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Onderwerp

Reactie op de vastgestelde eerste suppletoire begroting 2013

Geachte heer Jardim,
Op 10 december heeft het Cft de door de Gouverneur op 14 november vastgestelde
eerste suppletoire begroting 2013 inclusief Nota van Wijziging ontvangen. Op basis van
artikel 12 van de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Rijkswet)
ontvangt u hierbij het advies van het Cft op deze vastgestelde eerste
begrotingswijziging (BW).
Oordeel
Het Cft is van mening dat de vastgestelde BW een realistische weergave is van de
budgettaire wijzigingen die gedurende de eerste periode van het uitvoeringsjaar hebben
plaatsgevonden en daarmee voldoet aan de normen van de Rijkswet.
Toelichting
Onderdeel van de vastgestelde begrotingswijziging is een reactie op de advisering van
het Cft van 18 april (kenmerk Cft201300211) en 5 augustus (kenmerk Cft201300359).
Het Cft is van mening dat hiermee in voldoende mate tegemoet is gekomen aan onze
advisering.
De vastgestelde eerste BW inclusief Nota van Wijziging bevat een groot aantal
wijzigingen die nog niet waren opgenomen in de concept eerste BW en Nota van
Wijziging die het Cft eerder in het jaar van een advies heeft voorzien. In de bijlage is
een overzicht opgenomen van de financiële wijzigingen van de vastgestelde BW
inclusief NvW ten opzichte van de ontwerp BW en Nota van Wijziging. Een vastgestelde
BW kan afwijken van een conceptversie, zeker indien de Regering op advies van zowel
de Raad van Advies als het Cft aanpassingen heeft verwerkt. Aangezien het Cft de
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vastgestelde BW moet toetsen aan de normen van de Rijkswet, heeft het secretariaat
van het Cft ambtelijk overleg gevoerd met het Ministerie van Financiën over de nieuwe
elementen in de vastgestelde BW. Een voorbeeld hiervan is de meerjarige
belastingreeks, welke meer dan ANG 10 mln. (omzetbelasting) per jaar afwijkt van de
vorige versie. Op basis van de nadere ambtelijke toelichting is het Cft van oordeel dat
de vastgestelde BW voldoet aan de normen van de Rijkswet.
Conform de aanwijzing dient Curaçao voldoende dekking aan te dragen voor de
compensatie van tekorten uit voorgaande jaren. Tijdens het bezoek van het College aan
Curaçao in oktober jl, is overeengekomen met de Minister van Financiën dat het nog
resterende te compenseren tekort in de begroting zal worden verwerkt. Het Cft gaat
ervan uit dat het resterende te compenseren tekort conform de gemaakte afspraken zal
worden verwerkt in de begroting.
In onze vorige advisering hebben wij een opmerking gemaakt dat het aannemen van
zes medewerkers als strandverzorgers in strijd is met de aanwijzing die onder andere
stelt dat er een vacaturestop geldt en dat hier alleen van kan worden afgeweken indien
het kritische functies betreffen dan wel indien er genoeg deugdelijke onderbouwing is
om hiervan af te wijken. Die onderbouwing was er op dat moment onvoldoende. In de
Algemene Beschouwing van de vastgestelde eerste BW wordt aangegeven dat er in dit
geval is afgeweken van de vacaturestop omdat hier sprake is van een financieel
voordeel. Het Cft neemt hier kennis van. Meer in het algemeen dringt het Cft erop aan
de afgesproken procedures rond de vacaturestop in acht te nemen.
Ten aanzien van de kapitaaldienst verwijst het Cft naar de nadere afspraken die zijn
gemaakt in de brief van 30 juli 2013 (kenmerk Cft 201300355). Dit komt er in het kort
op neer dat u, zodra een investeringsvoornemen en de financiering hiervan concreet
wordt, dit meldt aan het Cft. Het Cft zal vervolgens binnen twee weken toetsen of de
lening en bijbehorende investering voldoen aan de criteria van de Rijkswet.

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 Bonaire, Sint Eustatius en Saba

prof.dr. A.F.P. Bakker
Deze brief is in afschrift verstuurd aan:

De secretaris-generaal van het ministerie van Financiën

