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VOORWOORD

Het laar 2020 was vanwege de COVID-19-pandemie ook voor de Algemene

Rekenkamer Curaçao (hierna: de Rekenkamer) ongekend. Het onder andere overgaan

tot thuiswerken bracht uitdagingen met zich mee terwili ook vertraging opgelopen werd

met het aanleveren van onderzoekinformatie door de diverse ministeries. Het is ons

desondanks wel gelukt om zes doelmatigheid en één rechtmatigheid

onderzoekrapport(en) uit te brengen (in 2019 waren dit er drie van elk type). Voorts

hebben wil ons ook aan de wettelilke termiln van het rapporteren over de jaarrekening

201 8 van het Land kunnen houden ondanks de lockdown.

Wil ziln verheugd te informeren dat op 20 luli 2020 de heer Halder Lam benoemd is tot

Collegelid waardoor de Rekenkamer weer een College van drie leden heeft.

Het heeft het College meer tild genomen dan verwacht om het nieuwe conceptontwerp

van de landsverordening van de Rekenkamer en het daarbil horende reglement van orde

zo zorgvuldig mogelijk af te ronden. Verder is er ook een concept gemaakt voor een

nieuw in te voeren landbesluit betreffende de profielen van Collegeleden en ter

optimalisering van onze governance. Het indienen van deze stukken wordt binnenkort

gedaan.

Er is in 2020 veel aandacht besteed aan het verder bouwen van de versterking van de

Rekenkamer om een toekomstbestendig op hoog niveau presterende modelorganisatie te

zijn. Het daadkrachtig uitvoeren van de plannen gaat in 2021 en de eerstvolgende laren

door.

Onze dank gaat uit naar alle medewerkers voor hun prestaties in dit zeer bilzondere laar

2020.

Curaçao, 30 luni 2021

E.D.C. Vriend, Bac

Voorzitter
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DE ALGEMENE REKENKAMER BINNEN ONS DEMOCRATISCH BESTEL

Missie

De missie van de Rekenkamer is het rechtmatig en doelmatig functioneren van de

overheid, overheidsinstellingen en organisaties te bevorderen/versterken door de Staten,

de overheid en de samenleving over dit functioneren te informeren en adviseren en

zodoende de publieke verantwoording te verbeteren. Dit doen wii aan de hand van

rechtmatigheidsonderzoeken, waaronder het onderzoeken van de financiële

verantwoording, alsmede aan de hand van doelmatigheidsonderzoeken.

Viste

Onze visie is om een bijdrage te leveren aan de accountability, transparantie en

integriteit van de overheid, overheidsinstellingen en organisaties door continu en tijdig

kwalitatief hoogwaardige onderzoeken uit te voeren die relevant zijn voor onze

stakeholders.

Kernwaarden

Bij haar functioneren neemt de Rekenkamer haar kernwaarden in acht. Deze

kernwaarden zijn vastgelegd in een gedragscode en stemmen in belangrijke mate

overeen met internationaal erkende standaarden en normen die in de Internationale

standaarden voor rekenkamers (International Standards for Supreme Audit lnstitutions

(ISSAI)) zijn vastgelegd

De negen kernwaarden waarde Rekenkamer voor staat zijn als volgt:

Onafhankelijk wij zorgen ervoor dat onze onafhankelijkheid boven elk twijfel is

verheven.

Professioneel: wij verrichten ons werk op een professionele, objectieve,

verantwoorde en zorgvuldige wijze.
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Oblectief: wij betrachten ‘fair play’ en ziin open en eerlijk.

Zorgvuldig wii gaan zorgvuldig om met de aan ons toevertrouwde

informatie.

Kritisch: wii werpen een kritische blik en leveren werk van hoge kwaliteit.

Lerend: wii staan open voor nieuwe kennis en inzichten en houden onze

kennis en kunde op peil en delen die met elkaar.

Constructief: wii staan voor open, respectvolle en constructieve communicatie.

Betrokken: wil ziin betrokken bil vraagstukken vanuit de samenleving.

Integriteit: wil zijn integer, helder, transparant en consistent in ons handelen.

Taken en bevoegdheden

Op grond van artikel 68 van de Staatsregeling van Curaçao is de Rekenkamer belast

met het onderzoek van de ontvangsten en uitgaven van het Land. In de Landsverordening

Algemene Rekenkamer Curaçao 1 (hierna: Lv ARC) zijn de taken en de hiermee

samenhangende bevoegdheden verder uitgewerkt. In artikel 1 van deze

landsverordening is de taak in zijn algemeenheid geformuleerd:

“de controle op het geldelilk en materieel beheer in de ruimste zin, ongeacht welke vorm

aan dat beheer is gegeven.”

Verder worden in de landsverordening het rechtmatigheidsonderzoek genoemd,

waaronder de controle van de jaarrekening van het Land, en het

doelmatigheidsonderzoek. Ook is in de landsverordening de bevoegdheid van de

Rekenkamer opgenomen om onderzoek te doen naar de integriteit van politieke en

ambtelijke functionarissen bil de uitoefening van hun taken en bevoegdheden.

1 A.B. 201 0 no. 87, letter h.
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In de wetgeving betreffende het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (hierna: APC)2 en de

Landsloterij3 is bovendien specifiek voor de Rekenkamer een taak weggelegd ten

aanzien van de controle van de financiële verantwoordingen van deze organisaties.

Tot slot is de Rekenkamer bevoegd om alle informatie die zil ten behoeve van haar

onderzoeken nodig heeft, bil degenen die onder het domein van onderzoek vallen op te

vragen.

Onafhankelijke positie van de Rekenkamer

De Rekenkamer is een Hoog College van Staat en het sluitstuk van de controle op de

overheid. De Rekenkamer is onafhankelijk in haar oordeel. Wij zijn een onafhankelijk,

zelfstandig, Instituut en dus geen onderdeel van de regering of het Parlement. In artikel

49 lid 1 van de Lv ARC is de volgende bepaling opgenomen:

“In overeenstemming met de Algemene Rekenkamer en de betrokken minister stellen

de Staten de Algemene Rekenkamer faciliteiten beschikbaar voor een goede

onafhankelijke functionering”.

Voorts vloeit uit de Lv ARC voort dat de Rekenkamer zelf beslist wat zii onderzoekt; de

Rekenkamer stelt dus onderzoek op eigen initiatief in. Daarnaast bepaalt de Rekenkamer

zelf of zij een verzoek van de Staten om onderzoek te doen honoreert en op welke wijze

zij invulling geeft aan dat onderzoek. Alvorens een verzoek te honoreren gaat de

Rekenkamer eerst na of zii bevoegd is om het desbetreffende onderzoek te doen en wat

de toegevoegde waarde zal ziin.

Deze zelfstandigheid komt verder onder andere tot uitdrukking in artikel 34 lid 1 in de

Landsverordening Comptabiliteit 201 O~ (hierna: Lv C-201 0).

Ook is de Rekenkamer op grond van artikel 1 2 lid 1 van de Lv ARC bevoegd personeel

op arbeidscontract naar burgerlijk recht in dienst te nemen. Hiertoe heeft de Rekenkamer

een personeelsreglement vastgesteld waarin de arbeidsvoorwaarden van het personeel

zijn neergelegd. Gezien de verouderde status van dit personeelsreglement is de

Rekenkamer een traject tot aanpassing van dit reglement opgestart. . Het voornemen is

om in 2022 het nieuwe personeelsreglement van kracht te laten zijn.

2 P.B. 1997, nummer 311.
~ P.B. 1 965, nummer 1 22, artikel 9.
~ A.B. 2010 no. 87 artikel 1 letter b onder artikel 39, zoals gewiizigd bil P.B. 2015, no 50.
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Stakeholders

De Staten zijn de belangrijkste stakeholder van de Rekenkamer. Daarnaast is ook de

regering als onderzochte en gebruiker van de rapporten een belangrijke partij. Ook de

overige Hoog Colleges van Staat worden als belangrijke stakeholders beschouwd. De

Rekenkamer houdt periodiek contact met laatstgenoemden om onder andere mogelijke

gemeenschappelijke belangen (wat zij voor elkaar betekenen) te bespreken. Tot slot

beschouwt de Rekenkamer ook de burger en de media als stakeholders die van belang

zijn. Dit brengt zij tot uitdrukking door haar rapporten steeds toegankelijker te maken

voor hen. Dat is ook de reden waarom de Rekenkamer reeds enkele jaren de

samenvatting, conclusies en aanbevelingen van haar uitgebrachte rapporten in het

Papiaments vertaalt om een grotere doelgroep te bereiken. Ook worden alle

onderzoeksrapporten, nadat zij aan de Staten zijn aangeboden, op de website5 van de

Rekenkamer geplaatst.

~ www.rekenkamercuracao.cw
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ORGANISATIE

Ter uitvoering van haar wettelijke taken en bevoegdheden is de organisatie van de

Rekenkamer als volgt ingedeeld.

Figuur 1: Indeling organisatie

Ondersteuning

College Secretaris

OnderzoeksSectorleiders
afdeling

College

Het College bestaat uit drie leden, de Voorzitter daaronder begrepen. Ter vervanging

van de leden ziin er ten hoogste drie plaatsvervangende leden.

Bij het ontstaan van een vacature dient de Rekenkamer de Gouverneur en de Staten

hiervan in kennis te stellen. Aan de kennisgeving aan de Staten behoort de Rekenkamer

voor elke vacature een aanbevelingslijst van drie kandidaten toe te voegen. Vervolgens

dragen de Staten aan de hand van deze aanbevelingslijst twee kandidaten voor aan de

Gouverneur. De voordracht is bindend.

De Voorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden worden bil landsbesluit benoemd

voor een periode van vijf jaar en zijn terstond herbenoembaar. Als een lid of

plaatsvervangend lid de leeftijd van 70 laar bereikt wordt hem/haar eervol ontslag

verleend. De Voorzitter oefent het algehele toezicht uit op de Rekenkamer(organisatie).
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Werkzaamheden

De werkzaamheden van het College zijn geregeld in het Reglement van Orde van het

College6.

Het College dient minimaal één keer per maand te vergaderen, maar streeft een

vergaderfrequentie na van gemiddeld twee keer per maand. In totaal heeft het College

in de verslagperiode veertien keer vergaderd in officiële collegevergaderingen.

De Collegeleden en plaatsvervangende leden ontvangen maandelijks een remuneratie.

De hoogte daarvan hangt af of betrokkene het voorzitterschap vervult of een College

dan wel plaatsvervangend lid is. De plaatsvervangende leden genieten bovendien

presentiegeld voor elke vergadering die zij bijwonen, indien zij daarvoor zijn

opgeroepen.

Samenstelling en mutaties in 2020

Per 1 lanuari 2020 bestond het College uit de volgende personen:

• de heer E.D.C. Vriend, lid;

• de heer P.N. Virginia, lid; en

• mevrouw A.M. Rodriguez, plaatsvervangend lid.

Gedurende de verslagperiode heeft de heer Vriend als waarnemend Voorzitter

opgetreden aangezien dit ambt sinds 3 luni 2019 vacant was. Van januari tot 20 juli

2020 is mevrouw Rodriguez opgeroepen ter bijwoning van de vergaderingen en heeft

zil als lid zodanig waargenomen.

6 P.B. 2014, no. 8
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De heer Halder Lam is bil

Iandsbesluit van 20 luli 2020 no.

20/880 als lid van de

Rekenkamer benoemd. De

eedaflegging door de heer Lam

heeft op 14 augustus 2020

plaatsgevonden ten overstaan

van de waarnemend Gouverneur

van Curaçao, Hare Excellentie

mevrouw Michèle Russel-Capriles.

In onderstaand overzicht zijn de samenstelling, de bezoldigde betrekkingen en de

nevenfunctie en -werkzaamheden van de Voorzitter en overige leden van het College

met ingang van 20 luli 2020 weergegeven.

Tabel 1: Collegeleden m.i.v. 20 luli 2020

Leden Eithel D.C. Vriend, Bac

Bezoldicide betrekkingen:

- Gepensioneerd

Nevenfuncties en -werkzaamheden:

- Bestuurslid Stichting Pensioenfonds Maduro &

Curiel’s Bank

Datum benoeming: 28 mei 201 9
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mr. Percival N. Virginia

Bezoldigde betrekkingen:

- Statutair directeur Banco di Caribe N.V.

- Statutair directeur National Investments Bank

(NA) N.V.

Nevenfuncties en -werkzaamheden:

- Lid RvC Bancarib Insurance Aruba N.V.

- Lid RvC Bancarib Real lnsurance Curaçao

N.V.

- Statutair directeur Progreso Real Estate N.V.

- Statutair directeur van der Lubbe Assurantiën

B.V.

- Statutair directeur BDC lnvestments B.V.

Datum benoeming: 27 december 201 9
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Halder T. Lam, CPA

Bezoldicide betrekkingen:

- Eigenaar en directeur van HTL - Diversified

Accounting & Advisory Services

Nevenfuncties en -werkzaamheden:

- Voorzitter van het bestuur van Stichting Prins

Bernard Cultuurfonds Caribisch Gebied

- Voorzitter van de Oudercommissie Raduiphus

College

Datum benoeming: 20 juli 2020
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Plaatsvervangende lid

mr. dr. Adaly M. Rodriguez

Bezoldicide betrekkincien:

geen

Nevenfuncties en -werkzaamheden:

geen

Datum benoeming: 27september2017

In het jaar 2020 waren er twee vacante plaatsen voor plaatsvervangende leden.

Secretaris

Aan de Rekenkamer is een Secretaris toegevoegd die belast is met de dagelijkse leiding

van de Rekenkamerorganisatie. Mevrouw Shanela Cathalina is sinds 1 maart 2014

benoemd tot Secretaris van de Rekenkamer.

Shanela E. Cathalina, RA MSc
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Medewerkers

Het team dat de Secretaris ondersteunt en onder haar leiding staat bestaat uit vier

sectorleiders en een juridisch adviseur/Personeelsfunctiona ns.

De formatie (exclusief College ) voor de Rekenkamer is vastgesteld op 30 fte’s terwijl de

personeelsbezetting eind 2020 uit 22 personen bestond (een bezetting van ruim 73%).

Begin 2020 was er sprake van 24 medewerkers, echter zijn de arbeidscontracten van

twee medewerkers van rechtswege beëindigd en niet verlengd.

Het onderzoeksteam bestond eind 2020 uit zestien medewerkers, inclusief de

sectorleiders. Voorts waren er per 31 december 2020 vijf medewerkers werkzaam in de

ondersteunende afdeling.

Eén medewerker maakt gebruik van de mogelijkheid om in deeltijd werkzaam te zijn.

Organisatieontwikkeling

Aanpassing Landsverordening Algemene Rekenkamer Curaçao

De Rekenkamer is door diverse omstandigheden en prioriteiten niet in staat geweest om

in 2020 een ontwerp Lv ARC aan de minister van Algemene Zaken aan te bieden. Dit zal

in de tweede helft van 2021 plaatsvinden.

Permanente educatie van de medewerkers

De Rekenkamer acht het haar taak en plicht om de middelen en medewerkers die zij tot

haar beschikking heeft, zodanig in te zetten dat er kwantitatief én kwalitatief

hoogwaardige producten worden gerealiseerd.

De hoogst belangrijke doelstelling is om continu te investeren in de ontwikkeling van haar

medewerkers om de verworven kennis op peil te houden dan wel te verhogen. Jaarlijks

reserveert de Rekenkamer daarom minimaal 80 uur per medewerker voor opleiding

en/of professionele ontwikkeling door middel van cursussen en training.
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Er is dan ook in 2020 wederom, evenals in de voorgaande laren, geïnvesteerd in cursussen

en trainingen. Bepaalde trainingen/cursussen werden online gevolgd, mede vanwege

COVID-1 9

Communicatie

Vanaf het moment dat een rapport aan de Staten is aangeboden is het een openbaar

document. Alle onderzoeksrapporten worden daarom, nadat aanbieding aan de Staten

heeft plaatsgevonden, op de website van de Rekenkamer (www.rekenkamercuracao.cw)

geplaatst Er wordt eveneens een verkorte versie van het rapport in het Papiaments en in

het Nederlands op de website geplaatst alsmede video’s waarin de kern van de

onderzoeksresultaten is opgenomen. Voorts ziin de samenvatting, conclusies en

aanbevelingen van de uitgebrachte rapporten in het Papiaments vertaald. De

achterliggende gedachte hiervan is om een grotere doelgroep te bereiken. In het

verslagiaar 2020 is deze vorm van communicatie voortgezet.

De website van de Rekenkamer is zowel in het Papiaments als in het Nederlands

toegankelijk. Op de site ziin onder andere de rapporten opgenomen die de afgelopen

tien laar ziin uitgebracht maar ook korte filmpjes met de belangriikste bevindingen van

een onderzoek en een overzicht van de lopende onderzoeken.

Corporate Citizeriship

De Rekenkamer is zich ervan bewust dat ook zii haar steentle dient bil te dragen aan het

welzijn van de gemeenschap door het verrichten van vriiwilligerswerk. In dit verband

hebben medewerkers traditiegetrouw ook in 2020 deelgenomen aan het ‘CURA DOET’

Pog~na
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prolect. In dat verband hadden wil gezamenlijk besloten om te helpen met het

opknappen van speelschool My Liffie Diamond’s. Hun wens was om een plek te maken

waar de kinderen zich kunnen vermaken maar ook de nodige educatieve kennis en

ervaringen op kunnen doen. De speelschool wilde graag voorzien worden van een

speeltuintle. Gezien de donaties die de speelschool had

4 ontvangen konden wii helaas geen speeltuintle voor hen

bouwen. Wel konden wil de hele school voorzien van een

frisse verflaag. De

eigenaren en kinderen

* waren volop tevreden

hiermee. De Rekenkamer

heeft haar dank

~ uitgesproken egens de

- vrijwilligers voor hun inzet

en enthousiasme.
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DE WERKZAAMHEDEN

De Rekenkamer bepaalt zelf welke onderzoeken zii doet. De Staten kunnen een verzoek

indienen voor een onderzoek. Aan de hand van een interne analyse bepaalt de

Rekenkamer of zii het verzoek van de Staten zal honoreren.

Uitdagingen in de COVID-1 9-periode

De pandemie heeft nogal impact gehad op de werkzaamheden van de Rekenkamer.

Vanwege de pandemie werd namelijk landelijk een lockdownperiode afgekondigd van

maart tot begin mei 2020. Dit maakten wil voor het eerst in ons bestaan mee en wil waren

als Organisatie dus niet hierop ingespeeld. Wil moesten daardoor onder hoge druk de

nodige maatregelen treffen opdat de medewerkers vanuit huis hun werkzaamheden

konden voortzetten. Dit, uiteraard met beheersing van de risico’s van digitaal werken.

De lockdown periode heeft ook geleid tot een stagnatie van bepaalde onderzoeken. De

ministeries konden namelijk door de maatregelen in verband met de Iockdown de

opgevraagde informatie niet tildig leveren. In bepaalde gevallen werd er geen

informatie verstrekt aangezien het niet voor alle ministeries mogelijk was om vanuit huis

te werken. Desondanks zijn wij erin geslaagd om tijdens de Iockdown het rapport van de

Jaarrekening 201 8 uit te brengen waardoor wij binnen de wettelijke termijn aan deze

wettelijke taak hebben voldaan.

Soort onderzoeken

Conform de Lv ARC is de Rekenkamer bevoegd om rechtmatigheid-, doelmatigheid- en

integriteitsonderzoeken uit te voeren. Hieronder volgt een korte omschrijving van de

verschillende type onderzoeken.

Rechtmatigheidsonderzoeken

De Rekenkamer maakt voor rechtmatigheidsonderzoeken onderscheid tussen de

zogenoemde ‘financial’, ‘compliance’ en ‘IT’ audits. Financial audits zijn onderzoeken van

financiële verantwoordingen waaronder de wettelijk voorgeschreven jaarlijkse controle

van de jaarrekening van het Land Curaçao, de controle van de jaarrekening van het APC
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en de controle van de iaarrekening van de Landsioteril. Compliance audits betreffen

onderzoeken waarbij wordt nagegaan of een bepaald auditonderwerp voldoet aan de

regelgevingen die als normen zijn vastgesteld. Een IT audit is het onderzoeken en

evalueren van de IT-infrastructuur, het beleid en de activiteiten van een Organisatie.

Informatietechnologie-audits bepalen of IT-controles bedrilfsactiva beschermen,

gegevensintegriteit waarborgen en of deze ziin afgestemd op de algemene

doelstellingen van de desbetreffende organisatie. Hierna worden de voorgeschreven

wettelijke controles toegelicht.

Voorgeschreven wettelijke controles

Jaarrekening Land

De door de Raad van Ministers geaccordeerde iaarrekening wordt door de minister van

Financiën v6ér 1 september van het laar volgend op het laar waarop zij betrekking heeft,

aan de Rekenkamer aangeboden ter controle7.

Volgens artikel 50 hoort de Stichting Overheidsaccountantsbureau (hierna: de SOAB)

binnen een termijn van anderhalve maand na ontvangst van de jaarrekening haar

verklaring en het daarbil horende verslag naar de minister van Financiën en de

Rekenkamer te sturen. De Rekenkamer behoort op haar beurt binnen een termijn van

anderhalve maand na ontvangst van het afschrift van het verslag van de accountant (lees:

SOAB) een verslag van haar bevindingen uit te brengen aan de Staten.

Jaarrekening APC

Conform de Lv APC valt dit pensioenfonds onder de controle van de Rekenkamer. Volgens

voornoemde Iandsverordening zendt het bestuur van het Algemeen Pensioenfonds van

Curaçao haar vastgestelde iaarrekening voorzien van een verklaring van haar accountant

en haar jaarverslag véâr 1 augustus van het jaar volgend op het boekjaar waarop ze

betrekking hebben, aan de Rekenkamer.

De Rekenkamer zendt de door haar gecontroleerde jaarrekening van het fonds onder

bijvoeging van haar opmerkingen aan de Staten en aan de minister van Financiën.

~ Lv C-201 0 artikel 50
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Jaarrekening Landsloteril

Conform de verordening van de Landsioteril dient de SOAB laarlilks een rapport op te

maken van de rekening van ontvangsten en uitgaven (lees: de laarrekening) van de

Landsloteril. Dit rapport wordt ter goedkeuring naar de Rekenkamer gezonden, waarna

het door de Staten wordt goedgekeurd en bil landsverordening vastgesteld.

Doelmatigheidsonderzoeken

Doelmatigheidsonderzoeken hebben betrekking op de drie E’s, zijnde Economy, Efficiency

en Effectiveness. Dit betekent dat de Rekenkamer onderzoekt of de overheid doelmatig

werkt en de luiste hoeveelheid middelen inzet om de gewenste resultaten te behalen.

Integ riteitsonderzoeken

De Rekenkamer kan onderzoek verrichten naar de bestuurlijke integriteit van politieke

gezagsdragers en ambtelijke functionarissen bil de uitoefening van hun taken en

bevoegdheden. Een integriteitsonderzoek brengt mogelilke integriteitrisico’s en

integriteitaspecten in kaart en bevat aanbevelingen tot het treffen van maatregelen

hiertegen.
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In het verslagjaar 2020 heeft de Rekenkamer gewerkt aan verschillende onderzoeken.

Voornamelijk werd aandacht besteed aan het uitvoeren van doelmatigheidsonderzoeken

wat aanbevolen wordt door de rekenkamerorganisaties.

Afgeronde onderzoeken ten opzichte van de voorgaande jaren

In het jaar 2020 werden er zeven rapporten uitgebracht (in 2019: zes).

Figuur 2: Totaal Afgeronde onderzoeken periode 2011 — 2020

Totaal afgeronde onderzoeken

8
6
4
2
0

2011 2012
2013 2014 2015

2016 2017 2018 Totaal

2019 2020

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Totaal 7 5 6 6 5 6 2 7 6 7

Onderstaande figuur geeft de verhouding weer tussen de afgeronde soort onderzoeken

ten opzichte van de voorgaande jaren.
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Figuur 3: Afgeronde onderzoeken periode 2011 — 2020

Afgeronde onderzoeken naar soort
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Van de Staten ontvangen verzoeken

In het verslagiaar 2020 heeft de Rekenkamer geen verzoeken van de Staten ontvangen

om een onderzoek in te stellen.

Hieronder is een overzicht opgenomen van de tot en met 2020 ontvangen verzoeken van

de Staten.
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Figuur 4: Ontvangen verzoeken van de Staten periode 2012 — 2020

Ontvangen verzoeken van de Staten
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Onderstaande figuur laat zien dat een grote hoeveelheid Statenverzoeken is afgerond

in 2020. Het was een gerichte doelstelling van de Rekenkamer om zoveel mogelijk

Statenverzoeken af te ronden. Momenteel loopt nog één onderzoek op verzoek van de

Staten, te weten Consultancybeleid. Het rapport van dit onderzoek zal naar verwachting

in het derde kwartaal van 2021 bil de Staten worden ingediend.
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Figuur 5: Afgeronde Statenonderzoeken periode 201 2 — 2019
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De Rekenkamer heeft vijf verzoeken van de Staten afgerond, te weten:

Hospital Nobo Otrobanda: Zorgaanbod (deelonderzoek 3);

• Bachelor Opleiding in Policing: Rechtmatig- en doelmatigheid van de uitbesteding

van de opleiding aan ICUC Int. B.V.;

• Curaçaohuis: Rechtmatig- en doelmatigheid verkoop en aankoop panden;

• Incidentele subsidies: Rechtmatigheid en doelmatigheid van de toegekende

publieke middelen aan Centro Deportivo Barber, Fundashon Formashon i Alegria

en Fundashon C. Victory Boys;

• Hospital Nobo Otrobanda: Uitputting begroting (deelonderzoek 4).

Uitgebrachte rapporten

De Rekenkamer heeft in het verslag~aar 2020 aan verschillende onderzoeken gewerkt.

Hieronder volgt een weergave van de afgeronde onderzoeken.
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Hospital Nobo Otrobanda:

Zorgaanbod

Bachelor Opleiding in Policing:

Rechtmatig- en doelmatigheid

van de uitbesteding van de

opleiding aan ICUC Int. B.V.

Curaçaohuis: Rechtmatig- en

doelmatigheid verkoop en

aankoop panden

Landsloterij: Geautomatiseerde

omgeving

Incidentele subsidies:

Rechtmatigheid en

doelmatigheid van de

Centrale vraag

1. Zijn de verplichtingen, de uitgaven en de ontvangsten

tot stand gekomen in overeenstemming met de wet- en

regelgeving?

2. Geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de

financiële positie van het Land per 31 december 201 8

en het resultaat over 2018?

Voorziet het nieuwe ziekenhuis in de zorgbehoefte van

het Land en past het in de structuur van de ziekenhuiszorg

van het Land?

Voldoet de uitbesteding van de ontwikkeling en

verzorging van de opleiding ‘Bachelor in Policing’ aan

Inter-Continental University of the Caribbean International

B.V. aan de wet- en regelgeving en aan de

doelmatigheidseisen?

Is bij het doorlopen van het proces tot de verkoop van de

panden aan de Badhuisweg 173/173a-175 en de

Wagenaarweg 3 en de aankoop van het pand aan de

Prinsegracht 63-65 het principe van doelmatigheid in

acht genomen en zijn de geldende verkoop- en

aankoopvoorschriften gevolgd?

1. Waren de beheersingsmaatregelen rondom het

lotenregistratie- en financieel systeem die de bedrijfs

en informatieprocessen van de Landsioterij gedurende

2010 tot en met 2017 hebben ondersteund van

voldoende kwaliteit zodat zekerheid kan worden

verkregen over de betrouwbaarheid van de

informatie voortvloeiende uit deze systemen?

2. Heeft de Landsioterij de aanbevelingen uit de diverse

IT rapporten van de controlerende accountant inzake

de te treffen beheersmaatregelen rond en binnen het

lotensysteem geïmplementeerd zodat de

tekortkomingen kunnen worden weggewerkt?

Is het proces vanaf de aanvraag tot en met vaststelling

van de subsidie aan ‘Fundashon Formashon i Alegria

Despues di Skol’, ‘Centro Social y Deportivo Barber’, en

Tabel 1: Afgeronde onderzoeken

Jaarrekening Land 201 8

0

0
E
u
0

•0

-~

0
E
0
0
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toegekende publieke middelen ~Fundashon Centro di Victory Boys’ verlopen in

aan Centro Deportivo Barber, overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving

Fundoshon Formashon i Alegria en hebben deze instellingen de ontvangen publieke

en Fundashon C. Victory Boys middelen aangewend voor het doel waarvoor deze zijn

toegekend?

Hospital Nobo Otrobanda: Zijn er voldoende maatregelen getroffen om te

Uitputting begroting waarborgen dat het project HNQ binnen de begroting

wordt gerealiseerd en dat de doelstellingen die zijn

opgenomen in de Beheersovereenkomst, worden

behaald?

In de bijlage bij dit laarverslag zijn de resultaten van de afgeronde onderzoeken

verkort weergegeven.
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Reactie ministeries, ministers en/of raden van toezicht op de conceptrapporten

De rapporten van de Rekenkamer worden over het algemeen wel voorzien van een

ambtelijke reactie, maar door de ministers wordt niet altild een reactie gegeven.

Onderstaand overzicht geeft een beeld van de uitgebrachte rapporten en of er eventueel

een reactie is ontvangen van de belangriike actoren aan wie het gehele rapport dan wel

een gedeelte van het rapport die betrekking op hen heeft, is toegezonden.

Rapport dan wel deel van Ambtelijk niveau Bestuurlijk niveau

het rapport
Aangeboden Reactie Aangeboden Reactie

aan: Ontvangen aan: ontvangen

Landsloteril: Directeur van de Minister van

beheersmacitregelen van de Landsloterij Financiën xgeautomatiseerde omgeving

SG a.i. van het

Ministerie van
RvTA

Financiën

Curaçaohuis: Kabinet van de Minister van

Rechtmatig- en doelmatigheid Gevolmachtigde Algemene

verkoop en aankoop panden Minister van Zaken

Curaçao

Toenmalige Minister van

Gevolmachtigde 1 VVRP

Minister

Toenmalige

Minister

President
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Bachelor Opleiding in

Policing:

Rechtmatig- en doelmatigheid

van de uitbesteding van de

opleiding aan ICUC Int. B.V.

SG van het

Ministerie van

Algemene

Zaken

SG van het

Ministerie van x
Financien

SG van het

Ministerie van

VVRP x

ICUC Int. B.V. Minister van

Justitie

Toenmalige

minister van

VVRP

Toenmalige

minister van

Financiën x

SG van het

Ministerie van

Justitie x

44J x

HNO-Zorgaanbod SG van het Minister van

Ministerie van GMN

GMN

Bestuur van RvC van

SONA SONA
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Directie van

MRT

SG van het Minister van

Ministerie van GMN

GMN

HNO-Uitpufting begroting

4~J

x

Bestuur van Directie van

SONA MRT(op

~ verzoek van

minister van

GMN)

SG a.i. van het RvC van

Ministerie van 1 SONA

Financiën

Minister van

Financiën x

Jaarrekening Land 201 8 SG a.i. van het Minister van

Ministerie van Financiënx
Financien

Incidentele subsidies: SG van het Minister van

Rechtmatig- en doelmatigheid Ministerie van OWCS

van de toegekende publieke OWCS

middelen aan Centro

Deportivo Barber, Fundashon

Formashon i Alegria en
SG a.i. van het i Minister vanFundashon
Ministerie van Financiën

C. Victory Boys Financiën
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Uit voorgaande tabel blilkt dat op ambtelijk niveau relatief vaak een reactie wordt

ontvangen, In de meeste gevallen wordt ook om uitstel gevraagd en verleend, Op

bestuurlijk niveau is het opmerkelijk dat er vaak geen reactie van de betreffende ministers

wordt ontvangen. In 2018 heeft de Rekenkamer een presentatie voor de SG’s en RvM

gehouden waarin onder andere het belang van een (tijdige) reactie in het kader van

ambtelilk en bestuurlijk hoor en wederhoor is toegelicht. De Rekenkamer zal dit in 2021

wederom onder de aandacht van deze actoren brengen.

Behandeling door de Staten van de in 2020 uitgebrachte rapporten

Uit onderstaand overzicht blijkt dat drie van de door de Rekenkamer in 2020

aangeboden rapporten in de Centrale Commissie ziin behandeld en slechts één rapport

in de openbare Statenvergaderingen.

Tabel 2: Overzicht behandelde in 2020 uitgebrachte onderzoeken door de Staten

Behandeld door de Staten

Rechtmatigheid Centrale commissie Openbare

vergadering

Jaarrekening Land 2018 2 december 2020 28 december 2020

Behandeld door de Staten

Doelmatigheid Centrale commissie Openbare

vergadering

Hospital Nobo Otrobanda: - -

Zorgaanbod

Bachelor Opleiding in Policing - -

Curaçaohuis 26 lanuari 2021 -
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Landsioterij Geautomatiseerde - -

omgeving

Incidentele subsidies aan Fundashon 29 ianuari 2021 -

Formashon i Alegria Despues di Skol,

Centro Social y Deportivo Barber en

Fundashon Centro di Victory Boys

Hospital Nobo Otrobanda: - -

Uitputting begroting

conform verkregen informatie van de Staten ziin deze onderzoeken niet behandeld

tildens een centrale commissie vergadering en of een openbare vergadering.

Vaststellen van het slot van de rekeningen

Artikel 51 lid 1 van de Lv C-201 0 schrilft voor dat de Gouverneur (lees: de regering8)

uiterlilk een maand na het uitbrengen van het verslag van de Rekenkamer een ontwerp

landsverordening tot vaststelling van de laarrekening indient bil de Staten. Dit ter

verlening van decharge aan de ministers over het door hen gevoerde financiële beheer

met betrekking tot het voorgaande dienstlaar.

De Rekenkamer heeft de afgelopen laren de Staten geïnformeerd over de uitkomsten

van de controles van de laarrekeningen tot en met 2018 middels een verslag van

bevindingen. Tegeliikerti~d met de aanbieding van het verslag van haar bevindingen

aan de Staten is aan de Raad van Ministers door tussenkomst van de minister van

Financiën een exemplaar van deze verslagen aangeboden.

Hieronder volgt een overzicht van de status van de ontwerp landsverordeningen ter

goedkeuring van de laarrekeningen 2010 tot en met 201 8:

~ Memorie van Toelichting op de Lv C-201 0 (artikel 51)
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Tabel 3: Overzicht status ontwerp landsverordening ter vaststellen van de jaarrekening

Financiën Aangeboden aan Aangeboden aan Aangeboden aan

(Regering) de Raad van de Gouverneur de Staten ter

Advies voor het (zijnde hoofd van vaststelling van de
Ontwerp-

uitbrengen van de Regering) Ontwerp
landsverordening

advies landsverordening
opgemaakt

2010

2011
1 4

2012

2013

2014

2015

2016
4 1

2017

2018

2019 - _______________

De definitieve laarrekening 2019 js op 18 februari 2021 aan de Rekenkamer

aangeboden ter controle. Op 4 maail 2021 onlving de Rekenkamei hel lappoil van de

SOAB waarna de Rekenkamer haar rapport op 1 9 april 2021 indiende bij de Staten.

In de hiernavolgende tabel is weergegeven j~ hoeverre de Staten de gecontroleerde

laarrekeningen reeds hebben vastgesteld.
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Tabel 4: Vastgestelde laarrekeningen door de Staten (conform de van de Staten verkregen informatie)

Centrale commissie Verslag Centrale Commissie Vaststellen in de openbare

vergadering van de Staten

2010 12maart2015 12maart2015 26maart2015

2011 15april2015 15april2015 12 april 2016

2012 14 april 2016 14april2016 21 december 2016

2013 20 april 2016 20 april 2016 21 december 2016

2014 17 oktober 2018 17 oktober 201 8 17 november 2020

2015 21 augustus 2019 21 augustus 2019 17november2020

2016 2 december 2020 2 december 2020 28 december 2020

2017 2 december 2020 2 december 2020 28 december 2020

2018 2 december 2020 2 december 2020 28 december 2020

Alle ontwerp landsverordeningen tot vaststelling van de laarrekeningen van 2010 tot en

met 201 8 ziin door het Ministerie van Financiën opgemaakt en ingediend bil de Staten.
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CONTACTEN

Het samenwerken met de verschillende organisaties zowel op lokaal, Koninkrijk als

internationaal niveau van is van groot belang voor de Rekenkamer

Bezoeken

Onderstaand is een schema opgenomen van de uitnodigingen in 2020 waarop de

Rekenkamer is ingegaan en/of de organisaties die zii in dat jaar heeft bezocht dan wel

van wie zii fysiek/virtueel bezoek heeft ontvangen:

Tabel 5: Overzicht bezoeken

Maand Dag(en)

Januari 3 Nieuwjaarsreceptie Gouverneur

16 Nieuwjaarslunch Cft

Februari 19 - 21 SER event ‘El futuro del tarbajo y la Agenda 2030—

Objetivos y aspiraciones compartidas’

aart 1 2 Lezing ‘Autonomie, toezicht en interventie in de

Caribische landen van het Koninkrijk der Nederlanden’

van. Mr. Dr. Aubrich Bakhuis

Augustus 21 Kennismakingsgesprek met voorzitter van de Staten,

mevrouw A. Pauletta

September 9 IX OLACEFS-EUROSAI9 congres

21 KonReks overleg en afscheid F. Giskus als college lid

van de Algemene Rekenkamer Nederland

Oktober 2 Kennismakingsbezoek van het nieuw hoofd van de

Veiligheidsdienst Curaçao, de heer J. Beeldsnijder

~ European Organization of Supreme Audit Institutions
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Rekenkamers binnen het Koninkrijk

In september 2020 werd een secretarissen teleconferentie gehouden van alle

rekenkamers binnen het Koninkrijk.

Aan het einde van de vergadering waren de waarnemend Voorzitter, de heer Vriend, en

het lid, de heer Virginia, van de Rekenkamer Curaçao en de heer Nuboer van de

Rekenkamer van Aruba toegetreden tot de teleconferentie.

t.

ARNed te beëindigen.

Zil bedankten mevrouw Francine Giskes, Collegelid van

de Algemene Rekenkamer Nederland (hierna:

ARNed)voor haar inzet voor de samenwerking van de

rekenkamers binnen het Koninkrilk. Mevrouw Giskes had

besloten om, in het licht van het aflopen van de wettelilke

termiln, per 15 oktober haar werkzaamheden voor

Foto: Op de foto hierbeneden neemt mevrouw Giskes een Chichi in ontvangst die de Rekenkamer als

cadeau naar haar had gestuurd

Mevrouw Giskes was aangenaam verrast en vertelde dat ze in de ioop der laren een

zwak voor de regio gekregen had. Ze was bul dat de banden

aangehaald waren, niet alleen omdat ze ziet dat de ARNed,

net als bil haar internationale prolecten, er zelf ook van leert

maar ook omdat het de ARNed doet beseffen hoe ~verwend’ ze

als Rekenkamer Nederland eigenlilk zijn.
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Internationaal

OLACEFS

Sinds november 2014 is de Rekenkamer volwaardig lid van de OLACEFS’°.

Met het lidmaatschap wil de Rekenkamer de regionale samenwerking met de

verschillende rekenkamers bevorderen en de mogelijkheid scheppen om deel te nemen

aan cursussen en congressen die de OLACEFS organiseert, met als ultieme doel het

versterken van de Rekenkamer.

In september 2020 hebben het Collegelid, de heer Virginia, en de Secretaris het IX

OLACEFS-EU ROSAI congres virtueel bijgewoond.

CAROSAI

De Rekenkamer is sinds juni 201 6 volwaardig lid van CAROSAI”. Met het lidmaatschap

wil de Rekenkamer de regionale samenwerking met de verschillende rekenkamers

bevorderen en de mogelijkheid scheppen om deel te nemen aan congressen en cursussen

die CAROSAI samen met INTQSAI Development Initiative (hierna: IDI) en de Wereld Bank

organiseert.

INTOSAI

De Rekenkamer is in 2016 toegelaten als geassocieerd lid (associated member) van de

INTOSAI-organisatie. Dit vond plaats na de ontmanteling van de Nederlandse Antillen

die volwaardig lid was. Via onder andere de IDI wordt aan de rekenkamers de

mogelijkheid geboden om bepaalde trainingen/workshops te volgen ter optimalisering

van de prestaties van de rekenkamers.

10 Organizaciân Latinocimericana y del CarTbe de Entidades Fiscalizadoras Superiores

Caribbean Organization of Supreme Audit Institutions
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BEGROTING EN FINANCIËLE VERANTWOORDING

De Rekenkamer heeft haar begroting over het laar 2020 conform de wettelilke bepaling

in de Lv 2010 tildig aangeboden aan de minister van Financiën.

Jaarlilks behoort de Rekenkamer een opgave te verstrekken aan het Ministerie van

Financiën over de middelen die aan haar ter beschikking zijn gesteld en de uitputting

hiervan. De Rekenkamer heeft hier in 2020 aan voldaan.

Onderstaand zijn per kostencategorie de gebudgetteerde en gerealiseerde uitgaven

opgenomen.

Tabel 6: Gebudgetteerde en gerealiseerde uitgaven

Budget Uitgaven Onder Percen

uitputting -tage

Personeelskosten 5.772.20 4.272.60 1.499.593 25.98

0 7

Goederen en 2.026.26 -2.500 1.237.54 786.215 38.80

diensten 0 5 %

Kapitaaldienst 190.000 89.603 100.397 52.84

%
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BIJLAGE — SAMENVATTING UITGEBRACHTE RAPPORTEN

Jaarrekening Land 2018. Publicatie 17april2020

De Rekenkamer heeft de wettelijke taak om de jaarrekening van het Land te

onderzoeken, Op basis van het oordeel van de Rekenkamer kunnen de Staten de

jaarrekening vaststellen en decharge verlenen aan de ministers voor het gevoerde beleid.

Om een oordeel te kunnen geven over de jaarrekening 2018 van het Land heeft de

Rekenkamer twee centrale onderzoeksvragen geformuleerd, te weten:

1. Zijn de verplichtingen, de uitgaven en de ontvangsten in het jaar 2018 tot stand

gekomen in overeenstemming met de wet- en regelgeving (financiële rechtmatigheid)?;

2. Geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de financiële positie van het Land per

31 december 2018 en het resultaat over 2018?

De Rekenkamer heeft de volgende conclusies getrokken:

1. De verplichtingen, de uitgaven en de ontvangsten in 2018 zijn niet tot stand gekomen

in overeenstemming met de wet- en regelgeving.

De verplichtingen, de uitgaven en de ontvangsten zijn niet tot stand gekomen in

overeenstemming met de wet- en regelgeving. De basis voor dit oordeel is:

a. de verplichtingen, de uitgaven en de ontvangsten zijn niet tot stand gekomen in

overeenstemming met de vastgestelde landsbeg roting. De rechtmatigheidsfout

wegens de begrotingsoverschrijdingen bedraagt totaal NAf. 277,2 miljoen.

b. de verplichtingen en de uitgaven zijn ook niet tot stand gekomen volgens de andere

relevante wettelijke regelingen. De rechtmatigheidsfout bedraagt totaal

NAf. 353,7 miljoen. Deze fout bestaat grotendeels uit subsidies voor een

totaalbedrag van NAf. 261,7 miljoen die zijn verstrekt zonder de vereiste

subsidiebeschikkingen en overdrachten van totaal NAf. 59,1 miljoen die betaald

zijn zonder de onderliggende overeenkomsten.

c. de uitgaven en de ontvangsten waarvan het onzeker is of deze volgens de relevante

wettelijke regelingen zijn ontstaan. Deze rechtmatigheidsonzekerheid bedraagt

totaal NAf. 2.980 miljoen.
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2. De jaarrekening geeft geen getrouw beeld van de financiële positie van het Land per

31 december 2018 en het resultaat over 2018.

De basis voor dit oordeel is dat deze jaarrekening:

a. niet is opgesteld volgens alle betreffende bepalingen van de Landsverordening

Comptabiliteit 2010. De jaarrekening bevat NAf. 33,6 miljoen aan

getrouwheidsfouten en NAf. 3.011 miljoen aan getrouwheidsonzekerheden.

b. geen getrouwe weergave geeft van het gevoerde financieel beheer. De

jaarrekening bevat met betrekking tot de rechtmatigheid en de getrouwheid totaal

NAf. 664,5 miljoen aan fouten en NAf. 5.991 miljoen aan onzekerheden.

Omwille van een getrouw beeld mag de jaarrekening niet meer dan NAf. 17 miljoen aan

fouten en of onzekerheden bevatten.

Het oordeel van de Rekenkamer over de jaarrekening is als volgt:

1. De verplichtingen, de uitgaven en de ontvangsten in het jaar 201 8 zijn niet tot stand

gekomen in overeenstemming met de wet- en regelgeving (geen financiële

rechtmatigheid).

2. De jaarrekening geeft geen getrouw beeld van de financiële positie van het Land per

31 december 201 8 en het resultaat over 201 8. Derhalve is de Rekenkamer van

oordeel dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de financiële positie van

het Land per 31 december 2018 en het resultaat over 201 8. De gebruiker van deze

jaarrekening heeft dus geen juist inzicht ten aanzien van de financiële positie en het

resultaat van het Land. De Rekenkamer heeft deze jaarrekening niet goedgekeurd.

In het onderzoek is geconstateerd dat de vermelde tekortkomingen veroorzaakt worden

door het financieel beheer dat niet ordelijk en controleerbaar is.

De Rekenkamer heeft de Staten onder meer aanbevolen om er op toe te zien dat de

minister van Financiën alsook de Raad van Ministers de aan hen gegeven aanbevelingen

in het rapport zo spoedig mogelijk opvolgen, rekening houdende met de doelstelling van

een goedkeurende controleverklaring bij de iaarrekening 2021.

In het kader van de procedure hoor en wederhoor heeft de Rekenkamer op 31 maart

2020 het conceptrapport aan zowel de minister als de secretaris-generaal ad interim

van het Ministerie van Financiën aangeboden. Aan hen is gevraagd om uiterlijk 1 5 april
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2020 op het concept te reageren. De minister heeft aan de Rekenkamer aangegeven dat

het ministerie wegens de situatie rondom COVID-19 geen reactie kan geven op het

rapport. Ook is aangegeven dat een eventuele reactie op dit rapport opgenomen zal

worden in de memorie van toelichting van de ontwerp-landsverordening tot vaststelling

van de jaarrekening.

De Rekenkamer heeft het rapport bevattende de resultaten van haar bevindingen

inclusief de conclusies en aanbevelingen op 17 april 2020 aangeboden aan de Staten

en een exemplaar aan de minister van Financiën aangeboden. De aanbieding van het

rapport is geschied binnen de weffelijke vastgestelde termijn.

Hospital Nobo Otrobanda: Zorgaanbod. Publicatie 30 januari 2020

De Staten hebben de Rekenkamer per brief van 15 mei 2018 gevraagd om onderzoek

te doen naar het project Hospital Nobo Otrobanda. De Rekenkamer was reeds op eigen

initiatief een onderzoek begonnen. Het onderzoek is verdeeld in vijf deelonderzoeken

waarover in vier deelrapporten wordt gerapporteerd. Op

13 november 201 9 is rapport aan de Staten uitgebracht over het eerste deelrapport

waarin over het eerste en tweede deelonderzoek is gerapporteerd, te weten ‘Bouw’ en

‘Transitie’. In 2020 is het deelrapport over deelonderzoek 3 uitgebracht.

De onderzoeksvraag van deelonderzoek 3 ‘Uitputting begroting’ luidt:

Voorziet het nieuwe ziekenhuis in de zorgbehoefte van het Land en past het in de structuur

van de ziekenhuiszorg van het Land?

Geconcludeerd is dat om te bepalen of het werkelilke zorgaanbod van het ziekenhuis

voorziet in de zorgbehoefte aan ziekenhuiszorg inzicht in de actuele zorgbehoefte van

Curaçao noodzakelilk is. Ook ziin actuelere schattingen van de verwachte zorgbehoefte

vereist om beter inzicht te verkriigen en daarmee rekening te kunnen houden of op termiln

sprake zal zijn van een tekort of overschot aan zorgaanbod.

Ook is geconcludeerd dat het nog te vroeg is om te beoordelen of het nieuwe ziekenhuis

past in de structuur van de ziekenhuiszorg. Er wordt namelijk nog steeds vorm gegeven

aan de gekozen structuur van de ziekenhuiszorg. De centrale regiefunctie is nog niet

ingebed in het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (hierna: GMN). Het

Geïntegreerd Medisch Specialistisch Bedrilf, inclusief de indienstneming van alle
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specialisten in loondienst, wordt gestaag gerealiseerd. Of er dan voldoende

spreekuureenheden in het ziekenhuis zullen zijn voor alle specialisten hangt af van de

effectiviteit van het ingezette beleid.

Aan de Staten is aanbevolen om binnen afzienbare termijn een uitgebreid onderzoek

naar de zorgbehoefte te laten doen waarbij niet alleen de zorgbehoefte van de

ziekenhuiszorg (tweedeli~nszorg) in kaart wordt gebracht maar ook van de eerstelijnszorg

en derdelijnszorg en de onderlinge samenhang van deze drie. Ook is aanbevolen dat de

minister van GMN een plan van aanpak opstelt waarin onder andere het tijdspad wordt

aangegeven waarin de satellieten de beoogde vorm zullen hebben, de volledige

functieverdeling is geformaliseerd en de samenwerkingsprotocollen, -verbanden en

afspraken over kwaliteitssystemen tot stand zijn gekomen. Tot slot zou ook inzicht gegeven

moeten worden welke maatregelen zijn getroffen om te waarborgen dat het nieuwe

ziekenhuis complexe en risicovolle oogoperaties (zorgzwaarte ASA 12 3-4-5) kan

uitvoeren en de polikliniekfunctie van het specialisme KNO uiteindelijk in het nieuwe

ziekenhuis wordt ingevuld.

In het kader van ambtelijk hoor en wederhoor is het conceptrapport op 14 november

201 9 aangeboden aan het bestuur van SONA met het verzoek om binnen twee weken

te reageren. Na een toegekend verzoek tot verlenging van de reactietermijn is op

2 december 201 9 een reactie van SONA ontvangen.

Het conceptrapport is eveneens op 14 november 201 9 in het kader van ambtelijk hoor

en wederhoor aan de SG van het Ministerie van GMN en aan de MRT aangeboden met

het verzoek om binnen twee weken te reageren. Ook is de minister van GMN op

15 november 201 9 schriftelijk op de hoogte gesteld van de aanbieding aan de SG en

de gestelde reactietermijn. Op verzoek heeft de Rekenkamer uitstel tot 2 december 2019

verleend aan de SG. Laatstgenoemde heeft de Rekenkamer vervolgens op die datum

meegedeeld dat geen reactie gegeven kan worden op het conceptrapport en verwezen

naar de MRT die het project coördineert.

Omdat de reactietermijn voor de ambtelijke hoor en wederhoorfase was verstreken heeft

de Rekenkamer het conceptrapport op 11 december 201 9 s’ochtends voor bestuurlijk

12 American Society of Anesthesiologists; Zorgzwaorte 3: betreft de patiënt met een ernstige systematische

ziekte. Zorgzwaarte 4: betreft de patiënt met een ernstige systematische ziekte dat levensbedreigend is.
Zorgzwaarte 5: betreft de patiënt met een levensbedreigende ziekte die alleen met een ingreep zal
overleven.
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hoor en wederhoor aan de minister van GMN en de RvC van SONA aangeboden met het

verzoek om uiterlijk binnen een week eventueel commentaar op het rapport aan de

Rekenkamer te verstrekken, Op 11 december 201 9 in de namiddag is alsnog een

ambtelilke reactie van de MRT ontvangen. Bil brief van 1 2 december 201 9 heeft de

Rekenkamer de MRT verzocht om haar uiterlilk woensdag 1 8 december 201 9 (de

uiterlijke reactiedatum in het kader van bestuurlilk hoor en wederhoor) een schriftelilke

toelichting alsmede de onderliggende documenten betreffende ziln reactie te doen

toekomen, gezien de deadline en afspraken met de Staten terzake. De minister van GMN

heeft op 12 december 201 9 uitstel gevraagd tot uiterlijk 7 lanuari 2020. Gezien de

afspraak met de Staten om het rapport uiterlilk eind december 201 9 te publiceren heeft

de Rekenkamer het uitstel in eerste instantie verleend tot uiterlilk 27 december 2019 en,

na een reactie van de minister, tot 7 lanuari 2020. Op 1 0 lanuari 2020 is een

gezamenlijke reactie ontvangen van de MRT (in het kader van ambtelilk hoor en

wederhoor) en de minister van GMN (in het kader van bestuurlilk hoor en wederhoor) met

onderliggende documenten die relevante actuele informatie bevatten. Nadat deze

informatie is verwerkt is het rapport op 30 lanuari 2020 aan de Staten aangeboden.

Bachelor Opleiding in Policing. Publicatie 5 maart 2020

De Rekenkamer heeft een onderzoek gedaan naar de rechtmatig- en doelmatigheid van

de uitbesteding van de opleiding ‘Bachelor in policing’. Het onderzoek was verricht op

verzoek van de Staten nadat de Staten in een motie aan de regering hebben

aangedrongen om het implementatietralect ten aanzien van deze opleiding stop te zetten

en de Rekenkamer een diepgaand onderzoek hiernaar te laten instellen.

Uit het onderzoek heeft de Rekenkamer geconcludeerd dat de uitbesteding van de

ontwikkeling en verzorging van de opleiding niet rechtmatig alsook niet doelmatig is

verlopen. Onze conclusie was gebaseerd op het feit dat de toenmalige minister van

Justitie bil het voorbereiden van het verzoek voor de uitbesteding van de opleiding, de

bepalingen in de wet- en regelgeving alsook de doelmatigheidseisen niet in voldoende

mate in acht heeft genomen voordat hij het voorstel aan de Raad van Ministers heeft

aangeboden.
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Daarnaast blilkt dat de regering bil haar besluit om de opleiding uit te besteden niet is

nagegaan of deze uitbesteding aan alle bepalingen in de wet- en regelgeving en aan

alle doelmatigheidseisen voldeed.

Ten aanzien van de rechtmatigheid is gebleken dat de regering niet de bevoegdheid

had om op grond van het ‘Tijdelijk landsbesluit opleidingen Opleidingsinstituut

Rechtshandhaving en Veiligheidszorg’ de opleiding uit te besteden aangezien artikel 1

van het Tijdelijk landsbesluit een niet-mandateringsbevoegdheid van de regering in

houdt.

Bovendien heeft de regering afgeweken van de vereiste van een openbare aanbesteding

voor de opleiding, zonder dat de toenmalige minister van Financiën de afwijking vooraf

heeft goedgekeurd middels een ministeriële beschikking. De afwijking is achteraf na de

uitbesteding goedgekeurd.

Verder heeft de regering zich niet ervan overtuigd dat met het accorderen van het

verzoek van de toenmalige minister van Justitie voldaan werd aan de

doelmatigheidscriteria aangezien zij niet in voldoende mate rekening heeft gehouden met

de aspecten van zuinigheid, efficiëntie en effectiviteit.

Door zich niet ervan te verzekeren dat de toenmalige minister de kosten voor de

uitbesteding van de opleiding zo laag mogelijk zou houden heeft de regering geen

zuinigheid betracht. Eveneens is de regering ingegaan op het verzoek van de toenmalige

minister om de opleiding uit te besteden zonder een onderbouwing dat dit verzoek aan

de bezuinigheidscriteria voldeed.

Voor wat betreft het aspect van efficiëntie is gebleken dat regering hiermee niet

voldoende rekening heeft gehouden aangezien de regering alvorens de opleiding uit te

besteden, de toenmalige minister van Justitie niet heeft laten nagaan of de opleiding

overlapping kon hebben met een mogelijke opleiding van het Opleidingsinstituut

Rechtshandhaving en Veiligheidszorg. Evenmin heeft de regering de toenmalige minister

op een deugdelijke manier laten zorgdragen voor de beschikbare financiële middelen

ter waarborging van de duurzaamheid van de opleiding.

Ten slotte heeft de regering de effectiviteit van het uitbesteden van de opleiding niet in

haar beslissing meegenomen aangezien de toenmalige minister van Justitie niet is

uitgegaan van het opleidingsplan van de Korpspolitie om de opleidingsbehoeften in kaart
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te brengen. Als gevolg hiervan heeft hij de doelstellingen van de opleiding niet laten

afstemmen met de door het Korps geformuleerde opleidingsdoelstellingen.

Op basis van het bovenstaande is de Rekenkamer tot het oordeel gekomen dat zowel de

toenmalige minister van Justitie als de regering niet conform de zorgvuldigheidsnorm van

behoorlijk bestuur hebben gehandeld ten aanzien van de gevolgde procedure om de

opleiding uit te besteden.

Het rapport is op 1 5 november 201 9 aangeboden aan de Secretaris Generaal (hierna:

SG) van het Ministerie van Justitie, de toenmalige minister van Verkeer, Vervoer en

Ruimtelijke Planning, de directeur van de ICUC Int, en de toenmalige minister van Justitie.

Op verzoek van de SG van het Ministerie van Justitie is uitstel verleend om te reageren

op het conceptrapport. Hierna werd het conceptrapport, na het doorvoeren van enkele

aanpassingen in ianuari 2020, wederom aangeboden voor een reactie. Ook op deze

aangepaste versie is uiteindelijk geen reactie ontvangen. Van de toenmalige minister van

Justitie en de directeur van de ICUC Int, is wel een reactie ontvangen.

Nadat wij de reactie van de toenmalige minister hebben ontvangen en verwerkt in het

conceptrapport, is de aangepaste versie weer naar hem gestuurd voor commentaar.

Zowel de reactie van de toenmalige minister van Justitie als die van de directeur van de

ICUC Int, zijn voor zover relevant en onderbouwd door ons meegenomen en is het

conceptrapport aan de hand daarvan aangepast. Een gedeelte van dit rapport ten

aanzien van het Reglement en de landsverordening Integriteit (kandidaat-) ministers werd

ook aan de toenmalige minister van VVRP aangeboden voor commentaar waarop wij op

23 december 201 9 een reactie hebben ontvangen.

Aan de toenmalige minister van Financiën is, mede op zijn eigen verzoek, een gedeelte

van het rapport op 21 februari 2020 naar hem verzonden met het verzoek om alsnog

commentaar te geven op de bevindingen aangezien hij tijdens het onderzoek noch

beschikbaar was voor een interview noch om onze vragen te beantwoorden. Desondanks

hebben wil geen reactie van hem ontvangen.

Na verwerking van de ontvangen reactie van de bovenvermelde actoren hebben wij het

conceptrapport inclusief conclusies en aanbevelingen op 21 februari 2020 aangeboden

aan de minister van Justitie. Tot het moment van uitbrengen van het rapport aan de Staten

is geen reactie ontvangen.
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De Rekenkamer heeft het rapport op 5 maart 2020 aangeboden aan de Staten en een

exemplaar is op basis van professional courtesy aan de minister van Justitie aangeboden.

Curaçciohuis. Publicatie 1 december 2020

Op verzoek van de Staten heeft de Rekenkamer onderzoek gedaan naar de

rechtmatigheid en doelmatigheid van de aankoop en de verkoop van de kantoorpanden

en ambtswoning van het Land in Den Haag, Nederland die door het Kabinet van de

Gevolmachtigde Minister van Curaçao (hierna: KGMC) beheerd worden.

Uit het onderzoek is gebleken dat de verkoop van de panden alsook de aankoop van

het pand noch rechtmatig noch doelmatig zijn verlopen.

Met betrekking tot de rechtmatigheid van de verkoop van de panden heeft de

Rekenkamer onder andere geconstateerd dat de toenmalige Gevolmachtigde Minister

een voorlopige overeenkomst heeft gesloten voor de verkoop van drie panden voor een

totaalbedrag van bilna NAf. 6,5 milloen zonder dat zil bil landsbesluit daartoe

gemachtigd was. Doordat de Staten geen goedkeuring hadden gegeven voor de

verkoop werd de overeenkomst ontbonden.

Voor wat betreft de doelmatigheid van de verkoop heeft de Rekenkamer onder meer

geconstateerd dat het kabinet niet voldoende heeft onderbouwd waarom de panden

verkocht moesten worden. Ook blijkt niet dat vooraf is onderzocht of met de verkoop van

de panden het voorgenomen doel van de regering dan wel van het kabinet zou worden

gerealiseerd.

De Rekenkamer heeft met betrekking tot de rechtmatigheid van de aankoop onder

andere geconstateerd dat de toenmalige Gevolmachtigde Minister op het moment van

het sluiten van de koopovereenkomst daar niet toe gemachtigd was. Daarnaast zijn in het

machtigingslandsbesluit de financiële gevolgen van de aankoop voor het Land niet

opgenomen.

Voor wat betreft de doelmatigheid van de aankoop van het pand heeft de Rekenkamer

onder meer geconstateerd dat de voorbereiding van de aankoop zonder een formele

goedkeuring van de Raad van Ministers voor een gezamenlijke huisvesting met de

Stichting Studiefinanciering en het Toeristenbureau, beide gevestigd in Nederland, is
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verlopen. Bovendien heeft de aanschaf en inrichting van het nieuwe pand het kabinet

NAf. 700.681 meer gekost dan verwacht was.

De Rekenkamer concludeert uit haar bevindingen dat de verkoop en aankoop van de

panden het Land in totaal NAf. 3.647.482 extra hebben gekost. Dit mede gezien het feit

dat blijkt dat de aankoop van dit nieuwe pand meer heeft gekost dan de renovatiekosten

blijkende uit de taxatierapporten. Bovendien kampt het Land met extra kosten voor het

behoud van de kantoorpanden die niet meer in gebruik zijn door het kabinet en hun

onderhoudsstaat steeds verslechtert.

Het rapport is op 1 2 en 1 3 augustus 2020 in het kader van wederhoor aangeboden aan

de diverse actoren die een belangrijke rol hadden in het proces van aankoop danwel

verkoop van de panden, te weten het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van

Curaçao, de toenmalige Gevolmachtigde Minister, de toenmalige Minister President en

de huidige ministers van het Ministerie van Algemene Zaken en Verkeer, Vervoer en

Ruimtelijke Planning (hierna: VVRP). De onderdelen van het conceptrapport die betrekking

hebben op de input van de Ministeries van Algemene Zaken, Financiën en VVRP zijn aan

de betreffende Secretarissen Generaal aangeboden voor eventueel commentaar.

Slechts met de toenmalige jurist van het KGMC kon geen wederhoor worden toegepast.

Getracht werd om in contact te treden met de persoon die toentertijd de functie van jurist

had bil het KGMC zodat ook aan haar het conceptrapport kon worden aangeboden voor

wederhoor, echter zonder resultaat.

Het rapport werd op 22 oktober 2020 in het kader van bestuurlijk hoor en wederhoor

aangeboden aan de ministers van Algemene Zaken en VVRP. Van geen van hen is een

reactie ontvangen. Het rapport is op 1 december 2020 zonder een bestuurlijke reactie

uitgebracht aan de Staten en een exemplaar is op basis van professional courtesy aan de

betreffende ministers aangeboden.

Het rapport is in de vergadering van de Centrale Commissie van de Staten op 26 januari

2021 behandeld. Tijdens deze vergadering hebben enkele Statenleden vragen gesteld

die de Rekenkamer in de vervolgvergadering van 29 januari 2021 heeft beantwoord.
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Landsioterij: Geautomatiseerde omgeving. Publicatie 1 5 december 2020

De Landsloterij is bil wet aangewezen om de staatsloterij te organiseren. In de wet is ook

voorgeschreven dat de Landsioterij jaarlijks verantwoording moet afleggen via een

rekening van ontvangsten en uitgaven. Deze rekening moet door de Rekenkamer worden

goedgekeurd alvorens het door de Staten kan worden geaccordeerd.

Als voorbereiding op de controle van de rekeningen van de Landsloterij heeft de

Rekenkamer een onderzoek uitgevoerd op de geautomatiseerde systemen die de

bedrijfsvoering van de organisatie ondersteunen. Het gaat hierbij om het

geautomatiseerde lotenreg istratiesysteem en financiële systeem. Vanuit deze systemen

wordt informatie aangeleverd voor de financiële verslaglegging en de jaarlijks op te

stellen rekening van ontvangsten en uitgaven. In dit kader is de betrouwbaarheid van de

werking van deze systemen van belang ten einde te garanderen dat de informatie in de

jaarrekening overeenkomen met de werkelijkheid. Dit onderzoek behelst de periode

2010 tot en met 2017 omdat de jaarrekening 2017 de laatst gecontroleerde

jaarrekening van de Landsloterij betreft.

De Rekenkamer heeft onderzocht of de beheersingsmaatregelen rondom de

geautomatiseerde systemen van voldoende kwaliteit waren zodat zekerheid kan worden

verkregen over de betrouwbaarheid van de informatie voortvloeiende uit deze systemen.

Uit het onderzoek is gebleken dat niet alle beheersingsmaatregelen rondom deze

systemen altijd voldoende waren om de betrouwbaarheid van de informatie te

garanderen. Zo beschikte de Landsloterij gedurende de periode 201 0 tot en met 2017

niet over een vastgesteld informatiebeveiligingsbeleid. Daarnaast zijn er diverse

tekortkomingen geconstateerd die een effectieve werking van het lotenregistratiesysteem

konden belemmeren. Hierdoor bestond er geen zekerheid over de betrouwbaarheid van

de informatie uit dit systeem in de onderzoeksperiode en waren aanvullende

werkzaamheden nodig om de jaarrekeningen te controleren.

In het jaar 201 9 heeft de Landsioterij diverse acties ondernomen om de

beheersingsmaatregelen te versterken en is hier nog mee bezig. Een belangrijke stap was

het introduceren van een informatiebeveiligingsbeleid met de bijbehorende werkwijzen.

De beheersmaatregelen die de kwaliteit van de informatieverwerking in het financieel

systeem moeten waarborgen zijn in maart 2020 door de Rekenkamer onderzocht en
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toereikend bevonden. De Rekenkamer juicht toe dat de Landsioteril concreet actie

onderneemt om de betrouwbaarheid van haar informatievoorziening te blijven verhogen.

Het rapport is in het kader van hoor en wederhoor op 7 oktober 2020 aangeboden aan

de directeur van de Landsioteril voor ziin reactie. Op 23 oktober hebben wil een reactie

van de directeur ontvangen waarin hil aangeeft welke acties hij zal ondernemen om de

tekortkomingen weg te werken.

Op 3 november 2020 is het conceptrapport met bevindingen, conclusies en

aanbevelingen aangeboden aan de minister van Financiën en de Raad van Toezicht en

Advies (hierna: RvTA). Na het verzoek op 11 november tot uitstel heeft de RvTA op

26 november 2020 een reactie gegeven op het concept.

Tot op het moment von aanbieding van het rapport aan de Staten hebben wil geen

reactie ontvangen van de minister van Financiën.

Het rapport is op 1 5 december 2020 aangeboden aan de Staten. Een exemplaar is op

basis van professionol courtesy aan de RvTA van de Landsloterij en de minister van

Financiën aangeboden.
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Incidentele subsidies aan Fundashon Formashon i Alegria Despues di Skol, Centra Social

y Deportivo Barber en Fundashon Centro di Victory Boys. Publicatie 22 december 2020

Op verzoek van de Staten heeft de Rekenkamer onderzoek gedaan naar de

rechtmatigheid en de doelmatigheid van de toegekende middelen (subsidies) door het

Land aan drie instellingen. De totale subsidie ad

NAf. 1 .064.600 is betaald tussen oktober 201 0 en april 2011. Hiervan is NAf. 50.000

aan ‘Fundashon Formashon i Alegria Despues di Skol’ toegekend en uitbetaald,

NAf. 985.000 aan ‘Centra Social y Deportivo Barber’ en NAf. 29.600 aan ‘Fundashon

Centro di Victory Boys’. Het onderzoek heeft zich gericht op de vraag of het proces vanaf

de aanvraag tot en met de vaststelling van de subsidie is verlopen in overeenstemming

met de geldende wet- en regelgeving en of deze drie instellingen de ontvangen publieke

middelen hebben aangewend voor het doel waarvoor deze zijn toegekend. De

Rekenkamer heeft de volgende conclusies getrokken:

De aanvragen zijn in behandeling genomen terwijl deze niet voldeden aan tijdigheid- en

het volledigheidsaspect zoals voorgeschreven in de Nota Subsidiebeleid. Bij de

toekenning van de subsidie aan deze drie instellingen is afgeweken van de regels in deze

nota zonder vermelding van reden hiervoor.

De subsidies aan deze instellingen zijn niet rechtmatig verstrekt daar niet is voldaan aan

alle bepalingen in de wet- en regelgeving en de procedures van uitbetaling,

verantwoording, toezicht en vaststelling van subsidies.

Inzake de doeltreffendheid heeft de regering niet bewaakt of de toegekende subsidies

aan dit beginsel voldoen. Dit principe verwijst naar het behalen van de vooropgestelde

doelstellingen en de verwachte resultaten. De ‘Centra Social y Deportivo Barber’ heeft in

tegenstelling tot de twee andere instellingen de vooropgestelde doelstellingen en de

verwachte resultaten niet behaald. Voorts is van het totaal door hen ontvangen bedrag

van NAf. 985.000 een bedrag van NAf. 272.752 niet aan de hand van onderliggende

facturen gestaafd.

Door niet volgen van de Nota Subsidiebeleid, het niet voldoen aan de bepalingen

opgenomen in de Subsidieverordening en de relevante procedures/richtlijnen opgenomen

in het handboek ‘AO-Procedure Aangaan van Financiële Verplichtingen’ en de

doeltreffendheidscriteria bil de verstrekking van deze subsidies, heeft de regering niet

conform de zorgvuldigheidsnorm van behoorlijk bestuur gehandeld.
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De Rekenkamer heeft de Staten aanbevolen om, gezien de resultaten van dit onderzoek

op de rechtmatigheidstoetsing en rekening houdend met de resultaten van een eerder

door haar uitgebracht rapport in iuni 201 8, erop toe te zien dat het Ministerie van

Onderwils, Wetenschap, Cultuur en Sport (hierna: OWCS) de in 201 8 door de

Rekenkamer voorgedragen aanbevelingen uitvoert.

De Staten zijn ook aanbevolen om de Raad van Ministers erop te wilzen dat de Ministeries

van OWCS en Financiën de bepalingen en de procedures opgenomen in de

Subsidieverordening en de AO-procedures Aangaan van Financiële Verplichtingen, bil

het verstrekken van subsidies moeten volgen. Ofwel dienden de Staten de regering ter

verantwoording te roepen inzake het feit dat de regering achteraf het onrechtmatig

gebruik van de subsidie door ‘Centro Social y Deportivo Barber’ rechttrekt door akkoord

te gaan met de bestemmingswijziging. Verder zijn de Staten aangeraden om de minister

van OWCS ter verantwoording op te roepen voor het niet naleven van de

subsidievoorwaarden.

Tot slot ziin de Staten aanbevolen om van de minister van OWCS te eisen ervoor te

zorgen dat ‘Centro Social y Deportivo Barber’ het bedrag van NAf. 272.752 binnen een

door de regering vastgestelde termijn terugstort op de rekening van de overheid, voor

zover de besteding van deze gelden niet aan de hand van onderliggende documenten

worden onderbouwd.

Het conceptrapport is op 24 november 2020 voor bestuurlijk hoor en wederhoor aan de

minister van OWCS en de minister van Financiën aangeboden. De Rekenkamer heeft

echter geen reactie van de minister van OWCS ontvangen, maar wel die van de minister

van Financiën (op 8 december 2020).

Op 22 december 2020 is het rapport aan de Staten aangeboden en een exemplaar is

op basis van professional courtesy aan de minister van OWCS en de minister van Financiën

aangeboden. Op verzoek van de Staten heeft de Rekenkamer op 29 lanuari 2021 een

virtuele presentatie gegeven aan de Centrale Commissie over dit onderzoek.
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Hospital Nobo Otrobanda: Uitputting begroting. Publicatie 30 december 2020

De Staten hebben de Rekenkamer per brief van

15 mei 2018 gevraagd om onderzoek te doen naar het project Hospital Nobo

Otrobanda. De Rekenkamer was reeds op eigen initiatief een onderzoek begonnen. Het

onderzoek is verdeeld in vijf deelonderzoeken waarover in vier deelrapporten wordt

gerapporteerd. In november 201 9 is rapport aan de Staten uitgebracht over het eerste

deelrapport waarin over het eerste en tweede deelonderzoek is gerapporteerd, te weten

‘Bouw’ en ‘Transitie’. In 2020 is naast het deelrapport over de deelonderzoek 3 ook het

deelonderzoek 4 uitgebracht. De onderzoeksvraag van deelonderzoek 4 luidt:

Vallen de totale kosten van het project binnen de daarvoor vastgestelde begroting?

Met ‘begroting’ worden twee begrotingen bedoeld, namelijk als eerste de door de Staten

vastgestelde begroting, inclusief suppletoire begrotingen waarin het Land de

projectuitgaven heeft begroot (hierna de landsbegroting genoemd). De tweede

begroting is de afgesproken projectbegroting voor SONA om het project uit te voeren.

Voor wat betreft de landsbeciroting heeft de Rekenkamer geconcludeerd dat het Land

bil het verstrekken van financiële middelen aan SONA in de Nos Hospital Nobo13

periode, binnen de door de Staten vastgestelde begroting inclusief suppletoire

begrotingen is gebleven. Over de HNO periode heeft de Rekenkamer geconcludeerd

dat het budgetrecht van de Staten is uitgehold en onvoldoende is onderkend:

1. Uitgaven waarvan al bekend was dat die zouden moeten plaatsvinden zijn in eerste

instantie niet begroot via de normale regels, namelijk in de oorspronkelijke begroting

die door de Staten moet worden vastgesteld. In principe moeten

begrotingswijzigingen gedurende het jaar zoveel mogelijk middels suppletoire

begrotingen plaatsvinden. Daarvoor zijn in de we? drie vaste momenten vastgesteld.

Pas als deze drie momenten al zijn geweest, en tussendoor of daarna een dringende

behoefte optreedt, zou op grond van artikel 47 kunnen worden afgeweken. Ook in

geval van wijziging van de begroting door vaststelling van de iaarrekening bij

landsverordening moet zoveel mogelijk worden voorkomen dat daarin nieuwe

begrotingswijzigingen worden meegenomen die eerder gedurende het dienstjaar tot

stand hadden moeten komen. Zo is in 2017, 2018 en 2019 in eerste instantie nihil

13 Aanduiding van de bouw van het ziekenhuisproiect in 2011.
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begroot voor het project terwijl bekend was dat nog respectievelijk

NAf. 70,4 miljoen, NAf. 71 miljoen en NAf. 1 9,6 miljoen aan SONA overgemaakt

moest worden.

2. Voor geen van de begrotingswijzigingen ex artikel 47 lid 3, totaal NAf. 1 42,2

miljoen, is de wettelijke procedure gevolgd waardoor de Staten niet vooraf zijn

geïnformeerd. De Staten worden dus pas achteraf geconfronteerd met deze

wijzigingen en zo voor een voldongen feit geplaatst.

3. Er hebben uitgaven voor NAf. 29,8 miljoen plaatsgevonden zonder dat deze uitgaven

waren gedekt door een begroting.

De Staten zijn geadviseerd om de minister van Financiën te wijzen op de correcte naleving

van de comptabiliteitsregels. Dat betekent dat uitgaven tijdig moeten worden begroot en

wijzigingen gedurende het jaar zoveel mogelijk via de suppletoire begrotingen tot stand

komen. Bovendien behoort, indien een onverwacht dringende behoefte optreedt en een

wijziging ex artikel 47 lid 3 van de Lv C-201 0 noodzakelijk is, een ontwerp

landsverordening te worden opgesteld en de Staten via de Gouverneur geïnformeerd te

worden. Bij de controle van de jaarrekeningen heeft de Rekenkamer laatstgenoemde

tekortkoming overigens ook al aangekaart.

Voor wat betreft de projectbearotina heeft de Rekenkamer over de NHN periode

geconcludeerd dat SONA binnen het budget is gebleven bij de bestedingen. Dit komt met

name omdat nog geen concreet budget was toegekend. Over de HNO periode heeft de

Rekenkamer geconcludeerd dat van de zijde van SONA het projectbudget op basis van

de eindafrekening is overschreden met NAf. 87,6 miljoen doordat niet gebudgetteerde

uitgaven hebben plaatsgevonden. Dit is in belangrijke mate toe te schrijven aan de

vertragingen gedurende de uitvoering van het project en het niet geldig zijn van de

eerdere toegekende vrijstelling van invoerrechten en omzetbelasting.

Verder is over de HNO periode geconcludeerd dat HNO TE en HNO VB respectievelijk

over minimaal NAf. 73,7 miljoen en NAf. 53 miljoen aan projectuitgaven verantwoording

moeten afleggen. Pas als het uiteindelijke bedrag aan projectuitgaven van deze organen

bekend is en definitief is afgerekend met deze entiteiten kan een uitspraak worden

gedaan over de totale budgetoverschri~ding van het project. Ook is geconcludeerd dat

de toekomstige rol van het Land ten opzichte van HNO TE en HNO VB onduidelijk is

waardoor niet gewaarborgd is dat over de afwikkeling financiële verantwoording zal

worden afgelegd aan het Land en laatstgenoemde middels haar controleorganen
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onderzoek daarnaar kan verrichten. Het risico bestaat dat het Land die verantwoording

ook niet kan afdwingen daar niet het Land maar HNO Holding de directe en enige

aandeelhouder is van de vennootschappen. Tot slot wordt geconcludeerd dat het niet

kunnen beschikken over alle relevante informatie en het nog steeds ontbreken van

noodzakelijke besluitvorming in deze eindfase van het project het onduidelijk blijft wat

uiteindelijk de financiële impact van dit project is voor de begroting van het Land.

Duidelijk is wel geworden dat in dit stadium de belangen van het Land nog onvoldoende

zijn gewaarborgd.

Aan de Staten ziin de volgende aanbevelingen gedaan:

1. de ministers van GMN en Financiën te vragen om helderheid over de financiële

verantwoording van de bestedingen door de HNO entiteiten, waaronder de feitelijke

hoogte van de projectkosten en de financiering van deze kosten;

2. de ministers van GMN en Financiën te vragen of in de tussentijd de belangen van het

Land, in geval van een mogelijke vervreemding van het ziekenhuis gebouwencomplex

en/of van de aandelen in de HNO entiteiten, voldoende zijn gewaarborgd en zo la

op welke wilze;

3. de minister van GMN te vragen om de uitkomsten van de controle van de

verantwoordingen over de NHN periode (201 1-2015) en de HNO periode tot en

met 201 8 aan de Staten ter beschikking te stellen;

.4• de minister van GMN te vragen om de gecontroleerde eindafrekening van SONA

aan de Staten ter beschikking te stellen;

5. de minister van GMN te vragen om de verantwoording door SONA over de

pro~ectuitgaven in 201 9, zodra deze gecontroleerd is, aan de Staten ter beschikking

te stellen;

6. de minister von GMN te vragen om de Staten te informeren wanneer de

eindafrekening door de HNO entiteiten kan worden verwacht én de minister ook te

vragen om deze eindafrekening plus bijbehorende controleresultaten aan de Staten

ter beschikking te stellen zodra deze zijn opgest~ld;

7. de ministers van GMN en Financiën te vragen de governance structuur van de HNO

entiteiten dusdanig te veranderen dat voldaan is aan de adviezen van SBTNO of toe

te lichten waarom niet aan deze adviezen is voldaan;

8. duidelijke afspraken te maken met de entiteiten over het afleggen van financiële

transparantie en verantwoording;
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9. bil de toerekening en toedeling van de (meer)uitgaven aan het project ook rekening

te houden met de projectuitgaven in de NHN periode daar deze weliswaar geen

deel uitmaken van de HNO periode maar wél onderdeel zijn van het

ziekenhuisproject.

In het kader van ambtelijk hoor en wederhoor is het conceptrapport op 27 oktober 2020

aangeboden aan het bestuur van SONA, aan de SG van het Ministerie van GMN en aan

de SG a.i. van het Ministerie van Financiën met het verzoek om binnen twee weken te

reageren. De Rekenkamer heeft op 11 november 2020 zowel de reactie van SONA als

van het Ministerie van Financiën ontvangen. Van de SG van het Ministerie van GMN is

geen reactie ontvangen. Omdat sprake was van een lopend project had SONA inmiddels

de concepteindafrekening van het project opgesteld. De reactie van SONA hield dan ook

een verzoek in om de financiële gegevens van SONA in het conceptrapport aan te passen

omdat inmiddels vaststond dat de eindafrekening van SONA aan het Land over de

periode 2011-2020 zou afwijken van eerdere rapportages. In tegenstelling tot eerdere

rapportages van SONA was in de concepteindafrekening geen onderscheid gemaakt

tussen de projectuitgaven tijdens de NHN periode en de uitgaven in de HNO periode.

De Rekenkamer had dit onderscheid in haar rapport wel gemaakt omdat beide perioden

elk hun eigen projectbudget afspraken met het Land kennen en moest dus zelf de cijfers

uit de concepteindafrekening onderscheiden naar genoemde perioden wat geen

eenvoudige exercitie bleek te zijn. Voor wat betreft de reactie van het ministerie van

Financiën was een veelheid aan documenten ontvangen met relevante en actuele

informatie die ook in het conceptrapport is verwerkt. In het kader van bestuurlijk hoor en

wederhoor is het aangepaste conceptrapport op 27 november 2020 aangeboden aan

de RvC van SONA en aan de ministers van GMN en van Financiën met het verzoek om

binnen een week te reageren. Op 4 december 2020 is de reactie van de RvC en het

Bestuur van SONA ontvangen met het verzoek om de cijfers uit de definitieve

eindafrekening die inmiddels gereed was en voorzien van een controleverklaring van de

accountant, in haar definitieve rapport te verwerken. Ook in dit geval moest de

Rekenkamer de cijfers uit de concepteindafrekening eerst onderscheiden naar de NHN

en de HNO periode.

De minister van GMN heeft op 2 december 2020 via de MRT om een verlenging van de

reactietermijn met twee weken gevraagd. Dat betekende dat de reactie uiterlijk
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1 8 december 2020 zou worden gegeven. De Rekenkamer heeft de MRT op 3 december

meegedeeld dat de termijn verlengd werd tot 1 4 december 2020, dit mede gezien de

afspraken met de Staten over de datum van rapportage. Een andere afweging om een

kortere verlenging toe te kennen was dat de minister eerder op 28 oktober 2020, in

verband met de aanbieding van het conceptrapport voor ambtelilk hoor en wederhoor,

was gevraagd om zorg te dragen dat de feitencheck in die fase zou plaatsvinden. Dit

om te voorkomen dat in de bestuurlilke hoor en wederhoor fase informatie zou worden

aangedragen die de Rekenkcimer vervolgens nog zou moeten verifiëren en/of verwerken

in het rapport. Ondanks de verlenging van de termiln is geen tijdige reactie van de

minister van GMN op het conceptrapport ontvangen.

Van de minister van Financiën is geen reactie ontvangen.

De Rekenkamer heeft het rapport op 30 december 2020 aan de Staren aangeboden. In

haar rapport heeft de Rekenkamer voor wat betreft de landsbecirotinci geconcludeerd

dat het L.and bil het verstrekken van financiële middelen aan SONA in de NF-IN periode

binnen de door de Staten vastgestelde begroting inclusief suppletoire begrotingen is

gebleven. Over de HNO periode heeft de Rekenkamer geconcludeerd dat het

budgetrecht van de Staten is uitgehold en onvoldoende is onderkend:
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