College financieel toezicht
Curaçao en Sint Maarten

Aan

De minister van Financiën van Sint Maarten

Adres kantoor Curaçao
De Rouvilleweg 39
Willemstad, Curaçao
Telefoon

(+5999) 4619081

Telefax

(+5999) 4619088

Adres kantoor Sint Maarten
Convent Building 26
Frontstreet, P.O. Box 686
Philipsburg, Sint Maarten

Contactpersoon

Telefoonnummer

Telefoon

(+1721) 5430331

Erik van Engelen

+5999 461 9081

Telefax

(+1721) 5430379

Datum

E-mail

23 april 2013

info@cft.an

Ons kenmerk

Uw kenmerk

E-mail info@cft.an
Internet www.cft.an

Cft 201300214
Pagina

Bijlagen

1/2

1

Onderwerp

Leningenprocedure en kapitaaldienst 2013

Geachte heer Tuitt,
Het College financieel toezicht Curacao en Sint Maarten (Cft) heeft vernomen dat de
begroting 2013 van Sint Maarten is aangenomen door de Staten. Het Cft heeft tevens
kennis genomen van de aangenomen moties alsmede van de intenties van Sint Maarten
om ANG 150 miljoen te gaan lenen voor diverse kapitaalinvesteringen. Het Cft maakt
zich zorgen over de totale omvang van de voorgenomen kapitaalinvesteringen in relatie
tot de begroting en de rentelastnorm, mede gezien de samenloop met de voorgenomen
ondertekening van de Letter of Intent inzake het ‘Justice Park’. Het Cft hecht veel
waarde aan een ordentelijk verloop van de procedures rondom het aangaan van
leningen en bericht u in dit kader over de relevante wettelijke bepalingen en procedures
die daaruit voortvloeien.
Leningen kunnen gedurende een jaar slechts worden aangegaan voor zover deze zijn
opgenomen op de kapitaaldienst van een vastgestelde begroting over het lopende jaar.
Deze begroting dient voorzien te zijn van een positief advies van het Cft. Daarnaast
mogen de uit die leningen resulterende rentelasten de rentelastnorm niet overschrijden.
In het geval van een onderhandse lening geldt een aanvullende wettelijke bepaling die
toeziet dat een dergelijke lening wordt aangegaan tegen de meest gunstige
voorwaarden. Op dit moment heeft Sint Maarten circa ANG 15 miljoen ruimte onder de
rentelastnorm in termen van rentelasten. Dit houdt in dat bij een rentevoet van 2%
ANG 750 miljoen geleend kan worden en bij een rentevoet van 5% ANG 300 miljoen.
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In de ontwerpbegroting 2013 waarop het Cft op 19 februari 2013 haar advies heeft
uitgebracht, staan op de kapitaaldienst voor het begrotingsjaar 2013 ANG 30 miljoen
aan leningen opgenomen. Indien Sint Maarten voor ANG 150 miljoen aan leningen wil
aangaan dan dient dit via een begrotingswijziging in de begroting verwerkt te worden,
die conform de bepalingen van de Rijkswet door het Cft getoetst moet zijn. Voor de
overige afspraken verwijst het Cft u graag naar een memorandum waarvan de inhoud
onlangs met uw ministerie is afgestemd en voor de volledigheid als bijlage bij deze brief
is toegevoegd.
Tevens merkt het Cft op dat het in haar advies van 19 februari bij de ontwerpbegroting
een voorbehoud heeft gemaakt ten aanzien van de kapitaaldienst en de
meerjarencijfers, welke voorbehouden ook van invloed zijn op eventuele voorg enomen
leningen die voor toetsing bij het Cft worden ingediend. Het Cft zal dan ook beoordelen
in hoeverre de effecten van nieuwe leningen en daaruit resulterende rentelasten
meerjarig in de begroting gedekt kunnen worden. De mate waarin de
oudedagsvoorzieningen en de oplopende tekorten in de gezondheidszorg meerjarig een
beslag leggen op de begroting baren het Cft hierbij zorgen, deze zorgen hebben geleid
tot de aanbeveling om de meerjarenramingen in kaart te brengen en meerjarig te
verwerken. Een en ander zou in de eerste begrotingswijziging zijn beslag kunnen
krijgen.
Mocht u behoefte hebben aan een toelichting op dit schrijven dan is het Cft gaarne
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. A.F.P. Bakker
Deze brief is in afschrift verstuurd aan:
De minister-president van Sint Maarten
De secretaris-generaal van het ministerie van Financiën

