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Onderwerp 

Reactie op de eerste uitvoeringsrapportage 2022 

 

Geachte heer Silvania, 

 
Op 24 juni 2022 ontving het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) 

de uitvoeringsrapportage (UR) over het eerste kwartaal van 2022. Op grond van artikel 

18 lid 1 van de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Rft) had deze UR 

uiterlijk op 13 mei 2022 moeten zijn aangeleverd bij het Cft. Het Cft verzoekt u de 

wettelijke termijn zoals voorgeschreven in de Rft in het vervolg aan te houden.   

 

Met dit schrijven ontvangt u op basis van artikel 18 van de Rft de reactie van het Cft op 

de UR. 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 Curaçao1 en die op 24 november 2020 is bijgesteld.2
  

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 2022 af te wijken van de 

centrale begrotingsnorm van artikel 15 lid 1 sub a van de Rft.3 Het tekort op de gewone 

dienst van het land over het jaar 2022 mag zo groot zijn als de in 2022 toe te kennen 

liquiditeitssteun, vermeerderd met eventuele binnenlands of buitenlands (beide in 

 
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 BZK, kenmerk 2022-0000072813, Besluitvorming Rijksministerraad 4 februari inzake afwijken en 

begrotingsnormen en afbouw salariskorting en verlenging Protocol Aruba-Nederland, d.d. 17 februari 2022.  
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overeenstemming met de RMR) aangetrokken leningen die ingezet worden ter dekking 

van het tekort, minus het deel van de liquiditeiten dat besteed wordt aan uitgaven op 

de kapitaaldienst, en vermeerderd met het beginsaldo minus het eindsaldo van de 

liquide middelen van het jaar.4 De verschillen tussen de kasbenadering en een baten-

lasten-benadering dienen hierbij nog wel te worden betrokken. 

 

Oordeel  

Curaçao zet in de UR de realisatie over het eerste kwartaal af tegen de vastgestelde 

begroting 2022 (begroting). De eerste UR toont een voorlopig overschot op de gewone 

dienst over het eerste kwartaal 2022 van ANG 102 miljoen. De begroting gaat uit van 

een overschot in het eerste kwartaal 2022 van ANG 50 miljoen, en een tekort van ANG 

162 miljoen voor geheel 2022. Op 8 juni 2022 adviseerde het Cft bij de 

ontwerpbegrotingswijziging 2022 (OBW), waarmee Curaçao verschillende aanpassingen 

in de begroting doorvoert en het tekort voor geheel 2022 verlaagt tot ANG 123 

miljoen.5 Voor 2023 begroot Curaçao een overschot op de gewone dienst van ANG 8 

miljoen.   

 

Ten opzichte van de begroting realiseert Curaçao in het eerste kwartaal 2022 

substantieel hogere baten, ANG 451 miljoen versus ANG 409 miljoen begroot. Dit 

betreft voornamelijk hogere belastingbaten, en dan met name uit de omzetbelasting, de 

winstbelasting en de onroerendezaakbelasting. Naast economische ontwikkelingen zoals 

een hogere economische groei en inflatie is dit het gevolg van de inspanningen van 

Curaçao om de belastingcompliance te verbeteren. Het Cft moedigt het land aan de 

resultaten van het belastingcompliance-project structureel te borgen. Curaçao heeft in 

de OBW de belastingraming voor 2022 naar boven bijgesteld met ANG 50 miljoen en is 

voornemens de raming te actualiseren op basis van de uitkomsten van de Artikel IV 

consultatie van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), alvorens de OBW aan te 

bieden aan de Staten. Het Cft herhaalt zijn advies bij de OBW om bij deze actualisatie 

ook de meest recente realisatiecijfers te betrekken en roept op tot een spoedige 

aanbieding van de begrotingswijziging aan de Staten.                        

 

Curaçao realiseert in het eerste kwartaal 2022 lagere lasten dan begroot. De realisatie 

over het eerste kwartaal bedraagt ANG 349 miljoen, waar de begroting uitgaat van ANG 

359 miljoen. De lasten liggen in het eerste kwartaal van 2022 zelfs ANG 30 miljoen 

onder het niveau van pre-coronajaar 2019. De lagere lasten worden met name 

veroorzaakt door een lagere realisatie op de post goederen en diensten en door lagere 

afschrijvingen. Op basis van de informatie uit de UR is echter niet vast te stellen of de 

onderbesteding op goederen en diensten het gevolg is van daadwerkelijk lagere lasten, 

of van een vertraging in de realisatie. Het Cft uitte eerder zijn zorgen over de kwaliteit 

van het verplichtingenbeheer en verzoekt door Curaçao in de tweede UR 2022 nader 

geïnformeerd te worden over de onderbesteding op goederen en diensten.6  

 
4 Uit de meest recente liquiditeitsprognose voor 2022 (d.d. 4 juli 2022) blijkt dat Curaçao tot en met het vierde 

kwartaal 2022 geen aanvullende liquiditeitssteun nodig heeft. 
5 Cft, kenmerk Cft 202200062, Advies bij de ontwerpbegrotingswijziging 2022, d.d. 8 juni 2022. 
6 Cft, kenmerk Cft 202200008, Reactie op de vierde uitvoeringsrapportage 2021, d.d. 1 maart 2022. 
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Het is van groot belang dat Curaçao zijn lasten in 2022 en ook meerjarig beheerst. De 

begroting van Curaçao kent immers diverse risico’s die bij onvoldoende beheersing het 

tekort in 2022 kunnen vergroten, en het begrote overschot in 2023 teniet kunnen doen. 

Zo wees het Cft eerder op een mogelijke overschatting voor 2022 van de baten uit de in 

te voeren vergunningenfee voor kansspelaanbieders en op onvoldoende effectiviteit van 

de maatregelen die tekorten in het schommelfonds moeten voorkomen. Ook wees het 

Cft op het uitblijven van maatregelen die de kosten voor zorg en sociale zekerheid van 

het land doen afnemen,7 en op de overschrijding die bij de post overwerk dreigt.  

 

In het eerste kwartaal heeft Curaçao geen substantiële investeringen gedaan, ondanks 

ANG 109 miljoen aan begrote investeringen voor 2022. In zijn advies bij de OBW 

verzocht het Cft Curaçao alle investeringen te specificeren en te onderbouwen, en de 

financiële effecten te verwerken in de (meerjaren)begroting. Het Cft beveelt Curaçao 

daarnaast aan om na te gaan in hoeverre deze investeringen nog dit jaar gerealiseerd 

kunnen worden.  

 

De liquiditeitspositie van Curaçao is de afgelopen kwartalen verbeterd. Het saldo liquide 

middelen bedraagt ultimo maart 2022 ANG 317 miljoen. De liquiditeitsontwikkeling is 

dusdanig dat het Cft er rekening mee houdt dat Curaçao een aanzienlijk deel van het 

saldo in 2022 en verder niet meer hoeft aan te wenden ter ondersteuning van de 

gewone dienst. Het Cft geeft Curaçao daarom in overweging om, in lijn met de 

aanwijzing uit 2019, nu een deel van de beschikbare liquide middelen in te zetten voor 

versnelde aflossing van het uitstaande bedrag onder de aflossingsovereenkomst tussen 

het land en het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao (APC).  

 

Curaçao rapporteert in de eerste UR over de uitvoering van de Roadmap naar een 

goedkeurende controleverklaring bij de jaarrekening van het land Curaçao. Hieruit blijkt 

dat in het eerste kwartaal slechts beperkte voortgang is geboekt met het verbeteren 

van het financieel beheer. Uit de rapportage komen bovendien belangrijke knelpunten 

naar voren die uitvoering van de Roadmap en daarmee verbetering van het financieel 

beheer in de weg staan. Het is van cruciaal belang dat Curaçao op korte termijn 

voldoende personele capaciteit en financiële middelen beschikbaar stelt om de 

deelprojecten van de Roadmap uit te voeren.  

 

Toelichting 

Gewone dienst 

In tabel 1 is de realisatie weergegeven van de gewone dienst voor het eerste kwartaal 

van 2019, 2020, 2021 en 2022. Daarnaast geeft tabel 1 de prognose voor het eerste 

kwartaal 2022 zoals opgenomen in de vastgestelde begroting 2022 weer en de 

vastgestelde begroting inclusief OBW voor geheel 2022.  

 

 
7 Zoals het niet langer vergoeden van zelfzorggeneesmiddelen (over the counter) uit de Basisverzekering 

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

  

1e UR 

2019 

1e UR 

2020 

1e UR 

2021 

1e UR 

2022 

VB Q1 

2022 

OBW 

2022 

          

Baten  444 401 350 451 409 1.587 

  Belastingen 413 366 326 424 384 1.408 

  

Schenkingen en 

subsidies 4 9 5 5 4 26 

  Andere baten 27 26 19 22 21 135 

 

Kansspel 

vergunningenfee 0 0 0 0 0 18 

          

Lasten  379 381 411 349 359 1.710 

  Beloning van personeel 105 107 106 103 104 430 

  Goederen en diensten 30 27 26 18 23 224 

  

Afschrijving vaste 

activa 22 22 20 18 19 76 

  Interest 1 2 2 2 4 71 

  

Subsidies & 

Overdrachten 102 108 122 90 97 390 

  Sociale zekerheid 119 115 135 119 111 510 

  Andere uitgaven 0 0 0 0 0 9 

          

Resultaat  65 20 -61 102 50 -123 

Bron: eerste uitvoeringsrapportages 2019-2022, vastgestelde begroting 2022 en 

ontwerpbegrotingswijziging 2022 van Curaçao.  

 

Baten 

Curaçao realiseert in het eerste kwartaal van 2022 ANG 451 miljoen aan baten, ANG 7 

miljoen meer ten opzichte van pre-coronajaar 2019. Ten opzichte van de begroting 

realiseert Curaçao ANG 42 miljoen extra baten.  

 

De hogere baten zijn vrijwel volledig toe te rekenen aan hogere belastingbaten. In het 

eerste kwartaal realiseert Curaçao namelijk ANG 424 miljoen aan belastingbaten, ANG 

40 miljoen meer dan begroot (ANG 384 miljoen). De stijging ten opzichte van de 

begroting wordt grotendeels verklaard door hogere baten uit de omzetbelasting, de 

winstbelasting en de onroerendezaakbelasting. Curaçao heeft in de OBW de 

belastingraming voor geheel 2022 met ANG 50 miljoen bijgesteld naar ANG 1.408 

miljoen.  

 

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

tabel voorkomen.  
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De nieuwe raming van de belastingen is gebaseerd op de realisatiecijfers over 2021, 

verhoogd met de reële groeiverwachting voor de directe belastingen en de nominale 

groeiverwachting voor de indirecte belastingen, en gecorrigeerd voor incidentele 

factoren.9 Curaçao geeft in de OBW aan de belastingraming te zullen actualiseren op 

basis van de Artikel IV consultatie van het IMF, voordat de OBW wordt aangeboden aan 

de Staten. Aangezien Curaçao reeds in het eerste kwartaal ANG 40 miljoen van de in de 

OBW geraamde meeropbrengsten (ANG 50 miljoen) heeft gerealiseerd, herhaalt het Cft 

zijn verzoek om bij de actualisatie van de belastingraming ook de meest recente 

realisatiecijfers van 2022 te betrekken.10  

 

De andere baten liggen nog niet op het niveau van 2019, met name de baten uit 

pachten, verhuur en rentebaten blijven achter. Curaçao realiseert, conform begroting, 

in het eerste kwartaal van 2022 nog geen baten uit de vergunningenfee voor 

kansspelaanbieders. De onderliggende “Landsverordening op de Kansspelen” zal 

volgens Curaçao eind 2022 in werking treden en de geraamde (en in 2022 verlaagde) 

baten uit de vergunningenfee zullen derhalve niet eerder dan in het vierde kwartaal 

gerealiseerd worden.  

 

Lasten 

De eerste UR 2022 toont ANG 349 miljoen aan lasten. De realisatie in het eerste 

kwartaal is daarmee aanmerkelijk lager dan voorgaande jaren. Dit wordt deels 

verklaard door de beëindiging van de coronasteunmaatregelen, maar ook door lagere 

afschrijvingen en onderbesteding op de post goederen en diensten. 

 

In het eerste kwartaal realiseert Curaçao ANG 18 miljoen aan lasten voor goederen en 

diensten. De realisatie bedraagt daarmee 8 procent van de totaal begrote lasten in 

2022 van ANG 224 miljoen. Ook in vergelijking met voorgaande jaren blijft de 

lastenontwikkeling op de post goederen en diensten achter. Het Cft heeft meermaals 

aandacht gevraagd voor het feit dat de realisatie van de post goederen en diensten 

steeds verder verschuift naar het einde van het jaar, waardoor er omvangrijke 

naboekingen moeten plaatsvinden. Dit beperkt de mogelijkheden voor Curaçao om 

gedurende het jaar bij te sturen.  

 

Op verzoek van het Cft rapporteert Curaçao in de eerste UR over de naboekingen voor 

het begrotingsjaar 2021 die in het eerste kwartaal van 2022 hebben plaatsgevonden.11 

Hieruit blijkt dat Curaçao voor een bedrag van ANG 83 miljoen aan naboekingen heeft 

verwerkt. De verzochte toelichting op deze naboekingen en een toelichting op hoe het 

land stuurt op het beperken van budgetoverschrijdingen, ontbreken. Het Cft benadrukt 

het belang van een adequaat verplichtingenbeheer en verzoekt Curaçao om in de 

tweede UR van 2022 alsnog toe te lichten hoe wordt gestuurd op het beheersen van de 

uitgaven aan goederen en diensten.   

 
9 In de OBW raming is gerekend met een reële groei voor 2022 van 7 procent en een nominale groei van 10 

procent. 
10 Cft, kenmerk Cft 202200062, Advies bij de ontwerpbegrotingswijziging 2022, d.d. 8 juni 2022.  
11 Cft, kenmerk Cft 202200008, Reactie op de vierde uitvoeringsrapportage 2021, d.d. 1 maart 2022.   
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De in het eerste kwartaal gerealiseerde personeelslasten bedragen ANG 103 miljoen, 

gelijk aan 24 procent van de OBW. Ten opzichte van 2019 zijn de personeelslasten licht 

gedaald. De realisatie op de post overwerk loopt met 32 procent echter voor ten 

opzichte van de OBW. Het Cft heeft kennis genomen van het voornemen van Curaçao 

om het aantal overuren binnen de justitiële keten te maximeren en om beleid te 

ontwikkelen om structureel meer grip te krijgen op de post overwerk.12 Het Cft roept 

Curaçao op deze plannen voortvarend uit te voeren en wordt hierover graag nader 

geïnformeerd.  

 

Kapitaaldienst 

In tabel 2 is de realisatie weergegeven van de kapitaaldienst voor het eerste kwartaal 

van 2019, 2020, 2021 en 2022. Daarnaast geeft tabel 2 de prognose voor het eerste 

kwartaal 2022 zoals opgenomen in de vastgestelde begroting 2022 weer, en de 

vastgestelde begroting inclusief de OBW voor geheel 2022. 

 

Tabel 2: Overzicht realisatie kapitaaldienst (in miljoenen ANG)13 

 

1e UR 

2019 

1e UR 

2020 

1e UR 

2021 

1e UR 

2022 

VB Q1 

2022 

OBW 

2022 

          

Ontvangsten 305 22 190 18 21 1.152 

  

Afschrijvingen en 

waardevermindering 22 22 20 18 19 76 

  Te ontvangen aflossingen 0 0 0 0 2 14 

  

Liquidatie en afstoting 

deelnemingen 214 0 0 0 0 0 

  Aangegane geldleningen  69 0 170 0 0 150 

  Reserves en voorzieningen 0 0 0 0 0 0 

  

Schadevergoedingen en 

verzekeringsuitkeringen 0 0 0 0 0 0 

  Herfinanciering liquiditeitssteun 0 0 0 0 0 912 

          

Uitgaven 24 15 179 9 21 1.029 

  Investeringen 16 7 1 1 12 109 

  Reserves en voorzieningen 0 0 0 0 0 0 

  Kapitaalverstrekking/deelnemingen 0 0 170 0 0 0 

  Aflossingen geldleningen 8 8 8 8 8 8 

 Aflossing liquiditeitssteun 0 0 0 0 0 912 

          

Saldo 281 7 11 8 0 123 

Bron: eerste uitvoeringsrapportages 2019–2022, vastgestelde begroting 2022 en 

ontwerpbegrotingswijziging 2022 van Curaçao.  

 
12 Curaçao, kenmerk 2022/0017285, Uw brief d.d. 20 april 2022, d.d. 25 mei 2022.   
13 In deze tabel is sprake van afronding op hele ANG miljoenen. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen in de 

tabel voorkomen. 
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Curaçao realiseert in het eerste kwartaal ANG 1 miljoen aan investeringen, terwijl de 

kapitaaldienst voor 2022 uitgaat van ANG 109 miljoen aan investeringen. Het Cft heeft 

Curaçao in zijn advies bij de OBW verzocht alle investeringen te specificeren en te 

onderbouwen, en de financiële effecten van de investeringen te verwerken in de 

(meerjaren)begroting. In aanvulling daarop adviseert het Cft Curaçao na te gaan in 

hoeverre de begrote investeringen dit jaar nog gerealiseerd kunnen worden.    

 

De eerste UR toont ANG 17 miljoen aan afschrijvingen. De afschrijvingen zijn lager ten 

opzichte van voorgaande jaren als gevolg van lagere investeringen in 2020 en 2021. In 

zijn advies bij de OBW vroeg het Cft aandacht voor de impact van deze lagere 

afschrijvingen op de financiering van de door het land begrote investeringen. 

 

Curaçao begroot in 2022 ANG 14 miljoen aan te ontvangen aflossingen op uitgegeven 

leningen. ANG 9 miljoen hiervan betreft de gedeeltelijke aflossing van de lening die 

door het land, ten behoeve van de bouw van het ziekenhuis, aan het Curaçao Medical 

Center (CMC) is verstrekt. Uit de UR blijkt echter dat er in het eerste kwartaal geen 

aflossingen zijn ontvangen. Het Cft wijst op het risico dat de precaire financiële situatie 

van het CMC ertoe leidt dat het gehele bedrag van ANG 9 miljoen in 2022 niet wordt 

ontvangen. Het Cft verzoekt Curaçao de met het CMC gemaakte afspraken omtrent 

aflossing te specificeren en zo nodig een voorziening te treffen in de begroting. 

 

Op 25 maart 2022 besloot de RMR de in 2020 en 2021 aan Curaçao verstrekte 

liquiditeitsleningen te bundelen in één lening en volledig te herfinancieren tot oktober 

2023.14 Deze herfinanciering heeft inmiddels plaatsgevonden. 

 

Liquiditeitspositie 

Uit de eerste UR blijkt dat Curaçao ultimo maart 2022 beschikt over ANG 317 miljoen 

aan liquide middelen. Het Cft geeft Curaçao in overweging om, in lijn met de aanwijzing 

uit 2019, een deel van de beschikbare liquiditeiten in te zetten voor versnelde aflossing 

van het uitstaande bedrag onder de aflossingsovereenkomst tussen het land en het 

APC. Het land zal hierbij zijn meerjarige financiële verplichtingen moeten wegen, ook in 

verband met het opstellen van een meerjarige investeringsagenda en de vereisten 

vanuit het Landspakket. 

 

Financieel beheer  

In de eerste UR heeft Curaçao een rapportage opgenomen waarin de voortgang van de 

Roadmap naar een goedkeurende controleverklaring bij de jaarrekening inzichtelijk 

wordt gemaakt. De rapportage geeft per deeltraject inzicht in de beoogde resultaten, de 

reeds gerealiseerde resultaten en de knelpunten.  

 

 

 
14 BZK, kenmerk 2022-0000175232, Besluitvorming Rijksministerraad 25 maart 2022 inzake liquiditeitssteun 

tweede kwartaal 2022 en verder en voortgang hervormingen Aruba, Curaçao en Sint Maarten, d.d. 4 april 

2022.  
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Hieruit blijkt dat de beschikbaarheid van zowel personeel als financiële middelen voor 

een aantal deeltrajecten, waaronder de optimalisatie van de overheidsorganisatie en 

het beheersen van goederen en diensten, een knelpunt vormt. Het is van belang dat 

deze knelpunten spoedig worden opgelost. Het Cft roept Curaçao op om, in overleg met 

de Tijdelijke Werkorganisatie, personele capaciteit en financiële middelen beschikbaar 

te stellen voor de uitvoering van de projecten van de Roadmap.  

 

De jaarrekeningen over 2019 en 2020 zijn nog niet vastgesteld ondanks herhaalde 

oproepen hiertoe door het Cft en de RMR. De RMR verzocht Curaçao op 25 maart 2022 

al het nodige te doen om de jaarrekeningen over 2019 en 2020 zo spoedig mogelijk 

vast te stellen.15 Het Cft verzoekt door Curaçao geïnformeerd te worden over de stand 

van zaken met betrekking tot de vaststelling van beide jaarrekeningen.  

 

Collectieve sector  

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

advies van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) van Curaçao en in 

samenwerking met het CBS 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. Curaçao heeft op 17 juni 2022 een voorstel voor de 

samenstelling van de collectieve sector 2021 en 2022 aangeboden aan de minister van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Dit voorstel is nog in behandeling.  

 

Het Cft wijst erop dat, conform de Rft, ook de collectieve sector voor 2023 en 2024 al 

vastgesteld had moeten zijn, namelijk uiterlijk op 1 april 2022. Het Cft verzoekt 

Curaçao om het voorstel voor de samenstelling van de collectieve sector 2023 en 2024, 

na advies van het CBS van Curaçao en in samenwerking met het CBS van Nederland, zo 

spoedig mogelijk aan de minister van BZK aan te bieden. Het Cft verzoekt daarover 

door Curaçao in de tweede UR 2022 geïnformeerd te worden. 

 

Rentelastnorm en schuldpositie 

Conform artikel 24 van de Rft dient het land jaarlijks te rapporteren over de cijfers van 

de collectieve sector. Bij gebreke van de vaststelling van de collectieve sector voor 

2021 en 2022 is deze rapportage en derhalve toetsing van de rentelastnorm niet 

mogelijk. Overigens ontving het Cft pas op 6 juni 2022 de rapportage over de 

rentelasten in 2020. Het Cft verzoekt Curaçao ook om deze reden de vaststelling van de 

collectieve sector te bespoedigen. 

 

 

 

 
15 BZK, kenmerk 2022-0000175232, Besluitvorming Rijksministerraad 25 maart 2022 inzake liquiditeitssteun 

tweede kwartaal 2022 en verder en voortgang hervormingen Aruba, Curaçao en Sint Maarten, d.d. 4 april 

2022. 
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De overheidsschuld van Curaçao bedraagt aan het eind van het eerste kwartaal 2022 

ANG 4.232 miljoen. Ten opzichte van eind 2021 is de schuld afgenomen met ANG 30 

miljoen, door een afname van ANG 18 miljoen van de langlopende schulden en een per 

saldo afname van ANG 12 miljoen van de kortlopende schulden. Het Cft merkt op dat de 

eindstand van de kortlopende schulden ultimo 2021 in de eerste UR 2022 is aangepast 

ten opzichte van de eindstand zoals opgenomen in de vierde UR 2021.16 Het Cft 

verzoekt door Curaçao geïnformeerd te worden over de oorzaak van deze aanpassing.  

 

De schuldquote komt ultimo maart 2022 uit op 78 procent van het bruto binnenlands 

product.17 

 

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  

 

 
16 In de eerste UR 2022 bedraagt de stand kortlopende schulden ultimo 2021 ANG 494 miljoen, in de vierde UR 

2021 bedraagt de stand kortlopende schulden ultimo 2021 echter ANG 433 miljoen. Uit de eerste UR 2022 blijkt 

dat in het eerste kwartaal van 2022 ANG 74 miljoen is afgelost.     
17 Bij de berekening van de schuldquote wordt uitgegaan van een bbp voor 2022 van ANG 5.445 miljoen, 

ontleend aan de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, Economic Bulletin, d.d. juni 2022. 


