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Onderwerp
Advies bij de ontwerpbegroting 2020

Geachte mevrouw Ruiz-Maduro,
Op 9 december 2019 heeft het College Aruba financieel toezicht (CAft) de
ontwerpbegroting 2020 (OB 2020) met de bijbehorende Memorie van Toelichting (MvT)
ontvangen, ter advisering conform artikel 10 lid 1 van de Landsverordening Aruba
tijdelijk financieel toezicht (LAft). Het ontwerp dat aan de Staten wordt aangeboden
dient op basis van artikel 10 lid 2 van de LAft vergezeld te zijn van onderhavig advies,
inclusief een toelichting over de wijze waarop rekening is gehouden met dit advies.
Het samenwerkingsprotocol Aruba-Nederland 2019-2021 van 22 november 2018
‘Inkadering van het pad richting solide, transparante en houdbare overheidsfinanciën
van Aruba’ (hierna: het protocol) geeft een nieuw kader voor de realisering van
duurzame openbare financiën in Aruba. Ingevolge het protocol blijft het CAft het
financieel toezicht in ieder geval uitoefenen tot en met 2021. De overeengekomen
financieringssaldi voor de jaren 2019, 2020 en 2021 zijn nog niet aangepast in artikel
14 van de huidige LAft en dit is in strijd met het protocol. Aangezien een aangepaste
LAft nog niet in werking is getreden, hanteert het CAft de bestaande LAft, bezien in
samenhang met de nieuwe afspraken uit het protocol bij de beoordeling van de
begroting 2020.
De begrotingsregels in het protocol bepalen onder andere de wijze waarop meevallers
tot verdere beperking van de schuld moeten leiden en leggen vast dat de
personeelslasten vanaf 1 januari 2019 jaarlijks een nominale daling dienen te laten
zien.
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Daarnaast heeft de Rijksministerraad op 22 november 2019 besloten om nadere
afspraken te maken1. Concreet betekent dit dat Aruba in het kader van het streven naar
duurzame overheidsfinanciën:
•

een financieringssaldo van de collectieve sector over 2020 van minimaal 0,5%
van het bbp realiseert;

•

maximaal AWG 476 miljoen aan personeelslasten over 2020 realiseert, inclusief
de personeelslasten van het Interim Begrotingsfonds Sociaal Crisisplan (IBSCP);

•

de inkomsten (belastingramingen- en hervormingen) van een solide
onderbouwing zullen voorzien;

•

voldoet aan alle overige begrotingsnormen zoals opgenomen in de LAft en het
protocol (ook meerjarig).

Oordeel
Op basis van OB 2020 komt het financieringsoverschot van de collectieve sector
(inclusief het land) uit op 0,6% van het bbp2. Hiermee wordt feitelijk voldaan aan de
norm voor het financieringsoverschot uit het protocol van 0,5% van het bbp. Echter de
maatregelen die aan de opbrengstenkant van de OB 2020 zijn genomen om uit te
komen op dit saldo, zijn voor een bedrag van AWG 55 miljoen incidenteel van aard. Zo
wordt de uitdaging om duurzaam te voldoen aan de begrotingsnorm voor een belangrijk
deel doorgeschoven naar volgende jaren. Dit is onwenselijk, temeer in 2021 de norm
voor het financieringsoverschot van 1% van het bbp nog ambitieuzer is. In het
bijzonder vragen de dividenden en de andere uitkeringen van overheidsentiteiten om
een nadere onderbouwing. Voorkomen moet worden dat de overheidsentiteiten op hun
vermogen moeten interen.
Over de meeste structurele maatregelen die aan de opbrengstenzijde van de OB 2020
zijn genomen (AWG 111 miljoen) moet nog besluitvorming plaatsvinden. Van een aantal
maatregelen bevat de onderbouwing nog onzekere elementen Er bestaat daardoor bij
het CAft onvoldoende zekerheid of het volledige bedrag aan opbrengsten uit deze
structurele maatregelen in 2020 gerealiseerd kan worden. Het CAft constateert dat
onvoldoende invulling is gegeven aan de gemaakte afspraak dat de inkomsten van een
solide onderbouwing worden voorzien. Ook zijn de beperking van de personeelslasten
van het land (inclusief het IBSCP), die volgens nadere afspraken AWG 476 miljoen
bedragen, nog onvoldoende onderbouwd.
Het CAft constateert verder dat aan de uitgavenzijde een toename van de lasten van
circa AWG 30 miljoen zichtbaar is ten opzichte van de meest actuele begroting 2019.
Voor het voldoen aan de norm zijn dus vooral de inkomsten verhoogd en niet de
uitgaven verlaagd.

1

Brief van 26 november 2019 van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met
kenmerk 2019-0000629645.
2
Beide financieringssaldi zijn berekend op basis van het nominale bbp van 2020 van AWG 6.065 miljoen.
Het nominale bbp is gebaseerd op de actuele, maar nog niet definitief vastgestelde Nationale Rekeningen
2017 van CBS Aruba en de groeiraming van 2,4% van de Centrale Bank van Aruba (december 2019). Als
de behoedzame groeiraming van het land van 1% wordt gehanteerd, dan zouden de financieringssaldi
voor de overheid en de collectieve sector uitgekomen zijn op, respectievelijk, 0, 8% en 0,7%.
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Het CAft vindt het onvoldoende duurzaam dat er in beperkte mate structurele
ombuigingen aan de uitgavenzijde worden voorgesteld in 2020, terwijl tegelijkertijd de
lastendruk op de bevolking, ondernemers en toeristen verder wordt verhoogd. Daarbij
is het van belang dat Aruba inkomstenmeevallers in 2019 voor een bedrag van
maximaal AWG 14,3 miljoen besteed heeft aan uitgaven.3 Dit is in tegenspraak met het
protocol en daardoor wordt de nog steeds zeer hoge schuld onvoldoende gereduceerd.
Echter omdat de behandeling van de BW nog niet heeft plaatsgevonden en gezien de
discussie over onder meer Serlimar4 staat het exacte bedrag aan extra uitgaven nog
niet vast. Het CAFt gaat ervan uit dat indien de meevaller van AWG 14,3 miljoen in
2019 niet (volledig) wordt ingezet voor het reduceren van de schuld, Aruba hiervoor
aanvullende uitgavenbeperkingen in de OB 2020 treft.
Het CAft constateert verder dat de inrichting en de toelichting van de begroting
verbeterd is ten opzichte van eerdere ontwerpbegrotingen.
Concluderend: de LAft en het protocol zijn nadrukkelijk gericht op het bereiken van
duurzame overheidsfinanciën en daar wordt naar oordeel van het CAft met deze OB
2020 onvoldoende invulling aan gegeven.
Het CAft adviseert:
•

Onderbouwingen op te nemen in de OB 2020 waarmee de extra structurele
baten cijfermatig kunnen worden nagegaan op basis van p (tarieven) en q
(grondslagen) en waarbij rekening wordt gehouden met een realistische
implementatiedatum en het effect daarvan op de opbrengsten.

•

Toe te lichten waarom er (structureel) extra dividend en andere inkomsten uit
overheidsentiteiten worden begroot en te onderbouwen waarom dit geen effect
zal hebben op de bedrijfsvoering van de overheidsentiteiten.

•

De (incidentele) inkomsten naar beneden bij te stellen en aan de uitgavenkant
aanvullende structurele bezuinigingsmaatregelen te overwegen.

•

De ombuigingen bij de personeelslasten per maatregel te kwantificeren en te
voorzien van een tijdsplanning.

•

Indien de meevaller van AWG 14,3 miljoen in 20195 niet (volledig) wordt
ingezet voor het reduceren van de schuld, hiervoor aanvullende
uitgavenbeperkingen in de OB 2020 op te nemen.

•

Het laten vervallen van de plicht van het land om tekorten van Serlimar op te
heffen en het oplossen van de knelpunten rondom de heffings- en inningsacties,
zodat een extra bijdrage vanuit de Landsbegroting kan worden voorkomen.

3

CAft advies bij de begrotingswijziging 2019 van 2 december 2019 (kenmerk Cft 201900163)

4

Zie brief MinFEC/19/5927 van 13 december 2019. Daarbij is relevant dat het land Aruba de begroting
van Serlimar bij een tekort moet aanvullen.
5

CAft advies bij de begrotingswijziging 2019 van 2 december 2019 (kenmerk Cft 201900163)
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Toelichting
Baten
De baten nemen in de OB 2020 per saldo toe met AWG 78 miljoen ten opzichte van de
begroting 2019 (inclusief BW 2019), namelijk van AWG 1.435 miljoen naar AWG 1.513
miljoen. De ontwikkeling van de baten bestaat uit een afname van de baten met AWG
75 miljoen onder meer als gevolg van incidentele baten die vervallen en reeds eerder
gemaakte beleidskeuzes. De belangrijkste verklaringen hiervoor bestaan uit een
verlaging van de baten uit hoofde van de winstbelasting als gevolg van de verlaging van
het tarief van 25% naar 23%, het staken van de activiteiten van CITGO en de
opbrengsten uit incidentele invorderingsacties uit 2019 die vervallen, samen goed voor
AWG 43 miljoen. Daarnaast nemen de invoerrechten met AWG 15 miljoen af vanwege
de keuze om de belasting op suikerhoudende dranken niet in te voeren en vervallen de
incidentele baten uit een hoger agio op geldleningen van AWG 12 miljoen.
Tegenover deze verlagingen staat een toename van de baten met AWG 153 miljoen als
gevolg van nieuwe maatregelen. In onderstaande tabel zijn de mutaties in het
begrotingssaldo weergegeven.

Baten in 2019 (in AWG mln.)

1.435

Te vervallen beleid

Genormaliseerde baten

-75

1.360

De bijgestelde baten op basis van de BW 2019.
Verlagingen als het gevolg van eerder genomen besluiten en vervallen
incidentele opbrengsten uit 2019. Onder meer een verlaging van de
winstbelasting, de invoerrechten vanwege de belasting op suikerhoudende
draken en verlaging van incidentele baten uit agio op geldleningen.
Batenrealisatie 2019 excl. het eind 2019 vervallen beleid.

BBO bij invoer

35

Instellen van een belasting op bedrijfsomzetten bij invoer.

Deviezenprovisie

23

Een verhoging van het tarief van 1,3% naar 1,9%.

Invoering G-rekening

15

Betreft een rekening waarop bijvoorbeeld hoofdaannemers de loonheffing
en BBO, waar zij verantwoordelijkheid voor dragen, storten alvorens
onderaannemers te betalen.

Doorberekening DIMP

8

Doorberekening van de kosten van inning door de belastingdienst aan
andere organisaties.

Toeristenheffing

15

Verhoging van de toeristenheffing met 1%.

Cannabis licenties

15

De overheid is voornemens de productie van cannabis te faciliteren.

Subtotaal structureel
Verkoop bezit

111
-

Verkoop van gronden 17 miljoen (onderdeel kapitaalrekening).

Afkoopregeling

10

Ondernemers kunnen hun (belastingvrij) opgebouwde pensioen voordelig
uitkeren.

Extra Dividendbaten

28

Utilities 10 miljoen, CBA 13 miljoen en ATA 5 miljoen.

Subtotaal incidenteel

38

Overige stijgingen

4

Totaal extra baten

153

Baten in 2020
Tabel 1: ontwikkeling baten

1.513

Baten zoals vermeld in de OB 2020.
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Structurele maatregelen
Het instellen van de BBO bij invoer, de verhoging van de deviezenprovisie, de
verhoging van de toeristenheffing en de invoering van een G-rekening zijn op ambtelijk
verzoek van een nadere cijfermatige onderbouwing voorzien. De besluitvorming en de
daadwerkelijke implementatie van deze voornemens zijn echter nog niet afgerond. De
bedragen die nu in de OB 2020 zijn opgenomen zijn jaarbedragen, terwijl het niet
realistisch is te verwachten dat alle voorgenomen maatregelen met ingang van 1
januari 2020 in uitvoering zullen zijn. Verder zijn de opbrengsten van het uitgeven van
licenties voor de productie van cannabis gebaseerd op een marktverkenning en bestaat
ook hier het risico dat de begrote opbrengsten lager zullen uitvallen.
Het CAft adviseert u een toelichting op te nemen waarmee de extra structurele baten
worden onderbouwd en waarbij rekening wordt gehouden met een realistische
implementatiedatum en het effect daarvan op de opbrengsten. Het CAft heeft u
gedurende 2019 meermaals verzocht om een concretisering van het
belastinghervormingsplan en een cijfermatige onderbouwing van de voornemens op p x
q-niveau. Hoewel op ambtelijk niveau goede aanvullende informatie is aangeleverd bij
het CAft, is deze in veel gevallen nog niet in de OB 2020 verwerkt.
Incidentele maatregelen
De incidentele maatregelen bestaan voor AWG 28 miljoen uit extra dividendinkomsten
van de CBA, Utilities en ATA. Voor deze entiteiten wordt in 2020 voor AWG 60 miljoen
aan dividend begroot. Deze verhoging van AWG 28 miljoen wordt in 2021 gedeeltelijk
teruggedraaid door een verlaging ter waarde van AWG 13 miljoen. Een deel van deze
verhoging lijkt daarmee structureel, maar dit wordt onvoldoende duidelijk uit de
toelichtingen bij OB 2020. Enkele overheidsentiteiten waarschuwen in hun besluit tot
toekenning van de dividenden 2020 dat dit niveau niet structureel houdbaar is. Het CAft
verzoekt u om een nadere onderbouwing van het effect van deze (structurele)
dividenduitkeringen op de continuïteit van de hiervoor genoemde entiteiten en adviseert
u de meerjarenbegroting zo nodig daarop aan te passen.
De afkoopregeling pensioenen betreft de eenmalige mogelijkheid voor ondernemers om
tegen een verlaagd tarief opgespaard pensioen uit te betalen en levert naar
verwachting AWG 10 miljoen incidentele baten op. Dit bedrag is ambtelijk voorzien van
een nadere onderbouwing en het CAft adviseert u deze toelichting op te nemen in de
OB 2020.
Lasten
De lasten nemen per saldo toe met AWG 30 miljoen, ten opzichte van de meest actuele
begroting 2019, van AWG 1.438 miljoen naar AWG 1.468 miljoen (zie tabel 2). De
ontwikkeling van het saldo bestaat uit een afname van de lasten met AWG 11 miljoen
onder meer als gevolg van lagere verwachtte rentelasten en een verlaging van de
overwerkkosten. Daartegenover staat een toename van de lasten met AWG 41 miljoen
als gevolg van de stijging in de beschikbaarheidsvergoedingen voor publiek private
samenwerkingen, hogere uitgaven bij goederen en diensten en de landsbijdrage aan de
AZV.
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Lasten in 2019 (in AWG mln.)
Effect bestaand beleid
Genormaliseerde lasten
Rente (s)
Hogere lasten G&D (s)
Landsbijdrage AZV (i)
Verlaging Personeelslasten (s)
Totaal extra lasten
Lasten in OB 2020

1.438
25
1.463
-6
3,5
12,2
-5

De bijgestelde lasten op basis van de BW 2019.
Verhogingen als het gevolg van eerder genomen besluiten uit 2019. Onder
meer de toename van de beschikbaarheidsvergoedingen voor de Green
Corridor en Watty Vos boulevard.
Lastenrealisatie 2019 exclusief het eind 2019 vervallen beleid.
De rente is verder bijgesteld op basis van de daling van de Libor.
De lasten bij goederen en diensten nemen toe.
Conform toelichting bij de collegereis is een landbijdrage in 2020 wel nodig
mede als gevolg van de eenmalige bijdrage aan de radiologieafdeling van
Imsan.
Verlaging overwerk 6 mln. en werkgeversbijdragen + 1 miljoen.

5
1.468

Tabel 2: ontwikkeling lasten (i=incidenteel, s=structureel)

Substantiële structurele ombuigingen zijn geen onderdeel van de OB 2020, terwijl de
lastendruk op burgers, ondernemers en toeristen wel toeneemt als gevolg van onder
meer belasting -en tariefsverhogingen. Het dekken van hogere (structurele)
overheidsuitgaven met gedeeltelijk incidentele middelen is niet duurzaam en het CAft
adviseert u met klem om ook aan de uitgavenkant van de OB 2020 structurele
bezuinigingsmaatregelen te overwegen.
Personeelslasten
De personeelslasten zijn voor 2020 begroot op AWG 472,8 miljoen en liggen daarmee
AWG 5,8 miljoen lager dan het verwachte resultaat 2019 van AWG 478,6 miljoen. Deze
daling wordt bereikt door het maximeren van de overwerkkosten op persoonsniveau.
Naast deze daling wordt ook de autonome groei van de personeelslasten van AWG 5
miljoen en de toevoeging van de personeelslasten van het IBSCP van 4 AWG miljoen,
omgebogen. Deze ombuigingen zijn niet per maatregel gekwantificeerd noch voorzien
van een tijdsplanning zoals reeds in diverse voorgaande adviezen is verzocht6. Het CAft
verzoekt u alsnog in de OB 2020 een cijfermatige uitwerking van deze besparing op te
nemen en het beleidsplan verlaging personeelslasten te concretiseren. Het CAft is nog
niet voorzien van de begroting 2020 van het IBSCP en kan daardoor niet vaststellen of
Aruba voldoet aan de personeelslastennorm van AWG 476 miljoen. Het CAft verzoekt u
dan ook om inzage te geven in de begroting van het IBSCP voor 2020 en om de
personeelslasten uit dit fonds ook nader te specificeren in de OB 2020. Het CAft wijst u
in dit kader ook op de in de begroting 2019 opgenomen dotatie van AWG 18,6 miljoen
aan het IBSCP, terwijl dit fonds ook zonder de dotatie naar verwachting aan het einde
van 2019 nog een substantieel restbedrag bevat (zoals dat ook eind 2018 het geval
was).

6

Onder meer in de brieven van 17 mei 2019 (kenmerk: Cft 201900074) en 20 juni 2019 (kenmerk: Cft
201900081).
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Kapitaalrekening
De opbrengsten op de kapitaalrekening bedragen AWG 57 miljoen en bestaan uit de
verkoop van gronden aan overheidsentiteiten (AWG 17 miljoen), afschrijvingen (AWG
34 miljoen) en lokale kredietaflossingen (AWG 6 miljoen). De kapitaaluitgaven
bedragen AWG 55 miljoen en bestaan uit lokale kredietverleningen (AWG 30 miljoen),
lokale vermogensoverdrachten (AWG 5 miljoen) en de stelpost investeringen (AWG 20
miljoen). De kapitaalrekening laat daarmee een positief saldo van AWG 2 miljoen zien,
een verbetering met AWG 24 miljoen gelet op het verwachte resultaat 2019 van AWG
-22 miljoen. De voornaamste mutaties bij de kapitaalopbrengsten zijn een toename met
AWG 17 miljoen door de verkoop van gronden aan overheidsentiteiten, een afname van
de afschrijvingen van AWG 2 miljoen en een verlaging van de kapitaaluitgaven als
gevolg van lagere investeringen met AWG 9 miljoen.
Het CAft adviseert om de stelpost investeringen van AWG 20 miljoen nader te
specificeren en daarmee tevens invulling te geven aan de bijzondere grondslagen in het
kader van de verantwoording over het boekjaar 2020 en de controle daarvan.
Financieringsbehoefte en schuldontwikkeling
De overheidsschuld zal in 2020 voor het eerst sinds 2008 7 dalen als gevolg van een
verwacht financieringsoverschot van AWG 46,3 miljoen. Het financieringsoverschot zal
worden gebruikt voor de aflossing van leningen, waardoor de overheidsschuld daalt van
AWG 4.324 miljoen per ultimo 2019 naar AWG 4.277 miljoen per ultimo 2020. Er zal in
2020 voor AWG 362 miljoen aan leningen worden afgelost en voor AWG 315,2 miljoen
aan nieuwe leningen worden aangegaan. De schuldquote komt eind 2020 uit op 70,5%
van het bbp, een daling met 2,5% ten opzichte van eind 2019. Bij het bepalen van de
schuldquote is uitgegaan van de actuele, maar nog niet definitief vastgestelde,
Nationale Rekeningen8 en de economische groeiraming van de Centrale Bank Aruba
(CBA, december 2019). De rentelasten zullen uitkomen op AWG 221 miljoen, circa AWG
11 miljoen lager dan in 2019. Deze daling wordt toegeschreven aan een verwachte
daling van de rente en de afname van de schuld.
In de OB 2020 wordt verder aangegeven dat er onderzoek zal worden verricht naar
alternatieven voor de huidige bepaling, dat in een begrotingsjaar tot een
maximumbedrag per begrotingsjaar mag worden geleend. Versoepeling van deze
bepaling zou het mogelijk maken om te kunnen inspelen op lage rentes, waardoor de
rentelasten kunnen dalen. Als mogelijke alternatieven voor de huidige bepaling worden
een begrotingsfonds voor schuldbeheer of aparte financieringswetten genoemd. Het
CAft bespreekt dit onderwerp graag met u tijdens zijn bezoek in februari 2020.
Overheidsentiteiten
In de OB 2020 wordt aangekondigd dat een dividendbeleid in 2020 verder uitgewerkt
wordt. Het CAft onderschrijft het belang van een dividendbeleid en heeft hiertoe eerder
geadviseerd bij het advies op de ontwerpbegroting 2019 (kenmerk Cft2018002096).

7

Centrale Bank van Aruba, Statistical Digest 2018.
Als van de oude Nationale Rekeningen (2011) wordt uitgegaan, dan komt de schuldquote in 2020 uit op
79,1%.
8
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Een dividendbeleid is van belang omdat het meer zekerheid biedt ten aanzien van
geraamde dividendopbrengsten in de begroting en ook duidelijkheid verschaft voor de
overheidsentiteit. Met een deugdelijk dividendbeleid wordt rekening gehouden met de
specifieke financiële situatie van de entiteiten, zoals de liquiditeit en de solvabiliteit.
Verder wordt in de OB 2020 de bijdrage aan Serlimar verhoogd met AWG 1,5 miljoen
vanwege het niet optimaal innen van de afvalophaal- en afvalverwerkingsvergoedingen.
De behandeling in de Staten van de ontwerplandsverordening omtrent de vernieuwde
afvalwetgeving, waarin onder meer het bekostigingssysteem van Serlimar wordt
geregeld, is opgeschort. Het CAft adviseert om knelpunten rondom de heffings- en
inningsacties van Serlimar spoedig op te lossen, zodat een extra bijdrage vanuit de
Landsbegroting – ook voor de toekomst – voorkomen kan worden. Ook wordt u
geadviseerd om de plicht van het land om tekorten van Selimar op te heffen, te laten
vervallen.
Financieel beheer
Er zijn in de OB 2020 duidelijke stappen gezet waardoor de leesbaarheid is verbeterd
en de inzichtelijkheid van de begroting is vergroot. Daarnaast is het voornemen
opgenomen om de financiële functie verder te versterken en zijn hiervoor middelen
vrijgemaakt. Verder is er een overeenkomst gesloten met de Stichting overheid
accountantsbureau (SOAB) voor het doen van een zelfstandig balansonderzoek over het
boekjaar 2019 en voor het uitvoeren van de controle van de jaarrekening 2020.
Collectieve sector
Het financieringssaldo van de gehele collectieve sector komt voor 2020 uit op AWG 39
miljoen, hetgeen overeenkomt met een overschot van 0,6% van het bbp 6. Het CAft
heeft kennis genomen van de begrotingen van de entiteiten behorende tot de
collectieve sector en deze vergeleken met de landsbegroting. Daarbij is één verschil
geconstateerd, dat wordt veroorzaakt doordat het land reeds rekening heeft gehouden
met de kosten van de inningswerkzaamheden van de belastingdienst (AWG 3 miljoen)
bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Het CAft beschouwt de verwachte resultaten van
de entiteiten behorende tot de collectieve sector zoals opgenomen in de landsbegroting
verder als realistisch. Overigens heeft het CAft recent kennisgenomen van het besluit
van de regering om de pensioenen per 1 januari 2020 te verhogen. Het CAft verzoekt u
om nadere toelichting over de impact van dit besluit op het resultaat van de SVB.

Kenmerk

Cft 201900172
Blad

9/9

Resultaat (in mln. AWG)
Exploitatierekening
Kapitaaldienst
Subtotaal Aruba
AZV
SVB

Begroting
Land 2020
44,6
1,8
46,3
-12
4,3

Begroting Land en begroting
entiteiten 2020
44,6
1,8
46,3
-12,2
7,3

-7,7
38,6

n.b.
-0,1
0,2
-4,8
41,5

0,6%
6.065

0,7%
6.065

ATA9
UA
Serlimar
SEPB
Subtotaal overige entiteiten
TOTAAL collectieve sector
Tekort/overschot in (% bbp)
BBP10 (in miljoenen AWG)
Tabel 3: Resultaat collectieve sector

Mocht u behoefte hebben aan een toelichting op dit schrijven dan is het CAft graag
bereid die 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

Deze brief is in afschrift verstuurd aan:
De Minister-President van Aruba
De directeur van de Directie Financiën van Aruba

9

In het financieringssaldo van de collectieve sector is om een dubbeltelling te voorkomen van het
resultaat van ATA en dividenduitkeringen van ATA in de landsbegroting, de dividenduitkering niet
meegenomen, zie ook nadere toelichting in de reactie van het CAft op de derde uitvoeringsrapportage
2019 (kenmerk CAft 201900159).
10
Het CAft hanteert de groeiprognose van het CBA van 2,4% voor het jaar 2020 (bbp 6.065). Het land
hanteert omwille van behoedzaamheid een nominale economische groei van 1,0% (bbp 5.849).

