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Onderwerp
Advies o.b.v. artikel 12 bij de vastgestelde tweede begrotingswijziging 2017 Sint Maarten
Geachte heer Geerlings,
Op 21 mei 2019 heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) de
door de Gouverneur van Sint Maarten vastgestelde landsverordening tot wijziging van
de begroting 2017 (2e BW) ontvangen. Om de door Nederland beschikbaar gestelde
liquiditeitssteun in de begroting 2017 op te nemen was amendering van de begroting
noodzakelijk. Indien het Cft van oordeel is dat de vastgestelde begrotingswijziging
geheel of ten dele niet in overeenstemming is met de normen, genoemd in artikel 15
van de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Rft), brengt het Cft hier
binnen 14 dagen advies op uit.
Oordeel
De liquiditeitssteun, die door het herbestemmen van een lening uit 2017 van ANG 21,7
miljoen en het aangaan van een nieuwe lening van ANG 50,0 miljoen beschikbaar is
gesteld, is afdoende in de begroting verwerkt. De leningen zijn correct vermeld in de

staat van opgenomen langlopende geldleningen , maar zijn onterecht ook opgenomen
als inkomsten op de kapitaaldienst. In de 2e BW worden geen wijzigingen voorgesteld
die betrekking hebben op de gewone dienst, waardoor het tekort uit de 1e BW 2017 niet
verandert. De begroting 2017 wijkt af van de normen zoals genoemd in artikel 15 van
de Rft. Besluitvorming door de Rijksministerraad (RMR) op grond van artikel 25 van de
Rft staat afwijking van deze normen toe.
Toelichting
Sint Maarten heeft de Nederlandse regering verzocht om liquiditeitssteun te bieden
aangezien de beschikbare liquiditeiten ontoereikend waren om aan de financiële
verplichtingen te kunnen voldoen. In de RMR van 24 november 2017 is besloten op
grond van artikel 36 van het statuut voor het Koninkrijk en artikel 25 van de Rft
liquiditeitssteun voor 2017 aan te bieden aan Sint Maarten. Enerzijds door het
herbestemmen van de in 2017 verstrekte lening voor kapitaaluitgaven van
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ANG 21,7 miljoen en anderzijds door het verstrekken van een nieuwe lening van ANG
50,0 miljoen. Voor deze nieuwe lening is op 16 februari 2018 een leenovereenkomst
getekend door Sint Maarten en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties waarna ANG 50,0 miljoen aan liquiditeitssteun beschikbaar is
gesteld.
De lening van ANG 21,7 miljoen was door Sint Maarten in 2017 aangetrokken en
ontvangen ten behoeve van kapitaaluitgaven en wordt, na de besluitvorming door de
RMR, aangewend voor het verbeteren van de liquiditeitspositie. Conform artikel 15 lid 1
sub b van de Rft worden de in de begroting 2018 opgenomen uitgaven op de
kapitaaldienst gedekt door de ter dekking van die uitgaven opgenomen middelen. Om
een sluitende kapitaaldienst te krijgen zijn door Sint Maarten de investeringen op de
kapitaaldienst middels de 2e BW op juiste wijze omlaag gebracht.
Beide leningen van ANG 50 miljoen en ANG 21,7 miljoen zijn correct vermeld in de
staat van opgenomen langlopende geldleningen (staat E bij de begroting), maar zijn
onterecht ook opgenomen als inkomsten op de kapitaaldienst. Dit is niet correct
aangezien beide leningen dienen ter dekking van operationele kosten. Het Cft
concludeert dat hierdoor het in de 2e BW opgenomen positieve saldo op de
kapitaaldienst van ANG 80 miljoen te hoog wordt begroot. Het Cft vraagt dit correct te
verantwoorden in de jaarrekening 2017.
De begroting 2017 wijkt af van de normen zoals genoemd in artikel 15 van de Rft. De
RMR is op 16 maart 2018 op grond van artikel 25 van de Rft onder voorwaarden
akkoord gegaan met het afwijken van de normen zoals genoemd in artikel 15 van de Rft
voor de begrotingen 2017 en 2018.
Tot slot
In artikel 12 lid 1 van de Rft is bepaald dat een begroting of een verordening tot
wijziging van een begroting, onmiddellijk nadat deze is vastgesteld, aan het Cft wordt
gezonden. Echter, pas na herhaald verzoek door het Cft is de in 2018 door de
Gouverneur vastgestelde 2e BW 2017 toegezonden. Het Cft stelt dan ook vast dat Sint
Maarten niet heeft voldaan aan artikel 12 lid 1 van de Rft.
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 wnd. Secretaris-generaal van het ministerie van Financiën van Sint Maarten

