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Onderwerp
Kaderbrief begroting 2016

Geachte heren,
Hierbij ontvangt u de kaderbrief ten behoeve van de begrotingsvoorbereiding 2016 van
de openbare Iichamen Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Deze met de medewerkers van
de afdeling Financien afgestemde brief geeft, met de kennis van dit moment, het
maximumbedrag aan waarbinnen uw openbaar Iichaam de meerjarige begroting vanaf
2016 dient vorm te geven.

Financieel kader
Bij het opmaken van de maximumkaders vanaf het begrotingsjaar 2016 wordt gekeken
naar het niveau van de structureel doorwerkende baten uit de meest recente
begrotingsstand. Aangezien voor aile openbare Iichamen geldt dat de eerste
begrotingswijziging in 2015 zich nog in een conceptfase bevindt, zal de door de minister
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) goedgekeurde begroting 2015 als
uitgangspunt dienen. Op hoofdlijnen ziet het kader voor 2016 er als voigt uit (ter
vergelijking zijn ook de begrotingsstanden 2015 toegevoegd):

Kader BES (batenstand) in USD

Vastgestelde
begroting 2015

Kader
2016

Openbaar lichaam Bonaire

52.699.122

44.988.922

Ooenbaar lichaam Sint Eustatius

14.290.000

14.443.840

Openbaar lichaam Saba

10.347.750

10.420.850
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In de bijlage wordt per openbaar lichaam nader gespecificeerd hoe dit kader tot stand is
gekomen. De eventuele incidentele baten voor het jaar 2015, zoals door u in de
begroting aangegeven, zijn daarbij gecorrigeerd voor het jaar 2016.
Voor wat betreft de indexatie van de eigen (Iokale) inkomsten van de open bare
lichamen wordt uitgegaan van een behoedzaam scenario. Gelijk voorgaande jaren, zijn
zowel de groeiruimte als de inflatiepercentages voor het meerjarige kader vanaf 2016
op nul gesteld. Indien u hiervan toch wenst af te wijken, kunt u dat in uw
conceptbegroting verwerken en toelichten.
Vrije uitkering
Naast de eigen inkomsten (eigen belastingen en heffingen) hebben de openbare
lichamen onder andere de beschikking over de door Nederland ter beschikking gestelde
vrije uitkering. De structurele doorwerking van de indexatie van de vrije uitkering in
2014 is reeds in de begroting 2015 verwerkt, of zal bij de eerste begrotingswijziging
zijn beslag krijgen. De besluitvorming van het kabinet over de indexatie van de vrije
uitkering 2015 is nog niet afgerond. Het Cft loopt voorzichtigheidshalve niet vooruit op
deze besluitvorming, waarbij de onderzoeksresultaten van het onderhoud van het BES
fonds een belangrijke rol kunnen gaan spelen. Besluitvorming hierover wordt voorzien
in de Caribisch Nederland week, die gepland staat in de week van 8 juni 2015.
Uiteraard zal een eventueel bijgestelde vrije uitkering tot een aangepast kader voor
2016leiden.
Renteloze leningen en terugbetalen doelsaldo/tekortreeks
U dient bij het opstellen van uw begroting rekening te houden met het feit dat renteloze
leningen dienen te worden 'afgelost'. Deze aflossing vindt plaats door inhouding op de
vrije uitkering. In termen van baten verandert uw vrije uitkering daardoor niet. Wei
dient u over voldoende liquide middelen te beschikken om aan deze en overige
aflossingsverplichtingen te kunnen voldoen. Dit kunt u bijvoorbeeld bereiken door net
als voor het begrotingsjaar 2015 een positief saldo te presenteren in term en van
baten/lasten op uw begroting. Hetzelfde geldt voor de aflossing in verband met het
terugbetalen aan het ministerie BZK van het in het veri eden beschikbaar gestelde
doelsaldo, wat ook voor het begrotingsjaar 2016 nog aan de orde is.
Tot slot
Het in de bijlage gepresenteerde kader 2016 is zoals aangegeven een maximumkader,
waarbinnen de openbare Iichamen hun begrotingen dienen te presenteren. Het staat de
openbare lichamen vrij om een lagere begroting ter goedkeuring bij de minister van
BZK in te dienen. Een begroting met een hoger bedrag dan het vastgestelde kader dient
u voldoende toe te lichten en cijfermatig te onderbouwen.

Hoogachtend,
De voorzitter van het ColleQe financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba
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prof. dr. A.F.P. Bakker
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Deze brief is in afschrift verstuurd aan:
De gedeputeerden van Financien van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
De hoofden Financien van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
De voorzitters van de eilandsraden van de openbare Iichamen Bonaire, Sint Eustatius en
Saba
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, directie KR

