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Advies ex artikel 12 op de vastgestelde begroting en de Nota van Wijziging 2013

Geachte heer Hassink,
Op 12 september 2013 is de Nota van Wijziging door de Staten van Sint Maarten
goedgekeurd en doorgeleid naar de Gouverneur ter ondertekening. Op 16 september is
de begroting 2013 inclusief Nota van Wijziging door de Gouverneur vastgesteld en op
17 september verzonden naar het College financieel toezicht (Cft). Op basis van artikel
12 van de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Rijkswet) kan het Cft
een advies op de vastgestelde begroting inclusief Nota van Wijziging 2013 uitbrengen
als het van mening is dat de begroting niet in overeenstemming is met de normen van
de Rijkswet.
Het Cft heeft zich ernstige zorgen gemaakt gedurende het traject om tot een
vastgestelde Nota van Wijziging te komen. Deze zorgen hebben uiteindelijk geleid tot
het advies richting de Rijksministerraad (RMR) tot het geven van een procedurele
aanwijzing aan Sint Maarten. Aangezien Sint Maarten gedurende de termijn van hoor en
wederhoor de begroting 2013 alsnog heeft vastgesteld, vervalt daarmee de grond voor
de advisering tot een procedurele aanwijzing.
Hierbij reageert het Cft op de uiteindelijk vastgestelde begroting 2013 inclusief Nota
van Wijziging. Dit advies sluit aan op de eerdere voorlopige advisering van het Cft met
betrekking tot de begroting 2013, te weten het advies van 19 februari jl. op de
ontwerpbegroting en het advies op de Nota van Wijziging van 5 augustus jl.
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Conclusie
Ten opzichte van het voorlopige advies van 5 augustus op de Nota van Wijziging is de
uiteindelijk vastgestelde Nota van Wijziging niet of nauwelijks aangepast. De
(uitgebreide) advisering van 19 februari is, met uitzondering van het laten vervallen
van het toen actuele voornemen tot het lenen t.b.v. een Justice Park, niet opgevolgd.
Dit betekent dat de conclusie van het Cft ten opzichte van deze advisering niet
gewijzigd is; het Cft heeft nog steeds aarzelingen bij de begroting 2013 en handhaaft
zijn voorbehoud van 19 februari bij de kapitaaldienst en de meerjarencijfers.
Desalniettemin is het Cft van mening dat gezien het moment waarop we ons bevinden
(we zitten inmiddels in de laatste week van september waardoor er nog slechts drie
maanden voor 2013 resteren) en de noodzaak om de begroting 2014 zo snel mogelijk
op orde te krijgen, de prioriteit van alle inspanningen van Sint Maarten niet meer bij
het vervolmaken van de begroting 2013 moet liggen maar bij de tijdige vaststelling
van de begroting 2014. Om deze reden adviseert het Cft de begroting 2013 inclusief
Nota van Wijziging in uitvoering te nemen, met dien verstande dat de voorgenomen
leningen niet in 2013 kunnen worden aangegaan en dat de meerjarenramingen geen
juist beeld schetsen en derhalve in de begroting 2014 aangepast dienen te worden. Om
het risico op eindejaarstekorten voor dit jaar zo veel mogelijk te minimaliseren
adviseert het Cft om de verplichtingen- en vacaturestop, zoals deze reeds in het kader
van de 1/12-regeling was ingesteld, in stand te houden. Het Cft ziet gezien het late
tijdstip in het jaar af van het doen van aanbevelingen zoals bedoeld in artikel 12 lid 3,
maar adviseert in plaats daarvan om de eerder gesignaleerde risico’s in de begroting
2013 te adresseren in de begroting 2014.
De risico’s die het Cft voor 2013 ziet zijn ook aanwezig in de begroting 2014, daar zij
een structureel karakter vormen. Bovendien zullen de tekorten uit voorgaande jaren
alsmede het inlopen van de opgelopen betalingsachterstanden meerjarig in de begroting
verwerkt moeten worden. Tenslotte dragen enkele van de nu in de Nota van Wijziging
voorgestelde inkomstenverhogende maatregelen een incidenteel karakter, waardoor zij
geen blijvende oplossing bieden voor de dekking van het nagestreefde uitgavenniveau.
Hiermee wordt het opstellen van de begroting 2014 een enorme uitdaging. Het Cft zal
de begroting 2014 intensief toetsen aan alle vereisten zoals opgenomen in de Rijkswet.
De termijn voor het aanleveren van een vastgestelde begroting zal daarmee de
allereerste toets zijn, om een herhaling van zetten van het afgelopen jaar te
voorkomen. Dit betekent dat indien er op 15 december geen door de Staten
goedgekeurde begroting is, het Cft de RMR zal adviseren tot het geven van een
aanwijzing conform artikel 14.2 van de Rijkswet. Met de minister van Financiën is
voorts een tijdschema afgesproken (uw brief van 8 juli 2013) waarin er op 15 oktober
een door de Raad van Ministers goedgekeurde begroting dient te zijn om tijdig een
vastgestelde begroting te kunnen realiseren. Dit tijdschema zal door het Cft gemonitord
worden.
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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 het ministerie van Financiën

