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Onderwerp
Rappel aanlevering jaarrekeningen 2017 overheidsentiteiten Bonaire

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. Het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius
en Saba (Cft) constateert dat het OLB niet tijdig voorziet in meerdere
rapportageverplichtingen. Hierover is onder meer gerappelleerd in de brief van het Cft
d.d. 13 juni 2018 (kenmerk: Cft 201800136).
In voorgenoemde brief werd ook gewezen op de toen naderende deadline van 1 juli
2018 voor het aanleveren van de jaarrekeningen 2017 van de overheidsentiteiten. Het
Cft verstaat onder overheidsentiteiten:
•

De deelnemingen van het OLB

•

De entiteiten die tot de collectieve sector behoren

•

Een aantal geselecteerde overige entiteiten gelet op bestuurlijk en financieel
belang.

De deadline van 1 juli 2018 is inmiddels verstreken zonder dat alle jaarrekeningen zijn
ingediend. Middels deze brief wordt u verzocht de uitblijvende jaarrekeningen van
overheidsdeelnemingen en de voorlopige cijfers van de collectieve sector alsnog zo
spoedig mogelijk aan te leveren. Het Cft verwijst naar zijn brief van 13 juni 2018 voor
het daarin opgenomen overzicht van de bij het Cft ingediende jaarrekeningen.
Jaarrekeningen 2017 overheidsdeelnemingen
Conform artikel 9 lid 9 van de Wet FinBES dient het bestuurscollege uiterlijk zes
maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekeningen van de overheidsdeelnemingen
ter beschikking te stellen aan het Cft. Dit betekent dat het Cft per 1 juli 2018 de
jaarrekeningen 2017 had moeten ontvangen. Het Cft heeft tot en met heden van geen
enkele deelneming de definitieve jaarrekening 2017 mogen ontvangen.
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Overigens heeft het Cft in de afgelopen periode wel concept jaarrekeningen 2016 en
2017 van Tourism Corporation Bonaire N.V. en de jaarrekening 2015 van Obna Bank
N.V. ontvangen.
Voorlopige cijfers 2017 collectieve sector
Artikel 11 lid 2 van de Wet FinBES stelt dat de rentelastnorm voor de collectieve sector
van een openbaar lichaam gemiddeld 0% bedraagt per begrotingsjaar. Voor de toetsing
van de rentelastnorm conform artikel 11 lid 4 van de Wet FinBES dient het Cft begin juli
2018 over de voorlopige cijfers 2017 van de entiteiten in de collectieve sector te
beschikken.
Van de negen entiteiten die deel uitmaken van de collectieve sector, beschikt het Cft
slechts van twee entiteiten over voorlopige cijfers 2017. Door het ontbreken van de
resterende (voorlopige) cijfers 2017 kan de rentelast niet berekend worden en niet
worden vastgesteld of aan de rentelastnorm wordt voldaan. Het Cft heeft conform
artikel 11 lid 4 van de Wet FinBES de wettelijke taak om aan de minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) te rapporteren over de voorlopige
cijfers van de collectieve sector. Door het uitblijven van de voorlopige cijfers 2017 kan
het Cft niet voldoen aan deze wettelijke verplichting. De minister van BZK (in casu de
staatssecretaris) ontvangt dan ook een afschrift van dit schrijven.
Overige jaarrekeningen
Het Cft heeft in de afgelopen periode de jaarrekeningen 2017 van Stichting Openbaar
Onderwijs en Fundashon Cas Bonairiano ontvangen.
Tot slot
De staatssecretaris van BZK heeft in zijn goedkeuring van de begroting 2018 d.d. 12
december 2017, overeenkomstig het advies van het Cft, aangegeven dat de nodige
stappen moeten worden gezet om de jaarrekeningen van overheidsentiteiten tijdig in te
dienen. Het Cft moet vaststellen dat tot en met heden geen zichtbare resultaten zijn
bereikt op dit vlak. Het Cft herhaalt dan ook zijn advies om uw controletaak ten aanzien
van de overheidsentiteiten te intensiveren. Dit verdient hoge prioriteit gelet op de
risico’s in financieel en operationeel opzicht en ook om aan de wettelijke vereisten te
gaan voldoen. Het Cft verzoekt u dan ook om binnen drie weken een overzicht aan te
leveren waarin per overheidsentiteit is aangegeven wat de oorzaak van de vertraging is
en wat de tijdsplanning is om alsnog de jaarrekening 2017 in te dienen.
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
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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

