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Onderwerp 

Advies o.b.v. artikel 12 Rft bij de vastgestelde begroting 2020 Sint Maarten 

 

Geachte heer Irion, 

 

Het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) heeft op 12 mei 2020 de 

op 1 mei 2020 door de Gouverneur vastgestelde begroting 2020 ontvangen. Het Cft 

brengt hierop binnen veertien dagen een advies uit, indien het Cft van mening is dat de 

begroting geheel of ten dele niet in overeenstemming is met de normen, genoemd in 

artikel 15 van de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Rft). 

 

Achtergrond 

Het Cft heeft op 1 oktober 2019 een advies1 uitgebracht bij de eerste ontwerpbegroting 

2020. Aangezien deze ontwerpbegroting een tekort vertoonde, heeft de minister van 

Financiën van Sint Maarten per brief van 22 oktober 2019 aan de minister van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een beroep gedaan op artikel 25 van 

de Rft om af te mogen wijken van de normen zoals genoemd in artikel 15 van de Rft.  

 

Op 22 januari 2020 heeft het Cft een herziene ontwerpbegroting van Sint Maarten 

ontvangen, met het verzoek daarop te adviseren op basis van artikel 11 van de Rft. Het 

Cft heeft per brief van 5 februari 2020 op deze herziene ontwerpbegroting advies2 

uitgebracht. Bij het aanbieden van de ontwerpbegroting aan de Staten dient op basis 

van artikel 11 lid 2 van de Rft door het bestuur aangegeven te worden in hoeverre en 

op welke wijze rekening is gehouden met het advies van het Cft. Het Cft stelt vast dat 

het bestuur van Sint Maarten dit heeft gedaan.  

 

De wereldwijde Covid-19 crisis noopte Sint Maarten eind maart 2020 tot het nemen van 

drastische maatregelen waaronder de sluiting van het luchtruim en de haven met het 

volledig stilvallen van onder meer het toerisme tot gevolg.  

 
1 Kenmerk: Cft 201900134 
2 Kenmerk: Cft 202000018 
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Om de sociaaleconomische gevolgen van deze crisis te kunnen opvangen presenteerde 

Sint Maarten in april een pakket van sociaal-economische steunacties voor de maanden 

maart tot en met juni 2020. Dit Stimulus & Relief Plan (hierna: steunpakket) is in de 

begroting verwerkt.  

 

Op 27 maart 2020 is de Rijksministerraad (RMR) akkoord gegaan met het op grond van 

artikel 25 lid 1 van de Rft afwijken van artikel 15 lid 1 van de Rft vanwege de gevolgen 

van Covid-193. Hierbij stelde de RMR dat Sint Maarten voor 1 mei een vastgestelde 

begroting diende te presenteren en werd Sint Maarten onder meer uitgenodigd met 

voorstellen te komen op financieel-economisch gebied. Over de mate waarin wordt 

afgeweken van artikel 15 lid 1 van de Rft (en mogelijk andere normen uit de Rft) is 

bepaald dat de RMR op 3 juli a.s. op basis van advisering door het Cft zal besluiten. 

 

Op 1 mei 2020 heeft de RMR besloten om, ook vanwege de gevolgen van het herstel 

van schade door de orkanen Irma en Maria, akkoord te gaan met het afwijken van de 

normen van artikel 15 lid 1 van de Rft4. Hierbij stelde de RMR onder meer de 

voorwaarde dat het begrotingstekort zonder de financiële gevolgen van Covid-19 

maximaal ANG 31 miljoen mag bedragen.  

 

Ten aanzien van de liquiditeitssteun besloot de RMR op 1 mei op basis van het advies 

van het Cft5
 over te gaan tot het verstrekken van liquiditeitssteun voor de gevolgen van 

Covid-19 tot half mei ter hoogte van ANG 20 miljoen. Ten aanzien van het steunpakket 

werd Sint Maarten verzocht voor het nog niet van dekking voorziene deel aan maatregelen 

keuzes te maken in de bestaande begroting om daarvoor financiële ruimte te creëren. 

 

Het is tegen deze achtergrond dat de nu voorliggende begroting is beoordeeld.  

 

Oordeel 

Het Cft constateert dat niet alle aanbevelingen van het Cft bij de ontwerpbegroting zijn 

verwerkt in de vastgestelde begroting6. Zo heeft Sint Maarten de toename van de lasten 

in 2020 niet voldoende onderbouwd en diverse gevraagde toelichtingen niet verstrekt of 

opgenomen, zoals bij de voorgenomen voorfinanciering van de prioriteitsprojecten. Wel 

heeft Sint Maarten conform advies van het Cft de baten meer behoedzaam begroot.  

 

Met de vastgestelde begroting komt Sint Maarten uit op een begrotingstekort van ANG 

263,2 miljoen. Hiermee wordt niet voldaan aan artikel 15 van de Rft. De RMR is op 

grond van artikel 25 lid 1 van de Rft akkoord gegaan met het afwijken hiervan voor het 

begrotingsjaar 2020. Over de mate waarin mag worden afgeweken, dient in de RMR van 

3 juli a.s. besluitvorming plaats te vinden. Eveneens voldoet de vastgestelde begroting 

niet aan de door de RMR gestelde voorwaarde van een begrotingstekort van maximaal 

ANG 31 miljoen zonder de financiële gevolgen van Covid-19.  

 

 
3  Brief staatssecretaris van BZK d.d. 9 april 2020 
4  Brief staatssecretaris van BZK d.d. 6 mei 2020 
5  Kenmerk: Cft 202000048 
6  Kenmerk: Cft 202000018 
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Op de gewone dienst wordt meerjarig een tekort gepresenteerd waardoor niet wordt 

voldaan aan artikel 15 lid 1 sub a van de Rft. De voorgenomen kapitaaluitgaven worden 

gedekt door de ter dekking van die uitgaven opgenomen middelen. De vanuit het 

wederopbouwfonds in 2020 te ontvangen middelen van ANG 27 miljoen waarvan ANG 

18,5 miljoen als dekking in de kapitaaldienst is opgenomen, zijn echter onzeker. Een 

volledige meerjarenbegroting ontbreekt, waardoor niet wordt voldaan aan artikel 15 lid 

1 sub b van de Rft. De voorgenomen investeringen op de kapitaaldienst zijn 

onvoldoende toegelicht, waardoor het Cft het algeheel voorbehoud op de kapitaaldienst 

handhaaft. De rentelastnorm wordt niet overschreden, waardoor wel wordt voldaan aan 

artikel 15 lid 1 sub c van de Rft. Het Cft kan niet vaststellen of alle verwachte baten en 

lasten zijn opgenomen in de (meerjarige) begroting, aangezien deze ontoereikend zijn 

toegelicht waardoor niet wordt voldaan aan artikel 15 lid 2 van de Rft. 

  

In de vastgestelde begroting constateert het Cft nog aanzienlijke aandachtspunten en 

gelet daarop geeft het Cft Sint Maarten de volgende aanbevelingen: 

 

• Kom tot een begrotingswijziging (BW) waarin: 

o het begrotingstekort exclusief de financiële effecten van Covid-19 maximaal 

ANG 31 miljoen bedraagt. Betrek hierbij in ieder geval de herziening van de 

pensioenwetgeving voor ambtenaren (verhoging pensioenleeftijd van 62 naar 

65 jaar en middelloon in plaats van eindloon) per 1 juli 2020; 

o additionele besparingen worden gerealiseerd ter dekking van onderdelen van 

het steunpakket die niet gedekt worden door liquiditeitssteun. In het advies bij 

tweede tranche heeft het Cft aangegeven dat het per maand gaat om een 

bedrag van circa ANG 8 miljoen7; 

o de gemaakte afspraken met Nederland over het in de begroting opnemen van 

het verbeteren van de detentiesituatie volledig zijn nagekomen en de 

verbetermaatregelen in de justitiële keten van Sint Maarten aantoonbaar juist 

en volledig zijn verwerkt. Daarbij is het onder meer noodzakelijk dat de 

verbeteringen aan de gevangenis in de kapitaaldienst worden opgenomen; 

o de verwachte batenderving in de tweede helft van 2020 is verwerkt op basis 

van de laatste CBCS-raming; 

o de begroting voldoet aan de criteria van ordelijkheid en controleerbaarheid 

conform artikel 15 lid 2 sub c van de Rft. 

• Kom met de Wereldbank tot overeenstemming over de inhoud van de 

beleidsdoelstellingen voor de ontvangst van gelden vanuit het wederopbouwfonds ter 

financiering van de uitvoering van de prioriteitsprojecten (de herstructurering van de 

belastingdienst en het verbeteren van het financieel beheer) en licht dit toe;  

• Kom tot een pakket van maatregelen8 dat gericht is op structurele hervormingen op 

gebieden zoals de economie, de arbeidsmarkt, de kapitaalmarkt, het sociale 

zekerheidstelsel, het zorgstelsel, de overheidsorganisatie en het bestuur. 

 

 
7 Zie Cft 202000057.  
8 Brief van de staatssecretaris van BZK d.d. 16 april 2020 
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U dient op grond van artikel 12 lid 4 van de Rft binnen veertien dagen, dus op uiterlijk 

2 juni a.s., mee te delen in hoeverre, en op welke wijze, rekening gehouden zal worden 

met bovenstaande aanbevelingen van het Cft. Het Cft tekent daarbij aan dat de 

voorstellen voor structurele hervormingen waarom in de brief van de staatssecretaris 

d.d. 16 april 2020 is gevraagd, eerst aan het Cft dient te worden aangeboden. Het Cft 

zal uw reactie betrekken bij zijn advies bij de derde tranche liquiditeitssteun ten 

behoeve van de RMR van 3 juli 2020. De BW waarin de aanbevelingen moeten worden 

verwerkt, dient u uiterlijk op 15 juli a.s. aan te leveren. 

 

Toelichting 

 

Gewone dienst 

De begroting toont een totaal aan lasten van ANG 610,6 miljoen, een totaal aan baten 

van ANG 347,4 miljoen en een tekort van ANG 263,2 miljoen. Hiermee wordt niet 

voldaan aan artikel 15, lid 1 sub a van de Rft dat voorschrijft dat de (meerjarige) 

begroting sluitend is. Ook wordt niet voldaan aan artikel 15, lid 2 van de Rft aangezien 

de begrote baten en lasten onvoldoende toereikend worden onderbouwd. Op 22 januari 

2020 heeft het Cft een ontwerpbegroting ter advisering van Sint Maarten ontvangen. 

Sint Maarten heeft vervolgens op 28 februari 2020 een gewijzigde ontwerpbegroting 

aan de Raad van Advies voorgelegd. Met name naar aanleiding van Covid-19 is de 

begroting daarna nog aanzienlijk gewijzigd. De bedragen van de begrotingen zijn in 

onderstaande tabel opgenomen. 

 

Bedragen in  

ANG miljoen 

OB 2020 

d.d. 22/01/20 

OB 2020 

d.d. 28/02/20 

Vastgestelde  

begroting 

Verschil  

 

Baten 461,5 455,7 347,4 -108,3 

Lasten 486,1 486,7 610,6 123,9 

Saldo -24,6 -31,0 -263,2 -232,2 

 

Niet Covid-19 gerelateerde aanpassingen 

Naar aanleiding van het advies9 van het Cft bij de ontwerpbegroting d.d. 22 januari 

2020 heeft Sint Maarten de baten meer behoedzaam begroot. Er is echter geen 

invulling gegeven aan de bijstelling van het lastenniveau gerelateerd aan deze lagere 

baten. Het Cft had aangegeven de toename van de lasten in de begroting ten opzichte 

van de realisatie van 201910 te hoog te vinden en deze door het ontbreken van een 

aansluiting en een overzichtelijke toelichting niet afdoende te kunnen beoordelen. Het 

Cft had aanbevolen een eenduidige, consistente en onderbouwde aansluiting tussen de 

realisatie in 2019 en de begroting 2020 met specifieke aandacht voor de 

personeelslasten op te nemen. Nu deze aanbeveling niet is opgevolgd in de 

vastgestelde begroting is het Cft van mening dat de lasten te hoog zijn geraamd en niet 

afdoende beoordeeld kunnen worden. 

 

 
9 Kenmerk: Cft 202000018 
10 De lasten 2019 bedragen volgens de vierde uitvoeringsrapportage ANG 468,5 miljoen. De 
in de ontwerpbegroting 2020 opgenomen lasten zijn circa 3,9 procent hoger. 
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Het Cft stelt vast dat in de vastgestelde begroting de herziening van het pensioenstelsel 

voor ambtenaren niet is opgenomen. Aangezien de conceptwetgeving reeds in oktober 

2018 aan de Staten is aangeboden en de invoering van deze herziening al vele malen is 

uitgesteld, acht het Cft verder uitstel, mede in het licht van de voortdurende tekorten 

en de kosten van het steunpakket, onacceptabel. Door het niet meer opnemen van de 

herziening van het pensioenstelsel voor ambtenaren (verhoging pensioenleeftijd van 62 

naar 65 jaar en middelloon in plaats van eindloon) laat de vastgestelde begroting een 

tekort van circa ANG 37 miljoen zien, los van de financiële effecten van Covid-19. 

Hierdoor wordt dan ook niet voldaan aan de voorwaarde van de RMR dat het 

begrotingstekort zonder de effecten van Covid-19 maximaal ANG 31 miljoen mag 

bedragen. De herziening dient per 1 juli geëffectueerd te worden. Ook is in het kader 

van de aanwijzing eerder gesproken over de verhoging van de AOV-leeftijd van 62 naar 

65 jaar. Het Cft adviseert u dringend de begroting aan te passen en de 

pensioenhervormingen daarin op te nemen. 

 

Covid-19 gerelateerde aanpassingen 

Sint Maarten heeft op 6 april 2020 een eerste versie en op 20 april 2020 een tweede 

versie van het steunpakket aan het Cft verzonden. Dit pakket bevat noodmaatregelen 

om de effecten voor Sint Maarten van de uitbraak van Covid-19 te mitigeren. Het 

steunpakket gaat uit van het medio maart 2020 door de Centrale Bank van Curaçao en 

Sint Maarten (CBCS) gecommuniceerde scenario van drie maanden sluiting en 

vervolgens geleidelijk herstel. Het financiële effect van het steunpakket op de gewone 

dienst bedraagt circa ANG 196 miljoen voor de periode tot en met juni 2020 en bestaat 

uit een verwachte verlaging van de baten van circa ANG 80 miljoen en kosten voor 

steunmaatregelen van circa ANG 116 miljoen.  

 

Het Cft heeft op 23 april 2020 de RMR geadviseerd over het verstrekken van de eerste 

tranche liquiditeitssteun. In dat advies11 heeft het Cft aangegeven dat Sint Maarten het 

pakket steunmaatregelen dient te versoberen en/of binnen de eigen begroting 

aanvullende dekking hiervoor dient te vinden. Voor de maanden mei en juni 2020 gaat 

het om een bedrag van circa ANG 8 miljoen per maand. De RMR heeft op 1 mei 2020 

overeenkomstig besloten. Sint Maarten dient hier nog invulling aan te gegeven en zal 

per omgaande besparingen moeten realiseren die in een BW moeten worden 

opgenomen. Sint Maarten heeft daarnaast de lasten van de steunmaatregelen alleen tot 

en met juni 2020 in de begroting opgenomen. Indien blijkt dat ook in de tweede helft 

van 2020, in de periode van geleidelijk herstel, maatregelen nodig zijn, verzoekt het Cft 

de kosten hiervan te verwerken in de op te stellen BW.  

 

Betreffende de noodzaak van de door Sint Maarten te realiseren besparingen benadrukt 

het Cft het belang van het op korte termijn starten met de uitwerking en de 

implementatie van dergelijke maatregelen.  Volledigheidshalve wordt hier verwezen 

naar de besluitvorming naar aanleiding van de tweede tranche liquiditeitssteun en u 

wordt gevraagd deze adequaat in de begrotingswijziging te verwerken.  

 

 

 
11 Kenmerk: Cft 202000048 
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Overeenkomstig de adviezen op de ontwerpbegrotingen, ziet het Cft aanvullend 

mogelijkheden voor het naar beneden bijstellen van een aantal begrotingsposten zoals 

de afschrijvingen, de personeelskosten (met name vacaturegelden) en de post 

goederen en diensten (in de begroting exclusief steunpakket ruim 6 procent hoger dan 

de realisatie 2019) en verzoekt deze mee te nemen in de BW. 

 

Kapitaaldienst 

Conform artikel 15 lid 1 sub b worden de in de begroting 2020 opgenomen uitgaven 

(ANG 63,2 miljoen) op de kapitaaldienst gedekt door de ter dekking van die uitgaven 

opgenomen middelen. Voor 2021 en 2022 is in totaal een bedrag van ANG 47,6 miljoen 

opgenomen voor de bouw van een nieuwe gevangenis. Hiertegenover zijn geen echter 

middelen opgenomen waardoor ten dele niet aan artikel 15 lid 1 sub b wordt voldaan. 

 

De toelichting bij de voorgenomen kapitaaluitgaven is nog altijd ontoereikend om te 

kunnen toetsen aan de eisen van de Rft, waardoor het Cft genoodzaakt is het 

voorbehoud op de kapitaaldienst te handhaven. Sint Maarten geeft in de toelichting aan 

vooralsnog geen rekening te houden met mogelijke effecten van Covid-19 op de 

investeringsvoornemens van de overheid. 

 

De begrote inkomsten op de kapitaaldienst 2020 bestaan onder meer uit een 

voorgenomen lening, afschrijvingen en een bijdrage vanuit het wederopbouwfonds. 

Deze bijdrage is afhankelijk van het behalen van een aantal beleidsdoelstellingen 

waardoor het onzeker is dat deze middelen als financiering in 2020 kunnen dienen. Sint 

Maarten geeft daarom in de begroting aan dat wordt uitgegaan van een voorfinanciering 

van ANG 18,5 miljoen en ANG 13,5 miljoen in respectievelijk 2020 en 2021. Deze 

bedragen worden vervolgens verrekend met de in 2020 en 2021 vanuit het 

wederopbouwfonds te ontvangen tranches (van ieder ANG 27 miljoen). Het Cft heeft in 

zijn advies bij de herziene ontwerpbegroting verzocht deze constructie nader toe te 

lichten, maar deze toelichting is nog niet verstrekt. Het Cft verzoekt u deze toelichting 

alsnog te verstrekken en over de inhoud van de beleidsdoelstellingen met de 

Wereldbank tot overeenstemming te komen.  

 

De projecten die met deze voorfinanciering uitgevoerd worden zijn het herstructureren 

van de belastingdienst en het verbeteren van het financieel beheer. De ministerraad 

van Sint Maarten heeft in april 2019 de plannen hiervoor goedgekeurd, de uitvoering 

hiervan is echter nog niet opgestart. Het Cft heeft meermaals aangegeven beide 

plannen voor Sint Maarten van belang te achten om duurzame overheidsfinanciën te 

kunnen bereiken. Zo moet onder meer het herstructureren van de belastingdienst gaan 

leiden tot structureel hogere belastingbaten. Zeker gelet op de voortdurende situatie 

waarin een beroep gedaan moet worden op liquiditeitssteun acht het Cft verder uitstel, 

juist met het oog op duurzame overheidsfinanciën, onwenselijk. 
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Voorwaarden liquiditeitssteun 2019 

De RMR heeft op basis van het advies van het Cft12 op 9 april 2020 besloten in te 

stemmen met het verstrekken van de liquiditeitssteun van ANG 50,2 miljoen aangezien 

aan de voorwaarde voor het tien procent verlagen van de salarissen en/of emolumenten 

van de politieke gezagsdragers voldaan wordt. Op basis van de toezegging van Sint 

Maarten is besloten de voorwaarde betreffende de kosten voor de politiebijstand en het 

verbeteren van de detentiesituatie te koppelen aan de toetsing door het Cft van de 

vastgestelde begroting 2020.  

 

Het Cft kan op basis van de beschikbare gegevens niet volledig toetsen of de financiële 

effecten van de beleidsmatige afspraken juist en volledig zijn verwerkt in de begroting. 

Het Cft stelt vast dat de kosten voor de politiebijstand vanuit Nederland zijn 

opgenomen tot en met juni 2020 en dat= Sint Maarten rekening houdt met de opvang 

van de gedetineerden in Nederland gedurende heel 2020. De verbeteringen aan de 

gevangenis, die Sint Maarten in 2019 noodzakelijk achtte ter hoogte van ANG 5,7 

miljoen, konden niet in 2019 gerealiseerd worden aangezien de lening ter dekking 

hiervan niet is ontvangen. Deze investeringen zijn echter niet opgenomen op de 

kapitaaldienst in de begroting 2020. Het Cft is op basis hiervan vooralsnog van mening 

dat Sint Maarten de afspraken onvoldoende nakomt en vraagt Sint Maarten de 

begroting aan te passen, zodat alsnog aan deze afspraken wordt voldaan. Voorts dient 

u de inhoudelijke opvolging van de afspraken met Nederland af te stemmen en 

eventueel tot een bijgewerkte lijst met afspraken te komen 

 

Leningen, rentelastnorm en schuldquote 

De schuld van de collectieve sector zal in 2020 oplopen tot mogelijk ANG 1.079 miljoen. 

Sint Maarten voorziet voor 2020 leningen van ANG 453 miljoen (zie onderstaande tabel) 

en er wordt voor ANG 57,7 miljoen aan leningen afgelost en geherfinancierd.  

 

Omschrijving Bedrag  

ANG miljoen 

Lening herstel van de luchthaven (Europese Investeringsbank) 91,0 

Lening liquiditeitssteun 2019 50,2 

Lening voor het herfinancieren van de in 2020 aflopende lening 50,0 

Lening voor financiering van kapitaalinvesteringen 2020 31,7 

Diverse leningen voor liquiditeitssteun gerelateerd aan Covid-1913 230,6 

Totaal 453,3 

 

 

 

 

 

 

 
12 Kenmerk: Cft 202000042 
13 Deze leningen zijn ter dekking van de begrote kosten van het steunpakket. 
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Bij het aangaan van deze leningen zal de schuldquote van de collectieve sector stijgen 

tot 66 procent van het bruto binnenlands product (bbp)14. Het Cft merkt op dat de 

leningen voor liquiditeitssteun afhankelijk zijn van de besluitvorming in de RMR en 

adviseert Sint Maarten om voor de herfinanciering van de aflopende lening van ANG 50 

miljoen in overleg te treden met Nederland.  

 

De rentelasten zullen uitkomen op ANG 12,7 miljoen. De effectuering van de in de 

begroting opgenomen leenbehoefte leidt niet tot een overschrijding van de 

rentelastnorm, waardoor wordt voldaan aan artikel 15 lid 1 sub c van de Rft. 

 

Financieel beheer 

Het financieel beheer van Sint Maarten is nog steeds van onvoldoende kwaliteit. De 

ministerraad van Sint Maarten heeft in 2019 een verbeterplan financieel beheer 

goedgekeurd, waarin onder meer wordt toegewerkt naar een goedkeurende 

accountantsverklaring over het jaar 2021. In de begroting 2020 is op de kapitaaldienst 

ANG 7,5 miljoen opgenomen voor de uitvoering van dit verbeterplan. Het Cft 

constateert echter dat de uitvoering van dit plan, een jaar na goedkeuring door de 

ministerraad, nog altijd niet is gestart. In de reactie van het Cft op de vierde 

uitvoeringsrapportage 201915 werd u verzocht het Cft te informeren over uw stappen in 

de komende periode om het behalen van een goedkeurende accountantsverklaring bij 

de jaarrekening 2021 te waarborgen. Het Cft constateert dat u in gebreke bent 

gebleven en ontvangt deze toelichting graag alsnog. 

 

Tot slot 

In september 2015 is door de RMR aan het bestuur van Sint Maarten een aanwijzing 

gegeven. De RMR heeft op 18 april 2019 besloten tot verlenging hiervan. Ten aanzien 

van de verlenging dient in de RMR nog definitieve besluitvorming plaats te vinden. Als 

gevolg van Covid-19 zullen enkele deadlines voor het compenseren van de tekorten en 

het oplossen van de betalingsachterstanden opnieuw moeten worden bezien. Het Cft 

adviseert Sint Maarten om hierover met Nederland in overleg te treden.  

 

Het Cft is van mening dat de maatregelen om het zorgstelsel en de 

oudedagsvoorzieningen structureel betaalbaar te houden, waaronder de herziening van 

de ambtenarenpensioenen, de verhoging van de AOV-leeftijd van 62 jaar naar 65 jaar 

en diverse besparingsmaatregelen in de zorg16, zo spoedig mogelijk moeten worden 

gerealiseerd.  

 

 
14 O.b.v. een bbp van ANG 1.632 miljoen (Note Economic Developments, CBCS, april 2020) 
15 Kenmerk: Cft 202000028 
16 Zoals het innen van eigen bijdragen, het invoeren van bijdragen naar vermogen, het 

hanteren van een hogere loongrens voor de premie ZV, het verhogen van de compliance, het 
verminderen van de medische uitzendingen en het verlagen van de medicijnprijzen. 
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Niet alleen noodzaken de huidige omstandigheden als gevolg van Covid-19 daartoe, het 

zal ook bijdragen aan de noodzakelijke duurzaamheid van de overheidsfinanciën op 

langere termijn. 

 

Mocht u behoefte hebben aan een toelichting op dit schrijven dan is het Cft graag 

bereid die te geven. 

 

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 waarnemend Secretaris-generaal van het ministerie van Financiën 


