
College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten  

 

 

Adres kantoor Curaçao 

De Rouvilleweg 39 

Willemstad, Curaçao 

Telefoon (+5999)4619081  

 

Adres kantoor Sint Maarten 

Frontstreet 26 

Convent Building 

Philipsburg, Sint Maarten  

Telefoon (+1721) 5430331 

 

Adres kantoor Aruba 

L.G. Smith Boulevard 68 

La Piccola Marina 

Oranjestad, Aruba 

Telefoon (+297) 5832800 

 

E-mailk    info@cft.cw     

Internet   www.cft.cw 

  

Aan   

De minister van Financiën van Curaçao  

 

 

 

 

 

   

 

Datum  

1 maart 2022   

Ons kenmerk Uw kenmerk 

Cft 202200008  

Pagina Bijlage 

1/9  

 

Onderwerp 

Reactie op de vierde uitvoeringsrapportage 2021 

 

Geachte heer Silvania,  

 
Op 15 februari jl. ontving het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) de 

uitvoeringsrapportage (UR) van Curaçao over het vierde kwartaal van 2021. Met dit 

schrijven ontvangt u op basis van artikel 18 van de Rijkswet financieel toezicht Curaçao 

en Sint Maarten (Rft) de reactie van het Cft. Een afschrift van dit schrijven wordt aan 

de Staten en aan de minister-president van Curaçao verstuurd. 

 

Toetsingskader 

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

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

gegeven aan het bestuur van Curaçao en die op 24 december 2020 is bijgesteld.12
  

Vanwege de coronacrisis heeft de RMR aan Curaçao op diens verzoek toestemming 

verleend om, op basis van artikel 25 lid 1 van de Rft, voor 2021 af te wijken van de 

centrale begrotingsnorm van artikel 15 lid 1 sub a van de Rft. Daarbij wordt het 

uitgangspunt gehanteerd dat het tekort op de gewone dienst van het land over het jaar 

2021 zo groot mag zijn als de in 2021 toegekende liquiditeitssteun en eventuele 

binnenlands of buitenlands (in overeenstemming met de RMR) aangetrokken leningen 

die ingezet worden ter dekking van het begrotingstekort, minus het deel van de 

liquiditeiten dat besteed is aan uitgaven op de kapitaaldienst.  

 

 
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.   
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Op 29 oktober 2021 besloot de RMR om Curaçao voor het jaar 2021 vooralsnog een 

maximaal tekort toe te staan van ANG 488 miljoen.3 De verschillen tussen de 

kasbenadering en een baten-lasten-benadering dienen hierbij nog wel te worden 

betrokken.  

 

Oordeel  

De UR toont een voorlopig tekort op de gewone dienst van ANG 342 miljoen.4 Het 

voorlopige tekort voor 2021 is daarmee aanzienlijk lager dan het door de RMR 

maximaal toegestane tekort van ANG 488 miljoen voor het gehele jaar 2021. Het Cft 

vindt het positief dat Curaçao in de tweede helft van 2021 succes heeft geboekt met het 

invorderen van achterstallige betalingen. 

 

Vanwege een wijziging in de verwerking van de aangifte van de bijzondere 

invoerrechten op benzine is een bedrag van ANG 41 miljoen nog niet in de baten 

verantwoord op de gewone dienst. Ook de baten uit de afvalstoffenbelasting, ANG 15 

miljoen, zijn nog niet verantwoord in de baten op de gewone dienst.5 Bij de niet-

belastingbaten identificeert het Cft enkele risico’s. Zo was in de begroting 2021 een 

verhoging van de licentierechten voor een bedrag van ANG 25 miljoen opgenomen. 

Curaçao ziet af van de verhoging van de licentierechten, waarvoor een alternatieve 

vorm van financiering gevonden moet worden. De baten uit de stelpost van ANG 12 

miljoen voor activiteiten en diensten van de overheid waarvan de tarieven op basis van 

inflatieontwikkelingen of het profijtbeginsel aangepast kunnen worden, worden 

grotendeels niet gerealiseerd. Het Cft acht het gebruik van deze stelpost onwenselijk.  

 

Het Cft maakt zich zorgen over de ontwikkeling van de personeelslasten tot en met het 

vierde kwartaal. De onderliggende post salarissen, lonen en bezoldiging ligt weer bijna 

op het niveau van pre-corona jaar 2019. In de UR ontbreekt informatie over de regeling 

Vervroegde Vrijwillige Uittreding (VVU) en de impact daarvan op de personeelslasten. 

De realisatie op de post overwerk overschrijdt de prognose met ANG 10 miljoen. Het Cft 

heeft in zijn advies bij de derde UR Curaçao verzocht de ontwikkelingen met betrekking 

tot het overwerk in de vierde UR toe te lichten en aan te geven hoe overschrijdingen 

zullen worden gecompenseerd. Hieraan is nog geen opvolging gegeven. Het Cft vraagt u 

voor 31 maart a.s. een toelichting te geven op de ontwikkeling van de personeelslasten, 

de in- en uitstroom van personeel en de effecten van de VVU-regeling.  

 

Het Cft heeft meerdere malen gewezen op de zorgwekkende ontwikkeling dat de 

realisatie op goederen en diensten steeds verder verschuift naar het einde van het jaar. 

Hierdoor wordt de ruimte voor Curaçao om gedurende het jaar bij te sturen beperkt.  

 
3 BZK, kenmerk 2021-0000576713, Besluitvorming Rijksministerraad 29 oktober 2021 inzake liquiditeitssteun 

Curaçao vierde kwartaal 2021, d.d. 9 november 2021. 
4 In dit tekort is niet opgenomen het ontvangen bedrag aan bijzondere invoerrechten op benzine, dat vanwege 

een wijziging in de verwerking van de aangifte nog niet als opbrengst is verantwoord. Ook de baten uit 

afvalstoffenbelasting zijn niet in dit tekort verwerkt. Zie verdere toelichting hieronder. 
5 De afvalstoffenbelasting wordt geïnd door Aqualectra en is nog niet overgedragen aan het land. 
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Tot en met de vierde UR realiseert Curaçao ANG 162 miljoen aan goederen en diensten, 

68 procent van de jaarprognose. Desgevraagd geeft Curaçao ambtelijk aan te 

verwachten de hele jaarprognose, ANG 237 miljoen, te realiseren. Dit betekent dat er 

nog omvangrijke naboekingen zullen plaatsvinden. Het Cft maakt zich zorgen over de 

kwaliteit van het verplichtingenbeheer en wenst hierover en over eventuele 

naboekingen voor 31 maart a.s. geïnformeerd te worden.  

 

Conform artikel 18 lid 3 van de Rft dient Curaçao, indien er sprake is van een tekort op 

de gewone dienst, in de vierde UR aan te geven welke maatregelen worden 

voorgenomen ter compensatie van het tekort. Dit is door de RMR op 26 maart 2021 

bevestigd, waarbij Curaçao tevens is verzocht bij deze vierde UR aan te geven welke 

maatregelen worden genomen om de tekorten over 2020 te compenseren. Bij de 

aanbieding van de vierde UR over 2021 is niet aangegeven hoe met deze compensatie 

om te gaan. Het Cft verzoekt Curaçao dit alsnog te doen en wenst hierover voor 31 

maart a.s. geïnformeerd te worden.   

 

In de vierde UR is een uitgebreide rapportage opgenomen over de Roadmap naar een 

goedkeurende controleverklaring bij de jaarrekening van het land Curaçao. Het Cft acht 

dit een wenselijke ontwikkeling. Wel constateert het Cft dat de daadwerkelijke 

voortgang bij het verbeteren van het financieel beheer beperkt is. Bovendien blijken uit 

de rapportage significante knelpunten die een verbetering van het financieel beheer op 

de posten personeelslasten en verbruik van goederen en diensten in de weg staan. 

Gezien het grote beslag van deze posten op de begroting van het land, acht het Cft het 

noodzakelijk dat deze knelpunten op korte termijn worden geadresseerd. Ook is het van 

groot belang dat de overige deelprojecten van de Roadmap nu tot uitvoering worden 

gebracht. Het Cft wordt daarnaast graag geïnformeerd over een realistische datum voor 

het bereiken van de goedkeurende controleverklaring.6 

 

Toelichting 

Curaçao zet in de vierde UR de realisatiecijfers af tegen de jaarprognose, zoals deze is 

opgenomen in de maandrapportages sinds september 2021. Het Cft heeft in zijn reactie 

bij de derde UR aangegeven het gebruik van deze prognose realistischer te achten dan 

het gebruik van de vastgestelde begroting of de (ontwerp)begrotingswijziging (BW).7 

Het Cft heeft Curaçao in dezelfde reactie verzocht om de nieuwe jaarprognose te 

verwerken in de BW en de BW door de Staten te laten vaststellen. Aan dit verzoek is 

geen gehoor gegeven. Het Cft benadrukt nogmaals het belang van een actuele 

begroting en verzoekt Curaçao met klem om voortaan de begroting tijdig bij te stellen 

middels een BW, wanneer gewijzigde omstandigheden daartoe aanleiding geven.  

 

 

 

 
6 Conform de toelichting in de vierde UR zou de Program Board drie maanden na zijn instelling (op 13 oktober 

2021) hierover advies uitbrengen aan de minister van Financiën.  
7 Cft, kenmerk Cft 202100154, Reactie op de derde uitvoeringsrapportage 2021, d.d. 7 december 2021. 
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Gewone dienst 

In tabel 1 is de realisatie weergegeven van de gewone dienst tot en met het vierde 

kwartaal van 2019, 2020 en 2021. Daarnaast is de jaarprognose voor 2021 zoals door 

Curaçao opgenomen sinds de derde UR, en de realisatie tot en met het vierde kwartaal 

van 2021 ten opzichte van deze jaarprognose weergegeven.   

 

Tabel 1: Overzicht realisatie gewone dienst (in miljoenen ANG)8 

Gewone dienst 
4e UR 

2019 

4e UR 

2020 

4e UR 

2021 

Prognose 

2021 

4e UR 

t.o.v. 

prognose 

         

Baten  1.564 1.349 1.396 1.359 103% 

  Belastingen 1.411 1.221 1.254 1.187 106% 

  
Schenkingen en 

subsidies 
21 26 36 19 189% 

  Andere baten 132 102 107 153 70% 

         

Lasten  1.617 2.010 1.738 1.925 90% 

  Beloning van personeel 441 443 428 424 101% 

  Goederen en diensten 156 162 162 237 68% 

  
Afschrijving vaste 

activa 
91 100 76 102 75% 

  Interest 69 66 68 65 105% 

  
Subsidies & 

Overdrachten 
393 748 437 477 92% 

  Sociale zekerheid 466 491 567 611 93% 

  Andere uitgaven 0 0 0 10 0% 

         

Resultaat gewone dienst -53 -661 -342 -566 60% 

Bijzonder Invoerrecht 

Benzine 
48 17 41 41 100% 

Afvalstoffenbelasting 12 - 15 15 100% 

Resultaat totaal 7 -644 -286 -510 56% 

Bron: Uitvoeringsrapportage vierde kwartaal 2021 van Curaçao  

 

De UR toont tot en met het vierde kwartaal een negatief resultaat van de gewone dienst 

van ANG 342 miljoen. In verband met een wijziging in de verwerking van de aangifte 

van de bijzondere invoerrechten op benzine verantwoordt Curaçao een bedrag van ANG 

41 miljoen nog niet als opbrengst op de gewone dienst. In 2020 vond deze verwerking 

plaats aan het einde van het boekjaar. Het Cft gaat ervan uit dat Curaçao de baten uit 

de bijzondere invoerrechten op benzine in het boekjaar 2021 zal verwerken.  

 
8 In deze tabel is sprake van afronding op hele ANG miljoenen. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen in de 

tabel voorkomen.  
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Ook de baten uit de afvalstoffenbelasting zijn nog niet als opbrengst verwerkt op de 

gewone dienst. Desgevraagd geeft Curaçao aan dat de gerealiseerde baten uit 

afvalstoffenbelasting in 2021 ANG 15 miljoen bedragen en dat de verwerking van deze 

baten in de eerstvolgende UR wordt opgenomen.  

 

 

Baten 

Curaçao realiseert tot en met het vierde kwartaal 2021 ANG 1.396 miljoen aan baten, 

ANG 50 miljoen meer dan in 2020. De baten zijn evenwel nog niet op het niveau van 

2019. De totale belastingbaten tot en met het vierde kwartaal zijn circa 6 procent hoger 

dan de jaarprognose. De stijging wordt grotendeels verklaard door hogere baten uit de 

omzet-, onroerendezaak- en overdrachtsbelasting. De toename van de belastingbaten is 

enerzijds het gevolg van de herstellende economie, maar kan ook deels aan de 

invorderingsacties van de belastingdienst worden toegerekend. Dit betekent dat voor 

zover de invorderingsacties leiden tot baten over oude belastingjaren deze extra 

belastingbaten een incidenteel karakter kennen en geen blijvend effect zullen hebben 

op het niveau van de belastingbaten.    

 

De andere baten blijven met een realisatie van 70 procent achter bij de prognose. Dit 

wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het achterblijven van de baten uit erfpachten, het 

niet realiseren van de baten van Bureau Telecommunicatie & Post, achterblijvende 

overige baten, en door het niet doorvoeren van de voorgenomen verhoging van de 

licentierechten. De baten over 2021 van Bureau Telecommunicatie & Post worden 

volgens Curaçao pas verwerkt nadat het Bureau de jaarrekening heeft afgerond. Het Cft 

heeft begrepen dat het tarief voor de licentierechten ongewijzigd zal blijven. Het Cft 

verzoekt geïnformeerd te worden over een alternatief voor de verhoging van de 

licentierechten.  

 

De achterblijvende overige baten worden volgens Curaçao deels veroorzaakt door het 

niet tijdig registreren van niet-belastingbaten in de financiële administratie door de 

verschillende ministeries. Daarnaast is onder de post overige baten een stelpost 

opgenomen van ANG 12 miljoen voor activiteiten en diensten van de overheid waarvan 

de tarieven op basis van inflatieontwikkelingen of het profijtbeginsel aangepast kunnen 

worden. Curaçao verwacht maar een klein gedeelte van deze baten te realiseren, omdat 

er geen tariefswijzigingen zijn doorgevoerd. Het Cft merkt op dat toelichting op deze 

stelpost ontbreekt in de vierde UR en acht de hoogte van de stelpost niet reëel.  

 

Lasten 

De vierde UR toont ANG 1.738 miljoen aan lasten, een realisatie van 90 procent van de 

prognose. De achterblijvende lastenontwikkeling wordt met name verklaard door 

onderbesteding bij de post goederen en diensten. Curaçao realiseert op deze post tot en 

met het vierde kwartaal 2021 ANG 162 miljoen aan lasten, terwijl de jaarprognose ANG 

237 miljoen aan lasten toont.  



Kenmerk 

Cft 202200008 

Blad 

6/9 

 

 

 

  

Dit is een realisatie van 68 procent. Curaçao verwacht de hele jaarprognose te 

realiseren, maar stelt dat de ontvangst van liquiditeitssteun in september en november 

en onderbezetting bij het ministerie van Financiën als gevolg van Covid-19 hebben 

geleid tot een verschuiving in het administratieve proces. Dit betekent dat er nog 

naboekingen zullen plaatsvinden voor een bedrag van circa ANG 75 miljoen. Het Cft 

merkt op dat wanneer lasten pas aan het eind van het jaar worden geboekt, bijsturing 

op eventuele budgetoverschrijdingen onmogelijk is. Het Cft verzoekt het land om voor 

31 maart a.s. een afdoende toelichting te geven op deze naboekingen en het beperken 

van budgetoverschrijdingen.  

 

Het Cft maakt zich zorgen over de ontwikkeling van de personeelslasten. De 

onderliggende post salarissen, lonen en bezoldiging ligt weer bijna op het niveau van 

pre-corona jaar 2019. De salariskortingen die zijn doorgevoerd als voorwaarde voor 

liquiditeitssteun en de VVU-regeling lijken vooralsnog weinig effect te sorteren. 

Bovendien is er geen zicht op de structurele effecten van de regeling. In 2021 zijn 404 

medewerkers uitgestroomd onder deze regeling, waarvoor tot en met de vierde UR een 

bedrag van ANG 17 miljoen is uitgekeerd.   

 

De realisatie op de post overwerk, ANG 28 miljoen, overschrijdt de prognose van ANG 

18 miljoen. Het Cft heeft eerder aandacht gevraagd voor de hoogte en het 

ogenschijnlijk structurele karakter van het overwerk. In zijn advies bij de derde UR 

heeft het Cft Curaçao verzocht de ontwikkelingen met betrekking tot het overwerk in de 

vierde UR toe te lichten en aan te geven hoe overschrijdingen zullen worden 

gecompenseerd. Hieraan is geen opvolging gegeven. Het Cft roept Curaçao nogmaals 

op om een toelichting te geven op de ontwikkeling van de personeelslasten, waaronder 

overwerk, en op de ontwikkeling van het aantal fte in dienst van de overheid.  

 

Curaçao heeft in de Roadmap naar een goedkeurende verklaring over de jaarrekening 

een project opgenomen om de personeelsadministratie op te schonen en te 

digitaliseren. Uit de Roadmap-rapportage over december blijkt dat er geen financiële 

middelen beschikbaar zijn om dit project te kunnen uitvoeren. Het Cft acht dit project 

van groot belang om te kunnen sturen op de personeelslasten en roept Curaçao op om 

zo spoedig mogelijk middelen op de begroting te alloceren om dit project te kunnen 

uitvoeren.  

 

Tekorten en compensatie  

Curaçao begrootte in de vastgestelde begroting 2021 een tekort van ANG 823 miljoen 

op de gewone dienst. Dit tekort is in de vernieuwde prognose bijgesteld naar ANG 510 

miljoen.9 Tot en met het vierde kwartaal van 2021 is een tekort gerealiseerd van ANG 

342 miljoen. Het verwachte tekort voor 2021 valt daarmee binnen het door de RMR 

maximaal toegestane tekort van ANG 488 miljoen voor het gehele jaar 2021.  

 

 
9 Deze nieuwe prognose is door Curaçao opgenomen in de maandrapportages en uitvoeringsrapportages met 

ingang van september 2021. De prognose is niet in een begrotingswijziging verwerkt.  
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Curaçao is door de RMR verzocht in de UR over het vierde kwartaal 2021 een adequate 

toelichting op te nemen over de impact van de verschillen tussen de kasbenadering en 

de baten-lasten-benadering.10 Aan dit verzoek is niet voldaan. Het Cft verzoekt het land 

om zo spoedig mogelijk een afdoende toelichting te geven op de aansluiting tussen het 

maximaal toegestane tekort (gebaseerd op een kasbenadering) en het verwachte tekort 

voor 2021 (gebaseerd op een baten-lasten-benadering). 

 

Kapitaaldienst 

In tabel 2 is een overzicht van de kapitaaldienst opgenomen. De kapitaaldienst toont 

een overschot van ANG 284 miljoen tot en met het vierde kwartaal. Dit is voornamelijk 

het gevolg van de verwerking van de liquiditeitssteunleningen voor 2021 van ANG 244 

miljoen. Uit het in de vierde UR opgenomen liquiditeitsoverzicht blijkt dat per eind 

december 2021 een saldo resteert van ANG 253 miljoen. Curaçao heeft de in 2021 

verstrekte liquiditeitssteunleningen niet volledig hoeven aanwenden.  

 

Tabel 2: Overzicht realisatie kapitaaldienst (in miljoenen ANG)11 

Kapitaaldienst 
4e UR 

2019 

4e UR 

2020 

4e UR 

2021 

Prognose 

2021 

4e UR 

t.o.v. 

prognose 

         

Ontvangsten 340 853 491 821 60% 

  Afschrijvingen  91 100 76 102 75% 

  Ontvangen aflossingen  23 4 1 10 6% 

  Aangegane geldleningen 69 750 244 296 89% 

 Lening i.v.m. Girobank   170 170  

  Liquidatie deelnemingen 157 - - 29 0% 

  Reserves & voorzieningen - - - 214 0% 

         

Uitgaven 138 163 207 311 67% 

  Investeringen 129 50 24 133 18% 

  

Onttrekkingen aan 

reserves & voorzieningen 
- - 3 - - 

  Deelnemingen - 5 2 - - 

 Deelneming Girobank   170 170 100% 

  Aflossingen leningen 8 108 8 8 100% 

         

Saldo 202 689 284 510 56% 

Bron: Uitvoeringsrapportage vierde kwartaal 2021 van Curaçao  

 

 
10 BZK, kenmerk 2021-0000576849, Besluitvorming Rijksministerraad 29 oktober 2021, d.d. 9 november 2021.  
11 In deze tabel is sprake van afronding op hele ANG miljoenen. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen in de 

tabel voorkomen.  
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In de jaarprognose is een bedrag van ANG 133 miljoen opgenomen voor investeringen. 

Tot en met het vierde kwartaal bedraagt de realisatie ANG 24 miljoen, ofwel 18 procent 

van de prognose. Curaçao heeft in het vierde kwartaal investeringsuitgaven gedaan aan 

infrastructuur (ANG 2 miljoen), het verkavelen en bouwrijp maken van gronden (ANG 1 

miljoen) en overige kapitaaluitgaven (3 miljoen). Conform de prognose zou Curaçao tot 

en met het vierde kwartaal ANG 10 miljoen moeten hebben ontvangen aan aflossingen 

op uitgegeven leningen. Er is echter een bedrag ontvangen van ANG 1 miljoen. Het Cft 

verzoekt Curaçao nogmaals de gemaakte leningsovereenkomsten te specificeren en zo 

nodig voorzieningen te treffen.  

Financieel beheer  

In de vierde UR is een uitgebreide voortgangsrapportage opgenomen van de projecten 

die tezamen de Roadmap naar een goedkeurende controleverklaring bij de jaarrekening 

van Curaçao vormen. Uit de voortgangsrapportage komt naar voren dat de afgelopen 

periode voor diverse projecten is besloten een nieuwe strategie en/of trekker in te 

zetten. Op 13 oktober jl. zijn bovendien de leden van de program board officieel door 

de regering benoemd. 

 

Het Cft acht de rapportage een goed middel om de voortgang te monitoren. Uit de 

voortgangsrapportage komt naar voren dat er wederom onvoldoende voortgang is 

geboekt bij het verbeteren van het financieel beheer. Het is van groot belang dat alle 

deelprojecten nu ten uitvoer worden gebracht en dat Curaçao hier voldoende capaciteit 

voor vrijmaakt binnen het ambtelijk apparaat.   

 

Collectieve sector 

Conform artikel 23 van de Rft wijst Curaçao samen met Nederland tweejaarlijks, na 

advies van het Centraal Bureau voor de Statistiek van Curaçao en in samenwerking met 

het Centraal Bureau voor de Statistiek van Nederland, vóór 1 april aan welke 

rechtspersonen er met ingang van het volgende begrotingsjaar tot de collectieve sector 

behoren. Dit betekent dat de collectieve sector voor de jaren 2021 en 2022 uiterlijk op 

1 april 2020 vastgesteld had moeten zijn. Op 2 november 2021 heeft het Centraal 

Bureau voor de Statistiek van Curaçao advies uitgebracht aan de Raad van Ministers 

over de samenstelling van de collectieve sector. Het Cft verzoekt Curaçao zo snel 

mogelijk de collectieve sector vast te stellen voor de jaren 2021 en 2022 en vóór 1 april 

a.s. de collectieve sector voor de jaren 2023 en 2024 vast te stellen.   

 

Rentelastnorm en schuldpositie 

Op basis van de beschikbare gegevens stelt het Cft vast dat de rentelasten van Curaçao 

binnen de rentelastnorm van ANG 131 miljoen liggen.  

 

In het vierde kwartaal van 2021 is de overheidsschuld per saldo met ANG 50 miljoen 

toegenomen. De overheidsschuld komt ultimo 2021 uit op ANG 4.262 miljoen. De 

stijging van de schuldpositie is het gevolg van het aangaan van een lening voor de 

zevende tranche liquiditeitssteun van ANG 76 miljoen en een daling van de kortlopende 

schulden van ANG 26 miljoen.  
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Ten opzichte van de stand in de concept jaarrekening 2020 van Curaçao is de 

overheidsschuld in 2021 toegenomen met ANG 310 miljoen. Er werd voor ANG 414 

miljoen aan leningen bij Nederland aangegaan voor liquiditeitssteun (ANG 244 miljoen) 

en voor de afwikkeling van de Girobank (ANG 170 miljoen). De kortlopende schulden 

zijn in 2021 afgenomen met ANG 104 miljoen. De afname van de kortlopende schulden 

is het gevolg van aflossing van schulden bij, onder andere, het Algemeen Pensioenfonds 

Curaçao, de Sociale Verzekeringsbank en de Kustwacht.   

 

De schuldquote van Curaçao komt in 2021 uit op 90 procent van het bruto binnenlands 

product.12  

  

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 

 

 

Deze brief is in afschrift verstuurd aan: 

De voorzitter van de Staten van Curaçao 

De minister-president van Curaçao  

De secretaris-generaal van het ministerie van Financiën van Curaçao  

 

 
12 Bij de berekening van de schuldquote wordt uitgegaan van een bruto binnenlands product van ANG 4.748 

miljoen, ontleend aan de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, Quarterly Bulletin 2021-II, December 

2021. 


