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1.

Onderwerp

Aanbieding halfjaarrapportage College financieel toezicht Curacao en Sint Maarten

Geachte heer Plasterk,
Hierbij biedt het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) u de
halfjaarrapportage aan over de periode juli tot eind december 2013. Het Cft verzoekt u
om de halfjaarrapportage door te geleiden naar de Rijksministerraad, de besturen, de
beide Kamers der Staten-Generaal en beide Staten.
De ontwikkelingen in de afgelopen maanden hebben geleid tot positieve inzichten ten
aanzien van de begroting van Curaçao. Naar verwachting zal Curaçao een sluitende
begrotingsrealisatie voor 2013 laten zien. Desondanks staat Curaçao nog steeds voor
grote uitdagingen de komende periode, onder andere omdat de ingeboekte besparingen
om de overheidsfinanciën op orde te brengen, die meerjarig flink oplopen, nog
gerealiseerd moeten worden. Het Cft heeft er vertrouwen in dat Curaçao de ingezette
weg zal bestendigen, wat in januari heeft geleid tot een positief oordeel bij de business
case van het nieuwe ziekenhuis.
Sint Maarten is het afgelopen halfjaar vooral bezig geweest met de totstandbrenging
van vastgestelde begrotingen voor 2013 en 2014. In beide gevallen heeft het Cft een
advies ingediend bij de RMR tot het geven van een aanwijzing. Gedurende het hoor en
wederhoor traject zijn de begrotingen alsnog vastgesteld waardoor de aanwijzing op dat
moment kon worden afgewend. De liquiditeitspositie van Sint Maarten is de laatste
periode erg verslechterd. Indien dit niet verandert kan dit mede leiden tot het
opbouwen van nieuwe betalingsachterstanden.
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Het financieel beheer blijft voor beide landen een punt van aandacht, wat onder andere
blijkt uit de te late vaststelling van de jaarrekeningen 2010 (Curaçao) en 2010/2011
(Sint Maarten) en de afkeurende verklaringen van de SOAB en Algemene Rekenkamers
bij die jaarrekeningen.
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

