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Onderwerp
Jaarrekening 2018 Curaçao

Geachte heer Gijsbertha,
Het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) heeft kennis genomen van
de brief1 die de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC) op 22 november jl. aan de
Staten heeft verzonden met betrekking tot de verwachte publicatiedatum van zijn
rapport “Rechtsmatigheidsonderzoek Jaarrekening Land 2018”. In de brief wordt voor
een tweede maal uitstel van het ARC rapport aangekondigd, omdat de Stichting
Overheidsaccountants (SOAB) stelt verdere vertraging te hebben opgelopen bij de
oplevering van het accountantsverslag inclusief controleverklaring.
In artikel 50 lid 2 van de Landsverordening comptabiliteitsvoorschriften Curaçao is
voorgeschreven dat de accountant zijn verklaring en het daarbij behorende verslag
binnen een termijn van één en een halve maand na ontvangst van de jaarrekening aan
de minister van Financiën zendt met afschrift aan de Algemene Rekenkamer. De SOAB
heeft op 12 augustus 2019 aan u kenbaar gemaakt dat genoemde wettelijke termijn
voor de controle van de jaarrekening 2018 niet zal worden gehaald “voornamelijk
vanwege geen tijdige en volledige oplevering van de gevraagde controle informatie door
de diverse ministeries”. Volgens de SOAB “leveren de ministeries sinds 2010 niet of
onvoldoende controle informatie op waardoor diverse posten in de jaarrekeningen sinds
2010 een materiële onzekerheid of een onzekerheid van diepgaande invloed bevatten”.
De SOAB gaf daarbij aan te verwachten pas op 29 november 2019 het
accountantsverslag inclusief controleverklaring op te kunnen leveren.
Inmiddels echter is duidelijk geworden dat verdere vertraging is opgelopen waardoor de
datum nog meer naar achteren is verschoven, te weten naar 28 december 2019. Als
gevolg daarvan zal de ARC naar verwachting pas op 11 februari 2020 haar rapport
kunnen uitbrengen.
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Betrouwbare én tijdige verantwoordingsinformatie is noodzakelijk voor het opstellen
van een goede begroting en voor de Staten om toezicht op het bestuur uit te kunnen
oefenen. Ook dient uit de jaarrekening 2018 en de rapporten van de SOAB en de ARC
het definitieve tekort te blijken op basis waarvan de tekortcompensatie wordt
vastgesteld.
Het Cft verzoekt u om erop toe te zien dat de controle van de jaarrekening 2018 geen
verdere vertraging meer oploopt en het Cft het accountantsverslag en de
controleverklaring van de SOAB (overeenkomstig artikel 18 lid 5 van de Rijkswet
financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten) direct na ontvangst toe te zenden. Ook
roept het Cft u op om uw collega ministers bewust te maken van hun verantwoordelijk heid voor het aanleveren van voldoende, tijdige en betrouwbare informatie ten behoeve
van het opstellen en de controle van de jaarrekeningen. Voor wat betreft de
jaarrekening 2019 en de bijbehorende controle-informatie roept het Cft u op om deze
tijdig op te laten stellen zodat de SOAB overeenkomstig de wettelijke termijn de
controle kan uitvoeren.
Mocht u behoefte hebben aan een toelichting op dit schrijven dan is het Cft graag
bereid die te geven.
Hoogachtend,
De voorzitter van het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

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

Deze brief is in afschrift verstuurd aan:
De voorzitter van de Staten van Curaçao
De minister-president van Curaçao

