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Reactie op vastgestelde tweede begrotingswijziging 2013

Geachte heer Jardim,
Op 9 april jl. heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) de
vastgestelde tweede begrotingswijziging (BW) 2013 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 tweede BW. De tweede BW heeft betrekking op
het vorige begrotingsjaar; terwijl de behandeling van de tweede BW na afloop van dat
begrotingsjaar, op 21 januari 2014, heeft plaatsgevonden.
Oordeel
Het Cft is van mening dat de tweede BW 2013 een overzichtelijk beeld geeft van de
mutaties die plaatsvinden op de gewone dienst. Daarbij is in voldoende mate rekening
gehouden met de opmerkingen die het Cft heeft gemaakt bij de conceptversie van de
tweede BW, oktober jl..
Tekortcompensatie
Uit de tweede BW blijkt dat in 2013 ANG 29,5 miljoen meer wordt toegevoegd aan de
reserveringen dan waar aanvankelijk rekening mee werd gehouden. Gezamenlijk met
de reserveringen die voor 2014 en 2015 zijn begroot, betekent dit dat Curaçao de
tekorten uit voorgaande jaren compenseert. Daarmee voldoet Curaçao aan het
onderdeel tekortcompensatie uit de aanwijzing, zoals het Cft op 26 februari 2014 per
brief heeft gemeld aan de Rijksministerraad. Voor de volledigheid merkt het Cft op dat
de overschotten zoals begroot ook dienen te worden gerealiseerd en uiteindelijk moeten
blijken uit de kwartaalrapportages en jaarrekeningen over die dienstjaren.
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Daarnaast kunnen de tekortcijfers nog wijzigen naar aanleiding van de bevindingen van
de SOAB en Algemene Rekenkamer bij de jaarrekeningen over die jaren waarin de
tekorten zijn ontstaan.
Nieuw ziekenhuis
De grootste wijzigingen in de tweede BW doen zich voor op de kapitaaldienst. Dit wordt
voornamelijk veroorzaakt doordat de financiering van het nieuwe ziekenhuis Hospital
Nobo Otrobanda (HNO) is opgevoerd. Waar in de concept tweede BW nog werd
uitgegaan van een totale investering van circa ANG 398 miljoen die voor 70% publiek
zou worden gefinancierd, is inmiddels duidelijk dat de financiering volledig publiek zal
zijn. Curaçao is voornemens hiervoor een lening af te sluiten door een open
biedingsprocedure bij de centrale bank.
Het Cft heeft in zijn reactie op de vastgestelde begroting 2014 aangegeven akkoord te
zijn met de omvang van de voorgenomen investering in HNO van 398mln Dit was mede
gebaseerd op een beoordeling van de realiseerbaarheid van de randvoorwaarden uit de
businesscase, zoals de aanwijzing voorschrijft. Het Cft heeft er vertrouwen in dat
gedurende de transitiefase invulling wordt gegeven aan de randvoorwaarden die nodig
zijn voor een sluitende exploitatie van het nieuwe ziekenhuis.
De totale investering in HNO, en de bijbehorende lening, is in de vastgestelde tweede
BW 2013 hoger dan waarmee tot dusver rekening werd gehouden. Uit de businesscase
zoals het Cft die tot dusver heeft gezien, volgt een totale investering van circa ANG 398
miljoen. Dit komt overeen met het bedrag dat is opgenomen in de begroting 2014. In
de tweede BW is echter opgenomen dat de gehele investering circa ANG 436 miljoen
bedraagt. Uit de toelichting en nader ambtelijk overleg is duidelijk geworden dat de
meerkosten worden verklaard door een hogere bouwrente (als gevolg van het –in twee
tranches- aangaan van de totale lening in 2014, in plaats van in jaarlijkse tranches
gedurende de bouwperiode waar eerder vanuit werd gegaan), de aankoop van Colon en
betalingen aan SONA.
Met het verhogen van de investering en bijbehorende lening veranderen ook de renteen afschrijvingslasten. Omdat deze uit de exploitatie van het nieuwe ziekenhuis moeten
worden bekostigd, verandert de businesscase van HNO. Tevens wijzigt de businesscase
doordat de gehele investering publiek wordt gefinancierd. Het Cft verzoekt dan ook om
een geactualiseerde businesscase waarin deze aspecten zijn verwerkt. Het Cft heeft
inmiddels een eerste leningsverzoek ten behoeve van de realisatie van het ziekenhuis
van u ontvangen en het oordeel van het Cft bij dit leningsverzoek zal in een separate
reactie aan u worden gezonden. Het Cft is van mening dat de businesscase in de
komende jaren goed bijgehouden moet worden omdat eventuele verdere aanpassingen
van de investeringssom opgevangen moeten kunnen worden in de totale exploitatie van
het nieuwe ziekenhuis.
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Dit kan leiden tot hogere uitgaven voor de overheid als bijdrage aan de exploitatie of
hogere tarieven en via die weg tot risico’s voor de overheid. Het Cft adviseert dan ook
om de businesscase periodiek te updaten en te bespreken met alle bij de bouw en
exploitatie betrokkenen.
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
Deze brief is in afschrift verstuurd aan:

De secretaris-generaal van Financiën

