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MANAGEMENT SAMENVATTING 

 

Voordat een verzoek wordt ingediend bij de Europese Commissie voor een verandering van de 
huidige status van “landen en gebieden overzee” (LGO) naar de status van Ultraperifeer Gebied 
(UPG) willen de Nederlandse Antillen ervan overtuigd zijn dat de voordelen van UPG opwegen 
tegen die van LGO. Met een overgang naar de UPG-status treden de Antillen de facto toe tot de 
Europese gemeenschap. Eén van de belangrijkste implicaties daarvan is dat het verkeer van 
goederen, diensten, kapitaal en personen binnen de Gemeenschap (inclusief UPGs) vrij moet 
kunnen plaatsvinden. Verder dient te worden voldaan aan de spelregels met betrekking tot 
mededinging, staatssteun en landbouw en visserij. Tot slot dienen de tarieven van de EU voor 
invoer uit derde landen te worden geïntroduceerd door de Nederlandse Antillen. Het EU-
Verdrag voorziet in nog een stap namelijk dat de lidstaten ook kunnen overgaan op het gebruik 
van één munt. Het onderzoek heeft getracht de effecten van al deze maatregelen te 
inventariseren en waar mogelijk te kwantificeren. Eén van de belangrijkste onzekerheden hierbij 
is dat bij toetreding naar voorbeeld van de andere UPGs onderhandeld kan worden over een 
speciale behandeling op grond van de specifieke omstandigheden van de Nederlandse Antillen. 
De uitkomsten van deze onderhandelingen zijn onzeker vooral ook omdat ze afhangen van de 
wijze waarop het begrip ‘specifieke omstandigheden’ en de daaraan gerelateerde uitzonderingen 
worden gedefinieerd. 

Onder de huidige status van LGO hebben de Antillen preferentiële toegang tot de interne markt 
van de Europese Gemeenschap. Verder gaat het onderliggende verdrag vooral in op non-
discriminatie wat betekent dat het bevoordelen of benadelen van één lid van de Gemeenschap 
ten opzichte van andere lidstaten en het heffen van douanerechten op goederen uit de 
Gemeenschap in principe verboden is. De Nederlandse Antillen hebben op effectieve (en vaak 
inventieve) wijze gebruik gemaakt van de mogelijkheden die het LGO-associatieverdrag bood. 
De voordelen hiervan waren voor individuele bedrijven omvangrijk maar op het niveau van het 
land gingen deze in de topjaren de 1% van het BBP niet te boven. Bovendien volgde elke keer 
als een nieuwe opening voor gebruik van de regelingen werd ontdekt een reactie vanuit de 
Europese Unie met als gevolg dat het vrijwel onmogelijk werd dat zulke activiteiten een 
duurzaam karakter kregen. Naar verwachting zal het in de toekomst niet anders worden. Hoewel 
op dit moment geen andere mogelijkheden getraceerd konden worden is het wellicht mogelijk 
ook in de toekomst de LGO-regelgeving te gebruiken ten faveure van een individuele activiteit. 
Tegelijkertijd moet echter worden verwacht dat zodra deze activiteit een substantiele omvang 
aanneemt, ook dan de regelgeving zal worden aangepast. De belangrijkste conclusie is dan ook 
dat de extra voordelen die het LGO-verdrag in het verleden bood gaandeweg zullen verdwijnen. 
Daarbij blijven vanzelfsprekend de meer algemene regels van preferentiële handel en non-
discriminatie van toepassing. 

De effecten van een overgang van de ene status naar de andere zijn niet onafhankelijk van de 
uitgangssituatie. De huidige economische situatie in de Antillen is zorgelijk en het in het kader 
van dit onderzoek gebruikte model laat zien dat de groeiperspectieven voor de eilandengroep 
evenmin florissant zijn. Ook onder optimistische veronderstellingen met betrekking tot de 
wereldeconomie komt de groei niet uit boven gemiddeld 2% per jaar. Hierbij moet worden 
aangetekend dat de groei sterk afhankelijk is van de ontwikkelingen van de wereldeconomie. De 
ervaringen elders hebben laten zien dat het gaan behoren tot een grotere economische eenheid 
de handel en daarmee de groei van de deelnemende landen stimuleert. Naar verwachting zal 
toetreding van de Antillen tot de EU om deze reden groeibevorderend werken. Dit effect wordt 
versterkt als hiermee het vertrouwen van potentiële investeerders groter wordt. Op grond 
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hiervan kan betoogd worden dat de voor de Antillen als UPG relevante wereldhandel sneller 
toeneemt dan anders het geval zou zijn. Modelberekeningen laten zien dat dit neerkomt op 
gemiddeld een kwart procent punt extra groei per jaar. 

De vraag waarop het onderzoek zich voorts heeft gericht is of de beleidsruimte van de overheid 
om de economie positief te beïnvloeden groter wordt bij overgang naar de UPG-status. De 
belangrijkste conclusie is dat dit inderdaad zo is. De steun uit Europa verruimt de 
mogelijkheden om een fiscaal beleid te voeren dat gunstig uitpakt voor de economische 
ontwikkelingen in de Antillen. Bij deze steun moet gedacht worden aan de Europese 
structuurfondsen en subsidies op transportkosten die de meerkosten als gevolg van de 
ultraperifere ligging ten opzichte van het Europese continent (gedeeltelijk) compenseren. Deze 
mogelijkheden zijn in Europees verband in het leven geroepen juist om de economieën van 
gebieden die achterblijven bij het gemiddelde van Europa te stimuleren. Verbetering van de 
concurrentiepositie van de Antillen speelt hierbij een essentiële rol. Investeringen grotendeels 
gefinancierd met Europese structuurfondsen, subsidiering van transportkosten en 
energievoorziening en verlaging van de belastingdruk zijn belangrijke impulsen voor een 
verbetering van de concurrentiepositie van de Antillen. De status van UPG brengt deze 
mogelijkheden binnen handbereik. Hierbij bestaat nog wel een punt van zorg. De steun uit de 
structuurfondsen komt boven op de ontwikkelingsgelden uit Nederland. In het verleden is 
gebleken dat de Antillen deze gelden uit Nederland niet altijd volledig en/of op tijd konden 
besteden, wat een aanwijzing is voor het beperkte absorptievermogen van de Antillen om 
nieuwe projecten op te starten. In de analyse is aangenomen dat hier geen ‘bottlenecks’ bestaan. 

Onder de status van UPG mogen de Antillen geen importheffingen meer toepassen op producten 
uit de EU en mogen zij niet meer op gunstige, bilateraal afgesproken, voorwaarden importeren 
uit derde landen. In plaats daarvan dienen zij de EU-buitentarieven te hanteren. Berekeningen 
op het huidige invoerpakket laten zien dat vervanging van de huidige tarieven voor de EU-
tarieven per saldo gunstig uitpakt voor de invoerkosten. Het totale effect betekent een daling 
van de invoerprijs van ongeveer 2%, maar de variatie is groot. Zo stijgen als gevolg van 
introductie van de EU-tariefstructuur de prijzen van voeding en gerelateerde producten, terwijl 
aan de andere kant de invoerprijzen van veel industrieproducten dalen. Een hieraan verbonden 
nadeel is dat de daling in de totale opbrengsten ten laste gaat van de overheidsinkomsten. 
Uitgaande van een budgetneutrale operatie vereist dit verhoging van indirecte belastingen, bij 
voorbeeld in de vorm van verhoging van het BTW-tarief. Berekeningen met een sectormodel 
laten zien dat als gevolg een aantal industrieën hiervan profiteren in de vorm van kostendalingen 
maar dat hierdoor vooral de toeristenindustrie met kostenstijgingen te maken krijgt. Bij de 
berekeningen is ervan uitgegaan dat de Antillen (voorlopig) worden vrijgesteld van afdrachten 
van tariefopbrengsten aan de Europese Commissie. Dergelijke vrijstellingen dienen onderdeel 
van de toetredingsonderhandelingen te zijn maar hebben een grote kans van slagen gezien de 
welwillendheid ter zake in het geval van andere UPGs. 

Bij overgang naar de UPG-status wordt tevens een wetgeving van kracht op de gebieden van 
mededinging, milieu, overheidstekorten, handelstekorten, enz, die opgesteld is met de EU in het 
achterhoofd en niet met de specifieke omstandigheden van de Nederlandse Antillen. Daar waar 
het botst met de Antilliaanse belangen zal compensatie moeten komen van de EU in de vorm 
van steun omdat de Gemeenschap het zich niet kan permitteren dat deze eilanden die de 
vooruitgeschoven ‘showcases’ zijn van de EU, met grote problemen kampen. Voor een deel zijn 
de mogelijkheden van zulke steun vastgelegd in het Verdrag van Europa, voor een deel zal het 
deel moeten uitmaken van de onderhandelingen. 

Alles overziende komen wij tot de conclusie dat op de middellange termijn de UPG-status meer 
voordelen biedt dan de huidige LGO-status. Hoewel veel van de effecten onzeker zijn heeft het 
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onderzoek gepoogd de effecten van de veranderingen die gekwantificeerd kunnen worden te 
berekenen. Het daarvoor gebruikte model voorspelt een extra groei van 0,6% punten per jaar als 
de Antillen toetreden tot de groep van UPGs. De voordelen ervan worden groter als Brussel 
bereid is voor een bepaalde periode uitzonderingen op bepaalde regels te accepteren. 

Kijkend naar de verschillende sectoren mag verwacht worden dat de beschermende EU-
maatregelen voor landbouw en visserij deze sectoren ten goede zullen komen op de Antillen, dat 
de kosten voor de industrie zullen dalen, dat de openbare nutsbedrijven hogere kosten en meer 
concurrentie zullen ondervinden, de activiteit in de bouwnijverheid zal groeien, de handel zal 
toenemen en zal profiteren van de lagere transportkosten en de hotels en restaurants meer 
klanten gaan ontvangen uit Europa, meer gaan betalen voor voedingsmiddelen maar minder 
voor water en energie. 

De statuswijziging impliceert niet automatisch dat de Euro ook wordt geïntroduceerd of 
geïntroduceerd zou moeten worden. In principe wordt dit overgelaten aan de autoriteiten van de 
Nederlandse Antillen, maar het ligt in de rede aan te nemen dat bij overgang naar UPG (op den 
duur) de Euro ook als betaalmiddel wordt geïntroduceerd. In het onderzoek zijn meerdere opties 
de revue gepasseerd (introductie van de euro, koppeling aan de euro, en voortzetting van 
huidige koppeling aan de dollar). Hoewel aan alle varianten voor- en nadelen kleven slaat de 
balans door naar introductie van de euro als de Antillen UPG worden. Voortzetting van de 
huidige koppeling aan de US dollar leidt naar verwachting tot niet vol te houden inconsistenties 
met het beleid dat grotendeels in Europa wordt bepaald. De verschillen tussen introductie van of 
koppeling aan de euro liggen vooral in de mogelijkheden voor een eigen monetair beleid wat in 
het eerste geval niet meer mogelijk is. Omdat de effectiviteit van een eigen beleid zo wie zo 
gering is en omdat bij volledige overgang naar de euro de kansen op lagere rentes en grotere 
kapitaalstromen toenemen slaat de balans door naar introductie van de euro. Daarbij moet wel 
een aantal kosten worden geaccepteerd, die ook nog eens niet voor alle eilanden van de Antillen 
hetzelfde zullen uitpakken. De introductie zelf gaat met introductiekosten gepaard. In eerste 
instantie zal het zeker nadelig uitpakken voor de toeristenstroom uit de Verenigde Staten, terwijl 
het de vraag is hoe snel dit gecompenseerd wordt door meer toeristen uit Europa. Hierbij moet 
worden aangetekend dat de ervaringen op het Franse deel van Sint Maarten en in de andere 
Franse overzeese gebiedsdelen laten zien dat introductie van de euro geen hindernis voor 
toerisme heeft betekend. In feite worden hier euro en dollar naast elkaar als betaalmiddel 
gebruikt. Bij invoering van de euro dient voorts zorgvuldig te worden nagegaan welke spilkoers 
optimaal is voor de Antillen bij toetreding tot de zone. Dit om te voorkomen dat drastische 
interne aanpassingen zich zullen manifesteren na de overgang. Een verkeerde keuze kan snel 
leiden tot lagere groei, hogere inflatie en hogere werkloosheid. 

Betreffende de financiële dienstverlening is de kern van de aanpassingen die de wet- en 
regelgeving van de Antillen behoeft ten opzichte van de EU-richtlijnen transparantie en vrije 
toetreding. Dit zal enige, doch beperkte, gevolgen hebben voor de structuur van de financiële 
sector op de Antillen, waarbij de grootste veranderingen zullen worden gedreven door de eis 
van transparantie. Het lijkt geen alternatief om te trachten te ontsnappen aan bepaalde EU-regels 
als wordt overgegaan tot de UPG status. 

De belangrijke vraag is waar de Antillen in de toekomst in de financiële dienstverlening hun 
comparatief voordeel aan kunnen ontlenen. Conform de ontwikkelingen in het laatste 
decennium zal het steeds moeilijker worden om een comparatief voordeel te baseren op 
beperkte disclosure. In plaats daarvan zal het comparatief voordeel moeten komen uit 
bijvoorbeeld een superieure belastingstructuur met bijhorende internationale verdragen, maar 
dan wel binnen de grenzen van de toegestane belastingconcurrentie in de EU. 
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Tot slot nog één kanttekening. De regionale verschillen in de Nederlandse Antillen zijn groot, 
niet alleen in termen van inkomens maar ook wat betreft economische structuur. Om deze reden 
zullen de voor- en nadelen verschillend uitpakken voor de verschillende eilanden. Zo is het 
waarschijnlijk dat bij voorbeeld de introductie van de Euro andere effecten heeft op de 
bovenwindse eilanden dan op de benedenwindse eilanden. Naarmate deze verschillen groter zijn 
zal het draagvlak voor de beslissing om de UPG-status aan te vragen en te introduceren kleiner 
zijn. Tegen deze achtergrond is het essentieel dat bij de formulering van de uitzonderingen voor 
de onderhandelingen deze verschillen expliciet in beschouwing worden genomen. Een 
mogelijke oplossing is een aanvraag voor twee UPGs, één voor de benedenwindse eilanden en 
één voor de bovenwindse eilanden. 
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1 INLEIDING 

1.1 ACHTERGROND 

Op dit moment behoren de Nederlandse Antillen (Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, en 
Sint Maarten) tot de “landen en gebieden overzee” (LGO) die een associatieverdrag hebben 
met de Europese Gemeenschap. Het doel van deze associatie is het bevorderen van de 
economische en sociale ontwikkeling van deze landen en de totstandbrenging van nauwe 
economische betrekkingen tussen deze “landen en gebieden overzee” en de Gemeenschap1. 
De associatie heeft betrekking op 21 landen en gebieden die bijzondere betrekkingen 
onderhouden met Denemarken, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. De 
associatie definieert een aantal doelstellingen die in eerste instantie beogen de voorspoed van 
de inwoners van die landen en gebieden te bevorderen, “teneinde hen te brengen tot de 
economische, sociale en culturele ontwikkeling welke zij verwachten”2. De Nederlandse 
Antillen kunnen in aanmerking komen voor een verandering van de huidige LGO-status naar 
de status van Ultraperifeer Gebied (UPG). Echter alleen op uitdrukkelijke wens van de 
Nederlandse Antillen en alleen dan als de lidstaten van de Europese Gemeenschap instemmen 
met een verzoek voor wijziging. 

Artikel 299, lid 2 van het EU-verdrag stelt dat de bepalingen van het Verdrag ook van 
toepassing zijn op UPGs waartoe op dit moment de Franse overzeese departementen, de 
Azoren, Madeira en de Canarische Eilanden behoren. Het artikel stelt verder dat op voorstel 
van de Europese Commissie en na raadpleging van het Europese Parlement specifieke 
maatregelen mogelijk zijn voor deze gebieden. Daarbij zal de Raad rekening houden met 
zaken als douane- en handelsbeleid, het fiscale beleid, vrijhandelszones, het landbouw- en 
visserijbeleid, voorwaarden voor het aanbod van grondstoffen en essentiële 
consumptiegoederen, staatssteun en de voorwaarden voor toegang tot de structuurfondsen en 
tot horizontale Gemeenschapsprogramma’s. Deze specifieke maatregelen zijn gerelateerd aan 
de bijzondere kenmerken en beperkingen van de ultraperifere gebieden maar tegelijkertijd 
geldt dat zij geen afbreuk mogen doen aan de integriteit en de samenhang van de 
communautaire rechtsorde, met inbegrip van de interne markt en het gemeenschappelijk 
beleid. Kortom UPGs maken deel uit van de EU, maar vanwege hun bijzondere kenmerken 
komen zij voor speciale regelingen in aanmerking. 

Voordat de Nederlandse Antillen een verzoek tot statuswijziging indienen willen zij er van 
overtuigd zijn dat de (potentiële) voordelen van de UPG-status opwegen tegen die van de 
LGO-status. Tegen deze achtergrond heeft de Centrale Bank van de Nederlandse Antillen 
besloten een onderzoek te laten uitvoeren naar de voor- en nadelen van de statuswijziging. De 
Terms of Reference (ToR) voor de studie definiëren de centrale vraagstelling die moet 
worden beantwoord dan ook als volgt: 

“Wat zijn de economische voor- en nadelen van de verandering van de huidige 
status van LGO naar de status van UPG?3” 

 

                                                                  
1  Zie het Vierde Deel en bijlage II van het EU-verdrag. 
2  Citaat Artikel 182 van het Vierde Deel van het EU-verdrag. 
3  Citaat  Terms of Reference UPG/LGO studie, 15 juli 2003. 
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Dit document doet verslag van de uitkomsten van de vergelijkende studie naar de 
economische voor- en nadelen van de verandering naar UPG. 

1.2 PROBLEMATIEK 

Met een overgang naar de UPG-status treden de Nederlandse Antillen de facto toe tot de 
Europese Gemeenschap. Volgens Artikel 299 (voorheen 227) van het EU-Verdrag zijn vanaf 
dat moment de bepalingen van dit verdrag voor de lidstaten ook op de Nederlandse Antillen 
van toepassing. Eén van de belangrijkste implicaties van het Verdrag is dat het verkeer van 
goederen, diensten, kapitaal en personen binnen de Gemeenschap (inclusief UPGs) vrij moet 
kunnen plaatsvinden. Verder definieert het Verdrag onder andere spelregels met betrekking 
tot mededinging, staatssteun en landbouw- en visserij. Het Verdrag biedt ook de mogelijkheid 
van een uitzonderingspositie voor UPGs afhankelijk van hun specifieke omstandigheden. 
Vooral voor de Nederlandse Antillen bestaande uit een vijftal eilanden verspreid over een 
groot regionaal gebied kan dit artikel van groot belang zijn. 

Hoewel een aantal van de regels gedefinieerd onder de “Associatie van de Landen en 
Gebieden Overzee” (LGO) gelijk is aan die voor UPGs bestaan er ook duidelijke verschillen. 
Waar het de economische relaties betreft zijn de belangrijkste verschillen dat de UPG-status 
marktbescherming en het heffen van invoerrechten op goederen en diensten uit lidstaten en 
andere UPGs in principe verbiedt terwijl dit wel mogelijk is bij LGO. Dit betekent bij 
overgang naar de UPG-status een verandering van de concurrentiepositie van de Nederlandse 
Antillen met mogelijke effecten op belangrijke sectoren en op macro-economische 
ontwikkelingen. 

Hoewel de verplichting van EU lidstaten om bij te dragen aan de investeringen nodig voor de 
ontwikkeling van de LGOs met de statusverandering niet verdwijnt krijgen de Nederlandse 
Antillen preferentiële4 toegang tot de structuurfondsen. 

Een overgang van de ene naar de andere status biedt kansen en bedreigingen. Zoals zo vaak 
zullen die kansen of bedreigingen niet voor alle segmenten van de samenleving hetzelfde zijn. 
Het kan zijn dat de overgang positief uitwerkt voor de ene sector en/of het ene eiland en 
negatief voor een andere sector en/of een ander eiland. Dit impliceert dat uiteindelijk een 
weging zal moeten plaatsvinden van de mogelijke voor- en nadelen waarbij de keuze van de 
gewichten vooral een politieke keuze is. Het onderzoek heeft zich in eerste instantie gericht 
op een inventarisatie van de verschillen tussen de ene en andere status en vervolgens op de 
inschatting van de economische mogelijkheden en gevolgen. Om verschillende redenen zijn 
deze schattingen behept met onzekerheden. Eén van de belangrijkste onzekerheden is dat bij 
toetreding onderhandeld kan worden over een speciale behandeling op grond van de 
specifieke omstandigheden van de Nederlandse Antillen. De uitkomsten van deze 
onderhandelingen zijn onzeker vooral ook omdat ze afhangen van de wijze waarop het begrip 
‘specifieke omstandigheden’ en de daaraan gerelateerde uitzonderingen worden gedefinieerd. 
Op enkele plaatsen wordt hieronder aangegeven dat de effecten afhankelijk zijn van de 
uitkomsten van de onderhandelingen. 

 

                                                                  
4  Het gedeelte van het structuurfonds gereserveerd voor zogenaamde ‘Objective I’ landen –dat zijn 

landen met een inkomen per hoofd van de bevolking lager dan 75% van het EU gemiddelde- en 
voor UPGs is met 70% van het totaal het grootst. Voor UPG’s ligt het maximum voor de 
medefinanciering van investeringsprojecten door de EU op 85% terwijl dit voor overige ‘Objective 
I’ landen op 80% en voor ‘Objective II en III’ projecten slechts op 50% ligt. 
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De overgang van LGO- naar UPG-status kan gezien worden als eerste stap naar een verdere 
integratie van de Nederlandse Antillen in de Europese gemeenschap. Het EU-Verdrag 
voorziet in nog een stap namelijk dat de lidstaten ook zullen overgaan op het gebruik van één 
munt. Naast de effecten van de vrijmaking van het verkeer van goederen, diensten, kapitaal en 
mensen kan de introductie van de Euro nog andere gevolgen hebben, zowel in de reële als 
monetaire sfeer. In de reële sfeer hangen deze effecten sterk samen met oorsprong en 
bestemming van de goederen- en dienstenverkeer. Naast wisselkoersontwikkelingen is daarbij 
van belang op welk wisselkoersniveau wordt ingestapt. In het recente verleden is elders 
gebleken dat een verkeerde keuze van de instapkoers, weliswaar tijdelijk, gevolgen kan 
hebben voor inflatie en concurrentievermogen van het deelnemende land. Hoewel voor een 
kleine open economie de mogelijkheden van een eigen monetair beleid zeer beperkt zijn 
wordt bij deelname aan de Eurozone het eigen monetaire beleidsinstrumentarium geheel uit 
handen gegeven. Dit kan vergaande implicaties hebben voor kapitaalstromen en rentestanden, 
vooral ook vanwege de relatief belangrijke financiële sector in de Nederlandse Antillen. 

Deze korte schets laat zien dat het hier om een ingewikkelde problematiek gaat. Ten eerste 
omdat het om een ex ante verkenning gaat en de toekomst altijd onzeker is, maar ook omdat 
op voorhand onduidelijk is in welke mate de Nederlandse Antillen gebruik kunnen maken van 
uitzonderingsbepalingen. 

1.3 ONDERZOEKSAANPAK 

Het onderzoek is in de volgende afzonderlijke maar met elkaar samenhangende onderdelen 
opgedeeld: 

− Een onderzoek naar de effecten van de LGO-status, met een inventarisatie van de voor- 
en nadelen, en van de mate waarin de Nederlandse Antillen de voordelen hebben 
uitgebaat. 

− Een onderzoek naar de mogelijke kansen en bedreigingen die zullen optreden bij 
toetreding tot de groep van UPGs; hier speelt niet alleen de huidige omvang van de 
Gemeenschap een rol maar zal ook bezien moeten worden welke kansen en 
bedreigingen zich zullen voordoen bij uitbreiding van de Gemeenschap met de nieuwe 
toetreders uit Oost Europa, maar mogelijkerwijs ook met andere landen en overzeese 
gebieden die eveneens een statuswijziging nastreven. 

− Een vergelijkend onderzoek naar de verschillen behorend bij de ene of andere status. 
− Hoewel de UPG-status niet vereist dat de Nederlandse Antillen (meteen) de Euro als 

betaalmiddel introduceren wordt in het EU-verdrag wel aangenomen dat de 
deelnemende landen op den duur één munteenheid bezitten. Tegen deze achtergrond 
zal het onderzoek de kansen en bedreigingen van de statusverandering analyseren 
onder de veronderstellingen van tegelijkertijd invoeren van de Euro als betaalmiddel, 
een koppeling aan de Euro en als derde optie handhaving van de huidige koppeling aan 
de Amerikaanse dollar. 

− De facto toetreding tot de EU impliceert introductie van EU wet- en regelgeving. Voor 
een belangrijk gedeelte bestaat op dit moment al een overlap met de Antilliaanse wet- 
en regelgeving. Niettemin kan verdere aanscherping daarvan richting EU noodzakelijk 
zijn. Het onderzoek heeft de verschillen geïnventariseerd en de mogelijke gevolgen van 
verandering ingeschat. 

− Inschatting van de totale voor- of nadelen van een mogelijke statusverandering. 

 

Waar mogelijk en relevant zijn in elk van de onderdelen de effecten op macro-, sector-, en 
microniveau geanalyseerd. Op het macroniveau is voor een aantal economische 
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kernvariabelen nagegaan welke invloed de respectievelijke status heeft. Dit betreft ook 
variabelen als overheidsbegroting en de betalingsbalans. De begroting is van belang omdat 
een deel van de overheidsinkomsten afhankelijk is van tarieven op internationale 
handelsstromen, terwijl voor een klein land als de Nederlandse Antillen de ontwikkelingen op 
de betalingsbalans extreem belangrijk zijn, zoals voor de stabiliteit van de eigen munt5. Daar 
waar de analyse een kwantitatief karakter heeft is een voor dit doel ontwikkeld economisch 
model gebruikt. 

Op sectorniveau is vooral gekeken naar de volgende economische sectoren: 

− Landbouw, visserij en mijnbouw. 
− Industrie. 
− Constructie. 
− Handel. 
− Hotels en Restaurants. 
− Vervoer, opslag en communicatie. 
− Financiële instellingen (in het bijzonder Offshore Finance). 
− Onroerend goed, en zakelijke dienstverlening. 
− Openbaar bestuur, defensie en verplichte sociale verzekering. 

Voor elk van deze sectoren is nagegaan in hoeverre zij profiteren (of nadeel ondervinden) van 
de huidige LGO-status en mogelijke toekomstige UPG-status. 

Op microniveau is nagegaan in hoeverre verschillende bedrijven hebben ingespeeld en nog 
inspelen op de mogelijkheden die de LGO-status biedt voor verschillende producten zoals 
rijst en suiker. Voorts is ingeschat hoe groot de kosten en baten van deze activiteiten zijn of 
zijn geweest. 

De analyse van de mogelijkheden die de LGO-status biedt heeft een ex post karakter. Dat 
maakt het in zekere zin gemakkelijker de mogelijke voor- en nadelen hiervan te 
inventariseren en te analyseren. De analyse van de effecten van de introductie van UPG-status 
heeft een meer hypothetisch karakter omdat op voorhand niet geheel duidelijk is welke 
mogelijkheden deze status aan de Nederlandse Antillen biedt. Weliswaar kan worden bezien 
hoe de huidige UPGs functioneren, maar omdat vanwege specifieke omstandigheden de 
UPGs speciale maatregelen kunnen bedingen, en omdat ze alle verschillende relaties hebben 
met hun “moederland” kan geen van de huidige UPGs dienen als typisch voorbeeld voor de 
Antillen. Niettemin is onderzocht welke speciale regels bestaan voor de huidige UPGs vooral 
om de bandbreedte hiervan na te gaan en mogelijkheden voor de Antillen te onderzoeken. 
Veel hangt echter af van de uitkomst van de onderhandelingen bij toetreding. 

Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van verschillende analytische instrumenten. Op 
macroniveau waarin de aandacht zich vooral richt op de doorwerking op een aantal 
economische kernvariabelen is een middellange termijn model gebruikt. Dit model waarvan 
een korte beschrijving in de annex is opgenomen biedt de mogelijkheid naast de directe 
effecten van de veranderingen die gepaard gaan met een mogelijke overgang naar UPG ook 
de indirecte effecten in te schatten. Een belangrijke wijziging bij overgang van LGO naar 
UPG is dat de tariefstructuur van de Antillen zich wijzigt. Dit heeft verschillende implicaties 
voor verschillende sectoren. Deze implicaties zijn doorgerekend met behulp van een input-
output rekenmodel voor zulke variabelen als productie per sector en werkgelegenheid. Op 
microniveau zijn de meer directe effecten op bedrijfsniveau bekeken. 

                                                                  
5 Bij introductie van de euro is het belang van betalingsbalansontwikkelingen aanzienlijk geringer. 
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1.4 BRONNEN VAN INFORMATIE 

De informatie waarop het onderzoek is gebaseerd is afkomstig uit verschillende bronnen en is 
kwalitatief en kwantitatief van aard. De economische cijfers zijn voor wat betreft de 
Nationale Rekeningen ontleend aan de uitgebreide databestanden die zijn opgesteld voor het 
economisch model van de Nederlandse Antillen ‘Curalyse’6. Verder is gebruik gemaakt van 
statistisch materiaal van de Centrale Bank van de Nederlandse Antillen, het IMF en het 
(Antilliaanse) Centraal Bureau voor de Statistiek. Deze betreffen vooral informatie over de 
betalingsbalans, de banksector, en de overheidsfinanciën. Daarbij moet worden aangetekend 
dat geen van de bronnen een compleet beeld geeft en dat er grote onderlinge verschillen 
bestaan tussen de cijfers uit de verschillende bronnen. Daar waar aanpassingen noodzakelijk 
waren is dit vermeld in het rapport. 

Over de status van LGO en UPG met de daarbij behorende rechten en plichten is veel (maar 
veel ook niet) opgenomen in verdragen en verordeningen van de Europese Commissie. Deze 
teksten zijn uitgebreid bestudeerd. Voorts is in dit kader nagegaan welke afspraken er bestaan 
met de huidige UPGs. Discussies met relevante staf van de Europese Commissie hebben één 
en ander verder verduidelijkt. Voorts zijn belangrijke belanghebbenden in de Nederlandse 
Antillen geïnterviewd om helder te krijgen hoe zij vanuit hun positie aankijken tegen een 
mogelijke overgang van de ene naar de andere status. 

1.5 ORGANISATIE VAN HET DOCUMENT 

Dit onderzoeksverslag is als volgt georganiseerd. Na deze inleiding geeft hoofdstuk  2 een 
korte beschrijving van de huidige economische situatie. Daarbij wordt een aantal saillante 
recente ontwikkelingen besproken. Dit is niet alleen belangrijk vanuit geschiedkundig 
perspectief maar omdat bij de beoordeling van toekomstige veranderingen de uitgangssituatie 
belangrijk is. Voorts schetst dit hoofdstuk in de vorm van twee scenario’s een toekomstbeeld 
onder de veronderstelling van ongewijzigd overheidsbeleid. Hoofdstuk  3 gaat kort in op de 
wijze waarop de Nederlandse Antillen hebben geprofiteerd van het huidige LGO-
associatieverdrag. Hoofdstuk  4 geeft een samenvatting van de mogelijke veranderingen die 
optreden bij opname in de groep van UPGs. Daarbij worden uitgebreid de mogelijke 
implicaties besproken uitgaande van datgene wat is opgenomen over UPGs in de 
verschillende verdragen die ten grondslag liggen aan de Europese Unie. Hoofdstuk  5 
analyseert de (potentiële) gevolgen voor toetreding van de Nederlandse Antillen tot de groep 
van UPGs. De gevolgen van een mogelijke invoering van de Euro worden besproken in 
hoofdstuk 6. De status van UPG heeft ook gevolgen in de sfeer van wet- en regelgeving. 
Mogelijke veranderingen met hun implicaties worden geïnventariseerd in de hoofdstukken 7 
en 8 van dit document. In hoofdstuk 7 betreft dit vooral het financiële toezicht, terwijl 
hoofdstuk 8 ingaat op de gevolgen van de introductie van andere wet- en regelgeving van de 
EU. Hoofdstuk 9 zet de pros en cons van een mogelijke verandering van LGO naar UPG 
naast elkaar en presenteert de belangrijkste conclusies van het onderzoek. 

 

                                                                  
6  De statistieken zijn te vinden op de website van de Centrale Bank van de Nederlandse Antillen. 

Naast gegevens over Curaçao wordt ook informatie verstrekt over de overige eilanden. 
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2 ECONOMISCHE ONTWIKKELINGEN 

2.1 INLEIDING 

Dit hoofdstuk beschrijft in kort bestek de meest recente economische ontwikkelingen van de 
eilandengroep. Hiermee wordt de (ex ante) evaluatie van de effecten van een mogelijke 
overgang van de ene naar de andere status in een historisch perspectief geplaatst. Dit is van 
belang omdat beoordeling van de overgang niet onafhankelijk is van de uitgangssituatie. De 
huidige economische stand van zaken op de eilandengroep vereist zoals hierna wordt 
aangetoond vergaande ingrepen. De reden dat we hier ingaan op deze situatie is om in te 
schatten onder welk van de regimes (LGO of UPG) deze maatregelen een grotere kans van 
slagen hebben. Vervolgens wordt ingegaan op de toekomst. Daarbij wordt een tweetal 
toekomstscenario’s gepresenteerd onder de vooronderstelling dat de overheid haar beleid niet 
wijzigt. De verschillen tussen de scenario’s worden veroorzaakt door verschillende aannames 
over de buitenwereld. De berekeningen zijn uitgevoerd met een economisch model dat 
speciaal voor dit doel is geconstrueerd. Een model zorgt ervoor dat alle veranderingen 
consistent op dezelfde wijze worden doorgerekend en de effecten vergelijkbaar zijn. Tevens is 
het zo mogelijk de korte en lange termijn effecten apart te bezien. Gezien de beperkte tijd 
uitgetrokken voor dit onderzoek moeten deze berekeningen met een zekere afstandelijkheid 
worden bezien. De meeste parameters van het gebruikte model zijn niet econometrisch 
geschat maar gebaseerd op calibratie en theoretische inzichten. Niettemin zijn de 
berekeningen waardevol, niet omdat ze een perfecte afspiegeling zouden geven van het 
verloop van de verschillende variabelen, maar omdat ze inzicht verschaffen in de 
beleidsruimte van de overheid. Dit is van belang voor een juiste afweging van de voor- en 
nadelen van een eventuele overgang naar de status van UPG. Want hoewel de ‘fundamentals’ 
van de Antilliaanse economie in eerste instantie niet veranderen, betekent zo’n overgang wel 
dat bepaalde richtlijnen voorgeschreven door de Europese Commissie moeten worden 
uitgevoerd. Deze betreffen onder andere ook regels voor het begrotings- en schuldenbeleid. 

2.2 RECENTE ONTWIKKELINGEN 

De Nederlandse Antillen steken in een aantal opzichten gunstig af bij andere Caribische 
landen. Met een Bruto Binnenlands Product (BBP) per hoofd van de bevolking van ruim 
US$ 15.000 scoort het land relatief goed in vergelijking met een vijftiental andere landen uit 
de regio. Na Aruba en de Bahamas wordt voor de Antillen het hoogste inkomen ingeschat (zie 
Tabel  2-1)7. Niettemin geven verschillende onderzoeken aan dat armoede in de Antillen een 
wijdverspreid fenomeen is, wat gegeven het relatief hoge BBP verklaard kan worden uit een 
scheve inkomensverdeling8. In termen van economische groei doen de Antillen het over de 
afgelopen vijf jaar minder goed. Over de periode 1996 tot en met 2002 is het BBP van de 
eilandengroep licht gedaald, in reële termen met gemiddeld zo’n 0,5% per jaar. Zo’n trend 
kan ook worden geconstateerd voor de andere landen uit de regio, maar daar is dat vooral 
gerelateerd aan de economische terugval na de gebeurtenissen van 11 september en de als 
gevolg daarvan mondiale vertraging in economische groei. Deze terugval heeft meer dan 
elders een grote invloed gehad op de meeste landen in de regio omdat het relatief kleine 

                                                                  
7  De hier gebruikte cijfers zijn afkomstig uit verschillende bronnen, waaronder IMF publicaties en de 

eerder genoemde website van de Centrale Bank van de Nederlandse Antillen. 
8  Zie bijvoorbeeld het rapport ‘Pobresa, ban ataké’, Curaçao, 2003 
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landen betreft die meer dan gemiddeld afhankelijk zijn van ontwikkelingen in de 
buitenwereld en omdat de meeste vrijwel volledig afhankelijk zijn van ontwikkelingen in de 
toeristenindustrie. 

Figuur 2.1 Groei van het BBP in enkele Caribische landen 

Groei BBP per hoofd
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Bron: ECLAC 

De toeristenindustrie heeft sterk geleden onder de gebeurtenissen van 11 september en de 
nasleep ervan. Hoewel deze gebeurtenissen en de gevolgen daarvan ook aan de Antillen niet 
ongemerkt voorbij zijn gegaan laat het land anders dan de omringende landen juist het 
afgelopen jaar een herstel van de economische groei zien. Problematisch blijft de 
investeringsquote die al sinds een aantal jaren onder druk staat. Met de trage groei zijn ook 
andere zwakheden in de economie naar voren gekomen. Deze betreffen vooral de 
overheidsfinanciën. Over de afgelopen jaren hielden de overheidsuitgaven geen gelijke tred 
met de overheidsinkomsten waardoor het tekort op de overheidsrekening almaar toenam. De 
overheidsuitgaven stegen met name door de toenemende rentebetalingen en hogere materiele 
consumptie terwijl ook de loonkosten toenamen, hoewel minder. De genoemde 
loonsomstijging kwam voort uit salarisstijgingen die de afname in het aantal mensen 
werkzaam bij de overheid overtroffen. De gemiddelde loonvoet bij de overheid steeg ten 
opzichte van de gemiddelde loonvoet bij het bedrijfsleven in de periode 1979 tot en met 1999 
van de factor 0,86 tot 1,83 maar is sindsdien weer gedaald en wordt in 2002 geschat op 1,259. 
De toenemende tekorten hebben zich vertaald in een stijgende overheidsschuld die op dit 
moment meer dan 80% van het BBP bedraagt. Intussen wordt vanuit verschillende kanten er 
op gewezen dat als deze trends zich voortzetten de situatie niet houdbaar is10. 

De achterblijvende groei heeft een positief effect op de lopende rekening van de 
betalingsbalans vooral omdat hierdoor de invoer is gedaald. Het tekort op de lopende 
rekening van ruim 10% van het BBP sloeg als gevolg om naar een klein overschot in 2002. 

 

                                                                  
9  Gebaseerd op cijfers van de Centrale bank van de Nederlandse Antillen en het rapport van de 

Schuldencommissie. 
10  Zie bijvoorbeeld de voorspellingen door het IMF. 
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Tabel  2-1 Een regionaal perspectief (2001 of meest recente eerdere jaar) 
 BBP per hoofd 

(lopende US$) 
Lopende rekening 

(% BBP) 
Overheidstekort  

(% BBP) 

Nederlandse Antillen 15.624 -5,5 -4,1 

Aruba 20.310 21,7 -3,9 

Antigua en Barbados 9.841 -13,8 -2,1 

Bahamas 16.424 -3,9 -2,5 

Barbados 9.534 -6,4 -2,0 

Belize 3.166 -14,2 -12,6 

Dominica 3.730 -18,9 -2,1 

Grenada 4.866 -15,9 -3,6 

Guyana 908 -18,8 -7,2 

Jamaica 3.758 -5,3 -3,5 

St. Kits en Nevis 8.014 -32,9 -10,5 

St.Lucia 4.233 -12,5 0,0 

St. Vincent en Grenadines 3.165 -12,3 -2,2 

Suriname 1.663 -25,4 0,2 

Trinidad en Tobago 6.212 3,8 -0,5 

Venezuela 5.166 3,2 -6,4 

Bron: IMF. 

 

De totale werkgelegenheid is in de periode 1996 tot en met 2002 met 4,5% afgenomen terwijl 
tegelijkertijd de geregistreerde werkloosheid iets is gedaald naar om en nabij 10% van de 
beroepsbevolking. Deze paradox wordt verklaard door de sterke migratie uit de Antillen (de 
totale bevolkingsomvang nam met ruim 3% af) en een lagere arbeidsparticipatie welke 
terugliep van 70% naar 67% van de bevolking in de leeftijdsgroep van 16–64 jaar. Het 
opleidingsniveau van de Antilliaanse bevolking is hoog, zeker in vergelijking met andere 
landen in de regio. Dit schept verwachtingen qua salariëring die niet altijd waar gemaakt 
kunnen worden in de Antillen zelf. Gevolg hiervan is dat er een instroom is van buitenlanders 
uit de regio voor de lager betaalde banen en een uitstroom van Antillianen naar het 
buitenland. De kansen voor de hoger opgeleiden liggen met name bij de financiële sector, 
waar de werkgelegenheid afneemt en bij de gezondheidszorg en onderwijs waar de 
werkgelegenheid wel toeneemt. 

Tabel  2-2 geeft de verdeling van de werkzame beroepsbevolking over de belangrijkste 
economische sectoren sinds 1994. De tabel laat duidelijk zien dat de werkgelegenheid in de 
belangrijkste sectoren (Industrie, Bouwnijverheid, Diensten en Overheid) is afgenomen. De 
grootste groei van de werkgelegenheid vindt plaats in Landbouw en Visserij. Het aandeel van 
deze sector in de totale werkgelegenheid blijft echter gering met net iets meer dan 1 procent. 
Bij eventuele toetreding tot de EU zou deze groei nog aanzienlijk versneld kunnen worden 
omdat de concurrentiepositie van de sector verbetert, gezien de beschermende maatregelen 
die de EU toepast voor deze sector. De werkgelegenheid in de bouwnijverheid is het sterkst 
gedaald vooral als gevolg van afnemende investeringen. 
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Tabel  2-2 Werkzame bevolking naar economische activiteit, Curaçao 

 1994 1995 1996 1997 1998 1999/2000 
Jaarlijkse 

groei

Landbouw/Visserij 328 415 429 513 520 564 10,4

Mijnbouw 117 89 89 130 92 135 2,6

Industrie 5.873 5.789 5.831 5.402 4.681 4.677 -4,1

Openbare nuts 
bedrijven 947 927 920 907 886 906 -0,8

Bouwnijverheid 4.696 4.795 4.977 4.685 4.179 3.690 -4,3

Handel 10.311 10.221 10.760 10.687 10.122 9.861 -0,8

Hotels en Restaurants 3.765 3.751 3.984 3.923 3.590 3.668 -0,5

Vervoer 3.931 3.924 4.163 4.199 3.995 4.029 0,4

Banken 3.592 3.454 3.692 3.694 3.630 3.466 -0,6

Zakelijke 
dienstverlening 3.315 3.154 3.511 3.868 3.864 4.046 3,7

Overheid 6.087 5.728 5.894 5.721 5.562 4.991 -3,5

Onderwijs 2.527 2.504 2.821 2.809 2.737 2.916 2,6

Gezondheidszorg 4.200 4.156 4.422 4.277 4.118 4.250 0,2

Overige diensten 5.033 5.152 5.471 5.428 4.986 5.037 0,0

Totaal 54.721 54.059 56.964 56.245 52.962 52.237 -0,8

Bron: CBS LFSS. 

Tabel  2-3 Voornaamste handelspartners van de Nederlandse Antillen 

 
Importen (cif), naar herkomst 

(Excl. Olieproducten) 

Exporten naar bestemming 

(Excl. Olieproducten) 

 2000 2001 2002 2000 2001 2002 

Noord Amerika 46,6 41,6 44,7 20,1 15,2 16,3 

Midden Amerika 3,4 3,1 3,1 1,4 2,7 2,9 

Cariben 5,6 4,8 5,1 20,2 27,4 31,9 

Zuid Amerika 5,4 5,0 5,3 40,9 44,9 34,3 

Europese Unie 19,4 24,0 21,4 14,5 7,6 12,8 

overig Europa 0,7 0,6 0,7 0,2 0,1 0,2 

Azië 17,4 19,4 18,2 0,8 1,0 0,8 

Rest v/d wereld 1,4 1,3 1,3 1,9 1,1 0,8 

       

Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Bron: Centrale Bank van de Nederlandse Antillen. 
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Tabel  2-4 Voornaamste handelspartners van Curaçao en Bonaire, exclusief Free Zone 

 
Importen (cif), naar herkomst 

(Excl. Olieproducten) 

Exporten naar bestemming 

(Excl. Olieproducten) 

 2000 2001 2002 2000 2001 2002 

Noord Amerika 46,6 40,7 42,1 15,2 20,0 15,5 

Midden Amerika 3,1 2,7 3,1 0,7 0,8 1,1 

Cariben 5,1 4,5 4,6 19,2 30,8 20,4 

Zuid Amerika 8,7 7,1 8,6 14,6 16,1 15,2 

Europese Unie 27,7 34,4 32,8 48,1 29,9 45,5 

overig Europa 0,5 0,3 0,4 0,4 0,1 0,4 

Azië 6,8 8,9 6,9 0,2 0,7 0,2 

Rest v/d wereld 1,6 1,4 1,5 1,4 1,7 1,7 

       

Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Bron: Centrale Bank van de Nederlandse Antillen. 

Tabel  2-5 Voornaamste handelspartners van de Free Zone 

 
Importen (cif), naar herkomst 

(Excl. Olieproducten) 

Exporten naar bestemming 

(Excl. Olieproducten) 

 2000 2001 2002 2000 2001 2002 

Noord Amerika 6,0 4,6 4,1 5,8 4,1 2,4 

Midden Amerika 8,9 7,3 6,6 2,1 3,7 4,2 

Cariben 0,6 2,1 3,4 23,4 27,8 39,6 

Zuid Amerika 4,6 4,0 2,5 63,2 60,4 49,8 

Europese Unie 17,4 14,4 9,7 2,9 2,1 2,2 

overig Europa 1,5 1,8 2,1 0,2 0,1 0,1 

Azië 59,3 64,5 70,3 1,2 1,3 1,2 

Rest v/d wereld 1,7 1,3 1,3 1,3 0,6 0,5 

       

Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Bron: Centrale Bank van de Nederlandse Antillen. 

S255rap 11



 

Tabel  2-6 Voornaamste handelspartners van Bovenwindse eilanden 

 
Importen (cif), naar herkomst 

(Excl. Olieproducten) 

Exporten naar bestemming 

(Excl. Olieproducten) 

 2000 2001 2002 2000 2001 2002 

Noord Amerika 77,1 84,4 85,8 82,3 75,2 76,5 

Midden Amerika 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Cariben 10,1 8,8 8,0 9,8 19,2 18,6 

Zuid Amerika 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Europese Unie 5,9 5,4 5,0 2,5 2,5 4,3 

overig Europa 0,4 0,4 0,1 0,0 0,2 0,0 

Azië 5,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 

Rest v/d wereld 0,9 0,8 1,1 5,1 2,8 0,7 

       

Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Bron: Centrale Bank van de Nederlandse Antillen. 

 

In het kader van de discussie LGO of UPG zijn herkomst en bestemming van internationale 
goederenstromen van belang. Tabellen 2.3 en 2.4 laten zien dat voor wat betreft invoer de 
Antillen sterk afhankelijk zijn van de Verenigde Staten. Ruim 40% van de totale invoer komt 
uit Noord Amerika. Als we daarbij de invoer uit andere dollarlanden optellen kunnen we 
constateren dat meer dan 50% van de totale invoer afkomstig is uit de Dollarzone. Voor de 
Bovenwindse eilanden geldt dit in versterkte mate. Hier komt rond de 80% uit Noord 
Amerika en 90% uit de gehele Dollarzone. Minder dan een kwart van de invoer op de 
Antillen is afkomstig uit de Eurolanden. De uitvoer is relatief sterk geconcentreerd op de 
nabij gelegen regio en op Europa. Voor de Bovenwindse eilanden geldt dat ook de uitvoer in 
hoofdzaak gericht is op Noord Amerika terwijl een ander substantieel deel naar de Cariben 
gaat. 

De in- en uitvoer van diensten zijn geconcentreerd op de dollarlanden. Het overgrote deel van 
de uitvoer van diensten waarvan de toeristenindustrie veruit het grootste deel uitmaakt, is 
dollar georiënteerd. Hierbij moeten twee kanttekeningen worden gemaakt. Ten eerste stijgt 
het aandeel van toeristen uit de EU sinds kort relatief sterk. Ten tweede bestaan hierbij 
significante verschillen tussen de verschillende eilanden die tot de Antillen behoren. De 
bovenwindse eilanden zijn aanmerkelijk meer georiënteerd op de Verenigde Staten dan de 
benedenwindse eilanden. 

Boven beschreven ontwikkelingen geven een gemengd beeld. Aan de ene kant zijn de 
Antillen beter in staat geweest hun groei op peil te houden in een tijd van mondiale recessie 
dan de meeste andere vergelijkbare landen in de regio. Anderzijds komen gaandeweg meer 
structurele zwakheden aan het licht. De Antillen zijn niet overmatig gezegend met natuurlijke 
hulpbronnen. Weliswaar bezitten zij een relatief goed opgeleide bevolking, maar zoals eerder 
vermeld, migreren veel Antillianen naar Nederland. Voorts zijn de mogelijkheden voor 
uitbreiding van de toeristenindustrie niet ongelimiteerd. Hierbij moet wel worden 
aangetekend dat het potentieel grote verschillen vertoont van eiland tot eiland. De smalle 
economische basis zorgt voor een sterke afhankelijkheid van het buitenland voor wat betreft 
de voorziening van de meeste producten, en beperkte mogelijkheden voor uitvoer van 
goederen. Als gevolg is de lange termijn groei zeer bescheiden, en zelfs negatief over de 
afgelopen 5 tot 6 jaar, en nauwelijks voldoende om de natuurlijke aanwas van de bevolking 
bij te houden. Gaandeweg heeft dat geleid tot toegenomen macro-economische 
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onevenwichtigheden, wat vooral tot uitdrukking komt in het tekort op de overheidsbegroting 
en de daaraan gerelateerde toename in de schuld van de overheid. Verder is er sprake van 
langdurige werkloosheid die zich lijkt te stabiliseren op zo’n 12% van de beroepsbevolking. 
Een andere indicatie van een structureel achterblijvende economie is de afname in de 
investeringsquote. Deze meer structurele elementen hebben zich (nog) niet vertaald in 
oplopende tekorten op de lopende rekening van de betalingsbalans of in een onhoudbare druk 
op de koppeling van de Antilliaanse gulden aan de dollar. Een voorzichtig monetair beleid is 
hier debet aan. De vraag in het kader van deze studie is in hoeverre de Antillianen in staat zijn 
het hoofd te bieden aan een verdere structurele verzwakking en of dit sterker zal zijn onder 
een LGO- of UPG-regime. Om dit te onderzoeken wordt hieronder meer naar de toekomst 
gekeken. 

2.3 TOEKOMST BIJ ONGEWIJZIGD BELEID 

Recentelijk heeft het IMF in het kader van een Artikel IV consultatie uitgebreid gerapporteerd 
over de economische situatie in de Nederlandse Antillen11. In het kader van deze consultatie 
heeft het Fonds ook middellange termijn voorspellingen gedaan. Deze laten zien dat onder de 
huidige beleidsvoornemens de economische situatie in de Antillen dramatisch zal 
verslechteren. Na een vijftal jaren wordt een sterk negatieve economische groei voorspeld 
terwijl tegelijkertijd de overheidsfinanciën volledig uit de hand lopen en de betalingsbalans 
verslechtert door sterk achterblijvende uitvoeropbrengsten. De belangrijkste conclusie is dat 
het huidige beleid niet vol te houden is. 

De uitkomsten van dergelijke exercities blijken vaak extreem gevoelig te zijn voor de 
veronderstellingen die worden gemaakt over het verloop van de wereldeconomie. Deze 
gevoeligheid is des te groter in geval van een kleine, open economie zoals de Antilliaanse. De 
IMF-berekeningen maken niet duidelijk welke veronderstellingen hierover zijn gemaakt, 
hoewel bij een optimistischer kijk op de wereldeconomie de uitkomsten ongetwijfeld minder 
desastreus zouden uitpakken. Om de marges voor het beleid te onderzoeken hebben wij een 
vergelijkbare exercitie uitgevoerd voor de periode 2003-2020 met het door ons ontwikkelde 
model. Daarbij is nagegaan hoe het model de economische ontwikkelingen voorspelt bij 
verschillende veronderstellingen met betrekking tot de wereldhandel. Het pessimistisch 
scenario gaat uit van een continuering van de wereldwijde economische stagnatie. Het 
tweede, het optimistische scenario veronderstelt een herstel van de wereldhandelsgroei tot een 
niveau van de eerste helft van de jaren 90. 

De toekomst laat zich nauwelijks voorspellen en de timing van neergang en herstel zijn veelal 
helemaal niet te voorzien. Daarom doen we geen uitspraak over welke van de twee scenario’s 
het meest waarschijnlijk is. De waarheid zal wellicht ergens in het midden liggen. Wel bieden 
de scenario’s de mogelijkheid in te schatten of de overheid zijn huidige beleid kan 
continueren, en waar de grootste problemen zich zullen gaan voordoen. 

Hoewel minder dramatisch dan de IMF-voorspellingen schetst ook dit model een weinig 
florissant beeld als het huidige beleid wordt voortgezet12. Onder de pessimistische aanname 
dat de wereldhandel zich voorlopig niet herstelt is de jaarlijkse economisch groei van de 

                                                                  
11 Zie: “Kingdom of the Netherlands – Netherlands Antilles: 2003 Article IV Consultation – Staff 

report”, June 2003. 
12 Ongewijzigd beleid is in zijn algemeenheid moeilijk houdbaar. Het is namelijk nauwelijks 

voorstelbaar dat een overheid niet reageert als onevenwichtigheden toenemen. Toch is dat hier 
verondersteld door aan te nemen dat de uitgaven exclusief rentebetalingen in procenten van het 
BBP constant zijn. 
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Antillen gemiddeld negatief over de komende 15 jaar. Dit is vooral desastreus voor het tekort 
op de overheidsbegroting dat tot een niet meer te financieren omvang toeneemt. Voorts vallen 
de investeringen zo goed als stil en nemen de andere binnenlandse bestedingen en de exporten 
af. In dit opzicht illustreert het model een typisch geval van ‘crowding out’ van private sector 
activiteiten. Eén en ander leidt tot een verdere toename van de werkloosheid zelfs onder de 
veronderstelling dat een gedeelte van de werkloosheid wordt ‘geëxporteerd’ naar Nederland. 

Tabel  2-7 Projectie bij ongewijzigd beleid, pessimistisch scenario 

 2003-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2020 

BBP (gemiddeld jaarlijkse groeivoeten) 0,0 0,0 -0,1 -0,2 

gemiddelde niveaus 

Werkloosheid als % beroepsbevolking 16,4 19,0 21,1 22,7 

Investeringen als % BBP 19,1 15,9 14,2 10,6 

Lopende rekening betalingsbalans als % BBP -3,4 -0,9 -1,5 -2,1 

Begrotingstekort overheid, als % BBP 9,6 13,0 18,6 30,0 

Voor gedetailleerde informatie zie Annex 1 tabel 1. 

 

Een meer optimistische visie op de toekomst van de wereldhandel biedt wel meer maar niet 
veel meer perspectief. Tabel  2-8 presenteert het optimistische scenario dat een herstel van de 
wereldhandel veronderstelt. Dit scenario laat zien dat de Antillen maar in beperkte mate 
profiteren van de veronderstelde opleving in de wereldeconomie. Ook onder deze meer 
positieve veronderstellingen van de wereldeconomie wordt de private sector verdrongen door 
het steeds groter beslag dat de overheid legt op het totaal, hoewel dit effect geringer is dan in 
het eerder besproken scenario. De groei blijft zeer bescheiden terwijl de werkloosheid op een 
voor de lange termijn onaanvaardbaar niveau van ongeveer 16% van de beroepsbevolking 
blijft. Verder worden ook de begrotingsperikelen van de overheid niet opgelost. Het 
overheidstekort loopt op tot 12,6% van het BBP, aanzienlijk minder dan in de eerdere variant, 
maar op den duur niet houdbaar vanwege een daardoor oplopende schuldquote. 

Tabel  2-8 Projectie bij ongewijzigd beleid, optimistisch scenario 

 2003-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2020 

BBP (gemiddeld jaarlijkse groeivoeten) 1,5 3,0 1,3 1,6 

gemiddelde niveaus 

Werkloosheid als % beroepsbevolking 16,1 15,7 16,0 16,4 

Investeringen als % BBP 19,1 17,1 15,6 14,2 

Lopende rekening betalingsbalans als % BBP -2,4 0,6 0,1 -0,1 

Begrotingstekort overheid, als % BBP 8,8 8,1 9,7 12,6 

Voor gedetailleerde informatie zie Annex 1 tabel 2. 

 

De algemene conclusie van deze berekeningen is dat de perspectieven voor de economie van 
de Nederlandse Antillen bij ongewijzigd overheidsbeleid verre van florissant zijn. Zelfs bij 
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een optimistische kijk op de ontwikkeling van de wereldhandel is het herstel van economische 
groei onvoldoende om een stijging van het reële inkomen per capita te garanderen13. 

Een dergelijk pessimistisch perspectief vraagt onder elk regime om drastische maatregelen. 
De reden dat we de berekeningen in het kader van deze studie presenteren is dat ze duidelijk 
illustreren dat de beleidsmogelijkheden, en daarmee de perspectieven op groei, aanzienlijk 
toenemen als de Antillen in staat zijn te profiteren van een groei in de voor deze 
eilandengroep relevante wereldhandel. De vraag in deze studie is of deze mogelijkheden beter 
uitgebaat kunnen worden onder LGO of onder UPG. Op deze vraag komen we hieronder 
terug. 

2.4 BELEIDSRUIMTE ONDER VERSCHILLENDE REGIMES 

De vraag die in het kader van onderhavige studie beantwoord moet worden is welk regime, de 
huidige LGO-status of die van UPG14, de beste perspectieven biedt op herstel in de richting 
van duurzame economische ontwikkeling. Bij de beantwoording van deze vraag zijn de 
mogelijkheden die de verschillende regimes bieden van essentieel belang. In dit kader kunnen 
we voor het geval van LGO kort zijn. Dit associatieverdrag stelt geen specifieke eisen met 
betrekking tot fiscaal en monetair beleid van de overheid. Desondanks geldt ook bij 
continuering van de associatie dat de overheid een beleid moet voeren dat zicht geeft op 
herstel van de huidige onevenwichtigheden. Dit geldt voor welke variant of staatsvorm dan 
ook. Zo niet dan zal naar verwachting op den duur de wal het schip keren. Zowel de IMF-
berekeningen als onze eigen inschattingen laten dit duidelijk zien. Voordat dit gebeurt zullen 
de voorwaarden voor steun van buiten, en in dit specifieke geval vanuit Nederland, worden 
aangescherpt om te voorkomen dat de verslechtering onomkeerbaar wordt. 

Onder de status van UPG zijn de eisen van gezond financieel economisch beleid meer 
geformaliseerd. De toetreding tot de groep van UPGs betekent de facto toetreding tot de 
Europese Unie en daarmee conformering aan de afspraken gemaakt tussen de lidstaten. Deze 
betreffen ook afspraken met betrekking tot begrotings- en schuldenbeleid. Als daarenboven 
de Euro wordt geïntroduceerd zijn deze afspraken nog verder aangescherpt. Dit betekent dat 
de Nederlandse Antillen zich zullen moeten houden aan de voorwaarden die zijn neergelegd 
in het Groei- en Stabiliteitspact. De meest in het oog springende afspraken zijn in dit kader 
dat het tekort op de overheidsbegroting niet groter mag zijn dan 3% van het BBP en dat de 
overheidsschuld moet dalen en in ieder geval kleiner moet zijn dan 60% van het BBP15. Op 
dit moment zijn de Nederlandse Antillen daar nog ver vanaf. Hierbij moet worden 
aangetekend dat indien wordt besloten tot statuswisseling een voldoende lange termijn kan 
worden afgesproken om deze doelstellingen te behalen. Naast deze macro-economische eisen 
stelt het verdrag van Europa ook eisen met betrekking tot het belastingregime en afdrachten 
aan Brussel. Deze eisen hebben eveneens fiscale gevolgen waarop later in dit document wordt 

                                                                  
13  Het reële inkomen per capita neemt wel toe als de bevolkingsgroei afneemt door continuering van 

de huidige emigratiestromen. 
14  In principe bestaan er nog andere mogelijkheden, zoals een ‘status aparte’ of aansluiting bij een 

regionaal samenwerkingsverband. Deze varianten vallen echter buiten het bestek van deze studie. 
15  Een UPG is lid van de EU via het ‘moederland’, in dit geval dus het Koninkrijk der Nederlanden. 

Onduidelijk is of elke individuele UPG moet voldoen aan deze voorwaarden of dat het 
‘moederland’ inclusief UPG gezamenlijk valt onder deze conditie. Het is wel aannemelijk dat in het 
laatste geval eisen zullen worden gesteld door het ‘moederland’ die min of meer overeenkomen met 
de eisen gesteld voor het totaal. Hier is aangenomen dat de EU-eisen rechtstreeks worden vertaald 
naar dezelfde eisen voor de onderdelen. 
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terug gekomen. Hier concentreren we ons op de meer macro-economische eisen ter zake van 
tekort en schuld. 

De bovengegeven scenario’s laten duidelijk zien dat deze voorwaarden gemakkelijker 
haalbaar zijn bij een meer florissante ontwikkeling van de wereldeconomie, of in andere 
woorden als de UPG-status ertoe leidt dat de voor de Antillen relevante wereldhandel sneller 
groeit. Ter illustratie hebben we de effecten berekend in geval de wereldinvoer vanuit de 
Antillen met 1% punt per jaar extra groeit. De resultaten in de tabel zijn voor de 
desbetreffende variabelen gepresenteerd als de gecumuleerde effecten in afwijking van de 
voor de deelperiode voorspelde waarde volgens het optimistisch scenario. Zo laat de tabel 
zien dat in de periode 2016-2020 het BBP als gevolg van de verandering 2,8% hoger is dan 
het niveau van het BBP in het optimistisch scenario. Het begrotingstekort is in die periode 
0,9 procentpunten lager dan in het optimistisch scenario. De resultaten weergegeven in Tabel 
 2-916 laten duidelijk zien dat in een dergelijke situatie de maatregelen nodig voor herstel van 
de onevenwichtigheden minder drastisch behoeven te zijn. Niet alleen neemt de 
productiegroei toe en daarmee de werkgelegenheid, ook verminderen de tekorten op de 
lopende rekening van de betalingsbalans en op de overheidsbegroting. 

Tabel  2-9 Extra groei van de wereldhandel met 1 % permanent 

 2003-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2020 

BBP (verschil in % van optimistisch scenario) 0,8 1,8 2,3 2,8 

Gemiddeld % verschil t.o.v. optimistische scenario 

Werkloosheid als % beroepsbevolking -0,1 -0,4 -0,4 -0,5 

Investeringen als % BBP 0,0 0,0 0,0 0,1 

Lopende rekening betalingsbalans als % BBP 0,3 0,1 0,2 0,1 

Begrotingstekort als % BBP -0,3 -0,5 -0,7 -0,9 

Voor gedetailleerde informatie zie Annex 1 tabel 3. 

 

De vraag is natuurlijk of de Antillen in staat zijn de UPG-status volledig uit te buiten en of dit 
profijtelijker is dan de mogelijkheden die de LGO-status biedt. Wat betreft het laatste zijn de 
mogelijkheden voor verdere uitbating van de mogelijkheden gaandeweg steeds geringer 
geworden. Terwijl in het begin van de jaren 90 de Antillen optimaal gebruik hebben gemaakt 
van de mogelijkheden die de wetgeving bood vooral op het gebied van in- en uitvoer van rijst 
en suiker, zijn deze mogelijkheden in de loop van de jaren 90 gaandeweg steeds verder 
ingeperkt (zie ook hoofdstuk  3). Het is te verwachten dat deze mogelijkheden in de toekomst 
nog verder zullen afnemen. In termen van de modelvarianten zou dit betekenen dat de voor de 
Antillen relevante wereldhandel eerder zal afnemen dan toenemen. Dit betreft vooral de 
handel in goederen. Voor de uitvoer van diensten, voor het overgrote deel bestaande uit 
toerisme en opbrengsten uit internationale financiële dienstverlening, ligt het ingewikkelder. 
Op dit moment is het toerisme sterk gericht op de Verenigde Staten17 terwijl naar verwachting 
de verandering van status een heroriëntering van de toeristenstromen teweeg zal brengen, 

                                                                  
16  Bij deze berekening is uitgegaan van het optimistische scenario als ‘baseline”. 
17  Er bestaan hier significante verschillen tussen de verschillende eilanden van de Nederlandse 

Antillen. Dit impliceert dat een mogelijke verschuiving van de oorsprong van de toeristen 
verschillende effecten heeft op de verschillende eilanden. Bij de beoordeling van de mogelijke 
effecten moet worden bedacht dat het draagvlak voor toetreding tot de UPGs als gevolg hiervan 
sterk kan verschillen tussen de individuele eilanden. Het gebruikte model discrimineert niet wat 
betreft de verschillende eilanden. 

S255rap 16



 

meer uit Europa en mogelijkerwijs minder uit de USA. De vraag is natuurlijk of de stijging 
van het aantal toeristen uit Europa opweegt tegen een mogelijke daling van het aantal uit de 
Verenigde Staten en uit andere landen in de Dollarzone. Onze inschatting is dat er 
mogelijkerwijs een tijdelijke inzinking zal optreden in het aantal van laatstgenoemde groep, 
maar dat op termijn de effecten zeer gering zullen zijn, mits de Antillen in staat zijn de 
concurrentiepositie van hun toeristenindustrie ten opzichte van de andere landen in de regio te 
behouden en mogelijkerwijs te verbeteren. Daarbij is zeker ook van belang of eventuele 
introductie van de Euro de concurrentiepositie verbetert of verslechtert18. Ter illustratie is met 
het model ook doorgerekend wat de effecten zouden zijn als de verandering per saldo een 
devaluatie van de valuta ten opzichte van het buitenland zou impliceren. De berekeningen 
laten zien dat de volume-effecten van een dergelijke wijziging gering zijn, maar dat vanwege 
het open karakter van de Antilliaanse economie de prijseffecten tamelijk omvangrijk zijn. De 
reden is dat ondanks de stijging van de invoerprijzen nauwelijks substitutie optreedt van 
invoer door lokale productie, simpelweg omdat de (fysieke) mogelijkheden daarvoor niet 
bestaan. Hierdoor vertaalt deze stijging zich zo goed als volledig in stijging van binnenlandse 
prijzen. Per saldo leidt een dergelijke verandering nauwelijks tot extra groei of verbetering 
van de betalingsbalans maar is het voordelig voor het begrotingstekort van de overheid omdat 
dit in procenten van het BBP door de inflatie wordt uitgehold (zie Tabel  2-10). 

Tabel  2-10 Extra groei van de buitenlandse prijzen met 1 % permanent 

 2003-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2020 

BBP (verschil in % van optimistisch scenario) -0,0 0,4 0,4 0,6 

gemiddeld % verschil t.o.v. optimistische scenario 

Werkloosheid als % beroepsbevolking -0,0 -0,1 -0,1 -0,1 

Investeringen als % BBP -0,0 0,1 0,2 0,5 

Lopende rekening betalingsbalans als % BBP 0,2 0,3 0,4 0,5 

Begrotingstekort als % BBP -0,2 -0,8 -1,6 -2,8 

Voor gedetailleerde informatie zie Annex 1 tabel 4. 

 

2.5 EERSTE CONCLUSIE 

De Antilliaanse economie staat er niet goed voor. Afnemende economische groei en 
toenemende onevenwichtigheden vragen om maatregelen onder welke status dan ook. 
Modelberekeningen laten zien dat de intensiteit van zulke maatregelen sterk afhangt van wat 
er in de buitenwereld gebeurt. Continuering van de huidige wereldwijde economische recessie 
vereist dermate ingrijpende maatregelen dat het nauwelijks voorstelbaar is dat daarvoor op dit 
moment voldoende politiek draagvlak te vinden is. In zo’n situatie neemt de afhankelijkheid 
van hulp van buiten af of keert op den duur de wal het schip met als gevolg een sterke 
inkomensterugval van de gemiddelde Antilliaan. Een optimistischer beeld van de toekomstige 
ontwikkelingen van de wereldeconomie verzacht weliswaar de pijn maar maakt ingrijpen niet 
overbodig. De vraag in het kader van deze studie is of een drastische economisch politieke 
koerswijziging meer kans van slagen heeft als LGO of als UPG. Naar verwachting zullen de 
handelsvoordelen die het LGO-associatieverdrag bood en waarvan de Antillen in het recente 
verleden optimaal gebruik hebben gemaakt gaandeweg aan steeds strengere regels worden 

                                                                  
18 Na introductie van de euro in het Franse deel van Sint Maarten worden de dollar en de euro in feite 

zonder problemen naast elkaar als betaalmiddel gebruikt. 
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onderworpen. In modeltermen betekent dit dat de voor de eilandengroep relevante 
wereldinvoer eerder zal afnemen dan toenemen. Als gevolg is wellicht het boven 
gepresenteerde pessimistische scenario eerder relevant dan het optimistische scenario. 
Omgekeerd hangen veel van de voordelen van de UPG-status af van of de Antillen in staat 
zijn optimaal te profiteren van het gaan behoren tot een groot handelsblok. Gezien de 
inventiviteit in het verleden lijkt enig optimisme in dit opzicht op zijn plaats. In dat geval is 
wellicht het bovengeschetste optimistische scenario relevant. Zoals gezegd in alle gevallen 
zijn ingrijpende maatregelen noodzakelijk. Zij zouden echter aanzienlijk minder ingrijpend 
kunnen zijn bij volledige uitbating van de voordelen die UPG biedt. 

Hier zijn we vooral ingegaan op mogelijke effecten betrekking hebbend op de buitenwereld. 
Daarnaast impliceert de UPG-status tevens het voldoen aan condities gesteld onder het 
verdrag van Europa met betrekking tot fiscaal en monetair beleid. Hierop wordt verder 
ingegaan in hoofdstuk 5 van dit document. 
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3 LGO-STATUS 

3.1 INLEIDING 

De Europese Unie (EU) onderscheidt verschillende vormen van samenwerking en integratie. 
Deze kunnen als volgt worden gerangschikt19: 

− De 15 lidstateni, met ingang van 2004 wordt het aantal uitgebreid tot 25. 
− De Ultraperifere Gebieden (UPG). Deze gebieden hebben een speciale band met één 

van de lidstaten en zijn daarmee onderdeel van de EU. Voor hen gelden speciale 
regelingen gebaseerd op hun afstand tot het continent Europa, hun eilandkarakter, 
kleinschaligheid en fysieke omstandigheden.ii 

− De Landen en Gebieden Overzee (LGO) hebben eveneens een speciale band met één 
van de lidstaten maar vormen geen onderdeel van de EU.iii 

− De landen die vroeger een band hadden met één van lidstaten maar nu onafhankelijk 
geworden zijn, de landen in Afrika, de Cariben en de Pacific (ACP)iv. 

− Overige landen. 

LGO’s hebben een preferentiële toegang tot de interne markt van de Europese Gemeenschap. 
Verder gaat het onderliggende verdrag vooral in op non-discriminatie aan de kant van de 
LGO en aan de kant van de lidstaten wat betekent dat het bevoordelen of benadelen van één 
lid van de Europese Gemeenschap ten opzichte van andere lidstaten en het heffen van 
douanerechten op goederen uit de Europese Gemeenschap verboden is. Hier zijn wel 
uitzonderingen van toepassing. Dit hoofdstuk beschrijft de economische mogelijkheden die 
het LGO-associatieverdrag heeft geboden en nog biedt. Dit beperkt zich niet alleen tot hoe de 
Nederlandse Antillen daarvan tot nu toe gebruik hebben gemaakt maar er is tevens onderzocht 
of alle mogelijkheden die het Verdrag biedt, zijn benut. 

3.2 HET LGO-ASSOCIATIEBESLUIT VAN 1991 EN 2001. 

De hoofdlijnen van de LGO-EU associatie zijn vastgelegd in de artikelen 181-188 van het 
EU-Verdrag. De samenwerking tussen de EU en de LGOs is in artikel 1 van de Algemene 
Voorzieningen omschreven als: 

“De LGO-EU Associatie heeft als basis de doelstelling verwoord in Artikel 182 
van het Verdrag, namelijk de economische en sociale ontwikkeling van de LGO’s 
te bevorderen en een hechte economische betrekking te bewerkstelligen tussen 
hen en de Gemeenschap als geheel. 
Het zal de doelstellingen nastreven die vastgelegd zijn in Artikel 183 van het 
Verdrag in overeenstemming met de principes opgenomen in Artikel 184 tot 188 
van het Verdrag door zich te richten op het verminderen, voorkomen en 
uiteindelijk uitbannen van armoede en op de stapsgewijze integratie in de 
regionale en wereld economieën.” 

Aan het Verdrag van Amsterdam (1997) is Verklaring 36 toegevoegd. Hiermee wordt de 
Europese Commissie verzocht de regelingen van de Associatie te herzien met het oog op het 
verder ontwikkelen van economische relaties tussen de LGOs en de EU. 

                                                                  
19  De voetnoten i, ii, iii etc verwijzen naar de eindnoten in Annex 4. 
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De belangrijkste elementen van de hierboven genoemde artikelen 183-188 zijn: 

− EU-lidstaten zullen alle LGOs wat betreft handel op dezelfde wijze behandelen als een 
EU-lidstaat (art. 183). 

− Elke LGO zal wat betreft handel alle EU-lidstaten op dezelfde wijze behandelen (art. 
183). 

− De EU-lidstaten zullen bijdragen aan de investeringen noodzakelijk voor de 
ontwikkeling van de LGOs (art. 183). 

− De EU zal geen invoerrechten heffen op goederen afkomstig uit de LGOs (art. 184). 
− Het is LGOs verboden invoerrechten te heffen op goederen afkomstig van EU-lidstaten 

of andere LGOs (art 184-2); invoerrechten zijn wel toegestaan als deze dienen om de 
economische ontwikkeling in de LGO te stimuleren of als ze dienen als belangrijkste 
inkomensbron voor de overheid (art 184-3). 

De LGO-EU associatie is verder uitgewerkt in het LGO-Besluit, vastgesteld door de 
Ministerraad van de EU20 voor een bepaalde periode. Het meest recente LGO-Besluit dateert 
van 27 november 2001 en is van kracht voor de periode van 2 december 2001 tot 31 
december 201121. Het voorlaatste besluit dateert van 1991, vastgesteld voor de periode van 
maart 1990 tot februari 2000, later verlengd tot december 2001.22

De twee belangrijkste elementen van de LGO-EU associatie zijn: 

− de samenwerking op het terrein van ontwikkelingsfinanciering23 en 
− de economische en handelssamenwerking24. 

Hieronder wordt achtereenvolgens op beide elementen in meer detail ingegaan. 

3.3 GEBRUIK VAN DE FINANCIERINGSINSTRUMENTEN 

De instrumenten voor ontwikkelingsfinanciering omvatten: 

− Financiële assistentie van het Europese Ontwikkelingsfonds (EDF: European 
Development Fund; zie LGO-Besluit annex II-A). 

− Leningen van de Europese Investeringsbank (EIB: European Investment Bank; zie 
LGO-Besluit annex II-B). 

− De LGO-investeringsfaciliteit (Zie LGO-Besluit, annex II-C). 
− Additionele steun in het geval van korte termijn fluctuaties van exportinkomsten (zie 

LGO-Besluit, annex II-D). 
− Budgetsteun voor ontwikkelingslanden (zie LGO-Besluit, annex II-E). 
− Deelneming in speciale programma’s van de Europese Commissie (zie LGO-Besluit, 

annex II-F) 

                                                                  
20  Er is dus geen sprake van een LGO-Associatieverdrag ondertekend door de EU en de LGOs. 
21  Council decision 2001/822/EC. Zie Official Journal L314. 
22  EU besluit 91/482/EEC. 
23  Zie LGO-Besluit 2001, Deel drie, titel I, en de annexen II-A tot II-F. 
24  Zie LGO-Besluit 2001, Deel drie, titel II, en annex III. 
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Over de afgelopen 3 EDF-programma’s hebben de Nederlandse Antillen de beschikking 
gekregen over ruim € 35 miljoen, of een kleine 18% van het totaal dat onder deze 
programma’s voor de groep van LGOs was uitgetrokken. Daarmee steken de Antillen gunstig 
af bij een aantal andere LGOs van vergelijkbare omvang en met vergelijkbare 
omstandigheden. Hoewel het aandeel van de Antillen in de totale allocatie onder EDF 9 iets is 
gedaald is het met bijna 16% nog steeds aanzienlijk. 

Tabel  3-1 Toewijzingen en gebruik van EDF fondsen door de Nederlandse Antillen en de 
LGOs per 3-5-2002 (in miljoen euro’s) 

  EDF 6 + 7 + 8 EDF 9 

 Toewijzingen Goedkeuringen Betalingen Toewijzingen 

Nederlandse Antillen:   

Indicatief programma  70,3 33,4 23,1 20,0 

Rentesubsidies 1,4 1,4  

Risicokapitaal 6,8 6,8  

Transfers van vorige EDF’s 6,7 4,8 3,9  

Totaal  46,4 35.2  

Alle LGOs    

Indicatief programma  289,4 186,3 131,0 127,1 

Rentesubsidies 8,6 8,0  

Risicokapitaal 49,6 38,1  

Vluchtelingenhulp 0,3 0,3  

Noodhulp 1,4 1,4  

Stabex 11,2 11,2  

Sysmin 3,6 3,6  

Transfers van vorige EDF’s 18,1 11,4 8,8  

Totaal  272,3 200,2 175,0 

Bron: EC web site. 

 

Naast deze fondsen is er over de afgelopen 15 jaar nog eens zo’n ruim € 30 miljoen in de 
vorm van leningen ter beschikking gesteld aan de Antillen door de Europese Investerings-
bank. De tabellen 3.2 en 3.3 geven het overzicht van deze leningen met hun aanwending sinds 
1985. Ter vergelijking zijn ook de leningen aan Aruba en aan andere LGOs opgenomen. De 
Europese Investeringsbank stelt fondsen ter beschikking tot maximaal 50% van het te 
financieren project. Primair staan de investeringen in de EU en de landen die gaan toetreden, 
het bedrag bestemd voor de LGO’s is daarentegen afgenomen. Zo was er de laatste 5 jaar 
slechts 5 miljoen euro beschikbaar voor alle LGO’s terwijl de Antillen in 1995/1996 alleen al 
8,5 miljoen euro ontvingen. 
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Tabel  3-2 Leningen van de Europese Investeringsbank 

Land Afgelopen 5 jaar 

(in miljoen Euro) 

Nederlandse Antillen 0 

Aruba 2,5 

Alle LGOs  5,0 

ACP-Landen 78,0 

Bron: Europese Investeringsbank. 

Tabel  3-3 Eerdere leningen aan de Nederlandse Antillen 

Sector Jaar Naam Bedrag (miljoen Euro) 

Transport 1996 ACT 6 

Algemeen 1995 OBNA III Global Loan 1,5 

Algemeen 1995 OBNA III Global Loan 1 

Diensten 1992 ALM catering 3 

Energie 1992 WEB Bonaire 4 

Algemeen 1989 OBNA II 2,6 

Algemeen 1989 OBNA II 0,4 

Telecom 1988 Landsradio 3,1 

Energie 1985 KAE 1,6 

Energie 1985 KAE 7,1 

Bron: Europese Investeringsbank. 

 

3.4 GEBRUIK EN TOEPASSING VAN DE LGO-HANDELSREGELING 

De belangrijkste elementen van de LGO-handelsregeling zijn: 

− Producten van LGO-origine zijn niet onderworpen aan invoerbelasting wanneer ze in 
de EU worden ingevoerd. 

− Producten niet van LGO-origine die in vrije circulatie in een LGO zijn en waarvoor bij 
import in de LGO invoerrechten zijn betaald minimaal gelijk aan de invoerrechten van 
de EU, kunnen zonder invoerrechten in de EU worden geïmporteerd25. Dit is de 
zogenaamde ‘transshipment’ faciliteit. 

− De EU zal, behoudens enkele uitzonderingen, geen kwantitatieve beperkingen 
opleggen aan import van goederen van LGO-origine (LGO-Besluit, artikel 38). 

− LGOs mogen invoerrechten heffen op goederen afkomstig uit de EU (LGO-Besluit, 
artikel 40). (Dit lijkt in strijd met art. 184 van het EU verdrag; zie boven). 

                                                                  
25 Landbouwproducten die onder het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) vallen, sommige 

agro-industriële goederen, producten onderworpen aan importquota in de EU en producten 
onderworpen aan antidumping heffingen zijn uitgesloten van deze faciliteit. Voorts bestaat er nog 
een aantal andere beperkingen, Zie artikel 36 van het LGO-besluit. 
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− De EC kan vrijwaringmaatregelen nemen wanneer toepassing van het LGO-besluit 
leidt tot ernstige verstoring van een economische sector van de EU of één van haar 
lidstaten (LGO-Besluit, artikel 42)26. 

Een belangrijk onderdeel van de LGO-handelsregeling betreft de criteria voor het verkrijgen 
van de status van ‘LGO-origine’ voor een bepaald product. Die criteria zijn met ingang van 
het LGO-Besluit van 1991 aanzienlijk verruimd, maar vervolgens in het LGO-Besluit van 
2001 weer voor een deel beperkt. De belangrijkste elementen van de huidige criteria zijn 
opgenomen in Annex 3. 

Speciale tijdelijke ontheffingen van deze regels zijn mogelijk, mits de toegevoegde waarde 
van het product gerealiseerd in een LGO minimaal 45% van de ex-fabrieksprijs van het 
product bedraagt, en mits er geen ernstig risico of schade is voor een economische sector van 
de EU of één van haar lidstaten (Zie art. 37-7). 

3.4.1 OPKOMST VAN HET GEBRUIK VAN DE LGO-HANDELSREGELING 

Het LGO-Besluit van 1991 verruimde de mogelijkheden van de LGO-handelsregeling 
aanzienlijk, vooral door verruiming van de criteria met betrekking tot LGO-origine. In 1992 
ontdekten enkele Antilliaanse ondernemers dat de originecumulatieregel het mogelijk maakte 
rijst uit ACP-landen te importeren en die vervolgens, na een (beperkte) bewerking in de 
Nederlandse Antillen, naar de EU te exporteren, waar ze heffingvrij kon worden ingevoerd 
(zie verder par.  3.4.2). In 1995 en 1996 begonnen enkele andere ondernemers soortgelijke 
activiteiten met betrekking tot suiker. 

Volgens een studie uitgevoerd in 199727 maakten destijds de volgende Antilliaanse bedrijven 
gebruik van de LGO-handelsregeling: 

− Zes rijstverwerkingsbedrijven, waarvan 4 gestart in 1992/93 en twee in 1996/97. Deze 
bedrijven importeerden gepelde rijst uit Suriname en Guyana (twee ACP-landen), 
verwerkten deze tot half gepolijste rijst en exporteerden dit product vervolgens naar de 
EU. Op grond van de ACP/LGO-cumulatieregel was halfgepolijste rijst vrijgesteld van 
EU importheffingen. 

− Drie suikerverwerkingsbedrijven, waarvan één gestart in 1995, één in 1996 en een 
derde in 1997. De ruw-geraffineerde suiker werd geïmporteerd uit ACP-landen in de 
Caribische regio. 

− Eén zuivelbedrijf gestart in 1994 moest de productie in 1995 weer beëindigen vanwege 
het niet kunnen bemachtigen van importvergunningen voor de EU. Onlangs zijn 
nieuwe pogingen ondernomen met de export van boter. 

− Eén bedrijf dat een rijst/melkpoeder mix naar de EU exporteerde. 
− Eén bedrijf dat in 1997 startte met de export van een cacao/suiker/melkpoeder mix naar 

de EU. 
− Twee tonijnvisserijbedrijven, waarvan één gestart in 1996 en een tweede in 1997. 
− Eén bedrijf dat intra-oculaire lenzen produceerde en exporteerde. 

                                                                  
26  De EC heeft in 1997 vrijwaringmaatregelen genomen in de vorm van limitering van de import van 

Indica rijst uit de LGOs en in 1999/2000 in de vorm van een minimum importprijs voor suiker 
afkomstig uit de LGOs en later in de vorm van limitering van die import. De genoemde 
kwantitatieve beperkingen zijn vervolgens in het nieuwe LGO-besluit van 2001 opgenomen. (zie 
ook beneden).  

27  “Impact of the OCT/EU trade arrangements on the economies of the Netherlands Antilles and 
Aruba and the Common Agricultural Policy of the EU”, NEI, 1997. 
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3.4.2 RIJST 

Voor 1991 waren Guyana en Suriname de belangrijkste leveranciers van Indica rijst aan de 
EU. Die rijst kon destijds, op grond van de ACP/EU-conventie, in de EU worden 
geïmporteerd met 50% reductie op de standaard invoerheffingen (deze reductie is in 1997 
verhoogd tot 65%) tot een maximum van 125.000 MT gepelde rijst per jaar. Toen in 1991 de 
originecumulatieregel werd opgenomen in het LGO-besluit, ontstond de mogelijkheid de 
invoerheffingen geheel te vermijden, door de rijst een (beperkte) bewerking in de 
Nederlandse Antillen te laten ondergaan. Het bleek dat de uitgespaarde invoerrechten 
aanzienlijk hoger waren dan de extra kosten van transport en verwerking in de Antillen28. 
Binnen enkele jaren (1992-1994) werd nagenoeg de gehele Indica rijsthandel verlegd via de 
Antillen (en Aruba) en bovendien uitgebreid. In 1991 exporteerden Suriname en Guyana 
84.000 MT (gepelde) rijst rechtstreeks naar de EU. In 1995 was dat gedaald tot 670 MT, 
terwijl 237.000 MT via de Antillen en Aruba naar de EU werd geëxporteerd29. 

Gedurende de periode 1994-1996 namen de protesten van Zuid Europese rijstproducenten en 
rijsthandelaren tegen de import van goedkope rijst uit de Nederlandse Antillen en Aruba toe. 
Zij claimden dat de goedkope importen de oorzaak waren van het overschot en de lage prijzen 
op de Europese rijstmarkt. Vanwege deze protesten besloot de EU ministerraad in 1997 het 
LGO-besluit te amenderen30. De heffingvrije import van rijst uit LGOs, op basis van de 
ACP/LGO-cumulatieregel, werd gelimiteerd tot 160.000 MT gepelde rijst per jaar, minus de 
hoeveelheid die rechtstreeks uit de ACP-landen werd geïmporteerd (maximaal 125.000 MT 
met een 65% reductie van importbelasting). Aan het begin van elk jaar zou de EC 
importvergunningen voor LGO-rijst afgeven tot een totale hoeveelheid van 35.000 MT 
(160.000 minus 125.000). Als aan het eind van het jaar zou blijken dat de ACP-landen geen 
gebruik hadden gemaakt van hun totale quotum, dan zou het restant van dat quotum alsnog 
worden toegewezen aan de LGOs. Dit amendement impliceerde in de praktijk dat de import 
van LGO-rijst in de EU werd gelimiteerd tot 35.000 MT. Aan het begin van het jaar vroegen 
de importeurs importvergunningen aan voor zowel de 35.000 MT LGO-rijst als de 125.000 
MT ACP-rijst, om verzekerd te zijn van voldoende aanvoer gedurende het gehele jaar. 

Bovengenoemde nieuwe regulering van de LGO-rijstimport is overgenomen in het nieuwe 
LGO-besluit van 2001, met dien verstande dat de quotatoewijzing verdeeld is over drie 
tranches per jaar en dat de minst ontwikkelde LGO’s minimaal 10.000 MT van de 35.000 MT 
krijgen toegewezen (zie par.  3.2 hierboven). Deze laatste regel betekende een verdere 
verslechtering van de positie van de rijstverwerkers in de Nederlandse Antillen en Aruba. 

Bovengenoemde wijzigingen van het LGO-besluit leidde tot een drastische daling van de 
import in de EU van rijst uit de Antillen, van ca. 200 duizend MT in 1996 naar ca. 4 duizend 
MT in 2002 (zie tabellen 3.4 en 3.5), terwijl de directe export van rijst van Suriname en 
Guyana naar de EU weer was gestegen tot 131.500 MT.31

                                                                  
28  Overigens moet de reductie van de importtarieven op rijst afkomstig uit ACP-landen gepaard gaan 

met een gelijkwaardige exportheffing in het exporterende land. (zie o.a. Council Regulation 
638/2003, art.7). Als dat daadwerkelijk wordt uitgevoerd, wijzigt de kostprijs van het in de EU 
geïmporteerde product niet. Het voordeel van de ‘LGO-route’ blijft dan gelijk aan de uitgespaarde 
invoerrechten minus de additionele kosten van de LGO-route.  

29  Plus 29,000 MT via andere LGOs. Zie NEI, 1997, par. 4.2.3.  
30  Zie 97/803/EC. 
31  Zie “Sustainable exports in the framework of the EC-OCT decision”, NEI, 2000, par. 4.2. 
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Tijdens het topjaar van de rijsthandel (1996) werd de bijdrage van de rijstsector aan het BBP 
van de Nederlandse Antillen geschat op 0,9% en het positieve effect op de betalingsbalans op 
US$ 21 miljoen (zie tabel 3.4) 32. 

Tabel  3-4 Export van rijstproducten van de Antillen naar de EU van 1992 tot 1996 

 1992 1993 1994 1995 1996 

Hoeveelheid in MT  90.544 152.604 156.157 195.848 224.248 

Toegevoegde waarde in de NA (miljoen 
US$) 

9,4 16,1 15,6 19,6 21,6 

Toegevoegde waarde als % van BBP. 0,5% 0,8% 0,7% 0,9% 0,9% 

Netto effect op handelsbalans (miljoen US$) 13 21 23 22 21 

Bron: NEI, 1997, p. 29 en hfdst.3. 

Opmerking: 85,3% van de totale geëxporteerde hoeveelheid over deze periode betrof halfgepolijste rijst, 13,1% 
gebroken rijst en 1,6% witte rijst. 

Tabel  3-5 Import van rijstproducten in de EU vanuit de Antillen in MT 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

198.888 89.773 21.198 5.693 23.042 6.431 3.824 

Bron: Eurostat. 

Opmerking: In 1998 werd 11.804 MT rijst door Aruba naar de EU geëxporteerd. Het totaal van de Nederlandse 
Antillen en Aruba samen was dus 33.002 MT. Waarschijnlijk hebben andere LGOs het restant van het quotum van 
35.000 MT geheel of gedeeltelijk gebruikt. 

 

Zouden in de periode 1996 tot en met 2002 de marges gelijk gebleven zijn, dan zou als gevolg 
van de geringere hoeveelheid in MT, de toegevoegde waarde als percentage van het BBP 
gedaald zijn van de bijna 1% in 1996 naar 0,01% in 2002. Voorts moet nog opgemerkt 
worden dat sinds 1997 het financiële voordeel per MT van de ACP/LGO/EU rijsthandel t.o.v. 
de directe ACP/EU handel, drastisch is afgenomen, vanwege de geleidelijke daling van de 
importtarieven, zoals afgesproken in het kader van de WTO. De prijzen van de in de EU 
geproduceerde rijst zijn ook gedaald, wat in de EU wordt gecompenseerd met een 
inkomenssteun aan de rijstverbouwers. 

Tabel  3-6 Prijzen van rijstproducten geïmporteerd in de EU vanuit de Antillen in € per MT 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

505,6 501,3 437,1 425,1 391,7 406,3 369,8 

Bron: Eurostat. 

 

In 1998/99 heeft een Antilliaans rijstbedrijf getracht volledig gepolijste witte rijst naar de EU 
te exporteren. Die activiteit is in 2000 beëindigd vanwege te weinig volume en de 
inflexibiliteit van het EU-importlicentiesysteem. Hetzelfde bedrijf heeft toen ook onderzocht 

                                                                  
32 Een gedeelte van deze toegevoegde waarde heeft niet geleid tot inkomen in de Antillen maar bij de 

initiatiefnemers in Suriname. 
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of het voorgekookte rijst (parboiled rice) naar de EU kon exporteren. Een dergelijk product 
zou niet onder het rijstquotum vallen, omdat het een andere CN code heeft dan rijst. Vanwege 
de hoge investeringskosten heeft het bedrijf dit plan laten varen. 

3.4.3 RECENTE SITUATIE 

Uit publicaties in de Official Journal blijkt dat in 2002 importvergunningen zijn verleend 
voor: 

− De import van 125.000 MT rijst rechtstreeks uit ACP-landen; dus het totale quotum. 
− De import van 25.000 MT rijst uit de Nederlandse Antillen en Aruba. De 

toewijzingspercentages van de drie tranches waren respectievelijk 25%, 18% en 18% 
voor de Nederlandse Antillen, ofwel in totaal 5.083 MT. Hiervan is slechts 3.824 MT 
gerealiseerd. 

− De import van 3.289 MT rijst uit de minst ontwikkelde LGOs. Het restant van 6.711 
MT is in oktober 2002 beschikbaar gesteld voor rijstimporten uit de Nederlandse 
Antillen en Aruba. Hiervan is door de Antillen geen gebruik gemaakt. 

Voorts blijkt uit mededelingen in de Official Journal dat op de volgende wijze gebruik is 
gemaakt van de eerste en de tweede tranche van 2003: 

− Het gehele quotum van twee maal 41.667 MT voor rijst van ACP-landen is gebruikt 
(toewijzingspercentages respectievelijk: 28,4% en10,6%). 

− Het gehele quotum van twee maal 8.333 MT voor rijst uit de Nederlandse Antillen en 
Aruba is gebruikt (toewijzingspercentages respectievelijk: 48,5% en 57,6%, ofwel 
8.842 MT voor de Antillen). 

− De minst ontwikkelde LGOs hebben 2.536 MT van de eerste tranche van 3.334 MT 
gebruikt en niets van de tweede tranche van 3.333 MT. 

Uitgaande van een verder toewijzingpercentage van 50%, kunnen de Nederlandse Antillen in 
2003 maximaal 15 duizend MT exporteren. 

3.4.4 SUIKER 

Suiker was ook een aantrekkelijk product voor verhandeling via de LGOs, vanwege de hoge 
invoertarieven in de EU. In 1995 en 1996 startten twee bedrijven in de Nederlandse Antillen 
de productie van bruine suiker op basis van ruwe suiker geïmporteerd uit een ACP-land in de 
Caribische regio. De suiker werd in de Antillen gereinigd, gezeefd, besproeid met melasse, in 
blokjes geperst en verpakt. In 1997 en 1998 werd jaarlijks ca. 3.500 MT naar de EU 
geëxporteerd33. 

In 1997 startte een bedrijf in Aruba met de verwerking (zeven en malen) van witte 
geraffineerde suiker uit een ACP-land voor export naar de EU alwaar het zou worden 
aangewend voor industrieel gebruik. In 1997 werd 6.600 MT naar de EU geëxporteerd. Het 
bedrijf had een productie-uitbreiding gepland in Aruba tot 34.000 MT per jaar en wilde ook 
een fabriek bouwen in de Nederlandse Antillen. Echter de amendering van het LGO-besluit in 
1997 leek uitbreiding van de export naar de EU onmogelijk te maken, want in één van de 
amendementen werd de heffingvrije import van suiker uit de LGOs gemaximeerd op 3.000 
MT per jaar34. Echter gedurende 1998 ontdekten enkele bedrijven dat de tekst van het 

                                                                  
33  Zie NEI 2000, par. 4.3. 
34  Zie 97/803/EC. 
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amendement van het LGO-besluit de mogelijkheid open liet de suiker eerst uit de EU te 
importeren (voor de wereldmarktprijs, dankzij de exportsubsidie van de EC), een minimale 
bewerking in een LGO te geven en vervolgens heffingvrij weer te importeren in de EU. Dit 
leidde in 1999 tot de export van ca. 20.500 MT suiker van de Antillen naar de EU (en 31.000 
MT van Aruba). Via vrijwaringmaatregelen heeft de EC deze suikerhandel in de loop van het 
jaar 2000 onmogelijk gemaakt35. 

Het nieuwe LGO-Besluit maakt het mogelijk een totale hoeveelheid suiker en suiker/cacao 
mengsels van 28.000 MT per jaar heffingvrij in de EU te importeren, mits de suiker afkomstig 
is uit een LGO- of een ACP-land. (zie ook paragraaf  3.4.5 hierna). 

Tabel  3-7 Import van suiker in de EU vanuit de Antillen in MT 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Suiker 2.251 3.656 3.651 22.420 9.207 353 5.924 

Suiker/cacao mix 0 1.601 3.328 4.913 2.816 430 1.179 

Bron: Eurostat. 

 

Tabel  3-8 Prijzen van suiker geïmporteerd in de EU vanuit de Antillen in Euro per MT 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Suiker 767,7 670,7 744,7 631,2 729,1 949,0 577,0 

Suiker/cacao mix  851,3 957,6 994,1 985,1 818,6 687,0 

Bron: Eurostat. 

 

We kunnen constateren dat na het topjaar 1999 zowel de hoeveelheden als de prijzen zijn 
gedaald. 

3.4.5 PRODUCTIE VAN SUIKER/MELKPOEDER/CACAO MIXEN 

In 1997 startte een joint-venture van een lokaal bedrijf en een grote voedseldistributeur in 
Nederland de productie van een suiker/melkpoeder/cacao mix in de Nederlandse Antillen, 
met de bedoeling het product heffingvrij in de EU te importeren. De suiker was afkomstig uit 
een niet-ACP-land, de melkpoeder uit Nieuw Zeeland en de cacao uit Nederland. De mix kon 
heffingvrij in de EU worden geïmporteerd omdat het een andere CN code heeft dan de 
gebruikte grondstoffen. De export van dit product naar de EU steeg van 1.602 MT in 1997 
naar 3.094 MT in 1998 en 4.002 MT in 1999. Een verdere uitbreiding naar 12.000 MT per 
jaar was gepland36. Tabel  3-7 hierboven laat echter zien dat de exporten zijn afgenomen. In 
2003 is men gestart met het exporteren van frisdrank (Fria) naar de EU met gesubsidieerde 
suiker uit Groot Brittanië. 

                                                                  
35  Zie NEI 2000, par. 4.3. 
36  Zie NEI 2000, par. 4.4. 
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3.4.6 ZUIVELPRODUCTEN 

Tussen 1994 en 1999 zijn enkele pogingen ondernomen zuivelproducten te maken die 
belastingvrij in de EU konden worden geïmporteerd, met name boter. Deze pogingen waren 
niet succesvol vanwege: 

− De grote boteroverschotten in de EU. 
− De verandering van de EU-regeling in 1997 zodanig dat exporten van melkproducten 

niet in aanmerking komen voor exportsubsidies als het product belastingvrij terugkeert 
naar de EU via de LGO-route. 

− Verwerking tot een mix met een andere CN code om alsnog lucratief gebruik te kunnen 
maken van de LGO-route, werden door de EU in korte tijd gestopt door de CN-code 
van de mix te wijzigen in de oorspronkelijke CN van boter. 

− De Nederlandse Antillen staan niet op de zogenaamde derde landen lijst die voldoen 
aan de EU vereisten aangaande gezondheid en hygiëne. 

Er is echter geïnvesteerd in een fabriek en verdere mogelijkheden worden uitgeprobeerd. 

3.4.7 VISSERIJPRODUCTEN 

Circa 9 Spaanse vissersschepen voeren in 2000 onder Antilliaanse vlag. Ze vingen tonijn met 
name voor de kust van West-Afrika. De vis ging rechtstreeks naar de EU. Hoewel de sanitaire 
voorzieningen op de Nederlandse Antillen nog niet goedgekeurd waren door de EU is er 
begin 2000 een inspectiemissie geweest en zijn de Spaanse schepen op individuele basis door 
de EU goedgekeurd. 

Tabel  3-9 EU importen van vis vanuit de Nederlandse Antillen 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

MT 7.225 23.543 15.885 25.225 21.261 23.109 21.550 

1000 € 5.715 34.384 21.180 21.327 14.799 21.026 22.537 

€/MT 791,0 1.460,5 1.333,3 845,5 696,1 909,9 1.045,8 

Bron: Eurostat. 

Recentelijk is een Certificaat van Hygiëne van de EU verkregen voor opslag van vis op de 
Antillen. 

3.5 CONCLUSIES 

In de topjaren van het LGO-gebruik bedroeg de extra toegevoegde waarde bijna 1% van het 
BBP. Door lagere invoerheffingen en quota is dit sterk verminderd. De verwachting is dat de 
mogelijkheden die op dit moment nog worden uitgebuit op een of andere wijze in de toekomst 
zullen worden beperkt. 

Kijkend naar de importtarieven van de EU en de bestaande handelsstromen, lijken er geen 
andere producten te zijn die uitbuiting van de LGO-regeling zoals dat gebeurd is met rijst en 
suiker, te herhalen. Nieuwe mogelijkheden zullen in de toekomst nog kleiner worden in plaats 
van groter, met name omdat de tariefstructuur langzaam wordt afgebouwd. 

De belangrijkste conclusie is dat de Antillen inventief gebruik hebben gemaakt van de 
handelsregelingen die de LGO-status hen bood. Echter steeds als er weer een nieuwe 
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mogelijkheid zich aandiende was deze van tijdelijke aard omdat de Europese Commissie 
onder druk vanuit de lidstaten de regels aanpaste. Op dit moment lijken nieuwe soortgelijke 
mogelijkheden niet voor de hand te liggen En mochten deze zich desondanks toch voordoen 
dan is te verwachten dat een EU reactie volgt waardoor zij weer worden ingeperkt. Vanwege 
de korte loopduur van het gebruik van de regelingen zijn de investeringen gedaan ter 
ondersteuning van de LGO-exporten, zoals in de haven van Willemstad, niet terug verdiend. 
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4 ULTRAPERIFERE GEBIEDEN 

4.1 ALGEMEEN 

Momenteel hebben zeven gebieden de status van Ultraperifeer Gebied binnen de EU: 

− De Canarische eilanden (Spanje). 
− Madeira en de Azoren (Portugal). 
− Martinique, Guadeloupe (inclusief Marie-Galante, La Desirada, Saint Barthelemy, 

Saint Martin en Les Saintes), Réunion en Guyana (Frankrijk). 
 
Figuur 4-1 

 

De belangrijkste kenmerken van UPGs zijn: 

− dat zij deel uitmaken van een dubbele geo-economische ruimte, bestaande uit de 
onmiddellijke geografische omgeving van het gebied en de politieke ruimte waartoe zij 
behoren, namelijk via hun respectievelijk ‘moederland’ (Spanje, Portugal en Frankrijk) 
tot de Europese Gemeenschap, 

− het relatieve isolement als gevolg van de grote afstand tot het Europese vasteland, dat 
nog versterkt wordt door de insulaire of geheel omsloten ligging; 

− de door het geringe aantal inwoners beperkte omvang van de plaatselijke en 
binnenlandse markt; 

− de geografische en klimatologische omstandigheden die een obstakel vormen voor de 
endogene ontwikkeling van de primaire en de secundaire sectoren (het ontbreken van 
grondstoffen, een archipelstructuur, actieve vulkanen); 

− de economische afhankelijkheid van een klein aantal producten of in een aantal 
gevallen zelfs één product. 

In de huidige UPGs wonen 4,1 miljoen mensen, waarvan 40% op de Canarische eilanden. De 
bevolking is bijzonder jong. Een ander kenmerk is de bevolkingsdruk die in combinatie met 
het ontbreken van perspectief op werk leidt tot omvangrijke emigratie (Azoren, Madeira) 
en/of een toename van de sociale spanningen als gevolg van de hoge werkloosheid 
(Guadeloupe, Réunion). 
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De huidige UPGs zijn bij toetreding van hun moederland automatisch lid geworden van de 
EU. Echter vanwege hun ligging profiteren zij nauwelijks van de voordelen van de 
gemeenschappelijke Europese markt. Om deze redenen zijn bijzondere bepalingen op UPGs 
van toepassing. Deze zijn genoemd in artikel 299 lid 2v van het Verdrag van de EU en 
uitgewerkt in verschillende besluiten. 

Voorts profiteren zij in relatief hoge mate van de in artikel 87 (lid 3 onder a) en c)vi) van het 
Verdrag voorziene afwijkingen in verband met staatssteun (50% toegestaan voor de 
Canarische eilanden, 62% voor de Azoren en Madeira en 65% voor de Franse Overzeese 
Departementen). De relevantie van deze uitzonderingsbepalingen voor de Antillen is 
duidelijk, vooral wat betreft de expliciete en impliciete steun die op dit moment wordt 
gegeven aan een aantal bedrijven, zoals de nationale luchtvaartmaatschappij en de 
raffinaderij. 

4.1.1 UITZONDERINGSPOSITIE 

Vanaf hun toetreding tot de EU zijn er bepaalde uitzonderingen gemaakt voor de UPGs. Bij 
toetreding van Spanje en Portugal is Protocol nr. 2 opgenomen specifiek voor de Canarische 
Eilanden en Ceuta en Melilla en is een verklaring aangenomen betreffende de economische en 
sociale ontwikkeling van de autonome gebieden van de Azoren en Madeira. 

De belangrijkste artikelen in Protocol nr. 2 bepalen dat het douanegebied van de 
Gemeenschap niet de Canarische Eilanden omvat, en dat de producten van deze eilanden, 
alsmede de producten uit derde landen ingevoerd op de eilanden in het kader van de 
regelingen aldaar van toepassing, niet vrij in de EU mogen worden ingevoerd. Wel gelden 
hierop vele uitzonderingen. De belangrijkste zijn vrije invoer naar Spanje en vrijstellingen 
voor tabaksfabrikaten, geleidelijke verlaging van tarieven voor visserijproducten, vrije invoer 
van een aantal landbouwproducten, met name bananen, en grotendeels vrije export van de EU 
naar de Canarische Eilanden. Het bleef dus mogelijk volgens de oude tarieven of zonder tarief 
te importeren uit derde landen terwijl tegelijkertijd de uitvoer naar de EU voor een aantal 
producten eenvoudiger werd omdat de EU-tarieven op invoer uit deze gebieden werden 
afgeschaft of verlaagd. 

Voor Madeira en de Azoren zijn bepalingen opgenomen als lagere accijns op tabaksfabrikaten 
en voertuigen en een tijdelijke belastingvrijstelling voor de luchthavens op de Azoren. 
Algemener wordt gesteld ten aanzien van belastingen voor Madeira en de Azoren: ‘De 
Portugese Republiek kan op transacties in de autonome gebieden van de Azoren en Madeira 
en op rechtstreekse invoer in deze gebieden lagere tarieven toepassen dan die op het vaste 
land gelden’37. Een toeristisch aantrekkelijke maatregel is dat ‘De Portugese republiek kan het 
vervoer over zee en door de lucht tussen de eilanden die de autonome gebieden van de 
Azoren en Madeira vormen onderling en tussen het deze eilanden en het vasteland 
gelijkstellen met internationaal vervoer’, met de belastingsvoordelen van dien. 

Deze uitzonderingen op de Europese regels zijn vooral bedoeld om de aantrekkelijkheid van 
deze gebieden voor toerisme te vergroten. Bij toetreding zouden soortgelijke maatregelen 
voor de Antillen, waarvoor toerisme ook een belangrijke bron van inkomsten betekent, 
onderhandeld moeten worden. Een beroep op gelijke behandeling zou hierbij als argument 
aangevoerd kunnen worden. 

Later zijn speciale programma’s ontwikkeld voor de UPGs de zogenaamde POSEI 
programma’s. In paragraaf  4.2 wordt hier nader op ingegaan. 

                                                                  
37 Citaat Toetredingsverdrag Spanje en Portugal. 
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4.1.2 DE ECONOMISCHE ONTWIKKELING VAN DE UPGS 

In 2000 bedroeg het gemiddelde BBP per capita van de UPGs 66% van het EU gemiddelde, 
hetgeen gunstig afsteekt tegen de 47% van de tien armste regio’s van de toenmalige Unie. 

De ontwikkeling tussen 1995 en 2000 laat zien dat het BBP per capita in vergelijking met dat 
van de EU toenam voor de Canarische Eilanden (van 75% naar 77,5%), Martinique (van 63% 
naar 67%), de Azoren (van 50% naar 52%), Madeira (van 63% naar 74%) en Guadeloupe 
(van 56% naar 58%) terwijl de overige twee daalden: Guyana van 59% naar 54% en Réunion 
van 53% naar 50%. 

Tabel  4-1 Economische ontwikkeling UPGs 

 BBP/C.   
(in kks) 

EU15index 
1995 

BBP/C.   
(in kks) 

EU15index 
2000 

BBP/C.   
(in kks) 

EU25index 
2000 

BBP/C  
€ 

2000 

BBP/C 
(in kks) 

 2000 

Werk-
loosheid 

 1991 

Werk-
loosheid 

2001 

Aandeel 
Landbouw 

Azoren 50 51,7 57,0 8.546 11.683 3.7 2.2 13.8 

Madeira 63 74,4 82,1 12.309 16.827 3.0 2.8 13.1 

Canarische 
eilanden 

75 77,5 85,5 14.393 17.526 24.4 13.1 5.5 

Guyana 59 53,7 59,2 12.422 12.139  20.5 3.3 

Martinique 63 67,4 74,3 15.584 15.230  26.3 6.5 

Guadeloupe 56 57,6 63,5 13.328 13.025  29.0 3.6 

Réunion 53 50,4 55,6 11.666 11.401  33.3 5.0 

Nederlandse 
Antillen38

57 76,7 87,5 17.115 17.305  15.0 1,5 

Bron: Statistics in focus Eurostat. 

Toelichting: BBP/C: Bruto Binnenlands Product per hoofd van de bevolking. 
kks: koopkrachtequivalenten t.o.v EU gemiddelde 
EU-15 index t.o.v. het gemiddelde van de huidige 15 leden van de EU 
EU-25 index t.o.v. het gemiddelde van de toekomstige 25 leden van de EU 

Naarmate de economische integratie met de Europese markt verder doorgevoerd kan worden 
kan er meer voordeel in ontwikkeling behaald worden. Het blijkt dat de geografische ligging 
ten opzichte van de EU en andere belangrijke markten van grote invloed is. De gebieden die 
het dichtst bij Europa liggen groeien het snelst, gevolgd door de landen dicht bij de VS terwijl 
de gebieden tussen Afrika en Azië en in Zuid Amerika zelfs een daling laten zien. Zo zien we 
ook dat in Réunion, dat tussen het relatief rijkere India en armere Afrika ligt, de van 
oorsprong uit India afkomstige inwoners een hoger levenspeil hebben dan de oorspronkelijk 
Afrikaanse bevolking. 

De Nederlandse Antillen laten volgens deze berekening de grootste stijging zien van de index 
van het BBP t.o.v. het EU gemiddelde. Dit moet niet verward worden met de reële 
ontwikkeling zoals de Centrale bank van de Nederlandse Antillen die in haar publicaties laat 
                                                                  
38 BBP van de NA in 2000 is Naf 4,967 miljard. Bij een bevolking van 175,9 duizend en een 

NAF/dollarkoers van 1.79 en een €/$ koers van 1,085 geeft dit € 17.115 per hoofd. 
Vermenigvuldigd met de PPS correctiefactor voor Nederland van 1,01 wordt dit 17.305 PPS, ofwel 
76,7% van het EU15 gemiddelde van € 22.570. Na toetreding van de 10 nieuwe lidstaten wordt dit 
87,5% van het EU25 gemiddelde. Voor 1995 is de berekening als volgt: BBP van Naf 4,697 en een 
bevolking van 190,6 duizend, een NAF/dollarkoers van 1.79 en een €/$ koers van 0,774 geeft dit € 
10.653 per hoofd Met de PPS correctiefactor van 0,94 en het EU gemiddelde van €17.640 geeft dit 
een index van 56,8. (Prijzen uit http://www.oanda.com/convert/fxhistory). 
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zien waar voor de periode 1995 – 2000 een reële daling optreedt van 0,7% per jaar. De 
hoofdoorzaken van dit verschil zijn de wijze van berekening waarin de stijging van de US 
Dollar en NAF t.o.v. de Euro en de gunstige prijsontwikkeling in Nederland in verhouding 
met de rest van de EU een belangrijke rol speelt. Als in plaats van de Nederlandse 
prijsontwikkeling die van de Nederlandse Antillen wordt gebruikt dan stijgt de index minder 
namelijk van 57 naar 69 in plaats van naar 76,7. 

De werkgelegenheid laat hetzelfde beeld zien. De situatie is relatief slecht in de Franse 
Overzeese departementen. In Réunion is 33% werkloos op een bevolking van 713 duizend, in 
Guyana 20,5% op 158 duizend, in Guadeloupe 29% op 426 duizend en in Martinique 26,3% 
op 383 duizend. De positie van de Canarische Eilanden is nog moeilijk met 13,1% werklozen 
bij een bevolking van 1.658 duizend terwijl het er veel beter uit ziet in de Portugese gebieden 
waarin de Azoren slechts een werkloosheid wordt geregistreerd van 2,2% bij een bevolking 
van 234 duizend en op Madeira 2,8% bij een bevolking van 240 duizend. 

4.1.3 STEUN UIT STRUCTUURFONDSEN 

Alle ultraperifere regio’s komen momenteel in aanmerking voor steun uit structuurfondsen. 
Gezien hun inkomen in vergelijking met het gemiddelde inkomen in de EU vielen zij tot en 
met 1999 onder het regime van “Doelstelling 1”, terwijl zij sinds 2000 ongeacht hun inkomen 
onder dit verruimde regime vallen (zie box 4.1 en box 4.2). Zeker zo belangrijk is de clausule 
aangaande additionaliteit, die stelt dat de steun uit de structuurfondsen bovenop de steun uit 
het “moederland” wordt verleend en niet ervoor in de plaats komt. Nederland kan dus niet 
zijn steun verminderen omdat nu EU fondsen toevloeien aan de Antillen. 

Vanwege de structurele tekortkomingen waarmee de meeste afgelegen gebieden te maken 
hebben en hun achterstand in ontwikkeling, kennen de programma’s die mede gefinancierd 
worden door de EU als prioriteit het verschaffen van infrastructuur, de ontwikkeling van de 
productieve werkgelegenheid creërende sectoren en de verbetering van het arbeidspotentieel. 
In 1989 richtte de Commissie een specifiek Community Initiative op voor deze gebieden: 
REGIS. 
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Box 4.1 EU instrumenten voor structuurbeleid (1994-1999) 

De EU heeft zes belangrijke instrumenten voor haar structuurbeleid: het Europese Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling (EFRO), het Europees Sociaal Fonds (ESF), de afdeling Oriëntatie van het Europees Oriëntatie- 
en garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL), het financieringsinstrument voor de oriëntatie van de Visserij 
(FIOV), en het Cohesiefonds. Het Cohesiefonds en de EIB werken met projectfinanciering op basis van eigen 
regels. De structuurfondsen, de vier eerstgenoemde instrumenten, werken op basis van een geïntegreerde 
programmering volgens richtlijnen uiteengezet in de regelgeving van uitvoering. 

De structuurfondsen richten zich op regionale problemen onder vier doelstellingen: 

− Doelstelling 1, voor regio’s waar de economische ontwikkeling achterblijft (bijna 68% van alle middelen). 
− Doelstelling 2, voor herstructurering in gebieden met industriële neergang (11% van de middelen). 
− Doelstelling 5b, voor de structurele ontwikkeling van plattelandsgebieden (4%). 
− Doelstelling 6, voor de structurele ontwikkeling van dun bevolkte gebieden (0,5%). 

De bevolking die met deze doelstellingen werd bereikt is 51% van het EU totaal. Zo’n 55% van alle middelen 
ging naar 16% van de EU-bevolking in vier landen (Griekenland, Spanje, Ierland en Portugal) meestal via 
programma’s voor doelstelling 1. 

Er zijn nog drie andere doelstellingen gericht op speciale problemen in plaats van op specifieke regio’s: 

− Doelstelling 3 voor vermindering van langdurige werkloosheid en jeugdwerkloosheid. 
− Doelstelling 4 voor werknemers om zich aan te passen aan een veranderde productiestructuur. 
− Doelstelling 5a voor de bevordering van aanpassingen in landbouw en visserij. 

Er zijn aparte programma’s van communautaire initiatieven voor transnationaal, grensregionaal en interregionaal 
beleid, die vallen onder 13 verschillende onderwerpen. Verder wordt een klein deel van de middelen, ongeveer 
1%, gereserveerd voor de technische ondersteuning, modelprojecten en innovatief beleid. 

 

Box 4.2 EU instrumenten voor structuurbeleid (2000-2006) 

− Doelstelling 1 betreft de ontwikkeling en de structurele aanpassing van regio's met een 
ontwikkelingsachterstand. Het gaat hierbij om regio's waarvan het gemiddelde BBP per hoofd van de 
bevolking minder dan 75% van het gemiddelde van de Europese Unie bedraagt. Deze nieuwe doelstelling 
heeft ook betrekking op de ultraperifere gebieden, alsmede de gebieden van de voormalige doelstelling 6. 
Evenals voorheen wordt twee derde van de maatregelen van de Structuurfondsen genomen in het kader 
van doelstelling 1. 

− Doelstelling 2 betreft de ondersteuning van de sociaal-economische omschakeling van de in structurele 
moeilijkheden verkerende gebieden, andere dan die welke voor steun op grond van de nieuwe 
doelstelling 1 in aanmerking komen. Onder deze doelstelling vallen de gebieden van de vroegere 
doelstellingen 2 en 5b, alsmede andere gebieden die met problemen inzake economische diversificatie te 
kampen hebben. Over het algemeen gaat het dus om gebieden waar economische omschakeling 
plaatsvindt, achtergebleven plattelandsgebieden, van de visserij afhankelijke crisisgebieden en in 
moeilijkheden verkerende stadsgedeelten. 

− Doelstelling 3 betreft alle acties tot ontwikkeling van de menselijke hulpbronnen buiten de regio's die op 
grond van doelstelling 1 voor steun in aanmerking komen. In deze doelstelling zijn de vroegere 
doelstellingen 3 en 4 verenigd. Deze doelstelling is het referentiekader voor alle maatregelen op grond van 
de nieuwe titel inzake werkgelegenheid van het Verdrag van Amsterdam en de Europese 
werkgelegenheidsstrategie. 
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Tabel  4-2 Europese steun 1994 - 1999 

Regio Bevolking 
(Miljoenen) 

Bijdrage uit structuurfondsen 
(Miljarden Euro) 

Bijdrage per hoofd per jaar 
(Euro) 

Madeira/Azoren 0,5 1,1 381 

Franse Overzeese 
Departementen 

1,5 1,8 211 

Canarische eilanden 1,5 1,8 202 

UPGs totaal 3,5 4,7* 231 

Doelstelling 1 92,1 94,0 170 

Overige regionale 
Doelstellingen 

(2, 5b en 6) 

94,5 22,9 40 

*waarvan 4,1 miljoen Doelstelling 1 en 0,6 miljoen REGIS. 

 

Tabel  4-3 Europese steun 2000 - 2006 

Regio Bevolking 
(Miljoenen) 

Bijdrage uit structuurfondsen 
(Miljarden Euro) 

Bijdrage per hoofd per jaar 
(Euro) 

Madeira 0,244 0,705 413 

Azoren 0,243 0,854 502 

Portugese Overzeese 
Gebieden 

0,487 1,559 457 

Canarische eilanden 1,844 1,846 143 

Spaanse Overzeese 
Gebieden 

1,844 1,846 143 

Frans Guyana 0,187 0,372 284 

Guadeloupe 0,440 0,809 262 

Martinique 0,426 0,674 226 

Reunion 0,755 1,516 287 

Franse Overzeese 
Departementen 

1,808 3,370 266 

UPGs totaal 4,139 6,775 234 

Doelstelling 1 83,258 136,851 235 

Overige regionale 
Doelstellingen 

68,170 22,500 47 

 

Tabellen 4.2 en 4.3 laten zien dat de jaarlijkse bijdrage uit de structuurfondsen aan de UPGs 
rond de € 230 per hoofd bedraagt gedurende de gehele periode 1994 tot en met 2006. In de 
periode 1994 – 1999 was dit bedrag hoger dan voor de overige gebieden die in aanmerking 
kwamen voor Doelstelling 1 fondsen, terwijl dit ongeveer gelijk ligt in de periode 2000 – 
2006. De Portugese UPGs ontvangen relatief het meest en de Spaanse het minst. 

Aangenomen dat dit gemiddelde ook voor de Nederlandse Antillen zou gelden na toetreding 
tot de groep van UPGs, zou de steun uit de regionale structuurfondsen op ongeveer € 40 
miljoen per jaar uitkomen. 
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Tabel  4-4 Leningen van de Europese Investeringsbank 1994-1998 

Regio Lening (Miljoenen Euro) Lening per hoofd (Euro) 

Madeira/Azoren 172 348,2 

Franse Overzeese Departementen 133 91,5 

Canarische eilanden 248 162,5 

Doelstelling 1 24.371 264,4 

 

Tabel  4-4 geeft een overzicht van de leningen van de EIB aan de huidige UPGs. De tabel laat 
zien dat met uitzondering van de Portugese gebieden, de lening per hoofd in de UPGs lager is 
dan voor de EU in zijn totaliteit. Het feit dat UPGs relatief veel ontvangen uit de 
Structuurfondsen, kan een verklaring zijn waarom de UPGs minder verzoeken om leningen 
hebben ingediend. 

4.2 SPECIFIEKE MAATREGELEN39 

De hoofdlijnen van de speciale aanpak zijn vastgelegd in "programma's van speciaal op het 
afgelegen en insulaire karakter van deze regio's afgestemde maatregelen". Dergelijke 
programma’s bestaan voor de Franse overzeese departementen (POSEIDOM, goedgekeurd in 
1989), voor de Canarische Eilanden (POSEICAN, goedgekeurd in 1991) en voor de Azoren 
en Madeira (POSEIMA, goedgekeurd in 1991). 

Deze POSEI-programma's vormen de leidraad voor het beleid ter ondersteuning van de 
ultraperifere regio's. De achterliggende gedachte is het volledig erkennen van de specifieke 
kenmerken en problemen, met hun structurele en permanente dimensie, van deze regio's als 
ultraperifere regio's; dat wil zeggen de specifieke kenmerken die afwijken van die van de 
andere, minder verafgelegen insulaire regio's en ook van de andere regio’s die vallen onder 
doelstelling 1. 

4.2.1 LANDBOUW 

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid is in principe volledig van toepassing op de 
landbouwproductie van de ultraperifere regio's via de gemeenschappelijke marktordeningen. 
Maar tegelijkertijd geldt er voor die landbouwproductie een belangrijk pakket 
landbouwmaatregelen in het kader van de POSEI-programma's, die een aanpassing van de 
verschillende onderdelen van het gemeenschappelijk beleid aan de specifieke kenmerken van 
deze regio's mogelijk maken. 

Gemeenschappelijke marktordeningen 
In de POSEI-programma's is het algemene beginsel opgenomen dat het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid volledig van toepassing is, maar wordt daarnaast rekening gehouden met de 
specifieke belemmeringen waarmee deze regio's te kampen hebben. De POSEI-programma's 
bevatten een omvangrijk pakket landbouwmaatregelen met een permanent karakter. Deze 
maatregelen zijn afgestemd op de structurele handicaps (bodemgesteldheid en klimaat, grote 
afstand, geringe omvang van de bedrijven, enz.) en op de specifieke belemmeringen (geen 
schaalvoordelen, afhankelijkheid van bepaalde producten, zeer hoge productiekosten, enz.). 

                                                                  
39  Ontleend aan de EU documenten com2000_0147nl01 en com2002_0723nl01. 
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Deze maatregelen worden gefinancierd door EOGFL-Garantie (ongeveer €200 miljoen per 
jaar). 

Specifieke voorzieningsregeling 
Voor de belangrijkste landbouwproducten die voor menselijke consumptie en de plaatselijke 
verwerking bestemd zijn (plaatselijke landbouwproductie en/of levensmiddelenindustrie) 
wordt per verkoopseizoen een voorlopige en herzienbare bevoorradingsbalans opgesteld. De 
betrokken producten zijn vrijgesteld van douanerechten bij invoer van de betrokken producten 
uit derde landen; voor de leveringen uit de Gemeenschap wordt een steunbedrag toegekend 
dat gelijk is aan het voordeel van de vrijstelling. Het gaat er daarbij om de door de grote 
afstand en het insulaire karakter van de regio's veroorzaakte extra kosten te compenseren en 
de prijzen voor de eindverbruikers te verlagen door de verschillende voorzieningsbronnen met 
elkaar te laten concurreren. De Antillen kunnen een beroep doen op deze regeling om de 
benodigde landbouwproducten voor lokale consumptie belastingvrij uit bijvoorbeeld 
Venezuela te importeren. 

4.2.2 VISSERIJ 

Sinds 1992 kent de Gemeenschap een pakket langdurige maatregelen ten behoeve van de 
visserijsector. Financiële steun is verstrekt voor projecten op het gebied van de bouw en 
modernisering van vaartuigen, aquacultuur, de inrichting van vishavens en verwerking en 
afzet. Ook hier kan het belang voor de Antillen aanzienlijk zijn. Vooral omdat de 
visserijsector de laatste jaren een sterke groei heeft laten zien. Extra ondersteuning van de 
sector zou kunnen bijdragen aan consolidatie van deze groei. 

4.2.3 BELASTINGEN 

In de POSEI-programma's is ook op belastinggebied rekening gehouden met de specifieke 
omstandigheden van de ultraperifere regio's. Het gaat om diverse, aan elke regio aangepaste 
maatregelen op het gebied van de indirecte belastingen. Het doel is het leveren van een 
bijdrage aan de economische en sociale ontwikkeling van de ultraperifere regio's door de aan 
hun ligging toe te schrijven handicaps te compenseren. 

De Commissie heeft verschillende ontwerpmaatregelen voorgelegd die in de loop van 2002 
hebben geresulteerd in beschikkingen van de Raad. Zo heeft de Raad op 20 juni 2002 een 
beschikking uitgevaardigd waarbij de Spaanse autoriteiten worden gemachtigd om tot en met 
31 december 2011 voor in de bijlage bij die beschikking opgesomde lokaal vervaardigde 
producten te voorzien in een volledige vrijstelling dan wel een vermindering van de 
plaatselijke belasting, de zogenaamde "Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de 
Mercancías en las Islas Canarias (AIEM)". Deze belastingvrijstellingen of -verminderingen 
mogen geen prijsverschillen geven ten opzichte van de EU producten groter dan, afhankelijk 
van het product, 5, 15 (op voornamelijk landbouw- en visserijproducten en voeding) of 25% 
(op tabak)40. Bij deze beschikking is rekening gehouden met de specifieke handicaps van de 
productiebedrijven in de ultraperifere regio's en met de noodzaak om de 
goederenproducerende sectoren te ondersteunen met het oog op de diversifiëring van de 
economische activiteiten. Deze maatregel geeft de Antillen de mogelijkheid de 
voedingsmiddelenindustrie juist die extra impuls te geven om te concurreren in een markt met 
hogere afzetprijzen veroorzaakt door het hogere invoertarief van de EU op voedingsmiddelen. 

In de Franse overzeese departementen is al eeuwenlang een locale heffing van kracht op over 
zee aangevoerde goederen ("octroi de mer''). Deze heffing levert de departementen 30 tot 40% 
                                                                  
40 Beschikking 2002/546/EG van de Raad van 20.6.2002, PB L 179 van 9.7.2002, blz. 22. 
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van hun fiscale middelen op voor de ontwikkeling van hun gebied. De Franse autoriteiten 
hebben in maart 2002 de Commissie verzocht de regeling voor de heffing, die op 31 
december 2002 verstrijkt, te verlengen voor een periode van tien jaar, te rekenen vanaf 1 
januari 2003. In samenspraak met de Franse autoriteiten onderzoekt de Commissie 
momenteel dit verzoek. Om evenwel de continuïteit van de huidige heffingsregeling te 
garanderen heeft de Commissie op 28 augustus 2002 een voorstel voor een beschikking van 
de Raad ingediend om de beschikking van de Raad van 22 december 1989 voor een periode 
van één jaar te verlengen, nl. tot en met 31 december 200341. De Antillen kunnen refererend 
aan deze regeling eveneens een gedeelte van de importtarieven behouden. 

Voorts heeft de Raad in 2002 twee beschikkingen inzake accijnzen aangenomen. Het gaat om 
Beschikking 2002/167/EG van de Raad van 18 februari 2002 waarbij Portugal wordt 
gemachtigd tot een verlaging van de accijns in de autonome regio Madeira op aldaar 
geproduceerde en verbruikte rum en likeuren en in de autonome regio de Azoren op aldaar 
geproduceerde en verbruikte likeuren en eaux-de-vies42 en om Beschikking 2002/166/EG van 
de Raad van 18 februari 2002 waarbij Frankrijk wordt gemachtigd de toepassing van een 
verlaagd accijnstarief op in de Franse overzeese departementen vervaardigde "traditionele" 
rum te verlengen43. Hoewel het hier gaat om incidentele uitzonderingen, gericht op specifieke 
regio’s en producten, zouden de Antillen verwijzend naar deze uitzonderingsregels, voor 
goederen als rum en likeuren, soortgelijke uitzonderingen kunnen bedingen. 

4.2.4 DOUANE 

Op douanegebied bestaan er twee categorieën maatregelen ten gunste van de ultraperifere 
regio's: enerzijds maatregelen om de ontwikkeling van de in de ultraperifere regio's 
gevestigde vrije zones te ondersteunen en anderzijds maatregelen in het kader waarvan 
bepaalde producten zonder douanerechten kunnen worden ingevoerd. 

Deze maatregelen passen in het kader van artikel 299, lid 2, van het Verdrag. Het gebruik van 
vrije zones is niet toegestaan voor verzekering en financiële diensten (zie besluit 91/315) 

De vrije zone op Madeira is momenteel de enige waarvoor specifieke maatregelen gelden. 
Enerzijds worden tot einde 2008 de douanerechten geschorst bij invoer van bepaalde 
goederen die voor de uitrusting van de vrije zone zijn bestemd. Anderzijds geldt tot en met 31 
december 2005 een gunstige tariefbehandeling, die zich in enkele gevallen uitstrekt tot 
volledige schorsing van de douanerechten bij invoer van bepaalde industrieproducten die in 
de vrije zone worden verwerkt of een ingrijpende bewerking ondergaan. De verkregen 
producten mogen zonder rechten in het vrije verkeer worden gebracht en naar andere delen 
van het douanegebied van de Gemeenschap worden verzonden zonder dat zij naar derde 
landen moeten worden heruitgevoerd. 

Wat de invoer van goederen met vrijstelling van douanerechten betreft is bij Verordening 
(EG) nr. 704/2002 van de Raad toegestaan dat de douanerechten bij invoer op de Canarische 
Eilanden van bepaalde industrieproducten (kapitaalgoederen en grondstoffen voor onderhoud 
en verwerking) en visserijproducten tot en met 31 december 2011 worden geschorst44. Deze 
maatregelen zijn met name bedoeld om de plaatselijke industriële en commerciële activiteiten 

                                                                  
41 COM(2002) 473 def. 
42 Beschikking 2002/167/EG van de Raad van 18.2.2002, PB L 55 van 26.2.2002, blz. 36. 
43 Beschikking 2002/166/EG van de Raad van 18.2.2002, PB L 55 van 26.2.2002, blz. 33. 
44 Verordening (EG) nr. 704/2002 van de Raad van 25.3.2002, PB L 111 van 26.4.2002, blz.1. 
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te handhaven en verder te ontwikkelen en om tegelijk de schorsing van de douanerechten op 
voor de eindconsumptie bestemde goederen geleidelijk op te heffen. Naast de 
douanemaatregelen ten gunste van de industrieproducten, die de maatregelen op 
landbouwgebied aanvullen, worden in het kader van tariefcontingenten tariefvrijstellingen 
toegekend voor visserijproducten die voor de plaatselijke consumptie zijn bestemd. 

Voorts is de Commissie bereid elke andere aanvraag om douanemaatregelen ten gunste van 
de ultraperifere regio's te onderzoeken, en met name die waarbij het gaat om maatregelen die 
bedoeld zijn om, met inachtneming van de beperkingen van artikel 299, lid 2, van het 
Verdrag, het effect te compenseren van het handelsbeleid ten aanzien van derde landen, en 
met name de buurlanden van de ultraperifere regio's. Het gebruik van de vrije zone geeft de 
Antillen de mogelijkheid LGO-analoge activiteiten te ontplooien. 

De Commissie heeft zich, rekening houdend met de specifieke omstandigheden van de 
betreffende UPG, tamelijk coulant opgesteld in het accepteren van uitzonderingen op de EU 
regels. Daarbij moet worden aangetekend dat zij niet vanzelf tot stand komen. Duidelijk 
omschreven wensen, onderbouwd door geloofwaardige analyses, maken de kans op 
toekenning van uitzonderingen groter. 

4.2.5 STAATSSTEUN 

Staatssteun in andere sectoren dan de landbouwsector 
Bij de communautaire controle op de steunmaatregelen van de staten heeft de Commissie 
steeds oog gehad voor de specifieke situatie van de ultraperifere regio's. Reeds in het eerste 
POSEIDOM-programma van 1989 werd bepaald dat de Commissie bij de controle op de 
steunmaatregelen voor de betrokken regio's rekening zou houden met de specifieke situatie 
van de ultraperifere regio's. 

Zo hebben de criteria die door de Commissie zijn vastgesteld om na te gaan of de regionale 
steunmaatregelen van de staten verenigbaar zijn met het Verdrag, in het bijzonder artikel 87, 
lid 3, onder a), de lidstaten en de regio's in staat gesteld systemen in het leven te roepen voor 
het geven van steun aan ondernemingen. Er bestaan verschillende systemen en de 
steunbedragen zijn aanzienlijk. Het gaat om begrotingsuitgaven van meer dan €1,6 miljard 
per jaar. De Antillen ondersteunen op dit moment een aantal bedrijven. Gezien de ervaringen 
elders behoeft naar verwachting hierin op korte termijn geen verandering te worden gebracht. 

Staatssteun in de landbouwsector 
Overeenkomstig artikel 36vii van het Verdrag zijn de artikelen 87 tot en met 89 slechts in 
zoverre op de landbouw van toepassing als bij de verordeningen van de Raad is bepaald. 
Bijna alle regelingen van de Raad voor de landbouwsector bevatten bepalingen die deze 
Verdragsbepalingen van toepassing verklaren. 

Hoewel de Commissie zich in het algemeen blijft verzetten tegen exploitatiesteun in de 
landbouw, heeft zij besloten geen bezwaar te maken tegen drie steunmaatregelen voor 
ultraperifere regio's. Voor de Franse overzees departementen en de Azoren betreft het de 
financiering van een gedeelte van de meerkosten voor het vervoer over zee van de locale 
producten. Voor de Canarische Eilanden betreft de gemelde maatregel een bijzondere 
economische en fiscale regeling die ook voor de landbouw van toepassing is en verschillende 
vormen van exploitatiesteun omvat. De Commissie heeft geoordeeld dat deze steun-
maatregelen gerechtvaardigd zijn omdat zij de onmiskenbare negatieve invloed van het 
insulaire en ultraperifere karakter van de betrokken regio's op hun economie compenseren 
zonder de interne markt te verstoren. Zoals doorgerekend in het model betekent een verlaging 
van de transportkosten een sterke impuls voor de groei van de Antillen, (zie hoofdstuk 5). 
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Gezien de afstand tot de Gemeenschappelijke Markt en de daaraan verbonden meerkosten van 
transport kunnen ook de Nederlandse Antillen aanspraak maken op deze compenserende 
steunmaatregelen. Hoewel deze compensaties voorkomen dat de kosten van levensonderhoud 
te veel zullen oplopen drukken ze op de overheidsbegroting wat het tekort verder zou kunnen 
vergroten. In plaats daarvan zou het beter zijn te streven naar budgetneutrale maatregelen, 
zoals bijvoorbeeld vrije invoer van landbouwproducten uit omringende landen. Zoals 
hierboven is aangegeven laat de UPG-status dit in uitzonderingsgevallen toe. 

4.2.6 STEUN MKB, AMBACHTELIJKE SECTOR EN TOERISME 

Wat betreft de drie meerjarenprogramma's voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) (1990-
1993, 1993-1996, 1997-2000), die ook voor de ultraperifere regio's gelden, is het zo dat deze 
regio's over het algemeen vrij weinig gebruik hebben gemaakt van de instrumenten die in het 
kader van deze programma's ter beschikking zijn gesteld van het MKB en de ambachtelijke 
bedrijven. 

Tot de instrumenten waarvan gebruik is gemaakt, behoren de Euro-Info-Centra, die in deze 
regio's hebben gewerkt om de ondernemingen voor te lichten en hun opleiding te verschaffen 
op het gebied van de nieuwe technologieën, de invoering van de euro en de door de 
Structuurfondsen geboden financieringsmogelijkheden. Voorts noemen we het programma 
INTERPRISE, dat MKB-bedrijven uit verschillende landen die wensen samen te werken, met 
elkaar in contact brengt. 

Momenteel worden tal van projecten uitgevoerd die deel uitmaken van de programmering 
voor 2000-2006. Gelet op de recente moeilijkheden in de toeristische sector in bepaalde 
ultraperifere regio's is de Commissie evenwel van mening dat naast de op vervoersgebied uit 
te voeren maatregelen ten minste twee soorten acties moeten worden geëvalueerd en 
diepgaand onderzocht. Enerzijds gaat het om maatregelen die de toegang van het MKB tot 
financiële middelen en kredietmogelijkheden moeten vergemakkelijken en anderzijds om een 
verhoging van de steun voor programma's voor beroepsopleiding in deze sectoren. 

4.2.7 ENERGIE 

Wat betreft energie zijn drie elementen van belang voor UPGs. De ultraperifere regio’s zijn in 
hoge mate afhankelijk van aardolieleveringen, zij zijn excentrisch gelegen ten opzichte van de 
grote energienetten en de opwekking van elektriciteit kost de UPGs meer omdat de te voeden 
elektriciteitsnetten slechts middelgroot en vaak zelfs zeer klein zijn. Voor de Azoren en 
Madeira komt daar nog bij dat de voorziening met aardolie duurder is omdat deze eilanden 
ver verwijderd zijn van de raffinagecentra. 

In het kader van het energiebeleid heeft de Europese Gemeenschap in deze regio's vooral 
steun verleend voor de opstelling van een regionale energieprogrammering en/of de 
oprichting van regionale energie-agentschappen; deze steun is verleend in het kader van het 
programma SAVE. 

Toen ten behoeve van de Azoren en Madeira het programma POSEIMA werd opgesteld, is 
besloten daarin een communautaire energiemaatregel op te nemen die specifiek met het 
ultraperifere karakter van deze regio's rekening houdt: het gaat om de maatregel "energie". 
Deze maatregel heeft tot doel de meerkosten te vergoeden die de voorziening met 
aardolieproducten voor deze twee regio's met zich brengt. 

Op energiegebied zijn er de ontwikkelingen inzake de communautaire richtsnoeren voor de 
trans-Europese energienetwerken. Op 6 maart 2002 heeft de Commissie het Europees 
Parlement en de Raad een voorstel voorgelegd voor een wijziging van 

S255rap 41



 

Beschikking 1254/96/EG tot opstelling van richtsnoeren voor trans-Europese netwerken in de 
energiesector. Bij dit voorstel wordt de onderlinge koppeling van de perifere en de 
ultraperifere regio's opgenomen in de communautaire richtsnoeren voor TEN-Energie. In dit 
verband zijn twee projecten van gemeenschappelijk belang: enerzijds de ontwikkeling van de 
elektriciteitsnetten in deze regio's en de koppeling ervan, anderzijds de invoering van aardgas 
en de aanleg van gasnetten. Door deze integratie zullen dergelijke projecten in aanmerking 
komen voor financiering in het kader van TEN, en met name voor cofinanciering van studies 
en andere voorbereidende werkzaamheden voor deze projecten. 

Voorts is er het voorstel voor een beschikking dat de Commissie op 10 april 2002 aan het 
Europees Parlement en de Raad heeft voorgelegd inzake een nieuw meerjarenprogramma 
voor acties op energiegebied. Het gaat om het programma “Intelligente energie voor Europa” 
(2003-2006). Dit voorstel zet aan tot actieve deelname van de ultraperifere regio's, die per 
definitie belang hebben bij dit programma (dat betrekking heeft op energie-efficiëntie en 
bevordering van hernieuwbare energie), en voorziet in de start van kernactiviteiten voor deze 
regio's. Deze activiteiten zullen nader worden omschreven in het werkprogramma van de 
Commissie. 

Inzake de compensatie van de extra kosten die het energievervoer voor de ultraperifere regio's 
met zich brengt, acht de Commissie het nodig om samen met de ultraperifere regio's en de 
betrokken lidstaten overleg te plegen om na te gaan hoe de nationale en de communautaire 
oplossingen voor dit probleem het best met elkaar kunnen worden gecombineerd. 

4.2.8 TRANSPORT 

Gezien de geografische ligging van de ultraperifere regio's is vervoer voor hen van strategisch 
belang. Voor het behoud van de politieke, economische en sociale banden met Europa is 
lucht- en zeevervoer zeer belangrijk. Dat sommige van deze regio's eilandengroepen vormen, 
verhoogt nog hun afhankelijkheid van deze vervoersfaciliteiten. De meerkosten van het 
vervoer, die voortvloeien uit de afgelegen ligging van deze regio's en uit de noodzaak om 
regelmatige verbindingen in stand te houden, vormen ook een grote belemmering voor de 
ontwikkeling van hun economie. Ten slotte is het luchtvervoer een sleutelfactor voor de 
ontwikkeling van het toerisme. Deze elementen zijn van groot belang in het geval van de 
Nederlandse Antillen. 

De ultraperifere regio's hebben veel baat gehad bij de maatregelen tot vrijmaking van het 
luchtvervoer in de Gemeenschap. De bij Verordening (EEG) nr. 2409/92 van de Raad 
vastgestelde vrijheid van tarieven voor de communautaire luchtvaartmaatschappijen die op 
intracommunautaire luchtroutes vliegen, heeft namelijk geleid tot een aanzienlijke verlaging 
van de tarieven voor de verbindingen tussen deze regio's en Europa. 

In artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 3577/92 is bepaald dat de lidstaten, als voorwaarde 
voor het verrichten van cabotagediensten, met scheepvaartmaatschappijen die aan geregelde 
diensten vanuit, tussen en naar de UPGs deelnemen, openbare-dienstcontracten kunnen 
sluiten of hun openbare-dienstverplichtingen kunnen opleggen. De financiële vergoedingen 
die worden betaald aan zeevaartmaatschappijen waaraan openbare dienstverplichtingen zijn 
opgelegd, vormen in principe geen steunmaatregelen in de zin van artikel 87 EG, lid 1, en 
hoeven niet vooraf te worden gemeld. Deze regeling is uiterst relevant voor de Antillen waar 
momenteel al gesubsidieerde vliegtarieven bestaan tussen de verschillende eilanden. Deze 
steun kan blijven bestaan zonder of de luchtvaartmaatschappij financieel in de problemen te 
helpen of het vervoer tussen de eilanden prohibitief duur te maken. 

Op vervoersgebied zijn met name de ontwikkelingen inzake de communautaire richtsnoeren 
voor het trans-Europese vervoersnet van belang. Sinds de goedkeuring van 
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Beschikking 1346/2001/EG45 tot wijziging van de in 1996 vastgestelde richtsnoeren worden 
de havens van de ultraperifere regio's van gemeenschappelijk belang geacht en in het trans-
Europese net geïntegreerd. Hierdoor komen zij automatisch in aanmerking voor financiering 
uit de TEN-begroting en uit het Cohesiefonds. Voorts heeft de Commissie op 6 november 
2001 een voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad voorgelegd 
tot wijziging van Beschikking 1692/96/EG betreffende communautaire richtsnoeren voor de 
ontwikkeling van een trans-Europees vervoersnet. Een van de prioriteiten van dit voorstel is 
de uitbouw van de nodige infrastructuur om de ultraperifere regio's met de centrale regio's van 
de Unie te verbinden. 

Voorts heeft de Commissie de Raad en het Europees Parlement op 5 februari 2002 een 
voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad voorgelegd betreffende 
de toekenning van communautaire steun om de milieuprestaties van het vrachtvervoersysteem 
te verbeteren: het zogenoemde "Marco Polo"-programma. Het voorstel van de Commissie 
voorziet in de deelname van de ultraperifere regio's aan drie soorten acties: modal-shiftacties, 
katalysatoracties (bijv. snelwegen op zee) en gemeenschappelijke leeracties (bijv. verbetering 
van de procedures in de havens). 

In het algemeen is de Commissie van mening dat het vervoer een strategische factor voor de 
ontwikkeling van de ultraperifere regio's is, zoals ook wordt onderstreept in de conclusies van 
de Europese Raad van Sevilla en in de recente verklaring van de voorzitters van de 
ultraperifere regio's, die op 15 oktober 2002 in La Palma is aangenomen. Binnen de 
interdienstengroep van de Commissie zal een werkgroep vervoer worden opgericht. De 
werkzaamheden en het denkwerk van deze groep zullen met name betrekking hebben op de 
staatssteun en de openbare-dienstverplichtingen in de vervoersector (en met name op de 
aanpassing van de bestaande communautaire instrumenten aan de specifieke kenmerken van 
de ultraperifere regio's om de handicaps te compenseren), alsmede op de inschakeling van de 
Structuurfondsen (met name wat infrastructuur betreft) om de transportmogelijkheden 
waarmee de handicap van de ultraperifere ligging kan worden ondervangen, in stand te 
houden en uit te breiden. 

Hier liggen mogelijkheden voor de Antillen. Met steun vanuit Brussel is het wellicht mogelijk 
de haven van Willemstad, die vanwege zijn ligging een belangrijke regionale functie kan 
vervullen te ‘upgraden’. Verder zou de (financiële) ondersteuning van het intra-eiland verkeer 
belangrijk kunnen zijn voor verdere ontsluiting van de individuele eilanden. 

4.2.9 MILIEU 

Op milieugebied ziet de Commissie erop toe dat rekening wordt gehouden met de behoeften 
van de ultraperifere regio's inzake milieu-infrastructuur. Voorts wijst zij erop dat de kwesties 
die voor de ultraperifere regio's van cruciaal belang zijn (zoals klimaatverandering, 
bescherming van de biodiversiteit, beheer van de kustgebieden, marien milieu en civiele 
bescherming) als prioriteiten zijn opgenomen in het zesde communautaire milieuprogramma. 
De aandacht voor het milieu is uiterst relevant gezien de zware uitstoot van gassen bij de 
elektriciteitsopwekking en de raffinaderij. Aangaande de elektriciteitscentrale zal de EU 
enerzijds fondsen ter beschikking stellen om de uitstoot de verminderen en anderzijds om 
gebruik van alternatieve energiebronnen bevorderen. De invoer van zonnepanelen –
momenteel aan banden gelegd- zal sterk gestimuleerd worden. Eén van de hoofdpeilers van 
het EU beleid is fair competition om zo de prijzen te doen dalen. De eilanden zijn dan wel te 
klein voor elkaar concurrerende centrales maar voor alternatieve energiebronnen op basis van 

                                                                  
45  Beschikking 1346/2001/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22.5.2001, PB L 185, 

blz.1. 
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windkracht of zonne-energie is volop ruimte. Ten aanzien van de raffinaderij zal door middel 
van extra investeringen de overlast zoveel mogelijk worden teruggebracht, maar in 2019 als 
het contract met de raffinaderij afloopt zal kritisch bekeken moeten worden of de aldaar 
gegenereerde werkgelegenheid opweegt tegen de noodzakelijke investeringen en/of overlast 
voor de bewoners en negatieve invloed op het toerisme. 

4.2.10 INFORMATIE EN TELECOMMUNICATIE 

De uitbouw van de informatiemaatschappij en de telecommunicatie is voor de ontwikkeling 
van de ultraperifere regio's van even fundamenteel belang als de havens en de luchthavens, 
aangezien deze infrastructuur ertoe bijdraagt de geografische afstand te overbruggen en 
essentiële applicaties mogelijk maakt, zoals elektronische handel, e-gouvernement en 
telegeneeskunde. 

Het pakket voorschriften voor de telecomsector dat de Commissie in maart 2002 heeft 
vastgesteld, moet in de loop van 2003 door de nationale autoriteiten ten uitvoer worden 
gelegd en is volledig van toepassing op de ultraperifere regio's. De Commissie zal de nodige 
contacten leggen met de nationale autoriteiten en hen er opmerkzaam op maken dat bij de 
tenuitvoerlegging rekening moet worden gehouden met de behoeften van de ultraperifere 
regio's. 

De Commissie zal in het kader van de controle op de telecommunicatietarieven en -prijzen op 
toezien dat de ultraperifere regio's in de periode 2003-2005 niet worden gediscrimineerd op 
het vlak van de tarieven en zij zal aandringen op een prijsverlaging die door betere 
concurrentie moet worden bewerkstelligd. 

In het kader van het EFRO 2000-2006, zijn op het gebied van de prioriteiten 
"informatiemaatschappij", "technologische innovatie" en "duurzame ontwikkeling" voor de 
betrokken regio’s de volgende activiteiten ontwikkeld: 

− Réunion heeft, om zijn plaatselijke economie meer slagkracht te geven, ervoor gekozen 
zijn regionaal programma voor innoverende acties af te stemmen op de vaardigheden 
en kwalificaties van zijn bevolking en op de aanpassing daarvan aan de vraag van de 
bedrijven in de sector nieuwe informatie- en communicatietechnologieën. 

− de Canarische Eilanden hebben hun programma opgebouwd rond een regionale 
strategie voor de aansluiting van de archipel op de informatiemaatschappij (bevolking, 
bedrijven en nieuwe economische activiteiten). 

− De innoverende activiteiten van Madeira bestaan hoofdzakelijk in het opzetten van een 
regionale strategie en modelprojecten op het gebied van OTO en endogene, duurzame 
ontwikkeling. 

− Guadeloupe en de Azoren hebben in mei 2002 programma's voor innoverende acties 
voorgelegd. 

Ten slotte zal de Commissie ook toezien op de toepassing van het zesde kaderprogramma 
voor onderzoek en op de uitbouw van de Europese onderzoeksruimte. Zo wil zij garanderen 
dat de ultraperifere regio's hieruit, en met name uit de realisatie van de prioriteiten op het 
gebied van de informatietechnologie, het grootst mogelijke voordeel halen. Zoals de 
voorzitters van de ultraperifere regio's in de conclusies van de Conferentie van La Palma in 
oktober 2002 hebben onderstreept, moet met het oog hierop ondersteuning worden geboden 
aan een dynamische en innoverende aanpak die op duurzame ontwikkeling is gericht. 
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4.2.11 ONDERZOEK 

Op onderzoeksgebied heeft de Commissie opdracht gegeven tot een studie over het 
onderzoekspotentieel in de ultraperifere regio's. Het is de bedoeling om op basis van een 
inventaris van de bestaande middelen na te gaan welke maatregelen moeten worden genomen 
om de ultraperifere regio's in staat te stellen intenser deel te nemen aan de Europese 
onderzoeksruimte, alsmede het onderzoek dat in de ultraperifere regio's wordt verricht, uit 
zijn isolatie te halen. 

De studie, die ook aanbevelingen bevat, is voorgesteld tijdens de conferentie van La Palma in 
oktober 2002. In overleg met de ultraperifere regio's zal de Commissie deze aanbevelingen 
evalueren om op communautair, nationaal en regionaal niveau acties te kunnen ondernemen 
met als doel de onderzoeksactiviteiten van de ultraperifere regio's beter te integreren met 
zulke activiteiten in de Gemeenschap. 

4.3 CONCLUSIES 

De huidige UPGs vertonen een aantal vergelijkbare kenmerken. Zij hebben een inkomen dat 
lager is dan het gemiddelde inkomen van de EU-lidstaten; de afstand tot het Europese 
Continent is groot; het gaat veelal om kleine eilandeconomieën met beperkte natuurlijke 
hulpbronnen; de bevolkingsdruk is groot en ze kampen, een enkele uitzondering daargelaten, 
met een hoge werkloosheid. Deze bijzondere en in het algemeen groeibeperkende 
omstandigheden zijn door de Europese Unie als zodanig erkend, en ter compensatie zijn dan 
ook speciale programma’s in het leven geroepen. Deze programma’s en maatregelen 
omvatten niet alleen speciale financiële steunmaatregelen maar ook ontheffingen van regels 
die wel voor de rest van de Unie gelden. De financiële steun loopt via de zogenaamde 
structuurfondsen en leningen van de Europese Investeringsbank. Gemiddeld hebben de 
huidige UPGs daarvan in omvangrijke mate gebruikgemaakt. Zo kwam de steun uit de 
structuurfondsen neer op zo’n € 230 per capita per jaar over de afgelopen 10 jaar. 

Dit zou voor de Antillen als zij UPG zouden zijn neerkomen op zo’n € 40 miljoen per jaar. 
Daarbij moet wel worden aangetekend dat met de op hande zijnde uitbreiding van de Unie het 
aantal aanspraken op de fondsen zal toenemen. Op dit moment is onduidelijk of de totale 
omvang van de beschikbare middelen navenant zal worden uitgebreid, noch is bekend in 
hoeverre de toenemende aanspraken ten koste van de middelen voor UPG’s zal gaan. Het ligt 
voor de hand te veronderstellen dat het bedrag eerder lager dan hoger zal komen te liggen. 

Voorbeelden van andere UPG’s laten zien dat belastingvrije zones zijn toegestaan. De 
Europese Commissie is tamelijk coulant geweest met betrekking tot vrijstelling van 
invoertarieven voor een groot aantal goederen. Hierbij moet ook gedacht worden aan 
investeringsgoederen ten behoeve van de ontwikkeling van de belastingvrije zone. Indien 
onderbouwd met degelijke argumentatie maken uitzonderingsclausules voor de huidige 
Antilliaanse vrije zone een goede kans van slagen. 

De ontheffingen of speciale regelingen verschillen sterk van UPG tot UPG. Zij variëren van 
het hanteren van afwijkende tarieven op invoer uit niet-EU landen tot het subsidiëren van 
transportkosten voor intra-regionaal transport. Omdat bij vaststelling van deze speciale 
regelingen rekening wordt gehouden met de specifieke omstandigheden van de UPGs is 
onduidelijk in hoeverre zij (of andere) zouden gelden voor de Nederlandse Antillen bij 
toetreding. Veel hangt af van of de Antillen in staat zijn tijdens de toetredings-
onderhandelingen duidelijk te maken dat zij vanwege hun specifieke omstandigheden 
aanspraak kunnen maken op een speciale behandeling. In het verleden is gebleken dat het 
Europese “moederland” daarbij een belangrijke rol speelt. Voorts is van belang te 
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onderstrepen dat veel van de redenen die zijn aangevoerd voor de afwijking van de EU-regels 
evenzeer op de Nederlandse Antillen van toepassing zijn. Een beroep hierop heeft dan ook 
zeker kans van slagen. Deze speciale regelingen compenseren (gedeeltelijk) de kostennadelen 
van het ultraperifere karakter van de regio’s. In vergelijking met de niet UPG-situatie biedt 
dat voordelen in termen van concurrentie. Daarnaast geeft de UPG-status recht op regelingen 
en ondersteuning die indirect concurrentievoordeel opleveren. Hierbij moet gedacht worden 
aan maatregelen die de Antillen ontsluiten. 

In het kader van deze studie is het verder ook van belang na te gaan of en in welke mate de 
huidige UPGs van hun status hebben geprofiteerd. Deze vraag is moeilijk te beantwoorden 
omdat het een inschatting zou vereisen van wat er gebeurd zou zijn als ze niet tot deze groep 
zouden hebben behoord. Hoewel het niet als bewijs kan dienen, laten de cijfers zien dat de 
meeste UPGs over de periode dat ze tot de groep behoorden, hun inkomensachterstand ten 
opzichte van het Europese vasteland hebben ingelopen, hoewel in bescheiden mate. 
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5 IMPLICATIES UPG-STATUS 

5.1 INLEIDING 

Dit hoofdstuk beschrijft de (potentiële) effecten van een UPG-status voor de Nederlandse 
Antillen. De effecten worden geanalyseerd op macro- en sectorniveau. Daarbij wordt een 
onderscheid aangebracht tussen effecten die het gevolg zijn van door de UPG-status 
geïnduceerde beleidswijzigingen, de introductie van de EU-tarieven op invoer vanuit niet-EU 
landen, en effecten als gevolg van speciale regelingen voor UPGs. Bij deze laatste beperken 
we ons tot regelingen die zich op één of andere wijze laten kwantificeren. Had de analyse van 
de LGO-status het karakter van een ex post evaluatie, bij de analyse van de UPG-status gaat 
het om een ex ante beoordeling en kent als gevolg een aantal onzekere elementen. Deze 
analyse heeft dan ook een meer hypothetisch karakter om twee redenen. Ten eerste gaat het 
hier om een inschatting van effecten van een verandering die zich nog niet eerder heeft 
voorgedaan. De tweede reden is dat het EU-Verdrag niet duidelijk is over in hoeverre 
individuele landen en gebieden gebruik kunnen maken van de uitzonderingsclausule die is 
opgenomen in het Verdrag. Immers Artikel 299 van het EU-Verdrag laat ruimte verschillend 
beleid vast te stellen voor verschillende UPGs en daardoor voor het nemen van specifieke 
maatregelen. De ruimte voor specifieke maatregelen hangt af van de beoordeling van 
Europese Commissie en in laatste instantie van het Europees Parlement. Hoofdstuk 4 laat zien 
dat, met verwijzing naar de regelingen die voor de bestaande UPGs gelden, er ruime 
mogelijkheden voor dergelijke maatregelen bestaan. Daarbij moet echter worden bedacht dat 
ook qua staatsrechtelijke structuur de huidige UPGs niet identiek zijn aan (de individuele 
eilanden van) de Nederlandse Antillen. Bijvoorbeeld de Franse UPGs functioneren als 
departement van Frankrijk. Soortgelijke verschillen bestaan ten opzichte van de andere UPGs. 
Voorts geldt dat de huidige UPGs onderdeel van de EU zijn geworden toen hun 
respectievelijke “moederlanden” toetraden. Om deze redenen kunnen ze slechts in beperkte 
mate als voorbeeld dienen. Niettemin is waar relevant in de onderstaande analyse rekening 
gehouden met de specifieke regels die met betrekking tot deze regio’s gelden. 

Een ander aspect dat op dit moment relevanter is dan ooit is dat de EU aan de vooravond staat 
van een verdere uitbreiding. De nieuwe toetreders tot de gemeenschap bestaan in hoofdzaak 
uit landen met een geringere economische ontwikkeling dan de huidige lidstaten. In deze 
nieuwe lidstaten zijn de arbeidskosten significant lager dan in de huidige lidstaten waardoor 
zij direct concurreren met lage lonen producten uit UPGs. Voor zover deze producten 
aangeboden worden op de ‘continentale’ Europese markt, maakt een overgang van de 
Nederlandse Antillen naar de UPG-status voor de Antillen geen verschil (ook met de LGO-
status ondervinden de Antillen die concurrentie), maar de toetreders zullen ook vrije toegang 
krijgen tot de Antilliaanse markt. 

5.2 MACRO-ECONOMISCHE GEVOLGEN 

In het Verdrag van Europa en meer in het bijzonder in het Groei- en Stabiliteitspact46 zijn 
expliciete doelstellingen opgenomen met betrekking tot overheidstekorten en overheids-
schulden. En hoewel dit pact vooral relevant is voor de landen die deelnemen aan de Euro 
wordt er naar gestreefd deze voorwaarden ook te hanteren voor de andere lidstaten. Hier 
wordt aangenomen dat deze voorwaarden (op den duur) ook zullen worden vertaald naar 
                                                                  
46 zie ‘Growth and Stability Pact’, 7 juli 1997 
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eisen met betrekking tot begrotings- en schuldenbeleid van UPGs. In de volgende paragrafen 
wordt nagegaan wat de mogelijke gevolgen zijn van het aangaan van de verplichting om het 
begrotingstekort (en daarmee de schuldenlast) van de overheid te verkleinen. Het draait 
hierbij om twee elementen die hieronder achtereenvolgens zullen worden besproken. Het 
eerste element is dat de overheid zelf een actief begrotingsbeleid voert met als doel een 
reductie van het tekort. Het tweede element heeft te maken met mogelijke 
compensatieregelingen. Zoals op meerder plaatsen in dit document is betoogd kunnen UPGs 
aanspraak maken op een andere behandeling dan de lidstaten zelf. Hoewel zulke 
uitzonderingen van UPG tot UPG verschillen en er daardoor geen algemene richtlijnen over 
bestaan komt het neer op compensatie van kosten die het gevolg zijn van de specifieke ligging 
van de UPG ten opzichte van zijn belangrijkste afzetgebied: het Europese continent, en op 
toegang tot structuurfondsen die speciaal ter beschikking staan voor gebieden in Europa, 
waaronder de UPGs, die achterblijven bij het Europese gemiddelde. Hieronder wordt 
nagegaan wat de mogelijke macro-economische effecten zijn van extra steun uit de 
Structuurfondsen en van additionele subsidies die de kostennadelen van de specifieke ligging 
van de Antillen ten opzichte van de andere landen van de Gemeenschap (gedeeltelijk) 
compenseren. 

5.2.1 EIGEN FISCALE BELEIDSHERVORMINGEN 

Terugbrengen van het begrotingstekort kan via uitgavenbeperking of via vergroting van de 
overheidsinkomsten. In termen van uitgavencategorieën beperken we ons hier tot twee 
hoofdcategorieën, namelijk overheidsconsumptie en overheidsinvesteringen. Verhoging van 
belastingen (directe of indirecte) is een alternatief voor terugdringing van het tekort. Al deze 
mogelijkheden zijn onderzocht met behulp van berekeningen met het eerder genoemde 
model. 

Materiele overheidsconsumptie 
Het betreft hier materiele uitgaven van de overheid die geen investeringskarakter dragen. 
Daarbij moet worden aangetekend dat er een algemene neiging bestaat veel overheidsuitgaven 
te karakteriseren als investeringen terwijl ze dat in feite niet zijn. Ondanks deze neiging zijn 
de mogelijkheden om op deze uitgaven te bezuinigen beperkt simpelweg vanwege de absolute 
omvang van de post. Hier is verondersteld dat vanaf 2004 de materiele uitgaven met 1% van 
het Bruto Binnenlands Product lager zijn dan ze zouden zijn bij ongewijzigd beleid47. Dit 
komt overeen met een éénmalige bezuiniging op deze post van iets minder dan 10%. De 
resultaten van zo’n bezuiniging worden gepresenteerd in tabel 5.1. Let wel de resultaten in de 
tabel zijn voor de desbetreffende variabelen gepresenteerd als de gecumuleerde effecten in 
procenten van de voor de deelperiode voorspelde waarde van die variabele bij ongewijzigd 
beleid. Zo laat de tabel zien dat in de periode 2003-2005 het niveau van het BBP gemiddeld 
0,2% lager is als gevolg van deze maatregel dan in het eerder in hoofdstuk 2 beschreven 
optimistische scenario. In de periode 2016-2020 is het BBP als gevolg van deze maatregel 
gemiddeld 0,2% hoger dan het niveau van het BBP in het optimistische scenario. 

Op korte termijn vertoont het model typische Keynesiaanse trekken. Door de vraaguitval daalt 
in eerste instantie de totale productie en invoer, waardoor op korte termijn de productie daalt 
en de lopende rekening van de betalingsbalans verbetert. Door de monetaire effecten (extra 
geldaanbod en lagere rente) trekken de investeringen na verloop van tijd aan met als gevolg 
dat de investeringsquote op den duur met zo’n .3% punten van het BBP toeneemt. Deze 
“crowding-in” treedt al in het derde jaar van de simulatie op en resulteert dan in een toename 
van de productie. Per saldo neemt het overheidstekort met meer dan de initiële impuls van 1% 
van het BBP af. Kortom een daling van overheidsconsumptie heeft weliswaar op korte 

                                                                  
47  Ongewijzigd beleid is hier gedefinieerd als gelijkblijvende uitgavenquoten. 

S255rap 48



 

termijn negatieve effecten ook voor huishoudens, op lange termijn wordt daarentegen de 
verkleining van de overheidssector meer dan gecompenseerd door extra activiteiten in de 
private sector. Vanwege de gunstige middellange effecten is het heel verleidelijk meer te 
bezuinigen dan de genoemde 1% van het BBP. En hoewel niet uit te sluiten valt dat meer 
inderdaad mogelijk is moet niet uit het oog worden verloren dat het hier al gaat om een 
substantiële bezuiniging van bijna 10% op deze uitgaven48. 

Tabel  5-1 Materiële Overheidsconsumptie -1% van BBP 

 2003-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2020 

BBP (verschil in % van optimistisch scenario) -0,2 0,1 0,1 0,2 

gemiddeld verschil t.o.v. optimistisch scenario 

Werkloosheid als % beroepsbevolking 0,1 0,0 0,0 0,0 

Investeringen als % BBP 0,3 0,3 0,3 0,3 

Lopende rekening betalingsbalans als % BBP 0,4 0,1 0,1 0,1 

Begrotingstekort als % BBP -0,9 -1,0 -1,0 -1,1 

Voor gedetailleerde informatie zie Annex 1 tabel 5. 

 

Overheidsinvesteringen 

Zoals gezegd bestaat de neiging veel uitgaven van de overheid te ‘labelen’ als investeringen. 
Waar het bij deze simulatie echter om gaat zijn ‘echte’ investeringen die bijdragen aan het 
productieve vermogen van de Antilliaanse economie. Hierbij kan gedacht worden aan 
investeringen in fysieke infrastructuur. Indien op deze uitgaven wordt gesneden ontstaat een 
ander beeld dan in geval van consumptieve uitgaven, zoals blijkt uit Tabel  5-2. Nu wordt bij 
een daling van de overheidsinvesteringen het initiële negatieve Keynesiaanse effect 
gecombineerd met een achteruitgang van de algemene productiviteit van de economie. Dus 
naast de korte termijn vraaguitval neemt op de middellange termijn het concurrentievermogen 
van de Antilliaanse economie af. Als gevolg dalen de uitvoer en de private investeringen. De 
lopende rekening van de betalingsbalans verbetert niettemin vooral omdat het algehele 
activiteitenniveau afneemt. De werkloosheid neemt verder toe. De prijzen vertonen een 
opwaartse trend als gevolg van de relatief toegenomen kosten per eenheid product. Mede 
hierdoor neemt het begrotingstekort van de overheid in procenten van het BBP meer af dan op 
basis van de initiële impuls van 1% van het BBP kon worden verwacht. 

De berekeningen suggereren dat korten op investeringsuitgaven nadelig is voor vrijwel alle 
economische kernvariabelen. Zij ondersteunen verder een pleidooi voor een verschuiving van 
consumptieve bestedingen van de overheid naar investeringsuitgaven. Zo’n verschuiving zou 
gunstig zijn voor vrijwel alle relevante variabelen. Dit impliceert verder dat een ‘screening’ 
van de overheidsuitgaven op hun bijdrage aan het productieve vermogen van de economie 
geen luxe is. 

                                                                  
48  Let wel, de bezuiniging is éénmalig. Na het eerste jaar volgen de materiële uitgaven weer de 

ontwikkeling van het BBP. Soortgelijke effecten zijn te bereiken als deze uitgaven langzamer 
toenemen dan het BBP. 
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Tabel  5-2 Overheidsinvesteringen -1% van BBP 

 2003-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2020 

BBP (verschil in % van optimistisch scenario) -0,3 -0,7 -1,5 -2,1 

gemiddeld verschil t.o.v. optimistisch scenario 

Werkloosheid als % beroepsbevolking 0,1 0,2 0,5 0,6 

Investeringen als % BBP -0,7 -0,8 -0,9 -0,9 

Lopende rekening betalingsbalans als % BBP 0,4 0,1 0,1 0,1 

Begrotingstekort als % BBP -0,9 -1,1 -1,1 -1,2 

Voor gedetailleerde informatie zie Annex 1 tabel 6. 

 

Belastingverhoging 
Verhoging van belastingen is een alternatief voor uitgavenverlaging ter bestrijding van het 
begrotingstekort. Vanuit het perspectief van de private sector is verhoging van welke 
belastingcategorie dan ook ongunstig. In vrijwel alle gevallen leidt dit tot kostenstijgingen die 
in zo’n kleine open economie als de Antilliaanse negatief uitpakken voor de productie. Het 
model veronderstelt dat verhoging van de directe belastingen door loontrekkers wordt 
afgewenteld op bedrijven die daarmee met hogere loonkosten worden geconfronteerd. Dit 
werkt vooral nadelig voor de uitvoer49. Vanwege de daling van de binnenlandse vraag neemt 
de invoer echter nog sterker af waardoor per saldo de lopende rekening van de 
betalingsbalans verbetert. Belastingverhoging leidt dus wel tot een afname van het 
overheidstekort, maar dit gaat ten koste van economische groei en concurrentiepositie. 

Verhoging van de indirecte belastingen laat vergelijkbare effecten zien omdat de 
geïnduceerde verhoging van consumptieprijzen eveneens wordt afgewenteld. Niettemin zijn 
volgens het model de middellange termijn effecten gering. Verhoging van belastingen op 
invoer heeft in vergelijking met verhoging van de andere belastingcategorieën de minst 
negatieve effecten omdat hierbij vanwege de verhoging van de relatieve prijs van de invoer de 
binnenlandse productie wordt gestimuleerd zelfs in het geval van de Nederlandse Antillen 
waarin de binnenlandse productie nauwelijks substituten biedt voor ingevoerde producten. Dit 
heeft vooral positieve effecten op werkgelegenheid. 

Tabel  5-3 Directe Belastingen Huishoudens + 1% BBP permanent 

 2003-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2020 

BBP (verschil in % van optimistisch scenario) -0,2 -0,4 -0,2 -0,2 

gemiddeld  verschil t.o.v. optimistisch scenario 

Werkloosheid als % beroepsbevolking 0,1 0,2 0,1 0,1 

Investeringen als % BBP 0,0 0,1 0,1 0,1 

Lopende rekening betalingsbalans als % BBP 0,2 0,1 0,0 0,1 

Begrotingstekort als % BBP -0,7 -0,7 -0,7 -0,8 

Voor gedetailleerde informatie zie Annex 1 tabel 7. 

 

                                                                  
49 Bijvoorbeeld de toeristenindustrie is relatief arbeidsintensief en concurreert sterk met alternatieve 

toeristische bestemmingen. 
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Tabel  5-4 Indirecte Belastingen + 1% BBP permanent 

 2003-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2020 

BBP (verschil in % van optimistisch scenario)) -0,3 -0,3 0,0 0,0 

gemiddeld  verschil t.o.v optimistisch scenario 

Werkloosheid als % beroepsbevolking 0,1 0,1 0,0 0,0 

Investeringen als % BBP -0,1 0,0 0,0 0,0 

Lopende rekening betalingsbalans als % BBP 0,0 0,0 0,0 0,0 

Begrotingstekort als % BBP -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 

Voor gedetailleerde informatie zie Annex 1 tabel 8. 

Tabel  5-5 Belastingen op internationale handel + 1% BBP permanent 

 2003-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2020 

BBP (verschil in % van optimistische scenario) -0,3 -0,3 0,0 0,0 

gemiddeld  verschil t.o.v. optimistisch scenario 

Werkloosheid als % beroepsbevolking 0,1 0,1 0,0 0,0 

Investeringen als % BBP -0,1 -0,1 -0,0 -0,0 

Lopende rekening betalingsbalans als % BBP -0,0 0,0 0,0 0,0 

Begrotingstekort als % BBP -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 

Voor gedetailleerde informatie zie Annex 1 tabel 9. 

5.2.2 EXTERNE BEGROTINGSIMPULSEN 

Op dit moment ontvangen de Nederlandse Antillen steun vanuit Nederland ter grootte van om 
en nabij € 100 miljoen per jaar. Een substantieel deel van deze hulp is geoormerkt voor 
specifieke projecten. Als dit inderdaad projecten zijn met een investeringskarakter laten 
bovengegeven uitkomsten van het model zien dat ze groeibevorderend werken. Dat vereist 
echter wel dat de uit deze hulp gefinancierde activiteiten goed worden doorgelicht op hun 
kosten en baten. Omdat het hier geen evaluatie betreft van deze hulpgelden gaan we er in het 
vervolg vanuit dat dit ook inderdaad gebeurt. Met toetreding tot de groep van UPGs krijgen 
de Antillen verder toegang tot de zogenaamde structuurfondsen. Hieronder wordt ingegaan op 
de effecten hiervan. 

Structuurfondsen 
Structuurfondsen worden aangewend voor investeringsprojecten die ervoor moeten zorgen dat 
de economische structuur van de ontvangende regio’s zodanig verbetert dat het verschil in 
economische ontwikkeling tussen deze regio’s en de gemiddelde lidstaat vermindert. In 
macro-economische termen kan deze hulp worden geïnterpreteerd als overheidsinvesteringen 
waar tegenover een bepaald bedrag om niet aan inkomsten staat. Een specifiek element hierbij 
is dat de geïdentificeerde investeringsprojecten slechts tot een maximum van 85% kunnen 
worden gefinancierd uit deze fondsen. De rest moet komen van de overheid zelf. 

In de tabel hieronder staan de effecten van een uitbreiding van overheidsinvesteringen ter 
grootte van 1% van het BBP voor 85% gefinancierd uit structuurfondsen. De voordelen zijn 
overduidelijk: de economische structuur wordt versterkt wat duidelijk blijkt uit de toename in 
de investeringen, ook van de particuliere investeringen, en uit een toename van de uitvoer. 
Als resultaat neemt de totale productie eveneens toe aan het eind van de hier beschouwde 
periode met significant meer dan de initiële impuls van 1%. Daar staat echter tegenover dat 
het gedeelte van de investering dat gefinancierd moet worden door de overheid zelf nadelig 
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uitpakt voor het overheidstekort. De inverdieneffecten van de activiteit zijn over de periode 
tamelijk bescheiden. De situatie wordt vanzelfsprekend veel gunstiger als het een investering 
betreft die de overheid zo wie zo zou uitvoeren. In dat geval neemt het tekort af met om en 
nabij de 0,85% van het BBP die beschikbaar komt uit de structuurfondsen. 

Tabel  5-6 Toename van Overheidsinvesteringen met 1% van BBP voor 85% gefinancierd 
 uit Structuurfondsen 

 

 2003-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2020 

BBP (verschil in % van optimistisch scenario) 0,7 0,8 1,5 1,9 

Verschil in %-punten t.o.v. optimistische projectie 

Werkloosheid als % beroepsbevolking -0,1 -0,3 -0,4 -0,5 

Investeringen als % BBP 1,0 1,0 1,1 1,1 

Lopende rekening betalingsbalans als % BBP 0,0 0,0 0,0 0,0 

Begrotingstekort als % BBP 0,0 0,2 0,2 0,2 

Voor gedetailleerde informatie zie Annex 1 tabel 12. 

 

Elders in dit document is aangegeven dat op basis van de huidige omvang van 
structuurfondsen aan UPGs de Antillen zouden kunnen rekenen op € 40 miljoen per jaar, wat 
bij de huidige wisselkoersen neerkomt op circa 2% van het BBP. Als we deze getallen 
toepassen op bovenstaande berekeningen zou als gevolg hiervan de productie uiteindelijk om 
en nabij 4% hoger uitkomen dan voorspeld bij ongewijzigd beleid. Gemiddeld zou dit 0,2550 
procentpunt extra groei per jaar betekenen. Vanwege de mede-financieringseis zou dit ook 
impliceren dat het begrotingstekort uiteindelijk zo’n 0,4 procentpunt hoger uitkomt. Hierbij 
moet een niet onbelangrijke kanttekening gemaakt worden.  € 40 miljoen extra investeringen 
is een omvangrijke som geld waarvoor ten eerste zinvolle investeringen moeten worden 
uitgevoerd en waarvoor ten tweede uitvoeringscapaciteit moet bestaan. De berekeningen 
veronderstellen dat aan beide voorwaarden wordt voldaan. 

Subsidiering van transportkosten 
Voor UPGs geldt dat zij voor een gedeelte worden gecompenseerd voor hun ongunstige 
ligging ten opzichte van het ‘moederland’. In de praktijk betekent dit subsidiering op 
transportkosten voor uit- en invoer. Momenteel is nog onduidelijk in welke mate de Antillen 
van deze regeling gebruik kunnen maken. Niettemin hebben we getracht de omvang van de 
effecten in te schatten. In vergelijking met eerdere maatregelen laat deze variant tamelijk 
grote effecten zien. Voor een deel komt dit doordat is aangenomen dat de subsidies gedurende 
de gehele periode voortduren. Het resultaat is er naar. Zo goed als alle variabelen laten 
positieve effecten zien. De productie neemt toe tot aan het eind van de periode ruim boven het 
optimistische scenario. Het heeft daarnaast zoals verwacht een drukkend effect op de prijzen 
met als gevolg een verbetering van de concurrentiepositie en daardoor toenemende exporten. 
Als gevolg van de toenemende activiteiten neemt ook de invoer toe, niet verwonderlijk met 
zo’n importintensieve productiestructuur als in de Antillen. Daarnaast zien we ook een 
verbetering in zulke indicatoren als de lopende rekening van de betalingsbalans en het 
begrotingstekort. 

                                                                  
50 Berekend als 1-1,041/17
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Tabel  5-7 Subsidiering van transportkosten (éénmalige daling van de invoerprijzen met 
2%) 

 2003-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2020 

BBP (verschil in % van optimistisch scenario) 1,6 1,6 1,2 1,1 

gemiddeld verschil t.o.v. optimistisch scenario 

Werkloosheid als % beroepsbevolking -0,4 -0,8 -0,3 -0,3 

Investeringen als % BBP 0,2 0,1 0,1 0,1 

Lopende rekening betalingsbalans als % BBP 0,4 -0,1 0,1 0,0 

Begrotingstekort als % BBP -0,5 -0,3 -0,5 -0,6 

Voor gedetailleerde informatie zie Annex 1 tabel 13. 

 

Dit scenario illustreert verder heel duidelijk het belang van de concurrentiepositie. Tegen deze 
achtergrond zouden extra maatregelen die het concurrentievermogen van de Antilliaanse 
economie verbeteren op termijn de huidige problemen aanzienlijk verlichten. Eén van deze 
maatregelen hebben we hierboven al besproken, namelijk overheidsinvesteringen voor zover 
het daarbij om echte investeringen gaat. 

5.3 EUROPESE TARIEFMUREN 

Een UPG-status voor de Nederlandse Antillen impliceert dat ze daarmee één van de 
voorportalen worden van de Europese Unie in het Caribisch gebied. Naast de voordelen van 
ondersteuning op de terreinen van investeringsfondsen en voor de ligging compenserende 
subsidies verplichten de Antillen zich ook om de door de EU gehanteerde buitentarieven op 
invoer te hanteren51. De meest in het oog springende tarieven zijn gerelateerd aan het 
Gemeenschappelijk landbouwbeleid. Deze zijn vooral in het leven geroepen om de 
landbouwsector in de EU te beschermen. Als de Antilliaanse economie sterk op landbouw 
zou zijn gestoeld zou dit mogelijkheden bieden deze sector verder uit te breiden. Dit is echter 
niet de huidige situatie. Integendeel, de Antillen zijn voor wat betreft landbouwproducten 
sterk aangewezen op invoer van buiten. Ook de visserijsector wordt binnen de Gemeenschap 
door middel van invoertarieven beschermd. Hoewel het belang van deze sector in de 
Antilliaanse economie op dit moment nog gering is, zou verdere bescherming voor deze 
sector positief kunnen uitwerken. 

Hieronder wordt voor het Antilliaanse invoerpakket nagegaan wat het betekent als de huidige 
tarieven worden vervangen door de EU-buitentarieven. Hierbij is rekening gehouden met de 
oorsprong van de invoer omdat onder de UPG-status invoer vanuit de EU vrijgesteld wordt 
van invoerheffingen. Deze berekeningen zijn uitgevoerd op het niveau van individuele 
goederen. Vervolgens is met behulp van een input-output model doorgerekend wat dit 
betekent voor de kosten per eenheid product om na te gaan hoe dit uitwerkt voor de 
concurrentiepositie. In onderstaande analyse wordt dit voor 11 sectoren nagegaan. Tot slot 
wordt de mogelijke doorwerking van deze kostenwijziging doorgerekend voor de 
belangrijkste economische variabelen met het eerder genoemde macromodel. Omdat op dit 
moment de invoertarieven een belangrijke inkomstenbron vormen van de overheid is deze 
exercitie ook gedaan onder de aanname dat het budgetneutraal moet worden uitgevoerd. 

                                                                  
51  Er bestaan ook zogenaamde non-tariff barrières die omdat ze in dit geval minder relevant lijken en 

omdat de kwantitatieve effecten moeilijk in te schatten zijn verder buiten beschouwing worden 
gelaten. 
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Hierbij is aangenomen dat mogelijke inkomensveranderingen van de overheid als gevolg van 
de veranderingen in invoertarieven worden gecompenseerd door veranderingen in de indirecte 
belastingen. 

5.3.1 AANPASSING INVOERHEFFINGEN 

Bij toetreding van de Antillen tot de EU gelden er geen heffingen meer op de handel tussen 
Antillen en de EU. Voor handel met derde landen moet het EU buitentarief worden 
ingevoerd52. Op basis van de meest recente gegevens (2002) is uitgerekend wat dit zou 
betekenen voor de totale tariefopbrengsten. Hiervoor zijn de invoergegevens gebruikt van de 
invoer op Bonaire en Curaçao, exclusief olie verwerkt op de raffinaderij in Willemstad en 
exclusief de Vrije Zone. Nieuwe tarieven zijn in detail uitgerekend voor de 680 goederen en 
diensten die in afnemende grootte samen 90% van de totale invoer uitmaken, terwijl voor de 
laatste 10% aangenomen is dat de effecten gelijk zijn. De buitentarieven van de EU zijn 
gebaseerd op de 2-digit HS code (96 groepen)53. 

Het resultaat van de berekeningen laat zien dat de totale opbrengst uit invoerheffingen 
afneemt met 34% op de Benedenwindse eilanden in 2002. Vanzelfsprekend is dit een mix van 
toe- en afnamen waarbij de afnamen overheersen. De belangrijkste producten waarover 
minder invoerheffingen worden gerekend zijn auto’s en andere voertuigen en accessoires, 
machines, meubelen en farmaceutische producten. De belangrijkste producten waarover meer 
invoerheffing wordt geheven zijn voeding en olie. In onderstaande Tabel  5-8 zijn de effecten 
naar HS hoofdcategorie uitgesplitst, waarna in Tabel  5-9 voeding gedetailleerd is 
weergegeven. 

 
Tabel  5-8 Wijzigingen in importheffingen 

HS code Omschrijving Aandeel Mutatie 
invoerprijs 

  % 
0-23 Voeding 17,7 7,3 
24 Tabakswaren 0,2 -11,0 
25-26 Mijnbouwproducten 0,7 -2,1 
27-29 Organische producten 20,9 1,0 
30-39 Chemische producten 11,4 -3,0 
40-49 Papier, leder, hout, kunststof producten 5,4 -4,5 
50-59 Textiel 0,5 -5,9 
60-69 Huishoudelijke artikelen 5,2 -4,2 
70-79 Huishoudelijke apparaten, glaswerk, sierraden 5,6 -2,1 
80-89 Auto’s, machines, elektrische apparaten 25,5 -8,5 
90-99 Precisie apparatuur 6,9 -6,6 
 Totaal 100,0 -2,1 

 

                                                                  
52 Uitzonderingen daargelaten. Zie bijvoorbeeld de uitzonderingen die op dit moment voor de 

Canarische Eilanden gelden. 
53 De gehanteerde klassen van de importgegevens en de EU tariefstructuur (2-digit HS-code) laten niet 

toe het exacte tarief per individueel goed toe te kennen en derhalve is een gemiddelde gebruikt. 
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Tabel  5-9 Wijzigingen in importheffingen bij voeding 
HS code Omschrijving Aandeel Mutatie 

invoerprijs 
  % 
1 Levende dieren 0,3 10,7 
2+5 Vlees 14,9 22,3 
3 Vis 3,6 3,1 
4 Melkproducten 11,4 8,9 
6 Levende bomen en planten 0,8 -11,2 
7+13+14 Groenten 7,1 0,7 
8 Fruit 4,4 0,4 
9 Koffie, thee 2,2 -3,9 
10+11 Graan en meelproducten 3,0 30,6 
12 Zaden 0,3 -3,4 
15 Vetten 3,1 7,4 
16 Vlees- en visproducten 6,2 9,6 
17 Suiker 7,8 14,1 
18 Cacao 1,2 2,5 
19 Graanproducten 4,7 -2,9 
20 Andere groente en fruitproducten 7,1 6,5 
21 Overige eetbare producten 7,0 -2,6 
22 Dranken 12,0 0,9 
23 Restproducten 3,0 -4,9 
 Totaal 100,0 7,3 

 
De invoer naar de Bovenwindse eilanden verschilt substantieel van die op de Benedenwindse 
eilanden. Ten eerste is het aandeel van de –onder UPG-status vrijgestelde- invoer uit de EU 
veel lager (5%) zodat op een veel groter gedeelte het EU-buitentarief van toepassing is en ten 
tweede is het huidige invoertarief lager dan op Curaçao, terwijl dat onder de UPG-status gelijk 
getrokken zal worden. Voor de Bovenwindse eilanden zal de totale invoerheffing dan ook 
toenemen. Omdat gedetailleerde informatie over de invoer naar de Bovenwindse eilanden 
ontbreekt, is uitgegaan van de gegevens van de Benedenwindse eilanden met aanpassingen 
voor genoemde handelspartners. Voor de gehele Nederlandse Antillen resulteert de 
verandering in invoertarieven in een vermindering van 27% van de totale 
invoerbelastingopbrengsten in tegenstelling tot de eerder genoemde 34% voor Bonaire en 
Curaçao. 
 
Zoals boven geschetst zijn de twee belangrijkste negatieve gevolgen: een daling van de 
overheidsinkomsten uit invoerheffingen en een stijging van de voedingsprijzen. Zowel de 
overheid als de markt zullen hier op reageren. 
Door verhoging van de bestaande omzetbelasting of beter invoering van een voldoende hoog 
BTW tarief en verhoging van accijnzen kan het verlies aan overheidsinkomsten uit de 
importheffingen worden opgevangen. Omdat de prijzen van voedingsmiddelen toch al stijgen 
door de nieuwe invoerheffingen en voedingsuitgaven relatief zwaarder drukken op de armere 
bevolking, zou ter compensatie een (tijdelijke) vrijstelling onderhandeld moeten worden voor 
voeding bij toetreding tot de EU. 
De markt zal reageren door een verschuiving naar goedkopere producten. Dit kan een 
goedkopere invoermix zijn maar ook door meer gebruik te maken van lokale producten. 
Duidelijk is ook dat een aantal producten die nu ingevoerd worden om vervolgens uitgevoerd 
te worden met gebruik van de gunstige LGO-regeling niet meer ingevoerd zullen worden 
omdat de LGO-regeling vervalt. Omdat dit met name producten betreft waarvoor een hoog EU 
buitentarief geldt, heeft dit een sterke daling van de invoerheffingen tot gevolg vooral op 
voeding. Er van uit gaande dat de helft van de importen van rijst en melkproducten zullen 
vervallen omdat deze niet meer zullen worden geëxporteerd, betekent dit een verdere 
verlaging van de invoerheffing van NAF 2,5 miljoen. 
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5.3.2 EFFECTEN WIJZIGING INVOERTARIEVEN PER SECTOR 

Tabel  5-10 geeft de effecten van de gewijzigde invoertarieven per sector. Met behulp van de 
Input-output tabel van 1999, die geactualiseerd is naar 200254, zijn de effecten doorgerekend 
voor de totale kosten. Het voordeel van het gebruik van een input-output tabel is dat niet 
alleen het directe effect van de wijzigingen in de importkosten van de betreffende sector wordt 
berekend maar tevens de indirecte effecten veroorzaakt door gewijzigde invoerprijzen in 
andere sectoren. De tabel laat tevens de effecten per sector zien bij een gelijktijdige introductie 
van een BTW heffing55 van 0,9% van de toegevoegde waarde, die het verlies aan 
overheidsinkomsten compenseert. 
 
Tabel  5-10 Effecten van invoering EU invoerbelasting 

 
Kostenmutatie a.g.v. invoertarief Kostenmutatie a.g.v. 

invoertarief  en BTW 

Landbouw/Visserij/Mijnbouw -0,19 +0,53 

Industrie -1,30 -0,77 

Openbare nutsbedrijven +0,08 +0,73 

Bouwnijverheid -0,24 +0,52 

Handel -1,37 -0,86 

Hotels en Restaurants +0,33 +1,12 

Vervoer -0,27 +0,51 

Banken -0,42 +0,38 

Zakelijke dienstverlening -0,15 +0,69 

Overheid -0,01 -0,01 

Onderwijs -0,31 -0,31 

Gezondheidszorg -0,38 -0,38 

Overige diensten -0,79 -0,15 
Bron: CBS Supply-use table 1999, Statistiek Bedrijven 2000, Recente Nationale Rekeningen –De economie van 

Bonaire, Curaçao en St. Maarten, 
 Centrale Bank van de Nederlandse Antillen Importen.en belastingen,  
 EU Structuur van de invoerheffingen, 

 
De gevolgen kunnen als volgt worden samengevat: 
− De kosten in de landbouw- en visserijsector nemen met 0,5% toe. De invoerprijzen 

voor voedingsmiddelen nemen met een veelvoud daarvan toe wat positief kan 
uitpakken voor de binnenlandse producenten. Het kan leiden tot een verbetering van 
het bedrijfsresultaat en enkele producten die momenteel niet kunnen concurreren met 
de invoer, kunnen nu juist wel concurreren. Hierbij moet gedacht worden aan 
producten die weinig belemmering ondervinden van het droge klimaat c.q. lage 
grondwaterpeil op Curaçao. 

− De kosten van de totale industriële sector nemen af. Binnen de sector vormt de 
voedingsmiddelenindustrie hierop een uitzondering omdat ingevoerde voedings-
middelen hierbij zwaar wegen. Dat betekent vanzelfsprekend dat de kosten in de andere 
sub-sectoren meer dan gemiddeld dalen. 

                                                                  
54 Hierbij is gebruik gemaakt van de betalingsbalansgegevens op transactiebasis van de Centrale Bank, 

Recente Nationale Rekeningen, 2002 van het CBS. Statistiek Bedrijven 2000, CBS en 
prijsindexcijfers.  

55 De BTW heffing is alleen toegepast op de particuliere bedrijven en niet op de overheid. 
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− De kosten van de openbare nutsbedrijven zullen stijgen. Omdat tegelijkertijd invoer 
van alternatieve energiebronnen gestimuleerd wordt, zal de winstgevendheid onder 
druk komen te staan. Dit is echter wel een van de kernsectoren waarvoor EU-
structuurfondsen beschikbaar zijn. 

− De kosten in de bouwnijverheid zullen toenemen. Dit zal doorwerken in toekomstige 
investeringen. 

− De kosten van de sector handel nemen af. 
− De sector Hotels en Restaurants krijgt te maken met hogere kosten. Voor restaurants is 

dit een doorwerking van de hogere voedingsprijzen. De grootste invloed hiervan zal te 
merken zijn op de Bovenwindse eilanden waar niet alleen de toeristensector domineert 
maar eveneens de grootste stijging in de invoertarieven zal plaats vinden. 

− Transportkosten nemen toe, voor zo ver dit inter-eilandelijke en vervoer van en naar de 
EU betreft zal dit door de EU gesubsidieerd worden. 

− De financiële sector kent hogere kosten terwijl de overige dienstverlening, waaronder 
de overheid, geringere kosten heeft. 

 
De veranderingen in de sectoren blijven beperkt tot iets meer dan 1 procent. Dit wil echter niet 
zeggen dat binnen de sectoren de verschillen niet aanzienlijk groter zullen zijn. Zo blijkt dat de 
invoerprijs van meel en graanproducten met 30% stijgt en die van auto’s aanmerkelijk daalt. 
Twee belangrijke redenen, onder de LGO-status, om niet uit de EU te importeren maar uit de 
regio zijn de lagere productiekosten in de regio en de lagere transportkosten. Voor een 
gedeelte zullen deze lagere productiekosten, onder de UPG-status, door het EU buitentarief 
toch leiden tot hogere invoerkosten in vergelijking met importen uit de EU omdat daarvoor 
geen tarief geldt. Daarnaast subsidieert de EU de transportkosten uit (en naar) de EU. 
Tezamen zorgt dit ervoor dat importen uit de EU goedkoper en dus aantrekkelijker worden 
met een verder verlies aan importheffingen voor de overheid. In het extreme geval dat alle 
importen uit de EU zouden komen en dus geen importen meer uit derde landen, zou geheel 
geen importbelasting meer geheven worden en zou derhalve een hoger algemeen BTW-tarief 
moeten worden ingevoerd van 3,9% om deze extra inkomensderving te compenseren. De 
verdeling over de sectoren van de effecten is overeenkomstig bovenstaande tabel, met 
respectievelijk een iets grotere daling of stijging. 
Een voordeel van de verschuiving van importheffingen naar BTW is dat de invoerheffingen in 
principe bijna geheel moeten worden afgedragen aan de EU en slechts een fractie van de 
BTW.56 Netto zou door deze verandering meer van de opbrengsten voor de Antillen behouden 
blijven. 
De Antillen kunnen zich sterk maken voor een gefaseerde afdracht van invoerheffingen en 
overgang naar een BTW-stelsel. Niet alleen is dit ook toegestaan aan andere UPGs maar 
gezien de te verwachte veranderingen is het moeilijk op korte termijn het juiste BTW-tarief 
vast te stellen. De veranderingen betreffen niet alleen aanpassingen in de Antillen op de 
nieuwe prijzenstructuur maar eveneens de aangekondigde tariefdalingen in de EU en 
verwachte kostendalingen van voedingsmiddelen bij toetreding van de nieuwe EU landen. Dit 
zal tot gevolg hebben dat de totale invoerheffingen zullen dalen, dus ook de overdrachten 
daarvan naar de EU en de overgang gemakkelijker zal zijn. 

                                                                  
56 Van de invoerheffing mag 25% behouden worden ter compensatie van inningkosten.. Van de BTW 

moet 1% worden afgedragen, maar hier zit een maximaal totaal bedrag aan gekoppeld die het 
effectieve percentage verlaagt. Zie ook paragraaf 5.4 
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5.3.3 MACRO EFFECTEN VAN AANPASSING INVOERHEFFINGEN 

Hierboven zijn per product de EU-tarieven uitgerekend en vergeleken met de tarieven die op 
dit moment in de Antillen worden gehanteerd. Daaruit blijken tamelijk grote verschillen. Per 
saldo zou toepassing van de huidige tariefstructuur op het Antilliaanse invoerpakket een 
verlaging van de overall invoerprijs betekenen van circa 2% wat gepaard gaat met een 
substantiële daling overheidsinkomsten. Tabel  5-5 laat zien dat verandering van de 
invoertarieven inderdaad grote implicaties heeft voor het begrotingstekort. Ter compensatie 
van dit inkomensverlies moeten dan ook andere belastingen worden verhoogd. Hierbij denken 
we vergelijkbaar met de situatie in Europa aan verhoging van de indirecte belastingen (BTW). 
Modelberekeningen laten zien dat een dergelijke verschuiving (zie Tabel  5-11) op macro-
niveau geringe effecten heeft57. Deze effecten zijn echter niet voor elke Antilliaan hetzelfde. 
Het gehanteerde rekenmodel houdt geen rekening met verdelingsaspecten. Hogere prijzen 
voor voedingsmiddelen komen echter harder aan bij het relatief arme gedeelte van de 
bevolking dan bij het deel dat gemiddeld beter af is. De reden is dat de uitgaven aan voeding 
voor deze categorie een relatief groot deel uitmaakt van hun uitgaven. In zekere zin impliceert 
de introductie van deze tarieven dus een belasting voor de armen in de samenleving. Hoewel 
het denkbaar is dat zij hiervoor door de overheid worden gecompenseerd is dit niet 
meegenomen in de berekeningen. Een dergelijke compensatie zou de uitgaven en daarmee het 
begrotingstekort van de overheid doen toenemen, wat de gesignaleerde verlaging van het 
tekort voor een belangrijk gedeelte zou uithollen. 

Tabel  5-11 Daling van importtarieven en stijging van BTW 

 2003-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2020 

BBP (verschil in % van het optimistisch scenario) 0,4 0,8 0,7 0,7 

gemiddeld absoluut verschil t.o.v. het optimistisch scenario 

Werkloosheid als % beroepsbevolking -0,2 -0,4 -0,2 -0,2 

Investeringen als % BBP 0,1 0,1 0,1 0,1 

Lopende rekening betalingsbalans als % BBP -0,1 -0,1 0,0 0,0 

Begrotingstekort als % BBP 0,2 0,2 0,2 0,3 

Voor gedetailleerde informatie zie Annex 1 tabel 14. 

Een ander element dat hier niet onbesproken mag blijven is de afdracht van deze 
belastingopbrengsten aan Brussel. In het model is aangenomen dat de Antillen kunnen 
uitonderhandelen dat deze toevloeien aan de overheid. Dit is echter sterk afhankelijk van de 
goedwillendheid van de Europese Commissie. Hoewel de huidige begrotingsperikelen 
hiervoor voldoende aanleiding geven is de uitkomst van de onderhandelingen ter zake 
onzeker. 

 

                                                                  
57  Na doorrekening in het model blijkt er toch een kleine toename in het begrotingstekort op te treden. 

Reden is de substitutie van hoogbelaste invoer en lokale productie door laagbelaste invoer. Ter 
compensatie zou het BTW tarief iets verhoogd moeten worden. Het begrotingstekort zou dan 
ongewijzigd blijven en ook de andere effecten geringer. Wel wordt een positief effect verwacht 
omdat afschaffing van de tariefmuren de lokale productie zal dwingen efficiënter te werk te gaan. 
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5.4 BIJDRAGEN VAN EN ONTVANGSTEN DOOR EU LIDSTATEN 

Alle lidstaten van de EU betalen en ontvangen bijdragen. De betalingen bestaan uit: 

Tabel  5-12 Bijdrage van de lidstaten van de EU in 2002 
1. Traditionele eigen middelen 9.214,0 

 Landbouwheffingen 1.180,2 

 Suikerheffingen 864,8 

 Invoerheffingen 12.917,5 

 Inningkosten(1) -5.748,8 

2. BTW 22.388,2 

3. BNP/BNI 45.947,6 

4. Correctie 148,2 

Totaal 77.698,0 

(1) Inclusief de correctie achteraf i.v.m. de stijging van 10% naar 25% inningkosten in 2001 

De traditionele eigen middelen hebben steeds meer aan belang ingeboet en maken momenteel 
nog maar 12% uit van de totale bijdragen. Ook aan de BTW-bijdragen zijn limieten gesteld en 
de bijdrage op basis van het nationaal inkomen wordt steeds belangrijker. Omdat echter de 
invoerquote hoog is in de Antillen, zal proportioneel meer aan invoerheffingen overgedragen 
moeten worden. 

Tabel  5-13 Bijdragen en ontvangsten per lidstaat 
Land Bijdrage (Meuro) Ontvangsten (Meuro) Verschil (Meuro) 

Duitsland 17.582,2 11.685,3 5.896,9 

Groot Brittanie 10.152,8 6.167,8 3.985,0 

Italië 11.279,5 8.240,6 3.038,9 

Nederland 4.467,4 1.591,1 2.876,3 

Frankrijk 14.152,3 12.223,6 1.928,7 

Zweden 2.086,2 1.245,3 840,9 

Oostenrijk 1,808,7 1.553,6 255,1 

Denemarken 1.687,9 1.472,1 215,8 

Finland 1.184,5 1.202,5 -18,0 

Luxemburg 183,8 974,8 -791,0 

België 3.017,9 4.492,8 -1.474,9 

Ierland 1.018,8 2.599,9 -1.581,1 

Portugal 1.187,3 3.872,8 -2.685,5 

Griekenland 1.337,5 4.694,4 -3.356,9 

Spanje 6.551,2 15.216,8 -8.665,6 
Bron: Europese Commissie: Allocation of 2002 EU operating expenditure by Member State, september 2003 
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Het bovenstaande overzicht, gerangschikt van grootste netto betaler naar grootste netto 
ontvanger, laat duidelijk zien dat de grotere en oudste EU landen het meest bijdragen. 
Uitzonderingen zijn België en Luxemburg waar vestigingen van de EU gezeteld zijn en 
derhalve veel administratieve fondsen naar toe vloeien. De laatst bijgekomen landen 
ontvangen de meeste steun om zo de mogelijkheid te krijgen de noodzakelijke aanpassingen 
door te voeren en op het welvaartspeil van de rest van de EU te komen. Dit zal in versterkte 
mate gelden voor de Antillen, omdat zij tevens kampen met hun perifere ligging. 

 

5.5 CONCLUSIES 

Dit hoofdstuk is overladen met berekeningen van effecten van overheidsmaatregelen. 
Sommige daarvan zijn evenzeer relevant in geval de huidige status van LGO wordt 
gecontinueerd. Andere zijn uitsluitend voorbehouden aan de UPG-status. De reden dat we ze 
hier toch presenteren is dat het draagvlak voor deze in veel gevallen in eerste instantie 
pijnlijke maatregelen groter is als er uitzicht bestaat op economisch herstel en als ze worden 
aangevuld met buitenlandse steun die alleen mogelijk is als de Antillen lid zijn van de EU. 
Het politieke draagvlak om deze, soms drastische, maatregelen uit te voeren kan aanzienlijk 
toenemen als het pakket als geheel laat zien dat iedereen er in de nabije toekomst op 
vooruitgaat. De kans hierop wordt groter ingeschat bij statusverandering dan bij de status quo. 

Daarbij moet worden aangetekend dat de berekeningen om een aantal redenen met grote 
onzekerheid zijn omgeven. Ten eerste betreft het onzekerheden met betrekking tot het 
gebruikte instrumentarium, het model. Hoewel het zo is geconstrueerd dat alle relevante 
effecten zijn opgenomen is het niet uitgebreid getest op het relatieve belang van deze effecten. 
Dat kan impliceren dat het in sommige gevallen effecten overschat en in andere gevallen deze 
onderschat. Een tweede onzekerheid betreft de UPG-status zelf. Hoewel in het Verdrag van 
Europa is opgenomen dat voor UPGs specifieke maatregelen mogelijk zijn komt het aan op 
de onderhandelingen bij toetreding in hoeverre deze ook in geval van de Nederlandse Antillen 
worden geëffectueerd. Daarbij is van belang dat bij toetreding wordt toegestaan dat de 
opbrengsten van tarieven op internationale goederenstromen, in ieder geval voorlopig, 
toevloeien aan de overheidsbegroting. Gezien de huidige economische problemen van de 
Antillen bestaat er een goede grond voor zo’n uitzonderingspositie. Zij zouden de Antilliaanse 
overheid aanzienlijk ondersteunen bij de ingrijpende maatregelen die nodig zijn om de 
overheidsfinanciën op orde te krijgen. Verder zou aanwending van de structuurfondsen voor 
financiering van overheidsinvesteringen die toch al gepland staan een sterk positieve impuls 
geven aan het oplossen van de belangrijkste onevenwichtigheden van dit moment. 
Daarenboven zou compensatie voor transportkosten onder de UPG-status het 
concurrentievermogen van de Antilliaanse economie verbeteren met positieve effecten op de 
productie. Wel is het daarbij van belang dat Antilliaanse ondernemers in staat zijn deze 
voordelen tot het maximum uit te baten. Gezien de inventiviteit van Antilliaanse ondernemers 
om gebruik te maken van de mogelijkheden die de huidige regelgeving bood kan verwacht 
worden dat zij hiertoe inderdaad in staat zijn. 

In het bovenstaande is onderbelicht gebleven wat de kansen en bedreigingen zijn van de voor 
de deur staande uitbreiding van de EU. Reden is dat inschatting van mogelijke effecten 
daarvan nog speculatiever zijn dan de berekeningen tot nu toe. In algemene termen lijken 
deze veranderingen meer kansen te bieden dan bedreigingen. De economische structuur van 
de toetreders verschilt zo veel van die van de Antillen dat daarvan nauwelijks concurrentie te 
verwachten valt. Voor niet-concurrerende producten betekent dit lagere prijzen voor de 
Antillen. Ook biedt de uitbreiding kansen omdat de Gemeenschap groter wordt en omdat de 
toetreders een nieuwe impuls geven aan de dynamiek van de Gemeenschap. Eerdere 
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uitbreidingen hebben laten zien dat dit een stimulans betekende voor de economische 
activiteiten in de Unie. Voor de Antillen betekent dit dat de voor de eilandengroep relevante 
wereldhandel toeneemt wat zoals boven is aangetoond positief uitpakt voor de groei, mits de 
eilandengroep natuurlijk in staat is deze voordelen uit te baten. 

Kijkend naar de afzonderlijke sectoren kan gesteld worden dat: 

− De landbouw bevoordeeld wordt door de hoge importtarieven van de EU op 
landbouwproducten. De sector is echter klein en de bodemgesteldheid van de eilanden 
staat een belangrijke groei in de weg; 

− Visserij zal om dezelfde reden profiteren en wordt niet gehinderd door slechte lokale 
omstandigheden; 

− De mijnbouw zal neutraal op de veranderingen reageren; 
− De industrie zal profiteren van de goedkopere invoer maar tegelijkertijd een sterkere 

concurrentie ondervinden. Het netto effect zal ongeveer neutraal zijn; 
− De openbare nutsbedrijven zullen meer concurrentie ondervinden van alternatieve 

energie als zonne- en windenergie en tegelijkertijd zullen de kosten toenemen op grond 
van strengere milieueisen. De winstgevendheid van de sector zal dan dalen; 

− De bouwnijverheid zal als eerste profiteren van de extra investeringen die gedaan 
worden uit de structuurfondsen van de EU; 

− Handel zal toenemen als gevolg van de verdere integratie met de EU; 
− Hotels en restaurants blijken in alle UPG’s sterk te profiteren van het toegenomen 

toerisme; 
− Het vervoer zal door de EU worden gesteund om de nadelige gevolgen van de grote 

afstand van de eilanden tot de Europese markt te compenseren; 
− De gevolgen voor de financiële sector worden in hoofdstuk 7 toegelicht; 
− De gevolgen binnen de zakelijke dienstverlening zullen per subsector verschillen 

afhankelijk of zij gelieerd zijn met financiële diensten, vervoer, toerisme, enz. 
− De overheid zal uiteindelijk baat hebben bij de grotere discipline die door de EU wordt 

verlangd. 

Zoals op enkele plaatsen is aangegeven is bij bovenstaande analyse voorbijgegaan aan de 
regionale verschillen binnen de Antillen. Verschillende eilanden zullen verschillende effecten 
van een mogelijke verandering van status ondervinden. Hieronder zal worden betoogd dat om 
dit te compenseren het wellicht mogelijk is voor de verschillende eilanden(-groepen) 
verschillende uitzonderingen uit te onderhandelen bij toetreding. 
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6 EURO, WEL OF NIET? 

6.1 INLEIDING 

Zoals eerder gezegd impliceert de statuswijziging niet automatisch dat de Euro ook wordt 
geïntroduceerd of geïntroduceerd zou moeten worden. In principe is dit optioneel en wordt 
het overgelaten aan de autoriteiten van de Nederlandse Antillen, maar het ligt in de rede aan 
te nemen dat bij overgang naar UPG (op den duur) de Euro ook als betaalmiddel wordt 
geïntroduceerd. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de mogelijke effecten van invoering van 
de Euro. Daarbij zijn de volgende drie opties bekeken: 

− Invoering van de Euro. 
− Koppeling van de Antilliaanse gulden aan de Euro. 
− Handhaving van de huidige koppeling aan de Amerikaanse dollar. 

In principe zijn ook nog andere opties mogelijk, zoals bij voorbeeld een volledig door de 
markt bepaalde wisselkoers, of een koppeling van de Antilliaanse gulden aan zowel de Euro 
als de Amerikaanse dollar. Bij de laatste variant kan gedacht worden aan een koppeling 
gewogen op basis van het handelsvolume c.q. kapitaalverkeer met de Europese Gemeenschap 
en de Verenigde Staten. Bij een (relatieve) toename van de handel met de Gemeenschap zou 
de waarde van de Antilliaanse gulden dan strakker verbonden worden aan de Euro en 
omgekeerd. Echter gezien de wisselkoersgeschiedenis van de Nederlandse Antillen waarbij al 
decennia een koppeling met de US$ bestaat lijken deze opties niet erg waarschijnlijk. Om 
deze reden zijn ze dan ook verder buiten beschouwing gelaten. 

Hieronder worden de drie bovengenoemde opties tegen het licht gehouden. Daarbij worden 
optie 1 en 2 samen behandeld omdat deze in hun effecten voor een groot gedeelte 
samenvallen. Eerst wordt ingegaan op beleidsconsequenties van een mogelijke introductie 
van de Euro. De effecten ervan op handels- en kapitaalstromen komen in de volgende 
paragrafen aan de orde. 

Bij invoering van de Euro of koppeling aan de Euro is het tevens van belang op welk moment 
en tegen welke koers dit geschiedt. Zoals gezien in Europa, kan een verkeerde instapkoers 
leiden tot (tijdelijke) inflatoire druk. Tevens brengt het fysiek invoeren van de Euro kosten 
met zich mee. Hierbij kan gedacht worden aan inname van de Antilliaanse gulden en uitgave 
van de Euro, opnieuw prijzen van artikelen, omrekening van balansen, aanpassing 
geldautomaten. Het onderzoek heeft mede op basis van de ervaring opgedaan met de 
invoering van de Euro in Nederland en van de Arubaanse gulden de omvang van deze kosten 
trachten in te schatten. Al deze effecten worden hieronder geanalyseerd in termen van hun 
gevolgen voor een aantal kernvariabelen. 

6.2 EURO OF NIET EN ECONOMISCH BELEID 

Invoering van de Euro, maar ook een koppeling aan de Euro, heeft zowel reële als monetaire 
gevolgen. Zo worden de mogelijkheden voor een eigen monetair beleid danig ingeperkt bij 
een koppeling of zelfs geheel overgeheveld naar de Europese Centrale Bank bij introductie 
van de Euro. Al moet hier meteen bij worden aangetekend dat de Antilliaanse monetaire 
beleidsruimte met de huidige koppeling aan de US$ ook al uiterst beperkt is. Voor de 
Eurozone zijn voor het fiscale beleid richtlijnen opgesteld in termen van begrotingstekort en 
overheidsschuld. Het is zeer aannemelijk dat de Nederlandse Antillen zich bij de introductie 
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van de Euro daaraan dienen te conformeren. Dit hangt echter ook af van de bestuurlijke status 
van de Antillen onder het nieuwe regime. Als voor de Franse variant wordt gekozen waarbij 
de Antillen bij de beoordeling van hun beleid worden samengenomen met het ‘moederland’, 
in dit geval Nederland, is zelfstandig fiscaal en monetair beleid zo goed als uitgesloten. Als 
daarentegen het voorbeeld van de van oorsprong Portugese UPGs wordt gevolgd is de 
afhankelijkheid van het ‘moederland’ geringer en de ruimte voor eigen beleid groter, hoewel 
ook hier dit vanzelfsprekend in lijn dient te zijn met de richtlijnen uit Brussel. Beide gevallen 
impliceren minder mogelijkheden voor het definiëren van eigen macro-economisch beleid. 
Ook hier geldt echter dat zo wie zo de beleidsruimte voor zelfstandig voeren van fiscaal en 
monetair beleid uiterst beperkt is in geval van kleine open economieën. De beperkingen die 
de betalingsbalans oplegt zorgen er veelal voor dat de overheid van zo’n economie weinig 
speelruimte voor eigen beleid heeft. In sommige opzichten kan het gaan behoren bij een 
grotere en relatief sterke monetaire unie deze beperkingen zelfs enigszins verlichten. Immers 
oplopende tekorten op overheidsbegroting of lopende rekening van de betalingsbalans hebben 
in zo’n geval minder repercussies voor wisselkoers of rentestand. Er kan worden verwacht dat 
toegang tot de kapitaalmarkt, in dit geval de Europese, wordt vergemakkelijkt en dat vanwege 
lagere risicopremies kan worden geleend tegen lagere rentevoeten. Dit kan gezien worden als 
indicatie van lagere kosten om het overheidstekort te financieren. Ter illustratie laat figuur 6-
1 zien dat sinds de invoering van de Euro de rentevoeten van de verschillende landen 
geconvergeerd zijn. Vergelijken we dit met de opbrengsten van de Antilliaanse (middel)lange 
staatsobligaties, dan zien we dat deze structureel hoger liggen 8,75% in 1999, 9,00% van 
2000 tot en met de tweede maand van 2002, om vervolgens geleidelijk te dalen naar 7,25% op 
het eind van 2002. 

Figuur 6.1 Verschillen in rentevoeten 

 

 

 

De effecten van lagere rentes zijn doorgerekend met het model en worden weergegeven in 
tabel 6-1. Ze laten duidelijk zien dat hoewel de effecten op de reële economie bescheiden zijn 
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zij op vrijwel alle relevante variabelen positief uitpakken. Tegenover deze potentiële 
voordelen staan natuurlijk de afspraken die binnen de Unie gelden ter zake van fiscale 
maatregelen. 

Tabel  6-1 Rentedaling met 1% permanent 

 2003-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2020 

BBP (verschil in % van het optimistisch scenario) 0,1 0,3 0,4 0,8 

gemiddeld verschil t.o.v. het optimistisch scenario 

Werkloosheid als % beroepsbevolking -0,0 -0,1 -0,1 -0,1 

Investeringen als % BBP 0,1 0,2 0,4 0,9 

Lopende rekening betalingsbalans als % BBP 0,0 0,1 0,2 0,5 

Begrotingstekort als % BBP -0,1 -0,5 -1,3 -3,2 

Voor gedetailleerde informatie zie Annex 1 tabel 10. 

 

Het grootste verschil tussen koppeling aan de Euro of feitelijke invoering ervan is te vinden in 
monetair beleid. Hoewel in beide gevallen de monetaire beleidsruimte tot vrijwel nul wordt 
gereduceerd, bestaat bij koppeling nog steeds de (theoretische) mogelijkheid een eigen rente 
of geldaanbodbeleid te voeren. Vanwege de omvang van de economie en openheid ervan ook 
in termen van kapitaalverkeer is rentebeleid echter weinig effectief. Varianten met het model 
laten zien dat een verhoging van de beleningsrente op korte termijn weinig of geen effect 
heeft op de binnenlandse rentestanden58. In het model lokken veranderingen in de 
binnenlandse rentes kapitaalstromen uit die de initiële effecten ervan in termen van geldvraag 
en geldaanbod snel opheffen. Dus hoewel in principe de ruimte blijft bestaan om rente als 
instrument te gebruiken zal dat in de praktijk weinig effectief blijken. Anders dan bij 
introductie van de Euro heeft de overheid bij koppeling de mogelijkheid om inkomsten te 
genereren via “het drukken van geld” (seignorage). Als dit binnen bepaalde grenzen blijft, 
behoeft dit niet (via de betalingsbalans) te leiden tot inflatie59. Ook hier laten 
modelberekeningen echter zien dat dit instrument niet zo effectief is als het ingezet wordt als 
economisch beleidsinstrument (zie Tabel  6-2). Dat wordt bevestigd door het huidige beleid 
van de Centrale Bank van de Nederlandse Antillen dat zich vrijwel volledig richt op extern 
evenwicht en daarmee op handhaving van de wisselkoers via beïnvloeding van het volume 
van deviezen. 

Kortom hoewel koppeling in principe meer beleidsruimte biedt dan invoering van de Euro, 
blijkt dat deze beleidsruimte in termen van effectiviteit slechts zeer beperkt is. Daar staat 
tegenover dat invoering meer vertrouwen wekt dan koppeling met als gevolg de eerder 
besproken kans op lagere rentes en grotere kapitaalinstroom. 

 

                                                                  
58  Vanwege de ruime liquiditeit bij de private banken is op dit moment het rente-instrument ook om 

deze reden ineffectief. 
59  Zie bijvoorbeeld S. Fisher en W. Easterley, “The economics of the Government Budget 

Constraint”, The World Bank Research Observer, Vol.5 No.2 (July 1990), pp. 127-142. 
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Tabel  6-2 Eenmalige verhoging van basisgeldhoeveelheid met 1% van het BBP 

 2003-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2020 

BBP (verschil in % van optimistisch scenario) 0,5 0,2 0,2 0,1 

gemiddeld  verschil t.o.v. optimistisch scenario 

Werkloosheid als % beroepsbevolking 0,0 0,0 0,0 0,0 

Investeringen als % BBP 0,3 0,3 0,3 0,3 

Lopende rekening betalingsbalans als % BBP -0,5 -0,9 -0,9 -0,9 

Begrotingstekort als % BBP -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 

Voor gedetailleerde informatie zie Annex 1 tabel 11. 

 

Naast afspraken met betrekking tot fiscaal en monetair beleid dient bij toetreding het toezicht 
op het bankwezen zich geheel te conformeren aan de regels die de Europese Centrale Bank 
heeft opgesteld. In reactie op het strakkere internationale beleid hebben de Antillen reeds het 
merendeel van de regels aangepast. De reële effecten hiervan hangen vooral samen met de 
verandering die toepassing van deze regels op de concurrentiepositie van het Antilliaanse 
bedrijfsleven heeft, en dan vooral op die van de financiële sector. Hierbij kan het gaan 
behoren tot een groot valutagebied positief uitwerken voor financiële internationale relaties. 
Het simpele feit van het toetreden tot de Eurozone kan zoveel vertrouwen wekken dat de 
Antillen meer dan tot nu toe beleggers en investeerders zullen aantrekken. Het is op dit 
moment heel moeilijk dit effect te kwantificeren, maar de ervaring in Europa laat zien dat het 
substantieel kan zijn. Bijvoorbeeld een groot aantal van de nieuwe toetreders in midden 
Europa heeft nu al, vooruitlopend op hun toetreding, sterk geprofiteerd van de instroom van 
buitenlands kapitaal. Gezien hun ligging en hun smalle economische basis kan niet verwacht 
worden dat de Antillen in dezelfde mate hiervan zullen profiteren maar enige positieve 
invloed kan worden verwacht. Belangrijk is in hoeverre de Antillen kunnen uitbuiten dat zij 
een deel van Europa zijn dat in de Amerikaanse tijdzone ligt. 

6.2.1 EFFECTEN OP HANDEL IN GOEDEREN EN DIENSTEN 

Bij overgang van de huidige koppeling van de Antilliaanse Gulden aan de US$ naar de Euro 
kunnen in eerste instantie effecten op de in- en uitvoer van goederen en diensten optreden. Na 
invoering zijn deze effecten vanzelfsprekend groter naarmate de Euro-Dollar koers meer 
fluctueert. De lange termijn effecten zijn vooral gerelateerd aan of deze koers op termijn een 
structurele trend vertoont. 

Sinds de introductie van de Euro heeft de waarde ervan uitgedrukt in US-dollars grote 
schommelingen laten zien. Hoewel kort na de introductie de koers van de Euro ten opzichte 
van de dollar sterk daalde, is deze recentelijk weer gestegen naar een waarde van om en nabij 
de introductiekoers. De variatiebreedte is met ongeveer 30% zeer aanzienlijk en zulke 
fluctuaties hebben dan ook aanzienlijke effecten op de concurrentiepositie van de landen die 
tot de verschillende zones behoren. In hoofdstuk 2 hebben we de effecten ingeschat van een 
koerswijziging van de Antilliaanse gulden met 1%. De uitkomsten in termen van reële 
variabelen bleken bescheiden. Dit wordt vanzelfsprekend anders bij fluctuaties van de 
omvang van de Euro-Dollar koers als over het afgelopen paar jaar. Op dit moment is 
nauwelijks te voorspellen hoe deze koers zich gedurende de komende zeg 5 jaar zal 
ontwikkelen. Afgaande op de huidige onevenwichtigheden in de Amerikaanse economie zou 
een verdere verzwakking van de dollar niet verrassend zijn. Omgekeerd echter worstelen de 
belangrijkste Europese economieën op dit moment met structurele problemen. Daarbij moet 
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verder worden aangetekend dat de Amerikaanse economie in het verleden een groter 
vermogen tot herstel heeft getoond dan de Europese60. Kortom het lijkt op dit moment 
ondoenlijk de positie van de Amerikaanse economie ten opzichte van die van Europa goed in 
kaart te brengen om op basis daarvan een enigszins betrouwbare schatting te maken van het 
verloop van de wisselkoers. Daar komt bij dat voor dit onderzoek de lange termijn trends 
belangrijker zijn dan de korte termijn fluctuaties. In dit perspectief lijkt het eerder 
voorstelbaar dat de Euro-Dollar koers zich naar een structureel iets lager niveau61 zal 
ontwikkelen, mede gezien de flexibiliteit van de Amerikaanse economie en de structurele 
aanpassingsproblemen waarvoor de Europese economie zich gesteld ziet. Dat zou betekenen 
dat de inwisseling van de dollar voor de euro de Antilliaanse concurrentiepositie uit hoofde 
van relatieve prijzen iets zou doen verbeteren. De effecten daarvan zijn in de in hoofdstuk 2 
uitgevoerde simulatie in kaart gebracht. Ze laten zien dat de reële variabelen slechts in 
bescheiden mate profiteren en dat de effecten zich vooral vertalen in iets hogere 
inflatiecijfers. Maar er spelen andere factoren dan alleen relatieve prijzen. 

Hoewel de dollar officieel niet als betaalmiddel is geïntroduceerd zijn op dit moment de 
Antillen vrijwel volledig geïntegreerd in de Dollarzone. In internationale handels- en 
dienstenstromen spelen naast wisselkoersfluctuaties ook gewenning en wisselkoersrisico’s 
een rol. Bij introductie van de Euro worden Amerikaanse toeristen, die op dit moment het 
grootste deel uitmaken, geconfronteerd met een ander betaalmiddel en een fluctuerende koers. 
Dit zou remmend kunnen werken op hun bezoek aan de eilandengroep. Dit kan vooral spelen 
omdat de omringende toeristenbestemmingen wel tot de Dollarzone behoren. Omgekeerd zal 
introductie van de Euro de Antillen aantrekkelijker maken voor toeristen uit de Eurozone. 
Kwantificering van beide effecten is nauwelijks mogelijk en in het vervolg nemen we aan dat 
ze elkaar grotendeels zullen compenseren. Daarbij moet wel worden aangetekend dat deze 
effecten per eiland sterk zullen verschillen. Sint Maarten is bij voorbeeld veel sterker 
afhankelijk van de Amerikaanse toeristenstroom dan Curaçao, en zal als gevolg eerder met de 
nadelen dan met de voordelen worden geconfronteerd. 

Per saldo wordt verwacht dat de effecten van introductie van de Euro op het internationale 
goederen- en dienstenverkeer bescheiden zullen zijn. Het gebruikte model voorspelt een licht 
positief effect als de Euro structureel aan waarde verliest ten opzichte van de dollar. 

6.2.2 EFFECTEN OP FINANCIEEL VERKEER 

Naast effecten op reële handelsstromen zouden de effecten op financiële stromen even 
belangrijk zo niet belangrijker kunnen zijn vooral gezien de tamelijk grote (off shore) 
financiële sector in de Antillen. Niettemin is onze inschatting dat de introductie van de Euro 
op zich niet veel invloed op de sector heeft. Meer nog dan in de reële sfeer is de financiële 
sector uit hoofde van zijn activiteiten in staat zich in te dekken tegen 
wisselkoersveranderingen. Daarnaast kan het formeel uitmaken van een groter economisch 
blok met één munt vertrouwen van beleggers genereren waardoor buitenlandse beleggingen 
zullen toenemen. 

Wel kunnen de hiermee eventueel gepaard gaande veranderingen in wet- en regelgeving 
effecten hebben op het reilen en zeilen van de “off shore” financiële sector. Hierop wordt 
elders ingegaan. 

                                                                  
60 Op dit moment blijkt dit uit het snelle herstel van de Amerikaanse economie in termen van groei. Dat 

betekent echter niet dat daarmee ook de huidige onevenwichtigheden snel zullen verdwijnen. 
61  Lager betekent dat de euro deprecieert ten opzichte van de dollar. 
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6.2.3 KOSTEN VAN INVOERING 

De met de introductie van de Euro gemoeide kosten betreffen twee elementen. Ten eerste zijn 
er altijd kosten gemoeid met de introductie van een nieuwe munt. Deze zijn gerelateerd aan 
praktische en logistieke veranderingen in het betalingsverkeer. De ervaring in Europa en 
Aruba heeft laten zien dat deze kosten weliswaar niet verwaarloosbaar zijn, maar dat ze 
eenmalig zijn en relatief bescheiden. Berekeningen met het model bevestigen dit vermoeden. 
Een éénmalige verhoging van de kosten per eenheid product laat weliswaar in hetzelfde jaar 
negatieve effecten op productie zien, maar deze zijn gering en na een beperkt aantal jaren 
verdwenen62. 

Belangrijker in dit verband is de keuze voor de koers waarop wordt ingestapt. Na introductie 
van de Euro in Europa bestaan er sterke aanwijzingen dat sommige landen of op een te hoge 
of een te lage koers zijn ingestapt. In beide gevallen vinden na introductie binnenlandse 
aanpassingen plaats die anders via een verandering in de wisselkoers hadden kunnen worden 
opgevangen. Vooral voor de Antillen waarbij op dit moment de koersontwikkeling meer de 
vraag naar dollars reflecteert dan dat het een afspiegeling is van de concurrentiepositie van de 
Antilliaanse economie is het van groot belang in te stappen op een ‘juiste’ koers. Hierbij moet 
worden toegegeven dat het niet eenvoudig is in de praktijk te bepalen wat ‘juist’ in dit kader 
betekent. 

De waardebepaling zou aan de markt overgelaten kunnen worden maar dat zou impliceren dat 
voorafgaand aan de introductie van de euro voor een zekere periode de koppeling aan de 
dollar moet worden losgelaten. Dit is vanwege allerlei speculatieve acties van marktpartijen 
geen ideale oplossing. Een andere route is te wachten met de introductie tot het moment 
waarop de koers van de Antilliaanse gulden ten opzichte van de euro zo dicht mogelijk bij de 
“juiste” waarde ligt. De “juiste/optimale” koers zou er één zijn die bijdraagt aan een 
vermindering van de huidige onevenwichtigheden zonder dat dit leidt tot inflatoire druk. Naar 
verwachting is dat meer het geval bij een zwakke Antilliaanse gulden ten opzichte van de 
euro dan bij een sterke. Het is tegen deze achtergrond aan te raden een apart onderzoek uit te 
voeren naar de instapkoers en het beste tijdstip van introductie van de Euro. 

6.3 CONTINUERING HUIDIGE KOPPELING 

Hoewel bij toetreding tot de groep van UPGs handhaving van de huidige koppeling aan de 
dollar niet onmogelijk is, kan het in de praktijk leiden tot allerlei fricties. Deze hebben vooral 
te maken met inconsistenties in beleidsterreinen. Meer dan tot nu toe dienen de Antillianen als 
UPG zich te conformeren aan de regels die door Brussel worden gesteld. Daarmee wordt de 
facto het fiscale en monetaire beleidsinstrumentarium overgeheveld naar respectievelijk 
Brussel en de ECB. Het beleid dat daar wordt uitgestippeld is vooral gericht op stabiliteit voor 
wat betreft fiscale grootheden en inflatiebestrijding en wisselkoersstabiliteit voor wat betreft 
de monetaire grootheden. Daarbij speelt de Euro-Dollar koers een belangrijke rol. Dit beleid 
kan haaks staan op de maatregelen die nodig zijn om de koppeling aan de dollar te 
handhaven. Tegen deze achtergrond is het te verwachten dat bij toetreding het verre van 
optimaal is om de huidige koppeling te handhaven.63

                                                                  
62  De modelberekeningen laten zien dat de effecten op macro-niveau zo gering zijn dat het niet de 

moeite loont ze hier in detail te presenteren. 
63  Naar verwachting zal het aantal Euro-landen zich in de toekomst verder uitbreiden, ook gezien het 

huidige beleid van een aantal nieuwe toetreders die nu al een vaste relatie van hun valuta met de 
euro nastreven. 
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6.4 CONCLUSIES 

Hoewel de drie hier besproken opties (introductie van de euro, koppeling aan de euro, en 
voortzetting van huidige koppeling aan de dollar) voor- en nadelen hebben, slaat de balans 
door naar introductie van de euro als de Antillen UPG worden. Voortzetting van de huidige 
koppeling leidt naar verwachting tot niet vol te houden inconsistenties met het beleid dat 
grotendeels in Europa wordt bepaald. De verschillen tussen introductie van of koppeling aan 
de euro liggen vooral in de mogelijkheden voor een eigen monetair beleid wat in het eerste 
geval niet meer mogelijk is. Omdat de effectiviteit van een eigen beleid zo wie zo gering is en 
omdat bij volledige overgang naar de euro de kansen op lagere rentes en toenemende 
kapitaalstromen toenemen slaat de balans door naar introductie van de euro. Daarbij moet wel 
een aantal kosten worden geaccepteerd, die niet voor alle eilanden van de Antillen hetzelfde 
zullen uitpakken. De introductie zelf gaat met kosten gepaard. In eerste instantie zal het 
nadelig uitpakken voor de toeristenstroom uit de Verenigde Staten, terwijl het de vraag is hoe 
snel dit gecompenseerd wordt door meer toeristen uit Europa. Dit effect moet echter niet 
overschat worden gezien de ervaringen op Frans Sint maarten en de andere Franse overzeese 
gebiedsdelen waar het door elkaar gebruik van euro en dollar als betaalmiddel geen enkele 
(psychologische) belemmering geeft voor de toeristen afkomstig uit de dollar-zone. Voorts 
dient zorgvuldig te worden nagegaan welke spilkoers optimaal is voor de Antillen bij 
toetreding tot de zone. Dit om te voorkomen dat drastische interne aanpassingen zich zullen 
manifesteren na de overgang. Een verkeerde keuze kan snel leiden tot lagere groei, hogere 
inflatie en hogere werkloosheid. 
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7 DE ECONOMISCHE GEVOLGEN VAN DE UPG-STATUS 
VOOR DE FINANCIËLE SECTOR VAN DE NEDERLANDSE 
ANTILLEN 

Dit hoofdstuk gaat in op het effect dat de mogelijk te kiezen UPG-status heeft voor de 
financiële sector van de Nederlandse Antillen. Twee vragen staan centraal. De eerste vraag is 
wat de gevolgen zouden zijn van een volledige acceptatie van de EU-richtlijnen tezamen met 
toetreding tot de EU (UPG-status) voor de financiële sector van de Antillen. De tweede vraag 
is direct hieraan gerelateerd en gaat in op de gevolgen (en de wenselijkheid) van het voldoen 
aan de laatste nog niet geharmoniseerd richtlijnen. Op zich is hier weinig speelruimte. De 
Bank van de Nederlandse Antillen heeft juist geconstateerd dat toetreding tot de EU betekent 
dat de EU-wetgeving “zowel formeel als effectief” moet worden overgenomen.64

De verplichting geldt ook voor allerlei gerelateerde zaken zoals jaarrekeningenrecht en anti-
witwasregelgeving. Wij bespreken allereerst een aantal fundamentele ontwikkelingen in de 
financiële sector van de Antillen, met name het economisch belang van deze sector en 
ontwikkelingen die deze sector raken maar los staan van de mogelijke overgang naar de UPG-
status. Vervolgens gaan wij concreet in op beide genoemde onderzoeksvragen. 

7.1 ECONOMISCHE BELANG VAN DE FINANCIËLE SECTOR 

De financiële sector op de Antillen bestaat uit een bescheiden binnenlandse financiële sector, 
en een van oudsher aanzienlijke internationale financiële sector. Hoewel de internationale 
financiële sector nog steeds van een aanzienlijk belang is voor de Antillen, is het belang van 
deze sector over de afgelopen vijftien jaar drastisch afgenomen. In 1985 was de internationale 
financiële sector nog verantwoordelijk voor belastingrevenuen ter grootte van 20% van het 
GDP; in 2002 was dit teruggelopen tot slechts 2% van het GDP. Inclusief arbeidsinkomen 
verklaart de sector ongeveer 8% van het GDP. 

Deze observaties zijn belangrijk omdat ze aangeven dat het belang van de financiële sector in 
de Antilliaanse economie als geheel is afgenomen, en dus uitdienhoofden een minder 
belangrijke rol speelt in de afweging omtrent de EU positionering. De positie van de Antillen 
als een internationaal financieel center was gebaseerd op zeer beperkte disclosure en bepaalde 
belastingfaciliteiten (tax heaven). Tot op zekere hoogte is dit nog steeds het geval, echter een 
aanpassing van het belastingregime, grotere openheid en zorgen over het witwassen van 
gelden hebben de traditionele voordelen, en gedeeltelijk ook de bestaansvoorwaarden voor de 
internationale financiële sector op de Antillen, aangetast. Dit is versterkt en gedeeltelijk in 
gang gezet door internationale druk op transparantie, komend onder meer van de EU zelfs 
binnen de huidige kaders van de LGO-status van de Antillen. Daarnaast is er druk vanuit de 
OECD; in het kader van “harmful taxation” zal de wetgeving op financieel terrein moeten 
worden aangepast.65

                                                                  
64  Zie BNA document “Inventarisatie Antilliaanse toezichtwetgeving en Europese Unie 

toezichtregelingen” (november 2003). 
65  Dit komt voort uit toezeggingen gedaan door de NA naar aanleiding van het rapport “Harmful Tax 

Competition”(OECD, 1998) waarin de NA als tax heaven werd gekarakteriseerd  
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Vanuit deze achtergrond is het vraagstuk van de mogelijke UPG in plaats van LGO-status 
minder belangrijk geworden. Internationale ontwikkelingen maken het nagenoeg onmogelijk 
om te komen tot een vergelijkbare positionering als in het verleden. Dit punt is deels 
consistent met de eerdere (1992) Deloitte & Touche studie. Daar werd nog geconstateerd dat 
de specifieke offshore positie van de Nederlandse Antillen beter te bestendigen is door de 
Antillen op zo’n groot mogelijke afstand van de EU te plaatsen. Deze constatering is op zich 
juist, maar ook toen al gold dat de Antillen via de LGO-status een nauwe verwevenheid 
hadden met de EU; dus het “meer op afstand” plaatsen was slechts een hypothetische 
mogelijkheid. De internationale druk uithoofde van zorgen omtrent witwassen en de dus 
afgenomen tolerantie voor niet transparante financiële sector activiteiten zwakken het belang 
van de op zich juiste constatering van Deloitte & Touche verder af. 

In een verdere analyse moet worden geconstateerd dat -- zoals elders besproken in dit rapport 
-- de UPG-status bepaalde voordelen kan bieden, onder meer de specifieke steun die de EU 
kan geven aan deze ultraperifere gebieden (zie hoofdstuk 4). Echter het lijkt uitgesloten dat de 
EU op enigerlei wijze de internationale financiële sector van de Antillen tegemoet zou willen 
komen. De gewenste transparantie in het toezicht als fundament onder het EU home-country 
control principe vraagt om grote openheid. En ook uit het oogpunt van zorgen omtrent 
belastingontduiking en witwaspraktijken lijken concessies uitgesloten. 

Deze ontwikkeling is zeker niet alleen negatief voor de Antillen. Internationaal is het belang 
van het hebben van goed toezicht op de financiële sector alleen maar toegenomen. De 
strengere eisen betekenen ook een sanctionering (of certificering) van de financiële sector van 
de Antillen. Dus het nog nadrukkelijker onderwerpen van de financiële sector van de Antillen 
aan de eisen van de EU is uit dit oogpunt zeker positief. 

7.2 CONCRETISERING NOG ONTBREKENDE HARMONISATIE EN 

ALGEMENE GEVOLGEN 

De tekortkomingen van de verordeningen van de Antillen in vergelijking tot de EU-richtlijnen 
betreffen een drietal aspecten: 

1. versterking toezichtregime; 
2. grotere transparantie, onder meer verplichtingen t.a.v. de jaarrekening maar ook voor 

de prospectus bij openbare aanbieding van effecten; 
3. vrije vestiging. 

 

Zoals al eerder geconstateerd zou het een verkeerde voorstelling van zaken zijn om te 
suggereren dat de Antillen een keuze hebben om deze aspecten wel of niet in te vullen. 
Ongeacht de wijziging van LGO naar UPG-status zullen de Antillen door internationale druk 
gedwongen worden hieraan invulling te geven. De kritische opmerkingen in de --overigens 
relatief positieve-- recente concept IMF assessment66 zijn hiervan een voorbeeld, en ook de 
negatieve kwalificatie door het Financial Stability Forum. 

In algemene zin zijn de consequenties tweeërlei. De eerste twee aspecten -- versterking van 
het toezichtregime en de transparantie (jaarrekening, prospectus) -- zullen beide leiden tot een 
grotere transparantie van de financiële sector van de Antillen. Voor de internationale 

                                                                  
66  IMF, “Netherlands Antilles: Offshore Financial Center Assessment”, June 2003, concept versie. 
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financiële sector van de Nederlandse Antillen is deze grotere openheid nadelig, hoewel -- 
zoals aangegeven -- de verbeteringen in het toezichtregime ook een positief effect hebben. 
Toch maakt de toenemende noodzaak tot openheid het moeilijker om een 
concurrentievoordeel te ontlenen aan de traditioneel in beslotenheid opererende internationale 
financiële sector. Dit zal ongetwijfeld ook gedeeltelijk de teruggang van deze sector over het 
afgelopen decennium verklaren. 

De derde factor --de vrije vestigingseisen-- hebben een veel directer verband met de 
voorgenomen UPG-status. De Antillen zullen op grond van (gedeeltelijk nog in de 
verordeningen van de Antillen te verwerken) EU-richtlijnen toetreding van financiële spelers 
uit andere EU-landen moeten vrijgeven. Dit op zich zou moeten leiden tot een grotere 
concurrentie op de binnenlandse Antilliaanse markt.67 De eerder genoemde transparantie heeft 
hierop ook een effect, maar niet eenduidig. Enerzijds zou een grotere transparantie toetreding 
kunnen vergemakkelijken, maar anderzijds kan door de toegenomen kosten van compliance 
de Antilliaanse markt minder attractief worden. Dit laatste speelt met name voor de bestaande 
binnenlandse spelers en de potentieel op te zetten nieuwe binnenlandse partijen; dus die 
partijen die onderworpen worden aan de home-country control van de Antillen. Het home-
country control principe zorgt er namelijk voor dat deze extra compliance-kosten in principe 
niet voor buitenlandse (dus niet de Antillen) EU-banken gelden. Het effect van de niet te 
verwaarlozen extra compliance-kosten is dus asymmetrisch, ten nadele van binnenlandse 
spelers.68 

Het totale effect door de vergroting van de kwaliteit van de markt (beter toezicht, meer 
transparantie, etc.) zou concurrentie ten goede moeten komen, en dus het effect van de vrijere 
toetreding moeten versterken. De werkelijke effecten voor de binnenlandse markt zijn echter 
naar verwachting beperkt. De markt is klein, en een aanzienlijk aantal spelers opereert al op 
deze markt. Bovendien is de markt al voor een deel in handen van buitenlandse spelers.69 Te 
verwachten is dat de aanwezige binnenlandse (lokale) spelers bij een verder opengaan van de 
markt (nog eerder) in de handen worden gedreven van buitenlandse banken. De markt is te 
klein om pure lokale onafhankelijke bancaire spelers in stand te houden. De extra compliance 
kosten van de lokale spelers versterken dit effect. 

Uit het voorgaande kan impliciet de conclusie worden getrokken dat het nagenoeg uitgesloten 
is dat lokale Antilliaanse spelers de EU-markt op eigen kracht kunnen betreden. Uitgebreid 
empirisch onderzoek laat zien dat alleen financiële instellingen opererend vanuit een 
voldoende schaal èn voldoende omvangrijke thuismarkt voldoende kracht hebben om in te 
zetten op een buitenlandse expansie. En zelfs dan blijkt dat buitenlandse expansie alleen door 
middel van fusies met daar al actieve spelers een breed terrein van financiële dienstverlening 
kan beslaan. Expansie “op eigen houtje” is bijna altijd buitengewoon gefocust, in 
tegenstelling tot de vaak brede positionering op de thuismarkt. In het geval van de Antillen is 
dit uitgesloten. De lokale spelers zijn te klein (en ontbreken dus schaal) en tevens is de 

                                                                  
67  De NA voert een zogenaamd top-1000 beleid waarbij in principe alleen banken die tot de top-1000 

behoren (gebaseerd op totale activa) worden toegelaten. Onder de EU-spelregels zal dit moeten 
worden vrijgegeven althans voor banken komend  uit de EU-landen. Ik voorzie grote gevolgen 
hiervan. Wel zal er een extra druk komen op de toezichthouder omdat er een groep minder bekende 
toetreders zich “aan de poort” kunnen komen melden. 

68  De  buitenlandse op de NA markt actieve spelers, en de potentiële buitenlandse EU-toetreders zijn 
vanuit hun thuismarkt al onderworpen aan de EU-richtlijnen, en zullen een meer marginaal effect 
ondervinden op hun kostenbasis van de wijzigingen in de NA. 

69  Aan de bancaire kant is de grootste speler voor 49% in handen van een Canadese bank. De tweede 
speler is voor 100% in handen van een bank in Trinidad. De derde, en het gros van de kleinere 
banken is in lokale handen. 
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thuismarkt überhaupt te klein om een voldoende sterke positie te kunnen verkrijgen voor een 
succesvolle expansie in het buitenland. 

Een andere belangrijke constatering is dat het vergroten van de thuismarkt binnen het 
Caribische gebied buitengewoon moeilijk is. De verschillende jurisdicties bemoeilijken het 
effectief opereren als een Caribische brede speler. Dit is ook de ervaring binnen de EU. De 
nationale grenzen zijn door sociale en culturele barrières nog steeds een afbakening van de 
thuismarkt voor de verschillende financiële instellingen. Alleen binnen sterk geïntegreerde 
regio’s (de Benelux en de Scandinavische landen) is sprake van thuismarkten die de nationale 
grenzen overschrijden. 

Voor wat betreft een mogelijke expansie richting EU is de perifere ligging een bijkomstig 
nadeel. Het is niet duidelijk dat de locatie van de Antillen een springplankfunctie geeft 
richting het Noord- en Zuid-Amerikaanse continent. Europese spelers zullen er veelal voor 
kiezen de Amerikaanse markt rechtstreeks te benaderen. Het heeft dus slechts beperkte zin 
om als financiële instelling via vestiging op de Antillen te trachten een dergelijke brugfunctie 
te vervullen. Hierbij komt ook nog dat de institutionele en sociale structuur op de Antillen, 
ondanks een goed ontwikkelde wetgevende en juridische structuur, toch als onvoorspelbaar 
wordt gezien. 

Deze mogelijke beperkingen voor een springplankfunctie gelden nog sterker in omgekeerde 
richting. Een springplankfunctie van de Antillen voor bedrijven uit het Noord- en Zuid-
Amerikaanse continent richting EU biedt weinig perspectief. Het is onduidelijk waarom niet 
meteen rechtstreeks toegang zou worden gezocht tot het Europese continent. 

7.3 SPECIFIEKE GEVOLGEN VAN DE NOG DOOR TE VOEREN 
HARMONISATIE 

In deze paragraaf wordt in meer detail ingegaan op de nog te harmoniseren EU-richtlijnen. 
Puntsgewijs worden de drie categorieën van tekortkomingen in de verordeningen van de 
Antillen besproken die in paragraaf 2 zijn geïdentificeerd. 

7.3.1 VERSTERKING TOEZICHTREGIME 

Een (beperkt) aantal tekortkomingen in de Antilliaanse verordeningen ten opzichte van de EU 
richtlijnen heeft betrekking op toezicht. De enige substantiële is Richtlijn 220/87/EG 
betreffende de organisatie van het toezicht op financieel conglomeraten. Deze richtlijn is van 
recente datum en betreft een complexe problematiek: de organisatie van cross-sector 
prudentieel toezicht. 

Het belang hiervan voor de Antillen is beperkt. Door de centralisatie van het toezicht op de 
Antillen bij de BNA moet het makkelijker zijn om een integrale toets op het toezicht van een 
conglomeratie te bewerkstelligen. Daarnaast is de problematiek redelijk overzichtelijk door de 
beperktere omvang van de financiële instellingen op de Antillen. Dit neemt niet weg dat de 
richtlijn en de overname ervan in de Antillen wetgeving tot aanpassingen zullen moeten 
leiden. Dit zijn in wezen allemaal praktische zaken. Een belangrijk aspect hiervan is wel de 
informatie-uitwisseling tussen EU-toezichthouders die in deze richtlijn nadrukkelijk naar 
voren wordt gebracht. 

De problematiek is onderdeel van de nog lopende vergaande besprekingen binnen de EU over 
de versterking van het toezicht, en met name de pan-EU coördinatie van het toezicht. Grote 
problemen worden hierbij ervaren voor wat betreft crossborder en cross-sector activiteiten 
van de financiële instellingen. Conglomeraatvorming heeft betrekking op cross-sector 
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activiteiten, maar vaak gaan deze gepaard met ook crossborder activiteiten. Het home-country 
control principe zoals dat is opgenomen in het Tweede Europese Banking Directive legt de 
verantwoordelijkheden bij het thuisland. De vraag rijst hoe dan te komen tot een integratie 
van het toezicht als een substantieel deel van de activiteiten elders (dus niet in het thuisland) 
plaats vindt en op de nationale niveaus grote verschillen in toezichtregimes bestaan 
(bijvoorbeeld op nationaal niveau bestaan binnen de EU FSA-type geïntegreerde 
toezichthouders, impliciet ook de BNA, maar ook volledig gescheiden toezichtregimes). Op 
basis van een Lamfalussy-type raamwerk tracht men een bepaalde coördinatiestructuur aan te 
brengen. Een versterkt pan-EU Banking Advisory Committee (BAC) en Insurance 
Committee, en verschillende bilaterale overeenkomsten (Memoranda of Understanding) 
moeten hierbij een belangrijke rol spelen.70

Voor de Antillen is het van belang dat een hoge mate van samenwerking en uitwisseling van 
informatie tussen toezichthouders binnen de EU wordt verwacht en onvermijdelijk is. De 
eerder genoemde richtlijn zelf dwingt tot bepaalde aanpassingen in de effectuering van het 
toezicht. 

Er zij een vijftal andere EU-richtlijnen op het gebied van toezicht die nog niet onderdeel zijn 
van de Antilliaanse wet- en regelgeving. Een tweetal hiervan heeft betrekking op het 
verzekeringsbedrijf (richtlijnen 98/78/EG, 92/49/EEG); de derde betreft “multilaterale 
ontwikkelingsbanken”(95/67/EG), en de overige twee betreffen beleggingsinstellingen 
(97/9/EG, 93/12/EEG). De genoemde richtlijnen voor het verzekeringsbedrijf zijn sterk 
prudential gericht en trachten het home-country control principe effectief te maken. Hierbij 
moet worden aangetekend dat voor het verzekeringsbedrijf, met name levensverzekeringen, 
iets meer ruimte is voor een nationale invulling voornamelijk vanwege onder meer verschillen 
in sociale en fiscale wetgeving. Centraal staat echter non-discriminatie tussen de 
verschillende instellingen en een optimale informatie uitwisseling met binnenlandse 
toezichthouders. 

De richtlijn voor “multilaterale ontwikkelingsbanken” (95/67/EG) is in dit kader van 
secundair belang. Hetzelfde kan niet worden gezegd voor de richtlijnen voor de 
beleggingsinstellingen (97/9/EG, 93/12/EEG). De daarin opgenomen compensatieregeling 
voor beleggers en de conduct en ook prudential eisen die aan beleggingsfondsen worden 
gesteld zijn vergaand. Met name zijn er aanzienlijke disclosure vereisten in opgenomen. 

Concluderend mag gesteld worden dat de aanpassingen op het gebied van toezicht relatief 
beperkt zijn, en dat de aanpassingen zich concentreren op verzekeringsmaatschappijen en 
beleggingsinstellingen. Dit betekent niet dat het bancaire toezicht geen verdere aandacht 
behoeft. Zoals aangegeven in de IMF rapportage zijn er tekortkomingen met betrekking tot de 
implementatie van Basel Core Principles (met name voor loan evaluation en loan loss 
provisioning, en oversight van het credit risk management in het algemeen). Het IMF geeft 
overigens ook aan dat de implementatie van het toezicht op verzekeringsmaatschappijen 
versterking behoeft, met name is het lichtere regime dat geldt voor de niet onshore 
verzekeraars (captives en reinsurers) problematisch. Daarnaast constateert het IMF een hiaat 
met betrekking tot business conduct regulering. 

7.3.2 GROTERE TRANSPARANTIE 

Een noodzaak tot versterking van transparantie komt terug in een veelheid van nog niet in de 
Antilliaanse wet- en regelgeving overgenomen EU richtlijnen. Ook impliceren de hiervoor 

                                                                  
70  Zie A.W.A. Boot, “Regulatory and supervisory arrangements in the EMU: some issues”, 

Memorandum voor de Riksbank (Centrale Bank van Zweden), mei 2003. 
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genoemde toezichtrichtlijnen veelal een grotere transparantie, vooral richting (nationale en 
internationale) toezichthouders. 

De transparantie-eisen komen expliciet terug in eisen met betrekking tot het jaarverslag 
(91/674/EEG, 89/117/EEG, 86/635/EEG, 89/117/EEG), de prospectus (89/298/EEG), 
bankvoorwaarden ter facilitering van grensoverschrijdende transacties (90/109/EEG), en in 
beperktere mate ook de richtlijnen verkoop financiële diensten op afstand (2002/65/EG) en de 
richtlijnen voor beleggingsinstellingen (97/9/EG, 93/22/EEG). Deze richtlijnen hebben veelal 
als primair doel het faciliteren van één interne EU markt, daarnaast zijn ze ook gericht op het 
beschermen van de consument, cq. de belegger. 

De richtlijnen met betrekking tot het jaarverslag zijn vergaand en zijn gericht op het 
waarborgen van een fatsoenlijke administratieve vastlegging, en vooral ook het faciliteren van 
een betere vergelijkbaarheid tussen instellingen binnen de EU. De richtlijn met betrekking tot 
de prospectus (89/298/EEG) is interessant met name gezien het hoge marktaandeel dat de 
Antillen hebben in het uitgegeven van debt securities voor niet ingezetenen. 

7.3.3 VRIJE VESTIGING 

Zoals al aangegeven in paragraaf 2 zijn op het punt van vrije vestiging aanzienlijke 
discrepanties tussen de Antilliaanse wet- en regelgeving en de EU-richtlijnen. 

Sommige richtlijnen hebben indirect betekenis voor vrije vestiging. Bijvoorbeeld de Richtlijn 
2002/65/EG faciliteert verkoop op afstand van de financiële diensten. Hoewel primair 
ingegeven vanuit de doelstelling bescherming van de consument wordt het door deze richtlijn 
makkelijker om een andere markt te betreden zonder fysieke aanwezigheid in die markt. 

Ook de richtlijn 93/22/EEG die specifiek gericht is op de regulering van 
beleggingsinstellingen is in eerste instantie gericht op bescherming van de 
consument/belegger (via allerlei toezichteisen), maar koppelt deze vervolgens aan het home-
country control principe en dwingt zo vrije toetreding af. 

Verschillende niet in Antilliaanse wet- en regelgeving opgenomen richtlijnen gaan over het 
verzekeringsbedrijf. De richtlijnen 92/49/EEG, 88/357/EEG, 84/641/EEG en 72/240/EEG 
beslaan alle het directe verzekeringsbedrijf met uitzondering van de 
levensverzekeringsbranche, dus met name het schadebedrijf.71 De richtlijnen 77/92/EEG en 
73/83/EEG beslaan het vrij verrichten van diensten als tussenpersoon (verzekeringsagent en 
assurantiemakelaar), respectievelijk de vrijheid van vestiging voor niet in loondienst verrichte 
werkzaamheden voor financiële instellingen. 

De bancaire kant is beter verwerkt in de Antilliaanse wet- en regelgeving. Het geadopteerde 
home-country control principe staat in principe vrije vestiging toe. De praktijk echter is dat de 
BNA vooralsnog een strikter licencing beleid aanhoudt. Zoals aangegeven in Paragraaf 2 
zullen de gevolgen van het loslaten van het huidige top-1000 beleid beperkt zijn. 

7.4 ANTWOORDEN OP KEY-VRAAGSTUKKEN 

Achtereenvolgens gaan wij in op een aantal belangrijke vragen, en geven daarmee tevens de 
belangrijkste conclusies weer: 

                                                                  
71  Hybride verzekeringsmaatschappijen zijn vooralsnog niet toegestaan op de NA. Het is niet te 

verwachten dat verandering hierin grote gevolgen zal hebben. 
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7.4.1 ALLE REGELS ACCEPTEREN? 

De vraag is of er regels (zo) schadelijk zijn voor de Nederlandse Antillen, dat daarom 
overwogen moet worden ze niet in te voeren? Het antwoord is neen. Zoals verwoord kunnen 
de Antillen zich niet onttrekken aan de door de EU gedreven regelgeving. Dit zou theoretisch 
wel kunnen als ze geen nadere associatie zou aangaan met de EU, en dus niet voor de UPG-
status zou kiezen, maar de praktische relevantie hiervan is beperkt. Internationale 
ontwikkelingen dwingen een grotere transparantie af, en dit is de belangrijkste verandering 
bezien vanuit de Antillen. 

7.4.2 WAT ZIJN DE EFFECTEN VAN DE VERANDERINGEN IN HET 
TOEZICHTREGIME? 

De afgedwongen transparantie heeft al een aanzienlijk effect gehad op de Antilliaanse 
internationale financiële sector. Na doorvoering van de aanpassingen in het wetgevend kader 
(die primair de transparantie verder vergroten) zal men zich nog meer moeten richten op 
specifieke -- niet op gebrekkige disclosure/geheimhouding gerichte -- aspecten van de 
financiële dienstverlening waaraan men een comparatief voordeel kan ontlenen. Dit raakt 
zowel de banken, beleggingsmaatschappijen als verzekeraars. 

De binnenlandse markt van financiële dienstverlening zal slechts in beperkte mate worden 
beïnvloed door de wet- en regelgevende veranderingen. Een aanzienlijke toetreding tot de 
markt is niet te verwachten. Een verdere verschuiving naar buitenlandse spelers (en 
buitenlands eigendom van bestaande nationale spelers) is wel te verwachten, mede door de 
veel hogere kosten van compliance. 

De markt voor bedrijfspensioenvoorziening is niet specifiek onderwerp van studie geweest in 
dit onderzoek. Op te merken valt dat er enige EU-regelgeving op het gebied van 
pensioenvoorziening in de maak is, en recentelijk is aangenomen. Deze is gericht op het 
creëren van een pan-EU markt voor pensioenen. Grote veranderingen zijn niet op grond van 
deze regelgeving te verwachten. Pensioenfondsen zijn sterk nationaal georiënteerd, en 
verweven in lokale fiscale en sociale wetgeving. Veranderingen zijn dus pas op termijn te 
verwachten. De grootste veranderingen voor de Antillen zijn waarschijnlijk op het gebied van 
toezicht op deze fondsen. 

7.4.3 BEHOUDEN DE ANTILLIAANSE INTERNATIONALE FINANCIËLE SECTOR 
EEN VOLDOENDE COMPARATIEF VOORDEEL? 

Dit is in het voorgaande al beantwoord. Het traditionele comparatief voordeel is in het laatste 
decennium al sterk uitgehold. De sterk gewijzigde houding in de wereld ten aanzien van 
(weinig transparante) offshore centers hebben een duidelijk negatief effect gehad. Een nieuw 
comparatief voordeel moet worden gedefinieerd. Een superieur fiscaal klimaat met dito 
verdragen biedt mogelijk enig houvast. 

Overigens moet worden opgemerkt dat de beschikbare tijd en middelen het niet hebben 
mogelijk gemaakt een (volledige) concurrentieanalyse te doen zoals bijvoorbeeld wel is 
getracht door Deloitte & Touche in 1992. 

7.5 CONCLUSIE 

De kern van de aanpassingen die de wet- en regelgeving van de Antillen behoeft ten opzichte 
van de EU-richtlijnen betreft transparantie en vrije toetreding. Zoals beschreven in dit 
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hoofdstuk zal dit enige, doch beperkte, gevolgen hebben voor de structuur van de financiële 
sector op de Antillen, waarbij de grootste veranderingen zullen worden gedreven door de eis 
van transparantie. Het lijkt geen alternatief om te trachten te ontsnappen aan bepaalde EU-
regels als wordt overgegaan tot de UPG status. 

De belangrijke vraag is waar de Antillen in de toekomst in de financiële dienstverlening hun 
comparatief voordeel aan kunnen ontlenen. Conform de ontwikkelingen in het laatste 
decennium zal het steeds moeilijker worden om een comparatief voordeel te baseren op 
beperkte disclosure. In plaats daarvan zal het comparatief voordeel moeten komen uit 
bijvoorbeeld een superieure belastingstructuur met bijhorende internationale verdragen, maar 
dan wel binnen de grenzen van de toegestane belastingconcurrentie in de EU. 
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8 VERGELIJKENDE ANALYSE 

8.1 INLEIDING 

Dit hoofdstuk zet de belangrijkste voordelen van de ene of de andere status tegenover elkaar. 
Beide regimes bieden kansen en bedreigingen voor de Nederlandse Antillen. Zoals eerder 
gezegd ligt het echter niet voor de hand dat de effecten voor alle onderzochte indicatoren 
en/of voor alle eilanden eenduidig positief of negatief uitvallen. Het is zeer waarschijnlijk dat 
de effecten voor de ene sector en/of voor het ene eiland positief uitvallen terwijl zij voor 
andere sectoren en/of andere eilanden negatief zijn. In dat geval zullen de negatieve effecten 
moeten worden gewogen met de positieve effecten. Zo’n weging heeft politieke aspecten. Het 
onderzoek gaat voorbij aan deze politieke afwegingen. Wel worden hieronder zo veel 
mogelijk de positieve en negatieve effecten vergeleken in de hoop dat dit de politieke 
afweging vergemakkelijkt. 

8.2 ECONOMISCH BELEID 

De huidige economische situatie in de Nederlandse Antillen vraagt om economisch politieke 
ingrepen om de bestaande onevenwichtigheden te pareren. Deze ingrepen zijn nodig onder 
welk toekomstige status dan ook. De vraag is dan ook niet of deze ingrepen nodig zijn maar 
of ze grotere kans van slagen hebben onder het huidige LGO-regime of wanneer de Antillen 
toetreden tot de UPGs. Onze inschatting is dat onder het UPG-regime de noodzakelijke 
ombuigingen grotere kans van slagen zullen hebben. De belangrijkste achtergrond hiervan is 
dat zij dan kunnen worden gecombineerd met ondersteuning vanuit Brussel waarvoor onder 
andere regimes geen mogelijkheden bestaan. Hierbij moet worden gedacht aan toegang tot 
Europese structuurfondsen en de mogelijkheid van compensatie voor kosten gerelateerd aan 
het insulaire karakter en de afgelegen ligging van de Antillen ten opzichte van de EU en de 
beperkte bestaansmiddelen die zij hebben. Berekeningen laten zien dat deze steunmaatregelen 
positief uitpakken voor zowel groei als begrotingstekort. Verder is het mogelijk gunstige 
voorwaarden uit te onderhandelen bij toetreding tot de UPGs. Hoewel de huidige UPGs onder 
geheel andere omstandigheden zijn toegetreden is het wel mogelijk om verwijzend naar hun 
ervaringen op zijn minst vergelijkbare uitzonderingsvoorwaarden te bedingen72. Dit zou 
impliceren dat mogelijk negatieve initiële effecten (gedeeltelijk) gecompenseerd worden door 
steun uit Brussel en voor de Antillen aangepaste wet- en regelgeving. 

Bij toetreding wordt een (deel van) het economisch beleid van de Antillen bepaald door de 
EU. Hoewel ook nu al de mogelijkheden van een zelfstandig fiscaal en monetair beleid uiterst 
beperkt zijn wordt dit geformaliseerd bij toetreding tot de groep van UPGs. Echter ook hier 
bestaat onzekerheid omtrent de exacte wijze waarop dit zal worden gerealiseerd. UPGs zijn 
lid van de Europese Unie via hun respectievelijke ‘moederlanden’. Er bestaan echter 
verschillen op welke wijze dit is vormgegeven. De Franse UPGs zijn feitelijk vergelijkbaar 
met Franse departementen op het Europese continent. De Portugese UPGs zijn minder hecht 
aan hun ‘moederland’ verbonden met meer mogelijkheden voor zelfstandig beleid. Niettemin 
gelden ook voor hen de regels die door Brussel worden opgesteld. 

                                                                  
72  Daarbij moet wel worden bedacht dat de Antillen de vragende partij is wat de 

onderhandelingspositie niet verstrekt. Bovendien is het noodzakelijk dat Nederland als 
“moederland” zich volledig inzet voor een goed onderhandelingsresultaat. 
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Bij voortgaan als LGO behoeft geen afstand te worden gedaan van beleidsinstrumenten. 
Hierbij moet echter worden bedacht dat de ruimte voor het voeren van een zelfstandig fiscaal 
en monetair beleid voor een zo’n kleine en open economie als de Antilliaanse uiterst gering 
is. Een voorbeeld is het wisselkoersbeleid dat in feite met de koppeling aan de dollar al 
opgegeven is. Daarmee is de monetaire beleidsruimte uiterst beperkt geworden. Dit wordt 
bevestigd door het beleid van de Centrale Bank van de Nederlandse Antillen dat zich beperkt 
tot volumebeleid met betrekking tot de voorraad vreemde valuta. Ook de ruimte voor fiscaal 
beleid is gering. In zijn algemeenheid bezitten kleine open economieën weinig ruimte om 
fiscale instrumenten in te zetten teneinde economische activiteiten te stimuleren, maar in de 
Antillen zijn deze mogelijkheden op dit moment nog geringer gezien het al tamelijk grote 
begrotingstekort en de grote overheidsschuld. Dat betekent dat de Nederlandse Antillen onder 
het huidige LGO-regime weliswaar in principe een eigen beleid kunnen voeren, maar dat dit 
in de praktijk nauwelijks mogelijk is. Er wordt ook externe druk uitgeoefend door 
bijvoorbeeld het IMF om deze onevenwichtigheden te herstellen en door de OECD ten 
aanzien van harmonisatie. De facto verandert er bij overgang naar de UPG-status wat betreft 
economisch beleid dan ook niet veel. 

8.3 STRUCTUURFONDSEN 

Eén van de grootste verschillen tussen UPGs en LGOs is dat de eerstgenoemde groep toegang 
heeft tot de structuurfondsen van de EU. Deze fondsen zijn bedoeld ter versterking van de 
economische structuur van de ontvangende landen om daarmee de economische verschillen 
tussen de EU-regio’s (inclusief UPGs) te verkleinen. Gezien de omvang van de fondsen die 
aan de huidige groep van UPGs ter beschikking is gesteld kunnen de Antillen als UPG 
rekenen op aanzienlijke bedragen. Mits deze fondsen op een economisch effectieve manier 
worden besteed laten berekeningen zien dat zij een substantiële bijdrage kunnen leveren aan 
economische groei. 

8.4 EU-BUITENTARIEF 

Bij toetreding geldt ook voor de Antillen het buitentarief van de Europese Unie. Vervanging 
van de huidige tarieven door het EU-buitentarief heeft overall een drukkend effect op de 
invoerprijzen met positieve gevolgen voor de overall concurrentiepositie van de Antilliaanse 
economie. Vanwege de concentratie van deze tarieven op landbouwproducten zijn er echter 
ook negatieve effecten te verwachten. In plaats van een stimulans voor de landbouwsector, 
waarvoor ze in eerste instantie waren bedoeld, zullen deze tarieven zich vertalen in hogere 
kosten van levensonderhoud. Dit gaat niet alleen ten koste van de concurrentiepositie van de 
toeristenindustrie maar heeft ook gevolgen voor de inkomensverdeling. Naar verwachting zal 
dit het arme deel van de Antilliaanse bevolking meer treffen dan de anderen. Daarbij moet 
wel worden aangetekend dat de EU in het kader van WTO-onderhandelingen gaandeweg deze 
tarieven afbouwt. De ervaring tot nu toe leert echter dat dit zeer langdurige processen zijn. 

Hierbij moet nog een kanttekening worden geplaatst. De EU-buitentarieven vervangen de 
huidige importtarieven van de Antillen, die op dit moment vooral worden ingezet ten behoeve 
van de inkomsten van de overheid in plaats van als bescherming van de eigen industrie. Deze 
inkomstenbron valt weg omdat de opbrengsten van het nieuwe tariefregime volgens afspraak 
toevloeien aan de Europese Commissie. In plaats hiervan wordt van de lidstaten en UPGs 
verwacht dat zij een BTW-stelsel gebruiken ten bate van hun eigen inkomsten. Er is echter 
nog een lange weg te gaan voordat de Antillen deze wijzigingen in het belastingstelsel hebben 
geëffectueerd. Reden te meer om bij toetreding een uitzonderingspositie te bedingen ter zake 
van uitvoering van deze veranderingen, op zijn minst voor een voldoende lange periode om 
deze veranderingen te introduceren. Zo niet, dan zal niet alleen de belastingdruk in de 
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Antillen toenemen met allerlei nadelige effecten voor het economische activiteitenniveau 
maar gaat het ook ten koste van de overheidsbegroting omdat in eerste aanleg de inkomsten 
zullen teruglopen. 

Voorts vervallen bij wisseling van regime de huidige voordelen voortvloeiend uit de LGO-
regeling voor rijst en suiker. De effecten hiervan zullen naar verwachting zeer gering zijn 
omdat de afbouw van deze regeling al een aantal jaren geleden in gang is gezet. 

Tot slot zullen onder het UPG-regime de preferentiële handelsovereenkomsten met derde 
landen worden afgebouwd. Per saldo zal toetreding tot “Fortress Europe” voor de Antillen uit 
oogpunt van goederenhandel gunstig uitpakken. Er bestaan echter sectorale verschillen. De 
voedingsmiddelenindustrie wordt geconfronteerd met hogere kosten die negatief uitpakken 
voor de toeristensector en binnenlandse consumptie. Reden te meer om bij toetreding in 
navolging van andere UPGs aanspraak te maken op uitzonderingsclausules. 

8.5 INTERNATIONAAL DIENSTENVERKEER 

Toerisme is één van de belangrijkste sectoren op de eilandengroep. Dit verandert niet als de 
Antillen toetreden tot de groep van UPGs. De overgang op zich heeft geen grote gevolgen 
voor de stroom toeristen, mits deze niet gepaard gaat met hogere kosten. In dat verband 
kunnen de bovengenoemde kostenstijgingen in de sector Hotels en Restaurants bij introductie 
van de EU-buitentarieven negatief uitwerken. Voorts is hierbij van belang welke effecten 
optreden bij de mogelijke introductie van de euro vooral die met betrekking tot het 
kostenniveau. Bij de introductie van de euro bestaat nog een zekere vrijheid om te kiezen 
tegen welke koers wordt ingestapt. In beginsel is het dan ook mogelijk deze koers zo te kiezen 
dat de kostennadelen van de introductie van de buitentarieven op zijn minst gedeeltelijk 
worden gecompenseerd. Eenmaal onderdeel van de eurozone wordt de concurrentiepositie in 
de dollaromgeving bepaald door het relatieve verloop van de euro ten opzichte van de dollar. 
Het is vrijwel onmogelijk dit verloop te voorspellen. Gezien de huidige wereldwijde 
economische machtsverhoudingen lijkt de veiligste aanname te zijn dat op middellange 
termijn de dollar-euro koers één op één zal worden. Dat zou betekenen dat uit hoofde van 
relatieve prijzen (korte termijn fluctuaties doorgelaten) de concurrentiepositie van de 
toeristenindustrie niet veel zal veranderen. Er spelen echter andere factoren (gewenning, 
koersrisico’s, etc.) een rol bij de beslissing om de Antillen als toeristische bestemming te 
kiezen. De overgang naar de euro zal naar verwachting op korte termijn dan ook een negatief 
effect hebben op de toeristenstroom uit de Verenigde Staten. Het kan niet verwacht worden 
dat dit effect meteen volledig gecompenseerd zal worden door een stijging van het aantal 
toeristen uit Europa. Daarbij moet worden aangetekend dat de positieve en negatieve effecten 
niet gelijkelijk over de verschillende eilanden van de Antillen zijn verdeeld. Een terugloop 
van toeristenaantallen uit de Verenigde Staten (of andere dollarlanden) zal in eerste instantie 
vooral merkbaar zijn in de Bovenwindse eilanden, terwijl gezien de huidige herkomst de 
mogelijke toename van toeristen uit Europa in eerste instantie vooral ten goede zal komen aan 
Curaçao. 

8.6 ANDERE EU WET- EN REGELGEVING 

Op den duur zullen de Nederlandse Antillen als UPG ook andere EU regels moeten 
introduceren. In dit kader lijken de regels met betrekking tot “fair competition” en EU 
milieuwetgeving het belangrijkst. De regels met betrekking tot “fair competition” impliceren 
afbouw van staatssteun aan individuele bedrijven. In geval van de Antillen zou dit 
bijvoorbeeld betekenen dat de expliciete en impliciete subsidie aan de raffinaderij op Curaçao 
moet worden afgebouwd. 
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De EU hanteert voorts tamelijke strikte richtlijnen met betrekking tot het milieu. Veel van de 
bedrijven in de Antillen, waaronder de raffinaderij, voldoen nog niet aan deze eisen. 
Introductie ervan leidt tot kostenstijgingen die het concurrentievermogen op de binnen- en 
buitenlandse markten aantasten. Omgekeerd zal een schoner milieu positieve effecten hebben 
op andere sectoren, zoals de toeristenindustrie. 

Voorbeelden elders laten zien dat uitzonderingen op deze wet- en regelgeving mogelijk zijn, 
in ieder geval kan worden bedongen dat de termijn van invoering wordt opgerekt. Dit geldt 
ook voor contracten die in het verleden met individuele bedrijven zijn afgesloten en waarvoor 
moet worden bedongen dat ze niet worden opengebroken. 

Tegenover de Brusselse regels met betrekking tot afbouw van staatssteun bestaan er ook 
mogelijkheden van ondersteuning daar waar deze steun dient om de negatieve gevolgen van 
de typische kenmerken van de UPG te compenseren. In geval van de Antillen kan hierbij 
worden gedacht aan subsidiëring van het intra-regionale transport (DCA) met steun uit 
Brussel, en aan fondsen beschikbaar voor het opschonen van bijvoorbeeld de 
elektriciteitscentrale. 

8.7 CONCLUSIES 

In het voorgaande hebben we een aantal voordelen geïdentificeerd. Deze betreffen vooral de 
voordelen die inherent zijn aan het onderdeel uitmaken van een grotere economische eenheid. 
Voorbeelden zijn lagere rentes en een beter investeringsklimaat omdat de risico’s voor 
beleggers en investeerders geringer zijn. Daar komt bij dat de UPG-status meer ruimte biedt 
de huidige onevenwichtigheden aan te pakken dan de LGO-status. Voorts heeft een UPG 
toegang tot structuurfondsen die speciaal zijn bedoeld om de economische “fundamentals” te 
versterken. Daar staat tegenover dat introductie van EU wet- en regelgeving in eerste instantie 
ongetwijfeld negatieve gevolgen zal hebben voor een aantal individuele bedrijven. In tweede 
instantie zullen deze regels leiden tot waarvoor zij bedoeld zijn, namelijk meer concurrentie 
en daarmee gepaard gaande lagere kosten. Voorts heeft invoering van de Europese eisen met 
betrekking tot tarieven en belastingen consequenties voor kosten van levensonderhoud en 
begroting. Tabel 7-2 hieronder geeft een overzicht van de voor- en nadelen. 

Tabel 8.1 geeft de uitkomsten van een modelberekening waarin tegelijkertijd gebruik van 
structuurfondsen tot een bedrag van € 40 miljoen, introductie van de Europese tariefstructuur 
en subsidiëring van transportkosten is doorgerekend. De uitkomsten zijn dat het BBP over de 
komende 20 jaar met zo’n 0,55 procentpunt extra groeit en dat er relatief sterk positieve 
effecten optreden voor werkloosheid, begrotingstekort en betalingsbalans. Hierbij zijn niet 
meegenomen de mogelijk extra inspanningen van de overheid in de sfeer van bezuinigingen 
noch is rekening gehouden met een verbetering in het investeringsklimaat of gemakkelijker 
toegang tot de kapitaalmarkt tegen lagere kosten. Niettemin is het resultaat positief wat betreft 
de belangrijkste macro-economische kernvariabelen. 
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Tabel 7-1 Totaalpakket 

 2003-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2020 

BBP (verschil in % van optimistisch scenario) 7,3 9,4 9,3 9,8 

gemiddeld % verschil t.o.v. optimistisch scenario 

Werkloosheid als % beroepsbevolking -2,0 -3,9 -2,5 -2,5 

Investeringen als % BBP 3,1 2,9 3,0 3,3 

Lopende rekening betalingsbalans als % BBP 2,3 0,6 1,4 1,0 

Begrotingstekort als % GDP -2,5 -1,5 -2,1 -2,3 

Voor gedetailleerde informatie zie Annex 1 tabel 15. 

 

Op lange termijn gaan de voordelen van UPG-status domineren. Daarbij is het wel heel 
belangrijk dat er een overgangsperiode wordt gedefinieerd gedurende welke allerlei 
uitzonderingen gelden die mogelijke pijn op korte termijn verlichten of beter nog die de korte 
termijn nadelen compenseren. De huidige UPGs laten zien dat hiervoor voldoende ruimte 
bestaat. Dat vereist goede onderhandelingen met Brussel waarbij ook Nederland zich 
coöperatief moet opstellen. 

Zoals elders al is betoogd zijn de voor- en nadelen niet gelijkelijk verdeeld over de 
verschillende eilanden. Dit moet ook tot uitdrukking komen in de uitzonderingsposities die 
worden uitonderhandeld. Hoewel deze studie zich niet in extenso heeft verdiept in de 
verschillende economische structuren van de individuele eilanden kunnen deze aanleiding 
zijn te denken aan de instelling van twee UPGs elk met verschillende uitzonderingsposities. 
Hierbij kan gedacht worden aan een UPG voor de Benedenwindse en voor de Bovenwindse 
eilanden. 

S255rap 83



 

Tabel 7-2 Overzicht voor- en nadelen UPG vs LGO. 
 LGO UPG 

Algemeen Direct betrokken Humanitaire relatie met EU 

Hulp bij natuur- en economische 
rampen 

Meer hulp bij natuur- en economische 
rampen 

Eenzijdige concessies door de EU Wederzijds verdrag 

Geen verplichtingen voor de NA Verplichtingen voor de NA 

Eenvoudig te wijzigen door EU Minder eenvoudig te wijzigen 

Losjes Intensief 

Economische relatie met EU 

 Buitenlandse handel zal toenemen 

  Regels t.a.v. overheidsbegroting en 
buitenlandse schuld 

Indien, volgens de regels van de EU, 
van NA origine, belastingvrij 

Volledig vrij exporteren naar EU 

Problemen bij interpretatie van regels  

Regels kunnen door EU worden 
gewijzigd. Investeringsrisico 

 

Toegang tot de EU markt 

Lucratieve uitvoer naar EU van 
anders sterk belaste goederen, die 
laag/onbelast worden ingevoerd op 
de NA 

LGO analoge uitvoer mogelijk uit free 
zone. 

In principe vrij van belasting en 
subsidies maar mogen belast worden 

Vrij van belasting en subsidies 

Importbelasting levert fondsen aan de 
overheid 

 

Importbelasting maakt invoer duurder 
en verstoort optimale marktwerking 

 

 Verlies aan overheidsinkomsten uit 
invoerheffingen uit EU 

Importen uit EU 

 Verlies aan overheidsinkomsten 
vanwege afdracht invoerheffingen uit 
derde landen aan EU 

Vrij overeen te komen Bepaald door EU Handelsrelaties met derde landen 

Met sommige landen preferentiële 
overeenkomsten bij anderen op de 
‘zwarte lijst’. 

 

NA mag eigen industrie beschermen 
en subsidiëren 

Geen bevoordeling (subsidies) lokale 
industrie 

Hogere kosten Lokale industrie kan 
weggeconcurreerd worden 

 Invoer BTW stelsel 

Fair competition 

 Kosten zullen dalen 

Alleen van belang m.b.t. export naar 
EU 

Strenge wetten op productie in NA 

 Kostenverhogend (Energie, 
raffinaderij) 

 Gezondheidsbevorderend 

 Toerisme bevorderend 

 Assistentie van EU bij 
invoer/aanpassing wetgeving 

Milieu- en hygiëne-eisen 

 Naleving van de wetten zal 
gecontroleerd moeten worden 

Aanspraak op EU fondsen Beperkt Aanzienlijk 
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 Investeringen zullen toenemen 

 Infrastructuur zal verbeteren 

 Vervoer zal goedkoper worden 

 

 NA moeten ook financieel bijdragen 
aan EU 

Free agent Deel van EU 

Iedere mogelijkheid kan aangegrepen 
worden 

 

Opportunistisch imago Schept vertrouwen 

Onderhandelingspositie 

 Trekt investeringen aan 
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9 CONCLUSIES 

De Nederlandse Antillen hebben op effectieve (en vaak inventieve) wijze gebruik gemaakt 
van de mogelijkheden die het LGO-associatieverdrag bood. De voordelen hiervan waren voor 
individuele bedrijven substantieel maar op het niveau van het land gingen deze in de topjaren 
de 1% van het BBP niet te boven. Bovendien volgde elke keer als een nieuwe opening voor 
gebruik van de regelingen werd ontdekt een reactie vanuit de Europese Unie met als gevolg 
dat de mogelijkheden voor dergelijke activiteiten sterk werden ingeperkt. Als gevolg werd het 
vrijwel onmogelijk dat zulke activiteiten een duurzaam karakter kregen. Naar verwachting zal 
het in de toekomst niet anders worden. Hoewel wij op dit moment geen andere mogelijkheden 
kunnen traceren is het wellicht mogelijk ook in de toekomst de LGO-regelgeving te gebruiken 
ten faveure van een individuele activiteit. Tegelijkertijd moet echter worden verwacht dat ook 
dan de regelgeving zal worden aangepast. De belangrijkste conclusie is dan ook dat de extra 
voordelen die het verdrag in het verleden bood gaandeweg zullen verdwijnen. Daarbij blijven 
vanzelfsprekend de meer algemene regels van preferentiële handel en non-discriminatie 
bestaan. 

Tegen deze achtergrond is de vraag van statusverandering inderdaad uiterst relevant. Daarbij 
zijn naar onze mening niet alleen de verschillen tussen LGO en UPG relevant maar doet de 
vraag zich ook voor of er nog andere opties mogelijk zijn, bij voorbeeld aansluiting bij een 
regionaal integratie initiatief. Dergelijke opties zijn verder niet geïnventariseerd. Een 
belangrijke vraag in dit verband is of de Antillen in staat zijn zich verder te ontwikkelen tot 
een onafhankelijke duurzame economische eenheid. De middellange termijn voorspellingen 
laten zien dat de groeiperspectieven uiterst bescheiden zijn. Het gebrek aan natuurlijke 
hulpbronnen, de geringe omvang van de economie en het eilandkarakter van het land vormen 
duidelijke beperkingen voor economische groei. Dit maakt de Antillen extreem gevoelig voor 
externe fluctuaties. Om deze redenen waren de Antillen in het recente verleden dan ook 
tamelijk sterk afhankelijk van hulp van buiten. Hoewel bij een aantal gelegenheden vragen 
zijn gesteld bij de effectiviteit van deze hulp geven de huidige economische omstandigheden 
geen aanleiding te denken dat de Antillen op middellange termijn het geheel zonder zulke 
hulp zouden kunnen stellen. Aansluiting bij een groter economisch geheel zou een garantie 
kunnen bieden van meer permanente inkomensstromen van buiten. In het geval van de 
Europese Unie is zulke hulp geïnstitutionaliseerd. Bij aansluiting bij de Unie krijgen de 
Antillen recht op toegang tot de structuurfondsen van de Europese Unie die speciaal voor dit 
doel in het leven zijn geroepen. Deze fondsen kunnen verder bijdragen aan versterking van de 
economische structuur van de eilanden. Modelsimulaties maken duidelijk dat zulke fondsen 
inderdaad positief bijdragen aan economische groei en aan herstel van de huidige 
economische onevenwichtigheden. De steun uit de structuurfondsen komt bovenop de 
ontwikkelingsgelden uit Nederland. In het verleden is gebleken dat de Antillen niet altijd de 
gelden uit Nederland volledig en/of op tijd kon besteden. Dit kan een aanwijzing zijn voor 
een beperkt absorptievermogen van nieuwe projecten op de Antillen. Een effectief gebruik 
van de structuurfondsen vereist dan ook dat de mogelijke hindernissen die een efficiënte 
projectuitvoering in de weg staan worden opgeruimd. 

Nog één laatste kanttekening. De regionale verschillen in de Nederlandse Antillen zijn groot, 
niet alleen in termen van inkomens maar ook wat betreft economische structuur. Om deze 
reden zullen de voor- en nadelen verschillend uitpakken voor de verschillende eilanden. 
Naarmate (de perceptie van) deze verschillen groter (is) zijn zal het draagvlak voor de 
beslissing om de UPG-status aan te vragen en te introduceren kleiner zijn. Tegen deze 
achtergrond is het essentieel dat ook bij de formulering van de uitzonderingen deze 
verschillen expliciet in beschouwing worden genomen. Een mogelijke oplossing zou zijn een 
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aanvraag voor twee UPGs, één voor de benedenwindse eilanden en één voor de bovenwindse 
eilanden. 

Voorts biedt de UPG-status mogelijkheden te profiteren van financiële compensaties voor de 
bijzondere fysieke karakteristieken van de eilandengroep die verdere economische 
ontplooiing in de weg staan. Het verdrag van Europa en de programma’s die voor de huidige 
UPGs zijn opgezet bieden hiervoor voldoende mogelijkheden. Subsidiering van 
transportkosten of energievoorziening, speciale programma’s ter versterking van 
infrastructuur en (tijdelijke) vrijstelling van invoering van EU wet- en regelgeving zijn 
hiervan enkele voorbeelden. Veel hangt hierbij af van de mate waarin de Europese 
Commissie toestaat dat van deze uitzonderingen op de regels gebruik wordt gemaakt. 

Toetreding kent ook nadelen. Zo mogen de Antillen geen importheffingen meer toepassen op 
producten uit de EU en mogen zij niet meer op gunstige, bilateraal afgesproken, voorwaarden 
importeren uit derde landen. Tevens wordt een wetgeving van kracht op gebied van 
mededinging, milieu, overheidstekorten, handelstekorten, enz, die opgesteld is met de EU in 
het achterhoofd en niet met de specifieke omstandigheden van de Nederlandse Antillen. 
Compensatie zal moeten komen van de EU in de vorm van steun omdat de Gemeenschap het 
zich niet kan permitteren dat deze eilanden die de vooruitgeschoven ‘showcases’ zijn van de 
EU, met grote problemen kampen. Alles overziende komen wij tot de conclusie dat op de 
middellange termijn de UPG-status meer voordelen biedt dan de huidige LGO-status. De 
voordelen ervan worden groter als Brussel bereid is voor een bepaalde periode uitzonderingen 
op bepaalde regels te accepteren. 
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ANNEX 1 MIDDELLANGE-TERMIJN MACRO-ECONOMISCH 
MODEL VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN 

1. INLEIDING 

Het in dit document gebruikte model van de economie van de Nederlandse Antillen is een 
middellange termijn model. Eén van de belangrijkste kenmerken is dat het is gebaseerd op 
een geïntegreerde benadering van financiële en nationale rekeningen73. Het bevat een 
beschrijving van vraag en aanbod op de productmarkt, en op de arbeidsmarkt, en een tamelijk 
gedetailleerde monetaire sector. De monetaire sector beschrijft de belangrijkste financiële 
relaties tussen de centrale bank, private banken, overheid en de private en buitenlandse 
sectoren. Deze Annex geeft een korte beschrijving van dit model74. 

Ondanks de gebrekkige aansluiting tussen Nationale en Monetaire rekeningen en algemene 
moeilijkheden bij het modelleren van financiële stromen werd vanaf het begin het opnemen 
van de monetaire sector in het model gezien als essentieel. De belangrijkste redenen zijn dat 
monetaire ontwikkelingen in de Antillen een belangrijke rol spelen en omdat het niet 
realistisch zou zijn een model te construeren met open einden die oncontroleerbaar zijn. Deze 
keuze impliceert een belangrijke rol voor de monetaire variabelen in het model. 

Een andere keuze aan het begin gemaakt is dat het model in staat zou moeten zijn zowel vraag 
als aanbod in de onderscheiden markten te beschrijven. Het opnemen van een tamelijk 
gedetailleerde aanbodkant is belangrijk met het oog op het verkrijgen van een beter begrip 
van de aanbodmechanismen die in grote lijnen de structurele veranderingen in de economie 
bepalen. Verschillende experimenten zijn uitgevoerd met verschillende specificaties van de 
aanbodzijde van de economie. De huidige versie van het model is gebaseerd op een CES 
benadering, wat de meest plausibele resultaten geeft in termen van dynamische 
eigenschappen van het model. Bij de constructie van het model is relatief veel aandacht 
gegeven aan lange termijn eigenschappen in plaats van aan de korte termijn fluctuaties. Eén 
van de eisen daarbij was dat het model op zijn minst een stabiele lange termijn oplossing 
moest genereren. Dit is min of meer gegarandeerd door toepassing van tamelijk strikte 
neoklassieke regels met betrekking tot vraag en aanbod van producten en arbeid. Korte 
termijn fluctuaties komen tot stand als gevolg van overcapaciteit in de productmarkt en/of in 
gevallen van over- of onderaanbod in de arbeidsmarkt. 

Op vergelijkbare wijze zijn aanbod- en vraagindicatoren gebruikt in de relaties tussen de 
monetaire markten en de reële sector. Meerdere vraagvergelijkingen bevatten monetaire 
variabelen die laten zien dat de reële vraag groter is als de liquiditeit in de economie groter is. 
Dit laatste wordt weerspiegeld in een proxy voor overliquiditeit. Als gevolg zijn de monetaire 
en de reële sector niet alleen met elkaar verbonden door de rentestanden, zoals traditioneel het 
geval is, maar ook door deze proxy’s voor over- of onderliquiditeit in de economie. 

De parameters van het model zijn voor zover de data het toelieten geschat. Waar dit niet 
mogelijk was hebben theoretische overwegingen en informatie voor andere landen een rol 

                                                                  
73  Hierbij moet worden aangetekend dat omdat de Nationale Rekeningen van de Nederlandse Antillen 

niet alle sectoren in voldoende detail afdekken sommige statistieken zijn geconstrueerd op basis van 
secundaire informatie. 

74  De details van het model, inclusief de dynamische eigenschappen ervan worden beschreven in Van 
der Windt (2003). 
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gespeeld bij de vaststelling van de parameters. Dit betrof vooral de vraagkant van het model 
en de monetaire sector. De parameters van de aanbodkant zijn indirect tot stand gekomen. 
Hier hebben theoretische overwegingen en de dynamische eigenschappen van het model een 
overheersende rol gespeeld. 

Onderstaand volgt een algemene beschrijving van de structuur van het model waarbij 
ingegaan wordt op de afzonderlijke blokken en hun samenhang. 

2. DE ALGEMENE STRUCTUUR VAN HET MODEL 

Het model omvat zeven min of meer onderling afhankelijke blokken. Het eerste blok geeft de 
aanbodkant van de economie. Het bevat een CES productiefunctie met twee niveaus. Het 
eerste niveau beschrijft de relatie tussen productiecapaciteit aan de ene kant en de totale 
kapitaalvoorraad en arbeid aan de andere kant. Het tweede niveau aggregeert de 
kapitaalgoederenvoorraad van de particuliere en overheidssector tot totale 
kapitaalgoederenvoorraad. De mate van bezetting wordt afgeleid door middel van het 
minimaliseren van de korttermijn kosten bij gegeven productie, arbeid en 
kapitaalgoederenvoorraad. Geplande capaciteit is gerelateerd aan de (verwachte) verkopen en 
het verschil tussen buitenlandse prijzen en de kosten per eenheid binnenlandse productie. Dit 
verschil kan gezien worden als een indicatie van winstgevendheid. 

Het tweede blok geeft een tamelijk conventionele beschrijving van de effectieve binnenlandse 
vraag. De consumptieve uitgaven worden verklaard door het beschikbaar inkomen van 
huishoudens. Daarnaast is er een zogenaamd ‘spill-over’ effect uit de monetaire sector 
meegenomen. Dit effect geeft de over- (onder) liquiditeit van de huishoudens weer. De totale 
investeringen zijn verdeeld over overheids- en particuliere investeringen. De 
overheidsinvesteringen worden in waarde exogeen verondersteld en kunnen dienen als 
beleidsinstrument. Aangezien de prijzen van de overheidsinvesteringen endogeen in het 
model worden bepaald, worden de overheidsinvesteringen in constante prijzen endogeen 
bepaald. De veranderingen in de particuliere investeringen worden bepaald via een flexibele 
accelerator, waarin de gewenste capaciteit en de verwachte kapitaalkosten de geplande 
kapitaalgoederenvoorraad bepalen. Een extra bepalende factor is de bezettingsgraad. Evenals 
in het geval van consumptie van de huishoudens, vertegenwoordigt een overmatig geldaanbod 
(-vraag) de invloed van de monetaire sector naast de rentestanden die een rol spelen in de 
kapitaalkosten. 

Het derde blok beschrijft de handelsrelaties met het buitenland. De wereldhandel, relatieve 
prijzen en binnenlandse over- of onderbezetting bepalen de uitvoer van goederen. De uitvoer 
van diensten wordt eveneens endogeen bepaald en de belangrijkste bepalende factoren zijn 
wereldimporten en relatieve prijzen. De totale invoer is verdeeld in twee groepen: invoer van 
goederen en invoer van diensten. De invoer van goederen wordt bepaald door de totale 
binnenlandse afzet, relatieve prijzen (binnenlandse in vergelijking met invoerprijzen) en een 
variabele die over- of onderbezetting weergeeft. Gezien de beperkte substitutiemogelijkheden 
in de Antillen zijn de prijselasticiteiten klein. De invoer van diensten volgt het beschikbaar 
inkomen gecorrigeerd voor verschillen in prijsontwikkelingen in binnen- en buitenland. 

De lonen en prijzen worden bepaald in het vierde blok. De binnenlandse kosten per eenheid 
product, dat is de som van de kapitaal- en loonkosten en invoerkosten bepalen de 
marktprijzen (consumptie, investeringen enz.). In enkele van deze prijsvergelijkingen zoals 
bij de particuliere consumptie spelen de indirecte belastingen ook een rol. Via de prijzen 
spelen de kosten per eenheid productie een uiterst belangrijke rol in het model. Het is de 
belangrijkste bepalende factor voor de prijzen en daardoor voor de concurrentiepositie van de 
economie. De kosten per eenheid productie worden bepaald door minimalisering van de 
kosten onder de veronderstelling van een exogene kapitaalgoederenvoorraad van de overheid. 
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Als gevolg daalt de productiviteit per eenheid particuliere kapitaalgoederenvoorraad en arbeid 
als de kapitaalgoederenvoorraad van de overheid achter blijft. In sommige beleidssimulaties 
treedt dit effect duidelijk naar voren zoals bij een toename van de overheidsinvesteringen. 

De loonvergelijking in de particuliere sector veronderstelt volledige compensatie voor stijging 
van de prijzen van consumptie en arbeidsproductiviteit, een afwenteling van de druk van 
belastingen en sociale premies naar de werkgever en een Phillips-curve effect weergegeven 
door het werkloosheidspercentage. De loonvoet van de overheid volgt de particuliere lonen 
met enige vertraging. 

Het vijfde blok bevat de vraag en aanbod van arbeid in de particuliere sector. De vraag naar 
arbeid is gerelateerd aan de gewenste capaciteit en arbeidskostenontwikkelingen in 
vergelijking met de algehele kostenontwikkeling. Het aanbod van arbeid is gebaseerd op een 
endogene participatiegraad, waar het verschil tussen het reële loon en alternatief inkomen een 
positief effect heeft en spanning op de arbeidsmarkt een negatief effect. Hier speelt migratie 
een belangrijke rol. Hoewel niet geheel econometrisch getoetst is verondersteld dat emigratie 
(met name naar Nederland) toeneemt in geval de werkloosheid toeneemt. 

Blok zes beschrijft de overheidssector. Het bevat een volledige beschrijving van de 
overheidsrekeningen. Bij de opbrengstenkant zijn de indirecte en directe belastingen 
endogeen. De uitgaven in lopende prijzen zijn exogeen net als de werkgelegenheid bij de 
overheid75. 

De vraag en aanbod van geld wordt bepaald in het zevende blok. Het specifieke kenmerk is 
een geldmultiplier model, waarin de belangrijkste bepalende factoren voor het geldaanbod het 
overschot (tekort) op de lopende rekening is en het overschot (tekort) op de financiële 
rekening van de betalingsbalans. Daarnaast wordt het gedrag van de particuliere banken 
verklaard door verschuivingen in hun portfolio’s hetgeen van invloed is op het geldaanbod. 
De vraag naar geld is gebaseerd op gedrag van de particuliere sector met betrekking tot een 
optimale portfolio. Daarin spelen transactievraag en relatieve rentestanden een rol. Het 
monetaire submodel bepaalt de verschillende rentestanden die van hun kant van invloed zijn 
op verschillende binnenlandse vraagcategorieën. De belangrijkste ‘spil-over’ van de reële 
naar de monetaire sector is de totale binnenlandse vraag, die het transactiemotief van de markt 
weergeeft. De kanalen waardoor de monetaire variabelen van invloed zijn op de reële sector 
zijn de rentestanden en een variabele die aangeeft of er over- dan wel onderliquiditeit in de 
economie is. 

Hieronder worden de belangrijkste mechanismen in het model verder geïllustreerd aan de 
hand van toekomst- en beleidsscenario’s die in de hoofdtekst zijn opgenomen. 

3. TOEKOMSTSCENARIO’S 

De Tabellen 1 en 2 geven de resultaten van de modelberekeningen voor respectievelijk een 
pessimistische en een optimistische visie op ontwikkelingen van de groei van de 
wereldhandel. In de pessimistische visie is ervan uitgegaan dat de huidige stagnatie in de 
wereldhandelsgroei zich de komende tijd zal voortzetten. De optimistische kijk op de voor de 
Antillen relevante buitenwereld veronderstelt een herstel van de wereldhandelsgroei tot op het 

                                                                  
75  Er moet vermeld worden dat de manier waarop het overheidsbudget is geregistreerd overeenkomt 

met de methodologie van GFS, wat betekent dat de overheidsvariabelen gemeten zijn op een 
‘accrual basis’. Formeel is dit niet consistent met de methodologie die gevolgd wordt bij het 
systeem van Nationale rekeningen die gebruikt wordt in de andere blokken van het model. Beide 
methodologien zijn via aanpassingsrelaties aan elkaar verbonden. 
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niveau van de jaren 90 van de vorige eeuw. Verder is aangenomen dat het overheidsbeleid 
niet verandert voor die variabelen waarop de overheid invloed kan uitoefenen. Zo zijn de 
uitgaven in nominale termen als percentage van het BBP gelijk verondersteld. De 
belastingopbrengsten van de overheid worden in het model endogeen bepaald en volgen in 
grote lijnen de ontwikkelingen in het binnenlands product. Het verschil in wereldhandelsgroei 
verklaart voor het belangrijkste deel het verschil in de voorziene groei van het BBP die in de 
optimistische variant gemiddeld twee keer zo groot is als bij de pessimistische visie. Dit 
groeiverschil heeft ook repercussies voor de variabelen die als indicator kunnen dienen voor 
onevenwichtigheden, zoals werkloosheid, saldo op de lopende rekening van de betalings-
balans en het begrotingstekort van de overheid. Al deze indicatoren laten een slechter beeld 
zien als de wereldhandel zich niet herstelt van de huidige inzinking. Echter ook in geval de 
wereldhandel zich wel herstelt voorspelt het model een stabilisatie van de werkloosheid op 
het huidige niveau van om en nabij 13% en een nog steeds oplopend tekort op de 
overheidsbegroting. De investeringsquote die als indicator van het groeipotentieel kan worden 
gezien neemt ook in de optimistische variant af, hoewel aanzienlijk minder dan wanneer de 
pessimistische visie zou gelden. Wel of geen wereldhandelsgroei heeft belangrijke 
consequenties voor de uitvoer van goederen en diensten. Als de wereldhandel zich herstelt 
groeit de uitvoer met gemiddeld tussen 3% en 4% per jaar voor het komend decennium, 
terwijl deze min of meer stagneert als de wereldhandel zich niet herstelt. Dit heeft positieve 
effecten op de binnenlandse bestedingscategorieën hoewel nog steeds bescheiden. Kortom de 
visie op de toekomst van de Antilliaanse economie wordt in sterke mate bepaald door de visie 
op de buitenwereld. Een optimistische kijk op de buitenwereld impliceert ook betere 
perspectieven voor de Antilliaanse groei. Niettemin voorspelt het model zelfs met een 
optimistische kijk bescheiden groei en voortdurende werkloosheid en tekorten op de 
overheidsbegroting. 

Tabel 1: Projectie bij ongewijzigd beleid, pessimistisch scenario 
 2003-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2020 

Gemiddeld jaarlijkse groeivoeten 
BBP 0,0 0,0 -0,1 -0,2 
Productiecapaciteit 1,4 0,0 0,6 0,6 
Consumptie huishoudens 0,4 -1,9 -1,7 -2,5 
Beschikbaar inkomen huishoudens 2,3 -1,2 -0,4 0,2 
Exporten goederen en diensten -0,1 -0,7 -0,8 -0,2 
Invoer goederen en diensten -2,4 -4,1 -4,1 -4,7 
Investeringen -9,2 -5,5 -6,8 -10,9 
Geldhoeveelheid (M2) -2,7 -2,6 -4,3 -6,1 
Loonvoet 1,4 -0,1 0,8 1,1 
Prijspeil consumptie huishoudens 1,4 1,2 1,3 1,5 
Prijspeil BBP 0,5 -0,2 0,3 0,2 
Werkgelegenheid -0,6 -1,6 -0,9 -0,6 

Gemiddelde niveaus 
Werkloosheid als % beroepsbevolking 16,4 19,0 21,1 22,7 
Investeringen als % BBP 19,1 15,9 14,2 10,6 
Lopende rekening betalingsbalans als % BBP -3,4 -0,9 -1,5 -2,1 
Begrotingstekort overheid, als % BBP 9,6 13,0 18,6 30,0 
Kapitaalinvoer als % basisgeldhoeveelheid -4,6 -3,5 -3,8 -3,9 
Korte rente 4,5 5,7 5,3 5,2 
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Tabel 2: Projectie bij ongewijzigd beleid, optimistisch scenario 
 2003-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2020 

Gemiddeld jaarlijkse groeivoeten 
BBP 1,5 3,0 1,3 1,6 
Productiecapaciteit 1,9 2,1 1,3 1,8 
Consumptie huishoudens 1,3 1,8 -0,2 -0,2 
Beschikbaar inkomen huishoudens 3,7 2,3 0,6 1,0 
Exporten goederen en diensten 2,7 4,3 2,9 3,5 
Invoer goederen en diensten -0,4 2,4 1,0 1,7 
Investeringen -7,4 1,3 -2,5 -2,0 
Geldhoeveelheid (M2) -0,6 4,4 0,3 1,0 
Loonvoet 2,0 5,0 4,0 4,4 
Prijspeil consumptie huishoudens 1,6 3,2 3,2 3,4 
Prijspeil BBP 1,1 2,8 2,5 2,5 
Werkgelegenheid 0,0 0,3 -0,5 0,0 

Gemiddelde niveaus 
Werkloosheid als % beroepsbevolking 16,1 15,7 16,0 16,4 
Investeringen als % BBP 19,1 17,1 15,6 14,2 
Lopende rekening betalingsbalans als % BBP -2,4 0,6 0,1 -0,1 
Begrotingstekort overheid, als % BBP 8,8 8,1 9,7 12,6 
Kapitaalinvoer als % basisgeldhoeveelheid -4,5 -3,7 -3,9 -4,1 
Korte rente 4,6 5,5 5,3 5,1 

4. GEVOELIGHEID VOOR VERONDERSTELLINGEN BUITENWERELD. 

Voorspellingen van wereldhandelsgroei en wereldwijde inflatie zijn zeer onzeker. Om deze 
reden zijn we nagegaan in hoeverre de uitkomsten afhankelijk zijn van veronderstellingen ten 
aanzien van deze variabelen. In dit kader zijn met het model twee gevoeligheidsanalyses 
uitgevoerd. De eerste neemt aan dat de wereldhandel met 1% punt per jaar extra groeit, in de 
tweede wordt aangenomen dat de wereldinflatie met 1% punt per jaar hoger is. De Tabellen 3 
en 4 laten de resultaten van deze exercitie zien voor een aantal economische kernvariabelen. 
Anders dan in de voorgaande tabellen zijn de variabelen gepresenteerd in afwijking van de 
het bovenbeschreven optimistische scenario. 

Als de wereldhandel met 1 procent extra groeit is het BBP aan het eind van de hier 
beschouwde periode gemiddeld 2.8% hoger dan het in het optimistische scenario voorspelde 
BBP. In andere woorden betekent dit dat het BBP met zo’n 0.2% per jaar sneller zou groeien. 
Dit komt in eerste instantie vooral door de extra groei in de uitvoer van goederen en diensten. 
Deze (externe) vraagimpuls vertaalt zich uiteindelijk ook in een toename van alle 
binnenlandse vraagcategorieën. Vanwege het uitgesproken open karakter van de Antilliaanse 
economie lokken deze stijgingen ook meer invoer uit. Verder vertaalt het zich ook in een 
opwaartse druk op de prijzen. Niettemin werkt het op den duur niet alleen positief uit op 
economische groei maar ook op werkloosheid, lopende rekening en begrotingstekort. 

Een permanent hogere groei in de buitenlandse prijzen (invoerprijzen en de prijzen van 
concurrenten) heeft vooral inflatoir effecten. Het model laat zien dat deze stijging zich zo 
goed als volledig vertaalt in hogere binnenlandse prijzen. De reële effecten zijn weliswaar 
positief maar uiterst bescheiden. Het begrotingstekort in procenten van het BBP profiteert 
omdat de door de impuls geïnduceerde inflatie het tekort uitholt. 
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Tabel 3: Extra groei van de wereldhandel met 1% permanent 
 2003-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2020 

Gemiddeld verschil in % van het optimistisch scenario 
BBP 0,82 1,81 2,26 2,80 
Productiecapaciteit 0,20 0,85 1,07 1,52 
Consumptie huishoudens 0,48 1,84 2,14 2,30 
Beschikbaar inkomen huishoudens 0,64 1,80 1,99 2,00 
Exporten goederen en diensten 1,65 3,77 6,09 8,61 
Invoer goederen en diensten 1,22 3,99 6,81 10,22 
Investeringen 0,92 3,06 4,09 5,79 
Geldhoeveelheid (M2) 1,31 4,07 6,09 8,65 
Loonvoet 0,35 2,49 3,93 5,65 
Prijspeil consumptie huishoudens 0,14 1,05 2,03 3,19 
Prijspeil BBP 0,17 1,34 2,15 2,79 
Werkgelegenheid 0,21 0,83 0,88 1,16 

Gemiddeld absoluut verschil t.o.v. het optimistisch scenario 
Werkloosheid als % beroepsbevolking -0,09 -0,36 -0,39 -0,50 
Investeringen als % BBP -0,01 0,02 -0,01 0,08 
Lopende rekening betalingsbalans als % BBP 0,26 0,12 0,16 0,14 
Begrotingstekort als % BBP -0,27 -0,47 -0,67 -0,93 
Kapitaalinvoer als % basisgeldhoeveelheid 0,01 -0,04 -0,01 -0,03 
Korte rente 0,01 -0,04 -0,01 -0,03 

 

Tabel 4 Extra groei van de buitenlandse prijzen met 1% permanent 
 2003-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2020 

Gemiddeld verschil in % van het optimistisch scenario 
BBP -0,04 0,44 0,40 0,61 
Productiecapaciteit 0,05 0,29 0,20 0,33 
Consumptie huishoudens -0,60 -0,46 -0,51 0,17 
Beschikbaar inkomen huishoudens -0,40 -0,28 -0,73 -1,05 
Exporten goederen en diensten 0,40 1,08 1,01 0,96 
Invoer goederen en diensten -0,24 0,30 0,42 1,05 
Investeringen -0,62 0,44 0,95 3,25 
Geldhoeveelheid (M2) 1,42 6,14 11,90 19,81 
Loonvoet 1,26 5,27 10,25 15,72 
Prijspeil consumptie huishoudens 1,63 5,51 10,63 16,17 
Prijspeil BBP 1,43 5,43 10,70 16,44 
Werkgelegenheid 0,07 0,33 0,20 0,23 

Gemiddeld absoluut verschil t.o.v. het optimistisch scenario 
Werkloosheid als % beroepsbevolking -0,03 -0,14 -0,09 -0,10 
Investeringen als % BBP -0,01 0,12 0,21 0,49 
Lopende rekening betalingsbalans als % BBP 0,19 0,28 0,38 0,50 
Begrotingstekort als % BBP -0,23 -0,82 -1,58 -2,83 
Kapitaalinvoer als % basisgeldhoeveelheid -0,01 0,00 0,02 -0,03 
Korte rente 0,00 0,00 0,02 -0,03 

 

5. FISCALE BELEIDSVARIANTEN 

Fiscaal beleid betreft hier uitgaven en inkomsten van de overheid. Met het model is nagegaan 
wat de consequenties zijn van overheidsmaatregelen die gericht zijn op verkleining van het 
overheidstekort. Aan de uitgavenkant is berekend wat de effecten zijn van een verlaging van 
ten eerste de overheidsconsumptie (Tabel 5) en van een verlaging van de investeringsuitgaven 

S255rap 94



 

van de overheid (Tabel 6). Aan de inkomstenkant zijn drie varianten bekeken, namelijk een 
verhoging van de directe belastingen op huishoudens (Tabel 7), van de indirecte belastingen 
(Tabel 8), en van de belastingen op internationale handel. (Tabel 9). Om de uitkomsten 
vergelijkbaar te maken bedragen de impulsen in alle gevallen 1% van het BBP. 

Materiele overheidsconsumptie 

Een verlaging van de materiele consumptie van de overheid heeft in eerste instantie een 
negatief effect op het BBP vanwege de geringere binnenlandse vraag. Dit in eerste instantie 
negatieve Keynesiaanse effect wordt echter na verloop van tijd meer dan gecompenseerd door 
een uitbreiding van de private sector activiteiten. De vraaguitval in de eerste periode leidt tot 
een verbetering van de lopende rekening van de betalingsbalans mat als gevolg een betere 
liquiditeitspositie van de private sector. Dit laatste heeft een positieve uitstraling op de 
binnenlandse bestedingen die op den duur de negatieve effecten van een geringere 
overheidsvraag overcompenseren. Via deze mechanismen laat het model een typisch geval 
van ‘crowding out’ zien, namelijk dat in dit geval een kleiner beslag van de overheid op het 
totaal leidt na verloop van tijd tot een groter aandeel van de private sector in het totaal. 
Uiteindelijk profiteert de gehele economie van een lagere consumptiequote van de overheid. 

 

Tabel 5 Materiële overheidsconsumptie -1% van BBP 
 2003-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2020 

Gemiddeld verschil in % van het optimistisch scenario 
BBP -0,2 0,1 0,1 0,2 
Productiecapaciteit -0,1 0,1 0,1 0,2 
Consumptie huishoudens 0,4 1,1 1,2 1,6 
Beschikbaar inkomen huishoudens -0,2 0,1 0,1 0,3 
Exporten goederen en diensten 0,0 0,1 -0,2 -0,2 
Invoer goederen en diensten -0,4 0,0 -0,2 -0,2 
Investeringen 1,1 2,1 1,9 2,2 
Geldhoeveelheid (M2) 0,2 1,7 1,7 2,1 
Loonvoet -0,2 0,0 0,0 0,1 
Prijspeil consumptie huishoudens -0,1 0,0 0,0 0,0 
Prijspeil BBP -0,1 0,1 0,1 0,2 
Werkgelegenheid -0,1 0,0 -0,1 0,0 

Gemiddeld absoluut verschil t.o.v. het optimistisch scenario 
Werkloosheid als % beroepsbevolking 0,1 0,0 0,0 0,0 
Investeringen als % BBP 0,3 0,3 0,3 0,3 
Lopende rekening betalingsbalans als % BBP 0,4 0,1 0,1 0,1 
Begrotingstekort als % BBP -0,9 -1,0 -1,0 -1,1 
Kapitaalinvoer als % basisgeldhoeveelheid 0,1 -0,1 -0,1 -0,1 
Korte rente 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 

Overheidsinvesteringen 

Vergelijkbare ‘crowding out’ effecten spelen ook bij de investeringen van de overheid. Echter 
hier is anders dan bij consumptie van de overheid sprake van een ander effect, namelijk dat 
vermindering van investeringen negatief inwerkt op de totale kapitaalgoederenvoorraad. Als 
gevolg neemt hierdoor de capaciteit van de Antilliaanse economie af en daarmee het 
concurrerend vermogen. In andere woorden boven op het Keynesiaanse vraageffect bestaat er 
een negatief aanbodeffect dat leidt tot toenemende kosten per eenheid product waardoor de 
concurrentiepositie ten opzichte van het buitenland verslechtert. De effecten hiervan zijn 
terug te vinden in een daling van de uitvoer van goederen en diensten maar ook van een 
afname van de totale investeringen. Per saldo neemt het BBP ten opzicht van het 
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optimistische scenario af met als gevolg een toename in de werkloosheid. Het tekort van de 
overheid neemt af met iets meer dan de maatregel van 1% van het BBP. 

Bij dit scenario moet één kanttekening worden gemaakt. Er is van uitgegaan is dat het hier 
investeringen van de goede soort betreft. Dat wil zeggen investeringen die inderdaad een 
bijdrage leveren aan het productieve vermogen van de Antilliaanse economie, zoals 
bijvoorbeeld investeringen in benodigde infrastructuur. 

 

Tabel 6: Overheidsinvesteringen -1% van BBP 
 2003-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2020 

Gemiddeld verschil in % van het optimistisch scenario 
BBP -0,3 -0,7 -1,5 -2,1 
Productiecapaciteit -0,2 -0,8 -1,6 -2,2 
Consumptie huishoudens 0,3 0,6 0,2 0,3 
Beschikbaar inkomen huishoudens -0,3 -0,6 -1,4 -1,7 
Exporten goederen en diensten -0,1 -1,2 -2,4 -3,4 
Invoer goederen en diensten -0,5 -0,8 -1,7 -2,5 
Investeringen -4,1 -4,4 -5,9 -7,0 
Geldhoeveelheid (M2) 0,2 1,4 1,3 1,6 
Loonvoet -0,1 -0,1 -0,9 -1,1 
Prijspeil consumptie huishoudens 0,0 0,5 0,7 1,0 
Prijspeil BBP 0,1 0,7 1,1 1,8 
Werkgelegenheid -0,2 -0,5 -1,1 -1,3 

Gemiddeld absoluut verschil t.o.v. het optimistisch scenario 
Werkloosheid als % beroepsbevolking 0,1 0,2 0,5 0,6 
Investeringen als % BBP -0,7 -0,8 -0,9 -0,9 
Lopende rekening betalingsbalans als % BBP 0,4 0,1 0,1 0,1 
Begrotingstekort als % BBP -0,9 -1,1 -1,1 -1,2 
Kapitaalinvoer als % basisgeldhoeveelheid 0,1 -0,1 -0,1 -0,2 
Korte rente 0,0 -0,1 -0,1 -0,2 

 

Belastingverhoging 

Uit de modelberekeningen blijkt dat verhoging van belastingen geen aantrekkelijk alternatief 
voor verkleining van het tekort is. Of het nu gaat om directe of indirecte belastingen in alle 
gevallen leidt verhoging tot een verhoging van de kosten per eenheid product. Voor een 
belangrijk gedeelte komt dit omdat het model ervan uit gaat dat loontrekkers deze 
verhogingen op een of andere manier weten af te wentelen op bedrijven. Bij directe 
belastingen omdat zij in de onderhandelingen met bedrijven over loonsverhogingen zich 
baseren op netto lonen terwijl bij indirecte belastingen de prijzen stijgen die zij vervolgens 
doorberekenen aan bedrijven. Als gevolg stijgen de kosten per eenheid product met als 
negatieve consequentie een verslechtering van de concurrentiepositie ten opzicht van het 
buitenland. Dit gaat in eerste instantie ten koste van de uitvoer van goederen en diensten en in 
tweed instantie ten koste van de binnenlandse vraag. Per saldo resulteert een negatief effect 
op economisch groei met daaraan gerelateerde verslechtering van de werkloosheid. 
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Tabel 7: Directe belastingen huishoudens + 1% BBP permanent 
 2003-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2020 

Gemiddeld verschil in % van het optimistisch scenario 
BBP -0,2 -0,4 -0,2 -0,2 
Productiecapaciteit -0,3 -0,4 -0,2 -0,1 
Consumptie huishoudens -0,5 -0,6 -0,3 -0,1 
Beschikbaar inkomen huishoudens -1,0 -1,2 -1,0 -0,8 
Exporten goederen en diensten -0,3 -0,6 -0,6 -0,6 
Invoer goederen en diensten -0,4 -0,5 -0,4 -0,5 
Investeringen 0,3 0,6 0,9 0,9 
Geldhoeveelheid (M2) 0,3 0,8 1,2 1,3 
Loonvoet 1,3 0,8 1,0 1,0 
Prijspeil consumptie huishoudens 0,2 0,2 0,2 0,1 
Prijspeil BBP 0,5 0,4 0,5 0,6 
Werkgelegenheid -0,3 -0,5 -0,3 -0,2 

Gemiddeld absoluut verschil t.o.v. het optimistisch scenario 
Werkloosheid als % beroepsbevolking 0,1 0,2 0,1 0,1 
Investeringen als % BBP 0,0 0,1 0,1 0,1 
Lopende rekening betalingsbalans als % BBP 0,2 0,1 0,0 0,1 
Begrotingstekort als % BBP -0,7 -0,7 -0,7 -0,8 
Kapitaalinvoer als % basisgeldhoeveelheid 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 
Korte rente 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 

 

Tabel 8 Indirecte Belastingen + 1% BBP permanent 
 2003-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2020 

Gemiddeld verschil in % van het optimistisch scenario 
BBP -0,3 -0,3 0,0 0,0 
Productiecapaciteit -0,1 -0,3 0,0 0,0 
Consumptie huishoudens -0,3 -0,4 0,1 0,1 
Beschikbaar inkomen huishoudens -0,4 -0,5 -0,1 0,0 
Exporten goederen en diensten -0,5 -0,6 -0,4 -0,3 
Invoer goederen en diensten -0,4 -0,7 -0,4 -0,3 
Investeringen -0,3 -0,4 0,0 0,1 
Geldhoeveelheid (M2) -0,1 -0,3 0,1 0,1 
Loonvoet 0,4 -0,2 0,2 0,1 
Prijspeil consumptie huishoudens 0,6 0,3 0,3 0,1 
Prijspeil BBP 0,5 0,1 0,3 0,2 
Werkgelegenheid -0,1 -0,3 0,0 0,0 

Gemiddeld absoluut verschil t.o.v. het optimistisch scenario 
Werkloosheid als % beroepsbevolking 0,1 0,1 0,0 0,0 
Investeringen als % BBP -0,1 0,0 0,0 0,0 
Lopende rekening betalingsbalans als % BBP 0,0 0,0 0,0 0,0 
Begrotingstekort als % BBP -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 
Kapitaalinvoer als % basisgeldhoeveelheid 0,0 0,0 0,0 0,0 
Korte rente 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Tabel 9: Belastingen op internationale handel + 1% BBP permanent 
 2003-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2020 

Gemiddeld verschil in % van het optimistisch scenario 
BBP -0,3 -0,3 0,0 0,0 
Productiecapaciteit -0,1 -0,3 0,0 0,0 
Consumptie huishoudens -0,3 -0,4 0,1 0,1 
Beschikbaar inkomen huishoudens -0,4 -0,5 0,0 0,0 
Exporten goederen en diensten -0,5 -0,6 -0,4 -0,3 
Invoer goederen en diensten -0,4 -0,7 -0,4 -0,3 
Investeringen -0,3 -0,4 0,0 0,0 
Geldhoeveelheid (M2) -0,1 -0,3 0,1 0,1 
Loonvoet 0,4 -0,2 0,2 0,1 
Prijspeil consumptie huishoudens 0,6 0,3 0,3 0,1 
Prijspeil BBP 0,5 0,1 0,3 0,2 
Werkgelegenheid -0,1 -0,3 0,0 0,0 

Gemiddeld absoluut verschil t.o.v. het optimistisch scenario 
Werkloosheid als % beroepsbevolking 0,1 0,1 0,0 0,0 
Investeringen als % BBP -0,1 -0,0 0,0 0,0 
Lopende rekening betalingsbalans als % BBP 0,0 0,0 0,0 0,0 
Begrotingstekort als % BBP -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 
Kapitaalinvoer als % basisgeldhoeveelheid 0,0 0,0 0,0 0,0 
Korte rente 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

6. MONETAIRE BELEIDSMAATREGELEN 

In de hoofdtekst van dit document is op verschillende plaatsen aangegeven dat de ruimte voor 
monetair beleid in een zo kleine open economie als de Antilliaanse uiterst beperkt is. Dit 
wordt bevestigd door de het beleid van de Centrale Bank van de Nederlandse Antillen dat 
zich vooral richt op volumebeleid op het gebied van de valutavoorraad. In het model blijkt dit 
uit de belangrijke rol die de buitenlandse rente speelt in de bepaling van de binnenlandse rente 
en het open karakter van de kapitaalmarkt. Het komt dan ook niet als een verrassing dat als de 
Centrale Bank zijn beleningsrente verhoogt het model nauwelijks reële effecten signaleert. 
Evenmin leidt een verhoging van de basisgeldhoeveelheid tot significante effecten in de reële 
sector van de economie. Een uitzondering vormen de investeringen die in beide gevallen 
enigszins aantrekken omdat in eerste instantie de kapitaalkosten door de lagere rente onder 
druk komen. Per saldo echter zijn de effecten verwaarloosbaar klein zoals wordt geïllustreerd 
in de tabellen 10 en 11. 

 

S255rap 98



 

Tabel 10: Rentedaling met 1% permanent 
 2003-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2020 

Gemiddeld verschil in % van het optimistisch scenario 
BBP 0,0 0,0 0,0 0,0 
Productiecapaciteit 0,0 0,0 0,0 0,0 
Consumptie huishoudens -0,1 -0,2 -0,2 -0,2 
Beschikbaar inkomen huishoudens 0,0 0,0 0,0 0,0 
Exporten goederen en diensten 0,0 0,2 0,2 0,2 
Invoer goederen en diensten 0,0 0,0 0,0 0,0 
Investeringen -0,1 0,0 0,0 0,1 
Geldhoeveelheid (M2) 3,2 2,6 2,7 3,1 
Loonvoet 0,0 -0,1 0,0 0,0 
Prijspeil consumptie huishoudens 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 
Prijspeil BBP -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 
Werkgelegenheid 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gemiddeld absoluut verschil t.o.v. het optimistisch scenario 
Werkloosheid als % beroepsbevolking 0,0 0,0 0,0 0,0 
Investeringen als % BBP 0,0 0,0 0,0 0,0 
Lopende rekening betalingsbalans als % BBP 0,0 0,1 0,1 0,1 
Begrotingstekort als % BBP 0,0 0,0 0,0 0,0 
Kapitaalinvoer als % basisgeldhoeveelheid -0,6 -0,7 -0,7 -0,7 
Korte rente -0,7 -0,6 -0,6 -0,6 

 

Tabel 11: Eenmalige verhoging van de basisgeldhoeveelheid met 1% van het BBP 
 2003-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2020 

Gemiddeld verschil in % van het optimistisch scenario 
BBP 0,5 0,2 0,2 0,1 
Productiecapaciteit 0,1 0,2 0,2 0,2 
Consumptie huishoudens 0,9 1,2 1,3 1,4 
Beschikbaar inkomen huishoudens 0,4 0,3 0,1 0,2 
Exporten goederen en diensten 0,0 -0,6 -0,5 -0,7 
Invoer goederen en diensten 0,6 0,7 0,6 0,4 
Investeringen 2,1 2,3 2,3 2,3 
Geldhoeveelheid (M2) 1,4 2,1 2,4 2,5 
Loonvoet 0,2 0,7 0,3 0,4 
Prijspeil consumptie huishoudens 0,1 0,3 0,2 0,3 
Prijspeil BBP 0,1 0,5 0,3 0,5 
Werkgelegenheid 0,1 0,1 0,0 -0,1 

Gemiddeld absoluut verschil t.o.v. het optimistisch scenario 
Werkloosheid als % beroepsbevolking 0,0 0,0 0,0 0,0 
Investeringen als % BBP 0,3 0,3 0,3 0,3 
Lopende rekening betalingsbalans als % BBP -0,5 -0,9 -0,9 -0,9 
Begrotingstekort als % BBP -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 
Kapitaalinvoer als % basisgeldhoeveelheid 0,1 -0,1 -0,1 -0,1 
Korte rente 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 

 

7. EFFECTEN UPG-STATUS 

Met de status van UPG kunnen de Antillen rekenen op enkele voordelen doordat ze kunnen 
trekken op structuurfondsen en omdat mogelijkerwijs voordelen ontstaan uit subsidiëring van 
transportkosten. Hieronder zijn de effecten hiervan doorgerekend met het model. Tabel 12 
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laat zien dat als de overheidsinvesteringen toenemen met 1% van het GDP en als die voor 
85% worden gefinancierd uit structuurfondsen het BBP na verloop van tijd een kleine 2% 
hoger is dan de voorspelde omvang van het BBP in het optimistische scenario. Als gevolg 
werkt dit ook positief uit voor de werkloosheid. Zoals boven besproken speelt de verbetering 
van de concurrentiepositie ten opzichte van het buitenland hier een belangrijke rol. De 
toegenomen investeringen leiden tot een achterblijven van de kosten per eenheid product wat 
op zijn beurt een positief effect heeft op de uitvoer van goederen en diensten evenals op de 
investeringen in de private sector. De overige binnenlandse bestedingen volgen deze positieve 
ontwikkeling. Vanwege echter de eigen bijdrage die de structuurfondsen vereisen betekent dit 
echter dat het begrotingstekort een kleine toename laat zien. 

 

Tabel 12 Toename van overheidsinvesteringen met 1% van BBP voor 85% gefinancierd uit 
  Structuurfondsen 
 2003-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2020 

Gemiddeld verschil in % van het optimistisch scenario 
BBP 0,7 0,8 1,5 1,9 
Productiecapaciteit 0,3 0,9 1,7 2,2 
Consumptie huishoudens 0,4 0,4 0,8 0,9 
Beschikbaar inkomen huishoudens 0,6 0,8 1,4 1,7 
Exporten goederen en diensten 0,1 0,6 1,8 2,5 
Invoer goederen en diensten 1,0 1,3 2,1 2,6 
Investeringen 5,9 6,3 7,8 8,7 
Geldhoeveelheid (M2) 1,0 0,4 0,7 0,6 
Loonvoet 0,3 0,7 1,1 1,4 
Prijspeil consumptie huishoudens 0,0 -0,2 -0,4 -0,6 
Prijspeil BBP 0,0 -0,2 -0,7 -1,1 
Werkgelegenheid 0,2 0,6 1,0 1,1 

Gemiddeld absoluut verschil t.o.v. het optimistisch scenario 
Werkloosheid als % beroepsbevolking -0,1 -0,3 -0,4 -0,5 
Investeringen als % BBP 1,0 1,0 1,1 1,1 
Lopende rekening betalingsbalans als % BBP 0,0 0,0 0,0 0,0 
Begrotingstekort als % BBP 0,0 0,2 0,2 0,2 
Kapitaalinvoer als % basisgeldhoeveelheid 0,0 0,0 0,0 0,1 
Korte rente 0,0 0,0 0,0 0,1 

 

De verbetering van de concurrentiepositie is ook de belangrijkste verklaring voor de positieve 
effecten als de kosten voor een deel worden gesubsidieerd door Brussel. De invoer, een 
belangrijke determinant in de kosten per eenheid product, wordt goedkoper terwijl 
tegelijkertijd de uitvoer van goederen concurrerender wordt als de subsidies worden 
doorgegeven aan de eindgebruiker. Beide effecten werken zeer positief uit voor de 
internationale handelsstromen. Per saldo betekent dit een positieve impuls voor de productie 
wat verder wordt versterkt door de geïnduceerde binnenlandse vraagvergroting. Uiteindelijk 
laten vrijwel alle indicatoren een verbetering zien. Bij voorbeeld de werkloosheid neemt af als 
gevolg van de impuls evenals het begrotingstekort van de overheid. 
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Tabel 13 Subsidiëring van transportkosten 
 2003-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2020 

Gemiddeld verschil in % van het optimistisch scenario 
BBP 1,6 1,6 1,2 1,1 
Productiecapaciteit 0,9 1,9 1,1 1,2 
Consumptie huishoudens 1,9 3,2 2,4 2,6 
Beschikbaar inkomen huishoudens 2,4 3,3 2,4 2,3 
Exporten goederen en diensten 1,9 1,9 1,8 1,8 
Invoer goederen en diensten 2,5 3,8 3,3 3,6 
Investeringen 4,1 5,0 4,0 4,4 
Geldhoeveelheid (M2) 1,7 2,3 1,8 2,2 
Loonvoet 0,4 3,2 1,5 1,9 
Prijspeil consumptie huishoudens -0,5 0,4 0,1 0,3 
Prijspeil BBP 0,5 2,2 1,5 1,8 
Werkgelegenheid 1,0 1,7 0,8 0,7 

Gemiddeld absoluut verschil t.o.v. het optimistisch scenario 
Werkloosheid als % beroepsbevolking -0,4 -0,8 -0,3 -0,3 
Investeringen als % BBP 0,2 0,1 0,1 0,1 
Lopende rekening betalingsbalans als % BBP 0,4 -0,1 0,1 0,0 
Begrotingstekort als % GDP -0,5 -0,3 -0,5 -0,6 
Kapitaalinvoer als % basisgeldhoeveelheid 0,0 0,0 0,0 0,0 
Korte rente 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Tot slot zijn met het model de effecten uitgerekend van de introductie van de EU-
buitentarieven in plaats van de importtarieven die op dit moment in de Antillen gelden. Zoals 
elders in het document is aangetoond betekent dit een overall daling van de invoerprijzen van 
iets meer dan 2%. Het betekent echter ook een aanslag op de inkomsten van de overheid 
omdat de huidige tariefopbrengsten een niet onbelangrijke inkomstenbron voor de overheid 
betekenen. In dit scenario is aangenomen dat de overgang naar hantering van EU-
buitentarieven in eerste instantie budgetneutraal moet plaatsvinden. Dat impliceert dat de 
inkomstenderving gecompenseerd is met een verhoging van de indirecte belastingen (BTW). 
De resultaten van deze exercitie zijn voordelig voor groei en werkgelegenheid vooral omdat 
ook hier weer het concurrerend vermogen van de Antilliaanse economie toeneemt. 
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Tabel 14 Daling van importtarieven en stijging van BTW 
 2003-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2020 

Gemiddeld verschil in % van het optimistisch scenario 
BBP 0,4 0,8 0,7 0,7 
Productiecapaciteit 0,4 0,9 0,7 0,7 
Consumptie huishoudens 0,0 0,5 0,1 -0,1 
Beschikbaar inkomen huishoudens 0,3 1,0 0,6 0,3 
Exporten goederen en diensten 1,0 1,7 1,6 1,8 
Invoer goederen en diensten 0,7 1,5 1,3 1,6 
Investeringen 1,1 1,8 1,3 1,4 
Geldhoeveelheid (M2) -0,2 0,2 -0,3 -0,2 
Loonvoet -0,5 0,5 0,0 0,1 
Prijspeil consumptie huishoudens -0,9 -0,7 -0,8 -0,8 
Prijspeil BBP -1,2 -0,8 -1,1 -1,2 
Werkgelegenheid 0,4 0,9 0,6 0,6 

Gemiddeld absoluut verschil t.o.v. het optimistisch scenario 
Werkloosheid als % beroepsbevolking -0,2 -0,4 -0,2 -0,2 
Investeringen als % BBP 0,1 0,1 0,1 0,1 
Lopende rekening betalingsbalans als % BBP -0,1 -0,1 0,0 0,0 
Begrotingstekort als % BBP 0,2 0,2 0,2 0,3 
Kapitaalinvoer als % basisgeldhoeveelheid 0,0 0,0 0,1 0,0 
Korte rente 0,0 0,0 0,1 0,0 

 

Tabel 15 Totaal pakket 
 2003-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2020 

Gemiddeld verschil in % van het optimistisch scenario 
BBP 7,3 9,4 9,3 9,8 
Productiecapaciteit 4,5 10,6 9,2 10,8 
Consumptie huishoudens 6,9 13,9 11,0 11,8 
Beschikbaar inkomen huishoudens 5,1 8,5 7,8 8,2 
Exporten goederen en diensten 9,0 11,8 14,1 16,1 
Invoer goederen en diensten 11,6 19,6 19,0 22,1 
Investeringen 30,3 39,4 38,1 42,9 
Geldhoeveelheid (M2) 10,9 15,0 12,1 14,1 
Loonvoet 1,9 15,3 9,0 11,4 
Prijspeil consumptie huishoudens -1,9 1,1 -0,9 -0,4 
Prijspeil BBP 1,1 6,9 2,8 3,0 
Werkgelegenheid 4,7 9,2 5,9 6,0 

Gemiddeld absoluut verschil t.o.v. het optimistisch scenario 
Werkloosheid als % beroepsbevolking -2,0 -3,9 -2,5 -2,5 
Investeringen als % BBP 3,1 2,9 3,0 3,3 
Lopende rekening betalingsbalans als % BBP 2,3 0,6 1,4 1,0 
Begrotingstekort als % BBP -2,5 -1,5 -2,1 -2,3 
Kapitaalinvoer als % basisgeldhoeveelheid 0,0 -0,2 0,3 0,1 
Korte rente -0,1 -0,1 0,2 0,1 
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ANNEX 2 CRITERIA VOOR HET VERKRIJGEN VAN ‘LGO-
ORIGINE’ 

(Bron: annex III van het LGO-Besluit van 2001): 

a. Producten zijn van LGO-origine als ze aldaar volledig zijn voortgebracht (zie annex III, 
art. 3) of als het product is gemaakt uit grondstoffen/producten van buiten de LGOs, die 
voldoende bewerkt zijn in een LGO (zie annex III, art.4). De criteria voor “voldoende 
bewerking” zijn zeer gedetailleerd en uitgebreid (zie annex III, appendix 2). In veel 
gevallen wordt een product beschouwd als voldoende bewerkt als de douanecode (CN 
code) van het eindproduct anders is dan de code van de grondstoffen of het 
intermediaire product. Voorts wordt vaak gesteld dat een product niet meer dan 30% 
suiker mag bevatten (gemeten in waarde van het eindproduct). 

b. Een product is ook van LGO-origine als de waarde van grondstoffen van buiten de 
LGOs niet meer bedraagt dan 15% van de ex-fabriek prijs van het eindproduct (zie 
Annex III, art.4). 

c. Een aantal bewerkingen die onvoldoende zijn om de status van LGO-origine aan een 
product te geven, wordt expliciet genoemd (zie annex III, art.5). Dat zijn o.a: 
− Conditioneren voor transport en opslag. 
− Wassen en schoonmaken. 
− Pellen en geheel of gedeeltelijk polijsten van granen en rijst. 
− Kleuren en geheel of gedeeltelijk malen van suiker en het maken van 

suikerklontjes. 
− Zeven, sorteren, wassen, kleuren en snijden. 
− Verpakken en herverpakken (inclusief bottelen en inblikken). 
− Eenvoudige menging van producten. 
 

d. Grondstoffen en intermediaire producten afkomstig uit een ACP-land of een EU land 
worden beschouwd als zijnde van LGO-origine, wanneer de bewerking die ze hebben 
ondergaan in een LGO meer omvat dan de onvoldoende bewerkingen genoemd in 
annex III, art. 5, hierboven genoemd onder c. (zie annex III, art 6). De condities van 
annex III, appendix 2 zijn dan niet van toepassing. Deze regel wordt aangeduid als de 
originecumulatieregel. 

e. De originecumulatieregel is niet van toepassing op grondstoffen afkomstig uit de EU 
waarvoor een exportsubsidie is ontvangen (zie annex III, art.6-4). 

f. Toepassing van de originecumulatieregel voor suiker (HS codes 17) en cacao/suiker 
mengsels (HS codes 1806) is beperkt tot een jaarlijks quotum van 28.000 MT tot en 
met 2007 en daarna geleidelijk dalend tot nul in 2011. Het malen van suiker en het 
maken van suikerklontjes wordt beschouwd als een voldoende bewerking voor 
gebruikmaking van de originecumulatieregel. (zie annex III, art. 6-4). 

g. Toepassing van de originecumulatieregel voor rijst (HS code 1006) afkomstig uit ACP-
landen is beperkt tot 160.000 MT76 per jaar, waarin begrepen het jaarlijkse 
tariefquotum van 125,000 MT reeds toegewezen aan de ACP-landen in het kader van 
het ACP-EU Partnership Agreement. Gedurende het jaar worden in drie tranches 
import vergunningen verleend voor rijst uit LGOs tot een omvang van 35.000 MT, 

                                                                  
76  Gepelde rijst equivalenten. 
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waarvan 25.000 MT voor rijst uit de Nederlandse Antillen en Aruba en 10.000 MT 
voor rijst uit de minst ontwikkelde LGOs77. Wanneer in oktober blijkt dat de ACP-
landen hun quotum van 125,000 MT niet geheel hebben gebruikt, wordt het restant 
toegewezen aan de LGOs. Een gelijksoortige regel geldt voor het quotum van de minst 
ontwikkelde LGOs: wanneer in oktober blijkt dat zij hun quotum niet in zijn geheel 
hebben gebruikt, wordt het restant toegewezen aan de Nederlandse Antillen en Aruba. 
Voor toepassing van de originecumulatieregel op rijst worden het polijsten of 
gedeeltelijk polijsten als een voldoende bewerking beschouwd. (Zie annex III, art. 6-5). 

h. Visserijproducten zijn van LGO-origine als ze zijn gevangen in territoriale wateren of 
als ze zijn gevangen door LGO-schepen buiten de territoriale wateren. Een schip wordt 
beschouwd als een LGO-schip als (i) het in een LGO, een EU lidstaat of een ACP-land 
is geregistreerd, (ii) minimaal 50% van het eigendom in handen is van personen of 
bedrijven uit een LGO, EU lidstaat of ACP-land, en (iii) en minimaal 50% van de 
bemanning bestaat uit ingezetenen van een LGO, EU lidstaten en ACPs. (Zie annex III, 
art.3) 

                                                                  
77  Zie Annex A. 
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EINDNOTEN 

                                                      
i België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Ierland, Italië 
Luxemburg,, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje, en Zweden. 
ii Madeira, Azoren, Canarische eilanden, Reunion, Guadaloupe, Martinique en Frans Guyana 
iii Anguilla, Aruba, Brits Antarctica Territoria, Brits Indian Ocean Territories, Britse Maagden 
Eilanden, Kaaiman Eilanden, Falkland Eilanden, Frans Polynesie, Frans Southern en Antarctica 
Territoria, Groenland, Mayotte, Montserrat, Nederlandse Antillen, Nieuw Caledonia, Pitcairn, St 
Helena and Dependencies, St Pierre en Miquelon, South Georgia and the South Sandwich Islands, 
Turks and Caicos, Wallis and Futuna. 

iv Cariben: Antigua and Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Cuba** Dominica, Dominicaanse 
Republiek, Grenada, Guyana, Haïti, Jamaica, St Kitts and Nevis, St Lucia, St Vincent and the 
Grenadines, Suriname, Trinidad en Tobago. 

** Cuba was toegelaten als een nieuw lid in december 2000, maar heft niet de Cotonou Overeenkomst 
getekend. 

Pacific: Cook Eilanden, Fiji, Kiribati, Marshall Eilanden, Micronesië, Nauru, Palau, Papua New 
Guinee, Samoa, Solomon Eilanden, Tonga, Tuvalu, Vanuatu. 

West Afrika: Benin, Burkina Faso, Cape Verde, Ghana, Guinee, Ivoor Kust, Liberia, The Gambia, 
Guinee Bissau, Mali, Mauritanië, Niger, Nigeria, Senegal, Siërra Leone, Togo. 

Central Afrika: Kameroen, Central Afrikaanse Republiek, Chad, Equatoriaal Guinee, Gabon, Sao 
Tomé and Principe. 

Oost en Zuid Afrika en Indische Oceaan: Angola, Botswana, Burundi, Comoros, Rep. Kongo, 
Democratisch Republiek of Kongo, Djibouti, Eritrea, Ethiopië, Kenia, Lesotho, Madagascar, Malawi, 
Mauritius, Mozambique, Namibië, Ruanda, Seychellen, Somalië, Zuid Afrika, Soedan, Swaziland, 
Tanzania, Oeganda, Zambia, Zimbabwe. 

 
v Artikel 299 
2. De bepalingen van dit Verdrag zijn van toepassing op de Franse overzeese departementen, de 
Azoren, Madeira en de Canarische Eilanden. 

 
Gezien de structurele economische en sociale situatie van de Franse overzeese departementen, de 
Azoren, Madeira en de Canarische Eilanden, die wordt bemoeilijkt door de grote afstand, het insulaire 
karakter, de kleine oppervlakte, een moeilijk reliëf en klimaat en de economische afhankelijkheid van 
enkele producten, welke factoren door hun blijvende en cumulatieve karakter de ontwikkeling van deze 
gebieden ernstig schaden, neemt de Raad evenwel met gekwalificeerde meerderheid van stemmen op 
voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Europees Parlement specifieke maatregelen aan 
die er met name op gericht zijn de voorwaarden voor de toepassing van dit Verdrag, met inbegrip van 
gemeenschappelijk beleid, op deze gebieden vast te stellen. 

 
Bij de aanneming van de in de tweede alinea bedoelde maatregelen houdt de Raad rekening met zaken 
als het douane- en handelsbeleid, het fiscale beleid, vrijhandelszones, het landbouw- en visserijbeleid, 
voorwaarden voor het aanbod van grondstoffen en essentiële consumptiegoederen, staatssteun en de 
voorwaarden voor toegang tot de structuurfondsen en tot horizontale Gemeenschapsprogramma's. 
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De Raad neemt de in de tweede alinea bedoelde maatregelen aan, rekening houdend met de bijzondere 
kenmerken en beperkingen van de ultraperifere gebieden en zonder afbreuk te doen aan de integriteit 
en de samenhang van de communautaire rechtsorde, met inbegrip van de interne markt en het 
gemeenschappelijk beleid. 
 
vi Artikel 87 
3. Als verenigbaar met de gemeenschappelijke markt kunnen worden beschouwd: 
a) steunmaatregelen ter bevordering van de economische ontwikkeling van streken waarin de 

levensstandaard abnormaal laag is of waar een ernstig gebrek aan werkgelegenheid heerst; 
b) steunmaatregelen om de ontwikkeling van bepaalde vormen van economische bedrijvigheid of 

van bepaalde regionale economieën te vergemakkelijken, mits de voorwaarden waaronder het 
handelsverkeer plaatsvindt daardoor niet zodanig worden veranderd dat het 
gemeenschappelijk belang wordt geschaad; 

 
vii Artikel 36 
De bepalingen van het hoofdstuk over regels betreffende de mededinging zijn op de voortbrenging van 
en de handel in landbouwproducten slechts in zoverre van toepassing, als door de Raad met 
inachtneming van de in artikel 33 vermelde doeleinden zal worden bepaald binnen het raam van de 
bepalingen en overeenkomstig de procedure van artikel 37, leden 2 en 3. 
De Raad kan met name machtiging geven tot het verlenen van steun: 
a) ter bescherming van door structurele of natuurlijke omstandigheden benadeelde bedrijven; 
b) in het kader van economische ontwikkelingsplannen. 
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