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Onderwerp

Ongevraagd advies begrotingsvoorbereiding 2015 ex artikel 11.3 Rijkswet

Geachte mevrouw Wescott-Williams,
Het College financieel toezicht (Cft) vraagt uw aandacht voor de
begrotingsvoorbereiding 2015 van Sint Maarten. Tijdens het laatste overleg van het
College met de Raad van Ministers is veel steun uitgesproken voor gezamenlijke
verantwoordelijkheid voor een ordelijk en tijdig begrotingsproces. Wij constateren nu
met zorg dat er vertragingen zijn opgetreden in de begrotingsvoorbereiding 2015. Het
Cft betreurt dit zeer aangezien Sint Maarten de afgelopen periode zo voortvarend
gewerkt heeft om alle achterstanden uit het verleden weg te werken. Zo zijn de
begrotingen van 2013 en 2014 met veel snelheid ter hand genomen en zijn ook de
jaarrekeningen 2012 en 2013 in een vergevorderd stadium. Dit jaar is de kans om voor
het eerst sinds 10-10-2010 de tijdschema’s uit de staatsregeling en de
comptabiliteitslandsverordening te respecteren.
Conform de begrotingsaanschrijving van het ministerie van Financiën, gedateerd 5
februari 2014, welke is verstuurd aan alle ministeries, had de ontwerpbegroting op 9
juli 2014 moeten zijn aangeboden aan de Raad van Advies (RvA) en het Cft. Het Cft
heeft vernomen dat de vertraging momenteel minimaal een maand bedraagt, en dat de
RvA en het Cft derhalve pas op zijn vroegst in de tweede week van augustus kennis
kunnen nemen van de ontwerpbegroting 2015. Hiermee voorziet het Cft dat de
wettelijke termijn van 1 september, zoals die is vastgelegd in artikel 100.3 van de
Staatsregeling van Sint Maarten en door de minister van Financiën in verband met de
verkiezingen van 27 augustus is vervroegd naar 25 augustus, in het gedrang zal
komen.
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De vertraging in de begrotingsvoorbereiding is een direct gevolg van het feit dat enkele
ministeries de begroting nog niet hebben kunnen sluiten binnen de gestelde plafonds
zoals die zijn vastgelegd in de begrotingsaanschrijving van de minister van Financiën.
Dit betreffen in ieder geval de ministeries van Justitie, VSA, TEZVT en OCJS welke
samen het plafond hebben overschreden met ANG 37,5 miljoen of bijna 10% van de
begroting.
Het Cft heeft de minister van Financiën onlangs bericht over het toetsingskader dat het
Cft zal hanteren bij de beoordeling van de ontwerpbegroting 2015, waarvan de meeste
elementen ook zijn besproken tijdens ons laatste bestuurlijke overleg. Het Cft heeft
deze brief als bijlage toegevoegd aan dit schrijven en vraagt u daaraan in de Raad van
Ministers ruim aandacht te besteden. Het ministerie van Financiën zal zijn handen vol
hebben om te kunnen voldoen aan dit toetsingskader en moet daartoe kunnen rekenen
op haar collega ministeries voor wat betreft het respecteren van de bepa lingen in de
begrotingsaanschrijving 2015.

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:
Secretaris Generaal van het ministerie van Algemene Zaken van Sint Maarten
Secretaris Generaal van het ministerie van Financiën van Sint Maarten

