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Onderwerp 

Advies bij de ontwerpbegroting 2023 
 

 

Geachte mevrouw Maduro,  

 

Op 9 juni 2022 ontving het College Aruba financieel toezicht (CAft) de ontwerpbegroting 

2023 (OB) van Aruba met het verzoek daarbij te adviseren op basis van artikel 10 lid 1 

van de Landsverordening Aruba tijdelijk financieel toezicht (LAft). De OB die u aanbiedt 

aan de Staten dient, conform artikel 10 lid 2 van de LAft, vergezeld te gaan van dit  

advies van het CAft, inclusief een toelichting op de wijze waarop rekening is gehouden 

met dit advies.  

 

Voorlopig karakter advies  

Het CAft onderschrijft het belang van een tijdige voorbereiding van de begroting en het 

halen van de wettelijke deadline van 1 september.1 Op dit moment is echter nog niet 

alle relevante informatie beschikbaar, waardoor zowel de OB als het onderhavige advies 

een voorlopig karakter hebben. Zo ontbreken de begrotingen van de overheidsentiteiten 

behorende tot de collectieve sector en van de onderscheiden ministeries. Evenmin zijn 

de laatste economische inzichten verwerkt. Het realiteitsgehalte van de in de OB 

opgenomen plannen is mede daarom nog lastig te bepalen. Bovendien loopt er op dit 

moment een hoor en wederhoorprocedure voor de vastgestelde begroting 2022 waaruit 

nog aanpassingen van de begroting 2022 en de meerjarige begroting kunnen volgen. 

De onzekerheden zijn dus groot. Het CAft benadrukt daarom het voorlopig karakter van 

dit advies en zal indien nodig later nog aanvullend adviseren.  

 

 

 

 

 

 
1 Artikel V.12 Staatsregeling van Aruba schrijft voor dat de ontwerpbegroting uiterlijk op 1 september aan 

de Staten moet zijn aangeboden.  
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Toetsingskader  

Het toetsingskader voor de beoordeling van de begroting wordt gevormd door de LAft 

en het protocol Aruba-Nederland van 22 november 2018 (het protocol).2 De looptijd van 

het protocol is op 20 januari 2022 met twee jaar verlengd tot 31 december 2023 of zo 

veel eerder als de Rijkswet Aruba financieel toezicht (RAft) in werking treedt.3 Als 

gevolg van de coronacrisis heeft de Rijksministerraad (RMR), op verzoek van Aruba tot en 

met 2022 toestemming verleend om, op basis van artikel 23 lid 1 van de LAft af te mogen 

wijken van de centrale begrotingsnorm. Voor het jaar 2023 dient op basis van artikel 14 

van de LAft en het protocol een structureel overschot te worden gerealiseerd van het 

financieringssaldo van minimaal 1 procent van het bruto binnenlands product (bbp). 

 

Oordeel  

De OB toont voor 2023 een financieringstekort van de collectieve sector van AWG 97 

miljoen (land AWG 95 miljoen), hetgeen neerkomt op 1,6 procent van het bbp. De 

meerjarenbegroting toont tevens tekorten voor de jaren 2024 tot en met 2026 en laat 

voor het eerst in 2027 een overschot zien. Aruba voldoet daarmee tot en met 2027 niet 

aan de in artikel 14 van de LAft en het protocol opgenomen begrotingsnorm van een 

positief financieringssaldo van de collectieve sector van 1 procent van het bbp. Overigens 

zijn de in de OB meerjarig begrote rentelasten niet in overeenstemming met de begrote 

tekorten maar gebaseerd op een positief financieringssaldo van 1 procent vanaf 2023. 

 

Met de OB zal de nominale schuld in 2024 meer dan AWG 6 miljard bedragen. De 

nominale schuld loopt tot 2027 vanwege meerjarige tekorten in de begroting nog verder 

op. De schuldquote zal naar verwachting in 2027 oplopen tot 88 procent. Hiermee wordt 

niet voldaan aan de in het protocol voor dat jaar gestelde norm van een schuldquote 

van 70 procent. Wanneer Aruba in 2022 het financieringstekort maximaal verlaagt en 

vanaf 2023 tot begrotingsoverschotten komt van minimaal 1 procent van het bbp, blijft 

deze norm binnen bereik. Op basis van het verwachte economisch herstel en met de 

juiste maatregelen, waarbij niet alleen de nadruk wordt gelegd op lastenverzwaring 

maar ook op uitgavenbeheersing, is dit voor Aruba mogelijk.  

 

De OB is gebaseerd op verouderde ramingen voor economische groei van de Directie 

Economische Zaken, Handel en Industrie (DEZHI) van oktober 2021. Ook de Centrale 

Bank van Aruba (CBA)4 en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) hebben recent hun 

ramingen bijgesteld. Het CAft constateerde in zijn advies bij de vastgestelde begroting 

2022 dat de belastingbaten (meerjarig) achterblijven bij de geraamde economische 

groei.5 In de OB komt het herstel van de belastingbaten nog minder tot uitdrukking. Het 

niveau van belastingbaten van 2019 wordt pas in 2025 behaald, terwijl in de 

vastgestelde begroting 2022 van 2023 wordt uitgegaan.6  

 

 
2 BZK, protocol Aruba Nederland 2019-2021, d.d. 22 november 2018.   
3 BZK, Briefwisseling tussen de regering van Nederland en de regering van Aruba, houdende een 

verlenging van het Protocol Aruba Nederland 2019-2021 Inkadering van het pad richting solide, 

transparante en houdbare overheidsfinanciën van Aruba, d.d. 20 januari 2022. 
4 CBA, Economic Outlook: GDP forecast June 2022, d.d. 17 juni 2022.  
5 Cft, kenmerk 202200037, Advies bij de vastgestelde begroting 2022, d.d. 10 mei 2022. 
6 In een vergelijking zonder de effecten van de geplande belastinghervorming. 
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Daarbij is onduidelijk en onvoldoende toegelicht hoe de economische groeiverwachting 

is doorberekend in de begrote belastingbaten. Het CAft constateert nogmaals dat de 

economie sinds 2021 sterk herstelt en dat in het eerste kwartaal van 2022 de 

premiebaten uit de volksverzekeringen boven het niveau van 2019 liggen. Op basis 

daarvan mag een sneller herstel van de belastingbaten worden verondersteld. 

 

In de OB wordt rekening gehouden met het budgettaire effect van het 

belastinghervormingsplan. De verwachte meeropbrengsten van het 

belastinghervormingsplan bedragen in de OB voor 2023 AWG 75 miljoen en daarna 

AWG 100 miljoen per jaar, in tegenstelling tot AWG 160 miljoen zoals opgenomen in de 

vastgestelde begroting 2022. De onderbouwing van de verwachte opbrengsten in de OB 

is onvoldoende, waardoor het realiteitsgehalte van de hervormingsplannen en van de 

OB niet kan worden vastgesteld. Er wordt daarbij nog uitgegaan van een 

invoeringsdatum van 1 januari 2023. De wetgeving voor de invoering van de btw is 

echter nog niet in formele procedure gebracht, waardoor de beoogde invoeringsdatum 

erg onzeker is. Het niet behalen van de beoogde invoeringsdatum zal een aanzienlijke 

invloed hebben op de hoogte van de belastingbaten en daarmee het financieringstekort. 

Het CAft constateert dat de in de OB voor 2023 en de in de meerjarenbegroting 

opgenomen belastingbaten onvoldoende zijn toegelicht. Het CAft adviseert overigens 

om in een volgende fase van de belastinghervorming de strategie te verbreden op basis 

van adviezen van het IMF.7  

 

De lasten voor goederen en diensten nemen in de OB met AWG 4 miljoen toe ten 

opzichte van de vastgestelde begroting 2022, wat voornamelijk is toe te schrijven aan 

een prijscorrectie als gevolg van oplopende inflatie. Het CAft adviseerde bij de 

vastgestelde begroting 2022 deze lasten neerwaarts bij te stellen. De lasten laten in dat 

jaar namelijk een excessieve stijging zien ten opzichte van voorgaande jaren, onder 

andere door een stijging van de huur van gebouwen, de inhuur van externen en de 

opdrachtverlening aan derden. De noodzaak voor deze lastenstijging is ook in de OB 

onvoldoende toegelicht. Het CAft adviseert derhalve wederom om de lasten voor 

goederen en diensten neerwaarts bij te stellen naar het gemiddelde niveau van de pre-

coronajaren, en dat niveau als basis te gebruiken voor de prijscorrectie in 2023. 

 

Indien er rekening wordt gehouden met het toepassen van de korting op 

arbeidsvoorwaarden van 12,6 procent komen de personeelslasten in 2023 uit op AWG 

411 miljoen ten opzichte van AWG 422 miljoen in 2022. Als de korting van 12,6 procent 

op de arbeidsvoorwaarden volledig buiten beschouwing wordt gelaten, komen de 

personeelslasten in 2023 uit op AWG 459 miljoen ten opzichte van AWG 470 miljoen in 

2022. In beide scenario’s voldoet Aruba met de OB aan de personeelslastennorm die 

een jaarlijks nominale daling voorschrijft. In de OB is echter geen toelichting 

opgenomen over de wijze waarop Aruba de aanzienlijke structurele daling van de 

personeelslasten in 2023 zal gaan realiseren. Het realiteitsgehalte van de begrote 

personeelslasten is hiermee niet vast te stellen.  

 
7 In dit verband worden genoemd een beperking van de hypotheekrenteaftrek en het afschaffen van de 

aftrek van de rente over consumptief krediet, de afschaffing van de aftrek van de kosten van een 

dienstbetrekking, accijnsverhoging en vermogensbelasting (zie IMF, The Kingdom of the Netherlands-

Aruba, Technical Assistance Report—Towards a sustainable tax system, December 2018). 



Kenmerk 

Cft 202200071 

Blad 

4/9 

 

  

 

Conform besluitvorming in de RMR dient Aruba vanaf juni 2020 jaarlijks een besparing 

bij de Algemene Ziektekostenverzekering (AZV) van AWG 60 miljoen te realiseren.8 In 

2023 moet de besparing volledig gerealiseerd worden. De AZV begroot voor 2023 een 

(voorlopig) negatief resultaat van AWG 11 miljoen. Als de besparing in AZV uitgaven 

van AWG 60 miljoen volledig wordt gerealiseerd, is er geen landsbijdrage nodig. Het 

CAft adviseert derhalve om de besluitvorming van de RMR uit te voeren en de volledige 

besparing van AWG 60 miljoen te realiseren in 2023.  

 

Uit de controle van de loonsubsidie blijkt dat Aruba per saldo een bedrag van AWG 127 

miljoen dient terug te vorderen over de jaren 2020 en 2021. In de begroting 2022 is 

een bedrag van AWG 49 miljoen opgenomen. Voor 2023 is een bedrag van AWG 30 

miljoen opgenomen aan terug te vorderen loonsubsidie. In de meerjarenbegroting 

ontbreekt nog een terug te vorderen bedrag van AWG 48 miljoen. Het CAft heeft van de 

Sociale Verzekeringsbank vernomen dat AWG 13 miljoen daarvan als oninbaar wordt 

beschouwd en adviseert om het resterende bedrag van AWG 35 miljoen op te nemen in 

de meerjarenbegroting. 

 

Het CAft vraagt in lijn met zijn advisering bij de begroting 2022 ook bij de OB aandacht 

voor maatregelen die de benodigde landsbijdragen aan overheidsentiteiten beperken en 

voorkomen. Substantiële en inmiddels structurele landsbijdragen aan o.a. Serlimar, 

Post N.V. en Arubus kunnen en moeten, vanuit het streven de lasten van het land te 

beperken, kritisch worden bezien en beperkt. Voorts dienen de subsidies zoals die 

vanuit de begroting worden verstrekt aan een kritisch onderzoek te worden 

onderworpen. 

 

Het Cft adviseert u om in ieder geval de volgende aanpassingen in de begroting aan te 

brengen: 

1. Pas de (meerjaren)begroting zodanig aan dat deze vanaf 2023 positieve 

financieringssaldi laat zien van minimaal 1 procent van het bbp, conform de LAft en 

het protocol.  

2. Actualiseer de OB op basis van de meest recente economische ramingen. 

3. Vertaal deze ramingen (volledig) naar de meerjarige belastingbaten en licht dit in 

de begroting toe. Stel de belastingbaten en premies naar boven bij op basis van de 

laatste ramingen en realisaties. 

4. Geef in de OB een toelichting op de budgettaire effecten van de geplande 

belastinghervorming op basis waarvan het realiteitsgehalte van die effecten kan 

worden vastgesteld. 

5. Stel de begrote lasten voor goederen en diensten neerwaarts bij naar het niveau 

van de pre-corona jaren en gebruik dat als ijkpunt voor een prijscorrectie in 2023. 

 
8 BZK, kenmerk 2020-0000287381, Rijksministerraad 15 mei 2020 inzake liquiditeitssteun medio mei tot 

juni, d.d. 18 mei 2020.  

BZK, kenmerk 2021-0000319825, Besluitvorming Rijksministerraad 18 juni 2021 inzake liquiditeitssteun 

Aruba, Curaçao en Sint Maarten derde kwartaal 2021, d.d. 6 mei 2020. 

BZK, kenmerk 2021-0000524661, Besluitvorming Rijksministerraad 24 september 2021, d.d. 6 oktober 

2021.  

BZK, kenmerk 2022-000099123, Besluitvorming Rijksministerraad 25 februari 2022, d.d. 9 maart 2022.  

BZK, kenmerk 2022-0000174367, Besluitvorming Rijksministerraad 25 maart 2022, d.d. 4 april 2022. 
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6. Licht in de OB toe op welke wijze de begrote daling van de personeelslasten ten 

opzichte van 2022 structureel zal worden gerealiseerd. 

7. Licht in de OB toe hoe de volledige besparing van AWG 60 miljoen bij de AZV wordt 

gerealiseerd. 

8. Neem het nog ontbrekende bedrag aan te veel uitgekeerde loonsubsidie dat geïnd 

moet worden van AWG 35 miljoen op in de meerjarenbegroting. 

9. Bezie en licht in de OB toe hoe de landsbijdragen aan overheidsentiteiten vanaf 2023 

zullen worden beperkt. 

 

Toelichting 

In tabel 1 is een samenvatting opgenomen van het meerjarig beeld van de gewone 

dienst en de kapitaaldienst.  

 

Tabel 1 - Overzicht meerjarige begroting9 

  2019 2020 2021 VB2022 OB2023 2024 2025 2026 2027 

                    

Baten 1419 1071 1091 1264 1406 1438 1463 1488 1538 

Directe belastingen 581 485 385 464 426 465 470 476 507 

Indirecte belastingen 594 408 508 545 671 710 729 748 767 

Overige baten 244 178 197 254 309 264 264 264 264 

                    

Lasten  1407 1821 1622 1462 1492 1494 1494 1494 1493 

Personeelslasten 475 428 418 433 459 459 459 459 459 

Goederen en diensten 166 182 180 213 216 222 225 228 231 

Rente 229 234 242 253 250 246 243 239 236 

Subsidie 214 192 199 207 214 214 214 214 214 

Overdrachten 149 494 344 167 168 168 168 168 168 

Bijdragen & 
afschrijvingen 

174 290 238 189 185 185 185 185 185 

                    

Exploitatieresultaat  11 -750 -531 -198 -86 -56 -31 -6 44 

                    

Kapitaaldienst  -8 -14 -3 -29 -9 -9 -9 -9 -9 

Kapitaalontvangsten 43 38 37 40 43 43 43 43 43 

Kapitaaluitgaven 50 52 40 69 51 51 51 51 51 

                    

Resultaat land  4 -764 -534 -227 -95 -64 -39 -15 35 

Resultaat 
collectieve sector  

44 -758 -495 -236 -97 -66 -41 -16 34 

Bron: OB2023 Aruba 

 

 
9 In deze tabel is sprake van afronding op hele AWG miljoenen. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen in 

de tabel voorkomen.  
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Baten 

De baten stijgen in de OB met AWG 142 miljoen ten opzichte van de begroting 2022 

van AWG 1,2 miljard naar AWG 1,4 miljard. Deze toename wordt met name verklaard 

door hogere indirecte belastingen en overige baten. De directe belastingbaten 

daarentegen dalen ten opzichte van 2022. 

 

De beoogde belastinghervorming wordt per 1 januari 2023 ingevoerd. Deze hervorming 

behelst volgens de OB een verlaging van het loonbelastingtarief met een verwachte 

derving van AWG 42 miljoen, de invoering van een assurantiebelasting met een 

verwachte meeropbrengst van AWG 5 miljoen, de introductie van een btw met een 

verwachte meeropbrengst van AWG 70 miljoen (in plaatst van AWG 160 miljoen zoals 

begroot in de begroting 2022) en een verhoging van de toeristenheffing met 3 procent. 

De totale meeropbrengst bedraagt AWG 75 miljoen. In de OB is geen cijfermatige 

onderbouwing van het belastinghervormingsplan opgenomen en het CAft is geen 

aanvullende informatie ter beschikking gesteld, waardoor het realiteitsgehalte van de 

begrote baten niet kan worden vastgesteld. 

 

In zijn advies bij de begroting 2022 constateerde het CAft al dat de belastingbaten 

(meerjarig) achterblijven bij de geraamde economische groei. In de OB komt het 

herstel van de belastingbaten nog minder tot uitdrukking. Het niveau van 

belastingbaten van 2019 wordt pas in 2025 behaald, terwijl in de vastgestelde 

begroting 2022 dit al in 2023 wordt behaald. Deze verlaging van de baten wordt in de 

OB volledig gecompenseerd door hogere baten uit de toeristenbelasting en terug te 

vorderen loonsubsidie. Het CAft wijst erop dat de terug te vorderen loonsubsidie een 

incidenteel karakter heeft, met als gevolg dat in de meerjarenbegroting de lagere baten 

met name worden gecompenseerd door de toeristenheffing. De bestaande heffing van 

9,5 procent op kamerverhuur, hotels en andere accommodaties wordt met ingang van 1 

januari 2023 in het kader van het belastinghervormingsplan met 3 procent verhoogd 

naar 12,5 procent. Het is van belang dat naast deze ontvangsten uit overige baten, de 

belastingbaten zo snel mogelijk structureel terugkomen op het niveau 2019.   

 

De directe belastingbaten komen in de meerjarenbegroting niet meer terug op het 

niveau van 2019. Dit wordt deels verklaard door de tariefsverlagingen van de 

loonbelasting en van de winstbelasting. Het is echter opmerkelijk dat ook exclusief de 

belastinghervormingen, de directe belastingen in de OB niet meer terugkomen op het 

niveau van 2019. Het CAft constateert dat er bij de directe belastingen geen rekening 

wordt gehouden met de reële economische groei van 3,7 procent zoals geraamd door 

het IMF en dat de directe belastingbaten in de meerjarenbegroting worden onderschat.  

 

De indirecte belastingen stijgen met name door de invoering van het btw-stelsel en 

door het effect van de economische groei. Het CAft merkt op dat ook bij de indirecte 

belasting de economische groei niet in lijn is met de meest recente economische raming 

van het IMF. Bij de indirecte belastingen gaat Aruba uit van een economische groei van 

circa 10 procent. Het CAft adviseert de belastingbaten in lijn met de verwachte 

economische groei te verwerken in de OB en meerjarenbegroting. 
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De overige baten stijgen met AWG 65 miljoen ten opzichte van 2019 en met AWG 54 

miljoen ten opzichte van 2022. Dit wordt verklaard door de verhoging van de 

toeristenheffing en de terug te vorderen loonsubsidie. De overige baten dalen in de 

meerjarenbegroting nadat de terug te vorderen loonsubsidie is teruggevorderd.  

 

Lasten 

Het CAft constateert dat er bij de lasten onvoldoende structurele maatregelen worden 

getroffen. De lasten nemen met AWG 30 miljoen toe ten opzichte van de vastgestelde 

begroting 2022. De hogere lasten worden hoofdzakelijk verklaard door de afbouw van 

de 12,6 procent korting op de arbeidsvoorwaarden bij de personeelslasten en de 

subsidies. Het CAft benadrukt, in lijn met zijn eerdere adviezen, het belang van het 

nemen van structurele maatregelen om de uitgaven te beheersen. Dit is noodzakelijk 

om te komen tot duurzame overheidsfinanciën en een efficiënt overheidsapparaat.  

 

Bij de begroting 2022 heeft het CAft aanbevolen de begrote lasten voor goederen en 

diensten met AWG 39 miljoen te verlagen, conform het pre-corona gemiddelde van 

AWG 174 miljoen per jaar. Het CAft adviseert om als uitgangspunt voor de OB de lasten 

voor goederen en diensten neerwaarts bij te stellen naar het niveau van de pre-corona 

jaren van de post goederen en diensten en om daarop een inflatiecorrectie toe te 

passen. 

 

Kapitaaldienst 

De kapitaaldienst toont een tekort van AWG 8 miljoen. De baten bedragen AWG 43 

miljoen en de lasten AWG 51 miljoen. De baten bestaan grotendeels uit afschrijvingen 

en lokale kredietaflossingen. De lasten bestaan grotendeels uit lokale 

kredietverleningen en investeringen. De investeringen zijn begroot op AWG 20 miljoen, 

wat ten opzichte van 2022 een afname is van AWG 17 miljoen. Het CAft constateert dat 

er een investering is opgenomen voor het Parkietenbos. Hoewel deze investering 

beschouwd lijkt te kunnen worden als een urgente investering, ontbreekt er een 

deugdelijke toelichting. Het CAft verzoekt u om deze investering te voorzien van een 

nadere cijfermatige onderbouwing, inclusief de te verwachten effecten op de gewone 

dienst.  

 

Collectieve sector en overheidsentiteiten 

Het financieringssaldo voor 2023 van de collectieve sector inclusief het land komt in de 

OB uit op een negatief resultaat van AWG 97 miljoen. De overige entiteiten van de 

collectieve sector, naast het land, hebben gezamenlijke een negatief financieringssaldo 

van AWG 2 miljoen.  

 

Het CAft constateert dat de AZV een (voorlopig) negatief resultaat begroot van AWG 11 

miljoen door de vertraging van invoering van de eigen bijdrage en de positieve lijst 

genees- en verbandmiddelen.  
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Het CAft verwacht dat de besparing van AWG 60 miljoen in 2023 volledig wordt 

gerealiseerd.10 Bij het behalen van de AWG 60 miljoen besparing realiseert AZV een 

positief resultaat van AWG 0,3 miljoen. Een landsbijdrage in 2023 is echter niet nodig 

als de besparing van AWG 60 miljoen volledig wordt gerealiseerd. Het CAft acht de 

realisatie van de besparing van AWG 60 miljoen in 2023 noodzakelijk en adviseert het 

resultaat van de AZV daarop aan te passen. 

 

Het CAft wijst u erop dat de collectieve sector nog niet is vastgesteld. Dit had voor 1 

april 2021 moeten gebeuren. In tegenstelling tot in Curaçao en in Sint Maarten worden 

de ziekenhuizen en gelieerde entiteiten in Aruba niet tot de collectieve sector gerekend. 

Het CAft adviseert bij de vaststelling van de collectieve sector kritisch te bezien of dit 

voor Aruba moet worden aangepast en herhaalt zijn verzoek om de vaststelling zo 

spoedig mogelijk te realiseren. 

 

Financieel beheer Landspakket 

De RMR heeft Aruba verzocht om in de begroting 2023 een meerjarig financieel 

overzicht van de maatregelen uit het Landspakket aan de OB toe te voegen.11 Aruba 

heeft hier gevolg aan gegeven. De begroting biedt hierdoor in de budgettaire gevolgen 

van enkele maatregelen uit het Landspakket en de wijze waarop deze worden 

gefinancierd. Het overzicht kan verbeterd worden door alle maatregelen die opgenomen 

zijn in de begroting en een relatie hebben met het Landspakket hierin te verwerken.   

 

Financieringsbehoefte en schuldontwikkeling 

De financieringsbehoefte in 2023 bedraagt AWG 1.483 miljoen en bestaat voor AWG 

1.388 miljoen uit herfinanciering van aflopende leningen en voor AWG 95 miljoen uit 

het (geraamde) financieringstekort van het land. Met Nederland is eerder afgesproken 

dat in 2021 en 2022 aflossingen op de buitenlandse leningen via Nederland kunnen 

worden geherfinancierd. Voor 2023 geldt deze herfinancieringsafspraak niet. De 

rentelasten dalen in de OB gestaag vanaf 2023 en bereiken in 2027 bijna het niveau 

van 2019. Een daling van de rentelasten is alleen mogelijk als er sprake is van 

overschotten. De OB toont echter tot 2027 tekorten. Door de omvangrijke 

herfinanciering van AWG 4 miljard in de komende jaren is Aruba kwetsbaar voor 

rentestijgingen.  

 

De overheidsschuld zal volgens de OB vanaf 2024 groter worden dan AWG 6 miljard. De 

schuldquote komt naar verwachting in 2027 op 88 procent. Hiermee wordt niet voldaan 

aan de in het protocol gestelde norm van een schuldquote van 70 procent in 2027.  

 
10 BZK, kenmerk 2020-0000287381, Rijksministerraad 15 mei 2020 inzake liquiditeitssteun medio mei tot 

juni, d.d. 18 mei 2020.  
BZK, kenmerk 2021-0000319825, Besluitvorming Rijksministerraad 18 juni 2021 inzake liquiditeitssteun 

Aruba, Curaçao en Sint Maarten derde kwartaal 2021, d.d. 6 mei 2020. 

BZK, kenmerk 2021-0000524661, Besluitvorming Rijksministerraad 24 september 2021, d.d. 6 oktober 

2021.  

BZK, kenmerk 2022-000099123, Besluitvorming Rijksministerraad 25 februari 2022, d.d. 9 maart 2022.  

BZK, kenmerk 2022-0000174367, Besluitvorming Rijksministerraad 25 maart 2022, d.d. 4 april 2022. 
11 BZK, kenmerk 2022-0000099085, Besluitvorming Rijksministerraad 25 februari 2022 inzake 

liquiditeitssteun en voortgang hervormingen Aruba, Curaçao en Sint Maarten, d.d. 9 maart 2022. 
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Op basis van de verwachte rente en groeiverwachtingen, en de aflopende 

herfinancieringsafspraken met Nederland, benadrukt het CAft het belang om vanaf de 

begroting 2023 een financieringssaldo van minimaal 1 procent van het bbp te 

realiseren.  

 

Tot slot 

Om de nominale schuld van Aruba te verlagen is een overschot op de begroting 

noodzakelijk. De enige manier om de nominale schuld te laten dalen zijn overschotten 

op de begroting. Het CAft is van oordeel dat een overschot op de begroting in 2023, 

gelet op het sterke herstel van de Arubaanse economie en een betere beheersing van 

de uitgaven, zeker haalbaar is. Aruba kan voor het eerst sinds 2008 de nominale schuld 

terugbrengen. Om dit te realiseren zal Aruba de uitgaven voortvarend moeten verlagen 

en dus niet alleen moeten inzetten op het verhogen van de overheidsinkomsten.  

 

Ik verwacht 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 


