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Onderwerp 

Reactie op de vierde uitvoeringsrapportage 2021 

 

 

Geachte heer Irion, 

 

Op 16 februari jl. ontving het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) 

de uitvoeringsrapportage (UR) 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 op de vierde UR van 2021. Een afschrift van dit 

schrijven wordt aan de Staten en aan de minister-president van Sint Maarten verstuurd. 

 

Toetsingskader 

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

aangevuld met de aanwijzing die de Rijksministerraad (RMR) in september 2015 heeft 

gegeven aan het bestuur van Sint Maarten.1 Vanwege de coronacrisis heeft de RMR aan 

Sint Maarten op diens verzoek2 toestemming verleend om, op basis van artikel 25 lid 1 

van de Rft, voor het jaar 2021 af te mogen wijken van de centrale begrotingsnorm uit 

artikel 15 lid 1 van de Rft. Daarbij mag het tekort van het land Sint Maarten over het 

jaar 2021 zo groot zijn als de in 2021 toegekende liquiditeitssteun en eventuele (na 

goedkering van de RMR) binnen- of buitenlands aan te trekken liquiditeiten die ingezet 

worden ter dekking van het begrotingstekort.3 De verschillen tussen de kas-benadering 

en de baten-lasten-benadering dienen hierbij nog te worden betrokken. 

 

 

 

 

 
1 De RMR heeft op 19 april 2019 besloten tot verlenging van de aanwijzing, maar over de nieuwe termijnen 

heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden. 
2 Minister-president van Sint Maarten, Verzoek tot besluit tot afwijking van de normen, genoemd in artikel 15 
van de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten, d.d. 4 december 2020. 
3 Ministerie van BZK, kenmerk 2020-0000736702, Verzoek toepassing art. 25 Rft voor begrotingsjaar 2021. 
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Oordeel 

De vierde UR toont een voorlopig tekort op de gewone dienst van ANG 142 miljoen. Het 

verwachte tekort voor 2021 valt daarmee binnen het door de RMR maximaal toegestane 

tekort van ANG 174 miljoen voor het gehele jaar 2021. Vooral vanwege de 

onderbesteding in goederen en diensten is het verwachte tekort lager dan was begroot 

(ANG 241 miljoen). Opgemerkt moet worden dat hierbij nog geen rekening is gehouden 

met eventuele na-boekingen. Ook is het verplichtingenbeheer van Sint Maarten niet op 

orde. Het Cft wenst over de eventuele na-boekingen voor 31 maart a.s. geïnformeerd te 

worden. De personeelslasten zijn tot en met het vierde kwartaal van 2021 ANG 7 

miljoen hoger dan begroot. Dit is opvallend gelet op de openstaande vacatures en de 

doorvoering van de korting op de arbeidsvoorwaarden. Het Cft wenst ook over de wijze 

waarop de korting in 2021 is doorgevoerd voor 31 maart a.s. nader geïnformeerd te 

worden.  

 

Het herstel van het cruise- en verblijftoerisme in de tweede helft van 2021 is niet terug 

te zien in de belastingbaten. Tot en met het vierde kwartaal van 2021 blijven de 

belastingbaten met ANG 7 miljoen achter bij de begroting. Ondanks een aantrekkende 

economische groei in 2021 is de realisatie van de belastingbaten gelijk aan 2020. In 

vergelijking met 2019 blijven de belastingbaten significant achter (ANG 62 miljoen). Om 

de belastingbaten te verhogen adviseert het Cft Sint Maarten om op korte termijn 

samen met het Audit Team Sint Maarten een project te starten om de compliance te 

verhogen.  

 

De (belasting)opbrengsten op Sint Maarten zijn ook in vergelijking met Curaçao en 

Aruba aan de lage kant. Dit is zorgelijk aangezien Sint Maarten niet voldoende baten 

genereert om de jaarlijkse lasten te dekken en overschotten te genereren. Het is 

daarom belangrijk dat Sint Maarten op korte termijn invulling geeft aan de 

aanbevelingen uit het rapport van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) van maart 

2021 inzake belastinghervormingen. Het betreft in bijzonder de aanbevelingen over een 

casinobelasting, verhoging van accijnzen en de invoering van een importheffing op 

goederen. Momenteel zijn particulieren op Sint Maarten vrijgesteld van belasting bij het 

importeren van goederen. Dit is een onwenselijke situatie omdat particulieren uitwijken 

naar online aankopen, waardoor Sint Maarten belastinginkomsten misloopt. 

 

Sint Maarten begrootte in 2021 ANG 123 miljoen aan lasten voor 

coronasteunmaatregelen. De steunmaatregelen zijn per 1 oktober jl. beëindigd. Uit de 

vierde UR blijkt dat Sint Maarten in 2021 ANG 52 miljoen aan coronasteunmaatregelen 

heeft gereserveerd, waarvan ANG 31 miljoen voor de loonsubsidieregeling. Sint Maarten 

gaf aan dat het aanvraagportaal voor de loonsubsidie op 15 december jl. is gesloten. 

Het is nog wel mogelijk voor werkgevers om benodigde additionele informatie aan te 

leveren.  
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Het Cft heeft Sint Maarten gevraagd een deadline te stellen voor het aanleveren van 

aanvullende informatie. De controle van de loonsubsidie door een toets op de feitelijke 

omzetdaling en de feitelijke uitkering aan werknemers zijn nog niet afgerond. Het Cft 

adviseerde in gesprek met de minister van Financiën op 23 februari jl. om de controles 

op de loonkostensubsidieprogramma’s voor 2020 en 2021 op respectievelijk 1 april a.s. 

en 1 mei a.s. af te ronden. Daarna zal zo snel mogelijk een aanvang moeten worden 

gemaakt met het terugvorderen van de te veel betaalde loonkostensubsidie. 

Conform artikel 18 lid 3 van de Rft dient Sint Maarten, indien uit de UR over het vierde 

kwartaal blijkt dat er sprake is van een tekort op de gewone dienst, in de vierde UR aan 

te geven welke maatregelen er genomen moeten worden ter compensatie van het 

tekort. Dit is door de RMR op 23 april jl. bevestigd, waarbij Sint Maarten 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 is niet 

aangegeven hoe met deze compensatie om te gaan. Het Cft verzoekt Sint Maarten dit 

alsnog te doen en wenst hierover voor 31 maart a.s. geïnformeerd te worden. 

 

Ter verbetering van het financieel beheer geeft Sint Maarten op dit moment uitvoering 

aan een drietal projecten. Het is cruciaal dat Sint Maarten voldoende capaciteit 

beschikbaar stelt om de aanbevelingen die uit deze projecten volgen op korte termijn te 

implementeren. Het Cft gaat er van uit dat Sint Maarten alles in werking stelt om de 

gestelde deadlines te behalen. Het Cft verzoekt Sint Maarten verder om in de eerste UR 

van 2022 de actuele stand van zaken met betrekking tot de uitstaande korte schulden 

op te nemen. 

 

Toelichting  

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 zijn de begrote baten en lasten voor 2021 

en het percentage van realisatie tot en met het vierde kwartaal van 2021 ten opzichte 

van de begroting 2021 weergegeven. 
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Tabel 1: Overzicht realisatie gewone dienst 2021 (miljoenen ANG) 

Gewone dienst 
 
 
  

Realisatie 
tot en 

met Q4 
2019 

Realisatie 
tot en 

met Q4 
2020 

Realisatie 
tot en 

met Q4 
2021 

VB 2021 Percentage 
ten 

opzichte 
van de VB 

2021 

         

Baten  434 355 365 372 98% 

Belastingen 350 288 288 306 94% 

Vergunningen 21 11 14 12 117% 

Licenties en concessies 45 34 42 40 105% 

Overige baten 18 21 20 14 143% 

         

Lasten  469 552 507 613 83% 

Personeelslasten 206 194 197 190 104% 

Goederen en diensten 107 108 95 164 58% 

Sociale voorzieningen 28 34 35 26 135% 

Afschrijving 11 11 9 9 100% 

Subsidies 100 103 103 79 130% 

COVID-19 specifieke kosten - 85 52 123 42% 

Studiebeurzen 3 3 3 4 75% 

Bank en rentelasten 13 13 12 12 100% 

Overig (reservering) - - - 6 - 

         

Resultaat  -35 -197 -142 -241 59% 

Bron: vierde UR 2019, 2020, 2021 en vastgestelde begroting 2021 

 

Baten 

Sint Maarten geeft aan dat de economie herstelt, met name door het aantrekken van 

het cruise- en verblijfstoerisme in de tweede helft van het jaar. Gezien het economisch 

herstel verwachtte het Cft dat de totale baten in 2021 boven de begroting zouden 

uitkomen.4 Dit is echter niet gerealiseerd. Sint Maarten realiseert in 2021 ANG 365 

miljoen aan baten en blijft daarmee ANG 7 miljoen achter ten opzichte van de 

begroting. Dit komt onder andere door een lagere realisatie van loon- en 

inkomstenbelasting, belasting op de bedrijfsomzetten en winstbelasting. De realisatie 

van de belastingbaten in 2021 bedraagt tot en met het vierde kwartaal ANG 288, en 

blijft daarmee gelijk aan 2020. Ten opzichte van 2019 blijven de belastingbaten 

significant achter (ANG 62 miljoen). Om de belastingbaten te verhogen adviseert het 

Cft Sint Maarten om op korte termijn belastinghervormingen door te voeren en de 

compliance te verhogen. 

 

Vanwege tekortkomingen in de financiële administratieve organisatie van Sint Maarten 

blijkt het niet mogelijk om de overige baten (ANG 20 miljoen) verder toe te bedelen aan 

de juiste belastings- en vergunningssoorten. Het Cft herhaalt zijn advies om de 

administratieve beperkingen op te lossen, zodat alle baten juist gealloceerd kunnen 

worden. 

 
4 Cft, kenmerk 202100146, Reactie op de derde uitvoeringsrapportage 2021, d.d. 26 november 2021. 
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Lasten 

Sint Maarten realiseert tot en met het vierde kwartaal 83 procent van de begrote lasten 

voor 2021. Op de post goederen en diensten is sprake van een forse onderbesteding 

(42 procent). Dit wordt met name veroorzaakt door het niet uitvoeren van projecten die 

wel begroot waren. De achterblijvende lastenontwikkeling wordt met name verklaard 

door een onderbesteding in 2021 op de post COVID-19 specifieke kosten (58 procent) 

vanwege het aflopen van de coronasteunmaatregelen per 1 oktober jl. Opgemerkt moet 

worden dat hierbij nog rekening is gehouden met eventuele na-boekingen. Ook is het 

verplichtingenbeheer van Sint Maarten niet op orde. Het Cft wenst over de eventuele 

na-boekingen voor 31 maart a.s. geïnformeerd te worden. 

 

Sociale voorzieningen 

Sint Maarten realiseert tot en met het vierde kwartaal van 2021 significant meer dan de 

begrote uitgaven aan sociale voorzieningen (134 procent). Sint Maarten geeft aan dat 

de lasten van de sociale voorzieningen met name zijn gestegen doordat de kosten van 

de overheidsziektekostenregeling (OZR) hoger zijn dan begroot. Het Cft herhaalt hier 

wederom het advies om de noodzakelijke hervormingen in het zorgstelsel spoedig door 

te voeren, om zo de betaalbaarheid en continuïteit van de zorg te garanderen. Hierbij 

wijst het Cft onder andere op het belang van een tijdige invoering van generieke 

medicijnen. Het Cft heeft Sint Maarten al meerdere malen gewezen op deze belangrijke 

en relatief eenvoudig door te voeren stap. Tot op heden heeft de invoering van 

generieke medicijnen niet plaatsgevonden. 

 

Personeelslasten 

De personeelslasten tot en met het vierde kwartaal van 2021 zijn ANG 7 miljoen hoger 

dan begroot. Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2020 komen de personeelslasten 

ANG 3 miljoen hoger uit. Dit is opvallend gelet op de openstaande vacatures en de 

doorvoering van de korting op de arbeidsvoorwaarden. Het Cft wenst hierover voor 31 

maart a.s. nader geïnformeerd te worden. Sint Maarten geeft aan dat er in 2021 ANG 4 

miljoen aan vakantiegeld uit 2020 is uitgekeerd en dat de kosten van de OZR hoger zijn 

uitgevallen dan begroot. Een verdere toelichting op de ontwikkeling van de 

personeelslasten wordt in de vierde UR echter niet gegeven. Om een goed beeld te 

krijgen van de ontwikkeling van de personeelslasten, vraagt het Cft u hierover expliciet 

te rapporteren in de uitvoeringsrapportages over 2022.  

 

Coronasteunmaatregelen 

Sint Maarten begrootte in 2021 ANG 123 miljoen aan lasten voor 

coronasteunmaatregelen. De steunmaatregelen zijn per 1 oktober jl. beëindigd. Uit de 

vierde UR blijkt dat Sint Maarten in 2021 ANG 52 miljoen aan coronasteunmaatregelen 

heeft gereserveerd, waarvan ANG 31 miljoen voor de loonsubsidieregeling. Sint Maarten 

gaf aan dat het aanvraagportaal voor de loonsubsidie op 15 december jl. is gesloten. 

Het is nog wel mogelijk voor werkgevers om benodigde additionele informatie aan te 

leveren. Het Cft heeft Sint Maarten gevraagd een deadline te stellen voor het 

aanleveren van aanvullende informatie.  
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De controle van de loonsubsidie door een toets op de feitelijke omzetdaling en de 

feitelijke uitkering aan werknemers zijn nog niet afgerond. Het Cft adviseerde in 

gesprek met de minister van Financiën op 23 februari jl. om de controles op de 

loonkostensubsidieprogramma’s voor 2020 en 2021 op respectievelijk 31 maart a.s. en 

1 mei a.s. af te ronden. Daarna zal zo snel mogelijk een aanvang moeten worden 

gemaakt met het terugvorderen van de te veel betaalde loonkostensubsidie. 

 

Tekorten en compensatie  

In 2021 begrootte Sint Maarten een tekort op de gewone dienst van ANG 241 miljoen. 

Tot en met het vierde kwartaal van 2021 is een tekort gerealiseerd van ANG 142 

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

maximaal toegestane tekort van ANG 174 miljoen voor het gehele jaar 2021. Het Cft 

verzoekt het land om zo spoedig mogelijk een 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).  

 

Conform artikel 18 lid 3 van de Rft dient Sint Maarten, indien uit de UR over het vierde 

kwartaal blijkt dat er sprake is van een tekort op de gewone dienst, in de vierde UR aan 

te geven welke maatregelen er genomen moeten worden ter compensatie van het 

tekort. Dit is door de RMR op 23 april jl. bevestigd, waarbij Sint Maarten 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 is niet 

aangegeven hoe met deze compensatie om te gaan. Het Cft verzoekt Sint Maarten dit 

alsnog te doen en wenst hierover voor 31 maart a.s. geïnformeerd te worden. 

 

Kapitaaldienst 

In tabel 2 is de realisatie weergegeven van de kapitaaldienst tot en met het vierde 

kwartaal van 2019, 2020 en 2021. Daarnaast is het percentage van de realisatie tot en 

met het vierde kwartaal van 2021 ten opzichte van de begroting 2021 weergegeven. 
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Tabel 2: Overzicht realisatie kapitaaldienst 2021 (miljoenen ANG) 

Kapitaaldienst 

Realisatie 
tot en 

met Q4 
2019 

Realisatie 
tot en 

met Q4 
2020 

Realisatie 
tot en 

met Q4 
2021 

VB 2021 Percentage 
ten opzichte 

van de VB 
2021 

         

Ontvangsten      

Opname geldlening - - 118 56 211% 

Afschrijvingen 11 11 9 9 100% 

Financiering DPO (Trust 
Fund) - - - 32 

 
0% 

Overschot kapitaaldienst 5 2 - -  

         

Uitgaven      

Aflossing leningen 8 8 9 9 100% 

Studieleningen 5 4 4 5 80% 

Investeringen 5 4 1 83 1% 

         

Saldo -2 -3 113 0 - 

Bron: vierde UR 2019, 2020, 2021 en vastgestelde begroting 2021 

 

Tot en met het vierde kwartaal van 2021 hebben kapitaalverstrekkingen 

plaatsgevonden voor een bedrag van ANG 1 miljoen. Daarnaast verstrekte Sint Maarten 

in 2021 voor ANG 4 miljoen aan studieleningen en viel er in 2021 ANG 9 miljoen vrij 

aan middelen in verband met afschrijvingen en aflossingen van studieleningen. 

 

In dit verband wijst het Cft op de voorgenomen investeringen voor de bouw van een 

nieuwe gevangenis, financieel beheer, de herstructurering van de Belastingdienst en de 

afbouw van een school die verband houden met de uitvoering van het Landspakket. In 

het advies bij de ontwerpbegroting 2022 heeft het Cft Sint Maarten geadviseerd om 

voorgenomen investeringen te voorzien van concrete onderbouwing en waar mogelijk te 

verwijzen naar de plannen van aanpak die voortkomen uit de uitvoering van het 

Landspakket.5 Daarnaast dient iedere voorgenomen investering te worden voorzien van 

een bestedingsplan waarbij tevens wordt toegelicht welke effecten de investeringen 

hebben op de meerjarenbegroting (afschrijvingen, onderhoud, e.d.). 

 

Financieel beheer 

In het Landspakket zijn maatregelen overeengekomen ter verbetering van het financieel 

beheer van Sint Maarten.6 Sint Maarten geeft in de vierde UR een korte update van de 

voortgang van drie projecten met betrekking tot de verbetering van het financieel 

beheer. De analyse van de huidige werkprocessen en de analyse van de 

begrotingsprocessen worden op korte termijn afgerond. Sint Maarten is daarnaast 

begonnen met de opschoning van de balans en de administratie.  

 

 

 
5 Cft, kenmerk 202100132, Advies bij de ontwerpbegroting 2022, d.d. 10 november 2021. 
6 Bijlage bij BZK 2020-0000762732, Akkoord derde tranche liquiditeitssteun Sint Maarten, d.d. 22 december. 
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Het is hierbij cruciaal dat Sint Maarten voldoende capaciteit beschikbaar stelt om de 

aanbevelingen uit de uitgevoerde analyses op korte termijn te implementeren. Het Cft 

gaat er van uit dat Sint Maarten alles in werking stelt om de gestelde deadlines te 

behalen. 

 

De jaarrekeningen 2019 en 2020 van Sint Maarten zijn nog niet vastgesteld. Hiervoor 

zijn meermaals nieuwe deadlines afgesproken. In overleg met de tijdelijke 

werkorganisatie (TWO) is in de uitvoeringsagenda opgenomen dat de jaarrekening 2019 

uiterlijk op 1 april a.s. wordt vastgesteld, en de jaarrekening 2020 uiterlijk op 31 mei 

a.s.7 Op 23 januari jl. gaf de minister van Financiën aan dat de controle op de 

jaarrekeningen wederom vertraging heeft opgelopen, waardoor de afgesproken 

deadlines voor de vaststelling van deze jaarrekeningen een maand verschoven worden. 

 

Liquiditeitspositie 

De RMR heeft in 2021 in totaal ANG 118 miljoen aan liquiditeitssteun toegekend aan 

Sint Maarten. Uit de vierde UR blijkt dat Sint Maarten eind december 2021 beschikte 

over ANG 28 miljoen aan liquiditeiten. De liquiditeiten zijn ten opzichte van het derde 

kwartaal van 2021 afgenomen met ANG 27 miljoen. 

 

Collectieve sector 

Volgens artikel 23 van de Rft wijst Sint Maarten samen met Nederland tweejaarlijks, na 

advies van het Centraal Bureau voor de Statistiek van Sint Maarten 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. Sint Maarten heeft pas onlangs een voorstel voor de vaststelling van de 

collectieve sector 2022-2023 aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties en verwacht dat de collectieve sector op korte termijn zal worden 

vastgesteld. Het Cft wijst op het belang van een tijdige vaststelling van de collectieve 

sector. 

 

Overheidsentiteiten  

De vierde UR is voorzien van een toelichting op de financiële posities van het 

nutsbedrijf GEBE, de telecommunicatiemaatschappij TelEm, de Sint Maarten Harbour, 

luchtvaartmaatschappij Winair de luchthaven Princess Juliana International Airport, de 

Postal Services Sint Maarten en het uitvoeringsorgaan Sociale en Ziektekosten 

Verzekeringen (SZV). Van een deel van de overheidsentiteiten ontbreekt de 

jaarrekeningen over 2019 en 2020. De overheid van Sint Maarten heeft diverse 

schulden aan overheidsentiteiten. De totale betalingsachterstand aan 

overheidsentiteiten bedroeg eind 2021 ANG 121 miljoen.  

 

 

 
7 Landspakket Sint Maarten, uitvoeringsagenda 1 januari – 31 maart 2022. 
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Het Cft heeft kennisgenomen van de ingelopen achterstanden bij het Algemeen 

Pensioenfonds Sint Maarten (APS) en de betalingsovereenkomst met TelEm. Er zijn 

echter nog substantiële achterstanden bij met name de SZV en APS waarvoor een 

duurzame oplossing gevonden dient te worden. Daarnaast dient de omvang van het 

terug te betalen bedrag ten aanzien van het Korps Politie Sint Maarten nog definitief te 

worden vastgesteld. Op basis van de ontvangen informatie verwacht Sint Maarten op 

korte termijn niet te hoeven bijdragen aan eventuele begrotings- en liquiditeitstekorten 

van de overheidsentiteiten. 

 

Zorgfondsen 

Het Cft blijft aandacht vragen voor de zorgwekkende financiële situatie van de 

zorgfondsen.8 De tekorten van de Ziektekostenverzekering (ZV), de 

Ongevallenverzekeringen (OV) en het Fonds Ziektekosten Overheidsgepensioneerden 

stegen in 2021 tot 328 ANG miljoen. Het Cft adviseert Sint Maarten om de 

noodzakelijke hervormingen spoedig door te voeren, om zo de tekorten van de 

zorgfondsen terug te dringen. Hierbij wijst het Cft onder andere op de invoering van 

generieke medicijnen, de verhoging van de ZV/OV loongrens en het in lijn brengen van 

bijdragen voor werknemers in de publieke en private sector. Het Cft verwacht dat deze 

hervormingen op de korte termijn doorgevoerd zullen worden. 

 

Rentelastnorm en schuldpositie 

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

collectieve sector van Sint Maarten in 2021 binnen de rentelastnorm van ANG 32 

miljoen liggen.  

 

De overheidsschuld van Sint Maarten is in 2021 naar schatting met ANG 102 miljoen 

toegenomen. De RMR heeft in 2021 in totaal ANG 118 miljoen aan liquiditeitssteun 

toegekend aan Sint Maarten, waarvan ANG 22 miljoen betrekking heeft op het vierde 

kwartaal. Sint Maarten heeft in 2021 ANG 9 miljoen afgelost op de langlopende leningen 

en vooralsnog wordt uitgegaan van een afname van de kortlopende schulden van ANG 

10 miljoen. Uit informatie uit de concept jaarrekening 2020 van Sint Maarten heeft het 

Cft opgemaakt dat de voorzieningen ANG 3 miljoen hoger zijn dan eerder was 

aangenomen. Per eind december 2021 bedroeg de overheidsschuld van Sint Maarten 

circa ANG 1.332 miljoen.  

 

De omvang van de kortlopende schulden is gebaseerd op informatie uit de concept 

jaarrekening 2020. Er is geen informatie beschikbaar over het verloop van de 

kortlopende schulden in 2021. Het Cft heeft in zijn reactie op de derde UR aangegeven 

dat dit ongewenst is, en dat het geïnformeerd wil worden over de ontwikkeling van de 

kortlopende schulden.9  

 
8 Cft, kenmerk 202100123, Advies bij de vastgestelde begroting 2021, d.d. 13 oktober 2021, Cft, kenmerk 

202100094, Reactie op de tweede uitvoeringsrapportage 2021, d.d. 1 september 2021. 
9 Cft, kenmerk 202100146, Reactie op de derde uitvoeringsrapportage 2021, d.d. 26 november 2021. 
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Om een goed beeld te krijgen van de schuldontwikkeling, verzoekt het Cft Sint Maarten 

om in de eerste UR van 2022 de actuele stand van zaken met betrekking tot de 

uitstaande korte schulden op te nemen. 

De schuldquote van Sint Maarten komt eind 2021 uit op 73 procent van het bruto 

binnenlands product.10 

 

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 Sint Maarten 

De minister-president van Sint Maarten  

De secretaris-generaal van het ministerie van Financiën van Sint Maarten 

 
10 Bij de bepaling van de schuldquote is uitgegaan van de actuele economische ramingen van het IMF. Het IMF 

heeft een nominaal bruto binnenlands product voor het jaar 2021 van ANG 1.831 miljoen geraamd. Zie Curaçao 

and Sint Maarten: Staff Concluding Statement, Nov. 30, 2021. 


