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VERSLAG VAN DE PRESIDENT 

ALGEMENE BESCHOUWING 

 

De groei van de wereldeconomie zwakte enigszins af in 2015 als gevolg van een bescheiden 

economische expansie in de hoogontwikkelde landen gecombineerd met een groeivertraging in 

de opkomende economieën en de ontwikkelingslanden. De groei in de hoogontwikkelde landen 

werd gedreven door een stijging in de binnenlandse vraag als gevolg van onder andere 

verruimend monetair beleid, verbeterde arbeidsmarktomstandigheden en lagere olieprijzen. De 

groeivertraging in de opkomende economieën en ontwikkelingslanden was het resultaat van de 

verslechterde ruilvoet, de lagere vraag naar producten uit de netto-exporterende landen en de 

overgang naar een lager groeipad in China. 

 

Tegen deze achtergrond registreerden zowel Curaçao als Sint Maarten een economische groei in 

2015. Na drie opeenvolgende jaren van negatieve groeicijfers, is de economie van Curaçao 

marginaal gegroeid met 0,3% in 2015. Het reële BBP in Sint Maarten nam toe met 0,4% in 2015, 

een vertraging vergeleken met de groei van 1,7% die in 2014 werd geregistreerd. De forse daling 

in internationale olieprijzen leidde tot een deflatie van 0,5% in Curaçao, een omslag in 

vergelijking met de inflatie van 1,5% in 2014. Ook in Sint Maarten nam de inflatie af als gevolg 

van de sterke daling in internationale brandstofprijzen; van 1,9% in 2014 tot 0,3% in 2015 .  

 

De reële BBP-groei van Curaçao werd gedreven door een toename in de binnenlandse vraag, 

aangezien zowel de overheidsbestedingen als de particuliere bestedingen in 2015 stegen. De 

netto buitenlandse vraag droeg echter negatief bij aan de BBP-groei, doordat de daling in de 

exporten van goederen en diensten de afname in de importen overtrof. De toename in de 

particuliere bestedingen was het gevolg van een stijging in de investeringen, met name in de 

sectoren toerisme en transport, maar werd gematigd door een daling in de particuliere 

consumptie. De overheidsbestedingen namen toe als gevolg van meer investeringen, in het 

bijzonder de bouw van het nieuwe ziekenhuis en de verbetering van het wegennet van Curaçao. 

De overheidsconsumptie nam echter af.  

 

Een analyse naar sector laat zien dat de bescheiden economische groei van Curaçao in 2015 

vooral was toe te schrijven aan de sectoren financiële dienstverlening, restaurants & hotels en 

bouw. Het positieve resultaat van de sector financiële dienstverlening was het gevolg van een 
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toename van de toegevoegde waarde in de lokale financiële dienstverlening, die gematigd werd 

door een afname in de internationale financiële dienstverlening.  

De groei in de sector restaurants & hotels, alhoewel minder sterk dan in 2014, was het resultaat 

van een stijging in het aantal verblijfstoeristen, voornamelijk uit Noord-Amerika, Europa en het 

Caribische gebied. De Noord-Amerikaanse en Europese markten profiteerden van de toename 

in het aantal luchtverbindingen gedurende 2015. Echter, het aantal verblijfstoeristen uit Zuid-

Amerika, in het bijzonder Venezuela en Brazilië, nam af, wat een algehele daling in het aantal 

overnachtingen veroorzaakte. Het cruisetoerisme registreerde een teleurstellend resultaat, 

aangezien zowel het aantal cruisetoeristen als het aantal cruiseschepen afnam.  

De activiteiten in de bouwsector namen toe dankzij meer particuliere en overheidsinvesteringen. 

Ook de sector transport, opslag & communicatie registreerde een groei, alhoewel minder sterk 

dan in 2014, als gevolg van meer activiteiten in zowel de luchtvaart als de zeevaart. De 

activiteiten gerelateerd aan de luchthaven namen toe zoals blijkt uit de groei in het aantal 

commerciële landingen en het aantal afgehandelde passagiers. In de haven nam het aantal 

bezoekende schepen, in het bijzonder vrachtschepen, toe en stegen de olie-opslagactiviteiten.  

 

De reële productie in de sector industrie nam daarentegen af als gevolg van een daling in de 

raffinageactiviteiten van de Isla raffinaderij, die gematigd werd door een groei in de 

scheepsreparatieactiviteiten. De sector groot- en kleinhandel droeg ook negatief bij aan de BBP-

groei door de daling in de binnenlandse vraag en een afname in de herexporten door de 

bedrijven in de vrije zone. Laatstgenoemde afname werd voornamelijk veroorzaakt door de 

instabiele situatie en de deviezenrestricties in Venezuela, dat de belangrijkste afzetmarkt is van de 

vrije zone. Bovendien nam de productie van de sector utiliteiten af zoals blijkt uit een daling in 

de productie van zowel water als elektriciteit.  

 

In Sint Maarten werd de reële BBP-groei in 2015 gedreven door de netto buitenlandse vraag, 

doordat de exporten van goederen en diensten toenamen, terwijl de importen afnamen. Echter, 

de binnenlandse bestedingen droegen negatief bij aan de BBP-groei, aangezien zowel de 

particuliere bestedingen als de overheidsbestedingen afnamen. De particuliere bestedingen 

daalden door de afname in de particuliere consumptie, die voor een deel werd tenietgedaan door 

een toename in de investeringen. De daling in de overheidsbestedingen was het resultaat van 

minder investeringen door onderbesteding op de kapitaaldienst. De overheidsconsumptie nam 

bovendien af door minder uitgaven aan lonen en salarissen. 

 

Uit de sectorale ontwikkelingen blijkt dat de BBP-groei van Sint Maarten gedurende 2015 

voornamelijk werd gedreven door de sectoren restaurants & hotels, industrie en bouw. Echter, 

de groei in de reële toegevoegde waarde van de sector restaurants & hotels nam iets af 

vergeleken met 2014, door een minder sterke groei in het verblijfstoerisme gecombineerd met 

een daling in het cruisetoerisme. De groeivertraging in het verblijfstoerisme was het resultaat van 

een sterke daling in het aantal toeristen uit Noord-Amerika - de voornaamste markt van Sint 

Maarten - als gevolg van onder andere een strenge winter die de annulering van een aantal 

vluchten naar Sint Maarten veroorzaakte en de depreciatie van de Canadese dollar. Echter, het 

aantal verblijfstoeristen uit de overige markten nam toe in 2015. Het tegenvallende resultaat van 
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het cruisetoerisme blijkt uit een daling in het aantal cruiseschepen en het aantal cruisetoeristen als 

gevolg van onder andere de toegenomen concurrentie in de regio en de annulering van een 

belangrijke cruiselijn die de haven van Sint Maarten bezocht. 

 

De reële productie in de sector industrie nam toe door meer reparatieactiviteiten aan jachten, in 

het bijzonder megajachten, gedurende 2015. De stijging in de bouwsector kwam door de 

toename in de particuliere investeringen, die enigszins gematigd werd door een daling in de 

overheidsinvesteringen. In de sector transport, opslag & communicatie nam de groei af door een 

daling in de havenactiviteiten, die enigermate gecompenseerd werd door een stijging in de 

luchtvaartactiviteiten en de activiteiten gerelateerd aan de luchthaven. De tegenvallende prestatie 

van de haven blijkt uit een daling in het aantal schepen dat de haven van Sint Maarten bezocht. 

De toename in de activiteiten gerelateerd aan de luchthaven kan worden toegeschreven aan een 

groei in het aantal afgehandelde passagiers gecombineerd met meer commerciële landingen.  

 

De sector financiële dienstverlening droeg ook positief bij aan de BBP-groei, zoals blijkt uit de 

toename in het netto rente-inkomen van de commerciële banken. Bovendien nam de reële 

toegevoegde waarde van de utiliteitssector toe door een hogere productie van water, als gevolg 

van de toegenomen capaciteit en meer consumptie, en elektriciteit. Echter, in de sector groot- en 

kleinhandel namen de activiteiten af door een daling in de binnenlandse vraag, die gedeeltelijk 

teniet werd gedaan door een toename in de bestedingen van toeristen.  

 

Op het gebied van de openbare financiën heeft de overheid van Curaçao vooruitgang geboekt, 

zoals blijkt uit de daling in het tekort op de gewone dienst van NAf.11,4 miljoen in 2014 tot 

NAf.1,6 miljoen in 2015. Bovendien zijn de tekorten van de sociale fondsen gedaald als gevolg 

van verschillende maatregelen die door de overheid zijn geïmplementeerd gedurende 2015. Het 

lagere tekort op de gewone dienst was het resultaat van een toename in de overheidsinkomsten, 

die enigszins werd gematigd door de hogere uitgaven. De overheidsinkomsten namen 

voornamelijk toe door een stijging in de niet-belastinginkomsten, die werd veroorzaakt door een 

meevaller gerelateerd aan het BRK belastingverdrag. Daarnaast namen de belastinginkomsten toe 

door meer inkomsten uit de onroerendezaakbelasting, winstbelasting en invoerrechten, die 

gedeeltelijk gecompenseerd werd door een daling in de opbrengsten uit inkomsten- en 

omzetbelasting. De hogere overheidsuitgaven kunnen voornamelijk worden toegeschreven aan 

een stijging in de overdrachten & subsidies en rentebetalingen, die werd gematigd door minder 

uitgaven aan lonen & salarissen en goederen & diensten. 

 

De uitdagingen voor Sint Maarten op het gebied van de overheidsfinanciën zetten zich voort 

gedurende 2015 aangezien de overheid moeite had om de tekorten uit de voorgaande jaren te 

compenseren, de betalingsachterstanden jegens ondermeer de Sociale- en 

Ziektekostenverzekeringen (SZV) af te handelen en een evenwichtige begroting te presenteren. 

Als gevolg hiervan gaf de Rijksministerraad op 4 september 2015 een aanwijzing aan de overheid 

van Sint Maarten om onder andere haar betalingsachterstanden jegens de SZV en het Algemeen 

Pensioenfonds Sint Maarten (APS) af te handelen.  

 

Ondanks deze uitdagingen zijn de overheidsfinanciën van Sint Maarten gedurende 2015 

verbeterd. Na een tekort van NAf.8,2 miljoen in 2014, registreerde de overheid van Sint Maarten 
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een overschot van NAf.1,5 miljoen op de gewone dienst in 2015. De verbeterde 

overheidsfinanciën was het resultaat van een toename in de overheidsinkomsten gecombineerd 

met een kleine daling in de uitgaven. Aan de inkomenskant namen de belastinginkomsten toe 

door meer opbrengsten uit winstbelasting, inkomstenbelasting, overdrachtsbelasting, 

logeerbelasting en belasting op bedrijfsomzetten. De daling in de overheidsuitgaven was het 

gevolg van minder uitgaven aan goederen & diensten en een afname in de bijdragen van de 

overheid aan de sociale zekerheid, die gematigd werden door een toename in subsidies en rente-

uitgaven.  

Na een groei van NAf.459,9 miljoen in 2014, stegen de bruto officiële reserves met NAf.27,8 

miljoen in 2015, aangezien de externe financiering het tekort op de lopende rekening van de 

betalingsbalans van de monetaire unie overtrof. De importdekking nam toe van 3,9 maanden in 

2014 naar 4,9 maanden in 2015, als gevolg van een sterke daling in de importen gecombineerd 

met de toename in de bruto officiële reserves. 

 

De lopende rekening registreerde een lager tekort in 2015 vergeleken met 2014 door een 

verbetering in de inkomensrekening en de inkomensoverdrachtenrekening, die gematigd werd 

door een daling in de netto exporten van goederen en diensten. De verbetering van de 

inkomensrekening was het resultaat van een toename in de inkomsten uit buitenlandse 

investeringen gecombineerd met een daling in het arbeidsinkomen betaald aan het buitenland en 

minder rente en dividend betaald op buitenlandse investeringen in de monetaire unie. Het lagere 

tekort op de inkomensoverdrachtenrekening was het gevolg van een daling in de 

inkomensoverdrachten betaald aan het buitenland, die enigszins werd gecompenseerd door 

minder inkomensoverdrachten ontvangen uit het buitenland.  

 

De netto exporten van goederen en diensten namen af doordat de daling in de exporten de 

lagere importen overtrof. De krimp in de exporten kan worden toegeschreven aan minder her-

exporten door de bedrijven in de vrije zone en minder deviezeninkomsten uit 

luchtvaartactiviteiten op Curaçao, aangezien beide sectoren werden getroffen door de instabiele 

situatie en de deviezenrestricties in Venezuela. Bovendien zijn de raffinage-inkomsten van de Isla 

raffinaderij sterk gedaald vanwege minder raffinage-activiteiten. Ook namen de 

deviezeninkomsten uit bunkering-, communicatie- en vastgoedactiviteiten af. De daling in de 

exporten werd gematigd door een lichte stijging in de deviezeninkomsten uit het 

verblijfstoerisme in Sint Maarten. Op Curaçao namen de deviezeninkomsten van het 

verblijfstoerisme echter af door een sterke daling in het aantal Venezolaanse toeristen die 

gemiddeld een hoger bestedingspatroon hebben vergeleken met andere markten. Ook daalden de 

deviezeninkomsten uit het cruisetoerisme door de teleurstellende prestaties van de cruisemarkt in 

zowel Curaçao als Sint Maarten. De lagere importen waren grotendeels het resultaat van de forse 

daling in internationale olieprijzen. Ook daalden de importen van niet-olieproducten door de 

lagere consumptieve bestedingen in beide landen en de verminderde importen door de bedrijven 

in de vrije zone van Curaçao. Echter, de import van bouwdiensten nam toe als gevolg van de 

bouw van het ziekenhuis in Curaçao.  

 

Het tekort op de lopende rekening werd gefinancierd door externe financiering, zoals blijkt uit 

een verslechtering van de portfolio-investeringsrekening en de directe investeringsrekening. Eén 

van de oorzaken van de verslechtering van de portfolio-investeringsrekening was dat niet alle 
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vervallen buitenlandse schuldtitels in de portefeuilles van de institutionele beleggers werden 

herbelegd in het buitenland gedurende 2015. Daarnaast heeft de overheid van Curaçao obligaties 

uitgegeven die volledig zijn gekocht door de Nederlandse Staat. De directe investeringsrekening 

verslechterde door een stijging van de vorderingen van buitenlandse investeerders op hun lokale 

dochtermaatschappijen en de aankoop van onroerend goed door niet-ingezetenen van Curaçao 

en Sint Maarten. Echter, de leningen- en kredietenrekening verbeterde als gevolg van een 

toename in de buitenlandse deposito’s van ingezetenen van Curaçao en Sint Maarten 

gecombineerd met een daling in de deposito’s van niet-ingezetenen in de monetaire unie. Ook 

hebben bedrijven op Curaçao en Sint Maarten buitenlandse leningen afgelost. Net zoals in 

voorgaande jaren namen de netto kapitaaloverdrachten naar de monetaire unie af in 2015 door 

de afbouw van de ontwikkelingshulp uit Nederland.  

 

De groei van de monetaire grootheden zette zich voort in 2015, alhoewel het groeitempo lager 

was vergeleken met 2014. Een stijging in zowel de netto buitenlandse activa als de netto 

binnenlandse activa droeg bij aan de groei in de monetaire grootheden in 2015. De groei in de 

netto buitenlandse activa werd gedreven door de ontvangst van gelden van het Nederlandse 

Agentschap van de Generale Thesaurie in verband met de aflossingen en de rentebetalingen over 

schuldtitels die in het kader van de schuldsanering waren overgenomen en de aankoop van 

obligaties die waren uitgegeven door de overheid van Curaçao. De stijging in de netto 

binnenlandse activa werd veroorzaakt door een toename in de “overige balansposten” van het 

bankwezen gerelateerd aan onder andere het vrijgeven van een deposito dat als borg was gestort 

bij het gerecht in verband met een geschil tussen twee buitenlandse partijen. Echter, de overheid 

had een negatief effect op de netto binnenlandse activa door een toename in de bankdeposito’s 

van de overheid van Curaçao bij de Bank, die gematigd werd door een daling in de deposito’s 

van de overheid van Sint Maarten. Ofschoon de netto private kredietverlening vrijwel 

onveranderd bleef in 2015 vergeleken met 2014, nam de leningscomponent af met 0,5%. De 

afname in de leningscomponent was het resultaat van een daling in de private kredietverlening in 

Curaçao, terwijl Sint Maarten een groei registreerde. In beide landen namen de consumptieve 

kredieten en de hypotheken af gedurende 2015, terwijl de bedrijfsleningen toenamen. 

 

Gedurende 2015 heeft de Bank haar monetaire beleid gericht op het verkrappen van het 

geldmarktoverschot door het veilen van Certificates of Deposit (CD’s) voortgezet. Om de CD’s 

aantrekkelijker te maken voor de commerciële banken werden hogere rentepercentages 

aangeboden. Hierdoor nam het bedrag aan uitstaande CD’s toe in 2015 vergeleken met 2014. 

Daarnaast is het verplichte reservepercentage ongewijzigd gebleven op 18,00% gedurende 2015, 

doordat de overliquiditeit bij de banken niet heeft geleid tot een toename in de kredietverlening.  

 

Op het gebied van financiële stabiliteit vormt de macro-economische omgeving het grootste 

risico, gevolgd door de financiële gezondheid van de overheden van Curaçao en Sint Maarten. 

De macro-economische omgeving wordt beoordeeld door onder andere het analyseren van de 

trendmatige ontwikkeling van de economie, waarbij alleen structurele beleidsveranderingen 

worden meegenomen. De “output gap” van de monetaire unie, die wordt gedefinieerd als het 

verschil tussen het feitelijke en het potentiële BBP als percentage van het potentiële BBP was 

wederom negatief in 2015 (-1,3%). Het “krediet – BBP gat”, dat wordt gedefinieerd als het 

verschil tussen de krediet – BBP ratio en de lange termijn trend daarin, vertoont een soortgelijke 
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ontwikkeling. De afgelopen twee jaar werd ook een negatief “krediet – BBP gat” geregistreerd, -

3,9% in 2015, wat duidt op een onevenwichtigheid omdat de kredieten minder hard zijn gegroeid 

dan het BBP. Deze toegenomen verschillen laten zien dat de economie achterloopt op haar 

potentiële groei en benadrukt het belang van het uitvoeren van een integraal op groei gericht 

beleid door de overheden. 

 

De situatie van de overheidsfinanciën in de monetaire unie verbeterde in 2015 vergeleken met 

2014, zoals blijkt uit een toename in het overschot op de gewone dienst van de begroting in 

verhouding tot het BBP en het primaire begrotingsoverschot in verhouding tot het BBP. Echter, 

de ontwikkeling in de overheidsschuld vormt een risico. De schuldquote van de monetaire unie 

bereikte 42,2% aan het einde van 2015, wat hoger is dan het niveau dat het IMF verstandig acht 

voor kleine economieën zoals Curaçao en Sint Maarten (i.c. 40% van het BBP).  

 

Echter, het risico van onze lokale banksector, verzekeringsector en pensioenfondsen is de 

afgelopen jaren stabiel gebleven. Hoewel het internationale financiële stabiliteitsrisico is 

afgenomen, kan de invloed hiervan op de stabiliteit van de monetaire unie nog steeds als beperkt 

worden beschouwd. De externe kwetsbaarheden, die voortvloeien uit schokken bij onze 

belangrijkste handelspartners, worden weergegeven door de macro-economische omgeving en 

geven een toegenomen risico aan. 

 

In tegenstelling tot de economische expansie in de monetaire unie in 2015, is de netto 

winstgevendheid van de lokale commerciële banken licht gedaald. Desondanks laten de 

financiële stabiliteitsindicatoren zien dat deze sector nog steeds stabiel is. De solvabiliteitsratio is 

ruim boven de 8% Basel-richtlijn. Bovendien zijn de risico’s met betrekking tot de solvabiliteit, 

de kwaliteit van de activa en de liquiditeit & “funding” stabiel gebleven in 2015 vergeleken met 

2014, terwijl het risico met betrekking tot de opbrengsten en de winstgevendheid en de 

kwetsbaarheid voor marktrisico’s zijn gestegen. De stabiliteit en gezondheid van de lokale 

banksector dragen positief bij aan de handhaving van de financiële stabiliteit, aangezien de sector 

met een aandeel van ruim 55% in de totale activa van het financiële systeem de grootste bijdrage 

levert aan de financiële ontwikkeling van Curaçao en Sint Maarten. 

 

De data van de verzekeringsector en de pensioenfondsen worden met een vertraging van een jaar 

gepresenteerd. Gedurende 2014 registreerden zowel de lokale levensverzekeringsector als de 

schadeverzekeringsector een groei in hun winstgevendheid. In de schadeverzekeringssector 

namen de kwetsbaarheid voor marktrisico en het liquiditeitsrisico toe, terwijl de risico’s met 

betrekking tot de opbrengsten en winstgevendheid en de kwaliteit van de activa afnamen. Het 

capaciteitsrisico is stabiel gebleven. De lokale levensverzekeringsector registreerde een stijging in 

het risico gerelateerd aan stabiliteit, terwijl het capaciteitsrisico afnam. De risico’s met betrekking 

tot de opbrengsten en winstgevendheid, de kwaliteit van de activa en de kwetsbaarheid voor 

marktrisico’s zijn stabiel gebleven.  

 

Daarnaast registreerde de dekkingsgraad van de pensioenfondsen een lichte daling van 1,7 

procentpunten tot 105,5% in 2014 vergeleken met 2013, wat nog steeds boven het vereiste 

minimum van 100% is. In deze sector is het risico met betrekking tot de opbrengsten en 

winstgevendheid en het vermogensrisico gestegen, terwijl de risico’s gerelateerd aan de 
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“funding,” de kwaliteit van de activa en de kwetsbaarheid voor marktrisico’s stabiel zijn 

gebleven. 

 

Beleidsoverwegingen 

 

Sinds Curaçao en Sint Maarten de status van autonome landen binnen het Koninkrijk hebben 

verkregen, zijn de economische prestaties van beide landen mager geweest. Tussen 2010 en 2015 

registreerde Curaçao gemiddeld een negatieve groei van 0,2% per jaar. Sint Maarten heeft 

enigszins beter gepresteerd met een gemiddelde reële BBP-groei van 1,0% per jaar. Echter, het 

lijkt erop dat dit land zijn groeiplafond heeft bereikt, met name in de sector toerisme, die de 

belangrijkste economische pijler van Sint Maarten is. 

 

Een analyse van de ontwikkelingen gedurende de afgelopen vijf jaar laat zien dat de 

teleurstellende economische prestatie van de monetaire unie kan worden toegeschreven aan een 

aantal factoren. Ten eerste hebben de demografische veranderingen  een negatief effect gehad op 

de binnenlandse bestedingen en daarmee ook op de economische groei. De monetaire unie is 

niet immuun voor de vergrijzing van haar bevolking. In het algemeen geldt dat indien de 

afhankelijkheidsratio, i.c. het aandeel van de bevolking van 60 jaar en ouder in de totale 

beroepsbevolking, stijgt, de totale consumptie de neiging heeft te dalen doordat het 

huishoudinkomen meestal lager is na pensionering dan daarvoor. Een tweede demografische 

factor is de verandering van de samenstelling van de bevolkingen van Curaçao en Sint Maarten 

die gepaard is gegaan met een verandering in de bestedingspatronen.  

 

Onze magere economische prestatie kan ook worden toegeschreven aan de paradox van de 

begrotingsnormen. Als onderdeel van het proces om de status van autonome landen binnen het 

Koninkrijk te verkrijgen, hebben Curaçao en Sint Maarten ingestemd met een uniek stelsel van 

begrotingsnormen. Beide landen ontvingen van de Nederlandse Staat een aanzienlijke 

schuldsanering en kapitaaloverdrachten om sociaal-economische initiatieven te financieren. In 

ruil daarvoor zijn de landen gebonden aan een stelsel van strenge begrotingsnormen, 

gecombineerd met een lopende inschrijving waardoor de landen tegen lage rentes kunnen lenen. 

Een onafhankelijk financieel toezichtsorgaan beoordeelt of Curaçao en Sint Maarten de 

begrotingsnormen naleven en zodoende mogen lenen om kapitaalinvesteringen te financieren. 

De achterliggende gedachte van deze regeling was om de nieuwe landen een gezonde financiële 

startpositie te geven en gezonde openbare financiën in de toekomst te garanderen.  

 

Gezonde openbare financiën zijn een belangrijke macro-economische randvoorwaarde voor 

economische groei. De ervaring van de afgelopen jaren laat echter zien dat de naleving van de 

begrotingsnormen als een doel op zich wordt beschouwd in plaats van een middel om een 

gezonde macro-economische omgeving te creëren. Aangezien de naleving van de 

begrotingsnormen een doel op zich is geworden, heeft dit de aandacht van de beleidsmakers 

afgeleid van structurele hervormingen ter bevordering van de groei. Deze  kortzichtige nadruk 

op het naleven van de begrotingsnormen heeft de economische groei belemmerd. 

 

Beleidsinitiatieven om onze belangrijkste economische pijlers te versterken worden pas na veel 

vertraging geïmplementeerd. Toerisme is de belangrijkste economische pijler van Sint Maarten en 
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er is hevige concurrentie van andere toeristische bestemmingen in de regio. Echter, het heeft ons 

enkele jaren gekost om een Tourism Authority op te richten. In Curaçao heeft het zoeken naar een 

strategische partner voor de Curaçaose Droogdokmaatschappij, een deviezengenererende sector, 

een aantal jaren geduurd. Ten slotte hebben de politieke instabiliteit en bestuurlijke problemen in 

verschillende overheidsinstellingen sinds 2010 ook een negatief effect gehad op het 

ondernemersvertrouwen en daarmee de economische groei van Curaçao en Sint Maarten.   

 

Om de economische groei te bevorderen heeft de overheid van Curaçao op publieke 

investeringen gesteund, in het bijzonder de bouw van het nieuwe ziekenhuis en de verbetering 

van het wegennet. Dit beleid is bovendien aantrekkelijk vanwege de lage financieringskosten als 

gevolg van de lopende inschrijving. Echter, een beleid gericht op overheidsinvesteringen in plaats 

van private investeringen kan slechts op de korte termijn verlichting brengen. Een duurzaam 

groeipad kan alleen worden gerealiseerd door de noodzakelijke randvoorwaarden te creëren die 

private investeringen stimuleren als de groeimotor.  

 

In het geval van Sint Maarten gaat het om kennisopbouw. Door het capaciteitstekort binnen het 

overheidsapparaat is het een enorme uitdaging om een evenwichtige begroting die voldoet aan 

alle begrotingsnormen te presenteren. Om deze reden heeft het land in 2015 een aanwijzing 

gekregen van de Rijksministerraad om een aantal maatregelen te nemen. Als gevolg hiervan kon 

Sint Maarten gedurende 2015 niet lenen op de kapitaalmarkt. Inmiddels kan Sint Maarten echter 

weer lenen om kapitaalinvesteringen te financieren, aangezien het land aan drie van de vier 

voorwaarden van de aanwijzing heeft voldaan.  

 

Voor Sint Maarten zijn investeringen in het gehele ambtelijke apparaat noodzakelijk om 

vooruitgang te blijven boeken op het gebied van gezonde overheidsfinanciën en versterking van 

het financiële beheer. Gezien de noodzaak om de institutionele capaciteit van Sint Maarten 

verder te versterken, is het betreurenswaardig dat het huidige stelsel van begrotingsnormen niet 

de mogelijkheid biedt om in menselijk kapitaal te investeren. Indien we daadwerkelijk het 

ambtelijke apparaat van Sint Maarten willen versterken, dient het huidige stelsel te worden 

herzien om de overheid van Sint Maarten in staat te stellen haar uitdagingen op een duurzamere 

wijze op te lossen.  

 

Een hoger en duurzamer groeipad in de monetaire unie kan alleen worden gerealiseerd door 

meer private investeringen, die leiden tot een groei van de productiviteit en een versterking van 

de concurrentiepositie. Hiervoor dienen beide landen hun investeringsklimaat te verbeteren. 

Belangrijke aandachtsgebieden in dit verband zijn de langdurige administratieve procedures en de 

bureaucratie in het overheidsapparaat, de aansluitingsproblemen tussen de vraag en het aanbod 

op de arbeidsmarkt en de starheden op de arbeidsmarkt. Bovendien zal de werkloosheid, en in 

het bijzonder de jeugdwerkloosheid, in de twee landen alleen verminderen indien de overheid 

investeert in het onderwijs en beroepsopleidingen. Het onlangs aangenomen 

jeugdwerkgelegenheidsprogramma van de overheid van Sint Maarten is een grote stap in de 

bestrijding van de jeugdwerkloosheid. Om meer investeringen aan te trekken en de groei te 

bevorderen, dient voorkomen te worden dat verkeerde signalen aan investeerders worden 

gegeven door het creëren van overbodige starheden in de arbeidswetgeving. 
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Een goed functionerend financieel systeem is ook van cruciaal belang voor de economische 

groei. Financiële intermediairs spelen een belangrijke rol in de efficiënte allocatie van middelen 

voor duurzame groei. Echter, de financiële sector in het Caribische gebied, inclusief die van 

Curaçao en Sint Maarten, wordt thans geconfronteerd met een aantal uitdagingen die een 

neerwaarts risico vormen voor onze groeivooruitzichten. 

 

Een van deze risico’s is de beëindiging van correspondentbankrelaties die kan worden 

toegeschreven aan het zogenoemde de-risking door financiële instellingen, in het bijzonder in de 

Verenigde Staten. Gezien onze beperkte toegang tot buitenlandse financiële markten, zijn 

correspondentbankrelaties cruciaal voor de financiering van onze handel en investeringen. Om 

onze correspondentbankrelaties te behouden, is de Bank hierdoor, zowel bilateraal als in 

samenwerking met de Caribische regio, bezig om een voor beide partijen aanvaardbare oplossing 

te vinden met betrekking tot deze problematiek.  

 

Een andere ontwikkeling die een aanzienlijke bedreiging vormt voor de wereldwijde financiële 

sector is cybercrime. Cybercrime omvat onder andere het verkrijgen van ongeautoriseerde toegang 

tot de rekening of de website van derde partijen en het misbruik van de identiteit van een 

persoon om financiële fraude te plegen. Om de risico’s verbonden aan cybercrime te verminderen, 

heeft de Bank haar bepalingen en richtlijnen voor Business Continuity Management en Electronisch 

Bankieren geactualiseerd door ook cyberveiligheid erin op te nemen. Bovendien stimuleert de 

Bank de financiële sector om de communicatie met het publiek omtrent cyberdreigingen te 

verbeteren en om deel te nemen aan de National Cyber Emergency Response Team of the Caribbean 

(CARICERT). Ten slotte, om de cybercrime risico’s te bestrijden en te voorkomen, heeft de 

Bank in 2015 een Cyber Security Task Force opgericht bestaande uit de Information Security Officers 

van de verschillende financiële instellingen. 

 

Op het gebied van het toezicht op de financiële sector heeft de Bank een aantal inspanningen 

verricht in 2015 om haar toezichtinstrumenten, de transparantie in de lokale financiële markt en 

de bescherming van consumenten bij financiële transacties te verbeteren. De inwerkingtreding 

van de wetgeving inzake harmonisatie en actualisering van toezichtverordeningen in Curaçao 

heeft de Bank juridische instrumenten gegeven voor een effectiever toezicht op de financiële 

sector. Tevens biedt deze wetgeving de Bank de mogelijkheid om dwangsommen op te leggen als 

aanvulling op de reeds bestaande boeteregeling. Sint Maarten is op dit moment in het proces om 

deze wetgeving vast te stellen. Met de inwerkingtreding van deze wetten in Sint Maarten zal het 

toezichtskader van de Bank in overeenstemming zijn met de laatste normen van de internationale 

toezichthouders en zal de effectiviteit van het toezicht op de financiële sector in de monetaire 

unie aanzienlijk worden verhoogd. Daarnaast zal de Bank blijven samenwerken met andere 

toezichthouders zowel binnen als buiten het Koninkrijk om het toezicht verder te versterken. 

 

Ten slotte zal de Bank doorgaan met het intensiferen van haar inspanningen om gedragstoezicht 

uit te voeren bij de instellingen onder haar toezicht door richtlijnen uit te geven die de 

transparantie in de lokale financiële markt vergroten en prudente kredietverlening bevorderen. 

Deze richtlijnen zijn gericht op het verstrekken van adequate informatie aan het publiek om 

weloverwogen beslissingen te kunnen nemen bij het aanvragen van consumptief krediet en om 

de consument te beschermen tegen overkreditering. 



10 

 

 

Vooruitkijkend is de verwachting dat de economieën van zowel Curaçao als Sint Maarten zullen 

groeien in 2016 en 2017. Echter, als open en kleine economieën zijn beide landen kwetsbaar 

voor externe schokken. Externe factoren die momenteel een neerwaarts risico vormen voor onze 

groeiverwachtingen zijn de instabiele situatie in Venezuela, een verdere verkrapping van het 

monetaire beleid van de Verenigde Staten en een minder sterk economisch herstel in de 

eurozone. Daarnaast zal de uitslag van het recente referendum in het Verenigd Koninkrijk om de 

Europese Unie te verlaten naar verwachting een negatief effect op de Europese en 

wereldeconomie hebben. Ofschoon de “Brexit” geen direct effect op de economieën van 

Curaçao en Sint Maarten zal hebben, zullen de indirecte effecten hiervan nog moeten blijken. 

Deze ontwikkelingen benadrukken het belang van het versterken van de economische 

fundamenten van Curaçao en Sint Maarten zodat beide landen soepel kunnen herstellen van 

mogelijke externe schokken.  

 

E.D. Tromp 

President 

 

  


