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Onderwerp
Planning controle jaarrekening 2019 en afronding verantwoordingscyclus
Geachte heer Gijsbertha,
In artikel 18 lid 4 van de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Rft) is
bepaald dat uiterlijk 31 augustus van ieder jaar door het bestuur van Curaçao een
afschrift van de vastgestelde jaarrekening over het voorafgaande jaar aan het College
financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) wordt verstrekt. Indien de
jaarrekening op 31 augustus nog niet is vastgesteld dient het bestuur de concept
jaarrekening naar de stand van dat tijdstip te verstrekken (artikel 18 lid 5 van de Rft).
De afgelopen jaren heeft Curaçao omstreeks 31 augustus de opgestelde maar nog niet
gecontroleerde en vastgestelde jaarrekening over het voorgaande jaar aan het Cft
verstrekt. Dit geldt ook voor de jaarrekening 2019. Ondanks de Covid-19 crisis, heeft u
deze op 8 september 2020 aan het Cft verstrekt, waarvoor onze waardering.
Controle jaarrekening 2019 door de accountant en de Algemene Rekenkamer
De opgestelde jaarrekening 2019 moet nu worden gecontroleerd door de Stichting
Overheidsaccountantsbureau (SOAB). Na ontvangst van de bevindingen van de SOAB,
zal de Algemene Rekenkamer van Curaçao eveneens een controle uitvoeren. Op basis
van de Landsverordening comptabiliteitsvoorschriften Curaçao (LvC) hebben beide
instanties daarvoor zes weken de tijd. Pas nadat de controles door de SOAB en de
Algemene Rekenkamer zijn afgerond, kan de jaarrekening worden aangeboden aan de
Staten ter goedkeuring, waarna de Gouverneur de jaarrekening vaststelt en het
verantwoordingsproces is afgerond.
Op basis van de Rft dient u de bevindingen van de SOAB en de Algemene Rekenkamer
onmiddellijk na ontvangst daarvan, te verstrekken aan het Cft. Het Cft maakt gebruik
van genoemde bevindingen voor onder meer het vaststellen van het tekort op de
gewone dienst en de compensatie daarvan (artikel 18 lid 6 van de Rft) en de
noodzakelijke verbetering van het financieel beheer (artikel 19 lid 3 van de Rft).
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De controle door de SOAB van de jaarrekening 2018 bleek langer dan zes maanden te
duren en daarmee veel langer dan in de LvC is bepaald. De SOAB gaf daarbij aan1 dat
de 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”.
Het Cft heeft u in zijn brief2 van 6 december 2019 verzocht om de jaarrekening 2019 en
de bijbehorende controle informatie tijdig op te laten stellen door de diverse ministeries
zodat de SOAB overeenkomstig de wettelijke termijn de controle kan uitvoeren. Graag
ontvangt het Cft van u de planning van de controle van de jaarrekening 2019 waaruit
blijkt dat de controle door de SOAB binnen de wettelijke tijdslijnen zal geschieden.
Jaarrekeningen 2014 tot en met 2018
Het Cft heeft de vastgestelde jaarrekeningen over de jaren 2014 tot en met 2018 niet
ontvangen, ondanks herhaalde verzoeken daartoe. De jaarrekeningen 2014 en 2015
zijn aan de Staten aangeboden en behandeld in een commissie vergadering. In uw
brief3 van 16 september 2020 zegt u toe de jaarrekeningen 2016, 2017 en 2018 eind
november aan de Staten aan te bieden. Het Cft is van mening dat het adequaat
doorlopen van de begrotings- en verantwoordingscyclus van groot belang is om te
komen tot een efficiënte allocatie van schaarse middelen. Het Cft geeft u nu tot 15
december a.s. de tijd om de vastgestelde jaarrekeningen 2014 tot en met 2018 aan te
leveren bij het Cft. Gezien de controlerende functie van de Staten in dit proces is deze
brief tevens in afschrift verstuurd aan de voorzitter van de Staten en de ministerpresident van Curaçao.
In de verwachting u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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 minister-president van Curaçao
De voorzitter van de Staten van Curaçao
De secretaris-generaal van het ministerie van Financiën van Curaçao

Nota naar aanleiding van het verslag van de behandeling van de eerste begrotingswijziging
2019 door de Staten van Curaçao (2019-2020-153).
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