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Onderwerp
Bericht op basis van artikel 12 lid 3 van de LAft

Hierbij bericht het College Aruba financieel toezicht (CAft) u op basis van artikel 12 lid 3
van de Landsverordening Aruba tijdelijk financieel toezicht (LAft), dat wij op 23
september 2019 de Rijkministerraad (RMR) hebben bericht met daarbij een
gemotiveerd advies tot het geven van een aanwijzing (artikel 12 lid 2 LAft).
De overheidsfinanciën en het financieel beheer van Aruba zijn niet op orde. Het land
neemt onvoldoende maatregelen om tot duurzame verbetering van de
overheidsfinanciën en een daling van de personeelslasten te komen. De afhankelijkheid
van incidentele baten is te groot en de noodzakelijke hervormingen worden
onvoldoende opgepakt. De schuld van Aruba is daardoor onnodig toegenomen. Het
College Aruba financieel toezicht (CAft) voorziet diverse risico’s en acht aanvullende
maatregelen noodzakelijk om te komen tot duurzame overheidsfinanciën, zoals beoogd
met de LAft en het met Nederland overeengekomen protocol van 22 november 2018.
Naar aanleiding van de vastgestelde begroting 2018 werd een hoor en wederhoortraject
op basis van de LAft opgestart. Dit traject eindigde niet in een advies houdende
aanwijzing omdat Aruba de toezegging deed aan de aanbevelingen van het CAft te
zullen voldoen. Deze aanbevelingen zien op de noodzakelijke daling van de
personeelslasten en de afspraak om meevallers voor schuldreductie in te zetten. Er
werd niet aan de toezeggingen voldaan.
Bij de vastgestelde begroting 2019 werd opnieuw een hoor en wederhoortraject
opgestart. De aanbevelingen van het CAft betreffen onder andere het voldoen aan de
personeelslastennorm van AWG 479 miljoen uit het protocol, waarbij geldt dat de
personeelslasten nadrukkelijk die van het Interim Begrotingsfonds Sociaal Crisisplan
(IBSCP) omvatten, en het alsnog voldoende onderbouwen van de meerjarige
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belastingramingen met een integraal belastinghervormingsplan en het onderbouwen
van de personeelslasten. Dit hoor en wederhoortraject werd op 15 maart jl. afgerond
met een bericht aan de RMR.
In dit bericht aan de RMR werd onder andere aangegeven dat Aruba bij de eerste
uitvoeringsrapportage 2019 moest laten zien dat werd voldaan aan de
personeelslastennorm en dat deze norm ook de personeelslasten van het IBSCP omvat.
Bij de eerste uitvoeringsrapportage bleek dat Aruba niet voldeed aan de punten uit het
bericht aan de RMR. Daarop werd opnieuw een hoor en wederhoortraject gestart.
Wederom deed het CAft de aanbeveling dat de begrote personeelslasten in
overeenstemming moesten worden gebracht met de geldende norm en dat de
belastingramingen beter moeten worden onderbouwd. Ook vroeg het CAft een betere
(meerjarige) onderbouwing van de personeelslasten en de belastingen.
Op 20 juni jl. heeft u in dat kader een afschrift ontvangen van het bericht van het CAft
op basis van artikel 11 lid 5 van de LAft (kenmerk Cft 201900081). Op 12 juli jl.
stuurde de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, mede
namens de voorzitter van de RMR, de minister-president van Aruba een bericht waarin
Aruba nogmaals de mogelijkheid kreeg om te voldoen aan de aanbevelingen van het
CAft. Ook werd in dit bericht van de RMR nadrukkelijk aangegeven dat de
personeelslastennorm uit het protocol de personeelslasten van het land en die van het
IBSCP omvat. Aruba gaf vervolgens aan niet voornemens te zijn aan alle aanbevelingen
te zullen voldoen.
Het CAft stelt vast dat de ministerraad van Aruba, ondanks herhaalde oproepen, in
onvoldoende mate aan de aanbevelingen van het CAft heeft voldaan. Om tot duurzame
overheidsfinanciën te komen dient de ministerraad van Aruba met daadkracht de
afspraken uit het protocol uit te voeren en de begroting in voldoende mate te
onderbouwen.
Het CAft rest geen andere mogelijkheid meer dan de RMR te adviseren een aanwijzing
aan de ministerraad van Aruba te geven. Het is aan de RMR om te besluiten of de
aanwijzing er daadwerkelijk komt, en zo ja, wat daarvan de precieze inhoud zal zijn.
Voordat de aanwijzing wordt gegeven wordt de ministerraad van Aruba in de
gelegenheid gesteld om zijn visie te geven.
Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
De voorzitter van het College Aruba financieel toezicht

Prof. dr. R.H.J.M. Gradus

