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Onderwerp

Uw brief aan het Cft van 7 november 2013 betreffende leningsverzoek

Geachte heer Hassink,
In uw brief van 7 november 2013 kondigt u aan voornemens te zijn om dit jaar via de
Centrale Bank van Curacao en Sint Maarten een obligatielening te plaatsen voor een
bedrag van ANG 40 miljoen met een looptijd van 15 jaar. U wenst de lening aan te
wenden voor de afkoop van het contract met de eigenaren van het nieuwe
overheidsgebouw en de financiering van de door het land Sint Maarten voorgeschoten
eigen investeringen in het gebouw. U verzoekt het Cft om, ondanks zijn advies van 25
september 2013 dat Sint Maarten de voor 2013 voorgenomen leningen niet kan
aangaan, voor dit specifieke geval toch zijn medewerking te verlenen en het verzoek
van een positief advies te voorzien.
Het Cft wenst hierbij nogmaals te benadrukken dat de door Sint Maarten in september
in uitvoering genomen begroting 2013 niet aan de normen van de Rijkswet financieel
toezicht Curacao en Sint Maarten (Rijkswet) voldoet. Voor de in de begroting 2013
opgenomen kapitaalslasten kan derhalve conform de Rijkswet niet geleend worden.
Zodra er een realistische, meerjarig sluitende begroting 2014 is vastgesteld welke
voldoet aan de normen van de Rijkswet kan Sint Maarten in 2014 weer lenen voor de in
deze begroting opgenomen kapitaalslasten.
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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 Secretaris Generaal van het ministerie van Financiën

