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Onderwerp
Advies o.b.v. artikel 12 bij de vastgestelde begrotingswijziging 2018 Sint Maarten
Geachte heer Geerlings,
Op 5 april 2019 heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) de
door de Gouverneur van Sint Maarten vastgestelde landsverordening tot wijziging van
de begroting 2018 ontvangen. Indien het Cft van oordeel is dat de vastgestelde
begrotingswijziging geheel of ten dele niet in overeenstemming is met de normen
genoemd in artikel 15 van de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten
(Rft), brengt het Cft hier binnen 14 dagen advies op uit.
Oordeel
De begrotingswijziging ziet toe op het machtigen van de minister van Financiën voor
het aangaan van overeenkomsten voor leningen tot een bedrag van ANG 166,8 miljoen
ter dekking van operationele kosten (liquiditeitssteun) en tot een bedrag van ANG 12,8
miljoen ter dekking van kapitaalinvesteringen. De maximale leenbedragen zijn correct
in de begroting opgenomen. Met de begrotingswijziging worden geen wijzigingen
voorgesteld die betrekking hebben op de gewone dienst, waardoor het in de
vastgestelde begroting 2018 gepresenteerde tekort van ANG 197,1 miljoen niet
verandert. De begroting 2018 wijkt af van de normen zoals genoemd in artikel 15 van
de Rft. Besluitvorming door de Rijksministerraad (RMR) op grond van artikel 25 van de
Rft staat afwijking van deze normen toe.
Toelichting
De RMR is op 16 maart 2018 op grond van artikel 25 van de Rft onder voorwaarden
akkoord gegaan met het afwijken van de normen zoals genoemd in artikel 15 van de Rft
voor de begrotingen 2017 en 2018. Een voorwaarde bij dit besluit is dat een
amendering van de begroting door de Staten in het licht van artikel 25 van de Rft leidt
tot hernieuwde besluitvorming door de RMR voordat de Gouverneur de begroting
tekent. Naar mening van het Cft voorziet deze begrotingswijziging in een aanvulling op
de begroting 2018 en is er geen sprake van amendering die hernieuwde besluitvorming
van de RMR vereist.
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Uit de memorie van toelichting op de vastgestelde begroting 2018 blijkt dat Sint
Maarten verwacht leningen voor liquiditeitssteun nodig te hebben van ANG 200 miljoen,
waarvan ANG 150 miljoen in 2018 en ANG 50 miljoen in 2019. Uit de
begrotingswijziging volgt een maximale liquiditeitsbehoefte van ANG 166,8 miljoen voor
het jaar 2018. In de begrotingswijziging wordt dit bedrag toereikend toegelicht.
De machtiging voor het aangaan van een leenovereenkomst van ANG 12,8 miljoen ter
dekking van kapitaalsinvesteringen is in overeenstemming met de omvang van de
voorgenomen geldlening in de vastgestelde begroting. Conform artikel 15 lid 1 sub b
van de Rft worden de in de begroting 2018 opgenomen uitgaven op de kapitaaldienst
gedekt door de ter dekking van die uitgaven opgenomen middelen. De
begrotingswijziging is niet voorzien van een aanvullende toelichting om de
voorgenomen investeringen te kunnen toetsen aan de SNA-criteria. Daardoor handhaaft
het Cft het voorbehoud op de kapitaaldienst.
Voor het begrotingsjaar 2018 is door Sint Maarten inmiddels een leenovereenkomst
voor liquiditeitssteun voor een bedrag ANG 32,6 miljoen aangegaan (eerste tranche).
Voor de kapitaalinvesteringen is in 2018 geen lening aangegaan. Op basis van de vierde
uitvoeringsrapportage van 2018 bedraagt de totale uitstaande schuld van de collectieve
sector van Sint Maarten circa ANG 694 miljoen. Dit leidt tot een schuldquote van circa
39% ultimo 2018 (uitgaande van een BBP van ANG 1.762 miljoen in 2018). Zowel het
IMF als het Cft hebben aangegeven een schuldquote van circa 40% over langere termijn
geschikt te vinden voor kleine open economieën zoals die van Sint Maarten, waarbij het
Cft de Landen aanbeveelt een bandbreedte van 5% te hanteren als buffer. De in 2018
geëffectueerde lening van ANG 32,6 miljoen leidt niet tot een overschrijding van de
rentelastnorm waardoor wordt voldaan aan artikel 15 lid 1 sub c van de Rft.
Tot slot
Het Cft wijst op het belang van artikel 12 lid 1 van de Rft waarin wordt gesteld dat een
begroting of een verordening tot wijziging van een begroting, onmiddellijk nadat deze is
vastgesteld, aan het Cft wordt gezonden. Aangezien de voorliggende verordening in
2018 is vastgesteld door de Gouverneur stelt het Cft vast dat deze bepaling niet in acht
is genomen. Het Cft verzoekt Sint Maarten dan ook dit proces te verbeteren.
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 wnd. Secretaris-generaal van het ministerie van Financiën van Sint Maarten

