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Onderwerp

Reactie op de tweede begrotingswijziging 2015 Curaçao
Geachte heer Jardim,
Op 15 oktober 2015 heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft)
van u het concept van de tweede begrotingswijziging (concept BW2) over 2015
ontvangen. Met deze brief geeft het Cft conform artikel 11.1 uit de Rijkswet financieel
toezicht Curaçao en Sint Maarten (Rft) zijn reactie op de concept BW2.
Oordeel
Naar het oordeel van het Cft geeft de concept BW2 2015 over het geheel genomen een
duidelijk beeld van de voorgenomen mutaties op de begroting 2015. Het Cft concludeert
dat met de concept BW2 de begroting 2015 nog steeds voldoet aan de normen van
artikel 15 van de Rft. Voorts heeft het Cft vernomen dat de bijdrage aan de SVB voor
het schommelfonds alsook het beschikbaar gestelde bedrag aan SEHOS verwerkt zullen
worden in de Nota van wijziging op de eerste suppletoire begroting 2015 en zodoende
niet meegenomen zijn in deze concept BW2.
Wel maakt het Cft zoals gebruikelijk een algemeen voorbehoud op de voorgenomen
kapitaaldienst, aangezien nog niet alle begrote kapitaaluitgaven toereikend zijn
toegelicht om beoordeeld te kunnen worden.
Toelichting
Gewone dienst
Uit de concept BW2 blijkt een aantal mutaties op de gewone dienst voor een
totaalbedrag van ANG 7,6 miljoen welke budgetneutraal zijn verwerkt (een aantal
posten wordt opgehoogd met gezamenlijk dit bedrag terwijl andere posten worden
verlaagd met gezamenlijk ditzelfde bedrag).
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Het begrotingstotaal aan de lastenkant van de gewone dienst blijft hierdoor ANG 1,796
miljoen. De concept BW2 sluit op nul en er is voldaan aan de norm voor een sluitende
gewone dienst.
Het Cft merkt hierbij op dat in de (ontwerp) begrotingen 2015 en 2016 de HNO
gerelateerde lening oorspronkelijk is opgenomen als bate op de gewone dienst.
Conform het advies van Stichting OverheidsAccountantbureau (SOAB) is dit in de
ontwerpbegroting 2016 gecorrigeerd en verplaatst naar de kapitaaldienst. Het Cft geeft
in overweging om dit ook te doen voor de begroting 2015. Hiermee wordt voorkomen
dat daar waar in de ontwerpbegroting 2015 een begrotingsoverschot op de gewone
dienst blijkt, vanwege de boekhoudkundige mutatie, dit tot verkeerde conclusies zal
leiden. Dan zal ook de batenkant van de gewone dienst op ANG 1.796 miljoen
uitkomen.
Kapitaaldienst
Volgens de concept BW2 betreffen de mutaties op de kapitaaldienst voor een groot deel
van de mutatie van ANG 40,5 miljoen het opnemen in de begroting 2015 van in de
begroting 2014 opgenomen kapitaaluitgaven welke niet tot verplichtingen hebben geleid
in 2014 en die niet in de eerste begrotingswijziging 2015 zijn meegenomen.
Additioneel wordt een bedrag van ANG 9,1 miljoen herbestemd voor nieuwe
doeleinden. Op de kapitaaldienst wordt aan de baten- en lastenkant ANG 40,5 miljoen
toegevoegd waardoor het begrotingstotaal aan de lastenkant uitkomt op ANG 525
miljoen (ANG 398 miljoen exclusief HNO).
Zoals het Cft al eerder heeft opgemerkt, lijkt de omvang van de kapitaaluitgaven in de
begrotingen niet realistisch. Dit lijkt ook bij de begroting 2015 inclusief de concept BW2
2015 het geval te gaan zijn. De omvang van de kapitaaldienst wordt nu opgehoogd
naar ANG 525 miljoen terwijl uit de financiële maandrapportages blijkt dat een
significant deel van de begrote kapitaaluitgaven nog niet is gerealiseerd en daarnaast
blijkt uit de prognose dat een aanzienlijk deel dit jaar ook niet gerealiseerd gaat
worden. Anders is het met de begrotingen 2016 en verder, waar het Cft constateert dat
er stappen zijn genomen om de omvang van de begrote kapitaaluitgaven terug te
brengen naar een realistisch niveau.
Overige aandachtspunten
1.

In de concept BW2 wordt een overzicht gegeven van de begrote kapitaaluitgaven
waartegenover een financieringsbehoefte is opgenomen om de kapitaaldienst per
saldo sluitend te krijgen conform de normen uit de Rft. Het is overigens nog maar
de vraag of de opgenomen investeringen in deze BW uiteindelijk gerealiseerd gaan
worden gezien het late tijdstip in het jaar. Het Cft kan op dit moment nog niet
beoordelen of deze voldoen aan de definitie van kapitaaluitgave (non financial
asset) conform het System of National Accounts (SNA) omdat nog niet alle begrote
kapitaaluitgaven voldoende zijn toegelicht. Op het moment dat Curaçao
daadwerkelijk wenst over te gaan tot financiering van de betreffende
kapitaaluitgaven met leningen, ziet het Cft het concrete en daar waar dat nog niet
het geval is, toereikend toegelichte voornemen daartoe graag tegemoet;
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2.

Het Cft had verwacht dat de bijdrage aan de SVB t.b.v. het schommelfonds alsook
de verwerking in de begroting van het beschikbaar gestelde bedrag van ANG 30
miljoen aan het SEHOS in de concept BW2 in beeld zouden zijn gebracht. Dit is niet
het geval en uit ambtelijk overleg met Financiën heeft het Cft begrepen dat deze
zullen worden verwerkt in een nota van wijziging op de eerste suppletoire
begroting.

Mocht u behoefte hebben aan een toelichting op dit schrijven 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 Curaçao en Sint Maarten

prof. dr. A.F.P. Bakker

Deze brief is in afschrift verstuurd aan:
De secretaris-generaal van het ministerie van Financiën Curaçao

