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Tentatieve berekening van wat de Slotverklaring betekent voor
het bedrag aan kwijtschelding van de schuld

Thomas Colignatus, 9 november 2006

A. De afspraken

Zie http://www.minbzk.nl/de_nederlandse/naar_nieuwe/persberichten/curacao_en_sint

(Neem aan dat iets dergelijks ook voor Bonaire, Saba en Statia geldt.)

(Verwaarloos b)

(Reken dus alle schuld toe aan die per inwoner van de Antillen)

(Heeft geen gevolgen voor de hoofdsom)
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(OK, verlichting tot aan de rentelastnorm – maar wel met meenemen van de schulden van

het Land.)

(Schulden dienen nog vastgesteld te worden. SNA is van belang.)

(Ook BNA en SVB en APNA behoren tot de collectieve sector … Veel schulden van de

overheid zijn aan het APNA … zodat die wegvallen bij consolideren …..)
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B. De berekening

Voor de berekening wordt uitgegaan van de gegevens in het Annual Report 2005 van de

BNA (http://www.centralbank.an). De bevolkingsomvang 2004 wordt gegeven door het

CBS (http://www.cbs.an).

Er is (dus) onderscheid tussen de door de BNA gepubliceerde officiële overheidsschuld

van 84,4% van het GDP en het werkelijke getal van 66,3% (zie PENAFC,

http://www.dataweb.nl/~cool/Papers/PENAFC/Index.html). Bij dit laatste is zelfs nog

geen rekening gehouden met het wegvallen van schulden van APNA.

Hoeveel de nieuwe entiteiten nog mogen lenen hangt ook af van het rente-percentage. Als

de rente 5% is mag men 100% van de inkomsten bijlenen. Als de rente lager is meer. Als

de rente hoger is minder. En Nederland past het verschil bij. Als in de komende paar jaar

de rente gaat stijgen dan moet Nederland dus meer bijpassen.

De volgende tabel geeft een overzicht. PM. Het verslag van de Centrale Bank geeft alleen

de overheidsinkomsten van het Land en Curacao. We nemen even aan dat dit alles is.

Official True

Netherlands Antilles (ANG million) 2004 2005 2005

GDP 5,771.1 5,771.1

Debt (official versus true) 4,870.8 3,826.8

% of GDP 84.4% 66.3%

Population (persons) 180,900

ANG per EUR 0.44

General government (Central Government and Curacao) Norm

(ANG million) 2003 2004 2005 3-yrs av. 5%

Revenues 1,346.7 1,349.1 1,616.2 1,437.3 71.9

% of GDP 25.1% 24.5% 28.1%

Allowable debt (ANG million) at different rates of interest

Rate of interest 3% 4% 5% 6% 7%

Interest payment 71.9 71.9 71.9 71.9 71.9

Allowable debt  2,395.6 1,796.7 1,437.3 1,197.8 1,026.7

Official debt 4,870.8 4,870.8 4,870.8 4,870.8 4,870.8

Relief (ANG million) 2,475.2 3,074.1 3,433.5 3,673.0 3,844.1

Relief (EUR million) 1,089.1 1,352.6 1,510.7 1,616.1 1,691.4

EUR per person 6,020 7,477 8,351 8,934 9,350

True debt 3,826.8 3,826.8 3,826.8 3,826.8 3,826.8

Relief (ANG million) 1,431.2 2,030.1 2,389.5 2,629.0 2,800.1

Relief (EUR million) 629.7 893.3 1,051.4 1,156.8 1,232.1

EUR per person 3,481 4,938 5,812 6,395 6,811

De kwijtgescholden schuld ligt waarschijnlijk tussen EUR 3481 en 9350 per Antilliaan.


