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Onderwerp 

Uw schrijven n.a.v. de 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. Op 1 

maart jl. reageerde het Cft op basis van artikel 18 van de Rijkswet financieel toezicht 

Curaçao en Sint Maarten (Rft) op deze UR.1 Het Cft verzocht u voor 31 maart jl. nadere 

toelichting te geven op de ontwikkeling van de personeelslasten, het 

verplichtingenbeheer en naboekingen op de post goederen en diensten en de 

maatregelen die het land treft om de tekorten op de gewone dienst over 2020 te 

compenseren. Uw reactie op deze verzoeken ontving het Cft op 12 april jl.2  

 

U refereert in uw brief aan uw reactie op het advies van het Cft bij de vastgestelde 

begroting 2022 en u adviseert beide reacties in samenhang te bezien. Het Cft 

constateert dat beide reacties grote gelijkenissen vertonen en wijst u op het verzoek 

om uiterlijk 13 mei a.s. een ontwerpbegrotingswijziging (OBW) aan te leveren bij het 

Cft waarin de aanbevelingen van het Cft bij de vastgestelde begroting 2022 zijn 

verwerkt.3 De Rijksministerraad (RMR) heeft daarnaast verzocht om alle voor 

investeringen benodigde uitgaven, inclusief eventuele investeringen in kader van het 

Landspakket, onder te brengen in een separaat leenverzoek op basis van artikel 16 van 

de Rft en dit te verwerken in dezelfde OBW.4 De RMR zal vervolgens besluiten over dit 

leenverzoek en beoordelen in hoeverre een afwijking van artikel 16 van de Rft 

gerechtvaardigd is.  

 

 
1 Cft, kenmerk Cft 202200008, Reactie op de vierde uitvoeringsrapportage 2021, d.d. 1 maart 2022. 
2 Minister van Financiën, zaaknummer 2022/012292, Reactie op het Cft-advies op basis van artikel 18 van de 

Rft bij de vierde uitvoeringsrapportage (UR) 2021, d.d. 12 april 2022.  
3 Cft, kenmerk Cft 202200023, Advies bij de vastgestelde begroting 2022, d.d. 23 maart 2022.  
4 BZK, kenmerk 2022-0000175115, Besluitvorming Rijksministerraad 25 maart 2022 inzake liquiditeitssteun Q2 

2022 en voortgang hervormingsagenda, d.d. 4 april 2022.  
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De OBW dient vergezeld te gaan van uw reactie op basis van artikel 13 lid 1 van de Rft 

waarin u aangeeft hoe u de begroting in lijn brengt met de normen genoemd in artikel 

15 van de Rft en toelicht hoe u gaat sturen op de beheersing van de lasten.5 

 

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  

 

 
5 Cft, kenmerk Cft 202200031, Uw reactie op het advies bij de vastgestelde begroting 2022, d.d. 20 april 2022.  


