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Ontwerp-Landsverordening tot vaststelling van de begrotingen van de 
ministeries van het Land voor het dienstjaar 2021 en tot wijziging van de 
Landsverordening instelling ministeries 2018 (AB 2013 no. 94)  

 
 
 Naar aanleiding van bijgaand aan de Raad ter advies toegezonden ontwerp-
Landsverordening tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land 
voor het dienstjaar 2021 en tot wijziging van de Landsverordening instelling ministeries 
2018 (AB 2013 no. 94), moge de Raad Uwe Excellentie het volgende berichten. 
 
1.    Algemeen 
 
1.1 Het onderhavige ontwerp strekt tot vaststelling van de begrotingen van de 
ministeries van het Land voor het dienstjaar 2021 en tot wijziging van de 
Landsverordening instelling ministeries 2018 (AB 2013 no. 94). Ingevolge artikel IV.1 van 
de Staatsregeling van Aruba (AB 1985 no. 26) jo artikel 16 van de Landsverordening Raad 
van Advies (AB 1985 no. 55) wordt de Raad gehoord over voorstellen van wet die door de 
regering aan de Staten van Aruba worden gedaan. Aangezien een begroting de vorm van 
een wetsvoorstel heeft, wordt ook over dit voorstel advies gevraagd aan de Raad.  
 
1.2 Een landsverordening tot vaststelling van de Landsbegroting is een formele wet en 
heeft een eigensoortig karakter. De omstandigheid dat het machtigingskader prevaleert 
heeft consequenties voor het door de Raad te hanteren toetsingskader.1 
 

De juridische en wetstechnische toetsing vindt in volle omvang plaats. De Raad 
toetst onder meer aan hogere regelgeving zoals de Staatsregeling alsmede aan de 
Comptabiliteitsverordening 1989 (AB 1989 no. 72) (CV 1989) en de Landsverordening 
Aruba tijdelijk financieel toezicht (AB 2015 no. 39) (LAtft).  
 

 

                                                                 
1 MvT bij de Comptabiliteitsverordening 1989, p. 2-3. 
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Daarnaast toetst de Raad de begrotingscijfers aan de normen en overige 
afspraken, zoals deze zijn vastgelegd in: 

a. het Samenwerkingsprotocol Aruba Nederland 2019-2021 d.d. 22 november 2018 
(het Protocol) waarin onder meer  de ‘Afspraken tussen de regeringen van Aruba 
en Nederland over de openbare financiën van Aruba’ d.d. 2 mei 2015 werden 
herbevestigd;  

b. het Financieel Economisch Memorandum (FEM) 2018-2021 van februari 2018, 
inclusief het addendum Beleidsplan Verlaging Personeelslasten (BVP);  

c. de op 21 november 2019 tussen de regeringen van Aruba en Nederland gemaakte 
afspraak, dat de personeelslastennorm vanaf 2020 Afl. 476 miljoen bedraagt en 
dat de personeelskosten uit het Interim Begrotingsfonds Sociaal Crisisplan hiervan 
onderdeel uitmaken.2 

 
Anders dan bij wetgeving in materiële zin vindt geen beleidsanalytische toetsing 

plaats. De formulering van de beleidsdoelstellingen voor het komende begrotingsjaar is 
een prerogatief van de regering, waarover tijdens de begrotingsbehandeling 
verantwoording wordt afgelegd aan de Staten. Wel toetst de Raad of de voorgenomen 
beleidsdoelstellingen op een juiste wijze in de gepresenteerde ramingen worden 
gereflecteerd en beoordeelt de Raad het realiteitsgehalte van de voorgestelde ramingen 
van de inkomsten en uitgaven van het Land (in samenhang met de meest actuele 
prognosecijfers van de overige entiteiten behorende tot de collectieve sector), de 
(meerjarige) (financieel-economische) effecten van de ramingen, de aan te gane 
verplichtingen en de ontwikkeling van de openbare financiën. Ten slotte toetst de Raad 
of de financieel-economische premissen, waarop de begroting stoelt, valide zijn en of de 
voorstellen leiden tot duurzame overheidsfinanciën.  

 
1.3 De economische gevolgen van de COVID-19-pandemie maakten dat Aruba opnieuw 
genoodzaakt was de Rijksministerraad te verzoeken om, op grond van artikel 23, eerste 
lid, van de LAtft, af te mogen wijken van de normen in de LAtft. 3 Dit verzoek werd op 
18 december 2020 ingewilligd. Een besluit over de toegestane mate van afwijking van 
het voor Aruba van toepassing zijnde financieringssaldo moet nog genomen worden.4 

                                                                 
2 Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, d.d. 26 november 2019, kenmerk 
2019-0000629645. De personeelslastennorm voor 2020 is hier bepaald op Afl. 476 miljoen (inclusief de 
personeelskosten van het Interim Begrotingsfonds Sociaal Crisisplan 2020). 
3 Artikel 23, eerste lid, van de LAtft luidt: Indien dit nodig is in verband met het herstel van schade 
veroorzaakt door buitengewone gebeurtenissen, waaronder natuurrampen, kan de Minister in 
overeenstemming met de ministerraad, de Staten en vervolgens in overeenstemming met de regering van 
het Koninkrijk, worden besloten tot afwijking van de normen, bedoeld in artikel 14. Op 27 maart 2020 is 
in de Rijksministerraad ook tot een dergelijke afwijking besloten (Kamerbrief maatregelen Caribische 
delen van het Koninkrijk in verband met COVID-19, d.d. 7 april 2020, kenmerk 2020-0000185236). 
4 Brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, d.d. 18 december 2020, nr. 
201. 
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Daarnaast zijn de sociaaleconomische ontwikkelingen in Aruba nog steeds met 
grote onzekerheden omgeven. Derhalve zal de Raad slechts een marginale toets op het 
realiteitsgehalte van de ramingen uitvoeren en zal worden ingegaan op een aantal in het 
oog springende elementen die een (aanvullend) risico vormen voor de 
overheidsfinanciën.  

 
In de toelichting wordt gesteld dat de Directie Economische Zaken, Handel en 

Industrie (DEZHI) om de drie maanden een nieuwe prognose zal uitbrengen, die kan 
resulteren in het aanpassen van de begroting via een begrotingsprocedure.5 Gezien de 
tijdsduur die gemoeid is met het proces om formele begrotingsaanpassingen tot stand te 
brengen, wijst de Raad, wellicht ten overvloede, op het belang van het in ieder geval 
tijdig informeren van de Staten omtrent materiële afwijkingen van de ramingen 
vooruitlopend op de formele indiening van een ontwerp-landsverordening tot wijziging 
van de begroting 2021.   
 
1.4 De Raad heeft kennisgenomen van het ‘Advies bij de ontwerpbegroting 2021 van 
Aruba’ van het College Aruba financieel toezicht, d.d. 18 januari 2021 (kenmerk Cft 
202100004), dat als bijlage bij het onderhavige ontwerp is toegevoegd. 

 
2. Formele toetsing van de ontwerp-Landsbegroting 2021 
 
2.1 Uit artikel V.12, tweede lid van de Staatsregeling volgt dwingendrechtelijk dat de 
regering de ontwerp-Landsverordening tot vaststelling van de begrotingen van de 
ministeries van het Land uiterlijk op de eerste september van het voorgaande jaar aan 
de Staten dient aan te bieden. Het voorliggende ontwerp is ruim na deze datum aan de 
Raad aangeboden en voldoet derhalve niet aan dit vereiste. De Raad betreurt het dat de 
regering opnieuw niet voldoet aan dit constitutionele vereiste en adviseert met klem de 
processen zodanig te verbeteren, dat de begroting tijdig vastgesteld kan worden. 
Daarbij dient rekening te worden gehouden wordt met de verschillende actoren in dit 
totstandkomingsproces, die allen de nodige tijd en ruimte dienen te krijgen om bij te 
dragen aan een gedegen eindproduct. 
 
2.2 Verder merkt de Raad wederom op dat een landsverordening tot vaststelling van 
de landsbegroting uitsluitend een wet in formele zin is en daarom beperkt dient te 
blijven tot de begroting van de ontvangsten en de uitgaven van het Land.  Het is in strijd 
met het machtigingskarakter van de begroting om daarin (onderdelen van) andere 
landsverordeningen te wijzigen of buiten toepassing te verklaren. In artikel 3 van het 
ontwerp is een wijziging van de Landsverordening instelling ministeries 2018 opgenomen 
en in artikel 2 wordt opnieuw – weliswaar impliciet6 - afgeweken van artikel 22 van de 

                                                                 
5 MvT, p. 16. 
6  In artikel 22, tweede lid, van de CV 1989 is bepaald dat overeenkomsten slechts kunnen worden 
aangegaan voor een periode van niet langer dan vijf jaren. Bij landsverordening kan hiervan worden 
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CV 1989. Dit wordt door de Raad steeds als onjuist en onwenselijk beschouwd. De Raad 
adviseert derhalve om deze bepalingen in een separate landsverordening op te nemen. 
 
2.3 Op grond van artikel 3, tweede lid, van de CV 1989 dienen aan het ontwerp een 
gespecificeerd overzicht van de gegeven, dan wel de te geven, garanties en een 
overzicht van de vorderingen en schulden per ministerie te worden toegevoegd.  

 
Volgens de regering zijn de vermogensrechtelijke verhoudingen, zoals de 

vorderingen en schulden en de daarmee samenhangende rechten en plichten, die door 
een minister worden aangegaan, verhoudingen die het Land betreffen en niet een 
afzonderlijk ministerie. Artikel 3, tweede lid, van de CV 1989 zou abusievelijk uitgaan 
van het laatste. Zolang de voorgenomen herziening van de CV 1989, die ook deze 
wijziging zal behelzen, nog niet heeft plaatsgevonden 7 , blijven de thans geldende 
bepalingen onverkort van kracht en zullen op basis daarvan de ontbrekende overzichten 
aan de begroting dienen te worden toegevoegd. 
 
3. Hervormingen/Beleidsvoornemens 
 
3.1 De sociaaleconomische gevolgen van de COVID-19-pandemie zijn groot en het 
economisch herstel is met veel onzekerheden omgeven. De DEZHI verwacht dat de 
economie naar verwachting nominaal ‘slechts’ zal groeien met 5,6%.8 Het Internationaal 
Monetair Fonds (IMF) en de Centrale Bank van Aruba (CBA) gaan uit van andere 
groeicijfers. Het IMF voorspelt een economische groei van 9%. 9  De CBA heeft drie 
scenario’s berekend, op basis van veronderstellingen ten aanzien van de ernst en de 
duur van de COVID-19-pandemie, onzekerheden met betrekking tot 
investeringsprojecten, schommelingen in de olieprijzen en andere importproducten, het 
herstel van het toerisme, overheidsmaatregelen ter beheersing van de crisis en het 
herstel van de werkgelegenheid. 10  Op grond van het ‘baseline scenario’ wordt een 
nominale economische groei verwacht van 2,2%. Het pessimistische scenario gaat uit van 
een verdere economische krimp van 3,7% en volgens het positieve scenario komt de 
economische groei uit op 5,0%. De economische groei op basis van het positieve scenario 
ligt daarmee lager dan de verwachtingen van de DEZHI.    

                                                                                                                                                                                                                     
afgeweken. In artikel 2 van het ontwerp wordt niet aangegeven dat deze eventueel aan te gane geldlening 
langer dan 5 jaar zal zijn; de Raad wijst er echter op, dat gelet op de praktijk, geldleningen van deze 
omvang langer dan 5 jaar plegen te zijn en dat hiermee bij begrotingswet wordt afgeweken van artikel 22, 
tweede lid, van de CV 1989. 
7 Nader rapport bij het advies van de Raad op de ontwerp-Landsbegroting 2019, d.d. 16 november 2018, 
kenmerk SMR-W-59/18, p. 4. 
8 MvT, p. 3. 
9 https://www.imf.org/en/Countries/ABW, voor het laatst geraadpleegd op 26 februari 2021. 
10 CBA, Economic Snapshot, the current GDP outlook for Aruba in the face of COVID-19, December 2020 en 
CBA, Economic outlook, February 2021.  

https://www.imf.org/en/Countries/ABW


  
 

 

RvA 12-21 

 

5 

3.2 De onzekerheden en het feit dat in 2021 verkiezingen zullen plaatsvinden was 
voor de regering aanleiding een beleidsloos meerjarig kader op te stellen.11 Hoewel de 
Raad erkent dat het verloop van het economisch herstel moeilijk te voorspellen is en het 
Landspakket en de daarop gebaseerde uitvoeringsagenda nadere invulling behoeven, 
betreurt hij het, dat in de begroting toch niet meer blijk gegeven wordt van concrete 
voornemens tot uitvoering van de in het Landspakket opgenomen actiepunten. Tal van 
hervormingen lieten reeds voor het uitbreken van de COVID-19-pandemie al te lang op 
zich wachten, zoals bijvoorbeeld het hervormen van het belastingstelsel, de 
flexibilisering van de arbeidswetgeving en het verwijderen van de zogenaamde ‘red 
tape’.   
 
3.3 Deze en andere noodzakelijke hervormingen op fiscaal en economisch vlak, die 
niet alleen in het Landspakket worden geadresseerd, maar ook in het masterplan 
‘Repositioning our sails’ zijn opgenomen, vormen al jaren onderwerp van gesprek. De 
onzekerheden en het feit dat er dit jaar verkiezingen zullen plaatsvinden hoeven geen 
beletsel te zijn met hervormingsprocessen een aanvang te maken, dan wel deze 
voortvarend voort te zetten. Dit geldt te meer voor die hervormingen, die op een breed 
maatschappelijk draagvlak kunnen rekenen en een niet al te groot beslag op financiële 
middelen zullen leggen. 

 
3.4 Als voorbeeld van een eenvoudige verbetering kan het door de Raad meermaals 
aangegeven probleem van de jaarlijks terugkerende inefficiënte en tijdrovende manier 
van inning van de motorrijtuigenbelasting en het ophalen van de kentekenplaten door 
belastingplichtigen dienen. Dit zou eenvoudig verholpen kunnen worden door het 
invoeren van een verhoging van de accijnzen op benzine en diesel, waarmee bovendien 
een compliance van vrijwel 100% gewaarborgd wordt.12 

 
3.5 Ook bepaalde interne processen zouden aangepast kunnen worden, waarmee niet 
alleen de dienstverlening aan het publiek wordt verbeterd, maar ook kostenbesparingen 
voor de overheid worden gerealiseerd. Het digitaliseren van het aanvragen van 
vergunningen en het integreren van de bestanden van de verschillende 
overheidsinstanties (SVb, AZV, DIMP, Censo en de KvK) komt de effectiviteit van de 
overheid ten goede. Een digitale koppeling tussen bepaalde instanties, waardoor deze 
(bepaalde delen van) het bevolkingsregister kunnen raadplegen, kan de noodzaak tot 
bijvoorbeeld het telkens weer verstrekken van een uittreksel verminderen.13  

  

                                                                 
11 MvT, p. 13. 
12 Zie bijvoorbeeld het advies van de Raad ex. artikel 17, onderdeel a, van de Landsverordening Raad van 
Advies (AB 1992 no. GT 3), inzake aanbevelingen ter verbetering van het belastingstelsel, d.d. 15 mei 
2020, kenmerk RvA 59-20, vindplaats http://rva.aw/rva/wp-content/uploads/2020/05/RvA-59-20.pdf 
13 Zie ook het advies van de Raad ex. artikel 17, onderdeel a, van de Landsverordening Raad van Advies 
(AB 1992 no. GT 3) inzake aanbevelingen ter verbetering van de overheidsorganisatie, d.d. 10 juni 2020, 
kenmerk RvA 71-20, vindplaats http://rva.aw/rva/wp-content/uploads/2020/06/RvA-71-20-Advies.pdf 
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3.6 Voorts zijn de hervormingen noodzakelijk omdat rekening dient te worden 
gehouden met een aantal risico’s, die de vooruitzichten rond de uitvoering van en het 
vertrouwen in het begrotingsbeleid verder negatief kunnen beïnvloeden. 

 
Risico’s Potentiele effecten 

(Her)financieringsrisico’s Aan de hoge schuldstand van Aruba kleven risico’s voor het Land, zoals 
het herfinancieringsrisico en het risico dat de kredietwaardigheid van het 
Land lager wordt ingeschat. 

Economische risico’s Een van de grootste onzekere factoren in de begroting voor 2021 en 
verder is de verwachte economische groei. Het herstelpad en het tempo 
waarin dit bereikt kan worden is onbekend. 14 De gevolgen hiervan zijn 
onder meer: 

 achterblijvende belasting- en premie-inkomsten; 

 noodzaak voor de voortzetting van de steunmaatregelen. 

Operationele risico’s Een verslechterende financiële toestand van de bedrijven waarin het Land 
een deelneming heeft, kan gevolgen hebben voor de financiën van het 
Land. Overheids-NV’s, zoals Arubus NV, Post Aruba NV, en Serlimar 
ontvangen nu reeds jaarlijks substantiële bijdragen van het Land.  
 
Met betrekking tot verschillende onderdelen van het huidige 
overheidsapparaat kan de vraag worden gesteld of de door deze 
uitgevoerde taken tot de kerntaken van de overheid dienen te behoren, of 
deze een toegevoegde waarde hebben en onder de huidige 
omstandigheden dienen te worden gehandhaafd.  

Demografische risico’s De sociale zekerheidsfondsen zijn niet geheel toekomstbestendig. Hoewel 
de noodmaatregelen (tijdelijk) rust in de fondsen hebben gebracht, 
wijzen de cijfers er nog altijd op dat de fondsen op zichzelf niet zelf-
dekkend zullen zijn. De vergrijzings- en volksgezondheidproblematiek in 
Aruba lijkt ook de fondsen blijvend onder druk te zetten. 
 
Voorts zijn de beheerskosten bij de sociale zekerheidsfondsen 
proportioneel erg hoog en dragen hierdoor niet bij aan het houdbaar 
maken van de financiële positie van deze fondsen. 

 
4. Totaalbeeld van de ramingen 2021 van het Land en de collectieve sector 

4.1 De uiteindelijk vastgestelde Landsbegroting 2020 kende door de 
sociaaleconomische impact van de COVID-19-pandemie een financieringstekort van Afl. 
1.028,8 miljoen. Ten aanzien van de ramingen voor 2021 zijn de volgende verschillen 
geconstateerd: 
 
 
Tabel 1: Overzicht mutaties Landsbegroting 2021 ten opzichte van Landsbegroting 2020 

  Δ 2021 - 2020 Bedrag (in Afl. milj.) 

Financieringssaldo Landsbegroting 2020   (1028,8) 

Mutaties middelen   (17,5) 

                                                                 
14 MvT, p. 16. 
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Mutaties kosten   146,8 

Mutaties financieringsmiddelen  (6,2) 

Mutaties kapitaaluitgaven    28,1 

Financieringssaldo Landsbegroting 2021   (877,6) 

 

Het uiteindelijke gerealiseerde financieringstekort voor het jaar 2020 komt uit op Afl. 
763,4 miljoen. Een vergelijking met de begroting voor 2021 laat de volgende verschillen 
zien: 
 
Tabel 2: Overzicht mutaties Landsbegroting 2021 ten opzichte van realisatiecijfers 2020 

  Δ 2021 - 2020 Bedrag (in Afl. milj.) 

Financieringssaldo realisatiecijfers 2020   (763,4) 

Mutaties middelen   (72,8) 

Mutaties kosten   (48,0) 

Mutaties financieringsmiddelen  1,7 

Mutaties kapitaaluitgaven    4,9 

Financieringssaldo Landsbegroting 2021   (877,6) 

 

In de onderstaande tabel 3 worden de verschillen nader gespecificeerd: 
 
Tabel 3: Vergelijkend overzicht Landsbegroting 2021 
(Bedragen in Afl. milj.) Realisatie 2019 

(voorlopige 
cijfers)15 

Begroting 
2020 

Realisatie 2020 
(voorlopige 
cijfers)16 

Ontwerp-
Begroting 

2021 

     

Inkomsten 1.420,1 1022,2 1.071,3 998,5 

w.v. directe belastingen 581,0 416,7 485,2 404.2 

w.v. indirecte belastingen 594,2 396,3 408,2 429.6 

w.v. niet-
belastingontvangsten 

244,9 203,0 177,8 164,7 

     

Uitgaven17 1.400,0 2.027,1 1.820,0 1,856,2 

w.v. personeelsuitgaven18 475,1 441,8 427,7 430,8 

w.v. verbruik goederen en 
diensten 

165,5 215,2 182,4 204,2 

w.v. interest 229,4 236,0 234,4 257,7 

w.v. bijdrage aan SVb - 53,8 53,8 12,0 

w.v. bijdrage aan AZV - 122.7 122,7 84,3 

w.v. FASE-maatregel - 53,8 53,8 42,0 

w.v. MKB-regeling - 32,2 32,2 40,0 

w.v. loonsubsidieregeling - 323,5 323,5 280,0 

                                                                 
15 Op basis van de Uitvoeringsrapportage 4de kwartaal 2019 (d.d. 6 februari 2020). 
16 Op basis van de Uitvoeringsrapportage 4e kwartaal 2020 (d.d.17 februari 2021). 
17 Genoemde onderdelen onder de hoofdcategorieën ‘Inkomsten’ en ‘Uitgaven’ zijn niet uitputtend. 
18  Bij de personeelsuitgaven zijn niet meegenomen: de Hoge Colleges van Staat, de DOW en de 
gesubsidieerde instellingen. 
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w.v. investeringen 24,6 40,0 28,7 15,8 

w.v. vermogensoverdrachten  4,1 5,3 4,3 5,4 

     

Netto kredietverlening 16,3 23,9 14,7 19,9 

Aflossingen 257,4 295,9 295,9 260,8 

     

Financieringssaldo 3,8 (1,028,8) (763,4) (877,6) 

% BBP 0,1 (25,4) (18,9) (20,5) 

     

Primair saldo19 233,2 (792,8) (529,0) (619,9) 

% BPP 4,0 19,6 13,1 14,5 

 

Overheidsschuld20 4.318,4 5.324,4 5.145,7 6,201.7 

% BBP 73,3 131,5 127,1 145,0 

 

BBP21 5.895,0 4.049,0 4.049,0 4,277,0 

 
4.2 Inkomsten 

 

Volgens de toelichting zullen, als gevolg van de inkrimping van de economie, de 
(belasting)ontvangsten ten opzichte van 2020 naar verwachting Afl. 17,4 miljoen lager 
uitvallen.22  Ten opzichte van de voorlopige realisatiecijfers 2020 valt een nog grotere 
daling te constateren. Hoe dit valt te rijmen met de meest recente projecties van de 
DEZHI, waarbij wordt uitgegaan van een economische groei van 5.6%, wordt naar de 
mening van de Raad onvoldoende toegelicht. Volstaan wordt met de opmerking dat in de 
middelenraming reeds rekening is gehouden met het verlagend effect van het plan Alivio 
Fiscal, dat zo’n Afl. 6 miljoen bedraagt.23 In de directe belastingontvangsten valt met 
name de daling in de loonbelasting op.24 Geadviseerd wordt nader toe te lichten in 
hoeverre de lagere ontvangsten aan loonbelasting veroorzaakt worden door bijvoorbeeld 
de tariefsverlaging of dat deze verlaging veroorzaakt wordt door de gevolgen van de 
economische crisis voor de werkgelegenheid. De stijging van de indirecte 
belastinginkomsten komt voor het grootste deel voort uit een stijging in de 
invoerrechten en accijnzen. De stijging van de BBO/BAVP en de BAZV ligt lager, dan op 
grond van de economische groei in de lijn der verwachtingen zou liggen.  

                                                                 
19 Het primaire saldo wordt gedefinieerd als het saldo van de inkomsten minus de totale bestedingen, 
uitgezonderd de rentelasten. 
20 Op basis van de Uitvoeringsrapportage 4e kwartaal 2020 (d.d.17 februari 2021), p. 30. De begrote 
overheidsschuld voor 2020 is bepaald aan de hand van de ontwerp-Begrotingswijziging voor het dienstjaar 
2020. De verwachte schuld voor 2021 is bepaald aan de hand van de ontwerp-Begroting 2021 (MvT p. 14: 
Schuldquote 145,0% → 4.277 x 145.0 = 6.201,7).  
21 Het BBP-cijfer 2019 is zoals gepubliceerd in de Annual Statistical Digest 2019 van de Centrale Bank van 
Aruba (d.d. 8 juli 2020). De BBP-cijfers voor 2020 en 2021 zijn zoals gepubliceerd in de Economic Outlook 
van DEZHI van 18 december 2020. 
22 MvT, p. 17. 
23 MvT, p. 2. 
24 MvT, p. 34. 
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De lagere ramingen in de niet-belastinginkomsten worden voor het merendeel 
toegelicht. De toelichting op de verlaging van Afl. 10 miljoen van de raming van 
erfpachtrechten schiet echter tekort. Er wordt enkel aangegeven dat deze gebaseerd is 
op de ontvangsten in het jaar 2020.25 De reden van deze aanzienlijke daling dient nader 
te worden toegelicht.   
 
4.3 Uitgaven 
 

In vergelijking met de begroting over het jaar 2020 laten de geraamde uitgaven 
voor 2021 een daling zien van Afl. 174,9 miljoen, hetgeen voor een groot deel komt door 
de lagere ramingen aan steunmaatregelen (Afl. 47,5 miljoen), bijdrage SVb en AZV (Afl. 
80,2 miljoen). 

 
 In vergelijking met de gerealiseerde cijfers over het jaar 2020 stijgen de totale 

uitgaven echter met Afl. 36,2 miljoen. De stijging ten opzichte van de in 2020 
gerealiseerde cijfers wordt onder meer veroorzaakt door een stijging aan rentelasten 
(Afl. 23,3 miljoen). Daarnaast is de post ‘goederen en diensten’ Afl. 21,8 miljoen hoger 
en zitten er grote schommelingen in de post ‘overdrachten’. In 2020 werd namelijk Afl. 
617,9 miljoen begroot, Afl. 494,4 miljoen werd gerealiseerd en de raming voor 2021 
bedraagt Afl. 532,5 miljoen, terwijl de hieronder geraamde Loonsubsidieregeling, MKB-
regeling, FASE-uitkeringen en de bijdrage aan de SVb Afl. 89,3 miljoen lager uitvallen. 
De Raad adviseert deze post nader toe te lichten. 
 
4.3.1 Personeelslasten 
 
Tabel 4: Personeelslasten 2021 

(Bedragen in Afl. milj.) 
Land  Aruba 

2021 
IBSCP  

2020-2021 
Totaal 
2021 

Norm 2021 

Personeelsuitgaven inclusief 
werkgeverslasten26 

430,8 3,7 434,5 476,0 

 

Bij brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, d.d. 26 
november 2019, is de afspraak bevestigd dat de maximale personeelsuitgaven vanaf het 
dienstjaar 2020 maximaal Afl. 476 miljoen bedragen, inclusief de personeelsuitgaven uit 
het Interim Begrotingsfonds Sociaal Crisisplan. Verder dienen de personeelsuitgaven 
jaarlijks een dalende lijn te vertonen. Aan de norm op zich wordt voor het 
begrotingsjaar 2021 ruimschoots voldaan (zie tabel 4), zij het dat dat voor een groot 
deel het gevolg is van de tijdelijke verlaging van 12,6% van de salarissen van het 
overheidspersoneel. Zou echter van deze verlaging geen sprake zijn geweest, dan 
zouden de personeelskosten uitkomen op zo’n Afl. 497 miljoen, hetgeen hoger is dan het 

                                                                 
25 MvT, p. 70. 
26 MvT, p. 14. 
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overeengekomen maximum. De structurele personeelsuitgaven lijken derhalve nog 
steeds een stijgende lijn te vertonen.   

 
Daarbij merkt de Raad verder op, dat deze inkorting op de personeelslasten met 

12,6% een tijdelijke maatregel is en deze in dat opzicht dus niet als structureel worden 
aangemerkt. In de toelichting staat echter dat deze inkorting tot nader order 
onaangetast zal blijven, dan wel wordt verondersteld dat met andere 
beleidsmaatregelen hetzelfde personeelslastenpeil behouden kan worden.27 Of hiermee 
gedoeld wordt op de beleidsmaatregelen, zoals deze in het Financieel Economisch 
Memorandum (FEM) 2018-2021 van februari 2018, inclusief het addendum Beleidsplan 
Verlaging Personeelslasten (BVP) zijn neergelegd, wordt niet toegelicht. 
 
4.3.2 Steunmaatregelen 
 

In 2020 is totaal voor Afl. 409,5 miljoen aan noodmaatregelen getroffen om de 
gevolgen van de COVID-19-pandemie enigszins te beteugelen. Dit jaar is voor de FASE-
regeling, de MKB-regeling en de Loonsubsidieregeling Afl. 362 miljoen geraamd. In de 
toelichting wordt aangegeven dat deze regelingen zullen worden vervangen door een 
aantal nieuwe regelingen (flexibilisering van de Loonsubsidieregeling, FASE en MKB post 
COVID-19), waarbij ook een werkloosheidsuitkering wordt genoemd. 28  Hoe deze 
regelingen eruit gaan zien en wat de financiële gevolgen van met name de voorgenomen 
werkloosheidsuitkering zullen zijn, wordt echter niet in kaart gebracht. Ervan uitgaande 
dat de werkloosheidsuitkering voor een langere termijn ingevoerd zal worden, is het 
noodzakelijk dat in ieder geval toegelicht wordt of deze regeling eveneens gefinancierd 
gaat worden met door Nederland verstrekte liquiditeitssteun of dat deze bekostigd zal 
worden met door werkgevers en werknemers af te dragen premies.  
 
4.3.3 Bijdrage SVb  
 

 Volgens de toelichting tonen de fondsen onder beheer van de SVb een negatief 
resultaat als gevolg van de coronacrisis, welke voor een groot gedeelte tijdelijk uit 
reserves van de SVb gedekt kunnen worden zonder de houdbaarheid van de fondsen aan 
te tasten. Het Land dient daardoor slechts het ontstane en of overgebleven tekort van 
Afl. 12 miljoen aan te zuiveren van het AOV/AWW-fonds voor het dienstjaar 2021.  
 

Ook hier zijn de verwachtingen met grote onzekerheden omgeven. De 
economische ontwikkeling heeft invloed op het aantal ingeschreven werknemers en 
daarmee op de fondsen van de SVb, hetgeen ook gevolgen voor het Land kan hebben. 

Het Land heeft namelijk op grond van artikel 21, eerste lid, van de Landsverordening 
Sociale Verzekeringsbank (AB 1995 no. GT 1) de verplichting tekorten bij de SVb aan te 

                                                                 
27 MvT, p. 14. 
28 Zie onder meer MvT, p. 3 en p. 37. 
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zuiveren, als de SVb niet genoeg liquide middelen tot haar beschikking heeft om haar 
verplichtingen na te komen. Volgens de laatste cijfers van de SVb is het aantal 
werkgevers gestegen, terwijl het aantal werknemers is gedaald. Deze daling is echter 
tot nu relatief beperkt gebleven vanwege de subsidieregelingen.29  

 
Daarnaast heeft het thans aanwenden van de reserves gevolgen voor de lange 

termijn. De verwachting was dat de reserves van de SVb in 2035 op zouden raken.30 De 
SVb gaat ervan uit dat in de periode van 2023, dan wel 2024, tot 2027 weer een reserve 
kan worden opgebouwd, die in de jaren daarna gebruikt zal worden om de tekorten te 
dekken. Thans is de verwachting dat de reserves in 2031 op zullen raken.  

  
4.3.4 Bijdrage AZV 
 

Het aan te zuiveren tekort bij de AZV wordt op Afl. 84,3 miljoen geraamd. Hierbij 
is rekening gehouden met de bij de AZV door te voeren bezuinigingen ten bedrage van 
Afl. 60 miljoen. Toch zijn er nog veel onduidelijkheden met betrekking tot deze 
bezuinigingen.  

 
Er is een nationale commissie benoemd, die het zorgsysteem gaat onderzoeken en 

advies zal uitbrengen over hervormingen en structurele bezuinigingen. 31  De regering 
heeft aangekondigd dat, in afwachting van dit advies, Afl. 2 miljoen per maand 
bezuinigd zal worden, in plaats van Afl. 5 miljoen per maand.32 

 
Het landsbesluit, houdende algemene maatregelen, waarin de versobering van de 

positieve lijst AZV is geregeld, zou per 1 februari in werking treden.33 Inmiddels is dit 
uitgesteld tot 1 april 2021. 

 
Op grond hiervan betwijfelt de Raad in hoeverre de gestelde bezuinigingen van 

Afl. 5 miljoen per maand, dan wel Afl. 60 miljoen op jaarbasis, haalbaar zullen blijken 
in 2021 en adviseert hier in de toelichting nader over uit te weiden. 

 
 
 

                                                                 
29 https://www.svbaruba.org/, voor het laatst geraadpleegd op 2 maart 2021. 
30 Zie Begrotingen 2021 van de fondsen onder beheer van de SVb, administratie SVb en Diensten aan 
Derden, p. 28. 
31 https://secure.overheid.aw/actueel/nieuws_46856/item/de-regering-van-aruba-heeft-een-nationale-
en-multidisciplinaire-commissie-ingesteld-om-de-hervorming-van-de-gezondheidszorg-te-
herzien_55753.html 
32 https://amigoe.uberflip.com/i/1340719-wo-17-
februari/1?token=NjcyZDM1NGZhMmYyMTViY2ViZDgxNzk1MTNiZGFjN2UxOTQyODNhNA%3D%3D 
33 Zie artikel II van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, versobering positieve lijst AZV (AB 
2004 no. 18). 

https://www.svbaruba.org/
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4.4 De collectieve sector 
 

Ten aanzien van de overige entiteiten die tot de collectieve sector behoren, 
wordt enkel toegelicht, dat het in de verwachting ligt, dat deze entiteiten in de 
komende jaren tekorten zullen tonen. Het totale financieringstekort van de gehele 
collectieve sector wordt geraamd op Afl. 891,7 miljoen.34 Er wordt niet nader ingegaan 
op de eventuele gevolgen die de financiële situatie van deze entiteiten voor het Land 
kunnen hebben. Zo wordt bijvoorbeeld niet toegelicht of het Land ook deze tekorten 
dient aan te zuiveren.  
 
Ook aan de financiële toestand van Serlimar wordt onvoldoende aandacht geschonken. 
Uit het in de toelichting opgenomen overzicht maakt de Raad op dat Serlimar vanaf 2021 
kennelijk geen tekorten zal kennen. 35  Gezien de uitdagingen op het gebied van 
afvalverwerking, de reeds penibele financiële situatie, waarin Serlimar verkeert en de 
noodzakelijke professionalisering, automatisering en verbetering van werkprocessen en 
de inningstructuur36, vraagt de Raad zich af of dat een realistische voorstelling van 
zaken is.  
 
De Raad adviseert om, overeenkomstig het bepaalde in artikel 14, vierde lid, van de 
LAtft, alsnog een nadere uiteenzetting van de financiële toestand van de collectieve 
sector te verstrekken en tevens de eventuele consequenties voor het Land nader toe te 
lichten. 
 
4.5 Overheidsdeelnemingen 
 

Conform het Ministerraadbesluit van 17 april 2020 werd in 2020 op de 
bedrijfssubsidie aan Arubus N.V. 12,6% gekort. Dit kwam overeen met een bedrag van 
ruim Afl. 1,5 miljoen, waardoor de totaal aan Arubus N.V. verstrekte subsidie Afl. 10,5 
miljoen bedroeg. Voor 2021 is hetzelfde bedrag begroot. En hoewel de toelichting blijk 
geeft van verschillende besparingen die bij Arubus N.V. gerealiseerd kunnen en zullen 
worden, vraagt de Raad zich nog steeds af wat de gevolgen van de COVID-19-situatie op 
de financiële situatie van het toch al noodlijdende Arubus N.V. zijn en of er geen hogere 
tekorten zijn ontstaan welke gedekt dienen te worden door het Land.  
 
 Ook ten aanzien van de financiële situatie van Post Aruba N.V. vraagt de Raad 
zich af of en welke gevolgen COVID-19-situatie heeft (gehad) en hoe deze eventuele 
gevolgen werden opgevangen. De Raad adviseert hier in de toelichting nader op in te 
gaan.  
 

                                                                 
34 MvT, p. 15. 
35 Zie tabel 3: meerjarige ontwikkeling Collectieve Sector Aruba, MvT, p. 15. 
36 MvT, p. 69. 
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 Deze twee bedrijven, van wie de aandelen volledig in handen zijn van de 
overheid, is het nimmer gelukt om positieve bedrijfsresultaten te behalen. Ieder jaar 
drukken hun tekorten zwaar op de begroting. De Raad vraagt zich af of het laten 
voortduren van deze situatie financieel en economisch wel te verantwoorden valt en 
adviseert, om vooruitlopend op de in het Landspakket opgenomen integrale doorlichting 
van de (semi-) overheidsbedrijven, reeds een algemeen deelnemingenbeleid te 
formuleren. De Raad verwijst daarbij naar de bijlage bij het advies op de ontwerp-
landsbegroting 2020, waarin een ‘quick review’ werd gegeven met betrekking tot de 
stand van zaken van de deelnemingen van het Land. 37  De daarin opgenomen 
aanbevelingen zijn nog onverkort van kracht. 

 
4.6 Investeringen 
 

Volgens de toelichting zijn er ten behoeve van het stimuleren van meer 
economische groei meer investeringen geraamd.38 In de begroting is een bedrag van Afl. 
15,8 miljoen aan investeringen opgenomen, hetgeen ten opzichte van de begroting van 
2020 geen verhoging betekent, maar een verlaging van Afl. 24,2 miljoen. Dit vraagt om 
een verduidelijking. Evenmin is duidelijk hoe de in de bijlage X 39  genoemde 
investeringsprojecten zullen bijdragen aan het stimuleren van de economie, welk 
beoogd economisch effect deze projecten dienen te hebben en binnen welke termijn 
deze projecten effect zullen en moeten sorteren. De Raad adviseert dit toe te lichten. 
 
5. Schuldpositie/Herfinanciering leningen 
 

De coronacrisis heeft ook grote gevolgen voor de schuldpositie van het Land. 
Volgens de voorlopige realisatiecijfers bedroeg ’s Lands totale schuld aan het einde van 
2020 Afl. 5,145,7 miljoen. Begroot wordt dat de schuld aan het eind van 2021 zal zijn 
toegenomen tot Afl. 6.201,7 miljoen.  
 

De (her)financiering van de schulden roept een aantal vragen op. Verondersteld 
wordt, dat de buitenlandse aflossingen in 2021 en 2022 door Nederland, conform 
afspraak, gefinancierd worden. Verder wordt verondersteld dat de overige aflossingen 
over de gehele periode 2021 tot en met 2025 tegen marktcondities geherfinancierd 
zullen moeten worden, hetgeen betekent tegen een gemiddeld rentepercentage van 
5,5% per jaar.40  

                                                                 
37 Zie bijlage bij het advies van de Raad op ontwerp landsverordening tot vaststelling van de begrotingen 
van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2020 en tot wijziging van de Landsverordening 
instelling ministeries 2018 (AB 2013 no.94), d.d. 21 februari 2020, kenmerk RvA 04-20, vindplaats 
http://rva.aw/rva/wp-content/uploads/2020/01/RvA-04-20.pdf 
38 MvT, p. 10. 
39 MvT, p. 166. 
40 MvT, p. 13. 
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Op 13 november 2020 werd met Nederland afgesproken dat, Nederland in 2021, 
als Aruba hiertoe een verzoek doet, een lening verstrekt met een hoofdsom van Afl. 177 
miljoen en in 2022 een lening met een hoofdsom van Afl. 346 miljoen, teneinde te 
voldoen aan de verplichtingen van Aruba onder de USD Externe Financiering. Deze 
leningen zouden echter, naast een looptijd van 7 jaar (met halfjaarlijkse aflossingen), 
een vast rentepercentage van 2% kennen.41 
 

Onduidelijk is nu of met de in de toelichting genoemde afspraak, de op 13 
november 2020 met Nederland gemaakte afspraken worden bedoeld, of dat uit het 
gebruik van de term veronderstelling afgeleid moet worden, dat hieromtrent nog geen 
zekerheid bestaat.  
 
 Ook is niet duidelijk hoe een en ander zich verhoudt met hetgeen wordt 
voorgesteld in de Rijkswet Aruba financieel toezicht (RAft). In het aan de Raad ter 
advisering aangeboden voorstel wordt bepaald dat Nederland een lopende inschrijving 
heeft op bepaalde leningen, doch uitsluitend voor zover: 

a. deze leningen worden aangewend om kapitaaluitgaven mee te dekken, en 
b. deze leningen niet op enigerlei wijze, direct of indirect, strekken tot het 

herfinancieren van leningen die Aruba voorafgaand aan de inwerkingtreding 
van deze wet is aangegaan. 

 
 Onzekerheden ten aanzien van de herfinanciering van bestaande leningen kunnen 
implicaties hebben voor de tot nu toe behouden redelijke ratings van Aruba’s 
kredietwaardigheid. Het naar beneden bijstellen van deze ratings maakt het aantrekken 
van financiering niet makkelijker en zal leiden tot hogere rentelasten voor het Land.  
 
6. Conclusie en eindadvies 
 

Zoals al meerdere malen werd aangegeven, is de thans aan de Raad ter advisering 
aangeboden begroting omgeven met onzekerheden. Bovendien geeft de begroting voor 
het jaar 2021 te weinig inzicht in de structurele hervormingen en bezuinigingen op basis 
van het Landspakket en de daarop gebaseerde uitvoeringsagenda. In dat kader adviseert 
de Raad nogmaals de uitvoering van de noodzakelijke hervormingen proactief ter hand 
te nemen en hiervan in het ontwerp, dan wel de toelichting, blijk te geven.  

 
 Ten slotte spreekt de Raad de verwachting uit, dat op korte termijn meer 

duidelijkheid verschaft kan worden en dat dit tot uitdrukking wordt gebracht in, tijdig in 
het wetgevingsproces gebrachte, begrotingswijzigingen. In dit kader adviseert de Raad 
om van regeringswege vroegtijdig en periodiek optimale transparantie jegens de Staten 

                                                                 
41 Brief Staatssecretaris Knops aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, d.d. 13 
november 2020, kenmerk 2020-0000662591, inzake het akkoord tussen Aruba en Nederland inzake 
voorwaarden liquiditeitssteun. 
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te betrachten met betrekking tot de ontwikkeling van de ramingen en de daaruit 
voortvloeiende begrotingswijzigingen. 

 
De Raad kan zich voor het overige met de doelstelling en de inhoud van het 

ontwerp verenigen en geeft u in overweging het aan de Staten aan te bieden, nadat met 
het voorgaande rekening is gehouden.  

 
De Secretaris,     De Voorzitter, 
 
 
 
 
_________________     _______________________ 
mr. A. Braamskamp     mr. F.M. d.l.S. Goedgedrag 


