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Onderwerp
Rappel begrotingsstukken en verantwoordingsinformatie Sint Maarten

Geachte heer Ferrier,
Het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) heeft de taak toezicht te
houden op de normen zoals genoemd in de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint
Maarten (Rft). Het bestuur van Sint Maarten heeft op basis van deze wetgeving de ta ak
om tijdig te voorzien in onder meer begrotingsstukken en verantwoordingsinformatie.
Het Cft constateert dat Sint Maarten, mede als gevolg van de bijzondere
omstandigheden door orkaan Irma, niet naar behoren voorziet in voormelde stukken en
informatie.
Derde en vierde uitvoeringsrapportage 2017
Conform artikel 18 lid 1 van de Rft dient het bestuur van Sint Maarten uiterlijk zes
weken na afloop van ieder kwartaal een uitvoeringsrapportage te zenden aan het Cft en
de Staten. Dit houdt in dat medio november de uitvoeringsrapportage (UR) over het
derde kwartaal aan het Cft en de Staten gezonden diende te worden en medio februari
de UR over het vierde kwartaal. Tijdens het bezoek van het Cft in februari 2018 heeft u
aangegeven dat er een UR zal worden opgesteld over de tweede helft van 2017. Deze
UR zou uiterlijk eind februari 2018 opgeleverd worden aan het Cft. Tot op heden heeft
het Cft deze echter nog niet mogen ontvangen.
Begroting 2018
Conform de Comptabiliteitslandsverordening van Sint Maarten dient de inspanning erop
gericht te zijn dat de Staten van Sint Maarten een begroting kunnen goedkeuren in het
jaar voorafgaand aan waar zij voor dient.
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Op 26 juli 2017 heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) de
ontwerpbegroting 2018 ontvangen. Sint Maarten was goed op weg om voor het eerst
sinds het verkrijgen van de autonome status in 2010, tijdig te beschikken over een
vastgestelde begroting. Op 6 september 2017 is Sint Maarten getroffen door orkaan
Irma met verstrekkende gevolgen op onder meer economisch en financieel vlak. De
begroting zoals deze in juli 2017 was ingediend werd hierdoor niet meer realistisch
geacht door Sint Maarten.
Op 27 december 2017 heeft de regering van Sint Maarten aan de voorzitter van de
Rijksministerraad (RMR) voorgesteld in te stemmen met uitstel voor oplevering van de
vastgestelde begroting tot 1 maart 2018. Op 26 januari 2018 heeft het Cft de
ontwerpbegroting 2018 van Sint Maarten ontvangen. Op 9 februari heeft het Cft zijn
advies op grond van artikel 11 van de Rft uitgebracht. Het Cft heeft vernomen dat Sint
Maarten bezig is het advies te verwerken in de ontwerpbegroting die naar de Staten
gestuurd zal worden en dringt erop aan om de bijgestelde ontwerpbegroting zo snel als
mogelijk door de Staten te laten vaststellen.
Vastgestelde jaarrekeningen 2016, 2015, 2014 en 2013
In artikel 18 lid 4 van de Rft is bepaald dat uiterlijk 31 augustus van ieder jaar door het
bestuur van Sint Maarten een afschrift van de vastgestelde jaarrekening over het
voorafgaande jaar aan het Cft wordt verstrekt. Indien de jaarrekening op 31 augustus
nog niet is vastgesteld dient het bestuur de in voorbereiding zijnde jaarrekening naar
de stand van dat tijdstip te verstrekken.
De vastgestelde jaarrekening 2016 diende uiterlijk 31 augustus 2017 aan het Cft
verstrekt te worden, echter deze is nog niet ontvangen. Op 1 september heeft het Cft
een brief ontvangen waarin wordt aangegeven dat de jaarrekening 2016 niet tijdig
opgeleverd kan worden. In de brief wordt voorgesteld oplevering uit te stellen tot 31
oktober 2017. Op 31 oktober heeft het Cft een brief ontvangen waarin wordt
aangegeven dat, totdat de financiële administratie weer naar behoren functioneert, het
ondoenlijk is een opleveringsdatum aan te geven. Het betreft de opgestelde
jaarrekening 2016, welke nog door de accountant gecontroleerd dient te worden
alvorens deze door de Staten behandeld en door de Gouverneur vastgesteld kan
worden.
Behandeling in de Staten van de jaarrekeningen 2015, 2014 en 2013 heeft zover bij het
Cft bekend ook nog niet plaatsgevonden. Hierdoor is de begrotings- en
verantwoordingscyclus voor deze begrotingsjaren niet naar behoren doorlopen.
Tot slot
Het Cft heeft begrip voor de bijzondere omstandigheden waarin Sint Maarten verkeert
als gevolg van orkaan Irma. Echter juist ook vanwege deze bijzondere omstandigheden
is het van groot belang dat de begrotings- en verantwoordingscyclus adequaat verloopt,
ten einde te komen tot een efficiënte allocatie van schaarse middelen. Het Cft adviseert
u om zorg te dragen voor externe technische bijstand om de financiële administratie en
het financieel beheer op orde te krijgen.
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Graag verneemt het Cft van u op welke termijn Sint Maarten verwacht de in deze brief
genoemde stukken en informatie aan het Cft te kunnen aanbieden.

Mocht u behoefte hebben aan een toelichting op dit schrijven dan is het Cft graag
bereid die te geven.
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 voorzitter van de Staten van Sint Maarten
De minister-president van Sint Maarten
De waarnemend secretaris-generaal van het ministerie van Financiën van Sint Maarten

