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Onderwerp 

Uw voornemen tot het aantrekken van een obligatielening 

 

 

 

Geachte heer Irion, 

 

Via een kennisgeving van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) 

vernam het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) op 9 oktober jl. 

dat u voornemens bent een obligatielening van ANG 75 miljoen ten laste van het land 

aan te trekken op de binnenlandse markt.  

 

In artikel 16 van de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Rft) zijn de 

procedure en criteria met betrekking tot het aangaan van leningen vastgelegd. Bepaald 

is dat voorgenomen leningen moeten zijn opgenomen in een vastgestelde begroting die 

voldoet aan de normen van de Rft. Op deze manier wordt het Cft in staat gesteld zijn 

toezichthoudende taak te vervullen en te toetsen of aan alle toepasselijke criteria voor 

het aangaan van een lening uit de Rft wordt voldaan. Dit betreft onder andere het 

criterium dat er alleen geleend mag worden voor kapitaalgoederen.  

 

Met het aantrekken van genoemde lening van ANG 75 miljoen handelt u in strijd met 

artikel 16 van de Rft. Er is - voor zover het Cft bekend - geen besluitvorming van de 

Rijksministerraad (RMR) waarin is bepaald dat afwijking van de geldende procedures en 

criteria voor deze voorgenomen lening wordt toegestaan. Het Cft is dan ook van oordeel 

dat u niet bevoegd bent om via de CBCS een lening aan te trekken. Het Cft neemt aan 

dat de op gang gezette procedure wordt gestaakt en dat alsnog in overeenstemming 

met de Rft wordt gehandeld.  
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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 staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  

De minister-president van Sint Maarten  

De president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten 

 


