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Geen fouten in halfjaarrapportage Cft
Willemstad – Onlangs hebben verschillende kranten op Sint Maarten geschreven dat de
meest recente halfjaarrapportage van het College financieel toezicht (Cft), een
verkeerde voorstelling van zaken geeft. Het College hecht er waarde aan door middel
van dit persbericht een en ander recht te zetten.
Twee keer per jaar vertrekt het College financieel toezicht een schriftelijk verslag over zijn
werkzaamheden aan de Rijksministerraad. Dit verslag, de zogenaamde halfjaarrapportage, wordt
doorgestuurd aan de besturen en de parlementen van de landen.
Op 28 maart berichtten de kranten op Sint Maarten dat het Cft fout zat door te stellen dat er geen
jaarrekeningen waren opgesteld door de regering van Sint Maarten. Op pagina 15 van de
halfjaarrapportage stelt het College echter dat het op 31 oktober de conceptjaarrekening over het
verlengde dienstjaar 2010/2011 ontvangen heeft. Het betreft hier het conceptrapport over de
jaarrekening over de periode vanaf 10 oktober 2010 tot aan 31 december 2011. Op dezelfde
pagina wordt ook vermeld dat over deze conceptjaarrekening de SOAB en de Rekenkamer pas in
2013 zullen rapporteren. Tot op heden is deze reactie er nog niet. Op pagina 22 wordt vermeld dat
de jaarrekeningen enkel in concept beschikbaar zijn en nog niet zijn vastgesteld door de Staten.
Op 7 december heeft de Rekenkamer haar rapport over de jaarrekening van het voormalig
eilandgebied Sint Maarten aan het parlement overhandigd. Dit betreft dus een rapport over de
jaarrekening over de periode tot aan 10 oktober 2010 en niet over de periode sinds 10 oktober
2010. Dit rapport is de media tijdens een persconferentie van de minister van Financiën getoond
en is ook gepubliceerd op de website van de Rekenkamer. De jaarrekening vanaf 10 oktober 2010
tot 31 december 2011 is nog niet aangeboden aan de Rekenkamer.
Volledigheidshalve heeft het College in zijn persbericht van 25 maart aangegeven dat 'Geen van
beide landen [tot nu toe] in een gecontroleerde jaarrekening verantwoording aan het parlement
[heeft] afgelegd over de besteding van de belastinggelden vanaf 10 oktober 2010.' Deze stelling is
correct. Er is nog geen gecontroleerde jaarrekening over de periode sinds 10 oktober 2010 aan het
parlement aangeboden. Het College financieel toezicht hecht veel waarde aan het tijdig opstellen
van jaarrekeningen en het afleggen van verantwoording in de Staten, daarom is dit onderwerp
expliciet in de halfjaarrapportage naar voren gebracht.
Het Cft kan dus niet anders concluderen dan dat de in de halfjaarrapportage verstrekte feiten
correct zijn. Om eventuele fouten te voorkomen, is het een goed gebruik dat het Cft voordat het
een halfjaarrapportage verzendt naar de Rijksministerraad, deze afstemt met het ministerie van
Financiën. Het ministerie heeft, in de twee weken dat zij commentaar konden leveren op de
concept-halfjaarrapportage, ook geen feitelijke onjuistheden geconstateerd.
[Einde Persbericht]
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No mistakes in semiannual report of Cft
Willemstad – Recently several newspapers in St. Maarten wrote that the most recent
semiannual report of the Board of financial supervision (College financieel toezicht
Curaçao en Sint Maarten - Cft), offers a misinterpretation of facts. The Board considers it
of importance to set the record straight by means of this press release.
Twice a year the Board of financial supervision submits a written report of its activities to the
Kingdom Council of Ministers. This report, the so called semiannual report, is forwarded to the
governments and parliaments of the respective countries.
On March 28th Sint Maarten newspapers reported that Cft erroneously stating that no financial
statement were drafted by the government of Sint Maarten. The Board informs however on page
15 of the semiannual report, that it on October 31st it received the draft financial statements for
the extended year 2010/2011; thus the draft financial statements over the period starting on
October 10th, 2010 until December 31st, 2011. On the same page it is mentioned that the SOAB
and the General Audit Chamber would report about these draft financial statements not earlier
than 2013. Up until now this reaction has not been received. It is furthermore stated on page 22
that the financial statements are only available in draft and have not yet been adopted by the
Parliament.
On December 7th, the General Audit Chamber submitted its report on the financial statements of
the former island territory of Sint Maarten to Parliament. This concerns thus financial statements
over the period up to October 10th, 2010 and not over the period after October 10th, 2010. This
report was shown to the media during a press conference of the Minister of Finance and was also
published on the website of the General Audit Chamber. The financial statements from October
10th, 2010 to December 31th, 2011 have not been submitted to the General Audit Chamber as yet.
For the sake of completeness, the Board stated in its press release of March 25th, that ‘up till now
none of the two countries have an audited annual report to present to Parliament to account for
the use of tax money since October 10th, 2010.’ This statement is correct. No audited financial
statement was presented to the parliament of the period since October 10th, 2010. For the Board
of financial supervision it is of great value that financial statements are timely drawn up and that
accountability if given to Parliament, reason why this subject was explicitly brought forward in the
semiannual report.
The Cft cannot but conclude that the facts given in the semiannual report are correct. To avoid
errors, it is a good practice that the Cft confers with the Ministry of Finance before it submits its
semiannual report to the Kingdom Council of Ministers. The Ministry however did not detect any
factual inaccuracies during the two weeks that it had, to provide comments on the draft
semiannual report.
[End of Press Release]
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