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Onderwerp
Rappel jaarrekeningen 2013 tot en met 2019
Geachte heer Irion,
Het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) heeft de taak toezicht te
houden op de normen zoals genoemd in de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint
Maarten (Rft). Het bestuur van Sint Maarten heeft op basis van deze wetgeving de taak
om tijdig te voorzien in onder meer verantwoordingsinformatie. Het Cft constateert dat
Sint Maarten niet naar behoren voorziet in het tijdig aanleveren van jaarrekeningen.
Jaarrekening 2019
In artikel 18 lid 4 van de Rft is bepaald dat uiterlijk 31 augustus van ieder jaar door het
bestuur van Sint Maarten een afschrift van de vastgestelde jaarrekening over het
voorafgaande jaar aan het 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.
U heeft in de tweede uitvoeringsrapportage van 2020 aangegeven in juli 2020 de
jaarrekening 2019 op te stellen, waarna controle van de jaarrekening door de
accountant en de algemene rekenkamer eind vierde kwartaal 2020 wordt afgerond. Het
Cft verwacht de in voorbereiding zijnde jaarrekening 2019 dan ook per ommegaande.
Jaarrekeningen 2013 tot en met 2018
Het Cft heeft, ondanks herhaalde verzoeken hiertoe, de vastgestelde jaarrekeningen
over de jaren 2013 tot en met 2018 niet ontvangen. De jaarrekeningen over 2013 en
2014 zijn in maart 2019 door de Staten goedgekeurd, maar het Cft heeft de door de
gouverneur vastgestelde jaarrekeningen nog niet ontvangen. Behandeling in de Staten
van de jaarrekeningen 2015 en 2016 heeft nog niet plaatsgevonden. De jaarrekeningen
2017 en 2018 zijn nog niet opgesteld door Sint Maarten en gecontroleerd door de
accountant en de algemene rekenkamer. Hierdoor is de begrotings- en
verantwoordingscyclus voor al deze begrotingsjaren niet naar behoren doorlopen.
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Niet nakomen van toezeggingen door Sint Maarten
Sint Maarten rapporteert ieder kwartaal in de uitvoeringsrapportage over de
achterstand in de jaarrekeningen. Het Cft stelt daarbij vast dat de geplande oplevering
van de jaarrekeningen in de tijd blijft opschuiven. Zo heeft het Cft op 21 september
2018 een brief1 ontvangen waarin toezeggingen werden gedaan:
•

dat de vastgestelde jaarrekeningen 2013 tot en met 2015 nog in het jaar 2018 aan
het Cft zouden worden opgeleverd;

•

dat de vastgestelde jaarrekeningen 2016 en 2017 in de eerste helft van 2019 aan
het Cft zouden worden opgeleverd.

Het Cft constateert echter dat, ondanks de inzet van externe inhuur voor deze
werkzaamheden, uit opvolgende uitvoeringsrapportages blijkt dat de afgegeven
planning telkenmale niet wordt gehaald.
In de reactie2 op de eerste uitvoeringsrapportage van 2020 van Sint Maarten heeft het
Cft nadrukkelijk verzocht de vastgestelde jaarrekeningen over 2013 en 2014 voor het
zomerreces bij het Cft aan te leveren en de jaarrekeningen 2015 en 2016 door de
Staten te hebben behandeld. Hieraan is geen gehoor gegeven.
Tot slot
Het Cft is van mening dat gezien de opgelopen achterstand er geen sprake is van een
adequate begrotings- en verantwoordingscyclus. Deze cyclus is van groot belang om te
komen tot een efficiënte allocatie van schaarse middelen. Het Cft geeft u nu:
•

tot 1 november a.s. de tijd om de door Sint Maarten opgestelde jaarrekeningen
2017, 2018 en 2019 aan te leveren bij het Cft;

•

tot 1 december a.s. de tijd om de door de Gouverneur vastgestelde
jaarrekeningen 2013, 2014, 2015 en 2016 aan te leveren bij het Cft.

Gegeven de controlerende functie van de Staten in dit proces is deze brief tevens in
afschrift verstuurd aan de voorzitter van de Staten en de Minister-President van Sint
Maarten.
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
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Brief van de minister van Financiën d.d. 21 september 2018 met kenmerk DIV#2864.
Kenmerk Cft 202000070.
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Deze brief is in afschrift verstuurd aan:
De voorzitter van de Staten van Sint Maarten
De Minister-President van Sint Maarten
De waarnemend secretaris-generaal van het ministerie van Financiën van Sint Maarten

