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Onderwerp

Reactie op Nota van wijziging op de ontwerpbegroting 2014

Geachte heer Jardim,
Op 25 oktober jl. heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) een
Nota van wijziging op de ontwerpbegroting 2014 ontvangen. Op basis van artikel 11
van de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Rijkswet) ontvangt u
hierbij het advies van het Cft op deze Nota van wijziging.
Oordeel
Middels de Nota van wijziging wordt de financiering van het nieuwe ziekenhuis Hospital
Nobo Otrobanda (HNO) verwerkt in de ontwerpbegroting 2014. Aangezien de
voorgenomen investering reeds start in 2013 is de financiering ook al verwerkt in de
tweede begrotingswijziging (BW) 2013 en bijbehorende meerjarencijfers, welke door
het Cft is ontvangen op 14 oktober jl.
Op 28 oktober heeft het Cft een reactie verstuurd op de tweede BW (zie bijlage), waarin
het heeft aangegeven dat er nog de nodige onduidelijkheden zijn rondom de
voorgenomen financiering en exploitatie van HNO en dat derhalve aanvullende
informatie noodzakelijk is. Het advies van het Cft ten aanzien van de verwerking van
HNO op de begroting zoals in de tweede BW geldt dan ook voor de Nota van wijziging.
Het Cft verzoekt tot aanvullende informatie omtrent de rechtsvorm die wordt
gehanteerd, de bijdrage van private partijen en de verwerking van de rente- en
aflossingsbestanddelen van de voorgenomen lening. Tevens adviseert het Cft om de
budgetfinanciering wettelijk te verankeren, de benodigde efficiencymaatregelen
concreet uit te werken, informatie te verschaffen over de sanering van het Sehos en
duidelijkheid te geven over het uiteindelijke stelsel van gezondheidszorg dat de
regering voor ogen staat.
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Verschil met de tweede BW is dat in de Nota van wijziging op de ontwerpbegroting 2014
ook het jaar 2017 is opgenomen. Voor 2017 zijn de rentelasten en afschrijvingskosten
opgevoerd op de gewone dienst, alsmede de inkomsten uit de exploitatie van het
nieuwe ziekenhuis die deze kosten gaan dekken. In het verlengde van het advies bij de
tweede BW is ook voor de juiste verwerking van de inkomsten en uitgaven vanaf 2017
van belang in welke rechtsvorm het nieuwe ziekenhuis wordt gegoten. Afhankelijk van
de rechtsvorm wordt duidelijk hoe de afschrijving op HNO moet worden verwerkt,
alsmede de inkomsten uit de exploitatie die hier tegenover moeten staan. Het Cft
adviseert dan ook in de uiteindelijke Nota van wijziging aan te geven voor welke
rechtsvorm wordt gekozen en op welke wijze de lening wordt aangewend. Daarbij dient
expliciet duidelijk te worden hoe de geldstroom vanuit HNO naar het land Curaçao zal
verlopen en welke afspraken hierover zijn gemaakt. Er dient immers zekerheid te zijn
dat voldoende middelen vanuit de exploitatie van het ziekenhuis terechtkomen bij de
overheid, omdat hieruit tenminste de rentelasten van de lening alsook de afschrijving
gedekt moeten worden.
Tot slot verzoekt het Cft om nadere informatie over de niet-belastingopbrengsten ad
ANG 15,6 miljoen in 2017. Deze inkomsten zullen uit de expoitatie van het nieuwe
ziekenhuis moeten komen. Het Cft kan echter niet de koppeling leggen tussen de cijfers
uit de ontvangen businesscase van HNO en de in de begroting opgevoerde inkomsten
van ANG 15,6 miljoen. Voor wat betreft de rentelasten is wel helder hoe dit is
berekend, maar de in de businesscase opgevoerde kosten ten behoeve van
afschrijvingen corresponderen niet met de bedragen die hiervoor zijn opgevoerd in de
Nota van wijziging. Het Cft verzoekt dan ook om nadere toelichting waaruit blijkt dat in
de businesscase rekening is gehouden met de kapitaalslasten die door de overheid
zullen worden doorberekend aan HNO.
Conform artikel 11.2 van de Rijkswet dient u onderliggend advies met de Nota van
wijziging op de ontwerpbegroting 2014 mee te zenden aan de Staten en dient u aan te
geven in hoeverre en op welke wijze rekening is gehouden met het advies. Na
vaststelling van de Nota van wijziging zal deze direct aan het Cft worden voorgelegd om
een advies conform artikel 12 op te stellen.
Mocht u behoefte hebben aan een toelichting op dit schrijven dan is het Cft gaarne
bereid die te geven.
Hoogachtend,
De voorzitter van het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

prof.dr. A.F.P. Bakker
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