College financieel toezicht

Aan

Adres kantoor Curaçao
De Rouvilleweg 39
Willemstad, Curaçao

De Gouverneur van Aruba
Zijne Excellentie F.J. Refunjol

Telefoon

(+5999) 4619081

Telefax

(+5999) 4619088

Adres kantoor Sint Maarten
Convent Building 26
Frontstreet, P.O. Box 686
Philipsburg, Sint Maarten

Contactpersoon

Telefoonnummer

Kees van Nieuwamerongen

+5999 461 9081

Datum

E-mail

20 juli 2014

info@cft.an

Ons kenmerk

Uw kenmerk

Cft 201400113

KabGAno.RA-14/0012

Pagina

Bijlagen

1/2

-

Telefoon

(+1721) 5430331

Telefax

(+1721) 5430379

E-mail info@cft.an
Internet www.cft.an

Onderwerp

Onderzoek financiële positie Aruba

Excellentie,
Op 14 juli jl. verzocht u mij schriftelijk of het secretariaat van het College financieel
toezicht een onderzoek uit kan voeren naar de begroting 2014 van Aruba. Dit
onderzoek komt voort uit het Koninklijk Besluit van 11 juli 2014. In dit besluit is
concreet gevraagd om een onderzoek dat in ieder geval de volgende elementen bevat:
1.
2.

de uiteenzetting of de ramingen in de begroting realistisch zijn;
de meerjarige gevolgen van de begroting voor het begrotings- of financieringstekort
respectievelijk begrotingsoverschot en de staatsschuld; en

3.

de cijfermatige weergave van de verhouding van deze meerjarige tekorten
respectievelijk overschotten en de staatsschuld ten opzichte van in het Koninkrijk
en internationaal gehanteerde criteria van houdbare overheidsfinanciën en
terugbetalingscapaciteit.

Het College heeft ingestemd met dit verzoek.
U heeft gevraagd om een tussenrapport op 21 juli te mogen ontvangen en het
eindrapport in de week van 25 augustus. Hierbij bied ik u dit gevraagde door het
secretariaat opgestelde tussenrapport, aan. Hierbij moet benadrukt worden dat het om
een quick scan met eerste bevindingen gaat. Immers, de tijd tussen het verlenen van
de opdracht en het opleveren van deze rapportage was beperkt en viel samen met een
turbulente politieke periode. Hierdoor was het onmogelijk om gesprekken te voeren met
de begrotingsexperts van de landsorganen van Aruba. Wel is dankbaar gebruik gemaakt
van de expertise en de feitenkennis van de Raad van Advies, de Algemene Rekenkamer,
de Centrale Bank van Aruba, het Algemeen Pensioenfonds Aruba en de Algemene
Ziektekosten Verzekering.
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Dit tussenrapport bevat geen definitief oordeel bij de begroting, noch een raming van
de meerjarige financieel-economische situatie en bevat nog weinig cijfermateriaal. In
het eindrapport zal hierop worden ingegaan. In deze fase is de nadruk gelegd op een
snelle kwalitatieve analyse.
Hoogachtend,
De voorzitter van het College financieel toezicht

prof.dr. A.F.P. Bakker

