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Onderwerp 

Overheidsdeelnemingen  

 

Geachte heer Rijna, 

 

In zowel onze reactie op de jaarrekening 2016 van Bonaire als in onze reactie op de 

ontwerpbegroting 2018, vragen wij uw aandacht voor de aanlevering van de 

jaarrekeningen van de overheidsdeelnemingen. Op basis van artikel 9 lid 9 van de Wet 

FinBES dient het Cft immers uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar de 

jaarrekeningen van de overheidsdeelnemingen te ontvangen. In de bijlage vindt u een 

overzicht van de bij ons bekende en nog ontbrekende jaarrekeningen. Wij verzoeken u 

de nog ontbrekende jaarrekeningen tot en met 2016 zo snel mogelijk aan ons ter 

beschikking te stellen. Het Cft verzoekt u met voorrang hier aandacht aan te schenken.  

 

Mede naar aanleiding van de motie van uw Eilandsraad d.d. 14 november over 

overheidsentiteiten en BIA in het bijzonder, is het belangrijk te benadrukken dat in 

genoemde adviezen van het Cft wordt gewezen op de noodzaak van een goede 

aansturing van alle overheidsentiteiten. Deze entiteiten kunnen immers een risico 

vormen voor de begroting van het openbaar lichaam. Tijdens het bezoek van het Cft 

BES in oktober van dit jaar hebben wij hierover ook uitgebreid gesproken.  

 

Daarbij is het overigens van belang dat het bestuurscollege de nodige afstand bewaart 

in de directe aansturing van de overheidsdeelnemingen conform de code corporate 

governance.  Dat brengt met zich mee dat het nodig is om deze code te incorporeren in 

de statuten van de overheidsdeelnemingen. Het opstellen van een structureel 

dividendbeleid zou ook een onderdeel moeten vormen van een goede aansturing van de 

overheidsentiteiten. Een  dividendbeleid maakt het mogelijk om reeds bij het opstellen 
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van de begroting rekening te houden met een realistisch bedrag aan te ontvangen 

dividendopbrengsten.  

 

Het Cft zou u en het bestuurscollege daarom willen aansporen aan te geven op welke 

wijze de code corporate governance wordt geïmplementeerd bij de 

overheidsdeelnemingen; dat geldt ook voor het opstellen van een structureel 

dividendbeleid. Ik verzoek u de acties die van uw zijde nodig zijn aan het Cft voor te 

leggen.  

 

In de verwachting u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Hoogachtend, 

De voorzitter van het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba 

 

 

 

 

Prof. dr. R.H.J.M. Gradus 

 

 

 

Deze brief is in afschrift verstuurd aan: 

Het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire  

De eilandsraad van het openbaar lichaam Bonaire  

Het hoofd Financiën van het openbaar lichaam Bonaire 
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BIJLAGE OVERZICHT JAARVERSLAGEN   

 

Naam Core business 

Jaartal jaarrekening 

bekend bij het Cft 

Overheidsvennootschap of -

stichting 

 

Bonaire Holding 

Maatschappij Holding 

 

2014 NV 

 

BMG Management 

 

2013 

NV (deelneming van BHM in 

liquidatie) 

 

TCB  Toerisme 2013 NV (deelneming van BHM) 
 

Bonaire Wagenpark Leaseauto's 

 

2013 

NV (deelneming van BHM in 

liquidatie) 

 

BOG Overheidsgebouwen 2014 NV (deelneming van BHM) 
 

Stichting Beheer Sportvelden  Stichting 
 

FINEB Studiefinanciering  Stichting 
 

Sedrebo Sport initiatief  Stichting 
 

Marcultura Visserij  Stichting 
 

FFKB Wegenfonds  Stichting 
 

BIA Vliegveld 2016 NV 
 

BonLab Laboratorium 2015 NV (deelneming van BHM) 
 

FCB Woningstichting  Stichting 
 

OTB Opslag olie 2016 NV 
 

Selibon Afvalverwerking 2014 NV (deelneming van BHM) 
 

Telbo Telecommunicatie 2014 NV (deelneming van BHM) 
 

WEB Energiemaatschappij 

 

2016 NV  

 

OBNA Bank  NV 
 

Dutch Eagle Express  Transport  NV 
 

Exploitatie Fast Ferries NV Transport  NV 
 

Diatel Bonaire Gezondheidszorg  Stichting 
 

Karpata Verslavingszorg  Stichting 
 

Bonaire Int Sailing Regatta Sport, toerisme  Stichting 
 

 

 

 

 


