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Onderwerp

Reactie op de vastgestelde jaarrekeningen 2012 en 2013

Geachte heer Gijsbertha,
Op 3 januari 2018 heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft)
van u de door de Staten vastgestelde jaarrekeningen over de dienstjaren 2012 en 2013
ontvangen. Ten aanzien van deze jaarrekeningen zijn de artikelen 18 en 19 uit de
Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Rft) relevant. Het Cft beoordeelt
of er sprake is van een tekort op de gewone dienst en een overschrijding van de
rentelastnorm. Hierbij wordt rekening gehouden met de bevindingen van de Stichting
Overheidsaccountants Bureau (SOAB) en de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC).
Tevens geeft het Cft aanbevelingen ter verbetering van het financieel beheer, eveneens
in relatie tot de bevindingen van de SOAB en de ARC. Het Cft heeft de concept
jaarrekeningen 2012 en 2013 op 18 september 2014 respectievelijk 28 augustus 2015
van advies voorzien.
Beoordeling
Het Cft is van oordeel dat het proces tot vaststellen van de jaarrekeningen sterk dient
te verbeteren en te versnellen. We zijn inmiddels in het jaar 2018, waarbij nu pas de
vastgestelde jaarrekeningen over 2012 en 2013 bij het Cft zijn ontvangen. Dit geeft
blijk van het niet op orde zijn van het financieel beheer en behoeft spoedig de aandacht
van de regering en de Staten. In dit kader verzoekt het Cft u een plan van aanpak op te
stellen waarbij u aangeeft hoe deze noodzakelijke verbetering tot stand zal worden
gebracht.
De SOAB heeft een afkeurend oordeel gegeven bij de jaarrekening 2012 en stelt dat het
financieel beheer niet op orde is. De jaarrekening 2012 geeft geen getrouw beeld van
het vermogen en resultaat en voldoet niet aan de eisen van financiële rechtmatigheid.
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De SOAB heeft bij de jaarrekening 2013 een oordeelonthouding gegeven bij de
getrouwheid en een afkeurend oordeel bij de rechtmatigheid. Dit impliceert een lichte
verbetering ten opzichte van de jaarrekening 2012. De ARC is van oordeel dat beide
jaarrekeningen niet voldoen aan de eisen en normen die aan een jaarrekening volgens
de wet worden gesteld.
Het Cft heeft in het advies op de concept jaarrekeningen 2012 en 2013 het resultaat en
het vermogen gecorrigeerd met de gekwantificeerde getrouwheidsfouten van de SOAB
en de ARC, en heeft de regering geadviseerd om dit in de vastgestelde versie van de
jaarrekeningen aan te passen. Het Cft ziet dit echter niet terug in de vastgestelde
jaarrekeningen over 2012 en 2013 en verzoekt u om de gekwantificeerde
getrouwheidsfouten alsnog in de jaarrekening van 2014 aan te passen. Daarnaast
verzoekt het Cft u om aan te geven wat er met de bevindingen en aanbevelingen van
de SOAB, de ARC en het Cft tot nu toe is gedaan.
Toelichting
Resultaat gewone dienst
Uit de jaarrekening 2012 blijkt een tekort op de gewone dienst van ANG 73,1 miljoen,
echter gecorrigeerd voor de getrouwheidsfouten komt het tekort voor 2012 uit op ANG
58,1 miljoen. Het tekort over 2012 diende als onderdeel van de aanwijzing die de
Rijksministerraad (RMR) in 2012 heeft gegeven tezamen met de tekorten in voorgaande
jaren gecompenseerd te worden. Uit de jaarrekening 2013 blijkt een overschot op de
gewone dienst van ANG 120,9 miljoen, echter gecorrigeerd voor de bevindingen van de
SOAB en ARC komt het overschot uit op ANG 116,7 miljoen.
De tekorten over de jaren 2010 tot en met 2012 zijn volledig in 2014 ingelopen (zie
bijlage) waarop het Cft heeft geconstateerd dat aan de tekortcompensatie uit de
aanwijzing van de Rijksministerraad (RMR) uit 2012 is voldaan.
Vermogenspositie
De vermogenspositie van het land Curaçao daalt als gevolg van de tekorten op de
gewone dienst in de periode 2010-2012 en tevens door financiële transacties die
worden verwerkt buiten de gewone dienst om. Het eigen vermogen is afgenomen van
ANG 576,7 miljoen op 10-10-10 naar ANG 418,6 miljoen in 2013. Inmiddels blijkt uit de
jaarrekening 2016 een verdere verslechtering van het eigen vermogen tot ANG 118,4
miljoen. Het Cft benadrukt wederom dat een doelstelling van de Rft is om de gezonde
startpositie van 10- 10-’10 in stand te houden en dat deze startpositie bestaat uit het in
stand houden van het door de schuldsanering ontstane eigen vermogen. Het Cft
adviseert het land Curaçao om te werken aan het opbouwen van het
weerstandsvermogen en om dit onderdeel te maken van haar begrotingsbeleid.
Rentelastnorm
De rentelasten van de collectieve sector legde in 2012 een beslag van 46% van de
ruimte onder de rentelastnorm. In 2013 was dit percentage opgelopen tot 49%. Het Cft
komt derhalve tot de conclusie dat de rentelastnorm voor 2012 en 2013 niet is
overschreden.
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Financieel beheer
De SOAB geeft in haar rapport aan dat het land Curaçao voor de versnelling van de
verbetering van het financieel beheer in de begroting van 2013 additionele middelen
heeft vrijgemaakt. Inmiddels zijn we 5 jaar verder en zijn er nog steeds veel
tekortkomingen binnen het financieel beheer. De ARC is van oordeel dat sprake is van
ernstig falen van het financieel beheer. De verplichtingen, de uitgaven en de
ontvangsten zijn niet tot stand gekomen in overeenstemming met de vastgestelde
landsbegroting en met andere wettelijke bepalingen. Tevens is er onvoldoende
informatie over de realisatie van doelstellingen, er ontbreken voorgeschreven
overzichten/staten en er ontbreekt relevante beleidsinformatie. Als gevolg hiervan
ontbreekt betrouwbare informatie in de jaarrekeningen over onder andere de uitvoering
van de begroting en de financiële positie. Het Cft heeft van de minister van Financiën
tijdens de collegereis in oktober 2017 vernomen dat het plan van de SOAB om de
bevindingen en aanbevelingen van de SOAB bij jaarrekening controle aan te pakken
gaat worden uitgevoerd. Het Cft wordt graag geïnformeerd over de stand van zaken bij
dit traject.
Het Cft is nog in afwachting van het rapport van de ARC bij de jaarrekening 2014 om
zijn advies op de concept jaarrekening 2014 te kunnen geven. Het Cft wacht ook nog op
de bevindingen van de ARC bij de jaarrekening van 2015 en van de SOAB en de ARC bij
de jaarrekening 2016. U wordt verzocht om deze stukken zo snel mogelijk te
verstrekken, conform artikel 18 lid 5 Rft. Het Cft wijst u wederom op het feit dat de
controles van de jaarrekeningen door de ARC en de SOAB veel vertraging oploopt.
Tevens de doorlooptijd tussen de ontvangst van de jaarrekeningen en het vaststellen
van deze jaarrekeningen door de Staten is nog altijd te lang. De jaarrekening 2013 is
met een vertraging van 3 jaar vastgesteld. Het Cft vraagt daarom uw aandacht voor het
optimaliseren en versnellen van dit traject om de relevantie en waarde van de
informatie in de jaarrekeningen te waarborgen.
Mocht u behoefte hebben aan een toelichting op dit schrijven dan is het Cft graag
bereid deze 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. R.H.J.M. Gradus

Deze brief is in afschrift verstuurd aan:
De minister-president van Curaçao
De secretaris-generaal van het ministerie van Financiën van Curaçao
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Bijlage 1: Tekort compensatie
Bedrag (ANG) in miljoen

Verloop wettelijke reserve “Compensatie tekorten”
Saldo gewone dienst periode 10-10-‘10 t/m 31-12-‘10

Jaarrekening
Curacao

Jaarrekening
Curaçao
inclusief
SOAB/ARC
correcties

-51.2

-51.2

-166.3

-166.3

Saldo gewone dienst jaarrekening 2012
Saldo correcties gewone dienst SOAB en ARC over boekjaar
2012

-73.1

-73.1

Saldo gewone dienst jaarrekening 2013
Saldo correcties gewone dienst SOAB en ARC over boekjaar
2013

120.9

Saldo gewone dienst jaarrekening 2011

Saldo gewone dienst jaarrekening 2014
Te compenseren via wettelijke reserve tekorten
voorgaande jaren
BRK-reserve
Tekortcompensatie in zijn geheel ingelopen. Positief
saldo

15
120.9
-4.2
42.4

42.4

-127.2

-116.4

140.3

140.3

13.1

23.9

