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Onderwerp:

Ontwerp van Landsverordening tot wijziging van het goedgekeurde ontwerp van
Landsverorden ing begroting 2013 (uw volgno: LV-13/0007).

Advies:

Met verwijzing naar uw adviesverzoek d.d. 1 augustus 2013 om het oordeel van
de Raad van Advies inzake bovengenoemd onderwerp en de behandeling
hiervan in de vergadering en van de Raad van Advies d.d. 20 augustus en 2
september 2013, en de vaststelling hiervan in de verg adering van 2 september
20 13, bericht de Raad u als volgt.
Bestudering van het onderhavige ontwerp, de bijgevoegde memorie van
toelichting en de bijlagen geeft de Raad aan leiding tot het maken van de
navolgende opmerkingen.
Hoofdstuk 1: Algemeen

Op 22 januari 2013 heeft de Raad advies uitgebracht op het ontwerp
Landsverordening tot vaststelling van de begroting van Sint Maarten 20 13. Het
ontwerp Landsverordening begroting 2013 werd op 18 april 2013 door de Staten
goedgekeurd.
Op 1 augustus 2013 heeft de Raad het onderhavige adviesverzoek ontvangen
ter wijziging van de door de Staten goedgekeurde maar (nog) niet bekrachtigde
ontwerplandsverordening begroting 2013.
De Raad merkt op dat de jaarbegroting en de meerjarenbegroting, inclusief de
memorie van toelichting, in hun geheel dienen te voldoen aan de bepalingen
genoemd in artikel 15 van de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint
Maarten, alsook de bepalingen genoemd in artikel 100, tweede lid van de
Staatsregeling en hoofdstuk 2 van de Comptabiliteitslandsverordening. De
jaarbegroting en de meerjarenbegroting dienen conform bovengenoemde
bepalingen sluitend te zijn en zodanig zijn opgemaakt dat ze ordelijk en
controleerbaar zijn.
De Raad adviseert de regering dan ook om de Wijzigingen genoemd in het
onderhavige ontwerp te verwerken in de door de Staten goedgekeurde maar
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(nog) niet bekrachtigde ontwerplandsverorden ing begroting 2013 ter bevordering
van ordelijkheid en controleerbaarheid , zoals bepaald in artikel 15, tweede lid
van de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten .
Hoofdstuk 2. Begrotingscorrecties en toelichting

De besch ikbare informat ie in het ontwerp, de memorie van toelichting en de
bijlagen zijn niet voldoende voor de Raad om na te gaan of de opgevoerde
bedragen rea listisch zijn en wat precies de consequenties zijn voor het beleid
van de regering.
De Raad advi seert conform het bepaa lde in artikel 14, tweede, derde en vierde
lid en artikel 15 van de Comptabiliteitslandsverordening , in de toelichting van het
ontwerp, uiteen te zetten hoe de begrote bedragen zijn opgebouwd en waaraan
ze besteed zu llen worden . De regering wordt geadviseerd om alle
begrotingsposten nader toe te lichten en daarbij rekening te houden met de
bepa lingen van de Rij kswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten, de
Staatsregeling en de Comptabiliteitslandsverordening .

De Raad geeft de volgende niet-limitatieve voorbeelden ten aanzien van
algemene onderwerpen en de kapitaaldienst:
1. Beha lve verlaging van begrotingsposten en versch uivingen binnen de
begroting, worden er een aantal nieuwe begrotingsposten toegevoegd, zoals
bijvoorbeeld de post NGO SXM Financiering organisatie alsook de post huur
gebouwen, zonder onderbouwing;
2. Uit de toelichting blijkt onvoldoende of er sprake is van onderbestedingen of
inkortingen bij de verschillende beg roting sposten, zoals bijvoorbeeld de
begrotingspost betreffende de SOAB. De Raad heeft geconstateerd dat deze
zonder nadere toelichting wordt ingekort met een bedrag van NAf 300.000;
3. De Raad heeft geconstateerd dat een aantal begrotingsposten wordt
teruggebracht tot "0", zonder nadere onderbouwing, zoals bijvoorbeeld bij de
begrotingsposten ten behoeve van de Vrije educatie, AMFO/ Financiering
SUNFED, Sint Maarten Medical Centre en beheerfaciliteiten;
4. In de toelichting wordt niet gemotiveerd waarvoor de gronden die voor een
bedrag van NAf 35.000.000 aangeschaft gaan worden, zullen worden
gebruikt. Deze investering zal moeten worden gefinancieerd door het
aangaan van een lening ter waarde van NAf 35.000.000;
5. In de toelichting wordt vermeld dat de regering de leningen van 2011 en 2012
pas in 2013 zal verzilveren. De Raad kan niet achterhalen voor welke
projecten deze leningen zullen worden aangewend;
6. De Raad constateert dat grootboekrekening 40002 van Financiën
"onvoorziene uitgaven" stijgt met een bedrag van NAf729.264, zonder dat
hiervoor een onderbouwing is opgenomen in de toelichting;
7. De extra investeringen 2013 ter waarde van NAf 7.400.000 worden niet
onderbouwd;
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In de Staat voor de "Gewone Diensten Ontvangsten" staat bij post 54002 voor
Inkomstenbelasting geboekt: "-2,949,000" onder "Origineel" en onder "Nieuw"
een bedrag van "-2 ,949,000". Dit aspect wordt niet toegelicht;
9. In de kop van de Staat "G rootboekrekening" is er een kolom dat heet "Bedrag".
De Raad geeft de regering in overweging om in plaats van het woord "bedrag "
te vervangen met het woord "verschil".
De Raad advi seert de regering om de bovengenoemde punten (nader) uit te
werken en te motiveren in de toelichting.

De Raad geeft de volgende niet-limitatieve voorbeelden ten aanzien van de
correcties op de inkomsten:
Compliance
In de toelichting wordt aangegeven dat het totale bedrag van NAf 10.000.000
voor compli ance reeds onder de diverse middelen worden opgenomen . Het is
onduidelijk wat hiermee wordt bedoeld.
De Raad adviseert de regering om dit aspect nader toe te lichten.
Overschotten waterbed rijf
In de toelichting wordt verm eld dat Sint Maarten in gesprek is met GEBE om
GEBE in 2013 een deel van de reserves af te laten dragen. De regering verwacht
een reserve bedrag van NAf 5.625.000 te ontvangen van GEBE. Het is niet
duidelijk waarop dit bedrag is gebaseerd en of de verwachte inkomsten
daadwerkelijk en binnen welke termijn zullen worden afgedragen aan Sint
Maarten door GEBE . Tevens is het niet duidelijk welk deel van het genoemde
reserve bedrag bestemd is voor St. Eustatiu s en Saba gezien het feit dat ook zij
aandelen in de N.V. hebben .
De Raad adviseert de regering om dit aspect nader toe te lichten in het ontwerp
en de toelichting .
Concessie vliegtuig brandstof leveranciers op de luchthaven
In de toelichting wordt vermeld dat Sint Maarten buiten de luchthaven terrein ter
beschikking zal stellen op erfpachtbasis en dat er concessieovereenkomsten
gesloten zullen worden ad NAf 2.500.000 per leverancier per jaar. Het is
onduidelijk binnen welke termijn de genoemde concessieovereenkomsten
gesloten zullen worden met de leveranciers. Ook is het niet duidelijk of dit
inmiddels is besproken met de betreffende leveranciers en of de verwachte
opbrengsten daadwerkelijk in 2013 volledig of naar rato zullen worden uitgekeerd
aan Sint Maarten .
De Raad adviseert de regering om dit aspect nader te onderbouwen in het
ontwerp en de toelichting.
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Bureau Telecommunicatie en Post
De regering verwacht een bedrag van NAf 3.500.000 aan overschotten te
ontvangen van het Bureau Telecommun icatie en Post. Het is voor de Raad niet
duidelijk of het bedrag realistisch is en of de verwachte inkomsten daadwerkelijk
zullen word en afgedragen aan Sint Maarten en binnen welke termijn dit zou
moeten gebeuren.
De Raad advi seert de reg ering om meer inzicht te geven over de actuele stand
van zaken hieromtrent.
Casino's, inhalen achterstand
De regering verwacht nog minstens NAf 2.100.000 te innen van de inmiddels
opge lopen beta lingsachterstand van "Casino fees". De Raad heeft geconstateerd
dat niet wordt toegelicht wat de nodige inspa nningen van de regering zu llen zijn
om het genoemde bedrag ten aanzien van "Casino fees" daadwerkelijk te innen.
De Raad advi seert de regering om dit aspect nader toe te lichten.
Belastingovereenkomsten
De Raad constateert dat een onderbouwing ontbreekt voor het genoemde
bedrag van NAf 3.750.000 voor wat betreft inkomsten uit
betalingsovereenkomsten. De Raad kan niet achterhalen hoeveel uitstaande
belastingschulden er zijn en welk percentage ervan valt te realiseren.
De Raad adviseert de regering om dit aspect nader toe te lichten. Ook geeft de
Raad de regering in overweging om inzicht te geven in een toekomstige
complianee beleid om inkomsten uit belastingovereenkomsten te stimuleren .

De Raad geeft de volgende niet-limitatieve voorbeelden ten aanzien van de
correcties op de uitgaven:
Kostenbesparingen en onderbestedingen
Het is voor de Raad niet duidelijk welk deel van de Cost of Living Adjustment
(COLA) in de begroting is opgenomen en welk deel nu wordt afgeschaft of
verlegd naar de komende jaren .
De Raad geeft de regering in overweging om op korte termijn duidelijke
afspraken te maken met belanghebbenden die door deze beslissing benadeeld
zullen worden en daardoor mogelijke sociale en economische moeilijkheden te
voorkomen.
AVBZ bijdrage en SZV bijdragen medeverzekering gezinsleden
Uit de toelichting blijkt niet of er inmiddels concrete afspraken zijn gemaakt door
de regering met het Uitvoeringsorgaan Sociale Ziektekosten Verzekeringen
(USZV) omtrent de intentie van de regering om geen AVBZ bijdrage te leveren in
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20 13, alsook geen premie af te dragen voor de medeverzekering van
gezinsleden.
De Raad adviseert de regering om dit aspect in zijn geheel nader toe te lichten,
door onder andere aan te geven welke bijdragen bedoeld worden en welke
mogelijke gevolgen deze intentie van de regering kunnen hebben voor
belanghebbenden.
Hoofdstuk 3: Overige opmerkingen

De Raad wij st de regering op het fe it dat ingevol ge artikel 100, tweede lid, van de
Staatsregeling de jaarbegroting alsook de meerjarenbegroting sluitend dienen te
zijn . De Raad heeft geconstateerd dat de regering in het onderhavige ontwerp en
de memorie van toelichting geen reken ing heeft gehouden met de mogelijke
consequenties van de voorgenomen wijzigingen op de meerjarenbegroting.
De Raad advi seert de regering om dit aspect nader toe te lichten.
Voor wat betreft de begroting en de meerjarenbegroting voor het dienstjaar 2014
advi seert de Raad de regering om ervoor te zorgen dat de begroting en
meerjarenbegroting conform artikel 100, derde lid, van de Staatsregeling, tijdig
worden aangeboden aan de Staten om een soortgelijke huidige situatie te
voorkomen.
Ingevolge artikel 14, lid 1 van de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint
Maarten volgt dat het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten
uiterlijk 15 december een vastgestelde begroting dient te hebben ontvangen of
uitzicht dient te hebben dat binnen een redelijke termijn alsnog een
ontwerpbegroting, respectievelijk een vastgestelde begroting za l worden
toegezonden .
De begroting en meerjarenbegroting dienen te voldoen aan de financiële normen
genoemd in artikel 15 van de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint
Maarten, artikel 100, tweede lid van de Staatsregeling, alsook hoofdstuk 2 van
de Comptabiliteitslandsverordening .
De Raad adviseert de regering om de jaarrekeningen voor de dienstjaren 2011
en 2012 zo snel mogelijk beschikbaar te stellen, rekening houdend met de
bepalingen van hoofdstuk 3 van de Comptabiliteitslandsverordening. Aan de
hand van de jaarrekeningen kan namelijk getoetst worden hoe het beleid van de
regering voortgezet of aangepast zou kunnen worden op basis van de resultaten
van het afgelopen dienstjaar.
Voor het overige heeft de Raad geen opmerkingen.
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Concluderend geeft de Raad de regering in overweging het ontwerp van
Landsverordening tot wijziging van het goedgekeurde ontwerp van
Landsverorden ing begroting 20 13 niet bij de Staten in te dienen, dan nadat met
vorenstaa nde opmerkingen rekening zal zijn gehouden.

Sint Maarten, 2 september 2013
De Secretaris

De Vice-voorzitter
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