


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maart 2022 
Algemene Rekenkamer, Juancho Yrausquin Blvd #10, unit 4 & 5. 



VOORWOORD 

Voor u ligt ons rapport over de Jaarrekening 2019 van het Land. De jaarrekening hoort de nettoresultaten 

voor een specifiek jaar (in dit geval 2019) te tonen. De jaarrekening speelt een cruciale rol om de lezer 

in staat te stellen de financiële resultaten van het Land te begrijpen. Daarvoor is het noodzakelijk dat de 

informatie in de jaarrekening volledig, accuraat en controleerbaar is. Daar schort het de afgelopen 10 

jaar aan, wat tot nu toe heeft geleid tot onthoudingen; er kan niet geconstateerd worden of de 

jaarrekening goed of niet is (meestal vanwege het gebrek aan informatie). 

Dat maakt het voor de Staten onmogelijk om gegrond en op basis van accurate feiten de Minister(s) te 

ontslaan van hun financiële verantwoordelijkheden (ook wel decharge genoemd). We kunnen slechts de 

hoop uitspreken, dat met de aankomende plannen uit de Landspakketten, het financieel beheer 

structureel zal verbeteren. 
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SAMENVATTING 

 

De jaarrekening van het Land vormt bij uitstek het document waarin ministers verantwoording afleggen 

aan de Staten voor het financieel beheer van een bepaald dienstjaar. Wij onderzoeken hierbij de 

doelmatige en rechtmatige besteding van publieke middelen. 

 

De Jaarrekening 2019 bevat onrechtmatigheden en tekortkomingen. Er zijn uitgaven gedaan waarvoor 

geen middelen zijn begroot, inkomsten zijn niet gerealiseerd of zijn lager uitgevallen dan begroot. Wij 

concluderen dat de Jaarrekening 2019 geen getrouw beeld geeft van de financiële positie per 31 

december 2019 en de baten en lasten over 2019. 

 

De jaarrekening 2019 zou eigenlijk op 1 september 2020 moeten zijn opgesteld. De Jaarrekening 2019 

is op 20 oktober 2021 door ons ontvangen. Ingevolge de wet rapporteren wij binnen 6 weken aan 

de Staten, na ontvangst van het verslag van SOAB. Wij hebben het verslag van SOAB ontvangen 

op 25 februari 2022. Wij hebben binnen de 6 weken termijn gerapporteerd en daarmee voldaan 

aan onze wettelijke verplichting. 

De SOAB heeft naar onze mening terecht een afkeurende controleverklaring afgegeven wat betreft de 

financiële rechtmatigheid. Zowel de Landsbegroting 2019 als de Jaarrekening 2019, bevat niet de 

informatie die de Comptabiliteitsverordening (hierna: CV) eist. Zolang de begroting niet conform de CV 

is opgesteld, kan de begroting niet dienen als een norm voor de jaarrekening. 

Het Land beoogt met de derde jaarrekening in minder dan een jaar tijd, duidelijk een inhaalslag te 

maken wat betreft de opschoning in het financieel beheer. Wij vinden dit een positieve ontwikkeling, 

alhoewel een verbetering in kwaliteit nog altijd ontbreekt. Wij spreken de hoop uit dat met de 

implementatie van de Landspakketten, het financieel beheer structureel zal verbeteren. 

 

Wij hebben de Minister van Financiën in de mogelijkheid gesteld om te reageren op ons rapport. Er is 

geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR156293
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35420-203.html
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DECHARGE 

Wij adviseren de Staten over het wel of niet verlenen van decharge. Decharge vormt het sluitstuk 

van de begrotingscyclus en betekent dat de Staten wel of niet goedkeuring verlenen aan de ministers 

over het gevoerde financieel beheer.  

Gelet op de implementatieplannen en de uitvoering van de komende Landspakketten voor het 

gedeelte ter structurele verbetering van het financieel beheer, adviseren wij de Staten om over het 

dienstjaar 2019 decharge te verlenen, met de opmerking dat de overheid rekening houdt met de 

volgende punten: 

1. Faciliteer de Staten structureel met beleidsinformatie in de jaarrekening. Zonder duidelijke 

informatie kan niet gecontroleerd worden of publieke middelen rechtmatig en doelmatig 

zijn besteed en of beleidsvoornemens zijn gerealiseerd; 

2. Leef de regels uit de Comptabiliteitslandsverordening volledig na; 

3. Stel tijdig de ontwerp-Landsverordening tot vaststelling van de Jaarrekening op; en 

4. Roep de betrokken minister ter verantwoording wanneer verantwoordingsinformatie 

uitblijft.  
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1 ONS ONDERZOEK 

1.1 Grondslag en reikwijdte van het onderzoek 

Het onderzoek naar de Jaarrekening van het Land is een van onze kerntaken.1 Ons rapport wordt 

openbaar zodra het is overhandigd aan de Staten.2 Met ons rapport faciliteren wij de Staten met 

informatie over het gevoerde financieel beheer over een bepaald dienstjaar, in dit geval 2019. 

1.2 De onderzoeksvragen 

 In dit rapport geven wij antwoord op de volgende onderzoeksvragen: 

1. Geeft de Jaarrekening 2019 van Sint Maarten een getrouw beeld van de financiële positie 

per 31 december 2019 en de baten en lasten over de periode 1 januari tot en met 31 

december 20193 van de collectieve sector?4 

2. Is de jaarrekening 2019 overeenkomstig de daarvoor gegeven voorschriften opgesteld? 

3. Zijn de baten, lasten en balansmutaties over 2019 tot stand gekomen in overeenstemming 

met de inwerking getreden5 landsbegroting 2019 en met andere wettelijke regelingen? 

4. Is in 2019 door de ministers zorggedragen voor ordelijk en controleerbaar financieel beheer? 

1.3 Leeswijzer 

• Hoofdstuk 2: getrouwheid en inrichting van de Jaarrekening 2019; 

• Hoofdstuk 3: zijn de baten en lasten in overeenstemming met de wet? 

• Hoofdstuk 4: was er sprake van een ordelijk en controleerbaar financieel beheer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Artikel 23 van de Landsverordening Algemene Rekenkamer en artikel 53, derde lid van de CV. 

2 Artikel 100, vierde lid, van de Staatsregeling. 

3 Artikel 2 van de CV. 
4 De overheid en instellingen die sociale zekerheid uitvoeren: voorzieningen waar collectief voor wordt betaald en waar iedereen 

gebruik van mag maken.  

5 Artikel 23, tweede lid, van de Landsverordening Algemene Rekenkamer Sint Maarten. 

http://www.arsxm.org/glossary/collective-sector/
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2 DE JAARREKENING  

Elke minister draagt verantwoordelijkheid om tijdig en volledig alle financiële informatie 

naar de Minister van Financiën te sturen.6 De jaarrekening is juist, volledig en toereikend, 

zodat het gevoerde financieel beheer van Ministers kan worden beoordeeld.7  

2.1 Is de jaarrekening op tijd opgeleverd? 

De Jaarrekening 2019 hoort vóór 1 september 2020 te zijn opgesteld.8 Het College 

financieel toezicht (hierna: Cft) ontvangt de jaarrekening (al dan niet in concept) uiterlijk 

op 31 augustus.9 Wij hebben de Jaarrekening 2019 op 20 oktober 2021 ontvangen.10 Na 

ontvangst van het verslag van SOAB, (op 25 februari 2022), rapporteren wij binnen 6 weken 

aan de Staten. 

 

Overigens, in het voorwoord van de Jaarrekening 2019 geeft de Minister van Financiën aan 

dat de voor de jaarrekening cruciale functie van Hoofd Comptabiliteit, vacant is. Anno 2022 

is de functie nog altijd vacant. Wij bevelen aan om deze functie op korte termijn in te 

vullen.    

2.2 Wat is het resultaat in 2019? 

Het resultaat over het dienstjaar 2019 bedraagt NAf 20 miljoen negatief. De begroting sloot 

met een nadelig resultaat van NAf 71 miljoen. Het lagere nadelige resultaat ad NAf 51 

miljoen is voor een belangrijke deel veroorzaakt door hogere opbrengsten (NAf 41 miljoen) 

en lagere kosten (NAf 10 miljoen).  

2.3 Afwijking van de Rijkswet financieel toezicht 

Een begroting is in evenwicht.11 Bij uitzondering is afwijking van die regel mogelijk.12 

Vanwege de nasleep van orkaan Irma is de Rijksministerraad (RMR) op 23 november 2018 

akkoord gegaan met het afwijken van de begrotingsnormen voor de begroting 2019.13 

2.4 Geeft de Jaarrekening 2019 een getrouw beeld? 

Wanneer de cijfers juist en volledig zijn, geeft de jaarrekening een getrouw beeld. Zonder 

een toereikende toelichting kan geen oordeel worden gevormd over het uitgevoerde 

financiële beleid.14 Dit geldt voor de begroting, de meerjarenbegroting en de jaarrekening. 

De verplichting wegens in de toekomst uit te betalen duurtetoeslag ad NAf 123 miljoen is niet 

als een voorziening in de balans verantwoord (maar is wel toegelicht in de toelichting op 

de balans).15 Wij vinden dit een getrouwheidsfout van materieel belang.  

 

Immers, volgens artikel 28 van de CV wordt een voorziening gevormd wegens (onder 

andere) verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, 

doch redelijkerwijs is te schatten. Het gaat om een verplichting om de duurtetoeslag uit te 

keren. De omvang van de uit te betalen toeslagen is niet precies bekend, maar is 

redelijkerwijs in te schatten op NAf 123 miljoen.16 

Daarnaast constateren wij nog getrouwheidsfouten tot een bedrag van 9 miljoen. Gezien de 

totale omvang van de fouten keuren wij de Jaarrekening 2019 af. 

 
 

 
6 Artikel 52, eerste en tweede lid, van de CV. 
7 Artikel 2 van de CV. 
8 Artikel 52, eerste lid, van de CV. 
9 Artikel 18 van de Rijkswet financieel toezicht. 
10 E-mail van de secretaris-generaal van het ministerie van Financiën d.d. 20 oktober 2021.  
11 Artikel 15 Rijkswet financieel toezicht. 
12 Artikel 25 Rijkswet financieel toezicht. 
13 Brief College financieel toezicht, d.d. 2 september 2019. 
14 Artikel 2 van de CV. 
15 C.6.10, Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen 
16 Op basis van recent uitgevoerde actuariële berekeningen. 

http://www.arsxm.org/glossary/committee-for-financial-supervision-cft/
http://www.arsxm.org/glossary/committee-for-financial-supervision-cft/
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2.5 Onzekerheden 

De interne controle is onvoldoende wat betreft de registratie van de uitkomsten van processen 

bij het inkopen van goederen en diensten, het verlenen van subsidie, het uitbetalen van 

salarissen en het opleggen en innen van belastingen en vergoedingen juist en volledig zijn. 

Hierdoor blijft het onzeker of de verantwoording hiervan in de jaarrekening juist en volledig is. 

Bijlage 1 toont alle materiële onzekerheden en de financiële impact ervan. 

2.6 Zijn de beleidsvoornemens gerealiseerd? 

De ministers leveren uiterlijk op 1 mei ramingen (inclusief toelichting van het te voeren beleid) 

in bij de Minister van Financiën.17 Voor de beleidsvoornemens bij de begroting worden de drie 

W-vragen gesteld. Bij de jaarrekening gaat het om de drie H-vragen. Figuur 1 toont de vragen. 

Figuur 1: de drie W- en H-vragen 

De begrotingsvragen:    

            

De jaarrekeningvragen:  

 
Zowel de Begroting 2019 als de Jaarrekening 2019, gelijk aan voorgaande jaren, bevat niet de 

informatie die de CV eist. Wij kunnen zodoende niet beoordelen of en in hoeverre de 

beleidsvoornemens zijn gerealiseerd. Zolang de begroting niet conform de CV is opgesteld, kan 

de begroting niet dienen als een norm voor de jaarrekening.  

2.7 Is de Jaarrekening 2019 opgesteld volgens de Comptabiliteitslandsverordening? 

De Jaarrekening 2019 is niet volledig opgesteld volgens de CV. Zo wordt niet elke 

investering in de toelichting op de kapitaaldienst toereikend toegelicht en geeft de rekening 

van baten en lasten niet op geen getrouwe en stelselmatige wijze de aard en de omvang 

weer. De Jaarrekening 2019 bevat alle wettelijk verplichte modelstaten. Twee staten zijn 

niet/niet volledig ingevuld (staat 12 en 14).18 

2.8 Oordeel 

Ons oordeel 

Wij zijn van oordeel dat de Jaarrekening 2019 tezamen met de toelichtingen geen 

getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van de financiële positie en het 

resultaat, en niet is opgesteld conform alle bepalingen uit de CV.  

Inzake de inrichting van de jaarrekening oordelen wij dat verbetering nog altijd nodig is. 

De toelichting op de jaarrekening is wat betreft de realisatie van de beleidsvoornemens, 

net als voorgaande jaren, onvoldoende. 

 
17 Artikel 34 van de CV. 
18 Staat 12 verwijst naar de in het dienstjaar en voorafgaande aan het dienstjaar opgelegde aanslagen. Staat 14 verwijst 

naar de subsidies op detail niveau. 

Wat willen we bereiken?  Wat gaan we ervoor doen?  Wat mag het kosten?  

Hebben we bereikt wat  

we wilden bereiken? 

 

Hebben we gedaan  
wat we wilden doen?  

 

Heeft het gekost  

wat we dachten?  

https://arsxm.org/glossary/template-summary-statement/
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3 RECHTMATIGHEID VAN BATEN EN LASTEN 

In dit hoofdstuk beoordelen we of de baten, lasten en balansmutaties tot stand gekomen 

in overeenstemming met de Landsbegroting 2019 en met andere wettelijke regelingen. Dit 

noemen we financiële rechtmatigheid. 

3.1 Uitvoering van de begroting 2019 

De Minister van Financiën hoort drie keer per jaar verslag te doen over de uitvoering en 

realisatie van de begroting. Deze verslagen worden nota’s genoemd.19 Wij hebben deze 

nota’s over het dienstjaar 2019 niet ontvangen. Wel hebben wij kwartaalrapportages over 

ontvangen. Wij menen echter, dat deze niet gelijk zijn aan de in artikel 44 CV bedoelde 

nota’s. Zo wordt in de kwartaalrapportages bijvoorbeeld niet ingegaan op noodzakelijk 

geachte wijzigingen in de begroting of consequenties daarvan voor de meerjarenbegroting. 

3.2 De rechtmatigheidsfouten 

Wanneer baten, lasten of balansmutaties niet overeenkomen met de Landsbegroting of 

enige andere wettelijke regeling, is er sprake van rechtmatigheidsfouten. Tabel 3 toont 

begrotingsover- en onderschrijdingen in totalen van de Staten en de ministeries.20  

Tabel 3: totalen in over- en onderschrijdingen 

Tabel 3 toont een totaal aan overschrijdingen van NAf 69 miljoen. Tegenover de 

overschrijdingen zijn er ook onderschrijdingen. Wanneer die met elkaar worden verrekend 

is er per saldo een onderschrijding van NAf 51 miljoen. De overheid heeft de mogelijkheid 

om bij te sturen middels begrotingswijzigingen.21 Dreigende overschrijdingen moeten 

zoveel mogelijk tijdig en passend worden voorkomen.22 

3.3    Oordeel 

Ons oordeel 

Baten, lasten en balansmutaties zijn niet in conform de Landsbegroting 2019, en andere 

wettelijke regelingen, (zoals de CV) tot stand gekomen. Van een verbetering ten opzichte 

van andere jaren is ons niet gebleken. 

 

 

 
19 Artikel 44, eerste lid, van de CV. 
20 Jaarrekening 2019 Land Sint Maarten, Staat 18. 
21 Artikel 44, van de CV schrijft voor dat de voorlopige verslagen en de mogelijkheid tot het indienen van een begrotingswijziging 

op drie momenten in het jaar voorkomen: op 15 mei, 15 augustus en 15 november. 
22 Artikel 48, eerste lid van de CV. 

Staten en ministeries  Overschrijding  

(x NAf 1.000) 

Onderschrijding 
(x NAf 1.000) 

Staten 4.134 5.580 

Algemene Zaken 15.417 16.346 

Financiën 10.689 26.355 

Justitie 11.666 12.756 

Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport 2.496 5.505 

Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en 
Telecommunicatie 

4.465 41.119 

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en 
Infrastructuur 

395 6.015 

Volksgezondheidszorg, sociale ontwikkeling en Arbeid 20.173 6.743 

Totaal 69.435 120.419 

http://www.arsxm.org/glossary/legal-compliance-errors/
https://arsxm.org/glossary/overruns/
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4 FINANCIEEL BEHEER 

In dit hoofdstuk tonen we of sprake was van een ordelijk en controleerbaar financieel beheer   

4.1 De tekortkomingen 

Tekortkomingen (risico’s voor de juistheid en volledigheid van de jaarrekening) hebben een 

negatieve impact op een goedkeurende verklaring. Tekortkomingen komen voor bij alle 

ministeries. Tabel 4 toont de top 5 ernstige (en langdurige) tekortkomingen. 

Tabel 4: Overzicht van ernstige en langdurige tekortkomingen 

 

Nr. Tekortkoming  

(sinds 10 oktober 2010) 

Omschrijving 

1 Lonen en Salarissen Ontoereikende opzet en werking van de interne procedures. 

2 Goederen en diensten,  Ontoereikende opzet en werking van de interne procedures en 

ontbreken toereikende controle informatie. 

3 Belastingopbrengsten Afloop van tussenrekeningen niet inzichtelijk en ontoereikende 

interne beheersing uitbetaling restituties. 

4 Kosten sociale 

voorzieningen 

Ontoereikende opzet en werking van de interne procedures en 

ontbreken toereikende controle informatie. 

5 Studiebeurzen, subsidies 

en overdrachten 

Ontoereikende opzet en werking van de interne procedures en 

ontbreken toereikende controle informatie. 

 

Er is sprake van ontoereikende interne controleprocedures bij alle ministeries.23 Dit heeft 

geleid tot materiële onzekerheden die van diepgaande invloed zijn op de jaarrekening. 

 

4.2 Verbeteringen ten opzichte van de Jaarrekening 2018 

In het audit-rapport van SOAB staat dat in vergelijking met voorgaande twee jaren meer 

(maar zeker nog lang niet genoeg) audit-evidence is ontvangen. Tevens was een 

contactpersoon aangewezen met technische en operationele kennis. Wij menen dat dit 

kleine verbeteringen zijn ten goede van het audit proces. 

4.3 Oordeel 

Ons oordeel 

Met de inhaalslag die het Land maakt bij de aanlevering van de jaarrekening 2019, wordt 

een fundament gelegd voor een mogelijke structurele verbetering in het volgen van de 

wettelijke termijnen. Wat betreft de recent aangeleverde Jaarrekeningen 2017, 2018 en 

nu 2019 merken we op dat een verbetering in kwaliteit achter blijft. Wel zijn kleine 

verbeteringen zichtbaar op het gebied van het audit-proces. Met de uitvoering van de 

Landspakketten wordt beoogd om zowel het proces als de inhoud van de jaarrekening 

de komende jaren, sterk te verbeteren. 

 

 

 

 

  

 
23 Op basis van bevindingen van SOAB. Te denken valt aan onderwerpen die voorkomen bij elk ministerie zoals: “Goederen 

en diensten” en “personeelslasten”. 

http://www.arsxm.org/glossary/orderly-and-auditable-financial-management/
http://www.arsxm.org/glossary/shortcoming-also-deficiency-tekortkoming/
http://www.arsxm.org/glossary/material-errors/
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BIJLAGE 1: GECONSTATEERDE ONZEKERHEDEN IN DE JAARREKENING POSTEN 

 

Post  
Omvang in NAf 

x 1 miljoen 

Onzekerheid in 

NAf x 1 miljoen 

In % van 

omvang 

BALANS    

Materiële  vaste activa 171 14 8 

Financiële vaste activa 428 25 6 

Vlottende activa 226 190 84 

Eigen vermogen -113 113 100 

Kortlopende schulden 361 180 50 

Totaal balans 1.649 522 32 

    

OPBRENGSTEN    

Belastingen 353 NK Nvt 

Vergunningen 21 NK Nvt 

Concessie en fees 57 0 Nvt 

Ontvangen bijdragen en subsidies 5 0 Nvt 

Overige baten 17 NK Nvt 

Totaal baten 453 NK Nvt 

KOSTEN    

Personeel 212 NK Nvt 

Goederen en diensten 119 NK Nvt 

Sociale voorzieningen 38 NK Nvt 

Studiebeurzen 4 0 Nvt 

Subsidies en overdrachten 95 56 57 

(Reversal) afwaardering activa -21 0 Nvt 

Afschrijvingen  11 0 Nvt 

Dotatie / vrijval voorzieningen 1 0 Nvt 

Rente 13  Nvt 

Totaal kosten 473 56 14 

Totaal kosten en opbrengsten 926 56 6 

Totaal balans, kosten en opbrengsten 2.575 578 22 

NK = niet te kwantificeren 
 
Wijziging in berekeningsmethodiek 
Tot en met onze rapportages over de jaarrekening 2018 van het Land werden posten in de jaarrekening als 
volledig onzeker aangemerkt wanneer de kwaliteit van de administratieve organisatie onvoldoende was. Vanaf 
jaarrekening 2019 hanteren wij een andere berekeningswijze in lijn met de berekeningswijze van de interne 
accountant (SOAB). Wanneer wij concluderen dat de omvang van een onzekerheid in een post niet te 
kwantificeren is, rapporteren wij dit als “niet kwantificeerbaar” (NK). Dit heeft tot gevolg dat de omvang van 
de totale gekwantificeerde onzekerheid ogenschijnlijk lager uitvalt dan die in de Jaarrekening 2018 (in 2019 
22% tegen 45% in 2018). 
 
Voor de volledigheid merken wij op dat dit niet betekent dat de kwaliteit van de administratieve organisatie 
beter is geworden of de omvang van de onzekerheid is afgenomen. Slechts, dat de berekeningswijze is 
aangepast. 
 
 



 

 




