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Geachte heer Irion, 

  

Op 21 oktober 2020 loopt zoals u weet een bulletlening van ANG 50,0 miljoen van 

Nederland aan Sint Maarten af. Al tien jaar is bij Sint Maarten bekend dat deze 

lening afgelost moet worden. Hoewel ik er uiteraard begrip voor heb dat de 

gevolgen van orkaan Irma de afgelopen jaren veel van uw aandacht en energie 

hebben gevraagd, doet dat niet af aan deze betalingsverplichting, waarvoor ook 

het Cft meerdere malen uw aandacht heeft gevraagd. Op 17 september jl. heeft u 

bij het Cft een leenverzoek ingediend voor herfinanciering van deze lening. Het 

Cft heeft niet ingestemd met dit voorgenomen leenverzoek en heeft aangegeven 

dat besluitvorming over dit verzoek in de Rijksministerraad dient plaats te vinden 

(Cft 202000132). U heeft daarom verzocht dit punt te agenderen voor de 

eerstvolgende Rijksministerraad. 

 

Aangezien de Rijksministerraad op 16 oktober a.s. geen doorgang zal vinden en 

uw lening op 21 oktober afloopt, laat ik u via deze weg weten dat ik bereid ben u 

vier weken uitstel te verlenen voor de aflossing van de lening van ANG 50,0 

miljoen, om zo een technisch default aan de kant van Sint Maarten – met alle 

gevolgen van dien – te voorkomen. Deze vier weken biedt u de kans om alsnog te 

voldoen aan de voorwaarden aan de tweede tranche liquiditeitssteun. Wanneer u 

hier aan voldoet, kunnen onze landen met elkaar in gesprek gaan over de derde 

tranche liquiditeitssteun, waarbij wij eveneens kunnen spreken over een langere 

termijn oplossing voor de aflopende lening. Deze welwillendheid van mijn kant zal 

echter komen te vervallen indien u doorzet met het aantrekken van een 

binnenlandse lening waarvoor geen goedkeuring is verkregen van het Cft. Daarbij 

doel ik uiteraard op de prospectus die de CBCS op 14 oktober jl. heeft 

gepubliceerd voor een binnenlandse obligatielening van ANG 75,0 miljoen voor 

het land Sint Maarten. Het Cft heeft u op 12 oktober jl. laten weten dat u met het 

aantrekken van deze lening handelt in strijd met artikel 16 van de Rft (Cft 

202000143). 

 

Ik verzoek u daarom, conform de brief van het Cft, om de in gang gezette 

procedure te staken en een leenverzoek met de daarbij behorende documentatie 

te agenderen voor de eerstvolgende Rijksministerraad, ten behoeve van een 

correcte en rechtmatige besluitvorming. 
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Een afschrift van deze brief wordt met het Cft gedeeld. 

 

Hoogachtend, 

  

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

 

 

 

 

 

 

 

 

drs. R.W. Knops 


