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Onderwerp
Bericht op basis van artikel 13 lid 3 Rijkswet financieel toezicht

Geachte heer Millerson,
Hierbij bericht het College financieel toezicht (Cft) u op basis van artikel 13 lid 3 van de
Rijkswet financieel toezicht (Rft) dat wij heden 1 april 2019, de Rijkministerraad (RMR)
hebben bericht met daarbij een gemotiveerd advies tot het geven van een aanwijzing
(artikel 13 lid 2 Rft).
Zoals u weet zijn de inkomsten en uitgaven van het land Curaçao niet in evenwicht en
is het financieel beheer niet op orde. Het begrotingsjaar 2017 is afgesloten met een
tekort van ANG 116,8 miljoen en het voorlopige tekort in 2018 bedraagt ANG 52,7
miljoen. Al vanaf 2016 uit het Cft zijn zorgen over de financiële situatie in Curaçao.
Hierbij wijst het Cft op te optimistische opbrengstenramingen, tekortkomingen in het
financieel beheer en gebrek aan budgetdiscipline waardoor de uitgaven niet binnen de
begroting blijven.
U bent op 13 februari 2019 door het Cft geïnformeerd over een bericht op basis van
artikel 12 lid 5 Rft (Cft 201900016). In dit advies heeft het Cft aanbevelingen gedaan
voor het aanpassen van de begroting 2019 op basis van de realisatie 2018, zodat de
begroting in overeenstemming wordt gebracht met de normen uit de Rft. Het land
Curaçao heeft daar op 13 maart 2019 op geantwoord en tevens een rapport van de
Commissie Begrotingsdoorlichting bijgesloten.
Op basis hiervan concludeert het Cft dat voor de begroting 2019 zich een tekort van
circa ANG 100 miljoen materialiseert. Ondanks enkele betekenisvolle maatregelen die
het land Curaçao per 1 juli 2019 wil invoeren, zal voor het derde achtereenvolgende
jaar niet aan de wettelijke norm van een sluitende gewone dienst voldaan worden. Er is
(veel) meer nodig dan de nu aangekondigde maatregelen om de inkomsten en uitgaven
van het land in evenwicht te brengen. Het roer moet om.
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Met structurele hervormingen (lagere uitgaven en hogere inkomsten) zullen naar het
oordeel van het Cft in het nu lopende jaar de voorwaarden geschapen moeten worden
om de continuïteit van de collectieve voorzieningen in het land zeker te stellen.
Daarnaast moet ruimte gecreëerd worden om in de toekomst de tekorten te
compenseren en om te komen tot extra groeibevorderende uitgaven in onder meer het
onderwijs en educatie.
Dit alles overziend, rest het Cft geen andere mogelijkheid meer dan de RMR te
adviseren een aanwijzing aan het bestuur van Curaçao te geven. Het is aan de RMR om
te besluiten of de aanwijzing er daadwerkelijk komt, en zo ja, wat daarvan de precieze
inhoud zal zijn. Voordat de aanwijzing wordt gegeven wordt het bestuur van Curaçao in
de gelegenheid gesteld om zijn visie te geven.

Hoogachtend,
De voorzitter van het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

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

