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Onderwerp

Afspraken Nota van Wijziging begroting 2013 en (ontwerp)begroting 2014

Geachte heer Hassink,
Op 11 juli jl. heeft u met het secretariaat van het College financieel toezicht Curaçao en
Sint Maarten (Cft) het vervolg van het begrotingsproces 2013 en 2014 doorgesproken.
In deze brief wil het College zelf graag een aantal afspraken met u bevestigen.
Het Cft heeft op 29 juni kennis kunnen nemen van een concept eerste
uitvoeringsrapportage (UR), welke nog behandeld moest worden in de Raad van
Ministers. Uit deze concept UR blijkt in ieder geval in de inkomstensfeer een
aanzienlijke tegenvaller door het uitblijven van de voorgenomen inkomensverhogende
maatregelen. Daarnaast zou er als gevolg van het van toepassing zijn van een
lastenplafond van ANG 419 miljoen sprake zijn van een onderbesteding over de eerste
vijf maanden van 2013.
Normaliter had deze uitvoeringsrapportage gepaard moeten gaan met een eerste
begrotingswijziging. Aangezien de begroting 2013 nog niet is vastgesteld, is met u
overeengekomen dat er een Nota van Wijziging zal worden opgesteld waarin de gewone
dienst weer in evenwicht zal worden gebracht. Het Cft wil de eerste
uitvoeringsrapportage in samenhang bezien met deze Nota van Wijziging op de
begroting 2013 alvorens hier een advies over te geven, waarbij dan tevens een
beoordeling zal plaatsvinden van de hiervoor genoemde onderbesteding.
Het is uw streven om in de komende weken deze Nota van Wijziging aan zowel het Cft
als aan de Raad van Advies voor advies voor te leggen, zodat deze direct na het reces
door de Staten in behandeling genomen kan worden. De begroting 2013 kan dan
uiterlijk eind augustus vastgesteld worden.
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Daartoe is het noodzakelijk dat het Cft uiterlijk 24 juli de concept Nota van Wijziging
ontvangt voor het uitbrengen van een advies op basis van artikel 11.1 van de Rijkswet.
Als dit tijdschema niet wordt gerealiseerd, zal het Cft in overeenstemming met artikel
14 van de Rijkswet de Rijksministerraad (RMR) adviseren met het verzoek tot het
geven van een aanwijzing.
Zonder uitputtend te zijn is met u gesproken over de wijze waarop de gewone dienst in
evenwicht kan worden gebracht en welke kapitaalinvesteringen in aanmerking komen
voor de kapitaaldienst van 2013. Neerwaartse aanpassing van de gewone dienst is
daartoe noodzakelijk, waarbij maatregelen die gepaard gaan met tijdrovende
wetgevingstrajecten pas in aanmerking kunnen worden genomen in de
(ontwerp)begroting 2014.
Ten aanzien van de (ontwerp)begroting 2014 is met u een tijdschema afgesproken dat
er vanuit gaat dat de Raad van Ministers voor 15 oktober instemt met de begroting en
het parlement deze voor 15 december behandeld heeft. Zodoende kan de Gouverneur
deze voor 31 december tekenen. Op de in de Rijkswet genoemde wettelijke datum van
15 december is dus goed te overzien of dit tijdschema gerealiseerd zal worden. Als op
dat moment blijkt dat deze termijnen niet worden gerealiseerd, dan zal het Cft daarover
conform artikel 14 de RMR moeten adviseren. Het adviseren tot het geven van aan
procedurele aanwijzing ligt dan in de rede.
Bovenstaand tijdschema vereist een nauwe samenwerking tussen het Cft en uw
ministerie, alsmede een volledige transparantie. Het Cft zou het op prijs stellen de
onderbouwingen bij de maatregelen in de Nota van Wijziging met uw ministerie door te
spreken alvorens deze worden verwerkt.

Mocht u behoefte hebben aan een toelichting op dit schrijven dan is het Cft gaarne
bereid die 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. A.F.P. Bakker

