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Onderwerp

Structureel uitstel indienen uitvoeringsrapportages

Geachte heren,
Het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) is door het
openbaar lichaam Saba verzocht om structureel uitstel te verlenen voor het indienen
van uitvoeringsrapportages tot de maandultimo volgend op het einde van het
betreffende kwartaal. Dit verzoek heeft het Cft voorgelegd aan het ministerie van
Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Via deze brief delen wij u mede dat
dit uitstel van nu af structureel is verleend voor het indienen van
uitvoeringsrapportages voor de drie openbare lichamen.
Achtergrond
Op grond van artikel 22 van de Wet financiën Bonaire, Sint Eustatius en Saba
(Wet finBES) zendt een openbaar lichaam uiterlijk drie weken na afloop van ieder
kwartaal uitvoeringsrapportages aan de minister van BZK, door tussenkomst van het
Cft. De termijn van drie weken is in de praktijk voor de drie openbare lichamen niet
realistisch gebleken; het concept van een uitvoeringsrapportage wordt doorgaans niet
eerder dan vier weken na afloop van een kwartaal ontvangen. Deze vertraging heeft
geen nadelige gevolgen voor de verwerking van een eventueel bij de rapportage
meegezonden concept begrotingswijziging. Het Cft heeft op basis hiervan de minister
van BZK geadviseerd structureel uitstel te verlenen tot de maandultimo volgend op het
einde van het betreffende kwartaal. Hierbij is aangegeven dat het wenselijk is om het
door Saba gevraagde uitstel ook voor Bonaire en Sint Eustatius van toepassing te laten
zijn. Het ministerie van BZK heeft op 5 december jl. aangegeven op basis van het
verzoek van Saba akkoord te gaan met het verlenen van dit uitstel voor de drie
openbare lichamen.
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Conclusie
Naar aanleiding van het verzoek van Saba en op grond van de bevestiging van het
ministerie van BZK delen wij u hierbij mede dat structureel uitstel is verleend tot de
laatste dag van de maand volgend op het kwartaal waarop de uitvoeringsrapportage
betrekking heeft. Dit betekent dat het niet langer noodzakelijk is toestemming te
vragen als de termijn voor het indienen van uitvoeringsrapportages zoals beschreven in
de Wet finBES overschreden wordt, mits de uitvoeringsrapportage uiterlijk op de laatste
dag van de maand volgend op het kwartaal waarop de uitvoeringsrapportage betrekking
heeft, wordt ingediend.
Het Cft hoopt van harte dat de openbare lichamen met deze aangepaste termijn kunnen
voldoen aan een tijdige indiening van de uitvoeringsrapportages.
In de verwachting u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
De voorzitter van het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba

prof. dr. A.F.P. Bakker

Deze brief is in afschrift verstuurd aan:
Martijn Meijberg, beleidsmedewerker ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

