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President centrale bank stelt stabilisatiefonds voor
WILLEMSTAD/PHILIPSBURG – De president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, dr.
Emsley Tromp, stelt voor om een stabilisatiefonds voor het Caribische deel van het Koninkrijk op te richten
indien de leningsbevoegdheid van de landen verdwijnt. “Curaçao en Sint Maarten zijn kleine open
economieën die zeer kwetsbaar zijn voor externe schokken, waaronder natuurrampen,” legde dr. Tromp uit.
“Indien zij hun kapitaalinvesteringen moeten financieren middels overschotten op de gewone dienst van de
begroting, is het niet haalbaar om extra financiële buffers te creëren om de sociale en economische kosten van
externe schokken op te vangen.” De president van de centrale bank stelt hierdoor dat “om een dergelijke
buffer te creëren, een stabilisatiefonds als een soort verzekering kan worden opgericht voor het Caribische
deel van het Koninkrijk waaruit tijdelijke fondsen kunnen worden verkregen om de effecten van een externe
schok te verzachten.”
Sinds Curaçao en Sint Maarten de status van autonome landen binnen het Koninkrijk hebben verkregen, is de
schuldquote van beide landen snel gestegen. “Hoewel de schuldquote nog relatief laag is vergeleken met
andere landen in de regio, moeten Curaçao en Sint Maarten oppassen dat hun schuldquotes niet weer
onhoudbaar worden,” waarschuwde Tromp. “In Curaçao was de afgelopen jaren geen sprake van groei. Als
deze situatie aanhoudt, wordt het voldoen van de schuldverplichtingen in de toekomst een uitdaging.
“In het geval van Sint Maarten kan worden gesteld dat de prijs voor het verkrijgen van de autonome status de
erfenis van een deel van de schuld van de voormalige Nederlandse Antillen was, aangezien Sint Maarten geen
leningsbevoegdheid had vóór 10 oktober 2010,” vervolgde Tromp. “Sint Maarten kan thans lenen om
kapitaalinvesteringen te financieren, maar de belastinginkomsten groeien slechts marginaal. De vraag rijst
hierdoor of Sint Maarten in de toekomst in staat zal zijn om zijn lopende uitgaven te dekken en tegelijkertijd
te voldoen aan zijn schuldverplichtingen.
“Gegeven het risico van onhoudbare schuldniveaus in de toekomst, dient de leningsbevoegdheid van Curaçao
en Sint Maarten, uitgezonderd buitengewone situaties, te worden heroverwogen. De huidige gouden regel die
stelt dat de gewone dienst van de begroting ten minste in evenwicht moet zijn, dient te worden uitgebreid,”
aldus Tromp. “Als de overheden geen leningbevoegdheid meer hebben, zullen kapitaaluitgaven moeten
worden gefinancierd uit een overschot op de gewone dienst van de begroting. Doorslaggevend om van deze
regel af te wijken zou een grote externe schok kunnen zijn met negatieve gevolgen voor de economie van
meer dan 5% van het BBP,” legde hij verder uit.
“In plaats van toekomstige generaties met een onhoudbare schuldenlast te belasten, kan met behulp van de
lopende inschrijving het startkapitaal van het voorgestelde stabilisatiefonds worden gecreëerd. Elke

Koninkrijkspartner, te weten Nederland, Curaçao, Sint Maarten en Aruba, zou een jaarlijkse bijdrage moeten
betalen aan het fonds,” stelde Tromp voor. “Het fonds zou deze middelen in activa kunnen beleggen die
voldoende liquide zijn om eenvoudig in cash te kunnen worden omgezet wanneer een of meerdere landen
middelen uit het fonds nodig hebben. Indien de middelen van het fonds in het geval van een externe schok
niet voldoende zijn, kan het fonds middels het Nederlandse Agentschap der Generale Thesaurie lenen,” aldus
Tromp uit.
Tromp legt uit dat in de Europese Unie thans de oprichting van een vergelijkbaar Europees Stabilisatiefonds
wordt verkend, terwijl in het Caribische gebied sinds 2007 een risicoverzekering voor catastrofes bestaat.
“Het belangrijkste voordeel van een dergelijk fonds is dat de effecten van een negatieve externe schok op de
overheidsbegroting beperkt blijven,” aldus Tromp.
“Aangezien het fonds de omvang van een schok en de financiële behoeften van een land dat financiële steun
aanvraagt moet beoordelen, zou het ook de rol van een begrotingskamer voor Curaçao, Sint Maarten en
Aruba op zich kunnen nemen wanneer de huidige toezichtautoriteit, het CFT, ophoudt te bestaan,” stelt
Tromp verder voor. “Deze begrotingskamer zou de integriteit van het begrotingsproces moeten waarborgen
en moeten beoordelen of de landen voldoen aan de begrotingsnormen. Om meeliftgedrag te voorkomen, zou
als voorwaarde voor het ontvangen van financiële steun een land zijn jaarlijkse bijdragen aan het fonds
moeten hebben voldaan en ten minste een sluitende gewone dienst van de begroting moeten hebben. Het
fonds zal hiermee de houdbaarheid van zowel de begroting als de schuldpositie van alle landen in het
Caribische deel van het Koninkrijk bevorderen en tegelijkertijd een buffer bieden om de negatieve effecten
van externe schokken op te vangen,” concludeert dr. Tromp.
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