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Grote obligatielening voor Curaçao in de maak 
 

Succesvolle emissie ‘corporate bond’ 
voor havenontwikkeling St. Maarten 

 
WILLEMSTAD – Gisteren heeft de Haven van Sint Maarten door tussenkomst van haar agent 
AIC met succes een obligatielening ten behoeve van de havenontwikkeling op Sint Maarten 
kunnen afronden. In totaal is hiervoor een kapitaal nodig van 150 miljoen US dollar. Voor de 
eerste tranche van 110 miljoen dollar is voor 115 miljoen dollar ingeschreven. In de tussentijd 
wordt gewerkt aan een obligatielening ter grootte van 250 miljoen gulden voor verbetering van 
de infrastructuur (wegennet) op Curaçao. 
 
Sint Maarten Harbour, het havenbedrijf van Sint Maarten, is in verband met de herfinanciering van een 
bestaande lening en ten behoeve van de verdere ontwikkeling van de haven en infrastructuur op het 
eiland op zoek naar kapitaal ter grootte van 150 miljoen dollar. Van dit bedrag is ongeveer 80 miljoen 
bedoeld voor herfinanciering van een eerder opgenomen lening voor uitbreiding van de cruisefaciliteiten 
op Sint Maarten en het overige bedrag voor de bouw van een brug over de Simpsonbay Lagoon, pier-
reparaties en aanvullende voorzieningen. 
 
Op basis van de door het  Bankstatuut aan de Bank gegeven bevoegdheden en het door de Raad van 
Commissarissen vastgestelde beleggingsbeleid heeft de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten 
(CBCS) in lijn met haar reeds bestaande beleid ook bij deze uitgifte besloten een zogenaamde 
“repurchase” faciliteit aan te bieden aan alle instellingen die bij de emissie obligaties hebben gekocht. 
Deze faciliteit houdt in dat de CBCS desgewenst van kopers van obligaties bij de emissie, naderhand 
deze obligaties te allen tijde tegen de emissie-prijs zal kopen. Dit beleid dient voorts ter bevordering van 
de verdere ontwikkeling van de lokale kapitaalmarkt én om te stimuleren dat de institutionele beleggers 
binnen de door CBCS gestelde beleggingsregels lokaal, tegen een aantrekkelijke rente kunnen beleggen. 
 
Gezien de ontwikkelingen op de betalingsbalans en de effectiviteit  van de tot nu gehanteerde 
instrumentaria, ziet de CBCS de koop van dit soort obligaties als een effectieve manier om de huidige 
overliquiditeit te absorberen, hetgeen uiteindelijk ten goede komt aan de betalingsbalansontwikkeling. 
Het is zo dat Sint Maarten te maken heeft met een krimpende economie en een afnemende 
kredietverlening. Met deze obligatie-emissie krijgen de institutionele beleggers, waaronder 
pensioenfondsen, een mogelijkheid om tegen een aantrekkelijke rente te beleggen in de betrekkelijk 
kleinschalige omgeving, waarin doorgaans niet veel beleggingsmogelijkheden bestaan. De termijn voor 
inschrijving op de obligatielening liep gisteren af. Van de benodigde 150 miljoen dollar is voor een 
bedrag van 115 miljoen ingeschreven. Geïnteresseerden kunnen te allen tijde via de secundaire markt en 
de Centrale Bank alsnog deze obligaties kopen.  
 
 



Obligaties voor Curaçao 
Sinds enige tijd werkt de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten met de staf van minister Charles 
Cooper van infrastructuur van Curaçao een plan uit voor de uitgifte van een obligatielening ter waarde 
van 250 miljoen gulden. Die is bedoeld om uitgesmeerd over een paar jaar de weg-infrastructuur op 
Curaçao op een hoger niveau te tillen en daarbij een grote inhaalslag ineens te realiseren. 
 
Centrale Bank van Curacao en Sint Maarten 
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