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Onderwerp

Reactie op de vastgestelde begrotingswijzigingen uit eerdere jaren

Geachte heer Jardim,
Het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) heeft op 9 april jl. van het
bestuur van Curaçao verschillende begrotingswijzigingen uit de jaren 2011 en 2012
ontvangen die pas recent zijn vastgesteld.
In de jaren 2011 en 2012 kampte Curaçao met flinke begrotingstekorten, waardoor de
begrotingswijzigingen uit deze jaren niet voldeden aan de normen uit de Rijkswet
financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Rijkswet). Mede op grond hiervan heeft in
2012 de Rijksministerraad een aanwijzing gegeven aan het bestuur van Curaçao. De
tekorten zijn inmiddels door het opnemen van overschotten in de meerjarige begroting
begrotingtechnisch gecompenseerd. Begin 2014 is de hiervoor benodigde
begrotingswijziging vastgesteld.
De vertraging in het vaststellen van de begrotingswijzigingen heeft diverse oorzaken.
De begrotingswijzigingen 2011 konden niet vastgesteld worden vanwege een
strijdigheid met de Rijkswet en de eigen comptabele wetgeving. De
begrotingswijzigingen 2012 zijn pas op een erg laat moment (ver in 2013) behandeld in
de Staten zodat ze nu pas vastgesteld konden worden. In het traject rond het
verbeteren van het financieel beheer heeft het Cft regelmatig benadrukt dat de wijze
van vaststellen van deze begrotingswijzigingen te wensen overlaat gezien de enorme
vertraging. De begrotingswijzigingen hebben op dit moment geen realiteitswaarde,
zodat het Cft niet inhoudelijk op deze begrotingswijzigingen reageert. Het Cft reageert
in een afzonderlijke brief op de vastgestelde tweede begrotingswijziging 2013, omdat
deze wel actueel is en daarom wel van een inhoudelijk advies wordt voorzien.
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Voor wat betreft verbetering van het begrotingsproces is met de vaststelling van deze
begrotingswijzigingen een stap in de goede richting gezet. De volgende stap hoort het
afleggen van verantwoording te zijn over de afgelopen jaren. De vertragingen op dit
terrein lopen nog steeds op, nu er nog over geen enkel jaar sinds 10-10-2010 een
jaarrekening is vastgesteld. Het Cft roept u op ervoor te zorgen dat de jaarrekeningen
over 2010, 2011 en 2012 op korte termijn vastgesteld worden.
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

Deze brief is in afschrift verstuurd aan:
De secretaris-generaal van het ministerie van Financiën

