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Onderwerp

Aanbieding halfjaarrapportage College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

Geachte heer Plasterk,
Hierbij biedt het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) u de
halfjaarrapportage aan over de periode januari 2013 tot eind juni 2013. Het afgelopen
half jaar is de informatievoorziening, met name in het geval van Curaçao, duidelijk
verder verbeterd. Daarnaast zijn er op Curaçao omvangrijke maatregelen doorgevoerd
om de begroting meerjarig in evenwicht te brengen.
Tegelijkertijd hebben deze positieve ontwikkelingen zich niet doorvertaald naar tijdige
opstelling van begrotingsstukken en tijdige verantwoording over de overheidsfinanciën.
Zo is de begroting 2013 van Curaçao pas eind februari vastgesteld en geldt voor Sint
Maarten zelfs dat tot op de dag van vandaag er geen vastgestelde begroting is voor het
lopende jaar.
In de eerste helft van 2013 hebben op zowel Curaçao als Sint Maarten de nodige
politieke ontwikkelingen plaatsgevonden die hun weerslag hadden op het
begrotingsproces en het toezicht zoals uitgeoefend door het Cft.
Het afgelopen halfjaar heeft voor Curaçao in het teken gestaan van het implementeren
van een aanzienlijk pakket aan maatregelen om de omvangrijke meerjarige
problematiek waarmee het land wordt geconfronteerd op te lossen. In het eerste half
jaar is de benodigde wetgeving ten aanzien van de maatregelen geïmplementeerd, is de
concrete uitvoering ervan opgestart en is een systeem van monitoring van de effecten
in gebruik genomen. Het ministerie van Financiën heeft de regie hiervan voortvarend
opgepakt. In de tweede helft van 2013 zal duidelijk moeten worden of de maatregelen
het gewenste effect hebben of dat aanvullende maatregelen nodig zijn.
Implementatie van de maatregelen uit de begroting betekent dat aan vier van de zes
onderdelen van de aanwijzing wordt voldaan.
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Twee onderdelen, te weten het compenseren van tekorten uit voorgaande jaren en de
vacaturestop, zijn nog steeds van kracht.
Voor Sint Maarten werd het afgelopen halfjaar gekenmerkt door grote vertragingen in
het begrotingsproces. Een zeer belangrijk onderdeel van de begroting was een pakket
aan inkomstenverhogende maatregelen van circa ANG 30 miljoen (2% BNP). Doordat
het proces van behandeling door de Staten lang duurde, mede doordat het kabinet de
meerderheidssteun van de Staten verloor, werd duidelijk dat de in de begroting
opgenomen inkomstenverhogende maatregelen niet meer gerealiseerd konden worden
in 2013. De Gouverneur heeft de begroting dan ook teruggestuurd naar het nieuwe
kabinet voor een toets aan de normen van de Rijkswet. De nieuwe regering moet de
komende periode alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat er een vastgestelde
begroting 2013 komt, die voldoet aan de normen van de Rijkswet. Zolang er geen
sprake is van een vastgestelde begroting 2013, worden de uitgaven in bedwang
gehouden middels de 1/12-regeling.
In het afgelopen half jaar zijn de zorgen van het Cft inzake het tijdig opleveren van
begrotingsstukken en tijdige verantwoording over de overheidsfinanciën niet
weggenomen. Sinds 10 oktober 2010 is er in beide landen nog geen sprake van
vastgestelde jaarrekeningen. Daarnaast worden door de regeringen
begrotingswijzigingen opgesteld en verzonden naar de Staten, waar ze vervolgens niet
behandeld, goedgekeurd en/of vastgesteld worden. Hierdoor ontbreekt de wettelijke
basis voor het doen van de in de begrotingswijzigingen voorgestelde uitgaven. Het Cft
heeft in het afgelopen half jaar opnieuw - in samenwerking met de landen - een PEFAinventarisatie gemaakt, die een foto oplevert van de staat van het financieel beheer.
Deze inventarisatie laat zien dat hier nog veel ruimte is voor verbetering.
Het Cft verzoekt u om de halfjaarrapportage door te geleiden naar de Rijksministerraad,
de besturen, de beide Kamers der Staten-Generaal en beide Staten.
Mocht u behoefte hebben aan een toelichting op dit schrijven dan is het Cft gaarne
bereid die te geven.
In de verwachting u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
De voorzitter van het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

prof.dr. A.F.P. Bakker

