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A  BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN 
WATERSTAAT 

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 15 januari 2021 

Hierbij ontvangt u de incidentele suppletoire begroting (ISB) inzake Winair 
voor het jaar 20211 en het bijbehorende kader risicoregelingen2. 

Op 31 december 2020 is aan de Tweede Kamer gemeld (ons kenmerk: 
IENW/BSK-2020/259810, zie bijlage) dat het kabinet besloten heeft positief 
te reageren op het verzoek van de Minister-President van Sint Maarten om 
steun, door een hypothecaire lening van USD 3 miljoen (met huidige 
koers EUR 2,7 miljoen) af te sluiten op het luchthavengebouw van Winair. 
Deze lening zal deels worden gefinancierd door het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (1 miljoen Euro) en deels door 
het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (max 1,7 miljoen Euro). 
Met het verstrekken van deze lening wordt de interinsulaire connectiviteit 
op de korte termijn gewaarborgd. 

De budgettaire gevolgen van deze maatregelen worden in deze supple-
toire begrotingswet aan u voorgelegd. Normaliter wordt nieuw beleid in 
uitvoering genomen nadat de Staten-Generaal de begrotingswet heeft 
geautoriseerd. Aangezien uitstel van uitvoering van deze spoedeisende 
maatregel die in het belang van het Rijk is, niet kan wachten tot formele 
autorisatie van beide Kamers der Staten-Generaal, is het kabinet reeds 
met de uitvoering van de maatregel gestart. Hiermee wordt gehandeld 
conform lid 2 van artikel 2.27 van de Comptabiliteitswet 2016. 

1 Ter inzage gelegd bij de Directie Inhoud.
2 Ter inzage gelegd bij de Directie Inhoud.
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De verplichting behorende bij deze kasuitgave in 2021 is aangegaan in 
2020 (op 31 december). De verplichtingenophoging loopt mee in de 
slotwet over het jaar 2020. 

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, 
C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
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