..

College financieel toezicht

Aan
De minis er van innenlandse Zaken en Koninkrijksre a ies

Curaçao en Sint Maarten
Mres kantoor Curacao
De Rouvilleweg 39
Willemstad, Curaçao

Adres kantoor Sint Maarten
Convent Building 26
Frontstreet, P0. Box 686
Phlllpsburg, Sint Maarten

Contactpersoon

Telefoonnummer

Datum
21 januari 2013
Ons kenmerk
Cft 201300050
Pagina
1/2

E mail
info@cft.an
Uw kenmerk

E mail info@cft.an
Jnternetwww.cftan

Bijlagen
-

Onderwerp
Aanbieding halfjaarrapportage College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

Geachte heer Plasterk,
Hierbij biedt het College financieel toezicht voor Curaçao en Sint Maarten (Cft) u de
halfjaarrapportage aan over de periode half juli 2012 tot en met december 2012. Het
afgelopen half jaar heeft voor Curaçao voornamelijk in het teken gestaan van het
voldoen aan de bepalingen van de aanwijzing. De informatievoorziening is aanzienlijk
verbeterd hetgeen ook grotendeels is toe te schrijven aan de aanwijzing. Sint Maarten
heeft het afgelopen half jaar veel tijd en energie gestoken in de totstandkoming van de
begroting 2013 die momenteel nog onderwerp is van discussie tussen de minister van
Financiën en het Cft. Het Cft heeft het afgelopen halfjaar aangegrepen om meer dan
voorheen materiaal zelf in het veld te verzamelen teneinde uitoefening van het
financiële toezicht. Het Cft is hierdoor minder afhankelijk van de informatievoorziening
van de ministeries van Financiën.
Dit alles heeft geleid tot meer inzicht in de overheidsfinanciën, maar ook tot bestaande
maar omvangrijke problematiek. Op Curaçao is tussen de overheid en het Cft inmiddels
overeenstemming bereikt over de omvang van deze problematiek, op Sint Maarten is
het Cft momenteel bezig om deze overeenstemming te bereiken. Op Curaçao komt het
nu aan op een tijdige invoering van het omvangrijke pakket aan maatregelen dat in de
inmiddels door de Staten vastgestelde begroting 2013 is verwerkt.
Het verbeterd inzicht houdt voor Sint Maarten in dat de financiële problematiek
omvangrijk is gebleken en het niet reëel is te verwachten dat deze problematiek in het
begrotingsjaar 2013 zal worden opgelost. Sint Maarten heeft ambitieuze plannen om de
problematiek het hoofd te bieden.
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Het Cft heeft sterke twijfels bij de haalbaarheid van de inkomensverhogende ambities
van de minister van Financiën. Aanvullende ombuigingen in de ontwerpbegroting 2013
zijn noodzakelijk.
Tevens blijven verbeteringen nodig op het gebied van financieel beheer, Zowel Curaçao
als Sint Maarten zijn 2013 begonnen zonder vastgestelde begroting. Daarnaast zijn de
jaarrekeningen over de jaren 2010 en 2011 nog niet vastgesteld en is in de controle
daarvan door de daartoe bevoegde instanties een onbekende vertraging opgetreden. In
het kader van het verbeteren van het financieel beheer van beide landen heeft het Cft
in december de eerste financieel beheerdagen Curaçao en Sint Maarten georganiseerd.
Het onderwerp van deze dagen stond in het teken van de evaluatie van het financiële
toezicht in relatie tot het financieel beheer van de landen. De evaluatie zal reeds over
twee jaar aanvangen, derhalve is het van belang dat de landen weten waar men nu
staat ten opzichte van de beoogde verbeteringen in het financieel beheer in 2015.
Het Cft verzoekt u om de halfjaarrapportage door te geleiden aan de Rijksministerraad,
de besturen, de beide Kamers der Staten-Generaal en beide Staten.
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
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prof.dr. A.F.P. Bakker

