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Onderwerp

Verzoek om aanlevering vastgestelde begroting 2013

Geachte heer Hassink,
Op 17 juli jl. heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) u een
brief gestuurd met daarin enkele afspraken over het begrotingsproces 2013 en 2014.
Het Cft heeft in deze brief aangegeven dat, indien uw streven om de begroting 2013
uiterlijk eind augustus vast te stellen niet gehaald wordt, het Cft in overeenstemming
met artikel 14 van de Rijkswet financieel toezicht (Rijkswet) de Rijksministerraad (RMR)
zal adviseren tot het geven van een aanwijzing.
Op 26 juli jl. heeft het Cft van u een concept Nota van Wijziging op de begroting 2013
ontvangen, waarop het Cft met een brief van 5 augustus jl. heeft gereageerd. De
strekking van dit advies was dat op dit moment de door u voorgestelde maatregelen om
de begroting weer in evenwicht te brengen onvoldoende waren onderbouwd om hiermee
in te stemmen. U heeft vervolgens op 8 augustus jl. op dit advies gereageerd. In de
bijlage bij uw brief is een overzicht opgenomen van de door u voorgestelde maatregelen
om de begroting weer in evenwicht te brengen, inclusief de inspanningen die u tot nu
toe heeft verricht om deze maatregelen te realiseren. U stelt voor dat u dit overzicht
wekelijks zult updaten en delen met het secretariaat. Uit ambtelijk overleg tussen het
secretariaat van het Cft en uw ministerie is gebleken dat er op dit moment nog geen
concrete resultaten zijn geboekt.
Aansluitend bij de afspraken uit de brief van het Cft van 17 juli jl., verzoekt het Cft u
om uiterlijk vrijdag 30 augustus de vastgestelde begroting 2013 aan te leveren bij het
Cft. De vastgestelde begroting dient te voldoen aan de normen van de Rijkswet, wat
betekent dat geen maatregelen opgenomen kunnen worden indien er geen concrete
bewijzen zijn dat de bijbehorende opbrengsten gerealiseerd zullen worden.
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Als het Cft op 30 augustus geen vastgestelde begroting van u heeft ontvangen, dan zal
het Cft de RMR adviseren tot het geven van een aanwijzing.

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
Deze brief is in afschrift verstuurd aan:

De secretaris-generaal van Financiën

