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Onderwerp 

Rappelbrief rapportageverplichtingen 

 

Geachte heer Rijna, 

 

In de Wet Financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet FinBES) 

zijn diverse rapportageverplichtingen opgenomen waar het openbaar lichaam Bonaire 

(OLB) zich aan dient te houden. Helaas moet het College financieel toezicht Bonaire, 

Sint Eustatius en Saba (Cft) vaststellen dat het OLB niet tijdig voorziet in meerdere 

rapportageverplichtingen. 

 

Eerste uitvoeringsrapportage 2018 

Het OLB dient op grond van artikel 22 lid 1 van de Wet FinBES uiterlijk vier weken na 

afloop van ieder kwartaal een uitvoeringsrapportage (UR) aan de minister (in casu de 

staatssecretaris) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) te sturen. Dit 

gebeurt door tussenkomst van het Cft. De 1e UR 2018 had het Cft aldus uiterlijk op 30 

april 2018 moeten ontvangen. 

 

Het Cft heeft in een gesprek met uzelf op 15 mei 2018 en in een gesprek met de 

gedeputeerde van financiën op 16 mei 2018 zijn zorgen geuit over het uitblijven van de 

1e UR 2018. In een brief gedateerd 29 mei 2018 heeft uw bestuurscollege uitstel 

verzocht voor het indienen van de 1e UR 2018 tot 16 mei 2018. Pas op 11 juni 2018 

heeft het Cft de 1e UR 2018, tevens voorzien van de 1e begrotingswijziging 2018 (BW), 

ontvangen. Het Cft zal hierop binnen twee weken een reactie en advies uitbrengen.  
 

Jaarrekeningen overheidsentiteiten 

Op basis van de Wet FinBES dient het OLB de jaarrekeningen van de deelnemingen en 

de voorlopige cijfers van de collectieve sector entiteiten jaarlijks uiterlijk op 1 juli bij 

het Cft in te dienen. Het OLB is niet in staat daar tijdig invulling aan te geven.  
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Volgens onze gegevens, die door uw afdeling financiën is gecontroleerd, blijkt dat tot nu 

toe slechts vijf van de twaalf deelnemingen de jaarrekening 2016 hebben ingediend. 

Van de stichtingen heeft het Cft van slechts één de jaarrekeningen mogen ontvangen. 

Het Cft verzoekt u dringend om de jaarrekeningen die op basis van bijgevoegd 

overzicht nog niet zijn ingediend, alsnog op korte termijn naar het Cft te versturen (zie 

bijlage). Indien de (voorlopige) jaarrekeningen van de collectieve sector niet worden 

opgeleverd, is het Cft niet in staat zijn wettelijke taak ten aanzien van de rentelastnorm 

in te vullen. 

 

De staatssecretaris van BZK heeft in zijn goedkeuring van de begroting 2018 en in lijn 

met adviezen van het Cft aangegeven dat de nodige stappen moeten worden gezet om 

de jaarrekeningen van overheidsentiteiten tijdig in te dienen. Het Cft wijst u erop dat 

de deadline van 1 juli 2018 voor het indienen van de jaarrekeningen 2017 van de 

deelnemingen en de collectieve sector aanstaande is en verwacht tijdige aanlevering. 

 

Jaarrekening 2017 

Uit artikel 31 lid 1 van de Wet FinBES volgt dat het OLB jaarlijks de door de eilandsraad 

vastgestelde jaarrekening vóór 15 juli aan de minister (in casu de staatssecretaris) van 

BZK moet sturen. Dit gebeurt door tussenkomst van het Cft. Het Cft heeft de 

vastgestelde jaarrekening 2016 echter pas op 31 augustus 2017 en dus niet tijdig 

ontvangen. De afdeling Financiën heeft aangegeven dat de jaarrekening 2017 

waarschijnlijk ook niet tijdig zal worden ingediend.  

 

Het Cft benadrukt de noodzaak om tijdig de jaarrekening 2017 alsmede het 

accountantsverslag en het verslag van bevindingen in te dienen. Overeenkomstig de 

bepalingen van de Wet FinBES hecht het Cft veel waarde aan de verslagen van de 

accountant voor de stand van zaken ten aanzien van het financieel beheer.  

 

Cruciale functies 

De noodzaak om de begrotings- en verantwoordingscyclus en het financieel beheer te 

verbeteren blijkt onomstotelijk uit deze rappelbrief. Het versterken van de ambtelijke 

organisatie door het invullen van onder meer de cruciale functies, zoals door het Cft in 

juni 2017 afgesproken met uw bestuurscollege, is dan ook van groot belang.  

 

Medio 2017 heeft het Cft met uw bestuurscollege afgesproken dat een achttal cruciale 

functies uiterlijk 31 december 2017 zullen zijn ingevuld. Tijdens het bezoek van het Cft 

op 30 januari 2018 is gebleken dat nog niet alle acht functies waren ingevuld. Het Cft heeft 

met uw bestuurscollege afgesproken dat op korte termijn een schriftelijke toelichting wordt 

verstrekt over de nog in te vullen functies en de plannen hieromtrent. Dit is vastgelegd in 

onze brief van 20 februari 2018 met kenmerk Cft 201800058. Pas na herhaaldelijk verzoek 

van het Cft heeft het bestuurscollege op 18 mei 2018 de afgesproken toelichting 

verstrekt. Van de acht cruciale functies, zijn er vier nog niet ingevuld. Bijzonderheid is 

dat het bestuurscollege aangeeft dat voor twee van de vier cruciale functies in de 

begroting 2018 onvoldoende middelen zijn gereserveerd. Door middel van de 1e BW 

2018 zal alsnog financiële ruimte worden gecreëerd voor het invullen van deze 

vacatures.  
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Tot slot 

Het is van groot belang dat de begrotings- en verantwoordingscyclus adequaat verloopt 

zodat het bestuurscollege verantwoording aflegt en de eilandsraad haar kader stellende 

en controlerende taken kan uitvoeren. Het Cft adviseert u dan ook maatregelen te 

nemen die ertoe leiden dat u wel tijdig aan uw rapportageverplichtingen gaat voldoen 

en wil daar binnenkort met u over van gedachten wisselen. 

 

Gelet op de wettelijke taak van het Cft om de uitvoeringsrapportages door te geleiden 

aan de minister van BZK, ontvangt deze een afschrift van dit schrijven.  

 

Mocht u behoefte hebben aan een toelichting op deze brief dan is het Cft gaarne bereid 

die te geven. 

 

In de verwachting u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Hoogachtend, 

De voorzitter van het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba 

 

 

 

 

Prof. dr. R.H.J.M. Gradus 

 

 

 

Deze brief is in afschrift verstuurd aan: 

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  

De eilandsraad van het openbaar lichaam Bonaire 

Het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire 

Het hoofd financiën van het openbaar lichaam Bonaire 
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Bijlage: overzicht aangeleverde jaarrekeningen  
 

Deelnemingen     

Naam 
Collectieve 
sector 

Jaartal jaarrekening 
bekend bij het Cft 

Bonaire Holding Maatschappij Ja 2015 

Bonaire Overheidsgebouwen N.V. Ja 
2016 (2017 in 

concept) 

Tourism Corporation Bonaire N.V. (TCB) Ja 
2015 (2016 in 

concept) 

Bonaire Wagenpark N.V. Ja 2013 

Bonaire Management Group N.V. (BMG) Ja 2013 

Bonaire Laboratorium N.V. (BonLab)   2015 

Servisio di Limpiesa Bonairiano N.V. (Selibon)   2016 

Telefonia Bonairiano N.V. (Telbo)   2014 

Ontwikkelingsbank Nederlandse Antillen   2015 

Bonaire International Airport N.V. (BIA)   2016 

Oil Trading Bonaire N.V. (OTB)   2016 

Water en Energiebedrijf Bonaire N.V. (WEB)   2016 

Stichtingen     

Naam 
Collectieve 
sector 

Jaartal jaarrekening 
bekend bij het Cft 

Stichting Beheer en Exploitatie Sportterreinen Ja Geen 

Stichting FINEB Ja Geen 

Fundashon Sedrebo Ja Geen 

Fundashon Marcultura Ja Geen 

Fundashon Fondo pa Kaminda Boneiru   Geen 

Fundashon Cas Bonairiano   2017 

Stichting Diatel Bonaire   Geen 

Fundashon Karpata   Geen 

Bonaire International Sailing Regatta   Geen 

Fundashon Wega di Number   Geen 

Stichting Openbaar Onderwijs Bonaire   Geen 

Stichting Kadaster en Openbare Registers 
Bonaire 

  Geen 

Stichting Monumentenfonds Bonaire   Geen 

 

 


