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Centrale Bank over de begrotingsnorm:
Consolidatie is cruciaal, maar in een passend tempo
WILLEMSTAD/PHILIPSBURG – De interim-president van de Centrale Bank van Curaçao en
Sint Maarten Bob Traa stelde in het jaarverslag 2018 van de Bank dat een van de uitdagingen van
de twee landen is het consolideren van de overheidsbegroting in tijden van lage of negatieve
groei. Om gezonde overheidsfinanciën te waarborgen in de nieuwe landen Curaçao en Sint
Maarten werd de Rijkswet Financieel Toezicht van kracht in 2010. Deze Rijkswet bepaalt onder
andere dat de gewone dienst van de begroting in evenwicht moet zijn. “Het bereiken van
evenwicht op de gewone dienst van de begroting is belangrijk, maar dient in een passend tempo
te gebeuren,” legde Traa in het jaarverslag uit. “Om begrotingsevenwicht te kunnen realiseren zal
de overheid haar uitgaven moeten verlagen en/of de belastingen moeten verhogen, waarmee een
negatieve fiscale impuls aan de economische activiteiten wordt gegeven. De waardevolle
positieve effecten van herwonnen vertrouwen op de activiteiten hebben namelijk tijd nodig om
te ontkiemen.”
Bovendien zijn de kwaliteit en de balans tussen de beoogde maatregelen belangrijk. Op de korte
termijn maken inkomstenverhogende maatregelen deel uit van het beleid, zoals verbetering van
de inning van bestaande belastingen. Daarnaast zijn begrotingsaanpassingen duurzamer indien ze
houdbare bezuinigingen bevatten. Daardoor dient de overheid op de middellange termijn
aanpassingen te overwegen die efficiënte overheidsvoorzieningen garanderen en tegelijkertijd de
uitgavengroei beperken, zodat de behoefte aan verstorende belastingen wordt beperkt.
Als gevolg van de schade die orkaan Irma in 2017 aan de economie heeft aangericht, zijn Sint
Maarten en Nederland overeengekomen dat een beroep kan worden gedaan op de
ontsnappingsclausule in de Rijkswet Financieel Toezicht van Curaçao en Sint Maarten die in het
geval van grote schokken tijdelijke afwijking van de regel van een evenwicht op de gewone dienst
van de begroting toestaat. “Hoewel dit op de korte termijn een welkome verlichting is, dient de
overheid van Sint Maarten de nodige maatregelen, waaronder het verhogen van de
pensioenleeftijd, te nemen om de financiële houdbaarheid van de sociale verzekeringen te
verbeteren die thans een toenemend negatief effect op de houdbaarheid van de openbare
financiën hebben,” aldus Traa.
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De interim-president van de centrale bank stelde verder dat beide landen baat hebben bij het
verbeteren van het financieel beheer, waaronder het ontwerpen, uitvoeren, meten en controleren
van de overheidsbegroting, om een doeltreffend beheer van de overheidsfinanciën te garanderen.
“De beschikbaarheid en kwaliteit van data is cruciaal om de uitvoering van de begroting door
middel van rapportages en controle te kunnen evalueren. Daarnaast zijn data belangrijk voor
analyses van de overheidsfinanciën en de macro-economie en voor beleidsvorming. Naast
overheidsdata is er ook een behoefte aan betere reële sector en sociale indicatoren. Hiervoor
dienen de autoriteiten de nodige middelen beschikbaar te stellen om de statistieken van beide
landen te verbeteren. Er zijn inspanningen nodig om meer bewustwording te creëren van het
belang van statistieken in alle sectoren van de maatschappij,” besloot Traa.
De integrale tekst van het verslag van de president en het jaarverslag 2018 van de Bank zijn
beschikbaar op de website van de Bank: www.centralbank.cw onder de rubriek Publications.
Willemstad, 28 augustus 2019
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