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Onderwerp
Advies op basis van artikel 11 bij de begroting 2020 Sint Maarten

Geachte heer Geerlings,
Het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) heeft op 17 september jl.
de ontwerpbegroting 2020 (begroting) ontvangen met het verzoek daarop te adviseren
op basis van artikel 11 van de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten
(Rft). De begroting die u bij de Staten indient, dient conform artikel 11 lid 2 van de Rft
vergezeld te gaan van dit advies inclusief een toelichting in hoeverre en op welke wijze
er rekening is gehouden met dit advies.
Oordeel
De begroting presenteert voor 2020 een tekort van ANG 23,8 miljoen waardoor niet aan
artikel 15 lid 1 sub a van de Rft wordt voldaan. Uit de in de begroting opgenomen
meerjarenraming blijken begrotingsoverschotten over de periode 2021 tot en met 2023.
De kapitaaldienst bevat voorgenomen kapitaaluitgaven van ANG 53 miljoen en is
sluitend door onder meer een voorgenomen lening van ANG 22,5 miljoen. Hoewel de
kapitaaldienst voor 2021 in de begroting is opgenomen, is er nog geen sprake van een
meerjarenraming waardoor niet wordt voldaan aan artikel 15 lid 1 sub b van de Rft. De
rentelastnorm wordt niet overschreden waardoor wordt voldaan aan artikel 15 lid 1 sub
c van de Rft.
De toelichting op de begroting is in kwaliteit verbeterd ten opzichte van de begroting
van voorgaand jaar, maar nog steeds ontoereikend. Omdat niet kan worden vastgesteld
of alle te verwachten ontvangsten en uitgaven in de (meerjarige) begroting zijn
opgenomen, voldoet de begroting niet aan de criteria van ordelijkheid en
controleerbaarheid en wordt er niet voldaan aan artikel 15 lid 2 van de Rft.
Sint Maarten is voornemens om een verzoek bij de Rijksministerraad (RMR) in te dienen
om op grond van artikel 25 van de Rft voor het begrotingsjaar 2020 af te mogen wijken
van de normen van artikel 15 van de Rft.
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De voor 2020 geraamde belastingbaten nemen met 8,2 procent toe ten opzichte van de
door Sint Maarten verwachte belastingbaten 2019, waarvan 1,4 procent door verhoging
van de compliance. Deze toename acht het Cft onvoldoende onderbouwd, maar niet
onrealiseerbaar indien het herstel van de economie doorzet. Het Cft is echter van
oordeel dat de door Sint Maarten opgenomen extra baten door verhoging van de
compliance alleen gerealiseerd kunnen worden indien het project om de belastingdienst
te herstructureren voortvarend wordt opgepakt.
De lasten in de begroting 2020 zijn ANG 16 miljoen te hoog, omdat Sint Maarten niet de
verwachte lasten 2019 1 als uitgangspunt heeft gehanteerd. Gezien het begrotingstekort
is het noodzakelijk dat Sint Maarten meer maatregelen neemt om toe te werken naar
een begrotingsoverschot. Het Cft merkt op dat de verlaging van de pensioenlasten voor
ambtenaren (ANG 8 miljoen) weliswaar in de begroting 2020 is verwerkt, maar dat
besluitvorming in de Staten nog moet plaatsvinden.
Op de kapitaaldienst worden de ontvangsten wegens aflossingen op uitstaande
studieleningen, niet als inkomsten opgevoerd. Het Cft vraagt u om dit aan te passen.
De voorgenomen investeringen op de kapitaaldienst zijn onvoldoende toegelicht,
waardoor het Cft een algeheel voorbehoud op de kapitaaldienst maakt. In 2020 dient
Sint Maarten een lening van ANG 50 miljoen af te lossen. Het Cft adviseert Sint Maarten
met Nederland in overleg te treden over eventuele herfinanciering. Door de in 2020
voorgenomen leningen zal de schuldquote naar verwachting stijgen tot circa 45
procent2.
Toelichting
Artikel 25 van de Rft
De begroting 2020 toont ANG 465,0 miljoen aan baten en ANG 488,8 miljoen aan lasten
met als gevolg een tekort van ANG 23,8 miljoen. Onder meer door dit tekort voldoet de
begroting 2020 van Sint Maarten niet aan de normen van artikel 15 van de Rft. Sint
Maarten is voornemens om de RMR te verzoeken om op grond van artikel 25 van de Rft
af te mogen wijken van de normen van de Rft. Sint Maarten heeft voor de jaren 2017,
2018 en 2019 hiervoor reeds toestemming gekregen van de RMR.
Gewone dienst: baten
Sint Maarten begroot ANG 465,0 miljoen aan baten, een stijging van ANG 30,1 miljoen
ten opzichte van de baten die blijken uit de prognose 2019. In de toelichting geeft Sint
Maarten aan dat de raming gebaseerd is op de best mogelijke inschattingen met
betrekking tot het economische herstel van Sint Maarten, maar ook dat het verouderde
en gebrekkige belastingsysteem het uitvoeren van analyses beperkt. Het Cft is van
mening dat hierdoor de controleerbaarheid van de belastingbaten wordt beperkt en
deze onvoldoende toereikend worden toegelicht.
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Prognose in de tweede uitvoeringsrapportage 2019
Op basis van een bbp in 2020 van ANG 1.988 miljoen (jaarverslag 2018 CBCS)
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De baten zijn als volgt opgebouwd:
Bedragen in ANG

Prognose

Begroting

miljoenen

20193

2020

Belastingen

Verschil

352,9

381,8

Vergunningen

21,4

20,5

-4,2%

Fees en concessies

43,3

48,7

12,5%

Overige baten

17,3

14,0

-19,1%

434,9

465,0

6,9%

Totaal baten

8,2%

Het Cft merkt op dat de begrote baten in 2020 nog niet op het niveau van 2016, het
laatste jaar voor de orkanen van 2017, liggen. De in 2020 geraamde baten zijn 23,4
procent van het bbp4. In 2016 was dit 24,6 procent5 op basis van ANG 473 miljoen
gerealiseerde baten volgens de jaarrekening 2016 van Sint Maarten.
Belastingen
De belastingbaten van ANG 381,8 miljoen bestaan voornamelijk uit loonbelasting (ANG
152,4 miljoen), omzetbelasting (ANG 142,9 miljoen) en winstbelasting (ANG 34,5
miljoen). Ten opzichte van de prognose 2019 nemen de verwachte belastingbaten in
2020 met ANG 28,9 miljoen toe. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere
loonbelasting (+ANG 10,6 miljoen), hogere omzetbelasting (+ANG 10,2 miljoen) en een
algemene verhoging van de compliance van ANG 5 miljoen.
Het Cft stelt vast dat de begrote belastingbaten met 8,2 procent toenemen, waarvan
1,4 procent voor verhoging van de compliance. Deze toename is groter dan de door de
CBCS geprognosticeerde economische groei van 5,1 procent in 2020. In het jaar 2019
constateert het Cft een vergelijkbaar beeld. Zo nemen in 2019 de door Sint Maarten
verwachte belastingbaten toe met 15 procent ten opzichte van de realisatie in 2018
terwijl de economische groei in 2019 door het CBCS wordt ingeschat op 5,7 procent. De
stijging van de begrote baten in 2020 is niet gebaseerd op toereikende analyses en is
daardoor onvoldoende onderbouwd. Op basis van het uit 2019 volgende beeld sluit het
Cft een snellere toename van de belastingbaten in 2020 in vergelijking met de
economische ontwikkeling echter niet uit. Ook het IMF onderschrijft dit in haar rapport
uit juli 20196.
Het Cft is van mening dat verhoging van de fiscale compliance noodzakelijk is. De
hiervoor opgenomen extra baten van ANG 5 miljoen zijn afhankelijk van de
voortvarendheid bij het herstructureren van de belastingdienst en een mogelijke inzet
van het Audit Team Sint Maarten (ATS).

3 Begroting 2020
4 Op basis van een bbp
5 Op basis van een bbp
6 Voor de periode 2019
procent, 7.8 procent en

in 2020 van ANG 1.988 miljoen (jaarverslag 2018 CBCS)
in 2016 van ANG 1.919 miljoen (CBCS)
tot en met 2021 nemen de belastingbaten toe met respectievelijk 8 .1
6.7 procent (Macro-fiscal framework, IMF, juli 2019)
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Fees en concessies
De baten uit hoofde van fees en concessies bestaan uit fees voor banklicenties (ANG
26,0 miljoen), fees voor de aan overheidsbedrijven verleende concessies (ANG 11,8
miljoen), fees van casino’s en loterijen (ANG 6 miljoen) en verwachte dividenden (ANG
4,9 miljoen). Het Cft constateert dat de in de begroting opgenomen staat van verleende
concessies niet actueel is en vraagt Sint Maarten deze bij te werken.
De dividenden nemen toe door onder meer een hoger te ontvangen dividend van de
CBCS. Het Cft kan de toename van dit dividend niet beoordelen en vraagt u dit bedrag
nader te onderbouwen in de toelichting. Het Cft heeft in het verleden meermaals
opgeroepen tot het opstellen van een dividendbeleid voor de overheidsdeelnemingen. In
de toelichting geeft Sint Maarten aan dat hieraan momenteel gewerkt wordt. Het Cft
ontvangt dit beleid graag zodra het is opgesteld en zo spoedig mogelijk.
Gewone dienst: lasten
De begroting 2020 toont ANG 488,8 miljoen aan begrote lasten. In de berekening van
de begrote lasten hanteert Sint Maarten het uitgangspunt dat de lasten in 2019
uitkomen op ANG 491,8 miljoen. Echter, de tweede uitvoeringsrapportage 2019 toont
ANG 476 miljoen aan verwachte lasten, waarbij het uitgangspunt is dat de lasten in het
tweede halfjaar 2019 hoger liggen dan het eerste halfjaar. Het Cft adviseert Sint
Maarten een bijgesteld uitgangspunt, meer in lijn met de in 2019 verwachte realisatie,
te hanteren en de lasten naar beneden bij te stellen.
Personeelskosten
De voor 2020 begrote personeelskosten zijn vrijwel gelijk gebleven ten opzichte van de
begroting 2019 mede door een verlaging van de begrote pensioenlasten. Het Cft merkt
op dat de voor 2020 geraamde bezoldiging met 3 procent toeneemt ten opzichte van de
begroting 2019. Uit de personeelsstaten bij de begroting volgt dat het aantal fte ’huidig
in dienst’ in 2020 met 44 fte is toegenomen tot 1.832 fte ten opzichte van vorig jaar,
een stijging van 2,5 procent. Uit door Sint Maarten verkregen informatie blijkt dat in
2020 ook nog rekening wordt gehouden met circa ANG 7 miljoen aan vacatureruimte.
Het Cft kan de toename van de geraamde bezoldiging niet aansluiten met het voor
vacatures opgenomen bedrag en verzoekt Sint Maarten dit nader toe te lichten.
Bij het begroten van de personeelskosten gaat Sint Maarten uit van een herziening van
het pensioenstelsel voor ambtenaren per 1 januari 2020. Besluitvorming hierover i n de
Staten heeft echter nog niet plaatsgevonden. Het Cft acht het teleurstellend dat nog
steeds geen invulling is gegeven aan dit onderdeel van de aanwijzing van de RMR uit
2015 (met als deadline eind 2016). Dit ondanks de financiële noodzaak en de divers e
toezeggingen die aan onder meer het Cft zijn gedaan.
Sint Maarten geeft aan dat in de begroting de personeelskosten nog onvolledig zijn
begroot aangezien de financiële consequentie van de herziening van de
arbeidsvoorwaarden binnen het ministerie van Justitie nog onbekend is. Het Cft gaat
ervan uit dat de dekking voor eventuele meerkosten als gevolg van deze herziening
gevonden wordt binnen het totaal van de begrote lasten.
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Overige lasten
Sint Maarten heeft in de begroting diverse kosten voor het verbeteren van de detentie
opgenomen. De begrote kosten voor het ministerie van Justitie zijn echter verlaagd met
name doordat Sint Maarten verwacht de gedetineerden, die nu nog in Nederland worden
ondergebracht, met ingang van 2020 zelf op te vangen. Het Cft kan dit uitgangspunt
niet beoordelen aangezien hiervoor vereist is dat de capaciteit van de gevangenis te
Point Blanche toereikend is. Het Cft vraagt Sint Maarten dit nader te onderbouwen in de
toelichting.
Het Cft constateert dat de voor 2020 begrote overheidsbijdrage in de zorgkosten voor
de ambtenaren, de Ongevallen- en Ziektekostenverzekering (OZR), met ANG 2,2
miljoen is verhoogd ten opzichte van de begroting 2019. Het Cft constateert ook dat in
het verleden de bijdragen door tegenvallers en nakomende kosten veelal te laag waren
met naheffingen tot gevolg. Het Cft plaatst daarom een kanttekening bij de voor 2020
geraamde bijdrage en vraagt Sint Maarten de raming in overeenstemming te brengen
met de verwachting mede gebaseerd op de realisatie in voorgaande jaren en nader toe
te lichten.
Lastenverlagingen
Sint Maarten heeft zich voor 2020 een taakstellende bezuiniging van 1,5 procent ten
opzichte van de in 2019 begrote lasten opgelegd. Het Cft constateert dat deze
taakstelling vervolgens is gesaldeerd met de inflatiecorrectie en daardoor per saldo ANG
2,5 miljoen bedraagt. Hoewel het Cft een dergelijke taakstellende bezuiniging toejuicht,
constateert het Cft ook dat de in 2020 begrote kosten ondanks deze maatregel met
ANG 5 miljoen zijn toegenomen.
Gezien het begrotingstekort is het noodzakelijk dat Sint Maarten stevige en passende
maatregelen neemt om toe te werken naar een begrotingsoverschot. Het project dat
ten doel had te zorgen voor inkomstenverhogende en kostenbesparende maatregelen is
in de tweede helft van 2019 gestart. Uit de toelichting volgt dat voor 2020 geen
effecten worden verwacht. Daarentegen leiden enkele door Sint Maarten genomen
beleidsvoornemens tot een verhoging van de lasten. De toename van de
marketingkosten is hiervan een voorbeeld. Het Cft acht een toename van de kosten
door beleidsmaatregelen niet passend zonder dat Sint Maarten ook kostenbesparende
beleidsmaatregelen neemt en verwacht dan ook dat Sint Maarten nog in 2020
besparingen realiseert die verwerkt worden in een begrotingswijziging. Bij het
realiseren van kostenbesparingen vraagt het Cft Sint Maarten om gebruik te maken van
bestaande regelingen. Het Cft refereert hierbij aan het bij ambtenaren in rekening
brengen van een eigen bijdrage in hun zorgkosten en het bijdragen aan hun
pensioenvoorziening door de huidige politieke gezagsdragers.
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Meerjarenraming
Sint Maarten heeft een meerjarenraming opgenomen waaruit volgt dat Sint Maarten
voor het eerst in 2021 een begrotingsoverschot voorziet. Het behalen hiervan is in
belangrijke mate afhankelijk van het economisch herstel en de effecten van het
herstructureren van de belastingdienst.
Het Cft constateert dat diverse uitgangspunten in de meerjarenraming niet aansluiten
op recente prognoses voor 2019 en adviseert Sint Maarten dit aan te passen.
In de meerjarenraming houdt Sint Maarten rekening met de post “overname taken nu
nog (deels) vergoed door derden”. Met ingang van 2020 en tot en met 2022 raamt Sint
Maarten daarvoor jaarlijks ANG 1,5 miljoen extra. Het Cft is van mening dat het
onvoldoende inzichtelijk is welke (meerjarige) financiële consequenties de
wederopbouwactiviteiten hebben op de begroting van Sint Maarten. Het Cft adviseert
Sint Maarten dit in overleg met het National Recovery Program Bureau in kaart te
brengen en te verwerken in de toelichting bij de begroting en de meerjarenraming.
Kapitaaldienst
Sint Maarten heeft zijn kapitaaluitgaven begroot op ANG 53 miljoen. Deze worden
volledig gedekt door de begrote inkomsten op de kapitaaldienst. De voorgenomen
kapitaalsuitgaven bestaan onder meer uit
•

ANG 18,5 miljoen voor de projecten ‘verbeteren financieel beheer’ en
‘herstructurering belastingdienst’

•

ANG 8,9 miljoen voor aflossingen op door Nederland verstrekte leningen

•

ANG 5,3 miljoen aan te verstrekken leningen (studiefinancieringen)

De onderbouwing van de voorgenomen uitgaven op de kapitaaldienst is te summier om
deze te kunnen toetsen aan de definitie voor non-financial asset (SNA criteria), een
vereiste volgens de Rft. Zonder toereikende toelichting is het Cft genoodzaakt het
voorbehoud op de kapitaaldienst te handhaven. Het Cft adviseert u derhalve om de
uitgaven op de kapitaaldienst nader toe te lichten.
In zijn reactie bij de jaarrekening 2016 7 heeft het Cft aangegeven dat de jaarlijkse post
‘studiefinanciering’ op de kapitaaldienst een aandachtspunt is. Het Cft constateert dat
Sint Maarten van oud-studenten aflossingen op studieleningen ontvangt, maar dat deze
aflossingen niet als ontvangsten worden verantwoord op de kapitaaldienst. Het op de
kapitaaldienst opnemen van uitgaven voor studiefinanciering en het niet verantwoorden
van gerelateerde ontvangsten is inconsistent. Het Cft adviseert Sint Maarten daarom de
verwachte aflossingen op de studieleningen als inkomsten op de kapitaaldienst te
begroten.
De inkomsten op de kapitaaldienst bestaan onder meer uit een voorgenomen lening van
ANG 22,5 miljoen, afschrijvingen van ANG 11 miljoen en een bijdrage vanuit het
wederopbouwfonds van ANG 19,5 miljoen. Het Cft merkt op dat de bijdrage vanuit het
wederopbouwfonds afhankelijk is van het behalen van beleidsdoelstellingen waardoor
het nog onzeker is dat deze middelen als financiering kunnen dienen.
7
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Leningen, rentelastnorm en schuldquote
Indien de in 2020 voorgenomen leningen ter dekking van de kapitaalinvesteringen (ANG
22,5 miljoen) en de liquiditeitssteun 2019 (ANG 50 miljoen) worden aangetrokken zal
de schuldquote stijgen tot circa 45%8 (behoudens overige ontwikkelingen in de
collectieve sector). 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 aanbeveelt een bandbreedte van 5% te hanteren
als buffer.
Sint Maarten geeft in de toelichting aan dat er in 2020 een lening van ANG 50 miljoen
vervalt, waarbij Sint Maarten ervan uit gaat dat deze lening zal worden geherfinancierd.
Het Cft adviseert hierover in overleg te treden met Nederland.
De effectuering van de in de begroting opgenomen leenbehoefte leidt niet tot een
overschrijding van de rentelastnorm, waardoor wordt voldaan aan artikel 15 lid 1 sub c
van de Rft. Het Cft beschikt echter nog niet over het meest recente rapport van de
collectieve sector en de daarin opgenomen berekening van de rentelastnorm. Volgens
de Rft had de rapportage, waarin de ontwikkelingen in de collectieve sector zijn
opgenomen, uiterlijk twee weken na 1 september aan het Cft moeten zijn gezonden.
Het Cft dringt er bij Sint Maarten op aan dit rapport zo spoedig mogelijk aan te bieden.
Gezien het voortdurende begrotingstekort blijft Sint Maarten naar verwachting ook in
2020 afhankelijk van liquiditeitssteun. In de begroting is echter geen lening hiervoor
opgenomen. Wel is de voorgenomen lening voor liquiditeitssteun 2019 opgenomen. Om
daarvoor in aanmerking te komen is door de RMR een aantal voorwaarden gesteld die
toezien op onder meer de detentiecapaciteit, de bezoldiging en emolumenten van de
Statenleden, de bekostiging van de inzet van de Nationale politie en hervorming op het
terrein van de pensioenen. Sint Maarten voldoet hier niet aan. Het Cft verzoekt Sint
Maarten aan te geven wanneer naar verwachting aan deze voorwaarden wordt voldaan.
Aanwijzing
De RMR heeft op 18 april jl. besloten tot verlenging van de in september 2015 aan Sint
Maarten verstrekte aanwijzing. Hierbij zijn de punten uit de aanwijzing voorzien van
nieuwe termijnen. Op deze verlengde aanwijzing heeft Sint Maarten op verzoek van het
ministerie van BZK zijn zienswijze gegeven. De aanwijzing dient nog ter definitieve
besluitvorming aan de RMR te worden aangeboden.
In de verlengde aanwijzing is vooralsnog bepaald dat de tekorten over de periode 2010
tot en met 2014 uiterlijk in 2026 moeten zijn gecompenseerd, uiterlijk in 2024 de
betalingsachterstanden dienen te zijn weggewerkt en dat de maatregelen om het
zorgstelsel en de oudedagsvoorzieningen structureel betaalbaar te maken per 1 januari
2020 worden genomen (waaronder verhoging van de AOV leeftijd).
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Uit de toelichting op de begroting blijkt dat de herziening van het pensioenstelsel op 1
januari 2020 in werking zal treden. Tijdige goedkeuring in de Staten is hiervoor een
voorwaarde. De herziening van het ziektekostenstelsel wordt uitgesteld tot 1 januari
2021. Het Cft stelt vast dat de invoering van deze herziening al vele malen is uitgesteld
en dat Sint Maarten er onvoldoende in slaagt de voor de invoering noodzakelijke
stappen te zetten. Het Cft verneemt graag welke mogelijkheden Sint Maarten ziet om
de herziening van het ziektekostenstelsel zo spoedig mogelijk alsnog in te voeren.
Het Cft adviseert Sint Maarten in de begroting concreter aan te geven op welke wijze
invulling wordt gegeven aan de punten uit de aanwijzing.
Beleidsparagraaf
Het Cft ziet de beleidsparagraaf zoals opgenomen in de toelichting als informatief. Sint
Maarten heeft daarmee stappen gemaakt. De beleidsvoornemens zijn echter
onvoldoende te vertalen naar de financiële consequenties.
Het Cft constateert dat het ministerie van VROMI in zijn beleidsparagraaf een aantal
risico’s opneemt en als een tekort aanduidt in de begroting. Zo is bijvoorbeeld
aangegeven dat er een tekort van ANG 1,7 miljoen is in de raming voor de stortplaats
en dat er ANG 1,1 miljoen extra benodigd is voor het opheffen van achterstallige
bijdragen aan de Sint Maarten Housing Development Foundation. Het Cft kan de impact
van het niet opnemen van deze budgetten niet beoordelen en vraagt Sint Maarten dit
nader toe te lichten en zo nodig aan te passen.
Financieel beheer
In de toelichting onderkent Sint Maarten het belang van het vergroten van de kwaliteit
van het financieel beheer. Begin 2019 heeft Sint Maarten een integraal verbeterplan
financieel beheer opgesteld, waarbij onder meer de verbeterpunten uit 2016 als basis
zijn genomen. Voor het jaar 2020 is voor de uitvoering van dit plan op de kapitaaldienst
ANG 7,5 miljoen opgenomen voor het vernieuwen of vervangen van het huidige ICT
systeem. Het Cft constateert echter dat op de kapitaaldienst voor de jaren 2019 tot en
met 2021 slechts ANG 2 miljoen voorzien is als beschikbare middelen voor dit
verbeterplan. Het Cft vraagt zich af hoe deze middelen zich verhouden tot de begrote
projectkosten van ANG 15 miljoen en ontvangt graag nadere toelichting over de
(meerjarige) financiering van dit project.
Sint Maarten geeft aan dat de uitvoering van het verbeterplan vertraging heeft
opgelopen doordat de daarvoor bestemde middelen vanuit het wederopbouwfonds nog
niet zijn ontvangen. Nu op de kapitaaldienst voor dit project echter (slechts) ANG 2
miljoen gealloceerd is, verzoekt het Cft Sint Maarten na te gaan in hoeverre
alternatieve financiering voor dit bedrag kan worden gekregen. Hiermee verdere
vertraging van dit project worden voorkomen en alsnog in het huidige jaar stappen
worden gezet.
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In meerdere adviezen aan Sint Maarten constateert het Cft weinig tot geen voortgang in
de verbetering van het financieel beheer. In oktober 2018 heeft het Cft met Sint
Maarten de afspraak gemaakt dat Sint Maarten zal toewerken naar een goedkeurende
accountantsverklaring over het jaar 2021. Door de opgelopen vertraging in de
uitvoering van het verbeterplan kan nakoming van deze afspraak in het geding komen.
Het Cft wenst deze zorg tijdens het bezoek in oktober met u te bespreken.
Tot slot
Sint Maarten is er de afgelopen jaren niet in geslaagd tijdig over een vastgestelde
begroting te beschikken. Het Cft adviseert Sint Maarten om het begrotingsproces 2020
geen verdere vertraging te laten oplopen en conform de Rft uiterlijk 15 december 2019
te komen tot een vastgestelde begroting 2020. Na de te houden verkiezingen kan dan
een nieuwe regering haar visie en beleidsvoornemens middels een wijziging van de
begroting 2020 verwerken.
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 waarnemend secretaris-generaal van het ministerie van Financiën van Sint Maarten

