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Onderwerp

Bericht ex artikel 14.6 Rijkswet financieel toezicht: begroting 2014 Sint Maarten

Geachte heer Hassink,
Op 3 december heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) zijn
advies gegeven op de conceptontwerpbegroting 2014 (kenmerk Cft 201300453), die op
20 november 2013 aan het Cft is aangeboden. Dit betrof een advies op basis van artikel
11 van de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Rijkswet). Het Cft heeft
tevens kennis genomen van uw reactie en verzoek tot uitstel van het indienen van de
vastgestelde begroting 2014 tot 16 januari 2014 opdat het advies van de Raad van
Advies kan worden verwerkt in een nader rapport en behandeling in de Staten kan
plaatsvinden.
Er zal op 1 januari 2014 geen sprake zijn van een vastgestelde begroting. Daarmee kan
de begroting 2014 niet in uitvoering worden genomen. Volgens de huidige planning zal
de ontwerpbegroting in de week van 13 januari 2014 worden behandeld door de Staten.
Artikel 16 lid 3 van de Comptabiliteitslandsverordening van Sint Maarten en artikel 14
lid 6 van de Rijkswet voorzien in een dergelijke situatie.
Deze artikelen stellen dat de begroting van het voorgaande jaar strekt tot grondslag
van het beheer, zulks om de dienst gaande te houden. In dit geval zal derhalve vanaf 1
januari 2014 de begroting 2013 tot grondslag van het beheer strekken. Deze begroting
is echter niet realistisch gebleken. Aan de inkomstenkant voorziet het Cft vooralsnog
een maximale realisatie van ANG 420 miljoen waar in de begroting nog rekening werd
gehouden met een totaal inkomstenniveau van ANG 440 miljoen. Het is hierdoor niet in
het belang van Sint Maarten om dit begrotingstotaal te hanteren voor het jaar 2014.
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Het Cft adviseert dan ook dat een behoedzaam verplichtingen- en lastenplafond wordt
vastgesteld. Dit plafond kan worden gebaseerd op de inkomstenrealisaties over de
afgelopen jaren welke ook als uitgangspunt heeft gediend voor de ontwerpbegroting
2014, te weten ANG 420 miljoen.
Het Cft adviseert dat Sint Maarten, zolang de begroting 2014 niet is vastgesteld en van
een definitief positief advies is voorzien door het Cft, maandelijks verplichtingen kan
aangaan en uitgaven doen van maximaal 1/12e van ANG 420 miljoen, ofwel ANG 35
miljoen per maand. Het Cft merkt hierbij op dat uit de analyse van de realisatie 2013
blijkt dat de prognose voor 2013 lager uitvalt. In het kader van behoedzaamheid
adviseert het Cft u bij de toepassing van het plafond hiermee rekening te houden.
Op basis van het door Sint Maarten na afloop van iedere maand aan te leveren
overzicht van de in die maand aangegane verplichtingen- en lastenrealisaties zal het Cft
toezien in hoeverre Sint Maarten binnen dit maximum is gebleven. Het handhaven van
dit verplichtingen- en/of lastenplafond is een verantwoordelijkheid van de minister van
Financiën en het Cft adviseert u daarom gebruik te maken van de mogelijkheid om
voorafgaand toezicht in te stellen zoals die is geboden in artikel 41 vierde lid in de
Comptabiliteitslandsverordening.
Zodra sprake is van een vastgestelde begroting 2014, met een positief advies van het
Cft, zal de begroting 2013 niet langer tot grondslag van het beheer strekken en vervalt
hiermee ook het hiervoor voorgestelde verplichtingen- en lastenplafond. Op dat
moment zal de begroting 2014 volledig in uitvoering worden genomen.
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 (wnd) secretaris-generaal van het ministerie van Financiën

