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Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
 
Den Haag, 23 april 2009
 
De voorzitter van de Commissie NAAZ heeft mij bij brief van 21 april 2009 met kenmerk 09-NAAZ-
B-0008, verzocht u op de hoogte te stellen van een akkoord dat ik op 21 april heb gesloten op Curaçao
met betrekking tot de start van de schuldsanering van Curaçao. Het berust echter op een misverstand
dat ik op 21 april een akkoord heb gesloten. Ik heb slechts een rapport van de SOAB (Stichting
Overheids accountantsbureau) in ontvangst genomen. Dit rapport is het derde rapport van de SOAB
over Curaçao. Alle rapporten betreffen de controle van schuldtitels die nodig is om te kunnen starten
met de schuldsanering. Ik heb al eerder, op 30 maart 2009, een eerste, beperkte, rapportage van de
SOAB ontvangen. Dit betrof een controle op de schulden die vrijvallen of al vrijgevallen waren in de
eerste 4 maanden van 2009. Enkele dagen later, op 4 april, heb ik van de SOAB het tweede rapport
ontvangen inzake de controle op de schuldtitels die eind 2005 bestonden.
 
Op 17 april 2009 heb ik de gedeputeerde van Financiën van Curaçao, de heer Willem, een brief
gestuurd (die ik ter informatie in de bijlage opneem) 1) waarin ik hem meegedeeld heb dat ik op 1
april 2009, conform art. 30 van de AMvRB besluit tijdelijk financieel toezicht NACM, een brief heb
ontvangen van het College financieel toezicht, waarin staat dat de begroting 2009 van Curaçao per die
datum voldoet aan de normen en criteria van art. 15 uit dat besluit. Daarmee is voldaan aan de eisen
die zijn gesteld voor het starten van de schuldsanering. Dat betekent dat met terugwerkende kracht
vanaf 1 april de aflossingen 100% en vanaf 1 januari de rentebetalingen voor 70% zullen worden
vergoed (dit laatste omdat deze betalingen niet geherfinancierd zijn waar dat wel had gemogen).
Uiteraard geldt in alle gevallen de voorwaarde dat een goedkeurende accountantsverklaring moet zijn
ontvangen voordat we tot betaling kunnen overgaan. 
 
Het derde en laatste rapport inzake de accountantscontrole op schuldtitels heb ik op 21 april in
ontvangst genomen. Deze laatste controle maakt het mogelijk om volledig te starten met de
schuldsanering van Curaçao, conform mijn brief aan de heer Willem van 17 april 2009. Voor een
beperkt aantal schuldtitels kon de SOAB geen goedkeurende verklaring afgeven; op die schuldtitels
zal ik derhalve geen rente en aflossingen voldoen.
 
Met het starten van de schuldsanering van Curaçao is slechts uitvoering gegeven aan de afspraken die
daarover zijn gemaakt. Om u inzicht te bieden in het totale proces van de schuldsanering stuur ik u op
korte termijn daarover een brief. In die brief zal ik u tevens inzicht geven in de cijfers en aangeven op
welke wijze ik u periodiek zal informeren over de voortgang van de schuldsanering.
 
 
DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,
A.Th.B. Bijleveld-Schouten
 
 
1) Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer


