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Onderwerp

Navolging artikel 20.3 instellen van voorafgaand toezicht bij het aangaan van financiële verplichtingen

Geachte heer Hassink,
Het Cft heeft vernomen dat er reeds financiële verplichtingen zijn aangegaan die nog
niet in de begroting waren opgenomen. Het betreft hier de Vorst- en Dawngronden
(zoals tevens opgenomen in uw brief van 29 april 2014). Dit is overigens niet de eerste
keer dat er verplichtingen worden aangegaan voordat deze in de begroting zijn
opgenomen. Het Cft wijst u op deze onjuiste en onrechtmatige gang van zaken
aangezien het budgetrecht van de Staten hiermee wordt omzeild. In artikel 20.1 van de
Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten staat dat besturen uitsluitend
financiële verplichtingen aangaan voor zover deze zijn opgenomen in een begroting die
niet ingevolge artikel 13 is opgeschort.
Voorts staat in artikel 20.3 van de Rijkswet dat indien het bestuur financiële
verplichtingen aangaat zonder of in afwijking van een positief advies als bedoeld in het
tweede lid, de minister van Financiën van het betrokken land voorafgaand toezicht kan
instellen op het aangaan van financiële verplichtingen in de zin dat ten laste van de
desbetreffende begroting of bepaalde artikelen van die begroting alleen financiële
verplichtingen mogen worden aangegaan nadat hij daarmee heeft ingestemd.
Het Cft adviseert u artikel 20.3 van de Rijkswet in werking te laten treden. Aangezien
reeds aangegane financiële verplichtingen die niet opgenomen zijn in de begroting een
aanzienlijk risico vormen voor de beheersbaarheid van de begroting en daarmee een
aantasting zijn voor een deugdelijk financieel beheer, dient de minister van Financiën
hier actie tegen te ondernemen.
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De minister van Financiën van Sint Maarten is conform artikel 43 van de
Comptabiliteitslandsverordening (LvC) van Sint Maarten belast met het toezicht op de
uitvoering van de begroting. Conform artikel 41.4 LvC kan de minister indien hij dat
nodig acht, voorafgaand toezicht instellen. Het Cft verzoekt de minister van Financiën
een concreet voorstel uit te werken ten aanzien van de inwerkingtreding van artikel
20.3 van de Rijkswet alsmede artikel 41.4 LvC en dit binnen 2 weken richting het Cft te
sturen. Hierin geeft de minister aan op welke begrotingsonderdelen dit volgens hem
betrekking moet hebben, wat een logische ondergrens zou moeten zijn en hoe dit
voorafgaand toezicht vorm moet krijgen.
Bij uitblijven van ingrijpen van de minister van Financiën, kan het Cft conform artikel
20.5 en 20.6 van de Rijkswet de Rijksministerraad berichten dat het toezicht van de
minister van Financiën op het aangaan van financiële verplichtingen onvoldoende is en
kan indien nodig adviseren tot het geven van een aanwijzing.
Het Cft merkt overigens op dat de hierboven genoemde reeds aangegane verplichtingen
naar de mening van het Cft niet kunnen vallen onder de uitzonderingsbepalingen van
artikel 50, welke spreekt over acuut landsbelang (oorlog, ramp of ander buitengewoon
voorval).
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
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