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Onderwerp

Concept ontwerp-begrotingswijziging 2017 Curaçao

Geachte mevrouw Alberto,
Op 13 april 2017 heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) van
u het concept van de ontwerp-begrotingswijziging (ontwerp BW) over 2017 ontvangen.
Met deze brief geeft het Cft conform artikel 11.1 uit de Rijkswet financieel toezicht
Curaçao en Sint Maarten (Rft) een reactie op deze ontwerp BW.
Oordeel
Het Cft is van mening dat de ontwerp BW voldoende inzicht geeft in de verwerking van
de budgettaire wijzigingen. Het Cft maakt zoals gebruikelijk een algemeen voorbehoud
op de kapitaaldienst, aangezien nog niet alle begrote kapitaaluitgaven toereikend zijn
toegelicht om beoordeeld te kunnen worden. De ontwerp BW laat een onderschrijding
op de gewone dienst zien van ANG 5,0 mln. en een overschrijding op de kapitaaldienst
van ANG 5,0 mln. Daarmee is de begroting per saldo in evenwicht. De voornaamste
mutaties in deze ontwerp BW hebben betrekking op de bekostiging van de verkiezingen
van ANG 2,1 mln en de dekking van de lening aan Inselair International BV (Inselair)
van ANG 33,1 mln. Dit laatste gebeurt voor ANG 28,1 mln. middels een herschikking
binnen de kapitaaldienst en voor ANG 5 mln. vanuit het positieve saldo op de gewone
dienst. Het Cft adviseert u om het risico op oninbaarheid van de lening aan Inselair in
te schatten en op basis daarvan te besluiten over het vormen van een voorziening,
conform artikel 29 lid b van de Landsverordening Comptabiliteit.
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Toelichting
Lening Insel Air
Voor het bekostigen van de lening aan Inselair wordt voor een bedrag van ANG 28,1
mln. aan middelen herschikt binnen de kapitaaldienst. Het restant van ANG 5,0 mln.
wordt opgebracht vanuit de gewone dienst. Het Cft adviseert u om een inschatting te
maken van het risico op oninbaarheid van de lening aan Inselair en op basis daarvan te
besluiten over het vormen van een voorziening ten laste van de gewone dienst.
Verder kan het Cft uit de BW niet opmaken of de lening aan Inselair uit eigen middelen
wordt verleend of via reallocatie van middelen die extern gefinancierd worden. Het Cft
wijst u erop dat conform de SNA criteria alleen geleend kan worden voor niet -financiële
activa. Bij ons advies op de vierde uitvoeringsrapportage 2016 hebben we gevraagd om
inzicht te krijgen in welk deel van de investeringen met eigen middelen wordt
gefinancierd en welk deel uit leningen. Wij vragen u wederom om dit in alle
begrotingstukken en uitvoeringsrapportages op te nemen. Tot slot heeft het C ft uit de
BW niet kunnen afleiden wat de impact is op geplande en lopende investeringen van
deze herschikking op de kapitaaldienst. Mede daarom maakt het Cft een algemeen
voorbehoud op de kapitaaldienst.
Financieel beheer
In de ontwerp BW worden ook enkele andere budgettair neutrale mutaties toegelicht,
inclusief de daarbij behorende activiteiten. Eén daarvan is het voornemen om een
contractenregister te vormen. Het Cft vindt dit een positieve ontwikkeling, aangezien dit
een van de onderdelen is die bij kan dragen aan meer inzicht in de mate waarop de
bestedingen van het Land rechtmatig plaatsvinden. Dit is een goede stap in het proces
naar een goedkeurende verklaring bij de jaarrekening. Ook het digitaliseren van
papieren archieven wordt genoemd. Dit kan de controleerbaarheid van de administratie
van het Land ten goede komen. Wellicht kan bij het vormen van een contractenregister
ook de vastlegging van subsidiebeschikkingen betrokken worden, dit mede naar
aanleiding van de constateringen van de SOAB bij de controleverklaring van de
jaarrekening 2015.
Hospital Nobo Otrabanda (HNO)
Er is aan het Cft toegezegd dat zij een update zou ontvangen van de businesscase HNO,
maar het Cft heeft deze tot op heden nog niet mogen ontvangen. Het Cft benadrukt de
aanzienlijke impact die het project kan hebben op de begroting van het Land. Wij
vragen u dan ook om ons zo snel mogelijk de geactualiseerde businesscase toe te
sturen en ons inzicht te verschaffen in de uitputting van de verstrekte lening voor het
HNO.
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
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Deze brief is in afschrift verstuurd aan:
De (wnd.) secretaris-generaal van het ministerie van Financiën van Curaçao

