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Onderwerp 

Advies bij de vastgestelde begroting 2021 Curaçao  

Geachte heer Gijsbertha,  

 

Op 7 januari jl. ontving het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) de 

vastgestelde begroting 2021 (hierna: begroting) van Curaçao. Hierbij ontvangt u op 

basis van artikel 12 van de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Rft) 

het advies van het Cft.  

 

Toetsingskader 

Het toetsingskader voor de beoordeling van de begroting wordt gevormd door de Rft, 

aangevuld met de aanwijzing die de Rijksministerraad (RMR) op 12 juli 2019 heeft 

gegeven aan het bestuur van Curaçao.12 Curaçao heeft op 8 december 2020 een 

verzoek ingediend bij de RMR om op grond van artikel 25 van de Rft van de 

begrotingsnormen van de Rft voor het begrotingsjaar 2021 te mogen afwijken.3 De RMR 

heeft op 18 december 2020 besloten in te stemmen met een afwijking van de centrale 

begrotingsnorm zoals vervat in artikel 15 lid 1 van de Rft.4 De mate waarin hiervan mag 

worden afgeweken, zal door de RMR op een later moment worden vastgesteld.    

 

Oordeel 

De begroting toont een tekort van ANG 822 miljoen voor het jaar 2021 waardoor niet 

aan artikel 15 lid 1 sub a van de Rft wordt voldaan. De meerjarenraming toont ook 

tekorten voor de jaren 2022 tot en met 2023.  

 
1 Staatsblad 2019, 279, Besluit van 12 juli 2019, houdende het geven van een aanwijzing aan het 

bestuur van Curaçao tot aanpassing van de begroting 2019, rekening houdend met de in artikel 15 van de 

Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten genoemde normen. 
2 Bij besluit van 24 november 2020, nummer 2020002389 is besloten dat de aanwijzing na het 

Kroonberoep in stand blijft maar alleen nog zal bestaan uit het naleven van de aflossingsovereenkomst 

tussen APC en Curaçao en zo mogelijk aanvullende aflossingen uit de overschotten op de gewone dienst 

in de komende jaren.  
3 Minister-president van Curaçao, zaaknummer 2020/045844, Beroep toepassing artikel 25, eerste lid, 

van Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten voor begroting 2021. 
4 BZK, kenmerk 2020-0000757582, Besluitvorming Rijksministerraad 18 december 2020, d.d. 18 

december 2020. 
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Het Cft tekent hierbij aan dat deze (meerjarige) ramingen van tekorten met majeure 

onzekerheid zijn omgegeven en dat toestemming voor afwijking van de centrale norm is 

voorbehouden aan de RMR. Van belang is daarom dat bij voorkomende 

begrotingswijzigingen en de tranches liquiditeitssteun steeds wordt uitgegaan van de 

meest recente economische prognoses en inzichten. Ook is in de meerjarenbegroting 

voor het jaar 2022 een bedrag van 240 miljoen (d.i. 5 procent van het bbp) aan 

steunmaatregelen begroot, terwijl het meer in de rede ligt dit vooralsnog als p.m.-post 

op te voeren.  

 

De begrote baten en lasten zijn niet toereikend onderbouwd, waardoor de begroting 

niet voldoet aan artikel 15 lid 2 sub b en sub c van de Rft. Onvoldoende is toegelicht 

waarom de begrote belastingbaten in 2021 afnemen ten opzichte van de belastingbaten 

in 2020. Ook de baten die voortkomen uit de per 1 april 2021 in te voeren Algemene 

Bestedingsbelasting (ABB), zijn onvoldoende toegelicht. Het Cft is van oordeel dat 

invoering van de ABB per 1 april a.s. niet haalbaar is en vraagt Curaçao met een 

realistisch tijdpad te komen. De belastingbaten zullen moeten worden herzien aan de 

hand van de uitkomsten van de Artikel-IV-consultatie van het IMF, die ten tijde van het 

schrijven van dit advies plaatsvindt. 

 

Uit de begroting blijkt tevens onvoldoende onderbouwing van de jaarlijks ANG 10 

miljoen aan hogere baten vanwege het profijtbeginsel, mede omdat hier nog geen 

wetgeving voor is aangenomen. De lasten voor de Covid-19-gerelateerde 

steunmaatregelen stijgen zonder afdoende onderbouwing van een (verwacht) niveau in 

2020 van ANG 165 miljoen naar een totaalsom van ANG 379 miljoen in 2021. Het Cft 

adviseert u de lasten voor steunmaatregelen te verlagen in lijn met het niveau van 

2020 en rekening te houden met de afbouw van het steunpakket in de tweede helft van 

dit jaar. De begroting beschrijft een daling van 18 procent van de lasten aan goederen 

en diensten ten opzichte van 2020, maar cijfermatig blijkt er een stijging van ruim 30 

procent ten opzichte van de door het Cft verwachte realisatie in 2020. De begroting 

geeft ook hierover geen heldere toelichting.  

 

In de begroting zijn voor zowel 2021 als meerjarig niet alle verwachte uitgaven en 

verwachte ontvangsten opgenomen. De regeringen van Curaçao en Nederland zijn op 2 

november 2020 de onderlinge regeling “landspakket Curaçao” (hierna: het landspakket) 

overeengekomen.5 De uit dit landspakket voortvloeiende lasten, investeringen en 

besparingen moeten nog in de begroting worden verwerkt, aan de hand van de nog op 

te stellen uitvoeringsagenda. Ook wordt u gevraagd de afwikkeling van het Girodossier 

in een begrotingswijziging te verwerken. Van belang is dan ook dat bij voorkomende 

begrotingswijzigingen en de tranches liquiditeitssteun steeds wordt uitgegaan van de 

meest actuele informatie over de realisatie van de in het landspakket overeengekomen 

maatregelen en de resultaten daarvan. 

 

 

 
5 Bijlage bij BZK 2020-0000634677, Akkoord Curaçao en Nederland inzake voorwaarden liquiditeitssteun, 

d.d. 2 november 2020. 
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Op basis van de beschikbare informatie is het Cft van oordeel dat de uitgaven en 

daarmee ook het tekort voor 2021 voor een aantal posten naar beneden dient te 

worden bijgesteld. De lasten voor goederen en diensten dienen te worden 

teruggebracht op basis van de realisatie in 2020 of een stijging dient voldoende te 

worden toegelicht en elders te worden gecompenseerd. Ook is het nog onduidelijk hoe 

de korting op de arbeidsvoorwaarden doorwerkt naar alle overheidsentiteiten (inclusief 

de premie-gefinancierde sector). De begrote storting in het schommelfonds in 2021 van 

ANG 88 miljoen is onvoldoende als de Carens-dagen niet op korte termijn verlengd 

worden en er geen aanvullende efficiencymaatregelen worden getroffen in de zorg. Het 

Cft gaat er daarom vanuit dat deze besparingsmaatregelen (of andere mitigerende 

maatregelen) zo snel als mogelijk worden geïmplementeerd, zodat een verdere 

bijstorting niet noodzakelijk is. Overigens is inmiddels op basis van de second opinion 

Curaçao Medical Center (CMC) door de Stichting Overheidsaccountantsbureau (SOAB) 

duidelijk dat de extra lasten als gevolg van ingebruikname van het CMC voor het land 

ANG 74 miljoen bedragen.6 Deze extra lasten dienen geheel door besparingen in de 

zorg te worden gedekt.  

 

De kapitaaldienst voor 2021 is sluitend. Daarmee wordt voldaan aan artikel 15 lid 1 sub 

b van de Rft. Op de kapitaaldienst zijn niet enkel noodzakelijke 

vervangingsinvesteringen en investeringen die gepaard gaan met het 

hervormingstraject zoals overeengekomen in het landspakket opgenomen. Daardoor 

kunnen de begrote investeringen neerwaarts worden bijgesteld. Totdat dit is gebeurd, 

plaatst het Cft een voorbehoud bij de kapitaaldienst. De rentelastnorm wordt niet 

overschreden waardoor wel wordt voldaan aan artikel 15 lid 1 sub c van de Rft. 

 

Op basis van artikel 12 lid 2 en 3 van de Rft doet het Cft u derhalve de volgende 

aanbevelingen: 

• Voorzie de begrote belastingbaten van een toereikende toelichting ten aanzien 

van de gehanteerde uitgangspunten. Ga hierbij uit van het realisatieniveau van 

2020 en pas daarop de meest recente groeiraming van het IMF toe.  

• Voorzie de baten die voortkomen uit de invoering van de ABB van een 

toereikende toelichting. Geef daarbij aan hoe de regeling eruit zal gaan zien en 

hoe dit leidt tot de begrote baten. 

• Stel de begrote lasten voor Covid-19-steunmaatregelen neerwaarts bij, in lijn 

met de realisatie in 2020. Houd rekening met de afbouw van het steunpakket in 

de tweede helft 2021.  

• Stel de begrote lasten voor goederen en diensten neerwaarts bij, in lijn met de 

realisatie in 2020. 

• Implementeer z.s.m. de verlenging van de Carens-dagen en de 

efficiëntiemaatregelen in de zorg. 

• Geef aan hoe de korting op arbeidsvoorwaarden wordt toegepast op alle 

overheidsentiteiten en op welke wijze er invulling is gegeven aan de 

maximering van de salarissen van topfunctionarissen. 

• Verwerk in een BW de (meerjarige) financiële uitwerking van het landspakket 

en licht deze toe. Indien er extra uitgaven noodzakelijk zijn, vragen het Cft u 

daarvoor compensatie aan te dragen.   

 
6 Het Cft zal op korte termijn nog reageren op de second opinion door CMC/HNO.  
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• Beperk de kapitaaldienst tot noodzakelijke vervangingsinvesteringen en 

investeringen die gepaard gaan met het hervormingstraject zoals 

overeengekomen in het landspakket. Regulier onderhoud dient onderdeel te zijn 

van de gewone dienst.  

• Voeg in de volgende BW een toelichting toe over mogelijke financiële risico’s 

ten aanzien van overheidsvennootschappen en hoe deze risico’s indien nodig in 

de begroting worden afgedekt. 

• Verwerk in de volgende BW de afwikkeling van het Girodossier.  

 

Het Cft verzoekt u conform artikel 12, lid 4 van de Rft binnen 14 dagen, dus uiterlijk op 

4 februari a.s., om een reactie waarin u aangeeft hoe Curaçao invulling geeft aan deze 

aanbevelingen. 

 

Toelichting 

 

In tabel 1 is een samenvatting opgenomen van het meerjarig beeld van de gewone 

dienst. Deze raming van het tekort voor 2021 en verder is met meer dan gemiddelde 

onzekerheid omgeven.  

 

Gewone dienst 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

                  

Baten  1.635 1.652 1.625 1.341 1.352 1.550 1.712 1.817 

Belastingen 1.436 1.412 1.471 1.168 1.156 1.347 1.502 1.597 

Schenkingen en subs. 20 24 22 22 18 18 18 18 

Andere inkomsten 179 216 132 150 178 185 192 202 

                  

Lasten 1.752 1.711 1.669 1.832 2.174 2.002 1.746 1.817 

Beloning van personeel 445 443 445 443 420 424 427 431 

Goederen en diensten 214 202 176 151 200 197 194 194 

Afschrijvingen 82 88 94 126 102 103 104 105 

Interest 63 70 68 67 65 65 74 74 

Subs. & Overdrachten  412 430 403 390 350 355 356 356 

Sociale zekerheid 489 475 467 488 518 517 507 507 

Andere uitgaven 47 4 17 3 141 101 84 149 

Covid-19-maatregelen  - -  - 165 379 240  - -  

Afronding  - 1 -1 -1 -1  - - -1 

                  

Resultaat -117 -59 -44 -491 -822 -452 -34 0 

Tabel 1: Meerjarig beeld gewone dienst (ANG miljoenen)7 

 

 

 
7 De jaren 2017, 2018 en 2019 zijn gebaseerd op de jaarrekeningen van 2017, 2018 en 2019. Het jaar 

2020 is gebaseerd op de maandrapportage november waarbij voor de maand december een inschatting is 

gemaakt. De jaren 2021 en verder zijn gebaseerd op de vastgestelde begroting 2021. De Covid-19-

maatregelen vallen in de begroting onder de categorieën subsidies & overdrachten en sociale zekerheid, 

in dit overzicht is daar een aparte categorie voor gemaakt.  
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Baten 

Het Cft constateert ten aanzien van de baten het volgende:  

• De in de begroting gehanteerde ramingen gaan voor 2021 uit van een toename van 

ANG 95 miljoen, gebaseerd op ANG 55 miljoen uit economische ontwikkeling en 

ANG 40 miljoen door (niet nader gespecificeerde) beleidswijzigingen. Curaçao 

begroot echter een daling van de belastingbaten van ANG 12 miljoen in vergelijking 

met de realisatie in 2020 (zie tabel 1). Dit verschil is in de begroting ontoereikend 

toegelicht. Het Cft adviseert de belastingbaten in de begroting aan te passen op 

basis van de ramingen die voortkomen uit de Artikel-IV-consultatie die ten tijde van 

het schrijven van dit advies plaatsvindt en toereikend toe te lichten. 

• Curaçao is voornemens om per 1 april 2021 de omzetbelasting te vervangen voor 

de ABB. De ABB zal volgens de begroting dezelfde baten moeten opbrengen als de 

omzetbelasting. In de begroting is niet toegelicht hoe de regeling er uit zal zien. 

Het Cft kan daardoor niet beoordelen of de voor de ABB opgenomen baten 

realistisch zijn en verzoekt u een nadere toelichting toe te voegen aan de begroting.  

• Curaçao begroot voor de periode 2021 tot en met 2024 jaarlijks ANG 10 miljoen 

aan hogere baten vanwege aanpassingen in indexeringen of het profijtbeginsel. De 

onderbouwing van deze baten is onvoldoende en omdat hier nog geen wetgeving 

voor is aangenomen, acht het Cft het in ieder geval voor 2021 onrealistisch dat 

deze baten worden gerealiseerd. 

 

Lasten 

 

Personeelslasten 

Curaçao begroot ANG 420 miljoen aan personeelslasten. In de begroting is verwerkt:  

• Een verlaging van 25 procent op het totale pakket arbeidsvoorwaarden van 

Statenleden en ministers. 

• Een nullijn voor ambtenaren en trendvolgers, een verlaging van het totale 

arbeidspakket van ambtenaren met 12,5 procent. 

• Met besparingen van circa ANG 25 miljoen in personeelslasten wordt door Curaçao 

voor 2021 invulling gegeven aan de in 2020 gestelde voorwaarden voor de tweede 

tranche liquiditeitssteun. 8 Ook de doorwerking naar subsidies blijkt voldoende uit 

de begroting.  

 

Niet is verwerkt:  

• De verlaging in vacatureruimte naar aanleiding van het beperken van de 

vakantiedagen. Curaçao geeft aan dat dit bezien wordt in het kader van de 

reorganisatie van het overheidsapparaat in combinatie met de vervroegd vrijwillige 

uitstroom-regeling (VVU-regeling). Het Cft verzoekt u de resultaten hiervan op te 

nemen in een eerste BW en wijst u op de eerder gemaakte afspraak dat deze 

vacatureruimte in de vorm van geld wordt ingeleverd. 

• Een nadere onderbouwing van de VVU-regeling zoals is verzocht in de 

ontwerpbegroting 2021. Deze onderbouwing ontbreekt nog steeds, waardoor niet 

kan worden getoetst of de personeelslasten meerjarig juist zijn begroot. Het Cft 

verzoekt u dit, naast de toegezegde presentatie, toe te voegen aan een eerste BW.  

 
8 De besparingen zijn niet meerjarig in de begroting opgenomen. Curaçao geeft in de begroting aan de 

besparing op personeelslasten in 2021 te evalueren.  
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• Ook is nog niet duidelijk hoe de korting wordt toegepast op alle overheidsentiteiten 

inclusief de premie-gefinancierde instellingen en op welke wijze er invulling is 

gegeven aan de maximering van de salarissen van topfunctionarissen. 

 

Verbruik goederen en diensten 

Curaçao licht in de begroting toe dat de lasten onder de categorie goederen en diensten 

met 18 procent naar beneden zijn bijgesteld ten opzichte van 2020 vanwege 

economische krimp en vanwege efficiencymaatregelen. Het Cft constateert echter een 

cijfermatige toename ten opzichte van de verwachte realisatie 2020 van circa ANG 50 

miljoen. De subcategorieën “Overig uitbesteed werk” en “Andere Spec. Goed. & 

Diensten” veroorzaken de belangrijkste toename van deze lasten zonder een heldere 

toelichting. Het Cft adviseert u de genoemde subcategorieën naar beneden bij te stellen 

in lijn met de realisatiecijfers van 2020.  

 

Subsidies en overdrachten 

Curaçao heeft naar aanleiding van de gestelde voorwaarden bij de tweede tranche 

liquiditeitssteun en op basis van een eigen doorlichting de subsidies met circa 18 

procent naar beneden bijgesteld. Hiermee wordt ANG 40 miljoen bespaard.  

 

Sociale zekerheid 

Ten opzichte van de realisatie in 2020 begroot Curaçao ANG 30 miljoen hogere lasten 

voor sociale zekerheid (zie tabel 1). Deze verhoging komt voornamelijk voort uit hogere 

lasten voor pensioenuitgaven en wachtgelden. Onduidelijk is wat hiervan de 

achtergrond is. Het Cft adviseert u om een toereikende toelichting aan de begroting toe 

te voegen of de betreffende onderdelen neerwaarts aan te passen conform de realisatie 

in 2020.  

 
Andere uitgaven: schommelfonds 

Vanaf 2021 wordt een jaarlijkse storting in het schommelfonds begroot zoals 

opgenomen in tabel 2.  

 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Storting schommelfonds 0 0 88 62 50 77 

Tabel 2: Storting schommelfonds (ANG miljoenen) 

 

Hiermee wordt de stijging in de categorie andere uitgaven deels verklaard (zie tabel 1). 

De aanvulling van het schommelfonds komt voort uit de wettelijke verplichting van het 

land om tekorten in de fondsen aan te zuiveren. Het Cft wijst al jaren op de noodzaak 

tot hervormingen in de zorg en de sociale fondsen en betreurt dat, ondanks 

herhaaldelijk rappel, in 2021 toch de situatie ontstaat dat jaarlijks forse stortingen in 

het schommelfonds noodzakelijk zullen zijn om het grote verschil tussen baten en 

lasten in de sociale fondsen te compenseren. Het Cft adviseert u dringend om spoedig 

actie te ondernemen, zodat vanaf 2022 een storting aan het schommelfonds wordt 

vermeden.  
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De begrote storting in 2021 van ANG 88 miljoen is gebaseerd op de verlenging van de 

Carens-dagen per 1 januari 2021 die moet leiden tot een besparing van ANG 5 miljoen 

en de realisatie van de taakstelling in de zorg van ANG 70 miljoen per jaar. Beide 

aannames vragen nadrukkelijk aandacht en snelle acties. Het Cft gaat ervan uit dat 

indien de verlenging van Carens-dagen niet op zeer korte termijn wordt gerealiseerd 

elders compensatie wordt gevonden.  

 

Andere uitgaven: reservering voor aflossing lening inzake Girobank 

De RMR heeft op 18 december jl. haar voorwaardelijke akkoord gegeven voor het 

verstrekken door Nederland van een lening aan Curaçao, waardoor met de 

gecontroleerde afwikkeling van Girobank N.V. kan worden aangevangen. Curaçao 

begroot met ingang van 2021 een jaarlijkse reservering van ANG 25 miljoen in verband 

met de aflossingen op deze lening, welke zullen aanvangen drie jaar na de 

verstrekking. Tegenover deze reservering staat een jaarlijkse verhoging van baten van 

ANG 25 miljoen door verhoging van de licentierechten. Zowel de begrote baten als de 

realisatie dienen in de begroting te worden aangepast.  

 
Covid-19-steunmaatregelen  

Curaçao begroot meerjarig steunmaatregelen zoals opgenomen in tabel 3. De lasten 

voor steunmaatregelen zijn zowel in 2021 als in 2022 aanzienlijk hoger dan de 

realisatie van 2020. Een (cijfermatige) onderbouwing ontbreekt hiervoor echter. Het Cft 

is van mening dat de lasten voor steunmaatregelen te hoog zijn begroot. Het Cft 

adviseert u de lasten voor steunmaatregelen in 2021 te verlagen in lijn met het niveau 

van 2020 en rekening te houden met de afbouw van het steunpakket in de tweede helft 

van 2020. Voor 2022 kan hiervoor een p.m. post worden opgevoerd. Ook wordt u 

gevraagd rekening te houden met het voornemen van Nederland om de financiering van 

de directe voedselhulp door Nederland vanaf tweede helft 2021 af te bouwen. 

 

 2020 2021 2022 

Totaal steunmaatregelen 165 379 240 

NOW 90 180 180 

Scholingsbudget 2 19 12 

Tegemoetkoming vaste lasten 24 90 0 

Noodvoorziening zelfstandigen 20 42 48 

Noodvoorziening baanverliezers 12 19 0 

Weerbaarheid onderstand 17 29 0 

Tabel 3: Steunmaatregelen (ANG miljoenen)9 

 

Kapitaaldienst 

In tabel 4 is een samenvatting opgenomen van het meerjarig beeld van de 

kapitaaldienst.  

  

 
9 Het jaar 2020 is gebaseerd op de maandrapportage november waarbij voor de maand december een 

inschatting is gemaakt. De jaren 2021 en 2022 zijn gebaseerd op de vastgestelde begroting 2021.  
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Kapitaaldienst 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

                  

Baten 193 95 359 845 963 567 148 115 

Afschrijvingen vaste activa 82 88 93 92 102 103 104 105 

Aflossingen op lening u/g 4 4 0 4 10 10 10 10 

Aangegane geldleningen o/g 60 0 69 750 823 454 34 0 

Liquidatie deelnemingen 0 0 196 0 28 0 0 0 

Toev. aan reserves & voorz. 47 4 0 0 0 0 0 0 

Afronding -  -1 1 -1 -  -  -  -  

         

Lasten 219 180 161 151 141 113 114 115 

Investeringen 162 159 152 38 133 105 106 107 

Ontt. aan reserves & voorz. 4 13 0 0 0 0 0 0 

Deelnemingen 45 0 0 5 0 0 0 0 

Aflossingen langlopende leningen 8 8 8 108 8 8 8 8 

Afronding -  -  1 -  -  -  -   - 

                  

Totaal  -26 -85 198 694 822 454 34 0 

Tabel 4: Meerjarig beeld kapitaaldienst (ANG miljoenen)10 

 

Het Cft constateert ten aanzien van de kapitaaldienst het volgende:  

• Op de kapitaaldienst zijn niet alleen noodzakelijke vervangingsinvesteringen 

opgenomen of investeringen die gepaard gaan met het hervormingstraject zoals 

overeengekomen in het landspakket. Zo is het Cft er op basis van de huidige 

toelichting  

• niet van overtuigd dat het cameraproject, het aanleggen van een turborotonde, 

vervanging van verkeerslichtlampen, dossier ELK en de automatisering van Wega di 

Number Korsou noodzakelijke en urgente investeringen zijn en adviseert u deze te 

heroverwegen en/of nader te onderbouwen.  

• Het Cft adviseert de hoogte van de begrote investeringen neerwaarts bij te stellen.  

• Op de kapitaaldienst is voor 2021 ANG 823 miljoen opgenomen aan liquiditeitssteun 

ter compensatie van het tekort op de gewone dienst. In 2020 is er ANG 668 miljoen 

verstrekt aan liquiditeitssteun. Het Cft adviseert de RMR separaat over de 

liquiditeitssteun 2021 en zal dan ook inhoudelijk ingaan op de hoogte van dit 

onderdeel op de kapitaaldienst.  

• De begroting houdt nog geen rekening met de uitvoering van maatregelen die 

voortkomen uit het landspakket. Wel is op de kapitaaldienst voor ANG 27 miljoen 

aan lasten opgenomen in het kader van de groeistrategie. Hiertoe is geen 

specificatie aangeleverd.  

• Het Cft adviseert verkaveling en investeringen (aanschaf, bouw en/of renovatie) in 

overheidsgebouwen in de meest brede zin onderdeel te laten zijn van de plannen 

van het grond- en vastgoedbedrijf in oprichting (onderdeel van het landspakket). 

 
10 Op basis van de jaarrekeningen 2017, 2018 en 2019. Het jaar 2020 is gebaseerd op de 

maandrapportage november waarbij voor de maand december een inschatting is gemaakt. De jaren 2021 

en verder zijn gebaseerd op de vastgestelde begroting.  
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• Reguliere onderhoudskosten betreffende overheidsgebouwen dienen verantwoord te 

worden op de gewone dienst. Het jaarlijkse onderhoud van sociale woningen zou 

onderdeel moeten zijn van de begroting van de stichting die deze woningen in 

eigendom heeft.  

• De investering in het Masterplan Toerisme dient in lijn met eerder verkregen advies 

van het CBS te worden begroot op de gewone dienst.  

• De aflossingen/herfinancieringen van de bulletleningen voor liquiditeitssteun in 

2022 zijn in de begroting niet opgenomen. 

 

Leningen en schuldquotes 

Curaçao heeft voor ANG 823 miljoen aan geldleningen in de begroting opgenomen voor 

het jaar 2021. De schuld van de collectieve sector zou daardoor in 2021 uitkomen op 86 

procent en de overheidsschuld op 91 procent van het bbp.11 

 

Risico’s overheidsentiteiten 

Voor het jaar 2021 zijn geen dividenden van overheidsvennootschappen begroot. In de 

begroting wordt verder geen rekening gehouden met financiële risico’s die de Covid-19-

crisis meebrengt ten aanzien van de overheidsvennootschappen. Het Cft adviseert u om 

de financiële risico’s per overheidsvennootschap in kaart te brengen en de financiële 

gevolgen voor de overheid in de begroting te verwerken. 

 

Vaststellen collectieve sector 

Op grond van artikel 23 lid 1 had uiterlijk 1 april 2020 de collectieve sector voor de 

begrotingsjaren 2021 en 2022 moeten worden vastgesteld door Curaçao en de minister 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, na advies van het Centraal Bureau voor 

de Statistiek en het Centraal Bureau voor de Statistiek in Nederland. Graag ontvangt 

het Cft op korte termijn alsnog deze vaststelling.  

 

Overige begrotingsdocumenten 

Het Cft stelt vast dat een inhaalslag is gemaakt met het bijwerken van de 

achterstanden ten aanzien van de jaarrekeningen. Het Cft is nog wel in afwachting van 

de aanbieding van de jaarrekeningen tot en met 2019. Daarnaast verwacht het Cft nog 

een door de Staten goedgekeurde tweede BW 2020.   

 

Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Hoogachtend, 

De voorzitter van het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten 

Prof. dr. R.H.J.M. Gradus  

 

 

 
11  Op basis van een bbp in 2021 van ANG 4.923 miljoen (IMF, juni 2020). 
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Deze brief is in afschrift verstuurd aan:  

De minister-president van Curaçao  

De secretaris-generaal van het ministerie van Financiën van Curaçao 

 


