient de huidige grote mate van autonomie van de centrale bank in stand te worden gehouden. Deze autonomie 
garandeert dat de beleidsbeslissingen met betrekking tot het monetaire en financiële toezicht zonder politieke 
bemoeiing worden genomen. Ten derde dient de directie van de centrale bank te voldoen aan helder gespecificeerde 
professionele en persoonlijke kwalificaties. Verder dienen de directieleden zich te onthouden van activiteiten die tot 
belangenverstrengeling kunnen leiden betreffende hun rol als centrale bankiers. Bij het formuleren van de vereisten 
waaraan de directie moet voldoen, moeten we ook de realiteit van onze arbeidsmarkt in beschouwing nemen. In dit 
verband dienen we beperkingen met betrekking tot bijvoorbeeld leeftijd of nationaliteit, die de benoeming van ervaren 
professionals in de weg kunnen staan, te vermijden. Tenslotte dient een onafhankelijke en deskundige raad van 
commissarissen te worden benoemd. De raad van commissarissen speelt een cruciale rol in het waarborgen van een 
effectief beheer van de centrale bank. Omdat de raad van commissarissen onderdeel vormt van de bestuursstructuur 
van een onafhankelijke centrale bank, dient het ook een grote mate van autonomie te bezitten in de uitoefening van 
haar functies. Vergelijkbaar met de directie dienen de leden van de raad van commissarissen gekozen te worden op 
basis van vooraf vastgestelde persoonlijke en professionele kwalificaties. Leeftijd en nationaliteit mogen geen rol 
spelen. Als de concept wetgeving voor de oprichting van de gemeenschappelijke centrale bank niet aan deze 
vereisten voldoet, zal het de autonomie van de nieuwe centrale bank en daarmee de bevoegdheid om een 
onafhankelijk monetair beleid te voeren, ondermijnen. 

Er zijn ook veranderingen op komst op het gebied van het toezicht op de financiële sector. In de nieuwe staatkundige 
structuur zullen de financiële instellingen die op Bonaire, St. Eustatius en Saba actief zijn onder het toezicht van de 
Nederlandse autoriteiten komen te vallen. Aangezien de meeste van deze instellingen een filiaal of bijkantoor zijn van 
het hoofdkantoor op Curaçao of St. Maarten, zal de samenwerking tussen de nieuwe centrale bank en de 
Nederlandse toezichtautoriteiten intensiveren. In voorbereiding op deze nauwere samenwerking heeft in maart 2010 
een seminar over het toezicht op de financiële sector in het Koninkrijk plaatsgevonden. Alle deelnemers benadrukten 
de noodzaak van nauwere samenwerking, niet alleen in het kader van de staatkundige veranderingen maar ook om 
elkaar bij te staan in de uitvoering van maatregelen om het toezicht te versterken zoals overeengekomen op 
internationaal niveau na de recente financiële crisis. 

Zoals ik op eerdere gelegenheden heb verkondigd, voorzie ik een toezichtstructuur waarin elk land in het Koninkrijk 
zijn eigen toezichtinstellingen heeft, aangevuld met een orgaan dat standaarden vaststelt op Koninkrijksniveau of een 
comité van Koninkrijkstoezichthouders. Dit orgaan dient te bestaan uit de presidenten van de verschillende centrale 



banken en is verantwoordelijk voor het voorbereiden van wetgeving in overeenstemming met internationale “best 
practices”, de tijdige invoering van regelgeving en toezicht op naleving. Deze structuur kan de naleving van 
internationale toezichtstandaarden garanderen. Bovendien zorgt deze structuur voor een “level playing field” met 
uniforme regels in het Koninkrijk en bevordert de geloofwaardigheid en transparantie van het toezichtbeleid. De 
bestaande samenwerkingsovereenkomsten tussen de centrale banken van Nederland, Aruba en de Nederlandse 
Antillen kunnen als basis dienen voor de ontwikkeling van een solide toezichtarchitectuur en het realiseren van 
gezonde financiële instellingen en financiële stabiliteit in de nieuwe landen van het Koninkrijk. 

Een onafhankelijke met bekwaam personeel uitgeruste centrale bank voor Curaçao en St. Maarten is essentieel voor 
het bevorderen van de stabiliteit van de gemeenschappelijke munt en een gezonde financiële sector. Dit zijn 
basisvereisten voor een economisch klimaat dat duurzame groei in de nieuwe landen Curaçao en St. Maarten 
bevordert en daarmee vooruitzicht biedt op een breed gedragen toename van de welvaart van hun bevolking. 

Op 10 oktober 2010 zal een belangrijke stap worden gezet naar meer autonomie. Als we willen slagen als nieuw 
land, moeten we ons niet alleen bewust zijn van ons potentieel maar ook van het gevaar van overschrijding van onze 
limieten. Autonomie is een middel om een doel te bereiken met als uiteindelijk oogmerk een hogere welvaart voor 
onze bevolking. We moeten daarom behoedzaam zijn in onze inspanningen om de realiteiten waarmee we te maken 
hebben te begrijpen. We leven in een steeds verder globaliserende wereld die nationale grenzen heeft doen 
vervagen. Dit betekent dat we steeds minder in staat zijn om al onze problemen zelf te beheersen en op te lossen. 
Paradoxaal komt het erop neer dat meer autonomie tevens meer samenwerking en afstemming binnen het Koninkrijk 
inhoudt. 

Om deze doelstellingen te realiseren, moeten wij ze weldoordacht bepalen en krachtig nastreven. Vanaf 11 oktober 
dienen onze diversiteit en meningsverschillen de bron van onze kracht te zijn en niet de oorzaak van ons falen. 

E.D. Tromp  
President 

 


