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Onderwerp 

Rappelbrief begrotings- en verantwoordingscyclus van het openbaar lichaam 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) 

moet helaas vaststellen dat het OLB niet tijdig voorziet in indiening van meerdere 

rapportageverplichtingen. Daarnaast komt uw bestuurscollege (BC) gedane toezeggingen 

voor de indiening van deze begroting- en verantwoordingsstukken niet na.  

 

Jaarrekening 2017  

Conform artikel 31 lid 1 van de Wet FinBES dient het BC de door de eilandsraad 

vastgestelde jaarrekening 2017 uiterlijk 15 juli 2018 aan de staatssecretaris van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan te bieden, door tussenkomst van het 

Cft. In uw schrijven van 19 juni 2018 met als onderwerp “Verzoek tot uitstel aanbieding 

vastgestelde jaarrekening 2017 en bijbehorende stukken” heeft u aangegeven de 

vastgestelde jaarrekening 2017 uiterlijk eind september 2018 bij het Cft in te dienen, ter 

doorgeleiding naar BZK. 

 

Het Cft reageerde in zijn brief van 6 juli 2018 (kenmerk: Cft 201800147) dat de Wet FinBES 

niet voorziet in de mogelijkheid om uitstel toe te kennen voor de wettelijke deadlines. Het 

Cft heeft toen geadviseerd maatregelen te treffen om de vastgestelde jaarrekening 2017 

alsnog zo spoedig mogelijk op te leveren en om in de nabije toekomst wel tijdig aan de 

rapportageverplichtingen te kunnen voldoen.  
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Inmiddels zijn zowel de wettelijke deadline als de door u aangegeven indieningsdatum 

verstreken en moet het Cft constateren dat de vastgestelde jaarrekening 2017 nog niet is 

ingediend. Het Cft verzoekt u per omgaande te laten weten wanneer de vastgestelde 

jaarrekening 2017 nu kan worden verwacht. 

De staatssecretaris van BZK heeft overigens in zijn brief van 18 juli 2018 met als 

onderwerp ‘bezoek Bonaire 4 juli ’18 en Regio Envelop’ het OLB verzocht de jaarrekening 

2017 alsnog binnen twee weken na de oorspronkelijke deadline van 15 juli 2018 in te 

leveren. Aangezien ook deze deadline is verstreken, ontvangt de staatssecretaris een 

afschrift van dit schrijven. 

 

Ontwerpbegroting 2019 

Conform artikel 17 lid 4 van Wet FinBES dient het BC uiterlijk 1 september 2018 de 

ontwerpbegroting 2019 aan de eilandsraad aan te bieden. Op 3 september 2018 heeft het 

Cft van uw BC een brief ontvangen waarin u aangeeft de ontwerpbegroting uiterlijk 21 

september 2018 bij het Cft in te dienen, zodat deze uiterlijk in de tweede week van oktober 

aan de eilandsraad kan worden aangeboden. Het Cft constateert dat tot op heden de 

ontwerpbegroting 2019 niet is ontvangen.  

Conform artikel 19 lid 4 van de Wet FinBES dient de vastgestelde begroting 2019 uiterlijk 

15 november 2018 te zijn aangeboden aan de staatssecretaris van BZK, door tussenkomst 

van het Cft. Gelet op de tweewekentermijn voor het uitbrengen van een advies van het Cft 

en de tweewekentermijn van openbare kennisgeving vóór behandeling in de eilandsraad, 

verzoekt het Cft u dringend er zorg voor te dragen dat het Cft de ontwerpbegroting 2019 

vóór 15 oktober in zijn bezit heeft. 

 

In de verwachting u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

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

die te geven. 

 

Hoogachtend, 

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

 

 

 

 

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