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Reactie Cft op leningbericht nieuwe ziekenhuis

Geachte heer Jardim,
Op 28 maart jl. heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) een
bericht ontvangen waarin u aangeeft ANG 250 miljoen te willen lenen ten behoeve van
de bouw van het nieuwe ziekenhuis. Op grond van artikel 16 van de Rijkswet financieel
toezicht Curaçao en Sint Maarten (Rijkswet) en aanvullende afspraken die met het
ministerie van Financiën zijn gemaakt over leningen, reageert het Cft met deze brief op
uw bericht. Dit advies is tevens in afschrift verstuurd aan de Centrale Bank van Curaçao
en Sint Maarten (CBCS) en aan het ministerie van Financiën van Nederland. De
Landsverordening Algemene Rekenkamer schrijft voor dat tevens de Algemene
Rekenkamer op de hoogte wordt gesteld van de voorgenomen lening.
Oordeel
De investering in het nieuwe ziekenhuis is opgenomen op de kapitaaldienst van de
tweede begrotingswijziging 2013 en de begroting 2014 en voldoet aan de definitie van
het System of National Accounts (SNA). Er is voldaan aan de aanwijzing waarin is
opgenomen dat de randvoorwaarden voor een sluitende businesscase realiseerbaar
moeten zijn. Daarnaast voldoet de begroting aan de normen uit artikel 15 van de
Rijkswet en passen de rentelasten van de voorgenomen lening binnen de
rentelastnorm. Het Cft stemt daarom in met het afsluiten van de voorgenomen lening
van ANG 250 miljoen.
Door de positieve advisering op de begroting 2014 en op de tweede begrotingswijziging
2013 en door het instemmen met de randvoorwaarden van de businesscase, heeft het
Cft in feite ingestemd met een investering van ANG 398 miljoen.
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Uit de huidige inzichten blijkt dat Curaçao uitgaat van een lening van ANG 436 miljoen.
De hogere kosten 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
waar eerder vanuit werd gegaan), de aankoop van Colon en betalingen aan SONA. Met
het verhogen van de investering en de bijbehorende gewenste lening veranderen ook
de rente- en afschrijvingslasten. Omdat deze uit de exploitatie van het nieuwe
ziekenhuis moeten worden bekostigd, verandert ook de businesscase van HNO. Tevens
wijzigt de businesscase doordat de gehele investering publiek wordt gefinancierd.
Voordat het ziekenhuis af is, zullen de ramingen van de totale kosten naar verwachting
nog vaker aangepast moeten worden. Het Cft acht het van groot belang dat gedurende
de hele periode de businesscase wordt bijgehouden en waar nodig aangepast. Alleen op
die manier is immers duidelijk voor alle betrokkenen wat de risico’s zijn van het project
en welke aanvullende maatregelen er nodig zijn om de exploitatie sluitend te houden.
Voor de beoordeling van de volgende leningsaanvraag voor dit project verzoekt het Cft
dan ook de meest recente ramingen van de gemoeide kosten te ontvangen, inclusief
besluitvorming over hoe eventuele verdere tegenvallers gecompenseerd zullen worden.
Conform de Rijkswet zal het Cft de voortgang van de investering monitoren, waarbij
getoetst wordt of de geleende middelen daadwerkelijk worden aangewend voor het
nieuwe ziekenhuis zoals volgt uit de businesscase en de begroting. Aangezien een groot
bedrag in één keer wordt geleend, maar pas in de komende jaren tot betaling komt,
adviseert het Cft om het geleende bedrag in een ‘bouwdepot’ te parkeren, bij voorkeur
bij de centrale bank en om procedures vast te stellen ter waarborging van een
rechtmatige onttrekking van gelden aan dit depot. Het Cft verneemt graag uw reactie
hierop en ontvangt graag van u de vastgestelde richtlijnen die ervoor moeten zorg
dragen dat de gelden enkel worden aangewend voor het nieuwe ziekenhuis. Over de
voorgenomen investering zal moeten worden gerapporteerd in de
uitvoeringsrapportages. Vanaf de tweede uitvoeringsrapportage over 2014 verwacht het
Cft een volledig en gedetailleerd overzicht van de voortgang van de investering in het
nieuwe ziekenhuis. Het Cft zal tevens bij ontvangst van de jaarrekening beoordelen of
de gerealiseerde investering voldoet aan de eisen.
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:
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Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten
Ministerie van Financiën Nederland (DGRB/BZ/RHB)
De secretaris-generaal van het ministerie van Financiën van Curaçao
De Algemene Rekenkamer Curaçao

