
Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - De jaar-
rekening 2011, de eer-
ste volledige van het
Land Curaçao na 
10-10-’10, voldoet niet
aan de eisen en de
normen die aan een
jaarrekening volgens
de wet worden
gesteld.

Dat oordeelt de Algeme-
ne Rekenkamer Curaçao
(ARC) in een onlangs aan
de Staten aangeboden rap-
port. ,,Curaçao staat voor
een grote uitdaging om er
voor te zorgen dat binnen
een aantal jaren de interne
organisatie zodanig is ver-
beterd, dat fouten en onze-
kerheden binnen de per-
ken blijven”, schrijven
plaatsvervangend voorzit-
ter Santine en secretaris
Cathalina.

De Rekenkamer dringt
erop aan ‘om met de hoog-
ste prioriteit’ het verbeter-
plan financieel beheer
voortvarend uit te voeren.
Het is belangrijk dat de
ministerraad het verbeter-
plan formeel vaststelt en
aan het parlement (de Sta-
ten) aanbiedt. De Stichting
Overheidsaccountantsbu-
reau (Soab) heeft op 30 ok-
tober 2013 naar aanleiding
van de controle van de
jaarrekening 2011 haar
conceptrapport van bevin-
dingen en haar controle-
verklaring aan de minister
van Financiën aangebo-
den. De strekking van de

controleverklaring is ‘af-
keurend’. De ARC heeft de
uitvoering van de controle
door Soab beoordeeld en
meent dat de Soab ‘te-
recht’ een afkeurende ver-
klaring heeft afgegeven.
Gebleken is onder andere
dat ‘bij alle ministeries’
sprake is van ontoereiken-
de interne controleproce-
dures. De jaarrekening be-
vat fouten tot zo’n 142 mil-
joen gulden.

Omdat de Soab geen
goedkeurende controle-
verklaring bij de jaarreke-
ning kan geven, beschikt
de Staten over ‘minder be-
trouwbare informatie’ om
de uitvoering van het be-
leid door de regering te
kunnen controleren. Al-
dus de Rekenkamer.

Over het exploitatiesal-
do meldt de ARC: de ge-
wone dienst over 2011
sluit met een nadelig saldo
van 166 miljoen. Op 13 ju-
li 2012 kwam de aanwij-
zing van de Rijksminister-
raad aan de regering
Schotte. Het werd daarna
toegestaan de ontvangen
BRK-gelden (Belastingre-
geling voor het Konink-
rijk) uit 2010 in te zetten
voor het dekken van de te-
korten. Het saldo BRK-gel-
den bedroeg 98 miljoen;
het verschil van 68 mil-
joen moest worden gedekt
door overschotten in 2012
en indien nodig verdere ja-
ren. De Rekenkamer be-
nadrukt dat het budget-
recht is voorbehouden aan

de Staten. ,,Het is voor de
Staten van belang tijdig
geïnformeerd te worden
over dreigende overschrij-
dingen.” Dat zijn zowel

meer kosten dan begroot
(217 miljoen in 2011) als
minder opbrengsten dan
begroot (349 miljoen) en
meer investeringen dan

begroot (8,5 miljoen). De
ARC vindt dat de minister
van Financiën maandelijk-
se rapportages over de uit-
voering van de begroting
moet krijgen en voorleg-
gen aan het parlement.
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Voetballen voor elke school

Te midden van een grote groep scholieren lanceerde Ennia maandag de actie ‘Un bala di Ennia pa
kada skol’. De voetballen worden komende weken in samenwerking met Right To The Door serv-
ice van CPost International onder alle basisscholen op Curaçao verdeeld. De scholen op de overi-
ge eilanden volgen spoedig. Het gaat alles bij elkaar om 700 ballen. Met deze actie wil de verzeke-
ringsmaatschappij niet alleen de scholen helpen met gratis voetballen, maar ook iedereen de kans
te geven met enthousiasme het WK 2014 in Brazilië te beleven. FOTO ANTILLIAANS DAGBLAD
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bij Don Sarto
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Rekenkamer kritisch Duitsland
walst over
Portugal

Iran - Nigeria: 0-0
Duitsland - Portugal: 4-0
Ghana - VS: 1-2

MEER OP 27

WK-NIEUWS

Jaarrekening over 2011 deugt niet

Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - Vier mannen zijn
gisteren gearresteerd op verden- king van het smokkelen van wa-

pens en drugs vanuit Zuid-Ame-
rika naar Curaçao. De coke, die
het land binnen werd gebracht
over water, zat verstopt in koel-
boxen. Het zou, naar verluidt,
gaan om 300 kilo. De politie kon
de hoeveelheid echter niet be-
vestigen.

De drugs werd aangetroffen
tijdens een huiszoeking in Brak-
keput, nabij de Yacht Club. De
politie vermoedt dat het viertal ’s
nachts een afspraak had op open
zee, om vanaf een andere boot

de drugs en wapens te ontvan-
gen. Bij terugkeer naar Curaçao
heeft het kwartet aangelegd aan
de steiger bij het huis in Brakke-
put.

Rond 7.00 uur keerden de
vier, de 33-jarige R.D.S., de 
32-jarige A.M.G, de 27-jarige
R.R.C en de 23-jarige J.A.B.
terug naar het huis in Brakkeput
om hun illegale waar te komen
halen. De politie was ze echter
voor. Bij het zien van de politie
heeft een van de verdachten nog
geprobeerd te ontsnappen door

het water in te springen; dit
mocht niet baten. Alle vier kon-
den worden ingerekend door de
politie.

De agenten troffen bij door-
zoeking van de boot een ‘grote
hoeveelheid’ cocaïne aan, drie
wapens, waarvan één automa-
tisch wapen, en een hoeveelheid
munitie. In verband met de arre-
statie van het kwartet hebben er
gisteren nog eens vier huiszoe-
kingen plaatsgevonden in Brie-
vengat, Otrobanda en twee in
Mahuma.

De zoekingen, in de huizen
van de verdachten, leverde ver-
schillende artikelen op die in be-
slag zijn genomen. Zo is er een
laptop in beslag genomen, een
telefoon, een camera en een blok
hasj. 

S., G., C. en B. zitten allen nog
vast op verdenking van het over-
treden van de Opium- en Wa-
penwet. De afdeling georgani-
seerde criminaliteit doet verder
onderzoek naar de smokkel. Tij-
dens de actie is samengewerkt
met de kustwacht. Ook was een
officier van justitie aanwezig bij
de arrestatie van de mannen en
huiszoekingen.

Mannen gepakt voor wapen- en drugshandel

De coke, die het land binnen
werd gebracht over water, zat
verstopt in koelboxen. FOTO KPC 


