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Onderwerp
Bericht naar aanleiding van artikel 11 lid 5 LAft

Geachte mevrouw Ruiz-Maduro en heer Thijsen,
Hierbij ontvangt u de reactie van het College Aruba financieel toezicht (CAft) op het
door de minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur toegezonden bericht op
basis van artikel 11 lid 5 van de Landsverordening Aruba tijdelijk financieel toezicht
(LAft) van 14 juni jl. Onderstaand wordt ingegaan op de opvolging aanbevelingen en
het nieuw vast te stellen wettelijk normenkader.
Opvolging aanbevelingen
Om binnen afzienbare termijn te komen tot een pad richting houdbare
overheidsfinanciën heeft het CAft in zijn advies op de ontwerpbegroting aanbevelingen
gedaan. Op 11 mei jl. heeft het CAft in het advies op de vastgestelde begroting 2018
geconcludeerd dat drie van deze aanbevelingen naar het oordeel van het CAft
onvoldoende in de begroting waren verwerkt. Naar aanleiding van de reactie van de
minister op dit advies, heeft het CAft op 7 juni jl. geconcludeerd dat één van de drie
aanbevelingen is opgevolgd, maar dat nog altijd twee aanbevelingen onvoldoende
waren verwerkt in de begroting. Onderstaand wordt ingegaan op de wijze waarop
opvolging door de minister is gegeven aan deze twee aanbevelingen.
Opbrengsten raffinaderij
Allereerst is aanbevolen om de ontvangsten van de Refineria di Aruba (RdA) uit de
begroting te halen, omdat deze niet als realistisch werden beschouwd. Dit zou
vervolgens leiden tot een hoger financieringstekort in 2018 dan in 2017. De afgelopen
weken heeft Aruba informatie overhandigd en daarmee in voldoende mate aannemelijk
gemaakt dat de niet-belastingopbrengsten van AWG 17,5 miljoen van RdA realistisch
zijn. Eind mei is een bedrag van AWG 3,3 miljoen overgemaakt van RdA aan het Land,
gevolgd door een overboeking van AWG 6,6 miljoen medio juni.
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In een schrijven van de directie en de raad van commissarissen van de RdA aan de
minister-president van Aruba is aangegeven dat een betaling in 2018 van AWG 17,5
miljoen wordt gegarandeerd. Deze garantie is afgegeven na beoordeling van de concept
jaarrekeningen 2016 en 2017 van RdA waar momenteel audits op worden uitgevoerd,
waarna de jaarrekeningen zullen worden vastgesteld. Voorts wordt in de brief van 14
juni gewezen op enkele mogelijk andere meevallers in de niet-belastingopbrengsten. Op
basis van deze nieuwe informatie beschouwt het CAft de begrote nietbelastingopbrengsten als voldoende realistisch. De minister wordt verzocht het CAft de
jaarrekeningen direct na vaststelling te doen toekomen.
Daling personeelslasten
De tweede aanbeveling die onvoldoende was opgevolgd is het advies om de
personeelslasten meerjarig te laten dalen en deze voor 2018 ten minste lager te laten
zijn ten opzichte van het niveau van de begroting 2017. Aruba heeft hiertoe een
werkgroep personeelslasten ingesteld met onder meer als doel de personeelslasten in
nominale zin structureel te laten dalen. Het CAft heeft aanvullend op de reactie van de
minister het Beleidsplan Verlaging Personeelslasten (BVP) ontvangen, waarin zeven
maatregelen zijn aangekondigd die van 2018 tot en met 2021 direct bijdragen aan een
verlaging van de personeelslasten. Dit pakket aan maatregelen dient ertoe te leiden dat
de personeelslasten (personeelskosten inclusief werkgeverslasten) in 2018 met AWG
12,2 miljoen afnemen. Met verwerking van dit plan in de begroting, wordt aan de
aanbeveling van het CAft voldaan om de personeelskosten niet te laten stijgen ten
opzichte van 2017. Het CAft acht het van belang dat de Staten de hiermee
samenhangende begrotingswijziging zo snel mogelijk vaststelt. In het BVP en tijdens
ons bezoek op 22 juni jl. heeft de minister aangegeven dat de verlaging van de
personeelskosten in oktober a.s. in de begroting 2018 verwerkt wordt middels een
begrotingswijziging.
Het BVP is een ambitieus plan waarbij het resultaat in grote mate zal afhangen van de
implementatie, sturing en betrokkenheid van zowel de regering als de (uitvoerende)
diensten. Een deel van de voorgestelde maatregelen vraagt om nieuwe werkwijzen die
voor een effectieve implementatie een breed draagvlak nodig hebben. Het CAft
onderschrijft het gebruik van het door u gepresenteerde format om de
ontwikkelingstrend van de personeelsuitgaven nauwlettend te monitoren. Het CAft
vraagt om dit format op te nemen in de uitvoeringsrapportages monitoren, opdat tijdig
kan worden bijgestuurd mocht de realisatie achterblijven bij de prognose. De
meerjarige doorwerking van het BVP zal zichtbaar moeten worden in de
meerjarenbegroting.
Verwerking van afspraken in begroting
Op basis van de bovenstaande informatie concludeert het CAft dat in voldoende mate
invulling is gegeven aan de in het advies op de ontwerpbegroting gegeven
aanbevelingen. Het begrote tekort van de collectieve sector komt uit onder de door het
CAft aanbevolen 3,0% bbp. Daarom zal de procedure op basis van artikel 12 worden
beëindigd. De verwerking van het BVP in de begroting 2018 zal in het advies op de
(ontwerp)begrotingswijziging worden beoordeeld.
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Deze en latere begrotingswijzigingen voor 2018 zal het CAft ook toetsen aan de
afspraak dat meevallers1 niet zullen worden gebruikt om uitgaven te financieren. Dit
betekent dat meevallers tot een verdere verlaging van het saldo leiden en daarmee tot
reductie van de schuld. De meerjarige doorwerking van het BVP zal in het advies op de
(ontwerp)begroting 2019 worden beoordeeld.
Onderhandelingen over nieuw wettelijk normenkader
Conform eerder schrijven van de minister leiden de tekorten in 2017 en 2018 op basis
van de laatste inzichten tot een aanzienlijke stijging van de schuld tot 89,8% bbp
ultimo 2018. Om binnen afzienbare termijn te komen tot een pad richting houdbare
overheidsfinanciën heeft het CAft de minister geadviseerd dat het van belang is dat zo
snel mogelijk een nieuw wettelijk normenkader 2018 – 2021 voor Aruba wordt
vastgesteld dat in de LAft wordt verwerkt. Tijdens het bezoek van het CAft op 22 juni jl.
hebben wij begrepen dat gesprekken hierover tussen Aruba en Nederland vergevorderd
zijn, maar nog niet zijn afgerond. Het CAft zal de uitkomst van deze besprekingen
afwachten. Een spoedige afronding van het normenkader is ook noodzakelijk voor de
beoordeling van de begroting 2019.
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

Deze brief is in afschrift verstuurd aan:
De minister-president van Aruba
De directeur van de directie Financiën van Aruba

1

Alle opbrengsten op de gewone dienst en de kapitaaldienst die niet in de vastgestelde

begroting 2018 zijn opgenomen.

