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Onderwerp

Appreciatie derde uitvoeringsrapportage 2013

Geachte heer Hassink,
Op 19 november 2013 heeft het Cft van u het concept ontvangen van de derde
uitvoeringsrapportage 2013. Het Cft geeft u hierbij een appreciatie van de rapportage.
Uitvoering en eindejaarsbeeld
Eind september 2013 is de begroting 2013, inclusief Nota van Wijziging
(begrotingstotaal ANG 440 miljoen), vastgesteld en in werking getreden. Daarmee is
het sinds januari van kracht zijnde lastenplafond, komen te vervallen.
In de rapportage worden zowel de baten- als lastenrealisaties geraamd op circa ANG
423 miljoen op jaarbasis. Naar het oordeel van het Cft is er echter een gerede kans op
een tekort gezien de achterblijvende batenrealisaties t/m oktober zoals gerapporteerd
door de Ontvanger van Sint Maarten. Op grond van deze cijfers raamt het Cft dat de
baten 2013 uit zullen komen op circa ANG 410 miljoen wat dus bij geraamde lasten van
ANG 423 miljoen tot een tekort leidt. Alhoewel er nog maar vijf weken resteren in 2013
adviseert het Cft om het risico van een tekort zo veel mogelijk te beperken door de in
de rapportage genoemde maatregelen (verplichtingen- en vacaturestop, sanering van
inkomensoverdrachten) slagvaardig ter hand te nemen.
Liquiditeit
De rapportage bevestigt nogmaals het beeld dat de liquiditeitspositie structureel aan
het verslechteren is. Alhoewel als een reden hiervoor het niet kunnen lenen genoemd
wordt, is uit de rapportage niet op te maken of dit de enige reden is voor de
verslechterende situatie.
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Het Cft maakt zich ernstige zorgen over de verslechterende liquiditeitspositie en
adviseert om de structurele oorzaken van het liquiditeitsverloop goed in kaart te
brengen en een korte en lange termijn plan op te stellen voor het duurzaam verbeteren
van de liquiditeitspositie.
Overige opmerkingen
Naar het oordeel van het Cft is in deze rapportage inhoudelijk vooruitgang geboekt. De
rapportage bevat meer analyse, een overzicht van betalingsachterstanden is
toegevoegd en er wordt een eindejaarsprognose gepresenteerd.
De rapportage bevat echter ook nog steeds inconsistenties in gepresenteerde cijfers en
in de tekst. Daarnaast schiet de toelichting op onderdelen tekort. Tenslotte zijn de
gepresenteerde ontvangstencijfers niet consistent met de rapportage van de Ontvanger
van Sint Maarten. Het Cft adviseert om de rapportage op deze punten te controleren
alvorens haar te doen uitgaan.
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 voorzitter van de Staten van Sint Maarten
De (wnd) secretaris-generaal van Financiën

