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Onderwerp 

Vastgestelde jaarrekening 2012 Sint Maarten 

 

Geachte heer Irion, 

 

Op 1 oktober 2019 heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) 

van Sint Maarten de vastgestelde jaarrekening over het dienstjaar 2012 ontvangen.  

 

Het Cft heeft op 4 juni 20141 de gecontroleerde maar nog niet vastgestelde 

jaarrekening 2012, op grond van de artikelen 18 en 19 uit de Rijkswet financieel 

toezicht Curaçao en Sint Maarten (Rft), van advies voorzien. In dat advies heeft het Cft 

rekening gehouden met de bevindingen van de Stichting Overheidsaccountants Bureau 

(SOAB) en de Algemene Rekenkamer Sint Maarten (ARS) en aanbevelingen gegeven, 

onder meer ter verbetering van het financieel beheer. In onderhavige brief geeft het Cft 

zijn reactie op de vastgestelde jaarrekening en de mate waarin Sint Maarten de 

verstrekte aanbevelingen heeft opgevolgd. 

 

Oordeel 

Het Cft constateert dat de vastgestelde jaarrekening 2012 (hierna: jaarrekening) 

inhoudelijk niet afwijkt van de gecontroleerde jaarrekening waarop het Cft reeds heeft 

gereageerd. Uit de jaarrekening 2012 blijkt een overschot op de gewone dienst van 

ANG 16,6 miljoen. Het eigen vermogen van Sint Maarten bedraagt volgens de 

jaarrekening ultimo 2012 ANG 91,6 miljoen positief.  

 

Het Cft heeft bij de gecontroleerde jaarrekening 2012 Sint Maarten geadviseerd, naar 

aanleiding van een aantal door de SOAB en ARS gekwantificeerde getrouwheidsfouten, 

het resultaat en het eigen vermogen te corrigeren en heeft de regering verzocht om 

deze aanpassingen vóór vaststelling van de jaarrekening door te voeren (zie bijlage). 

Na correcties komt het resultaat over 2012 uit op negatief ANG 0,5 miljoen, waardoor 

niet wordt voldaan aan artikel 15 lid 1 sub a van de Rft.  
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Het eigen vermogen bedraagt na correcties ultimo 2012 ANG 74,5 miljoen. Het Cft stelt 

vast dat de geadviseerde correcties niet zijn doorgevoerd in de jaarrekening 2012 en 

verzoekt u om aan te geven in welke jaarrekening dit alsnog zal geschieden. Daarnaast 

verzoekt het Cft u om bij de nog op te stellen jaarrekeningen de adviezen van het Cft 

op de al ingediende jaarrekeningen te betrekken. 

 

Sinds 8 september 2015 is een aanwijzing van de Rijksministerraad (RMR) van kracht 

waarin onder meer is bepaald dat ultimo 2018 gecompenseerd moet zijn voor de 

tekorten op de gewone dienst uit de periode 2010 tot en met 2014. De RMR heeft in 

april 2019 ingestemd met de verlenging van de termijnen in de aanwijzing, waaronder 

die voor het compenseren van de tekorten. Definitieve besluitvorming moet nog 

plaatsvinden. Het Cft acht het van groot belang dat Sint Maarten toewerkt naar het 

realiseren van begrotingsoverschotten, door onder meer het project voor de 

herstructurering van de belastingdienst uit te voeren en door het nemen van 

kostenbesparende en overige inkomstenverhogende maatregelen. 

 

De rentelastnorm is voor 2012 vastgesteld op ANG 27,5 miljoen. Uit de jaarrekening 

blijkt dat er binnen de collectieve sector voor ANG 12 miljoen aan rentelasten zijn 

gerealiseerd. Het Cft concludeert dat de rentelastnorm voor 2012 niet is overschreden, 

waardoor wordt voldaan aan artikel 15 lid 1 sub c van de Rft. 

 

De jaarrekening 2012 geeft volgens de SOAB en de ARS geen getrouw beeld van het 

vermogen en het resultaat en voldoet niet aan de eisen van financiële rechtmatigheid 

en overige wettelijke vereisten. Het verbeteren van het financieel beheer behoeft de 

urgente aandacht van de regering en de Staten. Sint Maarten heeft in 2019 een 

verbeterplan financieel beheer geaccordeerd met als doel het verkrijgen van een 

goedkeurende accountantsverklaring over de jaarrekening 2021. Dit verbeterplan is 

echter nog niet gestart, het Cft verneemt graag van u welke acties u zult nemen om de 

spoedige uitvoering van dit verbeterplan te waarborgen2.  

 

Tot slot 

Het Cft constateert een forse en ontoelaatbare achterstand in het proces van het 

opstellen en vaststellen van de jaarrekeningen en is van oordeel dat dit structureel 

moet verbeteren. Dit ook om te kunnen gaan voldoen aan artikel 18 lid 4 van de Rft dat 

stelt dat het Cft ieder jaar uiterlijk op 31 augustus de vastgestelde jaarrekening over 

het voorafgaande jaar dient te ontvangen. 

 

De ontwerp landsverordening tot vaststelling van de jaarrekening 2012 was al op 9 

maart 2017 door de Staten goedgekeurd, maar de vastgestelde jaarrekening is pas op 1 

oktober 2019 door het Cft ontvangen. De jaarrekeningen over 2013 en 2014 zijn ook 

door de Staten goedgekeurd, maar het Cft heeft de door de gouverneur vastgestelde 

jaarrekeningen nog niet ontvangen. 

 

 
2 Zoals ook verzocht in de reactie van het Cft op de derde uitvoeringsrapportage 2019 (brief 

met kenmerk Cft 201900162) 
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De jaarrekening over 2015 dient nog door de Staten te worden behandeld en de 

jaarrekening over 2016 dient nog aan de Staten te worden aangeboden. De 

jaarrekeningen over 2017 en 2018 moeten nog worden opgesteld waarna controle door 

de SOAB en de ARS dient te geschieden. 

 

Het Cft blijft het belang van een tijdige afronding van de begrotings- en 

verantwoordingscyclus benadrukken, ook zodat de Staten zijn budgetrecht en 

controlerende functie kunnen uitoefenen. Het Cft dringt er daarom op aan de nog 

openstaande verantwoordingsjaren zo spoedig mogelijk af te ronden en wijst erop dat 

Sint Maarten heeft toegezegd3 dat de achterstanden ten aanzien van de jaarrekeningen 

in 2020 volledig zullen worden ingelopen.  

 

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 Sint Maarten  
De waarnemend secretaris-generaal van het ministerie van Financiën van Sint Maarten  

 
3 Tweede uitvoeringsrapportage 2019 Sint Maarten, pagina 26 
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Bijlage 1:  

Correcties zoals opgenomen in het Cft advies bij de jaarrekening 2012 
 

 
 
 

Tabel 1) Effect getrouwheidsfouten nader 

geanalyseerd (ANG 1,000) 

Gewone dienst Eigen Vermogen 

Saldo conform jaarrekening 2012 

 

16,621 91,611 

Te corrigeren posten  -/- 17,133 

Onterecht gevormde voorziening en vrijval 
samenwerkingsmiddelen SEI 

-/- 5,747 - 

Onterecht gevormde voorziening en vrijval 

samenwerkingsmiddelen vreemdelingenketen 

 
-/- 3,673 

 
- 

Vrijval overige voorzieningen onderdeel van 

weerstandsvermogen per 10-10-‘10 

 
-/- 6,963 

 
- 

Schuld aan APS -/- 1,000 - 

Kosten onderstand januari 2013 verwerkt in 2012 250 - 

Waardering materiële vaste activa en cumulatieve 
afschrijving 

PM PM 

Voorzieningen VUT en duurtetoeslag ontoereikend PM PM 

Schuld aan SZV 

 

PM PM 

Subtotaal correcties -/- 17,133 PM 

Gecorrigeerd saldo na getrouwheidsfouten -/- 512 74,478 


