














































































































































 

 

 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
 

 

Aan de Ministerraad van Sint Maarten 
 

 

A. Verklaring over de in het jaarrapport opgenomen jaarrekening 2020 

van het Land Sint Maarten 

 

Wij hebben opdracht gekregen de jaarrekening 2020 van het Land Sint Maarten (hierna: de jaarrekening) te 

controleren. Ons oordeel over het boekjaar 2020 is uitgesplitst in twee separate categorieën, zijnde de 
getrouwheid en de financiële rechtmatigheid van de jaarrekening. Wij geven geen oordeel over de 

getrouwheid van de in dit jaarrapport opgenomen jaarrekening. Ten aanzien van de financiële 

rechtmatigheid geven we een afkeurend oordeel. 
 

Naar ons oordeel: 

 
 kunnen wij geen oordeel geven over de getrouwheid van de jaarrekening 2020 van het Land Sint Maarten 

vanwege het belang van de aangelegenheden die worden beschreven in de paragraaf “Basis voor onze 

oordeelonthouding ten aanzien van de getrouwheid”. Wij zijn niet in staat geweest om voldoende en 
geschikte controle informatie te verkrijgen om daarop ons controleoordeel te kunnen baseren bij de 

jaarrekening als geheel.  

 voldoen de in de jaarrekening 2020 van het Land Sint Maarten verantwoorde baten, lasten en 
balansmutaties, vanwege het belang van de aangelegenheden die worden beschreven in de paragraaf 

“De basis voor ons afkeurend oordeel ten aanzien van de financiële rechtmatigheid”, niet aan de eisen 

van financiële rechtmatigheid. Dit houdt onder andere in dat de bedragen niet in overeenstemming zijn 
met de Comptabiliteitslandsverordening, AB 2010 GT 23. 

 

De jaarrekening bestaat uit: 
 

 De balans per 31 december 2020. 

 De staat van baten en lasten over de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. 
 De kapitaaldienst per 2020 over de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. 

 Het kasstroomoverzicht over deze periode. 

 De toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 
verslaggeving, andere toelichtingen en bijbehorende staten. 

 

 

Overige aangelegenheden 

De gevolgen van het coronavirus gestart in 2020 kwalificeren wij als een gebeurtenis na balansdatum die 

geen nadere informatie over de situatie per balansdatum geeft. Net als andere landen waar het COVID-19-
virus zijn intrede deed, heeft de regering van Sint Maarten in de daaropvolgende periode ingrijpende 

maatregelen genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Deze noodzakelijke maatregelen 

hadden drastische gevolgen voor de economie c.q. de werkgelegenheid van Sint Maarten, waardoor de 
inkomsten drastisch achteruit zijn gegaan. Op basis hiervan was de overheid niet meer in staat om zonder 

liquiditeitssteun aan haar verplichtingen voor de komende periode te voldoen. 
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De basis voor onze oordeelonthouding ten aanzien van de getrouwheid 

De totale geconstateerde getrouwheidsafwijkingen voor het jaar 2020 bedragen NAƒ 13,8 miljoen. De totale 

geconstateerde getrouwheidsonzekerheden voor het jaar 2020 bedragen NAƒ 1.6 miljard. 

 

Deze oordeelonthouding ten aanzien van de getrouwheid is gebaseerd op de volgende significante 

(afzonderlijk boven NAƒ 17,0 miljoen) geconstateerde onzekerheden: 

 
 

Getrouwheidsonzekerheden 
 

Balans: 
 

1. Deelnemingen 

Wij hebben een onzekerheid geconstateerd voor een totaalbedrag van NAƒ 265,2 miljoen in de 
jaarrekeningpost Deelnemingen. Wij hebben geen toereikende controle informatie (gecontroleerde 

jaarrekeningen van het jaar 2020) van verschillende deelnemingen ontvangen. Aangezien 2020 een 

cruciaal jaar is in verband met de covid-19-pandemie, is het van belang om over de gecontroleerde 
jaarrekeningen van de deelnemingen te beschikken om de waardering per deelneming vast te stellen. 

Het hebben van actuele en betrouwbare informatie inzake de financiële positie en -resultaten is hierbij 

van essentieel belang. 
 

2. Langlopende vordering 

Wij hebben een onzekerheid geconstateerd voor een totaalbedrag van NAƒ 29,1 miljoen ten aanzien van 
de uitstaande studieleningen alsook ten aanzien van de waardering van de voorziening. Een toereikende 

onderbouwing of specificatie van de uitstaande studieleningen hebben wij niet ontvangen.  

 
3. Debiteuren en Overige vorderingen 

Wij hebben geen sub-administratie ten aanzien van de debiteuren ontvangen welke aansluit met het 

hiervoor verantwoorde bedrag ultimo 2020 in de jaarrekening met als omvang NAƒ 95 miljoen. Wij 
hebben ook geen aansluitende specificatie ontvangen van het opstellen van de voorziening voor 

oninbaarheid van circa. NAf 60 miljoen. Derhalve konden we de benodigde werkzaamheden niet 

uitvoeren en zijn deze bedragen onzeker. 
 

Tevens hebben wij voor de overige vorderingen ten bedrage van circa NAƒ 22 miljoen geen toereikende 

onderliggende documentatie ontvangen op basis waarvan wij voldoende zekerheid hebben kunnen 
verkrijgen over het bestaan en de waardering van deze vorderingen. 

 

4. Eigen Vermogen 

Het saldo van het eigen vermogen ad NAƒ -293,9 miljoen ultimo 2020 van het Land Sint Maarten is voor 

ons onzeker ten aanzien van de financiële rechtmatigheid omdat wij rechtmatigheidsfouten en 

onzekerheden in de andere balansposten en rekening van baten en lasten hebben vastgesteld. Daarnaast 
zijn de verantwoorde saldi van eigen vermogen over de periode van 10 oktober 2010 tot en met 

31 december 2020 gebaseerd op jaarrekeningen waarbij steeds een afkeurende controleverklaring dan 

wel een controleverklaring met oordeelonthouding werd afgegeven. 
 

5. Crediteuren en overige kortlopende schulden 

Wij hebben geen sub-administratie (zoals crediteurenlijst) ten aanzien van de crediteuren ontvangen 
welke aansluit met het hiervoor verantwoorde bedrag ultimo 2020 in de jaarrekening met als omvang 

NAƒ 108 miljoen. Wij konden niet de nodige controlewerkzaamheden uitvoeren, waardoor wij dit bedrag 

als onzeker beschouwen. 
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Verder hebben wij voor de overige kortlopende schulden ten bedrage van circa NAƒ 224,1 miljoen ultimo 

2020 voor een bedrag van circa NAƒ 86,8 miljoen geen toereikende onderliggende documentatie 

ontvangen ter verdere controle van deze schulden. 
 

Tevens is sprake van een bedrag van NAƒ 44,3 miljoen welk in 2020 werd ontvangen in het kader van de 

wederopbouw van het Land Sint Maarten en welk is opgenomen op een tussenrekening onder de post 
Crediteuren. Echter zijn de voorwaarden, aflossingsschema en overige afspraken inzake de afwikkeling 

van deze lening niet geformaliseerd. Hierbij geldt tevens dat deze lening is meegenomen in de totaliteit 

van de aan het Land Sint Maarten verstrekte liquiditeitsleningen waarbij op 4 april 2022 werd 
aangegeven dat deze liquiditeitsleningen in een nieuwe lening zullen worden omgezet die op 10 oktober 

2023 dient te worden afgewikkeld. Als gevolg hiervan is het niet duidelijk in hoeverre (delen van) deze 

lening op balans dient te worden geclassificeerd als kortlopende dan wel langlopende schuld. Wij 
beschouwen het bedrag van NAƒ 44,3 miljoen dientengevolge als onzeker. 

 

 

Rekening van baten en lasten: 

 

1. Baten 

Er is een totaalbedrag van NAƒ 304 miljoen verantwoord aan belastinginkomsten. Er is sprake van een 

niet te kwantificeren getrouwheidsonzekerheid omtrent de volledige verantwoording van de 

belastinginkomsten, welke op kasbasis verantwoord worden, omdat de afloop van tussenrekeningen 
aangaande kas- en bankontvangsten niet inzichtelijk oftewel niet tijdig gebeurt en er sprake is van een 

ontoereikende interne beheersing omtrent de uitbetaling van restituties. 

 
Er is sprake van een niet te kwantificeren materiële onzekerheid ten aanzien van de getrouwheid van de 

verantwoorde vergunningsopbrengsten. Dit mede als gevolg van geconstateerde tekortkomingen in de 

huidige beheersingsmaatregelen en het feit dat de opbrengsten uit vergunningen momenteel 
verantwoord worden op kasbasis, in plaats van op ‘accrual basis’. 

 

Wij achten de overige baten ad NAƒ 22 miljoen onzeker, mede door de tekortkomingen in de 
onderliggende AO/IB en deels door de onvoldoende ontvangen controledocumentatie ter onderbouwing 

van deze overige baten. 

 

2. Personeelskosten 

Ten aanzien van de verantwoorde personeelskosten ad NAƒ 196,9 miljoen is sprake van een niet te 

kwantificeren getrouwheidsonzekerheid als gevolg van het niet toereikend zijn van de opzet en werking 
van de interne controleprocedures op het geheel van de salarisadministratie. Verder hebben we niet alle 

benodigde controle informatie verkregen ter uitvoering van onze controlewerkzaamheden. 

 
3. Goederen en diensten 

De post goederen en diensten is NAƒ 113,2 miljoen. Er is sprake van een niet te kwantificeren 

onzekerheid ten aanzien van zowel de getrouwheid en financiële rechtmatigheid wegens significante 
tekortkomingen in de onderliggende AO/IB en het ontbreken van voldoende en geschikte controle 

informatie (offertes, machtigingsverzoek, bestelbon, prestatieverklaring, factuur, overige onderliggende 

documentatie). 
 

4. Sociale voorzieningen 

Er bestaat een niet te kwantificeren getrouwheidsonzekerheid ten aanzien van deze kosten ad 
NAƒ 35 miljoen als gevolg van het niet toereikend zijn van de opzet en werking van de interne 

controleprocedures en het onvoldoende aanwezig zijn van onderliggende toereikende controle 

informatie. 
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5. Subsidie en overdrachten 

De post "Subsidies en Overdrachten" bevat een getrouwheidsonzekerheid van NAƒ 86,2 miljoen, 

aangezien wij tot op heden geen dan wel ontoereikende onderliggende documentatie 
(subsidiebeschikkingen, overeenkomsten, machtigingsverzoeken, bestelbonnen, eindafrekeningen en 

gecontroleerde verantwoordingen) hebben ontvangen ter verdere vaststelling van de financieel 

rechtmatige verantwoording van de subsidies en overdrachten. 
 

 

Algemeen: 
1. Geen toegang tot besluitenlijsten Ministerraad en ontbreken van bevestiging bij de jaarrekening: 

 Wij hebben het geheel van besluitenlijsten of notulen van de Ministerraad niet in mogen zien. 

Derhalve bestaat er voor ons een onzekerheid ten aanzien van het volledig verantwoorden van alle 
posten in de jaarrekening. Dit geldt zowel voor de in de balans opgenomen posten alsook voor de niet 

uit de balans blijkende rechten en verplichtingen. Doordat ons door de Ministerraad geen inzicht is 

verschaft in het geheel van de besluitenlijsten, is er sprake van een substantiële beperking van en een 
onzekerheid in onze controle. De omvang van de getrouwheidsonzekerheid kunnen wij niet 

kwantificeren. 

 Wij hebben geen bevestiging bij de jaarrekening ontvangen van de Ministerraad waarin de Raad zijn 

verantwoordelijkheid erkent voor het opmaken van de jaarrekening, die het vermogen en het resultaat 
getrouw dient weer te geven, voor het opstellen van het jaarrapport alsmede voor de financiële 

rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Derhalve is 

er hier sprake van een onzekerheid van diepgaande invloed in onze controle. De omvang van de 
getrouwheidsonzekerheid kunnen wij niet kwantificeren. 

 

2. Afsluiting financiële administraties 

De financiële administratie voor het boekjaar 2020 en voorgaande jaren is niet afgesloten. Dit betekent 

dat er, bewust of onbewust, de mogelijkheid bestaat om nog grootboekmutaties te verwerken in 

voorgaande boekjaren. Dit zorgt voor een niet te kwantificeren materiële onzekerheid in de audit. 
 

3. Gebeurtenissen na balansdatum 

Wij hebben geen advocatenbrieven ontvangen. Derhalve bestaat er voor ons een onzekerheid ten aanzien 
van het volledig verantwoorden van de schulden en de niet uit de balans blijkende verplichtingen. 

Vervolgens hebben wij de notulen/besluitenlijsten van de Ministerraad niet mogen inzien. Hierdoor 

kunnen wij geen oordeel vormen of er zich gebeurtenissen na balansdatum hebben voorgedaan, welke 
een financieel effect kunnen hebben op de jaarrekening 2020 van het Land Sint Maarten. De omvang van 

de getrouwheidsonzekerheid hierdoor kunnen wij niet kwantificeren. 

 
 

De basis voor ons afkeurend oordeel ten aanzien van de financiële rechtmatigheid 

De genoemde onzekerheden zoals hiervoor vermeld hebben tevens ook betrekking op de financiële 

rechtmatigheid van de verantwoorde baten en lasten en balansmutaties. De volgende afwijkingen op het 
gebied van de financiële rechtmatigheid zijn in dit kader vastgesteld: 

 

 De Subsidielandsverordening (AB 2013 GT, no. 38) is voor een significant deel van de verantwoorde 

subsidies niet gevolgd. Dit bedraagt NAƒ 77,0 miljoen. 

 Geen toegang tot besluitenlijsten van de Raad van Ministers en het ontbreken van een bevestiging bij de 

jaarrekening. 

 Studieleningen worden niet uitgegeven op basis van een geldige landsverordening zoals voorgeschreven 

in artikel 46, lid 2 van de Comptabiliteitslandsverordening, AB 2010 GT 23. Het bedrag aan uitgegeven 
verantwoorde studieleningen in 2020 bedraagt NAf 4,3 miljoen. 

 Het verantwoorden van de opbrengsten uit vergunningen, met name de economische vergunningen, op 

kasbasis in plaats van op ‘accrual basis’. 



 
 
 
 

 

5 

 Het beheer van middelen in het Crime fund vindt niet plaats op de wijze waarop de Landsverordening 

Criminaliteitsbestrijdingsfonds dit voorschrijft. 

 Vastgesteld dat onderstaande toelichting en/of staten zoals toegelicht in de jaarrekening of niet zijn 

opgenomen, oftewel niet alle benodigde informatie bevatten in overeenstemming met de 
comptabiliteitslandsverordening: 

o Toelichting op de kapitaaldienst, hierin wordt niet toegelicht per wanneer de investering voltooid zal 

worden. 
o Staat 14 met betrekking tot subsidies in detailniveau. In deze staat wordt geen inzicht gegeven over 

nog af te rekenen subsidies aan instellingen of afrekeningen die in het dienstjaar hebben 

plaatsgevonden met onderverdeling naar toerekeningsjaar, zoals voorgeschreven in artikel 29, sub b 
CV. 

o Staat 12 met betrekking tot in het dienstjaar en voorafgaande dienstjaren opgelegde aanslagen, is 

opgenomen in jaarrekening maar is leeg. 
 

 

Materialiteit 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de beslissingen die 

gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van 

onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 
 

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel 

bepaald op NAf 5,7 miljoen. Deze materialiteit is gebaseerd op 1% van de omvang van de verantwoorde 
lasten van het Land Sint Maarten voor het jaar 2020. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of 

mogelijke afwijkingen die naar onze professionele mening voor de gebruikers van de jaarrekening om 

kwalitatieve redenen materieel zijn. 
 

 

Verklaring over de in het jaarrapport opgenomen andere informatie 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarrapport andere informatie, die 
bestaat uit: 

 

 Voorwoord. 

 Verslag over het afgelopen dienstjaar. 
 

Wij hebben opdracht gekregen de andere informatie te lezen en op basis van onze kennis en ons begrip, te 

verkrijgen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, te overwegen of de andere informatie materiële 
afwijkingen bevat. 

 

Vanwege het belang van de aangelegenheden beschreven in de paragraaf 'De basis voor onze 
oordeelonthouding ten aanzien van getrouwheid' zijn wij niet in staat geweest om vast te stellen dat alle 

bedragen welke zijn opgenomen in de overige informatie geen materiële afwijking bevat. 

 
De Ministerraad is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie. 
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Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

Verantwoordelijkheid van de Ministerraad 

De Ministerraad is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat 

getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarrapport, beide in overeenstemming met 
de Comptabiliteitslandsverordening, AB 2010 GT 23. 

 

De Ministerraad is tevens verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening 
verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming dienen 

te zijn met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen. 

 
De Ministerraad is voorts verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de Ministerraad 

noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van de relevante wet- en regelgeving 

mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. 
 

 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle, 

verricht in overeenstemming met de Nederlandse controle standaarden (NV-COS), ethische voorschriften en 

de onafhankelijkheidseisen van de NBA. Vanwege het belang van de aangelegenheid (heden) beschreven in 

de paragraaf 'De basis voor onze oordeelonthouding ten aanzien van de getrouwheid ' zijn wij niet in staat 

geweest om voldoende en geschikte controle informatie te verkrijgen om daarop ons oordeel inzake de 

getrouwheid te kunnen baseren bij de jaarrekening als geheel. 

 

Inzake de financiële rechtmatigheid van de verantwoorde baten en lasten en balansmutaties in de 

jaarrekening 2020 van het Land Sint Maarten hebben wij een afkeurend oordeel afgegeven. 

 
Wij communiceren met de Raad van Ministers onder andere over de significante bevindingen die uit onze 
controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne 

beheersing. 

 
 

Benoeming 

Wij zijn middels Landsverordening AB 2013 GT, no. 28 benoemd als interne accountant van het Land 
Sint Maarten. Via deze Landsverordening zijn wij tevens bevoegd tot controle van de jaarrekening van het 

Land Sint Maarten. 

 
 

Philipsburg, 6 mei 2022 

 
 

Stichting Overheidsaccountantsbureau, 

 
Namens deze, 

 

 
Was getekend 

 

 
drs. R.E. Faneyte RA CFE CICA 

Managing Director 




















































































































































