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Rekenkamer: een onmisbare functie (2)
Interview met ex-voorzitter Fred Breedijk

In het eerste deel van dit interview stelde Fred Breedijk vast dat in de
nieuwe staatsregeling van Curaçao, na 10 oktober 2010, de
onafhankelijkheid van de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC) niet
meer gewaarborgd is. Terwijl het onafhankelijk kunnen functioneren van
de rekenkamer wereldwijd als een essentiële vereiste wordt gezien.
Door Solange Hendrikse
Fred Breedijk
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D

e rekenkamer had
in het verleden,
voor de staatkundige
ontmanteling, ook een functie met betrekking tot het financieel toezicht. In september
2006 heeft de Algemene Rekenkamer Nederlandse Antillen
tijdens een vergadering in de
Staten aangegeven, dat met enige aanpassingen in de lokale regelgeving met betrekking tot de
rekenkamer, geen apart orgaan
in het leven hoefde te worden
geroepen. Maar helaas komt
ook de deze toezichtbepaling in
de nieuwe staatsregeling niet
meer voor.
Breedijk: ,,Er werd meer gewijzigd zonder enig overleg. Bijvoorbeeld de benoeming voor
het leven is geworden een benoeming voor vijf jaar. Weliswaar kun je herbenoemd worden, maar je moet dan voor de
voorzitter, twee leden, en eventueel een paar plaatsvervangende leden elke keer na vijf jaar

opnieuw een voordracht van
drie namen voor elke functie
doen. Dat is een ramp. Men beseft niet hoe moeilijk het is om
geschikte personen te vinden,
die bereid zijn om dit werk te
doen. En die ook onafhankelijk
genoeg zijn en niet politiek gebonden.
Het enige voordeel is misschien, dat als iemand niet voldoet, je dan inderdaad afscheid
kunt nemen na 5 jaar. Ik kan
mij nog herinneren toen ik tot
voorzitter was benoemd in de
beginperiode, toen die bindende voordracht nog niet bestond
en Aruba eruit was, dat Bonaire
en Sint Maarten elk een persoon wilden benoemen. Degene die namens Sint Maarten benoemd werd, was een zakenman. Om vanuit Sint Maarten
naar een vergadering op Curaçao te komen, kostte hem door
de mindere vliegverbindingen
van toen, drie werkdagen. Dag
één naar Curaçao vliegen, de
dag erop vergaderen en de der-

de dag terug naar Sint Maarten.
Na een paar vergaderingen
hield hij het voor gezien. Wij
konden hem niet ontslaan, omdat hij voor het leven benoemd
was en hadden moeite hem ervan te overtuigen om zelf zijn
ontslag in te dienen, want hij
was benoemd voor het leven.
Maar dat heeft hij uiteindelijk
toch wel gedaan.
Juist omdat de rapporten van
de rekenkamer boodschappen
kunnen bevatten die minder
welkom zijn voor de regering en
de parlementaire meerderheid
van de dag, heeft de wetgever in
het verleden gekozen voor een
benoeming voor het leven.
Hiermee werd voorkomen dat
er terughoudendheid zou bestaan in de uitoefening van zijn
functie, uit vrees dat hij niet zou
worden herbenoemd voor een
volgende termijn.
Wat ook een beetje kinderachtig is, is dat je voorheen
moest aftreden aan het einde
van het jaar waarin je 70 jaar

wordt. In de nieuwe wetgeving
is dat veranderd in het einde
van de maand waarin je 70
wordt. En ook dat gebeurde uiteraard zonder overleg.
Ik heb me altijd op de achtergrond gehouden en heb eerder
ook geen interviews willen geven. Mijn standpunt is namelijk
dat niet de persoon die het doet
belangrijk is, maar dat de uitgebrachte rapporten voor zich
moeten spreken.
Door de jaren heen zijn er
grote achterstanden ontstaan in
het opmaken van de rekeningen
door de overheden en dientengevolge de controle van deze rekeningen door de Kamer. Immers, een niet ontvangen jaarrekening kan per definitie niet
gecontroleerd worden. Hierdoor bestond in het verleden
dan ook de misperceptie dat de
rekenkamer grote achterstanden had.
We hebben bijvoorbeeld op
een bepaald moment van Bonaire achttien jaarrekeningen

Frederik ‘Fred’ Breedijk: ,,Ik moet constateren dat de rapporten die ik eind oktober 2012, vlak voor mijn aftreden, heb kunnen ondertekenen, nu na meer dan een half jaar, nog steeds niet in de Staten zijn behandeld.”

De vernieuwde website van de ARC en de website van het College financieel toezicht (Cft).
Breedijk hoopt dat bij een eerstvolgende wijziging van de grondwet minstens de bepalingen
in de oude staatsregeling weer in ere worden hersteld, waaronder de gewaarborgde onafhankelijkheid en de toezichtfunctie die nu overgenomen is door het Cft. Het overhevelen
van deze taak naar het Cft vindt Breedijk een rechtstreekse en onaanvaardbare aantasting
van de interne autonomie en de onafhankelijkheid van het Curaçaose parlement.
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tegelijk gekregen. Het had toen
ook helemaal geen zin om iets
van achttien jaar geleden te controleren, waarvan de verantwoordelijke mensen niet eens
meer op hun posities zaten.
Echter, als gevolg van het feit
dat in de nieuwe wetgeving voor
de rekenkamer van het Land
Curaçao, door de wetgever verzuimd is om een overgangsregeling op te nemen in verband
met werkzaamheden van de Kamer die noodzakelijkerwijs zouden overlopen na 10 oktober
2010, heeft de Kamer zelfstandig besluiten moeten nemen
omtrent haar nog af te ronden
werkzaamheden,
betrekking
hebbende op de periode vóór 10
oktober 2010, voor met name
het Land Nederlandse Antillen
en de diverse Eilandgebieden.
Deze besluiten heeft de Kamer

Statenleden krijgen elk een eigen exemplaar van rapporten van de ARC, op naam. De rapportages worden niet altijd goed gelezen en blijken soms maanden te blijven liggen in de postvakken van de Statenleden. Ook is het parlement traag in het behandelen van de bevindingen. De rapporten van eind oktober 2012 zijn nu, na meer dan een
half jaar, nog steeds niet in de Staten behandeld.
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mede gebaseerd op een ingewonnen advies van een staatsrechtgeleerde. Dat is nu allemaal helemaal bijgewerkt.
De rekenkamer is het controleorgaan van de Staten. Onze
rapporten brengen we uit aan
de Staten. Alle statenleden krijgen elk een eigen exemplaar
van het rapport, met hun naam
erop. Meer dan tien jaar geleden
hadden we op een gegeven moment een rapport uitgebracht,
dat pas later in de publiciteit
kwam en kennelijk een smeuïg
onderwerp was voor het publiek. Enkele Statenleden belden naar de rekenkamer voor
een exemplaar van het rapport.
Hiermee ik wil aangeven dat ze
niet alleen dat rapport niet hadden gelezen, maar dat ze niet
eens wisten dat ze dat rapport
reeds hadden ontvangen en dat
het al geruime tijd in hun postbakje lag. De laatste tijd is dit
wel verbeterd, in zoverre dat er
nog commotie was over enige
rapporten die we hadden uitgebracht rond 10-10-‘10, waarbij
bepaalde voormalige Eilandbestuurders zich aangesproken
voelden en er in de kranten
stond dat een van de rapporten
voor de vuilnisbak bestemd
was.
Tevens moet ik constateren
dat de rapporten die ik eind oktober 2012, vlak voor mijn aftreden, heb kunnen ondertekenen,
nu na meer dan een half jaar,
nog steeds niet in de Staten zijn
behandeld.
In 2006, vóór de ondertekening van de zogenoemde Slotverklaring, waren er stemmen
die opgingen dat er een Koninkrijks-rekenkamer of een Begrotingskamer, of iets dergelijks
zou moeten komen. Het College financieel toezicht (Cft) kende niemand nog.
Reeds in september 2006

heeft de Algemene Rekenkamer Nederlandse Antillen tijdens een centrale commissievergadering met de Staten aangegeven dat dit streven het
beginsel miskent waarop de
autonome status stoelt, zoals
die in 1954 in het Statuut werd
verankerd en waarin het aantal
Koninkrijksaangelegenheden
weloverwogen en bewust tot
een minimum werd beperkt.
Twee van de onderwerpen
die daarna aan de autonome
zorg van het Land Curaçao zijn
onttrokken, zijn de vaststelling
van de begrotingsnormen en
het toezicht op de begroting.
Het overhevelen van deze taken naar Koninkrijksorganen is
een rechtstreekse en onaanvaardbare aantasting van onze
interne autonomie en de onafhankelijkheid van ons parlement.
In diezelfde centrale commissievergadering met de Staten heeft de rekenkamer tevens
aangegeven, dat met enige aanpassingen in de lokale regelgeving met betrekking tot de rekenkamer, geen apart orgaan in
het leven hoefde te worden geroepen waardoor de autonome
status gewaarborgd zou zijn gebleven.
In het verleden kon gesteld
worden dat het financieel toezicht, dat in verband met de
staatkundige ontwikkelingen in
het leven is geroepen, zich op
het werkterrein van de Algemene Rekenkamer begeeft. In de
oude staatsregeling was immers ook een toezichtfunctie
voor de Kamer weggelegd.
De Kamer kan alleen maar
constateren dat de toezichtsbepaling in de nieuwe staatsregeling niet meer voorkomt.
In ongeveer dezelfde periode
heeft een gezagdrager in een
formele ontmoeting met de re-

kenkamer aangegeven dat de rekenkamer geen prioriteit voor
de toenmalige regering had.
Een van de oorzaken dat de
schulden van de Nederlandse
Antillen en Curaçao zo opgelopen zijn gedurende de periode 1995-2005, is naar mijn mening het feit dat vele grote internationale
bedrijven
met
Nederlandse bv’s, die grote bedragen aan dividenden uitkeerden aan hun top-holding op Curaçao, die top-holding hebben
verhuisd naar Europese landen
zoals Luxemburg, waardoor Curaçao grote bedragen aan winstbelasting misliep.
De belangrijkste reden van
die verhuizingen was dat men
dan bij het uitkeren van die dividenden geen 5 procent belasting meer hoefde in te houden en af te dragen in Nederland, aangezien men dan
volgens de Europese regels
geen ‘withholding tax’ meer behoefde in te houden bij het uitkeren aan een holding in bijvoorbeeld Luxemburg.
De Nederlandse staatssecretaris van die tijd (midden jaren
negentig) heeft toen toegezegd
dat als Curaçao haar fiscale wetten op een bepaalde wijze zou
wijzigen, Curaçao ook de 0 procentregeling zou krijgen.
Eind jaren negentig kwam inderdaad het Nieuw Fiscaal
Raamwerk (NFR) tot stand op
Curaçao, doch de 5 procent is
nooit gewijzigd in 0 procent, en
zelfs verhoogd naar 8,3 procent.
Het enige verschil is dat voorheen de ingehouden 5 procent
in Nederland bleef en thans de
ingehouden 8,3 procent door
Nederland wordt doorbetaald
aan Curaçao.
Deze doorbetaling is wat men
sindsdien ‘de meevaller’ noemt,
daarbij vergetende dat als de
toegezegde 0 procent inderdaad
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was toegekend, vele grote bedrijven mogelijk niet hadden
besloten om hun top-holding te
verhuizen van Curaçao naar Europese landen. Als die verhuizingen van de top-holdings niet
hadden plaatsgevonden dan
zou Curaçao nog steeds winstbelastingen hebben kunnen berekenen op de winsten van die
top-holdings.
Het is zeer waarschijnlijk dat
wat Curaçao daardoor is misgelopen vele malen meer is dan de
zogenoemde meevaller die Curaçao nu jaarlijks ontvangt.
Een nadeel van de functie van
voorzitter van de rekenkamer in
een kleine gemeenschap zoals
Curaçao is, dat bij het uitbrengen van rapporten de reacties
van de gezagsdragers vaak in
het persoonlijke worden getrokken. Men is dan boos op diegene die uiteindelijk z’n handtekening onder het rapport heeft ge-

plaatst, terwijl men eigenlijk de
hand in eigen boezem moet steken.
Mijn toekomstvisie voor de
ARC? Dat is niet aan mij om in
te vullen. Het is wel zo, dat de
rekenkamer ongeveer hetzelfde
personeelsbestand heeft als
toen we de Nederlandse Antillen waren, met de controle over
het Land Nederlandse Antillen,
het Eilandgebied Curaçao en de
eilandgebieden Sint Maarten,
Saba, Sint Eustatius en Bonaire.
De controles van al die jaarrekeningen zijn nu weggevallen,
waardoor er in ieder geval meer
ruimte is om andere controleprojecten, die in het verleden
niet voldoende aan bod kwamen, thans uit te gaan voeren.
Mijn hoop is wel dat bij een
eerstvolgende wijziging van de
grondwet minstens de bepalingen in de oude staatsregeling
weer in ere worden hersteld.”

In de nieuwe wetgeving voor de rekenkamer van het Land
Curaçao, is door de wetgever verzuimd een overgangsregeling op
te nemen voor na 10 oktober 2010. De Kamer heeft toen zelfstandig besloten de werkzaamheden voor de andere eilanden af te ronden.
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