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Onderwerp
Bericht op basis van artikel 12 lid 5 Rft

Geachte heren Gijsbertha en Millerson,
Op 29 augustus jl. heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft)
zijn advies uitgebracht bij de vastgestelde begrotingswijziging 2018 en zijn reactie
gegeven op de tweede uitvoeringsrapportage 2018 (UR). In dit schrijven heeft het Cft
benoemd dat het, op basis van de vastgestelde begrotingswijziging en de tweede UR,
voorziet dat met de huidige begroting en de uitvoering daarvan in 2018 niet voldaan zal
worden aan de begrotingsnormen die beschreven worden in artikel 15 van de Rijkswet
financieel toezicht (Rft). Het Cft gaf aan zich ernstige zorgen te maken over de
financieel-economische situatie waarin Curaçao zich bevindt en riep het bestuur op om
met voortvarendheid te werken aan structurele oplossingen om de houdbaarheid van de
overheidsfinanciën te waarborgen. Gezien de ernst van de situatie heeft het Cft de
Rijksministerraad (RMR) op basis van artikel 4 van de Rft geïnformeerd over de actuele
stand van zaken.
Op 12 september jl. heeft het Cft de reactie van de minister op basis van artikel 12 lid
4 van de Rft met zaaknummer: 2018/041884 ontvangen. In deze brief geeft de minister
aan dat de huidige vastgestelde begroting 2018 van het land Curaçao wel voldoende
realistisch en sluitend is. Nu het Cft van oordeel is dat de normen van artikel 15 nog
altijd onvoldoende in acht worden genomen, ontvangt u hierbij bericht op basis van
artikel 12 lid 5 van de Rft, dat tevens aan de Staten wordt gezonden.
Bij de reactie van de minister was de brief opgenomen die door de Minister-President
van Curaçao is gestuurd aan de Minister-President van Nederland. Het Cft deelt de
zorgen over de stagnerende economische ontwikkelingen, de achterblijvende
dienstverlening van de overheid en de benodigde groei in bestuurskracht en financiële
functie. Wij herkennen de problematiek die in de brief beschreven wordt.
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Zoals ook in de brief gesteld wordt, is het structureel op orde krijgen van de Curaçaose
overheidsfinanciën een belangrijk element in de aanpak om de economie te versterken
en de aandacht in deze brief richt zich daarop. Het Cft vindt het terecht dat uw regering
aandacht vraagt voor een integrale aanpak en wacht met belangstelling de reactie van
de Minister-President van Nederland op deze brief af.
Oordeel
In het advies van het Cft van 29 augustus jl. bij de vastgestelde begrotingswijziging
2018 en reactie op de tweede uitvoeringsrapportage 2018 zijn acht aanbevelingen
opgenomen. Het Cft spreekt zijn waardering uit voor de stappen die na zijn laatste
advies zijn gezet en voor de informatie in de reactie van de minister (ook in bijlagen)
en in de aanvullende informatie die daarna door de minister aan het Cft is verstrekt.
Naar oordeel van het Cft is echter op essentiële onderdelen onvoldoende invulling
gegeven aan de aanbevelingen.
Kostenbesparing
In het advies van 29 augustus jl. heeft het Cft aangegeven dat van de
kostenbesparende maatregelen ANG 14 miljoen als realistisch kan worden beschouwd.
Voor het restant (ANG 15 miljoen) van de voor de tekortcompensatie benodigde
maatregelen (totaal ANG 29 miljoen) is gevraagd om aanvullende dan wel alternatieve
maatregelen aan te dragen. De minister heeft er in zijn reactie voor gekozen om geen
aanvullende dan wel alternatieve maatregelen te benoemen, maar een nadere
onderbouwing te geven van de bestaande maatregelen. Op basis van deze nadere
onderbouwing verandert het inzicht en daarmee het oordeel van het Cft niet. Daarmee
blijft de aanbeveling staan om voor een bedrag van ANG 15 miljoen aanvullende dan
wel alternatieve kostenbesparende maatregelen aan te dragen. Daarnaast kan het
verschaffen van een kwantitatief inzicht in de realisatie van de maatregelen, die reeds
in de begroting zijn verwerkt het Cft meer vertrouwen geven in de hardheid van deze
maatregelen.
In zijn reactie geeft de minister aan als extra maatregel een verlaging op de materiele
budgetten van 5% (ca. ANG 11 miljoen) te hebben afgekondigd. Het Cft verzoekt de
minister om deze ANG 11 miljoen te verwerken in een begrotingswijziging (BW) die
uiterlijk 9 oktober a.s. moet worden ingediend bij het Cft.
Belastinginkomsten
Op basis van de door de minister verstrekte realisatiecijfers van de
belastingopbrengsten is de verwachting van het Cft voor de belastinginkomsten 2018
niet veranderd. De verstrekte informatie geeft geen nieuw inzicht in de invulling van de
compliance maatregelen anders dan dat die zijn vertraagd. De aanbeveling blijft staan
om voor een bedrag van ANG 30 miljoen additionele maatregelen aan te dragen en
deze te verwerken in een BW die uiterlijk 9 oktober a.s. moet worden ingediend bij het
Cft.
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Voorts constateert het Cft op basis van de informatie van de minister dat het opleggen
en invorderen van aanslagen langzaam verloopt en dat aanzienlijke bedragen buiten
invordering worden gesteld wegens verjaring. Het Cft is van oordeel dat het van urgent
belang is om de noodzakelijke verbeteringen in dit proces door te voeren en daartoe
een verbeterplan op te stellen en in uitvoering te nemen.
UTS en andere dividenden
De onzekerheid rondom de dividendvordering UTS van ANG 37 miljoen in de begroting
is met het door de minister toegezonden BAVA-besluit niet weggenomen. Het huidige
voorstel kent voor wat betreft de daadwerkelijke uitkering een hoog voorwaardelijk
karakter. De voorgestelde vooruitbetaling van ANG 2,6 miljoen aan het land Curaçao
beschouwt het Cft als haalbaar indien een definitieve datum voor uitkering wordt
vastgesteld. Voor het overige deel van ANG 34,4 miljoen blijft de aanbeveling staan om
een voorziening te treffen ten laste van de gewone dienst. Het Cft waardeert dat de
minister concrete stappen heeft gemaakt om met de overheidsvennootschappen te
komen tot concrete betalingsafspraken over openstaande dividendvorderingen. Bij een
aantal overheidsentiteiten dient nog aanvullende informatie te worden verstrekt. Verder
onderschrijft het Cft de toezegging om voor het einde van 2018 te komen tot een
beheersstructuur voor overheidsentiteiten, waar een dividendbeleid onderdeel van uit
maakt.
Risico’s voor de begroting
Voorts heeft het Cft kennisgenomen van de verstrekte informatie over een aantal
risico’s voor de (meerjarige) begroting. De zorgen omtrent de risico’s voor Sehos en
HNO zijn op basis van deze informatie echter nog niet weggenomen.
Aanbevelingen
Het Cft stelt vast dat een groot deel van de geconstateerde onzekerheden in de huidige
begroting blijft bestaan. Hiermee blijft het Cft van menig dat de huidige begroting niet
voldoet aan de normen die beschreven staan in artikel 15 van de Rft. De ernstige
zorgen van het Cft over de financieel-economische situatie van Curaçao zijn niet
weggenomen. Aan zijn eerdere oproep aan de regering van Curaçao om met
voortvarendheid te werken aan structurele oplossingen om de houdbaarheid van de
overheidsfinanciën te waarborgen is nu nog onvoldoende invulling gegeven.
Voor de achterblijvende belastinginkomsten (ANG 30 miljoen), de kostenbesparingen
(ANG 15 miljoen) en de dividendvordering UTS (ANG 37 miljoen) moeten grotendeels
nog alternatieve maatregelen worden aangedragen die in 2018 en verder, effect
sorteren. Op basis van het besluit van UTS (ANG 2,6 miljoen) en de korting op de
materiele budgetten (ANG 11 miljoen) resteert een verwacht tekort van ANG 68,4
miljoen.
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Daarbij beveelt het Cft het volgende aan:
1.

Presenteer aanvullende dan wel alternatieve maatregelen die leiden tot ten minste
ANG 68,4 miljoen aan extra opbrengsten of lastenverlagingen. Dit moet leiden tot
een BW, die uiterlijk 9 oktober a.s. moet worden ingediend bij het Cft. In deze BW
dient de (toegezegde) verlaging op de materiele budgetten van 5% (ca ANG 11
miljoen) verwerkt te zijn.

2.

Versterk de regie op de implementatie en de uitvoering van deze nieuwe
maatregelen zodat deze op korte termijn ten uitvoer kunnen worden gebracht. Dit
omvat ten minste een inzichtelijk plan van aanpak -voorzien van een realistisch
tijdspad- ten aanzien van de implementatie van de maatregelen.

3.

Stel een verbeterplan op waarmee de efficiëntie en effectiviteit van zowel het
opleggen als het invorderen van de aanslagen wordt verhoogd en breng dit plan tot
uitvoering.

4.

Tref voor de vordering op UTS voor ANG 34,1 miljoen een voorziening ten laste van
de gewone dienst en kom voor de vooruitbetaling van ANG 2,6 miljoen een concrete
datum overeen, uiterlijk voor het einde van 2018.

5.

Rapporteer in de derde UR 2018 over de ontwikkeling van een beheersstructuur
voor het einde van 2018 voor overheidsentiteiten, waar een dividendbeleid
onderdeel van uit maakt. Het Cft dringt er op aan om in overleg met betrokkenen
beleid en regels vast te stellen die bereiken dat dividend voor de aandeelhouder
beschikbaar komt gebaseerd op een duurzame en efficiënte bedrijfsvoering van de
entiteiten.

6.

Rapporteer in de derde UR 2018 over de concrete en onherroepelijk afspraken ten
aanzien van de betaling van de dividenduitkeringen die de minister met de
resterende overheidsvennootschappen zal maken, te beginnen met de vorderingen
van 2016 en 2017.

7.

Breng uiterlijk 9 oktober a.s. de risico’s voor de (meerjarige) begroting als gevolg
van de dossiers van Sehos concreet in beeld. Voor HNO dienen de businesscase en
de sensitiviteitsanalyse voor 15 oktober a.s. afgerond en beschikbaar gesteld te
worden.

Het Cft verzoekt de minister de begroting 2018 aan te passen op basis van
bovenstaande aanbevelingen en om, op basis van artikel 13 lid 1 van de Rft, binnen 14
dagen, dus uiterlijk op 9 oktober a.s. op dit bericht te reageren. Als er dan sprake blijft
van een begroting die naar het oordeel van het Cft geheel of ten dele niet voldoet aan
de normen van artikel 15 van de Rft, dan wordt de RMR nader bericht. Dit bericht kan
vergezeld gaan van een gemotiveerd advies tot het geven van een aanwijzing conform
hetgeen daartoe is bepaald in artikel 13 van de Rft.
Toelichting
Kostenbesparende maatregelen
In de huidige begroting heeft de minister voor ANG 29 miljoen aan kostenbesparingen
verwerkt. In het advies op de vastgestelde begrotingswijziging en reactie op tweede
uitvoeringsrapportage van 29 augustus jl. heeft het Cft aangegeven dat voor slechts
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ANG 14 miljoen (van het totaal van ANG 29 miljoen) van de in de vastgestelde
begrotingswijziging opgenomen kostenbesparende maatregelen de realisatie kan
worden beoordeeld. Hierop heeft het Cft gevraagd om ANG 15 miljoen aan nieuwe
maatregelen te nemen ter compensatie van het restant bedrag. In zijn reactie heeft de
minister geen invulling gegeven aan deze aanbeveling. In plaats daarvan is er voor
gekozen om de maatregelen die eerder in de actiematrix waren benoemd nader toe te
lichten.
Bij veel maatregelen is de voortgangsinformatie nog steeds onvoldoende concreet en
niet gekwantificeerd. Zo mist het Cft bij veel budgettaire maatregelen de mate waarin
het betreffende budget is uitgeput om vervolgens een beoordeling te kunnen doen van
het realiteitsgehalte van deze besparing. Ook is de koppeling tussen de matrix en de
begroting door het Cft niet voldoende te maken.
Het Cft blijft van oordeel dat ANG 14 miljoen van de voorgenomen besparingen als
reëel kan worden gezien. Voor het overige deel dient de minister alsnog aanvullende of
alternatieve maatregelen te nemen of kwantitatief inzicht te geven in de
realisatie/uitputting van de in de begroting opgenomen maatregelen.
Het Cft stelt vast dat het proces ten aanzien van het verkrijgen van bovengenoemde
voortgangsinformatie nog steeds moeizaam verloopt. Daarom beveelt het Cft met klem
aan om de regie op de implementatie en de uitvoering van maatregelen te versterken.
Belastinginkomsten
In zijn reactie geeft de minister nieuwe realisatiecijfers voor de belastingen. Uit analyse
van deze cijfers blijkt dat de in het vorige advies van het Cft geprognotiseerde
onderschrijding op de belastinginkomsten van tussen de ANG 20 en 40 miljoen
ongewijzigd blijft. Wanneer de huidige realisatiecijfers worden afgezet tegen de
historische gemiddelden is niet te verwachten dat de verwachte meevallers bij de loonen inkomstenbelasting voldoende zullen zijn om tegenvallers bij de winstbelasting en
omzetbelasting op te vangen. Daarnaast blijven, in het bij de reactie van de minister
verstrekte overzicht, de achterblijvende realisaties bij de Douane (invoerrechten en
accijns op benzine), afvalstoffenheffing en de nog onverdeelde compliance opbrengsten
uit de tweede UR, onbenoemd. De nu verstrekte informatie laat op grond van de stand
eind augustus jl. zien dat aan de verschillende belastingsoorten gekoppelde compliance
maatregelen in totaal ANG 25 miljoen betreft (bij de stand eind juli was dat ANG 23
miljoen). De minister heeft daarbij aangegeven dat de projecten later zijn gestart dan
gepland. Dit betekent dat een groter bedrag aan compliance maatregelen nu in een
kortere tijd tot het einde van dit jaar moet worden gerealiseerd. Het Cft concludeert
derhalve wederom dat de belastingopbrengsten ANG 30 miljoen achterblijven op de
begroting en verzoekt de minister middels een BW compenserende maatregelen te
nemen.
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In de brief van de minister is aangegeven dat er in de eerste zes maanden van 2018
gemiddeld 3,3% van de openstaande aanslagen van Stichting
Belastingaccountantsbureau (SBAB) van ANG 176,9 miljoen zijn geïnd. Ook wordt
aangegeven dat op het gebied van erfpacht en huur domeingronden de openstaande
facturen ter waarde van ANG 105 miljoen pas recent zijn ingelezen. Hiervan is volgens
de brief van de Minister ANG 20 miljoen buiten invordering gesteld wegens mogelijke
verjaring. Ook geeft de brief aan dat de aanslagen van dit jaar voor een deel betrekking
hebben op 2017 en voorafgaande jaren. Dit toont voor het Cft aan dat er ruimte is voor
verbetering van het invorderingsproces. Het Cft vraagt de minister om een verbeterplan
op te stellen waarmee de efficiëntie en effectiviteit van zowel het opleggen als het
invorderen van de aanslagen wordt verhoogd en dit plan zo snel als mogelijk tot
uitvoering te brengen.
UTS
Voor wat betreft de dividendvordering op UTS verklaart de minister dat de regering van
oordeel is dat er geen voorziening getroffen hoeft te worden. Ter onderbouwing heeft
de minister een aandeelhoudersbesluit van 11 september jl. en brief van de UTS
directie van 12 september jl. toegevoegd. Daarmee wordt een nieuwe invulling gegeven
aan de vordering van ANG 37 miljoen van het Land op UTS. Na vereiste formele
handelingen gaat UTS volgens het besluit van de aandeelhouders over tot het
reserveren van boven-nominaal gestort kapitaal. De uitkering hiervan kan echter
vanwege gebrek aan voldoende liquide middelen niet dit of volgend jaar worden gedaan
en wordt gekoppeld aan de verkoop van aandelen aan een derde partij. Het land
verkoopt hiermee zijn bezit, wat effect heeft op het vermogen. Hoe deze transactie de
betaalbaarstelling van de vordering zal beïnvloeden blijft ook met dit besluit onzeker.
Gezien het voorwaardelijke en daarmee hoog onzekere karakter van de uitbetaling van
de vordering blijft het Cft bij zijn standpunt dat hiervoor een voorziening getroffen dient
te worden.
De directie van UTS zegt middels haar brief van 12 september jl. toe om vooruitlopend
op een vervreemding van de aandelen door het Land, een voorschot van ANG 3 miljoen
uit te betalen aan Curaçao en Sint Maarten tezamen. Wanneer voor de ANG 2,6 miljoen
(aandeel Curaçao) te ontvangen ‘vooruitbetaling’ een concrete datum kan worden
overeengekomen, ziet het Cft dit deel van de vordering wel als voldoende zeker. Voor
het overige deel van ANG 34,4 miljoen blijft de aanbeveling staan om een voorziening
te treffen ten laste van de gewone dienst en als dekking hiervoor alternatieve
maatregelen te nemen.
Dividenden
De regering heeft vermeld in het vierde kwartaal van 2018 een beheersstructuur te
ontwikkelen voor overheidsentiteiten waarin zaken als rentabiliteit, solvabiliteit,
subsidies en een dividendregeling worden vastgelegd. Totdat dit beleid is vastgesteld,
maakt de regering met iedere overheidsvennootschap afspraken over het betaalmoment
van de dividenduitkering, te beginnen met de vorderingen uit 2016 en 2017.
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Het Cft apprecieert de toezegging om voor eind 2018 een beheersstructuur voor
overheidsentiteiten te ontwikkelen zodat invulling wordt gegeven aan artikel 28 van de
Rft ten aanzien van dividendbeleid. Bij het vaststellen van de beheersstructuur vraagt
het Cft nu om een werkwijze vast te stellen voor het begroten van dividenden die
langjarige openstaande vorderingen voorkomt en de controleerbaarheid vergroot. Het
Cft is van mening dat dividendopbrengsten in de begroting behoedzaam begroot dienen
te worden, waarbij incidentele (meer-) opbrengsten niet worden ingezet voor
structurele uitgaven.
Uit de reactie blijkt daarnaast dat de minister een aantal entiteiten heeft aangeschreven
met het verzoek om tot een concrete betalingsafspraak van het nog openstaande
dividend te komen. In geval van Curoil en RdK (Refineria di Korsou) heeft dit geleid tot
een bevestiging dat de betreffende bedragen, respectievelijk ANG 18,7 miljoen en ANG
18,1 miljoen, in vier kwartaaltermijnen zullen worden betaald. Voor CPA en Buskabaai
hebben de bevestigingen nog een voorbehoud. Met een openstaande vordering van ANG
13 miljoen, is bij CPA aangegeven dat de uitbetaling van de vordering akkoord is, met
dien verstande dat eventuele vorderingen van CPA op het Land eerst vastgesteld en
verrekend worden. Het Cft verzoekt de minister om ook hier een betalingsafspraak te
maken en het effect van deze verrekening op de gewone dienst zichtbaar te maken.
Voor Buskabaai is aangegeven dat zij verwachten dat in 2019 voldoende middelen
worden gegenereerd om ANG 0,6 miljoen te kunnen overmaken. Gezien de hoogte van
deze vordering beschouwt het Cft dit als een acceptabel risico. Het Cft wordt graag
verder geïnformeerd over het moment waarop de betalingen van CBCS, CAH en Curinde
worden verwacht. De regering geeft aan voor het eind van oktober 2018 alle
betalingsafspraken gemaakt te hebben voor dividendvorderingen uit de begrotingsjaren
2016 en 2017. Het Cft vraagt de minister in de derde UR 2018 hierover te rapporteren.
Risico’s voor de begroting
RdK
Als bijlage bij de reactie van de minister is een risicoanalyse van RdK toegevoegd. Dit
geeft het Cft meer informatie over de mogelijke risico’s rond de raffinaderij voor de
(toekomstige) begroting. Het Cft waardeert de analyse en gebruikt deze graag als basis
voor een te plannen werkbezoek aan RdK/Refineria Isla tijdens de collegereis in oktober
a.s.
FKP
In de reactie van de minister is nadere informatie verschaft over de financiële gevolgen
van de risico’s rondom Fundashon Kas Popular (FKP). Aangegeven is dat het Land een
bedrag van ANG 13 miljoen betaalt voor de periode 2001 tot en met 2017 betreffende
de kosten van het beheer van huurwoningen door FKP en hiermee het geschil tussen de
partijen door middel van het sluiten van de vaststellingsovereenkomst aan onderlinge
verplichtingen tot en met 2017 afgewikkeld is.
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Het Cft heeft tevens kennisgenomen van het feit dat er tevens een
beheersovereenkomst wordt gesloten waarbij FKP met ingang van het jaar 2018 een
vergoeding ontvangt van ANG 12 miljoen per jaar voor de onderhouds- en
beheerskosten betreffende de volkswoningen waar het Land eigenaar van is. Daarnaast
rekent het Cft erop dat de beheersovereenkomst uiterlijk eind 2018 is geformaliseerd
ten aanzien van de volkswoningen waar het Land eigenaar van is en de woningen in
eigendom van FKP waarvoor FKP huursubsidie en/of objectsubsidie wordt verstrekt. Het
Cft verzoekt de regering om voor 1 januari 2019 de vaststellingsovereenkomst bij
Landsverordening vast te laten stellen.
Sehos
Als bijlage bij de reactie van de minister heeft het Cft het rapport van SOAB betreffende
de eindschuldpositie van Sehos ontvangen. Het verkregen rapport presenteert het beeld
dat zonder financiële bijdrage van het Land (direct of indirect via het SVB) de
schuldpositie van Sehos aan het einde van 2019 aanzienlijk is. Daarnaast lijkt zonder
bijdrage (van het SVB) de continuïteit en kwaliteit van de zorgverlening door Sehos niet
gegarandeerd te kunnen worden. De conclusie van de minister dat er voor 2018 geen
begrotingsrisico zich voordoet, onderschrijft het Cft niet. Uit het rapport van het SOAB
blijkt dat Sehos een verzoek bij het Land heeft gedaan voor ANG 15,3 miljoen extra
budget in 2018 en dat men wenst dat ANG 17,6 miljoen aan openstaande
loonbelastingen en sociale premies wordt kwijt gescholden. Daarnaast weet het Land op
basis van het rapport dat het in 2019 mogelijk ook dat ANG 15,3 miljoen aan extra
budget moet worden begroot en dat Sehos verzoekt om de leningen ad ANG 30,5
miljoen kwijtgescholden te krijgen. Het Cft vraagt de minister de gevolgen voor de
begroting 2018 en 2019 van dit scenario uiterlijk 9 oktober a.s. in beeld te brengen en
eventueel aan te geven welke maatregelen (middels aantoonbaar genomen besluiten)
worden getroffen om de mogelijke risico’s voor de begroting 2018 en verder te
mitigeren.
HNO
Op basis van de brief van 12 september jl. en de passage betreffende HNO stelt het Cft
vast dat:
-

Maximaal ANG 200 miljoen aanvullende financiering benodigd is voor realisatie
van HNO;

-

De second opinion en sensitiviteitsanalyse voor de vernieuwde business case
nog niet gereed zijn;

-

Deze onder voorbehoud eind september uit zullen worden gebracht;

-

Deze de haalbaarheid van de HNO Business Case moeten
onderbouwen/valideren.

Op basis van aanvullende informatie van de minister heeft het Cft begrepen dat de
oplevering van de second opinion en sensitiviteitsanalyse is vertraagd tot eind oktober.
Aangezien het Cft deze informatie essentieel acht bij het bepalen van eventuele risico’s
voor de begroting, verzoekt het Cft de regering de oplevering van de onderzoeken te
versnellen zodat de uitkomsten daarvan 15 oktober a.s. beschikbaar zijn.

Kenmerk

Cft 201800198
Blad

9/9

De stelling dat HNO geen risico’s voor de begroting van 2018 en 2019 in zicht heeft,
vindt het Cft in afwachting van deze informatie voorbarig. Ook maakt het Cft een
voorbehoud bij de zienswijze van de minister dat HNO Transitie en Exploitatie NV geen
overheidsvennootschappen zijn en wil dit punt nog nader toetsen.
Vervolg
Zoals eerder in dit bericht is aangegeven verzoekt het Cft de minister de begroting
2018 aan te passen op basis van bovenstaande aanbevelingen en om, op basis van
artikel 13 lid 1 van de Rft, binnen 14 dagen, dus uiterlijk op 9 oktober a.s. op dit
bericht te reageren. Als er dan naar het oordeel van het Cft sprake blijft van een
begroting die geheel of ten dele niet voldoet aan de normen van artikel 15 van de Rft,
wordt de RMR hierover bericht. Dit bericht kan vergezeld gaan van een gemotiveerd
advies tot het geven van een aanwijzing conform hetgeen daartoe is bepaald in artikel
13 van de Rft.
Mocht u behoefte hebben aan een toelichting op dit schrijven dan is het Cft graag
bereid die te geven.
In de verwachting 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 Minister-President van Curaçao
De secretaris-generaal van het ministerie van Financiën van Curaçao

