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Onderwerp

Vervolg informatie verzoek MoU APS

Geachte heer Hassink,
Naar aanleiding van het verzoek van het Cft van 30 december 2013 tot het uiterlijk op
10 januari aanleveren van informatie over de gemaakte afspraken met het Algemeen
Pensioenfonds (APS) aangaande het nieuwe overheidsgebouw van Sint Maarten heeft
het Cft twee brieven ontvangen. Op 10 januari 2014 heeft het Cft een brief ontvangen
van de minister-president over de wettelijke basis van het verzoek en op 24 januari
heeft het Cft van u vernomen dat de Memorandum of Understanding (MoU) met APS
door u is ingetrokken. Het Cft reageert in deze brief op beide reacties.
In de brief van de minister-president wordt vooropgesteld dat de regering van Sint
Maarten geen enkel bezwaar heeft om openheid van zaken te geven, maar wordt
vervolgens gesteld dat in dit geval het Cft geen wettelijke basis heeft om de informatie
van Sint Maarten te verzoeken. De reden die hiervoor wordt gegeven, is dat APS niet
onder de collectieve sector valt. Daarnaast wordt de vraag gesteld of de informatie
nodig is voor de uitvoering van de taken van het Cft.
Artikel 8 van de Rijkswet financieel toezicht Curacao en Sint Maarten (Rft) behelst een
informatieplicht van de landen. Die informatieplicht omvat tevens de collectieve sector,
maar dat doet in dit geval niet ter zake. De enige begrenzing aan die informatieplicht is
het rechtstreekse belang van het Cft voor zijn taakuitoefening. Het belang voor de
taakuitoefening van het Cft is in de brief van 31 december al benoemd, namelijk de
beoordeling in hoeverre de uitvoering van de beoogde overeenkomst de begroting
beïnvloedt en de beoordeling of artikel 16 van de Rft van toepassing is.
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In uw brief van 24 januari geeft u aan, dat de MoU door u is ingetrokken en dat met
APS wordt gesproken over alternatieve financieringsmogelijkheden. Bij een voornemen
tot het aangaan van een lening (hiervan is al sprake bij de ondertekening van een MoU)
beoordeelt het Cft of wordt voldaan aan de normen van de Rft (artikel 16 lid 4 Rft). In
het geval van (een voornemen tot) het aangaan van een huurkoopovereenkomst is
sprake van een onderhandse lening, zodat dan geldt dat –naast Nederland- meerdere
partijen in de gelegenheid moeten worden gesteld een aanbod te doen (artikel 16 lid 9
Rft). In uw reactie wordt gesteld dat beslissingen de komende weken worden verwacht,
zodat het voor het Cft van belang blijft dat de benodigde informatie om de constructie
te kunnen beoordelen wordt aangeleverd zodra dit bekend is, in ieder geval voordat de
overeenkomsten worden getekend.
Sint Maarten heeft een omvangrijk pakket aan investeringsvoornemens opgenomen in
de begroting 2014, waaronder de aankoop van het nieuwe overheidsgebouw. Hiermee
worden besparingen in rente- en huurlasten beoogd, alsmede een efficiencyverbetering
in het functioneren van het ambtenarenapparaat. Desalniettemin is het voor het
beoordelen van leningen door het Cft van belang dat Sint Maarten transparantie is in de
informatievoorziening over deze investering, wat overigens geldt voor alle
investeringen. Zonder deze transparantie kan het Cft zijn wettelijke taak niet uitvoeren
waarmee financieringen via de lopende inschrijving in het geding komen.
Het Cft verzoekt u op grond van bovenstaande de (gewijzigde) MoU tussen de overheid
en het APS en het beoogde financial and legal framework ter beoordeling aan te
leveren, zodra dit bekend is.
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 minister-president van Sint Maarten
De (wnd) secretaris-generaal van het ministerie van Financiën
De secretaris-generaal van Algemene Zaken

