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Samenvatting
Aanleiding en doelstelling
In de Staatsregeling is bepaald dat de Algemene Rekenkamer van Curaçao belast is met
het onderzoek van de ontvangsten en uitgaven van het Land en het toezicht op de
uitvoering van de begroting. Het doel van het onderzoek is of de Rekenkamer de
rekeningen van ontvangsten en uitgaven kan goedkeuren.
Onderzoekvragen betreffende de jaarrekening
De Rekenkamer heeft de jaarrekening 2010 (10 oktober 2010 – 31 december 2010) van
Curaçao onderzocht. De vier vragen hierbij waren (artikel 22 van de landverordening
Algemene Rekenkamer van Curaçao):
-

Zijn de verplichtingen, de uitgaven en de ontvangsten tot stand gekomen in
overeenstemming met de vastgestelde landsbegroting en met andere wettelijke
bepalingen?

-

Is zorg gedragen voor een ordelijk en controleerbaar financieel beheer?

-

Geven de financiële verantwoordingen het gevoerde financiële beheer deugdelijk
weer?

-

Zijn de financiële verantwoordingen in overeenstemming met de daarvoor gegeven
voorschriften opgesteld?

Bij de beantwoording van deze vragen heeft de Rekenkamer gebruik gemaakt van de
door de SOAB verrichte controles.
Conclusies
Op grond van haar bevindingen komt de Rekenkamer tot de volgende conclusies.
-

De verplichtingen, de uitgaven en de ontvangsten zijn niet tot stand gekomen in
overeenstemming met de vastgestelde landsbegroting en met andere wettelijke
bepalingen, omdat voor de periode van 10 oktober tot en met 31 december 2010 de
Staten geen begroting heeft vastgesteld.

-

Uit het rapport van bevindingen bij de jaarrekening 2010 van de SOAB en de
rapporten van bevindingen van het College Financieel Toezicht (CFT) naar aanleiding
van de inventarisatie van het financieel beheer blijkt dat aan de voorwaarden voor
goed financieel beheer (ordelijkheid en controleerbaarheid) niet was voldaan. Naar
aanleiding van de door het CFT uitgevoerde inventarisaties naar het financieel
beheer, is door Curaçao een verbeterplan voor de periode 2011 – 2015 opgesteld.

-

De weergave in de jaarrekening van het gevoerde financiële beheer is ontoereikend
omdat de jaarrekening materiële fouten bevat (de SOAB heeft een afkeurende
controleverklaring bij de jaarrekening 2010 van Curaçao gegeven).
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-

De weergave in de jaarrekening van het gevoerde financiële beheer ontoereikend,
omdat (de verplichte) informatie over de realisatie van de beleidsvoornemens
ontbreekt.

-

Met uitzondering van een verslag over de realisatie van de beleidsvoornemens
(artikel 32) zijn de in de CV voorgeschreven onderdelen van de jaarrekening in de
jaarrekening 2010 opgenomen. Ten behoeve van het geven van decharge is
informatie over de realisatie van de beleidsvoornemens onmisbaar; deze informatie
ontbreekt in de jaarrekening. Daarom is de Rekenkamer van oordeel dat de financiële
verantwoording niet in overeenstemming met de daarvoor gegeven voorschriften is
opgesteld.

Op grond van bovenstaande bevindingen kan de Rekenkamer de jaarrekening 2010 (10
oktober 2010 tot en met 31 december 2010) van Curaçao niet goedkeuren.
Aanbevelingen.
De Rekenkamer beveelt aan om de hoogste prioriteit te geven aan het op orde brengen
van het financieel beheer door:
-

Het verbeterplan dat is opgesteld naar aanleiding van de door het CFT uitgevoerde
inventarisaties van het financieel beheer met voortvarendheid uit te voeren.

-

De door de SOAB in haar rapport van bevindingen vermelde tekortkomingen in het
financieel beheer, planmatig aan te pakken en een realistisch verbeterplan door de
minister van Financiën te laten opstellen.

Vervolgens adviseert de Rekenkamer de minister van Financiën om de Staten over de
voortgang van de uitvoering te rapporteren en de SOAB onderzoek te laten doen naar
de getrouwheid (juistheid, volledigheid en toereikendheid van de toelichting) hiervan.
De Rekenkamer is ervan overtuigd dat wanneer het financieel beheer op orde is, de
jaarrekening in overeenstemming zal zijn aan alle in de CV opgenomen vereisten.
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