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Onderwerp

Advies op basis van artikel 11 bij de Nota van Wijziging op de begroting 2018

Geachte heer Gijsbertha,
Op 10 november jl. heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft),
de Nota van Wijziging (NvW) op de ontwerpbegroting 2018 ontvangen. Op verzoek van
het bestuur van het land Curaçao stelt het Cft naar analogie van artikel 11 lid 1
Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Rft) een advies op bij de NvW. De
NvW die u bij de Staten indient, moet dan conform artikel 11 lid 2 Rft vergezeld gaan
van dit advies, inclusief een toelichting in hoeverre rekening is gehouden met dit
advies.
De wijzigingen in de NvW op zowel de gewone dienst als de kapitaaldienst zijn
budgetneutraal verwerkt. Op de gewone dienst veranderen de baten niet. Bij de lasten
vindt een verschuiving van ANG 0,1 miljoen plaats van de overdrachten naar verbruik
goederen en diensten. Op de kapitaaldienst vindt een verschuiving van ANG 4,6 miljoen
plaats van de investering in woningen naar kantoorapparatuur. De NvW op de begroting
2018 sluit af met een saldo van nul.
Oordeel
Het Cft is van mening dat de NvW een adequaat overzicht geeft van de
beleidsprioriteiten voor 2018, echter de financiële verwerking van de beleidsplannen is
niet overal in de NvW zichtbaar. Alle wijzigingen in de NvW zijn budgetneutraal, wat
nodig is gezien het feit dat de begroting 2018 al onder druk staat. Desalniettemin is het
wel opvallend dat er vrijwel geen financiële wijzigingen zichtbaar zijn, gezien de
beleidsvoornemens uit het regeerakkoord. Daardoor rijst de vraag of de financiële
consequenties van de beleidsvoornemens wel volledig in kaart zijn gebracht.

info@cft.cw
www.cft.cw

Kenmerk

Cft 201700289
Blad

2/2

Het Cft herhaalt zijn oordeel (gegeven in zijn advies op de Ontwerpbegroting 2018,
kenmerk:201700188) dat de marges om tegenvallers binnen de begroting 2018 op te
vangen zeer beperkt zijn. Daar komt bij dat de uitvoering van de begroting 2017 onder
aanzienlijke druk staat, wat kan resulteren in een tekort in 2017. Bij een tekort in 2017
is een tekortcompensatie in de begroting 2018 noodzakelijk. Onder meer de financiële
houdbaarheid van de sociale fondsen, tegenvallende belastingopbrengsten in 2016 en
2017 en de afwikkeling van de lening aan InselAir blijven voor de begroting 2018
punten van zorg. Financieel budgettaire ruimte voor het afdekken van deze risico’s valt
niet uit de NvW af te leiden.
In het advies op de Ontwerpbegroting 2018 heeft het Cft ook aangegeven dat de
aanzienlijke stijging in de meerjarige belastingopbrengsten als gevolg van de
economische groeiramingen erg ambitieus is. Op basis van de beschikbare historische
groeicijfers heeft het Cft de regering geadviseerd om deze meerjarige ramingen naar
beneden bij te stellen. Echter ziet het Cft deze bijstelling niet terug in onderhavige
NvW. Het Cft verneemt dan ook van u hoe u daarmee omgaat.
In de verwachting u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
De voorzitter van het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

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