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Onderwerp

Volledigheid van de begroting in relatie tot verlaagde GEBE tarieven voor ouderen

Geachte heer Hassink,
Het College financieel toezicht (Cft) heeft u onlangs bericht ten aanzien van de
begrotingsvoorbereiding 2015 en welke elementen in de beoordeling van de
ontwerpbegroting 2015 bijzondere aandacht zullen krijgen. Het Cft hecht in dit kader en
in overeenstemming met artikel 15.2 van de Rijkswet financieel toezicht Curacao en
Sint Maarten ook veel waarde aan de volledigheid van de begroting. Het Cft heeft
tevens kennis genomen van de in uitvoering genomen motie van de Staten, waarbij er
lastenverlichting zal worden gegeven aan de ouderen van Sint Maarten via de tarieven
voor water en elektra. Uit de begroting 2014 van het Land blijkt niet dat met deze
subsidiering rekening is gehouden. Naar de mening van het Cft dient deze vorm van
inkomenspolitiek of subsidiering van een bepaalde doelgroep opgevoerd te worden op
de begroting van het land Sint Maarten. Het Cft heeft al eerder zijn vraagtekens geuit
bij de wijze waarop nieuw beleid buiten de begroting om wordt gerealiseerd. Het Cft
roept u derhalve op om in de tweede begrotingswijziging die medio september moet
zijn ingediend bij het Cft hiermee rekening te houden. Het Cft heeft overigens ook
vernomen dat er sprake is van een zogenaamde ‘pilot’, maar als u verwacht dat deze
maatregel van structurele aard is, dan zouden de hiermee samenhangende lasten,
naast opneming in de huidige begroting, tevens in de ontwerpbegroting 2015 moeten
worden verwerkt. Het Cft is daarbij in het bijzonder geïnteresseerd in de wijze waarop
deze lasten zullen worden gedekt en herinnert u aan de wettelijke verplichting om per
naamloze vennootschap dividendbeleid te hebben vastgesteld.
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Tenslotte benadrukt het Cft dat politiek-bestuurlijke inmenging in de vaststelling van de
water- en elektratarieven ongewenst is aangezien dit een gezonde bedrijfsvoering
doorkruist waarvan de gevolgen op Curacao pijnlijk zichtbaar zijn. Het doorkruisen van
de bedrijfsvoering is tevens in strijd met de beginselen achter het op afstand plaatsen
van een publieke taak in de vorm van een vennootschap waarbij de corporate
governance wet en regelgeving in acht moet worden genomen welke juist is gericht op
het voorkomen van deze vorm van inmenging.
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:
Secretaris Generaal van het ministerie van Financiën van Sint Maarten

