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Volgens de CBCS: 

Zowel de overheid als de private sector zijn verantwoordelijk voor 

de wederopbouw van Sint Maarten 

 

WILLEMSTAD/PHILIPSBURG – Als gevolg van orkaan Irma heeft de Nederlandse 

overheid €550 miljoen beschikbaar gesteld voor de wederopbouw van Sint Maarten. Deze 

middelen zullen worden beheerd door de Wereldbank. Echter, zowel de overheid als de 

private sector hebben een belangrijke rol in de wederopbouw van Sint Maarten.  

Volgens de Bank hebben de overheid en de private sector een belangrijke rol in het identificeren, 

prioriteren en uitvoeren van projecten ten behoeve van de wederopbouw en het economische 

herstel van Sint Maarten. De financiële steun aan Sint Maarten is echter gebonden aan twee 

voorwaarden: de oprichting van een integriteitskamer en de versterking van de grenscontrole met 

ondersteuning van de Koninklijke Nederlandse Marechaussee. De Bank pleit voor de nodige 

acties van de overheid om zo spoedig mogelijk aan deze voorwaarden te voldoen, zodat de hulp 

kan beginnen. Daarnaast dienen maatregelen te worden genomen om de negatieve sociaal-

economische gevolgen van natuurrampen, zoals orkanen, in de toekomst te verzachten. Deze 

maatregelen betreffen onder andere de oprichting van een rampenfonds of de toetreding tot een 

internationale verzekeringsregeling voor catastroferisico’s, het bieden van faciliteiten die 

bankfinanciering na een natuurramp kunnen vergemakkelijken en het versterken van de 

financiële educatie van de bevolking, in het bijzonder op het gebied van verzekeringen.   

Helaas is de Bank nog niet in staat geweest de reële BBP-groei van Sint Maarten in het derde 

kwartaal van Sint Maarten te schatten wegens een gebrek aan data, in het bijzonder, met 

betrekking tot de inflatie, het toerisme en de openbare financiën. Orkaan Irma heeft immers de 

infrastructuur om economische en overheidsstatistieken samen te stellen en te publiceren, 

vernietigd. Als gevolg hiervan is in het kwartaalbericht geen analyse van de ontwikkelingen in de 

reële sector en de openbare financiën van Sint Maarten gedurende de periode juli – september 

2017 opgenomen. Daarvoor in de plaats zijn een literatuurstudie over de economische gevolgen 

van natuurrampen voor eilandeconomieën en de voorlopige projecties van de reële BBP groei 



van Sint Maarten in de nasleep van orkaan Irma opgenomen. Volgens de projecties van de Bank 

is het reële BBP van Sint Maarten in 2017met 4,4% gekrompen. Voorts wordt voor 2018 een 

reële krimp van het BBP van 9,5% verwacht. Deze projecties zullen, naar gelang er meer data 

beschikbaar komen, worden geactualiseerd.  

De integrale tekst van het derde kwartaalbericht van 2017 is beschikbaar op de website van de 

Bank: www.centralbank.cw/QB-2017-3  
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