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Samenwerkingsconvenant  
Groeistrategie Curaçao 

 
 
 

 
 
Partijen 
 

A. Het land Curaçao, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Minister-president van 
Curaçao, de heer E.P. Rhuggenaath en hierna te noemen: Curaçao;   

 
B. De Staat der Nederlanden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Minister-president 

van Nederland, de heer M. Rutte en hierna te noemen: Nederland; 
 
 
Overwegende, dat 

 
- Curaçao een integraal, samenhangend plan genaamd ‘Groeistrategie Curaçao 

Integraal en Samen’ heeft opgesteld ter bevordering van de economische groei, het 
financieel beheer en de bestuurskracht van het land Curaçao, en dat daarbij 
Nederland is gevraagd om samenwerking bij de uitvoering van dit plan;  
 

- Nederland veel waardering heeft voor de Groeistrategie en het belang van 
samenwerking in de uitwerking en uitvoering van het plan onderschrijft;  
 

- Beide partijen afspraken over deze samenwerking willen vastleggen in een 
convenant; 
 

- Beide partijen hun eigen verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden binnen het 
Koninkrijk en ten opzichte van elkaar hebben, en deze door dit convenant 
ongewijzigd blijven; 
 

- Bij de uitvoering van de Groeistrategie door de regering van Curaçao gekozen wordt 
voor een projectmatige aanpak en beide partijen nu afspraken wensen te maken 
over samenwerking op de meest urgente lijnen van uitvoering voor de komende 
periode, en gaande weg aanvullende afspraken gemaakt kunnen worden;   
 
 

Spreken met elkaar af: 
 
 
1. Strategische procesondersteuning in de uitvoering  
 
Voor het ondersteunen bij het organiseren van een integrale samenhang en focus bij het 
uitvoeren van de Groeistrategie stelt Nederland een ervaren transitiebegeleider ter 
beschikking die op zal treden in de afstemming tussen de Programma Management 
Organisatie (PMO), het topkader en de Minister-president van Curaçao.  
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De transitiebegeleider zal zich in eerste instantie m.n. richten op het helpen identificeren 
van projecten en initiatieven die snel een aanjagende werking kunnen genereren voor het 
uitvoeren van de Groeistrategie als geheel en een impuls kunnen geven aan het vergroten 
van de uitvoeringskracht en de interministeriële samenwerking. Een en ander op korte 
termijn nader uit te werken in een door de Raad van Ministers van Curaçao vast te stellen 
uitvoeringsagenda. De transitiebegeleider zal acteren in nauwe samenwerking met PMO, de 
Ministeriële kerngroep, de Ministeriële stuurgroep en het ambtelijk apparaat van Curaçao. 
 
 
2. Bestuurskracht (verbeteren van het functioneren van de overheidsorganisatie) 
 
Binnen de Groeistrategie wordt onderkend dat vooruitgang op de pijlers financieel beheer en 
economische groei hand in hand gaan met het verbeteren van het functioneren van de 
overheidsorganisatie. Momenteel bestaat er dringend behoefte aan het (tijdelijk) invullen 
van een aantal topkaderfuncties. Nederland zet zich, waar nodig en mogelijk, in bij het 
vinden van geschikte kandidaten voor deze functies.  
 
 
3. Financieel beheer 

 
Versterking van het financieel beheer is een eerste prioriteit van de regering van Curaçao, 
binnen de integrale aanpak. Binnen de Groeistrategie worden de processen ondergebracht 
die moeten leiden tot een beter financieel beheer en houdbare overheidsfinanciën. Curaçao 
zal  ook een personele kwaliteitsimpuls moeten geven middels het invullen van financiële 
functies binnen het overheidsapparaat. Nederland ondersteunt, waar nodig en mogelijk, bij 
het vinden van geschikte kandidaten voor deze functies.   
 
 
4. Ondersteuning organisatieontwikkeling 

 
De uitvoering van de Groeistrategie stelt hoge eisen aan het ambtelijk apparaat van 
Curaçao. De samenwerking tussen de ministeries moet intensiever en beter worden, er zijn 
doelmatigheidsslagen nodig en er is een kwaliteitsimpuls in het ambtelijk apparaat nodig. 
Nederland zal, waar nodig en mogelijk, organisatieontwikkelcapaciteit bieden aan Curaçao  
om te ondersteunen in deze veranderopgave, onder andere door gezamenlijk een 
Kennistafel te organiseren met ervaringsdeskundigen uit Nederland. De onder 1 genoemde 
transitiebegeleider kan hiermee een start maken. 
 
 
5. Economische samenwerking 

 
Nederland en Curaçao onderzoeken in onderling overleg mogelijkheden voor de verdere 
versterking van de economische samenwerking binnen het Koninkrijk en de ontwikkeling 
van faciliterende mechanismen. 
 
 
6. Grondexploitatie en vastgoed 

 
Curaçao zoekt naar mogelijkheden om de zakelijke grondexploitatie en het beheer van het 
overheidsvastgoed te professionaliseren. Nederland wil hierin ondersteunen door de 
mogelijkheden te bezien om een aantal concrete projecten uit de Rijksvastgoedportefeuille 
op Curaçao, en de grondportefeuille van Curaçao op te pakken. Het in Nederland ingezette 
Regionaal Ontwikkelprogramma Rijksvastgoed kan hierbij als inspiratie dienen. De 
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inventarisatie zal gaan om een (beperkt aantal) projecten die een hoog economisch en 
maatschappelijk rendement kunnen opleveren, snel tot resultaten kunnen worden gebracht, 
samenwerking vereisen in de aanpak en kunnen dienen als pilot voor verdere ontwikkeling 
van de grond- en vastgoedexploitatie. Een en ander in overleg nader uit te werken.  

 
 

7. Aanvullende afspraken 
 

De Groeistrategie is een meerjarig proces, waarbij mogelijk nog andere behoeften aan 
ondersteuning en samenwerking ontstaan. Eventueel aanvullende afspraken worden 
vastgelegd in een addendum op dit convenant. 
 
 
8. Kosten 

 
Over eventueel met dit convenant samenhangende kosten worden nadere afspraken 
gemaakt in een addendum op dit convenant. 
 
 
 
 
Ondertekening 
 
Aldus overeengekomen en getekend in tweevoud te Curaçao op 21 januari 2019. 
 
 
 
 
 
 
De Minister-president 
van Curaçao, 
 
 
 
 
 
 
De heer E.P. Rhuggenaath 

De Minister-president  
van Nederland,  
 
 
 
 
 
 
De heer M. Rutte 
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