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1.1 Algemene beschouwing 

De economie van de Nederlandse Antillen groeide verder in 2005, maar slechts iets sneller dan in 2004. Het 
reële Bruto Binnenlands Product is naar schatting toegenomen met 1,5% in 2005 ten opzichte van 1,1% in 2004. 
Evenals in 2004 kwam de groei in 2005 volledig voor rekening van de binnenlandse bestedingen, omdat de netto 
buitenlandse vraag afnam. De groei in de binnenlandse bestedingen kwam voornamelijk van de private sector. 
De particuliere investeringen begonnen aan te trekken als gevolg van hotel- en luchthavenuitbreidingsprojecten, 
terwijl de particuliere consumptie werd gestimuleerd door een verlaging van de inkomstenbelasting, goedkoper 
consumptief krediet en een aanvulling op het AOV-pensioen. De groei in de overheidsbestedingen werd gevoed 
door investeringsuitgaven gerelateerd aan ontwikkelingshulp. De afname in de netto buitenlandse vraag was het 
resultaat van een aanzienlijk grotere toename van de importen dan de exporten als gevolg van de hogere 
olieprijzen en de gestegen binnenlandse vraag. 

De ontwikkelingen in de arbeidsmarkt in 2005 laten zien dat de economische groei niet sterk genoeg was voor 
het creëren van voldoende banen om de toename van de beroepsbevolking te absorberen. Als gevolg hiervan 
nam de werkloosheid toe van 15,1% in 2004 tot 16,3% in 2005. De arbeidsmarktontwikkelingen in Curaçao 
overheersten dit resultaat aangezien de werkloosheid in St. Maarten afnam. Deze uiteenlopende ontwikkelingen 
kunnen worden toegeschreven aan het verschil in groei tussen de eilanden. De inflatie meer dan verdubbelde 
van 1,5% in 2004 tot 3,2% in 2005, voornamelijk als gevolg van de stijging in de internationale olieprijzen en de 
doorwerking daarvan op de binnenlandse prijzen. 

Een analyse van de economische groei naar sector laat zien dat de expansie in 2005 vooral voor rekening kwam 
van de sectoren financiële dienstverlening, bouw, en groot- & kleinhandel. De groei in de financiële sector werd 
voornamelijk gedragen door de goede prestaties van de lokale banksector, die een sterke groei in de activa, 
hogere winsten en een verdere versterking van de kapitalisatie liet zien. De internationale financiële en zakelijke 
dienstverleningssector bleef zwak presteren. Moeizame onderhandelingen met de Nederlandse regering over 
een nieuwe belastingregeling voor het Koninkrijk (BRK) en de trage vooruitgang in de onderhandelingen over 
nieuwe belastingverdragen hinderen de creatie van nieuwe diensten voor de sector. In de onderhandelingen over 
de nieuwe BRK is de bronbelasting op dividendovermakingen van Nederland naar de Nederlandse Antillen het 
voornaamste punt. De Nederlandse Antillen wenst een nultarief om op gelijke voet te komen met haar 
belangrijkste concurrenten, terwijl Nederland alleen bereid is tot een voorwaardelijke afschaffing van de 
belasting. In de huidige regeling maakt de Nederlandse belastingdienst het gehele bedrag aan geïnde 
bronbelasting over naar de Antilliaanse regering, wat een ontvangstenmeevaller in 2005 veroorzaakte. De 
Nederlandse Antillen is bereid om van deze inkomsten af te zien voor een structurele verbetering van de 
activiteiten in de sector, terwijl de afschaffing van de belasting geen enkele implicatie zal hebben voor de 
Nederlandse begroting. 

De bouwsector profiteerde van onder meer de uitbreiding van de luchthavens op Curaçao en St. Maarten en de 
uitbreiding van het aantal hotelkamers. De groei in de groot- & kleinhandelsector was voornamelijk toe te 
schrijven aan de toegenomen activiteiten in de vrije zone en de hogere binnenlandse vraag. 

De lokale industrie presteerde zwak omdat, ondanks een hogere productie, de bijdrage van de olieraffinaderij 
aan de economie afnam gemeten naar toegevoegde waarde. Deze afname was voornamelijk het gevolg van 
minder onderhoud- en reparatieopdrachten voor aannemers in 2005. De raffinaderij is op een kruispunt 
aangekomen wat betreft haar toekomst. Aanzienlijke investeringen zijn nodig om haar producten aan 
internationale standaarden te laten voldoen en de gevolgen voor het milieu te verminderen. Bovendien heeft de 
grote internationale vraag naar olie en het huidige tekort aan raffinagecapaciteit de economische waarde van de 
raffinaderij aanzienlijk verhoogd. Aangezien de lopende huurovereenkomst tussen het overheidsbedrijf Refineria 
di Korsou en de Venezolaanse staatsoliemaatschappij PDVSA niet goed op de huidige uitdagingen kan inspelen, 
hebben beide partijen de wens geuit om deze overeenkomst open te breken. De onderhandelingen dienen te 
resulteren in grotere voordelen voor de Curaçaose economie van de raffinaderij en een garantie voor PDVSA dat 
zij haar aandeel in de investeringen kan terugverdienen. Echter, het openbreken van de huurovereenkomst biedt 
ook een kans om onderhandelingen te beginnen met andere geïnteresseerde partijen vanuit het oogpunt om het 
meest gunstige resultaat voor het eiland te realiseren. 

In tegenstelling tot de raffinaderij namen de activiteiten in de scheepsreparatiesector toe. Desalniettemin bleef de 
financiële positie van het belangrijkste bedrijf in de sector, het overheidsbedrijf De Curacaosche 
Droogdokmaatschappij, zwak, wat de noodzaak van nieuw kapitaal om de lange termijn levensvatbaarheid van 
het bedrijf veilig te stellen onderstreept. Deze kapitaalinjectie dient bij voorkeur van een sterke partner te komen, 
waarmee de privatisering van het bedrijf kan worden versneld. 



Toerismeactiviteiten droegen in beperkte mate bij aan de totale economische activiteiten in 2005. Het 
verblijfstoerisme nam licht af op alle eilanden als gevolg van een gebrek aan vliegtuigstoelen, een zeer actief 
orkaanseizoen en strengere visumeisen voor enkele Latijns-Amerikaanse en Caribische landen. Het 
cruisetoerisme groeide echter sterk, behalve in Bonaire, waarmee de afname in het aantal verblijfstoeristen teniet 
werd gedaan. 

De activiteiten in de transport, opslag & communicatie sector bleven afnemen, voornamelijk omdat het volledige 
effect van de ondergang van de nationale luchtvaartmaatschappij DCA in 2005 voelbaar was. Ofschoon enkele 
bestaande luchtvaartmaatschappijen het aantal vluchten opvoerden, zijn pas recent een aantal nieuwe 
maatschappijen van start gegaan. De Bank verwelkomt deze ontwikkeling, omdat het de stoelencapaciteit en de 
concurrentie vergroot wat bijdraagt aan lagere tarieven en meer toeristen. Aangezien Curaçao de thuisbasis van 
DCA was, is het aantal afgehandelde passagiers, waarvan vooral het aantal overstappende passagiers, op de 
luchthaven sterk gedaald. Daarentegen namen de activiteiten op de luchthavens van Bonaire en St. Maarten in 
bescheiden mate toe. De havenactiviteiten lieten een gemengde ontwikkeling zien. Terwijl Curaçao een toename 
in zowel de hoeveelheid verwerkte vracht als het aantal bezoekende schepen registreerde, nam laatstgenoemde 
licht af in Bonaire en St. Maarten.Verder namen de olieoverslagactiviteiten toe, ondanks een lichte daling in St. 
Eustatius. 

De betalingsbalans verbeterde voor het vijfde achtereenvolgende jaar in 2005, weergegeven door een 
verdubbeling van de toename in de netto internationale reserves in vergelijking met 2004. De verbetering in 2005 
kwam voornamelijk voor rekening van een toename in ontvangen ontwikkelingshulp en een netto toename in de 
externe financiering van de private sector. Niettemin nam de importdekking af van 2,5 naar 2,4 maanden, omdat 
de goederenimporten sneller groeiden dan de officiële reserves, i.c. de deviezenreserves bij de Bank. 

De lopende rekening verslechterde in 2005, geheel als gevolg van de verslechtering van de handelsbalans. De 
groei in de goederenimporten overtrof die in de exporten vanwege hogere binnenlandse bestedingen, een 
stijging in de olie-importen in verband met de hogere gemiddelde brandstofprijzen, meer herexporten vanuit de 
vrije zone en de opbouw van voorraden. De groei in de exporten was ook voornamelijk gerelateerd aan de 
olieprijzen, aangezien de bunkerverkopen sterk toenamen. Bovendien droegen de herexporten van de bedrijven 
in de vrije zone bij aan de groei. De dienstenbalans verbeterde licht, voornamelijk dankzij een toename in de 
inkomsten van het toerisme. De deviezeninkomsten van de transportsector namen af, wat werd gedomineerd 
door de effecten van de sluiting van de nationale luchtvaartmaatschappij DCA in oktober 2004. Verder 
genereerde de internationale financiële en zakelijke dienstverleningssector minder inkomsten als gevolg van de 
trage voortgang in de onderhandelingen over een nieuwe BRK. De verbetering van de dienstenbalans werd 
gecompleteerd door verbeteringen in de inkomens- en lopende overdrachtenbalansen. De inkomensbalans 
verbeterde als gevolg van hogere rente-inkomsten van buitenlandse beleggingen in verband met de hogere 
internationale rente. De verbetering in de lopende overdrachtenbalans was het resultaat van een meevaller in de 
overdracht van dividendbelasting door de Nederlandse belastingdienst in het kader van de BRK. 

In lijn met de verslechtering van de lopende rekening nam de netto buitenlandse schuldpositie van de private 
sector toe, wat een daling van de netto buitenlandse welvaart aangeeft. De toegenomen schuldpositie kwam tot 
uitdrukking in een verslechtering van de leningen & kredieten en directe investeringen balansen. De leningen & 
kredietenbalans verslechterde voornamelijk als gevolg van de daling in buitenlandse banktegoeden van lokale 
bedrijven in verband met onder andere de bouwactiviteiten op St. Maarten. Daarentegen verbeterde de 
portfoliobeleggingen balans als gevolg van een toename in de beleggingen in buitenlands schuldpapier door 
institutionele beleggers gestimuleerd door hogere rendementen. 

De trend van verslechterende openbare financiën sloeg in 2005 om met een significante vermindering van het 
kastekort van de gezamenlijke overheden vergeleken met 2004. Deze verbetering was vooral toe te rekenen aan 
omvangrijke niet-belastingontvangsten in verband met een onverwachte meevaller in de ontvangsten in het kader 
van de Belastingregeling voor het Koninkrijk (BRK), hogere dividenden van overheidsbedrijven en hogere 
overmakingen van licentierecht en winst door de Bank. De belastinginkomsten namen ook toe, vooral door 
hogere ontvangsten van omzetbelasting en winstbelasting. De groei in de binnenlandse bestedingen, de 
verbeterde oplegging en inning en de betere prestaties van het bedrijfsleven droegen aan dit resultaat bij. 
Vermeldenswaardig is dat de loonbelastinginkomsten afnamen door een tariefsverlaging. 

De inkomstenmeevaller werd gedeeltelijk gebruikt om de achterstand in premieafdrachten aan het APNA te 
verminderen, wat tot een sterke stijging in de personeelskosten leidde. De personeelskosten namen ook toe als 
gevolg van salarisaanpassingen. De stijging in de personeelskosten werd vergezeld door hogere rentebetalingen 
als gevolg van de verdere schuldopbouw. De overige lopende uitgaven daalden licht. De kapitaaluitgaven namen 
ook af, vooral door minder investeringen en een daling in de kapitaaloverdrachten. Laatstgenoemde werd 
veroorzaakt door de sluiting van de nationale luchtvaartmaatschappij in oktober 2004, waarmee de steun vanuit 
de begroting werd beëindigd, en minder bijdragen aan het fonds voor economische ontwikkeling. 

Het lagere kastekort gecombineerd met de hogere groei en inflatie resulteerde in een lichte daling in de 
schuldquote van 87% in 2004 tot 84% in 2005. Deze verbetering was echter voornamelijk het gevolg van een 
eenmalige inkomstenmeevaller. Een duurzame daling in de schuldquote kan alleen worden gegarandeerd door 



de uitvoering van een consistent meerjarig begrotingskader dat een structurele ontwikkeling naar een 
evenwichtige begroting laat zien. 

Evenals in 2004 groeiden de monetaire grootheden sterk in 2005. Zowel de netto binnenlandse activa als de 
netto buitenlandse activa droegen aan de groei in 2005 bij. De toename in de netto binnenlandse activa werd 
gedomineerd door de expansieve invloed van de private sector, veroorzaakt door de sterke kredietgroei. Alle 
leningscomponenten stegen op zowel de Benedenwindse als de Bovenwindse eilanden wat een weerspiegeling 
is van de toegenomen investeringen en consumentenbestedingen. De expansieve invloed van de overheid was 
te verwaarlozen, omdat de expansie bij de centrale overheid teniet werd gedaan door een contractie bij de 
eilandoverheden. De netto buitenlandse activa namen toe als gevolg van het betalingsbalansoverschot en de 
herwaardering van de goudvoorraad. 

Gedurende 2005 ging de Bank door met het verkrappen van haar monetaire beleid in het licht van de sterke 
groei in de private kredietverlening, de aanhoudende overliquiditeit in het bankwezen in combinatie met de 
regelmatig tegenvallende inschrijvingen op CD-veilingen, 1) de dalende trend in de officiële reserves in de 
tweede helft van het jaar en de stijgende rente in de Verenigde Staten. De monetaire verkrapping werd 
weergegeven door verdere verhogingen van het verplichte reservepercentage van 11,25% in het begin van het 
jaar tot 12,25% vanaf 16 november. Verder zette de trend van oplopende internationale rentetarieven zich voort 
in 2005, aangevoerd door de verhogingen van de Fed’s fund rate. Vanwege de invloed van deze ontwikkeling op 
de lokale geld- en kapitaalmarkt volgde de Bank met zeven verhogingen van 0,25 procentpunt elk in het officiële 
rentetarief (de beleningsrente) van 2,75% tot 4,50%. 

  

1.2 Beleidsoverwegingen 

Ondanks de geleidelijk aantrekkende economische groei en het toenemende vertrouwen van investeerders was 
2005 vanuit beleidsoogpunt bezien teleurstellend. Er is niet veel vooruitgang geboekt in het saneren van de 
begroting, voornamelijk door de tijdelijke verlichting van de inkomstenmeevaller in het kader van de BRK. 
Structurele hervormingen kwamen tot stilstand en de uitvoering van programma’s voor verlichting van de 
armoede verliep traag. Bovendien werd de vooruitgang op deze beleidsterreinen overschaduwd door de 
toenemende aandacht die van onze beleidsmakers wordt geëist voor de aankomende constitutionele 
veranderingen. Echter, ofschoon alles wat gedaan moet worden voordat de eilanden hun nieuwe constitutionele 
status kunnen aanvaarden overweldigend lijkt, biedt het tevens een unieke kans om scheefgegroeide 
ontwikkelingen te corrigeren. 

Vooral de eilanden die de status van land kozen in hun toekomstige relaties binnen het Koninkrijk, namelijk 
Curaçao en St. Maarten, dienen spoedig een onderling samenhangend beleidspakket te ontwikkelen en uit te 
voeren dat bijdraagt aan een duurzaam hogere groei om de werkloosheid te verminderen en de armoede te 
verlichten. Een stabiel macro-economisch raamwerk is essentieel in dit kader en dient te worden ondersteund 
door structurele hervormingen om beter de kansen op een hogere groei te kunnen benutten. 

De openbare financiën worden gekenmerkt door structureel hoge tekorten en een hoge en oplopende 
schuldquote. Als gevolg daarvan absorberen de rentebetalingen een steeds groter deel van de inkomsten, 
waardoor de beschikbare middelen voor belangrijke beleidsterreinen zoals onderwijs, misdaadbestrijding en 
verlichting van de armoede worden verdrongen. Daarom is een omvangrijke schuldverlichting essentieel om een 
gezonde financiële startpositie te realiseren voor de eilanden in de nieuwe staatkundige structuur. De Bank 
verwelkomt in dit verband het voorstel van de Nederlandse regering in het recent vrijgegeven document 
“Partners in het Koninkrijk,” dat uitgaat van een norm voor de maximale rentelast. Voorlopige berekeningen 
wijzen uit dat de toepassing van deze norm op de huidige begrotingssituatie in een verlichting van de schuld met 
85% ten opzichte van het uitstaande bedrag per ultimo 2005 zou resulteren. Natuurlijk zal zo een aanzienlijke 
schuldverlichting worden verbonden aan strikte voorwaarden om een nieuwe onhoudbare schuldopbouw in de 
toekomst te voorkomen. Deze voorwaarden betreffen een versterking van het financiële management en de 
verantwoording van het begrotingsproces, de introductie van een meerjarenbegrotingskader verankerd in een 
stelsel van begrotingsnormen, de instelling van een onafhankelijk toezichtorgaan om de uitvoering van de 
begroting conform de normen en regelgeving te controleren, en de verankering van de begrotingsnormen en het 
toezicht in een Rijkswet. Ofschoon de details nog punt zijn van discussie, kan in het algemeen gesteld worden 
dat deze begrotingsdisciplineversterkende voorwaarden de kern van elk verantwoord begrotingsbeleid zouden 
moeten zijn. 

Ondanks het belang van het bereiken van een overeenkomst over schuldverlichting, mogen de autoriteiten niet 
de huidige begrotingssituatie uit het oog verliezen. Recent zijn maatregelen genomen om het geraamde tekort 
van NAf 310 miljoen van de gezamenlijke overheden in 2006 te verlagen tot NAf 160 miljoen, wat meer in lijn is 
met de geschatte financieringsruimte op de lokale kapitaalmarkt. Deze korte termijn maatregelen dienen echter 
te worden aangevuld met maatregelen die bijdragen aan het bereiken van een houdbare positie van de 
overheidsfinanciën op de middellange termijn. Twee belangrijke beleidsgebieden, vooral in het licht van de 
vergrijzing, zijn de gezondheidszorg en het pensioensysteem. De snel stijgende kosten van de gezondheidszorg 



absorberen een steeds groter deel van de begrotingsmiddelen, maar maatregelen om deze trend te stoppen 
bleven uit. In verband hiermee moeten al geïdentificeerde besparingsmogelijkheden zo snel mogelijk worden 
benut. Het AOV-fonds wordt geconfronteerd met toenemende tekorten die gedekt moeten worden door de 
overheid en daarmee de begroting verder onder druk zet. Ter eliminering van deze tekorten kunnen ingrijpende 
hervormingen niet langer worden uitgesteld, waarvan een geleidelijke verhoging van de pensioenleeftijd een 
onvermijdelijk onderdeel is. 

Op het gebied van structurele hervormingen bleef de vooruitgang teleurstellend en is een opleving nodig om de 
productiviteit en de potentiële groei te verhogen en de armoede duurzaam te bestrijden. Een kans voor zo een 
opleving wordt geboden door de recent ingestelde werkgroep die is begonnen met de ontwikkeling van sociaal-
economische initiatieven voor elk van de eilanden om een goede startpositie te bieden in de nieuwe 
constitutionele structuur. De Bank verwelkomt dit initiatief, maar betreurt het tegelijkertijd dat er zo weinig is 
gedaan met de aanbevelingen van eerdere studies door de OECD, de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank, de 
Wereldbank en de Foreign Investment Advisory Service over de verbetering van het investeringsklimaat en de 
bevordering van groei. We weten allemaal dat de utiliteits- en arbeidskosten te hoog zijn, rigide arbeidswetgeving 
de flexibele inzet van arbeid belemmert, vraag en aanbod op de arbeidsmarkt niet op elkaar aansluiten vanwege 
kwalitatieve discrepanties, vergunningsprocedures ingewikkeld en tijdrovend zijn, en het ingewikkelde 
belastingsysteem een zware administratieve last creëert. Om deze zwakheden te verhelpen dienen de arbeids- 
en productmarkten gedereguleerd te worden om hun functioneren te bevorderen, de verdere privatisering van 
overheidsbedrijven te worden onderzocht, meer aandacht te worden besteed aan de juiste opleiding en training 
van de beroepsbevolking, en vergunningsprocedures en het belastingsysteem te worden vereenvoudigd. 

De monetaire beleidsdoelstellingen van de Bank betreffen onder meer het realiseren van een niveau van officiële 
reserves die 3 maanden goederenimporten kan dekken, het beheersen van de kredietverlening door de 
commerciële banken in lijn met het groeipotentieel van de economie, en minimalisering van de monetaire 
financiering van de begrotingstekorten. In navolging van deze doelstellingen verkrapte de Bank haar monetaire 
beleid verder in het eerste kwartaal van 2006 met twee verhogingen van het verplichte reservepercentage tot 
13,0% vanaf 16 maart. Deze verhogingen waren gerechtvaardigd door de sterke groei in de kredietverlening aan 
de private sector, de dalende trend in de officiële reserves en tegenvallende resultaten in het verminderen van de 
liquiditeit van het bankwezen via de CD-veilingen. Het tweede kwartaal werd gekenmerkt door een neutraal 
monetair beleid in het licht van een adequaat niveau van officiële reserves en importdekking, een vermindering in 
de kredietgroei van de private sector en succesvolle CD-veilingen. Daarnaast verhoogde de Bank haar 
beleningsrente vier keer gedurende de eerste helft van 2006 tot 5,5% vanaf 30 juni. Deze verhogingen waren 
een reactie op de verdere stijging in de Amerikaanse rentetarieven, gegeven hun invloed op de lokale geld- en 
kapitaalmarkt. 

De Nederlandse Antillen is een weg ingeslagen van omvangrijke onomkeerbare veranderingen naar een nieuwe 
constitutionele toekomst. Verschillende commissies en werkgroepen werken consistent aan een adequate 
voorbereiding van de eilanden op hun nieuwe bestemming. Ofschoon streefdata belangrijk zijn om het proces op 
gang te houden, is een grondige voorbereiding te verkiezen boven tijdigheid. De grote op handen zijnde 
veranderingen creëren onzekerheid, maar bieden ook een unieke kans om gezonde openbare financiën, een 
aantrekkelijk groeigeoriënteerd investeringsklimaat, het scheppen van duurzame banen en de uitroeiing van 
armoede te bereiken. De Bank wenst onze besluitvormers aan te sporen om deze kans met beide handen te 
grijpen voor een voorspoedige toekomst van onze eilanden en haar bevolking. 

E.D. Tromp  
President 

1) Certificates of deposit: verhandelbare waardepapieren die door de Bank worden uitgeven op tweewekelijkse veilingen voor de 
commerciële banken. 

  

 


