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Onderwerp
Bericht naar aanleiding van artikel 11 lid 4 LAft
Geachte mevrouw Ruiz-Maduro,
Hierbij ontvangt u de reactie van het College Aruba financieel toezicht (CAft) op het
door u toegezonden bericht op basis van artikel 11 lid 4 van de Landsverordening Aruba
tijdelijk financieel toezicht (LAft) van 16 december 2017. In de reactietermijn van het
CAft is rekening gehouden met het kerstreces van 22 december 2017 tot en met 2
januari 2018.
Achtergrond
De uitvoeringsrapportage over het derde kwartaal geeft een zorgwekkend beeld. De
collectieve sector van Aruba laat tot en met het derde kwartaal 2017 een voorlopig
tekort van 2,6% bbp zien. Dit is 2,1% bbp meer dan de wettelijke tekortnorm van 0,5%
bbp. Dit vormde voor het CAft aanleiding om te adviseren op basis van artikel 16 lid 1
jo. artikel 11 lid 3 van de LAft. In reactie op dit advies van het CAft gaf u op 4
december jl. aan dat het niet meer realistisch is om in 2017 nog aan de tekortnorm te
kunnen voldoen. Hierop is u verzocht om uiterlijk op 15 december jl. inzichtelijk te
maken hoe groot het verwachte tekort over 2017 is, blijkend uit een afschrift van de
Nota van wijziging bij de begrotingswijziging 2017. Daarbij is u verzocht een
gedetailleerde planning ten aanzien van de begroting 2018 aan te leveren. Op 16
december 2017 is de door het CAft verzochte informatie ontvangen.
Uitzicht op begroting
In de bij het CAft aangeleverde informatie is conform verzoek een planning ten aanzien
van het vaststellen van de begroting 2018 opgenomen. U geeft aan te verwachten dat
de begroting uiterlijk 30 april 2018 door de Staten wordt vastgesteld. De
ontwerpbegroting wordt volgens uw planning in de week van 22 januari a.s. bij het CAft
aangeleverd.
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Hoewel dit een grote vertraging in het begrotingsproces betekent, is er feitelijk wel
zicht op een ontwerpbegroting binnen een redelijke termijn. Het CAft is daarom niet
overgegaan tot het geven van een advies tot het geven van een aanwijzing op grond
van artikel 13 lid 1 en 2 van de LAft. Gezien de zorgwekkende financiële situatie op
Aruba is de Rijksministerraad evenwel geïnformeerd over de huidige stand van zaken. U
heeft een afschrift van deze brief ontvangen.
Aanvullend tekort 2017
Daarnaast heeft u ons de Nota van wijziging bij de begrotingswijziging 2017 doen
toekomen. Hieruit blijkt dat het tekort voor 2017 thans wordt geraamd op 3,1% bbp.
Dit is een forse afwijking van de wettelijke norm van 0,5% bbp zoals die voor 2017 in
de LAft is opgenomen. Inmiddels is de begrotingswijziging inclusief Nota van wijziging
daarop vastgesteld en op 27 december 2017 door het CAft ontvangen. Het advies van
het CAft op deze gewijzigde begrotingswijziging zal uiterlijk 16 januari a.s. aan u
worden verzonden.
Tekortcompensatie
Het tekort uit 2017 moet op basis van de huidige bepalingen in het LAft in de begroting
van 2018 worden gecompenseerd. Daarbij geldt voor de norm in 2018 een
begrotingsoverschot van 0,5% bbp. Aruba staat dus voor een grote opgave waarbij
structurele maatregelen noodzakelijk zijn om de overheidsfinanciën duurzaam op orde
te krijgen. Dit wordt ook door u onderschreven. In uw reactie geeft u aan dat duurzame
openbare financiën een van de speerpunten van de Arubaanse regering is. Er wordt op
dit moment gewerkt aan een plan waarin besparingsmaatregelen, met name gericht op
een beperking van de uitgaven, zullen worden uitgewerkt. Daarbij zal gekeken worden
naar een efficiëntere inrichting van het belastingstelsel die de economische groei en de
houdbaarheid van de openbare financiën op lange termijn zullen garanderen. De
implementatie van dit plan moet reeds in 2018 starten.
Vervolgproces
In het licht van het bovenstaande zal de ontwerpbegroting 2018 worden afgewacht en
op basis van artikel 10, lid 1 (LAft) worden getoetst aan de wettelijke normen. De
ontwerpbegroting moet ten minste de compensatie van het tekort over 2017 bevatten
en voldoende en realistische maatregelen om de overheidsfinanciën meerjarig op orde
te krijgen. Tevens is het van belang om aan te geven op welke wijze de voortgang van
de maatregelen zal worden gemonitord.
In de verwachting u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
De voorzitter van het College Aruba financieel toezicht

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