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Onderwerp 

Verzoek om nadere informatie conform artikel 8 Landsverordening Aruba tijdelijk financieel toezicht 

(LAft) 

 

Geachte mevrouw Ruiz-Maduro, 

 

Op 6 april jl. heeft het College Aruba Financieel toezicht (CAft) de Nota van Wijziging op 

de ontwerpbegroting 2018 (NvW) ontvangen. In zijn advies op de ontwerpbegroting 

2018 inclusief financieel economisch memorandum (kenmerk Cft 201800072) van  

2 maart jl. adviseert het CAft dat het tekort in 2018 tenminste lager is dan het tekort in 

2017 en om in het bijzonder de intensiveringen nog eens kritisch te bezien. Tevens 

heeft het CAft geadviseerd om investeringen ten behoeve van efficiëntere 

belastinginning te dekken binnen de bestaande uitgaven. In deze NvW wordt het tekort 

teruggebracht van 3,8% tot 3,0% bbp. Deze daling wordt voornamelijk gerealiseerd 

door incidentele dividendinkomsten in 2018. De realiseerbaarheid van deze eenmalige 

middelenaanwas kan op basis van de toelichting in de NvW onvoldoende getoetst 

worden door het CAft.  

 

In deze brief verzoekt het CAft om een nadere onderbouwing van de 

dividendopbrengsten zoals opgenomen in de NvW. Daarbij verneemt het CAft hoe u met 

op de in het advies op de ontwerpbegroting 2018 inclusief FEM opgenomen 

aanbevelingen bent omgegaan en deze hebt verwerkt. Tevens constateert het CAft dat 

voor de uitvoering van het Sociaal Crisisplan naar uw oordeel extra gekwalificeerd 

personeel benodigd zal zijn. Het CAft verneemt graag hoe zich dit verhoudt tot het 

advies om de totale personeelskosten terug te brengen. Het CAft zal bij de vastgestelde 

begroting die u op uiterlijk 1 mei a.s. dient aan te leveren, een oordeel geven op basis 

van artikel 11 LAft. De door u aan te leveren aanvullende onderbouwingen zullen hierbij 

betrokken worden.  
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Toelichting 

Financieel Economische Memorandum 2018-2021  

In aanvulling op de ontwerpbegroting 2018 heeft u het FEM opgesteld dat voor Aruba 

een pad van 2018 tot 2021 richting duurzame overheidsfinanciën bevat.  

 

Het in de ontwerpbegroting 2018 gepresenteerde tekort van 5,5% bbp wordt 

voornamelijk veroorzaakt door beleidsintensiveringen. Met de maatregelen in het FEM 

voor 2018 wordt dit tekort teruggebracht tot 3,8% bbp. Onderdeel van de maatregelen 

in de ontwerpbegroting 2018 inclusief FEM in 2018, zijn o.a. (a) de BBO-verhoging per 

1 juli 2018 van 1,5% naar 3,0%, (b) BAZV-verhoging per 1 juli 2018 van 2,0% naar 

3,0% en (c) de AZV-premiekorting van AWG 7,5 miljoen in 2018. Middels een NvW op 

de ontwerpbegroting 2018 inclusief FEM heeft Aruba het tekort teruggebracht van 3,8% 

tot 3,0% bbp. Hiermee lijkt invulling te zijn gegeven aan het advies van het CAft om 

het tekort in 2018 tenminste lager te laten uitkomen dan het tekort in 2017. 

 

Nota van Wijziging op de ontwerpbegroting 2018 

De mutatie in het saldo op de exploitatierekening bedraagt AWG 38,7 miljoen hetgeen 

het resultaat is van een kostenstijging van AWG 3,6 miljoen en een middelenstijging 

van AWG 42,3 miljoen. De toename van de middelen wordt voornamelijk veroorzaakt 

door de toename van de niet-belastingopbrengsten met AWG 39,3 miljoen. Uit de 

beantwoording van de aan Aruba gestelde vragen valt op te maken dat het grootste 

deel hiervan incidentele dividendopbrengsten betreft van Aruba Tourism Authority ad 

AWG 10,3 miljoen en Utilities Aruba N.V. ad AWG 18 miljoen. In de NvW is aangegeven 

dat de verhoogde leaseopbrengsten van Refineria di Aruba N.V. (RdA) ad AWG 6 

miljoen en de leges en retributies ad AWG 5 miljoen structureel van aard zijn. 

 

Aan de kostenkant is eveneens een stijging opgenomen van per saldo AWG 3,6 miljoen. 

Het is niet geheel duidelijk waarom juist de personeelskosten stijgen met AWG 0,5 

miljoen bij het Bureau van de Minister van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur & 

Milieu. Het resterende deel van de kostenstijging wordt voornamelijk veroorzaakt door 

een neerwaartse bijstelling van de goederen en diensten met AWG 2,2 miljoen, 

verhoogde rentelasten als gevolg van rentekoers fluctuaties met AWG 2,8 miljoen en 

een saldo-neutrale interne doorboeking van AWG 2,5 miljoen op de post Directie 

informatievoorziening en automatisering.  

 

Het resultaat op de kapitaaldienst laat een verbetering zien van AWG 2,9 miljoen die 

voornamelijk wordt veroorzaakt door de afname van investeringen met 3,5 miljoen. 

Door de vertraagde vaststelling van de begroting 2018 is het niet haalbaar gebleken om 

alle beleidsinvesteringen (5 pijlers economisch model en het Sociaal Crisisplan) te 

verplichten en tijdig uit te voeren.  

 

Tot slot constateert het CAft dat in de NvW een aflossingsbedrag van AWG 407,9 

miljoen is opgenomen. In de Landsverordening AB no.78 is een bedrag van AWG 337,9 

opgenomen als machtiging voor de herfinanciering van leningen in 2018. Het 

resterende deel is de aflossing van de in 2017 uitgestelde aflossing van een lening van 

AWG 70 miljoen hetgeen de financieringsbehoefte in 2018 extra belast.  
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Nadere toelichting 

Met Aruba is afgesproken dat de begroting 2018 voor 1 mei a.s. vastgesteld dient te 

zijn en dient te zijn aangeboden aan het CAft. Conform de LAft zal het CAft, binnen de 

wettelijke termijn van 2 weken, een advies uitbrengen op de vastgestelde begroting. 

Voor het artikel 11 advies op de vastgestelde begroting 2018 acht het CAft het van 

belang dat uiterlijk 1 mei a.s. Aruba antwoord geeft op onderstaande vragen: 

 

1. Om de realiseerbaarheid van de dividendopbrengsten van Aruba Tourism Authority, 

Utilities Aruba N.V. en Refineria di Aruba N.V. te toetsen, wordt u verzocht om 

aanvullende besluitvorming van de directie en/of AVA te verstrekken. Daarbij 

verzoekt het CAft u de jaarrekeningen van de overheidsentiteiten vanaf 2015 tot en 

met 2017 toe te sturen, zodat de financiële positie van de overheidsentiteit in 

relatie tot de begrote dividenduitkering door het CAft kan worden beoordeeld.  

2. De minister wordt verzocht aan te geven op welke wijze in de NvW rekening is 

gehouden met het advies van het CAft om in het bijzonder de intensiveringen in 

2018 nog eens kritisch te bezien. Dit geldt ook voor de investeringen ten behoeve 

van efficiëntere belastinginning.  

3. Verzocht wordt om in de vastgestelde begroting 2018 duidelijk zichtbaar te maken 

dat het aflossingsbedrag AWG 407,9 bedraagt en dat het bedrag voor de 

herfinanciering van aflopende leningen in 2018 gelijk is aan AWG 337,9 miljoen. U 

wordt verzocht aan te geven hoe in deze toegenomen financieringsbehoefte wordt 

voorzien. 

4. Voor de uitvoering van het Sociaal Crisisplan zal extra gekwalificeerd personeel 

benodigd zijn hetgeen mogelijk zal resulteren in een verdere stijging van de 

personeelskosten. De minister wordt verzocht om een prognose te maken van de 

ontwikkeling van de personeelskosten voor 2018 waarin deze effecten worden 

meegenomen. Uit deze prognose dient duidelijk te blijken op welke manier de totale 

personeelskosten wel worden teruggebracht.  

5. Verzocht wordt om ook ten aanzien van alle voor 2018 nog resterende adviezen en 

aanbevelingen die opgenomen zijn in het advies op de ontwerpbegroting 2018 en 

het FEM, conform artikel 10 van de LAft, aan te geven in hoeverre en op welke 

wijze deze aanbevelingen zijn verwerkt in de vastgestelde begroting 2018.  

 

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

bereid die te geven. 

 

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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Deze brief is in afschrift verstuurd aan: 

De minister-president van Aruba 

De directeur van de directie Financiën van Aruba 

 


