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Onderwerp

Reactie op vierde uitvoeringsrapportage 2013

Geachte heer Hassink,
Op 14 februari 2014 heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft)
de vierde uitvoeringsrapportage (UR) 2013 ontvangen. Hierbij ontvangt u de reactie
van het Cft op deze UR. Artikel 18.1 van de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint
Maarten (Rft) schrijft voor dat de UR ook aan de Staten wordt verzonden. Omwille van
een volledige informatievoorziening aan de Staten is deze brief tevens in afschrift
verstuurd aan de voorzitter van de Staten.
Uitvoeringsbeeld
In de UR wordt een tekort gepresenteerd op de gewone dienst van ANG 4,9 miljoen.
Aan de lastenkant is sprake van forse onderuitputting (circa ANG 14 miljoen), maar hier
staan nog grotere tegenvallers aan de batenkant (bijna ANG 18 miljoen) tegenover.
Deze uitkomsten bevestigen het beeld dat de begroting 2013, als gevolg van het niet in
uitvoering nemen van de inkomstenverhogende maatregelen, niet realistisch was en
onderschrijven de noodzaak van een begroting 2014 die uitgaat van een lager niveau.
Naar de mening van het Cft wordt in de UR niet het juiste resultaat op de gewone
dienst gepresenteerd en is het tekort zelfs bijna ANG 20 miljoen. Sint Maarten heeft in
de ontvangsten de bijdrage van GEBE voor afkoop van de concession fee over de
periode 2014-2016 meegenomen. Dit bedrag van ANG 15 miljoen kan echter niet
worden toegerekend aan 2013, aangezien het een bate betreft en conform het batenlastenstelsel deze middelen aan de betreffende jaren moeten worden toegerekend.
In de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Rft) is opgenomen dat een
tekort op de gewone dienst in het daaropvolgende begrotingsjaar moet worden
gecompenseerd. Door de Rijksministerraad is de periode waarin de compensatie dient
plaats te vinden begrensd tot 2015.
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Graag verneemt het Cft op welke wijze Sint Maarten het tekort over 2013 compenseert
in de jaren 2014 en 2015. Deze tekortcompensatie komt bovenop het resterende tekort
van ANG 3,4 miljoen uit 2010/2011 waarvan het Cft reeds in zijn advies op de
begroting 2014 heeft aangegeven dat dit uiterlijk in 2015 moet zijn gecompenseerd.
Leningen
De toelichtingen bij de kapitaaldienst zijn zeer summier, met name is onduidelijk op
welke wijze de gedane investeringen zijn gefinancierd. Ten aanzien van de gedane
investeringen van ANG 15,9 miljoen in 2013 merkt het Cft op dat voor de financiering
hiervan geen gebruik kan worden gemaakt van een lening; dit bedrag kan dus niet
worden meegenomen in het leningsverzoek ten behoeve van investeringen uit
voorgaande jaren. De begroting 2013 heeft geen positief advies gekregen van het Cft,
wat betekent dat voor 2013 geen leningen konden en kunnen worden aangegaan.
Liquiditeit en betalingsachterstanden
Uit de rapportage blijkt nogmaals dat de liquiditeitspositie van Sint Maarten zorgelijk is.
Dit blijkt niet alleen uit de ontwikkeling van de banksaldi, maar tevens uit de informatie
die is opgenomen over betalingsachterstanden bij SZV en APS. Sint Maarten hoopt de
liquiditeitsproblemen te verlichten door op korte termijn leningen aan te kunnen
trekken. Het Cft vraagt zich echter af of de liquiditeitsproblemen niet structureler van
aard zijn en wil graag weten op welke wijze Sint Maarten de verslechterde
liquiditeitspositie structureel op denkt te lossen. Het Cft adviseert de structurele
oorzaken van het liquiditeitsverloop goed in kaart te brengen en voor zowel de korte als
lange termijn een plan op te stellen voor het duurzaam verbeteren van de
liquiditeitspositie. Vanwege de achterblijvende belastingontvangsten ligt het in de rede
om in eerste instantie de oplossing te zoeken bij het verbeteren van de kwaliteit van de
belastingdienst en het vergroten van de compliance.
Uit de UR blijkt dat de betalingsachterstanden bij SZV en APS in 2013 verder zijn
opgelopen. Het Cft benadrukt hierbij nogmaals dat dit een zorgelijke situatie is en dat
Sint Maarten met beide instellingen in overleg moet treden om te komen tot een
oplossing (zoals bijvoorbeeld een betalingsregeling). Het Cft adviseert nogmaals om zo
spoedig mogelijk tot overeenstemming te komen met SZV over de aanpak van de
betalingsachterstanden en de gevolgen hiervan te verwerken in de begroting.
Daarnaast vraagt het Cft zich af of SZV en APS de enige crediteuren zijn waar sprake is
van significante betalingsachterstanden. Het Cft adviseert in de eerstvolgende UR dit
overzicht uit te breiden met alle crediteuren met een openstaande vordering op de
overheid groter dan ANG 1 miljoen.
Overige opmerkingen
Naar het oordeel van het Cft is in deze rapportage wederom inhoudelijke vooruitgang
geboekt. De rapportage bevat meer analyse, een overzicht van betalingsachterstanden
en rentelasten en tevens sluiten de cijfers uit de verschillende overzichten op elkaar
aan. Ook de toelichting is uitgebreider dan in voorgaande rapportages, al schiet deze op
onderdelen nog tekort (met name ten aanzien van de kapitaaldienst).
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In de UR ontbreekt een overzicht van de voortgang van de maatregelen om het
financieel beheer te verbeteren. In de Rft is opgenomen dat in de UR niet alleen een
uitvoeringsbeeld van de begroting wordt gegeven, maar dat tevens wordt vermeld wat
de stand van zaken op het terrein van het financieel beheer is en de maatregelen die op
dat vlak worden genomen. Het Cft wenst graag deze informatie alsnog te ontvangen.
De budgettaire problemen van Sint Maarten vinden in de ogen van het Cft meer en
meer hun oorsprong in een achterblijvend financieel beheer. Binnen de ministeries blijft
de voortgang van de begrotingstukken en het beheer achter en bij de belastingdienst
de ontvangsten. Beide redenen beperken uiteindelijk de budgettaire ruimte en daarmee
het voorzieningenniveau dat aan de burger geboden kan worden.
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

