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Onderwerp: stand van zaken overleg met Nederland.

Geachte heerThijsen,

Ten vervolge op de laatste update aan de Staten over de onderhandelingen met Nederland over

de voorwaarden voor de voortzetting van de financiele steun in het kader van COViD-19, gaan

hierbij de laatste versies van de voorwaardenbrief, het landspakket, en de twee concept-

rijkswetten Aruba financieel toezicht (RAft) en het Orgaan voor hervorming en herstel Aruba

(OHHA). Ook is het concept voor de Overeenkomst bijgevoegd waarin expliciet is opgenomen

dat de Overeenkomst komt te vervallen indien de vereiste consensus ontbreekt of is komen te

vervallen (gedurende de procedure van goedkeuring).

Tot onze verbazing, zijn er in de laatste versie ingrijpende wijzigingen aangebracht, zonder

vooroverleg. Daarover wordt nog onderhandeld.

Saillante wijziging in het voorwaardenpakket is dat de AWG 204 miljoen van de 3® tranche niet

conform het advies van het College Aruba financieel toezicht voor de maanden juli, augustus en

September wordt verstrekt maar voor de maanden juli tot en met november. Hierdoor wordt een

additioneel liquiditeitstekort gecreeerd. Deze wijziging heeft in afwijking van het advies van het

CAft, en zonder overleg plaatsgevonden, waardoor het moeilijker wordt om het

voorwaardenpakket zoals het nu op tafel ligt te accepteren.

De regering wordt hierdoor nu geforceerd om naar financiering te zoeken voor het additioneel

liquiditeitstekort, en heeft kunnen constateren dat er interesse is op de financiele markt. De

inspanningen vinden thans plaats om financiering voor (in ieder geval) de maanden September

en oktober te formaliseren, en dit geeft de nodige ruimte om de onderhandelingen met Nederland

te continueren.
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Ik heb gemeend u hiervan op de hoogte te moeten stellen.

Tot nadere toelichting bereid, verblijf ik,

Met vriendelijke groet,

ver-Croes

Minister F^isident van Aruba
Overeenkomst en Voorwaardenbrief

Ontwerp Rijkswet Aruba financieel toezicht met Memorie van Toelichting

Ontwerp Rijkswet Orgaan voor hervorming en herstel Aruba met Memorie van Toelichting

Bijiagen: -
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LANDSPAKKET

Aruba

Partijen

A. De regering van Aruba, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Minister-President van

Aruba, mevrouw E.C. Wever-Croes, en hierna te noemen: Aruba;

en

B. De regering van Nederiand, rechtsgeidig vertegenwoordigd door de staatssecretaris van

Binneniandse Zaken en Koninkrijksreiaties, de beer R.W. Knops, en hierna te noemen:

Nederiand;

Overwegende, dat

De regeringen van Nederiand en Aruba voornemens zijn om in een rijkswet op grond

van artikei 38, tweede iid, van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederianden een

Orgaan voor hervorming en herstei Aruba in te steiien dat met het oog op het weizijn

van de bevoiking van Aruba zai bevorderen dat hervormingen van bestuuriijke aard

worden doorgevoerd, duurzaam houdbare overheidsfinancien worden gereaiiseerd en

de weerbaarheid van de economie wordt versterkt, met inbegrip van de

rechtsstateiijke inbedding die daarvoor nodig is;

Het Orgaan voor hervorming en herstei Aruba onder andere de taak zai hebben de

ondersteuning van en het toezicht op de ontwikkeiing en uitvoering van projecten en

maatregeien door overheidsorganen en overheidsbedrijven van Aruba met betrekking

tot de in bovengenoemde Rijkswet en in het iandspakket bepaalde onderwerpen;

Dit iandspakket ais onderiinge regeiing tussen Nederiand en Aruba wordt gesioten op

grond van artikei 38, eerste iid, van het Statuut;

Geiet op financieie en economische situatie van Aruba, het cruciaai is dat reeds voor de

totstandkoming van de Rijkswet Orgaan voor hervorming en herstei Aruba met de

uitvoering van dit iandspakket een begin wordt gemaakt;

Het iandspakket in zijn huidige vorm echter niet ais zeifstandige regeiing kan bestaan

indien de Rijkswet Orgaan voor hervorming en herstei Aruba niet wordt vastgesteid;

Komen het volgende overeen:

Het iandspakket Aruba maakt integraai onderdeei uit van deze overeenkomst.1.

Partijen voeren de afspraken uit die zijn opgenomen in het iandspakket Aruba.2.

Indien Aruba voor het begrotingsjaar 2021 een onderbouwd verzoek doet om toepassing

van artikei 23 van de iandsverordening Aruba Tijdeiijk financieei toezicht of, indien het

voorstei tot Rijkswet houdende regels voor het financieei toezicht op het land Aruba

(Rijkswet Aruba financieei toezicht) tot wet is verheven en in working is getreden, een

onderbouwd verzoek om toepassing van artikei 25 van die wet, zai Nederland een dergelijk
verzoek steunen.

3.
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Deze overeenkomst kan nadat partijen daarmee hebben ingestemd, schriftelijk worden

gewijzigd en aangevuld. De (zakelijke inhoud van de) wijziging wordt gepubliceerd in de
Staatscourant.

4.

5. Deze overeenkomst treedt inwerking met ingang van de dag na laatste ondertekening door

partijen en eindigt gelijktijdig met bet moment waarop de Rijkswet Orgaan voor

hervorming en herstel Aruba vervait.

Indian de Rijkswet Orgaan voor hervorming en herstel Aruba wordt verlengd, wordt deze

overeenkomst voortgezet tot dezelfde einddatum als die waarmee de rijkswet wordt

verlengd, en Indian van toepassing, daarna telkens met dezelfde periode Indian vervolgens

wordt besloten tot verlenging van de rijkswet.

6.

Deze overeenkomst houdt voortijdig van rechtswege op te bestaan, Indian:7.

Aruba de Rijksministerraad informeert dat de voor het voorstel van Rijkswet

Orgaan voor hervorming en herstel Aruba vereiste consensus ontbreekt of aan het

voorstel is komen te ontvallen;

het voorstel van Rijkswet Orgaan voor hervorming en herstel Aruba om een andere

reden niet tot wet wordt verheven;

Nederland en Aruba overeenkomstig het daartoe in de Rijkswet Orgaan voor

hervorming en herstel Aruba opgenomen voorschrift besluiten de in die rijkswet

vervatte onderlinge regaling tussentijds te beeindigen;

a.

b.

c.

Op deze overeenkomst is (Europees) Nederlands recht van toepassing.8.

De tekst van deze overeenkomst wordt binnen drie maanden na ondertekening gepubliceerd in de

Staatscourant en de landscourant van Aruba. Bij wijziging van de overeenkomst wordt de

(zakelijke inhoud van de) wijziging binnen drie maanden gepubliceerd in de Staatscourant en de
landscourant van Aruba.

Aldus overeengekomen in tweevoud en ondertekend te op

De regering van Aruba,De regering van Nederland,

E.C. Wever-Croes

De Minister-President van

Aruba

R.W. Knops
De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties

Ministerie van

Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties

Directoraat-generaal

Koninkrijksrelaties

De minister-president van Aruba

Kenmerk

PM

Uvtf kenmerk

Datum

Betreft Voorwaarden derde tranche liquiditeitssteun Aruba cf RMR 10

juli

De COVID-19 pandemie heeft voor de autonome landen Aruba, Curagao en Sint

Maarten (hierna: de landen) zeer ingrijpende gevolgen. De landen hebben als

gevolg hiervan, op grond van artikel 36 van het Statuut, een beroep gedaan op
de solidariteit binnen het Koninkrijk en Nederland verzocht om steun.

In de Rijksministerraad van 15 mei 2020 is besloten de landen een tweede

tranche liquiditeitssteun te verlenen, gekoppeid aan een aantal voorwaarden. De

landen hebben met deze voorwaarden ingestemd. Daarnaast is besloten dat

Nederland bij volgende tranches liquiditeitssteun, en andere vormen van

ondersteuning, de aanvaarding van een pakket aan maatregelen die gericht zijn

op structurele hervormingen in de landen als voorwaarde stelt. Deze

hervormingen hebben tot doel de financiele, economische, institutionele en

maatschappelijke weerbaarheid van de landen dusdanig te versterken, zodat zij
beter In staat zullen zijn om externe schokken zelfstandig op te vangen.

Om in aanmerking te komen voor de derde tranche liquiditeitssteun (juli t/m

november 2020) zuilen de landen in algemene zin;
(1) Moeten voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld voor de tweede tranche

liquiditeitssteun.

(2) Moeten instemmen met de geformuleerde voorwaarden voor de derde tranche

liquiditeitssteun, waarbij het voldoen aan deze voorwaarden tevens

voorwaardelijk zal zijn voor het in aanmerking komen voor verdere

liquiditeitssteun (vierde tranche en verder).

Realisatie voorwaarden tweede tranche liquiditeitssteun

Op 24 juni 2020 heeft het Collega Aruba financieel toezicht (CAft) advies aan de

Rijksministerraad uitgebracht over de mate waarin Aruba voidoet aan de

voorwaarden zoais gesteld aan de tweede tranche liquiditeitssteun. Hieruit blijkt
dat Aruba volgens het CAft (grotendeels) voidoet aan de voorwaarden, waarbij
het CAft een kanttekening plaatst bij het nakomen van de voorwaarde maximeren

topinkomens op 130% van salaris Minister-President.
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Ministerie van

BInnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties

Directoraat-generaal

Koninkrijksrelaties

Voorwaarden derde tranche Hquiditeitssteun (juli t/m november 2020)
De voorwaarden voor de derde tranche liquiditeitssteun zijn opgesplitst in

generieke voorwaarden en aanvullende specifieke voorwaarden per land.

Datum

31 augustus 2020

Kenmerk

PM

Aruba wordt, op grond van artikel 38 lid 2 van het Statuut, gevraagd om in te
stemmen met de inhoud van het voorstel van Rijkswet Orgaan voor hervorming
en herstel Aruba en het ter advies voor te leggen van dit voorstel aan de Raad

van State van het Koninkrijk. Deze rijkswet ziet op de instelling van een Orgaan

voor hervorming en herstel in Aruba . Het Orgaan heeft ten behoeve van het

welzijn van de bevolking van het land Aruba tot doel om in Aruba te bevorderen

dat hervormingen van bestuurlijke aard worden doorgevoerd, duurzaam houdbare

overheidsfinancien worden gerealiseerd en de weerbaarheid van de economie

wordt versterkt, met inbegrip van de rechtstatelijke inbedding die daarvoor nodig

is. Het Orgaan wordt vormgegeven als bestuursorgaan met zelfstandige taken en

bevoegdheden. Het Orgaan krijgt de rechtsvorm van een Nederlandse

rechtspersoon.

Het Orgaan voor hervorming en herstel in Aruba heeft onder andere als taak de

ondersteuning van en het toezicht op de ontwikkeling en uitvoering van projecten

en maatregelen door overheidsorganen en overheidsbedrijven van Aruba. Deze

projecten en maatregelen worden op hoofdlijnen uitgewerkt in een landspakket:
een samenhangend pakket waarin de concrete maatregelen voor de korte termijn

en structurele hervormingen voor de langere termijn zijn opgenomen die

noodzakelijk zijn om Aruba weerbaar te maken. Het landspakket wordt

vormgegeven als overeenkomst tussen Nederland en Aruba. Het is de basis

waarop de komende jaren tussen Nederland en Aruba samengewerkt zal worden.

Aruba wordt geacht in te stemmen met het landspakket en mee te werken aan

het uitwerken van het landspakket in een uitvoeringsagenda en plannen van

aanpak. Hierbij zullen ook de door het land Aruba zelf ingediende
hervormingsvoorstellen worden betrokken. De voortgang bij de uitvoering van de

landspakketten, en de daaruit voortvioeiende uitvoeringsagenda's  en plannen van
aanpak, is voorwaardelijk voor toekenning van volgende tranches financiele
steun.

Behalve met het voorstel van Rijkswet Orgaan voor hervorming en herstel Aruba

wordt Aruba gevraagd in te stemmen, eveneens op grond van artikel 38 lid 2 van

het Statuut, met een voorstel van Rijkswet Aruba financieel toezicht. Dit voorstel

hevelt het reeds bestaande toezichtsarrangement op de financien van Aruba over

naar rijkswetsniveau en brengt daar enige aanvullingen en wijzigingen op aan..

Verdere ondersteuning door Nederland
Als Aruba heeft voldaan aan de voorwaarden van de tweede tranche en instemt

met de voorwaarden voor de derde tranche komt het land, in aanvulling op de

benodigde liquiditeitssteun, in aanmerking voor verdere ondersteuning door
Nederland. Het Orgaan voor hervorming en herstel Aruba heeft de taak om de in

het landspakket afgesproken hervormingen te ondersteunen, bijvoorbeeld middels
het beschikbaar stellen van expertise en capaciteit. Daarnaast kan het Orgaan

zelfstandig projecten initieren, bevorderen en uitvoeren, subsidies verstrekken
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Ministerie van

Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties

Directoraat-generaal

Koninkrijksrelaties

aan burgers en bedrijven, met inbegrip van overheidsbedrijven, dan wel

deelnemen in aandelenkapitaal van bedrijven, zodat deze de

hervormingsprogramma's ondersteunen. Het kan o.a. gaan om de thema's

rechtsstaat, zorg en onderwijs. Er zal sprake moeten zijn van een stapsgewijze

aanpak en een duidelijke fasering, in relatie tot de uitvoeringsagenda's en

passend bij de (actuele) realisatiekracht binnen de landen. Dekking voor
hervormingen dient in principe op de eigen begroting van Aruba gevonden te

worden. Het uitgangspunt voor investeringen is dat deze zich - op termijn - terug
zullen verdienen, omdat ze bijdragen aan verhoging van het verdienvermogen

van de landen, dan wel verlaging van de overheidsuitgaven. Bovenop financiering

door Aruba zelf kan het Orgaan in voorkomende gevallen aanvullende steun

verlenen aan hervormingsprojecten, binnen de begroting van het Orgaan. Per

maatregel zal bekeken moeten worden wat de wenselijkheid en haalbaarheid is.

Benodigde middelen kunnen in de vorm van een lening, een gift, met behulp van

cofinanciering en/of met een departementale bijdrage beschikbaar worden

gesteid. Over de beschikbaarsteiiing en de budgettaire verwerking hiervan moet,

tegen de achtergrond van hetgeen is overeengekomen in het landspakket en
uitvoeringsagenda, voorafgaand separate politieke besluitvorming  plaatsvinden.

Datum

31 augustus 2020

Kenmerk

PM

Tot siot, de Nederlandse regering acht het van groot belang de meest kwetsbaren

van de samenlevingen in de landen te ondersteunen zolang dit redelijkerwijs

noodzakelijk is. Het verstrekken van voedseihuip aan deze doelgroep zal in ieder

geval tot eind 2020 worden gecontinueerd.

Beslispunten

Met inachtneming van het bovenstaande, wil ik, met gebruikmaken van het

advies van het CAft, de Rijksministerraad adviseren het volgende te besiuiten:

Op Aruba toeaesoitste oenerieke voorwaarden

Instemmen met de inhoud van en het indienen voor advies bij de Raad

van State van het Koninkrijk (RvSK) van het voorstel van Rijkswet Orgaan

voor hervorming en herstel Aruba en het bevorderen van de

totstandkoming ervan. De totstandkoming van deze Rijkswet is

voorwaardelijk voor volgende tranches liquiditeitssteun.

1.

Instemmen met de Rijkswet Aruba financieel toezicht (RAft).

Aangaan van de overeenkomst landspakket per 11 September 2020 en

een breed draagviak in de Staten bevorderen per uiterlijk 15 november

2020. De mate waarin de overeenkomst iandspakket breed draagviak

kent in de Staten wordt betrokken bij het verienen van een volgende

tranche liquiditeitssteun.

2.

Instemmen met aanpassingen aan het voorstel van Rijkswet Aruba

financieel toezicht, die lopende het wetgevingstraject aan de huidige

ontwerptekst worden toegevoegd. Deze aanpassingen zien in ieder geval

op (a) sanctiemogelijkheden, (b) informatieverstrekking richting en vanuit

3.
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Ministerie van

Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties

Directoraat-generaal

Koninkrijksrelaties

C(A)ft, (c) een adviesrol voor het C(A)ft over beleidsmatige keuzes, (d)

een escalatieladder om te komen tot een aanwijzing, (e) begrotingsregels

(conform uitwerking Protocol 2019-2021 door Aruba) en (f) aanvullende
normen voor het financieel beheer en de rentelast.

Datum

31 augustus 2020

Kenmerk

PM

Nederland betrekt Aruba bij het opstellen van de voorstellen tot wijziging.

Onder regie van de tijdelijke werkorganisatie van het ministerie van BZK

en betrokken departementen in Nederiand draagt het land Aruba actief bij

aan de totstandkoming van een op het iandspakket gebaseerde

uitvoeringsagenda voor Aruba voor 1 december 2020,

4.

Het iand Aruba werkt actief mee aan opdrachtverlening voor 15 november

2020 m.b.t.:

a. Een doorlichting van de financiele sector door een externe

onafhankelijke partij.

b. Een integraie dooriichting van het steisei van toezicht (wet- en

regelgeving, toezichtbeleid) op de financieie markten door een

externe onafhankelijke partij.

De voortgang hiervan wordt betrokken bij het toekennen van verdere

tranches liquiditeitssteun.

5.

Aruba verstrekt voor 15 november 2020 in het kader van versterking in

wet- en regeigeving financiele sector een overzicht van welke wetgeving
zou moeten worden aangepast om tekortkomingen te mitigeren, in ieder

gevai invoering Depositogarantiesteisei DGS en modernisering
resolutieraamwerk.

6.

Aruba zai per direct maximaie transparantie bieden en gehoor geven aan
aiie verzoeken van het CAft omtrent informatieverstrekking met

betrekking tot de overheidsentiteiten.

7.

8. Het concept pian van aanpak voor dooriichting van het onderwijsbestei in

de landen wordt uiteriijk op 15 november 2020 aan de Ministers van

Onderwijs van de twee ianden opgeieverd en voor 1 december 2020

vastgesteid.

Aruba draagt zorg voor de continui'teit van vitaie processen, waaronder in

ieder gevai wordt verstaan elektriciteit, oiievoorziening, internet en

datadiensten, drinkwatervoorziening, viucht- en viiegtuigafhandeiing,
scheepvaartafhandeiing, betaiingsverkeer, de huipdiensten en

communicatie daartussen en medische insteiiingen.

9.

In het beiang van stabiiiteit van de openbare orde en veiiigheid worden
tot nader orde geen bezuinigingen toegepast die de operationeie

uitvoeringscapaciteit binnen de meest vitaie sectoren van de rechtsstaat

(Poiitie, Douane, Landsrecherche, OM, Hof, Kustwacht, gevangeniswezen
en de veiiigheidsdienst) beperken.

10
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Ministerie van

Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties

Directoraat-generaal

Koninkrijksrelaties

Datum

31 augustus 2020

Kenmerk

Specifieke voorwaarden Aruba

Overgaan tot het verstrekken van liquiditeitssteun van AWG 204 miljoen
aan Aruba voor de periode 1 juli tot en met 30 november 2020 indien

Aruba akkoord gaat met hierboven genoemde generieke voorwaarden en

de hieronder geformuleerde landspecifieke voorwaarden.

1.
PM

Nederland zal, als (a) Aruba akkoord gaat met hierboven genoemde
generieke voorwaarden en de hieronder geformuleerde landspecifieke
voorwaarden en (b) het land Aruba hiertoe een verzoek doet om te

voldoen aan haar reguliere verplichtingen tot het betalen van een

hoofdsom in 2021 en 2022 onder de USD Externe Financiering, het land

Aruba in 2021 een lening verstrekken met een hoofdsom van AWG 177

min. en in 2022 een lening met een hoofdsom van AWG 346 min. De

condities voor beide leningen zijn een vaste rentepercentage van 2%, een

looptijd van 7 jaar met halflaarlijkse aflossingen na twee jaar. Aruba

realiseert hiermee gedurende de looptijd van lening een

rentelastenverlichting in de orde van grootte van AWG 82 min. ten

opzichte van marktfinanciering.

2.

Indien Aruba per 15 november voldoet aan alle voorwaarden zal, indien

noodzakelijk, op basis van een advies van het CAft aanvullende

liquiditeitssteun worden verstrekt voor de periode tot en met 31

december 2020.

3.

Vanwege de compiexiteit m.b.t. het komen met een voorstel voor de

maximering van de topsalarissen (tot 130% van het salaris van de

Minister-president) wordt voor Aruba uitstel verleend tot 1 oktober 2020

om een door de Staten goedgekeurd voorstel in te dienen bij het CAft. In

dit voorstel is een overgangstermijn van maximaal  2 jaar voor bestaande

contracten te billijken. Totdat de regeling door de Staten is goedgekeurd

en gedurende de overgangstermijn voor bestaande contracten wordt

maximaal ingezet op bestuurlijke afspraken. Dit element wordt betrokken

bij de besluitvorming omtrent een vierde tranche liquiditeitssteun.

4.

Aruba zorgt ervoor dat - binnen de kaders van het herziene Protocol

recherchesamenwerking, en onder iokaal gezag - de inzet van het RST

(inclusief beide centrale teams) voor 15 november 2020 de noodzakelijke
opsporingsbevoegdheden krijgen.

5.

Aruba zorgt voor 15 november 2020 dat het mogelijk wordt gemaakt dat
het RST, de Kustwacht, de Landsrecherche en de KMar zelfstandig

criminele inlichtingen kunnen verstrekken.

6.

Aruba draagt voor 15 oktober 2020 zorg voor inwerkingtreding van de

aangepaste Landsverordening toelating, uitzetting en verwijdering zodat

7.
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Directoraat-generaal
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gezinsleden van uitgezonden Rijksambtenaren van rechtswege worden

toegelaten tot het land Aruba. Datum

31 augustus 2020

Kenmerk
8. De lening wordt in de vorm van een bulietlening, met dezelfde

afloopdatum als de lening betreffende de eerdere tranches, uitbetaald in

US dollars. Voor de procedure betaalbaarstelling liquiditeitssteun zie

hieronder.

PM

Procedure betaalbaarstelling liquiditeitssteun

De leenovereenkomsten wordt na (definitieve) besluitvorming van de

Rijksministerraad door de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties per omgaande ter ondertekening verzonden en

aangeboden aan de minister van financien van Aruba (ter ondertekening) en
in cc. aan de minister-president van Aruba.

I.

De leenovereenkomst dient binnen 2 werkdagen ondertekend door de

minister van Financien van Aruba retour te zijn ontvangen door de

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties waarna het

bedrag van de lening door tussenkomst van het agentschap Financien door de

Nederlandse Bank (DNB) binnen drie werkdagen betaalbaar wordt gesteld ten
behoeve van de landen. Aruba wordt verzocht om orioriteit te aeven aan

ondertekening van de leenovereenkomst.

i i.

Voor het land Aruba bestaat nog geen bestemmingsrekening bij de Centrale

Bank van Aruba (CBA). Flet ministerie van BZK verzoekt Aruba zo snei

mogelijk een bestemmingsrekening te openen bij de CBA. Voor toekomstige

repatriering van geleende gelden wordt een ontheffing voor de

deviezenprovisie verleend door Aruba.

111.

De staatssecretaris van Binneniandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

drs. R.W. Knops
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MEMORIE VAN TOELICHTING

ALGEMEENI

1. Inleiding

Met dit voorstel van rijkswet wordt het financieel toezicht vanuit het Koninkrijk en de instelling van

het College Aruba financieel toezicht (hierna: CAft) bij rijkswet vastgelegd. Na de totstandkoming
van een daartoe strekkend, tussen Nederland en Aruba overeengekomen protocol - heeft Aruba in

2015 zelf het financieel toezicht vanuit het Koninkrijk geregeld in de Landsverordening Aruba

Tijdelijk financieel toezicht (hierna: de landsverordening). Nederland en Aruba zijn in 2020
overeengekomen dit financiele toezicht te regelen door middel van een onderlinge regeling in de
vorm van een rijkswet op grond van artikel 38, tweede lid, van het Statuut voor het Koninkrijk der

Nederlanden (consensusrijkswet).

Aanleiding hiervoor kan worden gevonden in de COVID-19 pandemie (hierna: Coronacrisis), die

zeer ingrijpende gevolgen heeft voor alle landen binnen het Koninkrijk. Aruba wordt daardoor

zodanig in (de continuTteit van) zijn functioneren bedreigd, dat het zonder steun, waaronder in de

vorm van extra liquide middelen, niet in staat is om te voldoen aan de lopende financiele

verplichtingen en aanvullende financiele verplichtingen als gevolg van de Coronacrisis. Nederland
verleent reeds steun aan Aruba en is bereid om deze steun voor langere tijd te verlenen, waarmee

Nederland een langdurige financiele relatie met het land Aruba aangaat. Financieel toezicht op de

begroting van het land Aruba vanuit het Koninkrijk is van groot belang en blijft de komende tijd
noodzakelijk. In verband met deze langjarige financiele relatie achten Nederland en Aruba het

wenselijk het financieel toezicht voor Aruba te regelen door middel van een consensusrijkswet.

Erkend zij dat de redenen voor financieel toezicht ten aanzien van Aruba verschillen van die ten

aanzien van de landen Curagao en Sint Maarten, niet in de laatste plaats vanwege de

schuldsanering die onderdeel was van de staatkundige herstructurering van de voormalige

Nederlandse Antillen. Dit rechtvaardigt een eigen normenkader, in een eigen rijkswet: de Rijkswet

Aruba financieel toezicht (hierna: de RAft). Het voorstel voor deze rijkswet is dan ook geschoeid op

de leest van de eerdergenoemde landsverordening en de daarbij behorende protocollen (zie

hieronder). Waar nodig en dienstbaar zijn hieraan elementen toegevoegd die op grond van de

Rijkswet financieel toezicht Curagao en Sint Maarten (hierna: de Rft) reeds golden voor het toezicht
inzake de financien van deze landen. De belangrijkste daarvan worden hieronder nader toegelicht

De op artikel 38, tweede lid, van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden gebaseerde

rijkswetgeving kan, anders dan de rijkswetgeving terzake van aangelegenheden van het

Koninkrijk, alleen tot stand komen en worden gewijzigd indien de betrokken landen daarmee

instemmen.

2. Hoofdlijnen van het voorstel

Met dit wetsvoorstel wordt het financieel toezicht vanuit het Koninkrijk op Aruba, zoals nu geldt op

grond van de landsverordening en twee protocollen (hieronder toegelicht), bij rijkswet geregeld en

daarmee gecontinueerd.

Op 2 mei 2015 zijn de regeringen van Aruba en Nederland een protocol overeengekomen (hierna:

het Protocol 2015). Hierin wordt het kader geschapen voor de realisering van duurzame openbare

financien door middel van toezicht op de financiele haalbaarheid van de begrotingen van het Land
Aruba. Hierin ziin onder andere afspraken qemaakt over technische biistand, het opvolaen van de

aanbevelinaen van het Cft over de beoroting 2015, de inwerkinotredinq van de landsverordening,

het feitelilk functioneren van het CAft op basis van de landsverordening. Beit heeft gcrcsultccrd in

do vaststclling van de landsverordening is op 2 September 2015 in werkina qetreden. In artikel 14

van deze landsverordening zijn de belangrijkste normen voor de begrotingen vastgelegd. Hierin is

onder andere bepaald dat voor de collectieve sector het tekort voor het begrotingsjaar 2015

maximaal 3,7%, in 2016 maximaal 2,0% en in 2017 0,5% van het BBP, mag bedragen en dat er in



2018 een overschot is van minimaal 0,5%. Op 22 november 2018 hebben de regeringen van Aruba
en Nederland bet Protocol Aruba Nederland 2019-2021 "Inkadering van bet pad ricbting solide,
transparante en boudbare overbeidsfinancien van Aruba" (bierna: bet Protocol 2019-2021)
afgesloten. Daarin zijn onder andere normen voor de begrotingsjaren 2019 tot en met 2021 en
vender afgesproken. Tevens zijn daarin begrotingsregels voor bet land Aruba overeengekomen en

zijn er afspraken gemaakt die bijdragen aan bet doel te komen tot duurzame overbeidsfinancien.

Voorts is in bet Protocol 2019-2021 bepaald dat de landsverordening wordt aangepast, in ieder

geval in die zin dat de in bet Protocol 2019-2021 bepaalde normen worden opgenomen in artikel
14 van de Landsverordening, betgeen tot op beden niet beeft plaatsgevonden. Met streven naar

duurzame overbeidsfinancien en gezondmaking van de overbeidsfinancien is een vaststaand

uitgangspunt voor de begroting van bet land Aruba in dit wetsvoorstel van rijkswet. Daarbij dient
te worden opgemerkt dat de in bet Protocol 2019 - 2021 opgenomen normen ook gelden na 2021,

aangezien in bet Protocol 2019-2021 is bepaald "en verder". Met financieel toezicbt is daarbij voor

(in ieder geval) drie jaar overeengekomen.

De afspraken uit bet Protocol 2019-2021 over de normen voor 2019 tot en met 2021 en verder, de

begrotingsregels, financieel bebeer en public private partnerships zijn in dit wetsvoorstel

overgenomen, voor zover deze afspraken duidelijk en concreet genoeg zijn om als wettelijke

bepalingen te kunnen worden opgenomen. Dit betekent dat voor Aruba de norm voor bet

financieringssaldo van de collectieve sector voor bet jaar 2021 en verder, zoals afgesproken in bet

Protocol 2019-2021, blijft gelden. Vanwege de gevolgen van bet Corona-virus wordt in afwijking

van bet Protocol 2019-2021 geen norm van 70% voor de scbuldquote gebanteerd voor 2027.-V

Verder moeten bij de beoordeling van de begroting van Aruba de begrotingsregels worden

betrokken, zoals afgesproken in bet Protocol 2019-2021. Afspraken zoals overeengekomen in bet

Protocol 2019-2021 met inspanningsverplicbtingen, zoals bet streven naar duurzame

overbeidsfinancien, en de verplicbting voor Aruba om uiterlijk 31 januari 2019 bet financieel stelsel

tecbniscb uit te werken zijn niet overgenomen. Als aanvullende en nieuwe norm ten opzicbte van

bet Protocol 2019-2021 is opgenomen dat Aruba toewerkt naar de situatie waarin in de begroting

een onderscbeid wordt gemaakt tussen de gewone dienst en de kaoitaaldienst. Deze norm kent

twee doelen. Allereerst creeert bet inzicbt in de aard van de financierinqsbeboefte. Ten tweede

creeert bet de moaeliikbeid om te beoalen dat er voor de gewone dienst niet oeleend mag worden,

zoals ook wordt vooroesteld. Dit draaot bii aan de boudbaarbeid van de overbeidsfinancien van bet

land Aruba.

De Nederlandse regering begrijpt dat in bet begrotingsjaar 2021 een minimaal

financieringsoverscbot van 1% van bet BBP vanwege de gevolgen van bet Corona-virus voor de

Aruba lastig baalbaar is. Voor zover Onze Minister van Financien van bet land Aruba een verzoek

zal doen op grond van artikel 25 van deze rijkswet aan de raad van ministers van bet Koninkrijk

om te mogen afwijken van de normen in artikel 15 voor begrotingsjaar 2021, zal de Nederlandse

regering een dergelijk verzoek steunen. Een dergelijke afspraak zal worden vastgelegd in faet-fde

overeenkomst inzake) bet landspakket op grond van de Rijkswet Caribiscb Orgaan voor bervorming
en berstel Aruba.

Voor Aruba gaat, als gevolg van dit voorstel van rijkswet, gelden dat de Nederlandse Staat een

lopende inscbrijving beeft op geldleningen ten laste van bet land Aruba die worden aangewend om

de kapitaaluitgaven te dekken. Dat is onder de landsverordening niet bet geval. Aruba leent ook

biervoor momenteel grotendeels op de binnenlandse markt en gaat geldleningen aan buiten bet

Koninkrijk. De lopende inscbrijving is niet bedoeld voor de berfinanciering van leningen die bet land

Aruba voorafgaand aan de inwerkingtreding van de RAft is aangegaan om uitgaven aan de gewone

dienst of kapitaaluitgaven mee te dekken.

In bet wetsvoorstel wordt de instelling van bet CAft bij rijkswet vastgelegd. Ook bet aantal leden

en boe de benoeming van de leden plaatsvindt is in dit wetsvoorstel opgenomen. De overige

bepalingen in de RAft over bet CAft komen materieel overeen met de bepalingen in de
landsverordening.

In bet Protocol 2015 zijn ook aanvullende afspraken opgenomen, die in elk gelden naast de

landsverordening. Deze aanvullende afspraken zijn berbevestigd in bet Protocol 2019-2021. In de

aanvullende afspraken in bet Protocol 2015 zijn afspraken gemaakt over de rol van de Minister van



Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van Nederland bij het financieel toezicht. Die afspraken
hebben onder andere betrekking op de rol van de Minister van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties bij het CAft (het doen van voordrachten aan de Koning tot benoeming van leden
in dit college, de ter beschikking stelling van het personeel voor het secretariaat door de Minister
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de kosten van het college, etc.), de vaststelling van
de collectieve sector, de rol bij het geven van aanwijzingen door de raad van ministers van het

Koninkrijk en de verplichting om aan het land Aruba een zienswijze te vragen. De aanvullende
afspraken In het Protocol 2015 worden opgenomen in dit voorstel van rijkswet. Deze afspraken met
de regering van Aruba, waarin een rol is weggelegd voor de Minister van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties, worden met dit wetsvoorstel voor Aruba wettelijk verankerd.

3. Verhouding tot Rationale regelgeving

Het financieel toezicht voor Aruba is nu geregeld in de landsverordening. Na de inwerkingtreding

van het onderhavige voorstel is dit toezicht geregeld bij rijkswet. Aangezien de rijkswet van hoger

orde is dan de landsverordening en daarmee voorgaat op de landsverordening, bestaat als zodanig

niet langer behoefte aan de landsverordening en kan die door het land Aruba worden ingetrokken.
In de daartoe strekkende landsverordening dient overigens wel een overgangsrechtelijke

voorziening te worden opgenomen die ertoe strekt dat de in de huidige landsverordening

opgenomen verplichtingen voor het land Aruba en de daarmee verband houdende bevoegdheden
van het CAft met betrekking tot de periode voorafgaand aan de inwerkingtreding van het

onderhavige voorstel van rijkswet van kracht blijven. Het is aan Aruba om de landsverordening al

dan niet uitdrukkelijk in te trekken.

4. Gevolgen

Op grond van de landsverordening bestaat er voor Aruba al financieel toezicht vanuit het

Koninkrijk. Aan dat uitgangspunt verandert er voor Aruba, Nederland en het Koninkrijk niets.

Op grond van de landsverordening bestaat reeds een CAft dat, op grond van hetgeen

overeengekomen is in het Protocol 2015, wordt bekostigd door Nederland. De werkzaamheden die

het CAft op grond van de landsverordening verricht, kunnen met dit wetsvoorstel op dezelfde wijze

worden voortgezet. De regering van het Koninkrijk oefent op basis van de landsverordening het

financieel toezicht uit. Ook dit wijzigt niet met het onderhavige wetsvoorstel. Ook de

aanwijzingsbevoegdheid van de regering van het Koninkrijk blijft materieel dezelfde.

De opbouw van dit voorstel voIgt zoveel mogelijk die van de landsverordening. Ook is ervoor

gekozen aan te sluiten bij de landsverordening waar het gaat om de verdeling van bevoegdheden
tussen de te onderscheiden onderdelen van de Arubaanse regering en daarmee niet de systematiek

van de Rft te volgen, waarin consequent wordt gesproken van de 'besturen' van de landen.

Ten opzichte van de landsverordening zijn de artikelen over rechtsbescherming, evaluatie en
beeindiging overgenomen uit de Rft. Ook wordt in dit wetsvoorstel de mogelijkheid voor Aruba

gecreeerd om te lenen bij Nederland door middel van een lopende inschrijving door de Nederlandse

Staat, alleen waar het leningen ter dekking van de kapitaaluitgaven betreft. Dat kan financiele

gevolgen hebben voor de begroting van Nederland.

5. Evaluatie

In dit voorstel van rijkswet is een evaluatiebepaling opgenomen. Binnen drie 1aar na
inwerkingtreding van de rijkswet zendt Onze Minister aan de vertegenwoordiqende lichamen Aruba

en Nederland een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze rijkswet in de praktHk.

Be raad van minister-s^an-hct Koninkrijk bek+jkt clkc drie-jaar-ef-eeT-zo-jav-met-tngang van wclk

tijdstip Aruba-een-of mccr vcrptichtingcn op grond-van deze wet blijvcnd niet mccr bchocft na to
komcn. Een dcrgcliik bcsiuit wordt-niet ocnomcn dan nadatHiertoe stelt Onze Minister, in



overeenstemminq met de raad van ministers van het Koninkrilk. aafi-€te-faad van ministers van het

Koninkrijk ecn advios is uitgobracht dee-i^een evaluatiecommissie in.

6. Aanvullende wijzigingen RAft

De instelling van de RAft loopt vooruit op een inventahsatie die is gemaakt van gewenste
wijzigingen in de Rft^ Dat ziet onder andere op het introduceren van financieel beheer als norm

(inclusief de naleving van de verplichting van de opievering van de jaarrekeningen),
informatieverstrekking aan het CAft en de bevoegdheid van het College financieel toezicht om de
landen te adviseren over te maken beleidsmatige keuzes. Voor de Rijkswet Aruba financieel

toezicht betekent dit, dat dergelijke keuzes zullen warden geintroduceerd in een volgende versie

van deze Rijkswet. Voor zover hierover gedurende de behandeling van dit voorstel van rijkswet ten

aanzien van Aruba reeds duidelijkheid kan warden verkregen, zal dit middels nota van wijziging

worden ingevoegd.

ARTIKELSGEWIJSII

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

De definities zoals in de landsverordening waren opgenomen, zijn tot uitgangspunt genomen.
Definities die te maken hebben met de normen zijn toegevoegd, om duidelijk te maken wat
daaronder wordt verstaan. Aan de RAft is een bepaling over de vaststelling van de collectieve

sector opgenomen. Hiernaar wordt in de definitiebepaling naar verwezen. De definitie in de

landsverordening van het Protocol is verwijderd. De enige verwijzing naar het Protocol in de
landsverordening heeft betrekking op de benoeming, schorsing en ontslag van de leden van het
CAft. Die afspraken zijn geincorporeerd in deze rijkswet.

Hoofdstuk 2. Het College Aruba financieel toezicht

Artikel 2

De regeling van de landsverordening is als uitgangspunt genomen. Op een aantal punten, zoals bij

het eerste lid, onder c, en het tweede lid is aangesloten bij de bewoordingen van de Rft. Het derde
en vierde lid zijn een combinatie van de bepalingen in de landsverordening en de Rft, waarbij waar

nodig wat verbeteringen zijn aangebracht.

Artikel 3

De regeling van de landsverordening is als uitgangspunt genomen. Voor het het tweede lid, onder
a, b en c, het derde lid en achtste lid is aangesloten bij de bewoordingen van de Rft. Hierdoor
wordt beter aangesloten bij formuleringen die hiervoor in (rijks)wetgeving gebruikelijk zijn. Voorts
was dit nodig ter vervanging van het protocol waarnaar in artikel 2, negende lid, van de
landsverordening wordt verwezen. Een materiele wijziging is niet beoogd. Het tiende lid is - ten
opzichte van de regeling in de Rft - in overeenstemming gebracht met de normalisering van de
rechtspositie van rijksambtenaren.

Artikel 4

De regeling van de landsverordening is als uitgangspunt genomen. In het vierde lid is uitdrukkelijk
verwezen naar de Staatscourant.

Artikel 5

De regeling van de landsverordening is als uitgangspunt genomen. In het tweede lid is uitdrukkelijk
verwezen naar de Staatscourant.

Artikel 6



De regeling van de landsverordening is als uitgangspunt genomen. Het derde en zesde lid zijn
overgenomen uit de Rft. De toevoeging "en het College financieel toezicht Curagao en Sint
Maarten, zoals vastgelegd in de Rijkswet financieel toezicht Curagao en Sint Maarten" in het zesde
lid komt overeen met de bestaande situatie.

Artikel 7

De regeling van de landsverordening is als uitgangspunt genomen.

Artikel 8

De regeling van de LAft is als uitgangspunt genomen. In het voorgestelde tweede lid zijn artikel 8,

tweede lid, onder a en b, LAft kortheidshalve samengevoegd. In het derde lid wordt gesproken van

geheimhoudingsplichten in meervoud, nu deze kunnen voortvioeien uit verschillende juridische
bronnen.

Artikel 9

De regeling in de Rft is als uitgangspunt genomen.

Artikel 10

De regeling in de Rft is als uitgangspunt genomen. In de landsverordening was deze materie niet
geregeld. Niettemin is een materiele wijziging niet beoogd, aangezien dit reeds voigde uit
afspraken tussen Nederland en Aruba in het Protocol 2015.

Hoofdstuk 3. De procedure voor de advisering over ontwerp-begrotingen en de
beoordeling van begrotingen door het College

Artikel 11

De regeling in de landsverordening is als uitgangspunt genomen.

Artikel 12

Bij de regeling van deze materie is de landsverordening als uitgangspunt genomen.

Artikel 13

Vanwege wetstechnische redenen is de regeling van deze materie in de Rft als uitgangspunt
genomen. Een materiele wijziging ten opzichte van de regeling in de landsverordening en de

situatie voor inwerkingtreding van deze rijkswet is niet beoogd, aangezien het zesde lid al voIgt uit

een aanvullende afspraak uit het Protocol 2015, zoals herbevestigd in het Protocol 2019-2021.

Artikel 14

Vanwege wetstechnische redenen is de regeling van deze materie in de Rft als uitgangspunt
genomen. Verder is de Rft tot uitgangspunt genomen omdat hierin al het nodige was opgenomen
dat op grond van aanvullende afspraken tussen Nederland en Aruba in het Protocol 2015 over

voordrachten tot het geven van een aanwijzing reeds gold voor de inwerkingtreding van deze
rijkswet. Een materiele wijziging ten opzichte van de regeling in de landsverordening en de
afspraken in het Protocol 2015 is derhaive niet beoogd.

Hoofdstuk 4. De normen voor de beoordeling van begrotingen en voorgenomen

geldleningen

Artikel 15

Dit artikel wijkt af van de regeling van deze materie in zowei de LAft als de Rft. Voor een

toelichting hierop wordt allereerst zh-verwezen naar paragraaf 2 van het algemene deel van deze

memorie van toelichting.



De norm dat er in toenemende mate wordt toegewerkt naar het onderscheid tussen de gewone
dienst en de kapitaaldienst houdt in dat er jaarlijks substantiele stappen gezet worden in het
verwezenlijken hiervan. Behoud van de status quo valt hier niet onder. Er zijn substantiele
verbeteringen nodig om te kunnen spreken van een 'toenemende mate'. Een onderscheid tussen

de gewone dienst en de kapitaaldienst draagt allereerst bij aan het inzicht dat nodig is om te
kunnen bepalen waarvoor er geleend wordt. Zonder onderscheid in de begroting tussen de gewone
dienst en de kapitaaldienst, zou er immers slechts een algemene financieringsbehoefte bestaan
waarvoor leningen worden aangezocht. Door toe te werken naar de situatie waarin dit onderscheid

wordt gemaakt, zal ook in toenemende mate duidelijkheid ontstaan over de aard van de

financieringsbehoefte waarvoor een lening wordt aangezocht. Het aanbrengen van dit onderscheid

is daarmee ook belangrijk in de toepassing van artikel 16, zevende lid. In algemene zin is het
onwenselijk om te lenen voor consumptieve uitgaven, omdat er tegenover deze uitgaven geen

duurzame kapitaalgoederen staan van waaruit deze leningen kunnen worden afgelost. Zolang er in

de begroting nog wordt toegewerkt maar een onderscheid tussen de gewone dienst en de

kapitaaldienst geldt evenwel dat deze norm ook alleen kan worden toegepast voor zover dit

redelijkerwijs mogelijk is. Door hier consequent naartoe te blijven werken wordt de houdbaarheid
van de overheidsfinancien vergroot. Opgemerkt zij dat op deze norm krachtens artikel 25 een

uitzondering gemaakt kan worden, voor zover het situaties betreft als in dat artikel staat

beschreven en voor zover hieraan toepassing wordt gegeven.

De nieuwe norm in het eerste lid, onder a, vereist dat de uitgaven op deze diensten worden gedekt

door de daarvoor opgenomen middelen. Omdat in het eerste lid, onder b, is bepaald dat het land

Aruba een overschot moet realiseren, dienen meer middelen te worden opgenomen op de gewone

dienst of de kapitaaldienst dan ter dekking van de daarin opgenomen uitgaven. Daarom is bepaald

dat de uitgaven op deze diensten minimaal moeten worden gedekt door daarvoor opgenomen
middelen.

Wanneer zich een lager overschot voordoet dan het minimale overschot van 1,0% BBP, en
derhalve ook een tekort, zullen de meevallers op grond van onderdeel d ten goede moeten komen
aan de schuldreductie.

Door de lopende inschrijving als bedoeld in artikel 16, zevende lid, kan Aruba tegen gunstigere

rentetarieven geldleningen betrekken. In lijn met afspraken uit het Uitvoerinqsprotocol ex besluit

artikel IV-B van het samenwerkinqsprotocol Aruba-Nederland (Witte Donderdag Akkoordl van 28

maart 2013Wittc Donderdaeakkoord van 2011 zal Aruba de door deze rentevoordelen vrijgekomen

gelden gebruiken voor het doen afnemen van de schulden- en rentlast en voor de nominale

verlaging van de staatsschuld.

Artikel 16

Dit artikel wijkt op bepaalde punten af van de regeling van deze materie in de landsverordening en

is geent op de regeling in de Rft, omdat voor Aruba ook gaat gelden dat de Nederlandse Staat een

lopende inschrijving heeft op leningen ten laste van het land Aruba. Ten aarvzicn van do in het

zevende lid gcrcgcldc lopende inschrijving in-dc Rft gcld-b-dat-dezc moot worden gciczcn in

onderlinge samenhang-met de begrotingsnormen uit artikel 15 von de Rft. Daaruit vlocit voort-dat

do lopende inschrijving alleen kan zien op de leningen ten behoeve van do ka-pitaakHenst. Ondcr--de

vigour van de Rft vioeit dit voor Curagao en Sint Maarton^oort-uit do-bewoordingen van ■artik-el-l-57
eerste lid, onder b gelozon in samonhang er^der a. Voor -Aruba-geldt dit a fortiori . De lopende
inschrijving geldt alleen voor leningen die worden aangetrokken en aangewend voor de dekking
van de kapitaaluitgaven (artikel 16, zevende lid, onder a). In artikel 16, zevende lid, onder b, is
duidelijk gemaakt dat de lopende inschrijving niet is bedoeld voor de herfinanciering van leningen
die het land Aruba voorafgaand aan de inwerkingtreding van de RAft is aangegaan om uitgaven
aan de gewone dienst of kapitaaluitgaven mee te dekken.

Hoofdstuk 5. De uitvoering van begrotingen en de verantwoording daarover

Artikel 17



Dit artikel wijkt af van de regaling van deze materie in de landsverordening en is geent op de
regeling in de Rft.

Artikel 18

Dit artikel is geent op de landsverordening, met een uitzondering. De afspraken over de financiele
verantwoording in het Protocol 2019-2021, waaronder dat Aruba zal werken naar een

goedkeurende accountantsverklaring, zijn hierin opgenomen. Voor het begrotingsjaar 2020 geldt,
conform de afspraak in het Protocol 2019-2021, een overgangsbepaling in verband met de
accountantsverklaring. Ook is in het Protocol 2019-2021 de afspraak gemaakt dat de financiele
verantwoording bestemd is voor Aruba, Nederland en het CAft. In het vierde lid is daarom

toegevoegd dat een afschrift van de jaarrekening moet worden gestuurd aan Onze Minister.

Belangrijk uitgangspunt van het begrotingsbeleid is het realiseren van een financieringsoverschot
van minimaal 1,0% van het BBP vanaf 2021 en verder. Voor elk lager overschot dan 1,0% BBP, en
derhalve ook een tekort, zullen compenserende maatregelen op grond van het zevende lid moeten
worden genomen om de gevolgen ervan voor de ontwikkeling van de nominale schuld van de

collectieve sector te repareren.

Artikel 19

Deze bepaling is overgenomen uit de landsverordening. De relevante aanvullende afspraken uit het
Protocol uit 2015 zijn hierbij verwerkt. Dat zijn de afspraken dat alle adviezen die aan de RMR
worden aangeboden geschieden door tussenkomst van Onze Minister en de voordracht voor een

Koninklijk Besluit tot het geven van een aanwijzing op voordracht van Onze Minister gebeurt.

Artikel 20

Voor de regeling van deze materie is de Rft als uitgangspunt genomen.

Artikel 21

Voor de regeling van deze materie is de Rft als uitgangspunt genomen. Dat is gebeurd omdat in de

betreffende bepaling uit de Rft reeds de aanvullende afspraken uit het Protocol 2015 waren

verdisconteerd, met betrekking tot de voordracht voor een Koninklijk Besluit en het versturen van

stukken door tussenkomst van Onze Minister (zie ook artikelsgewijze toelichting bij artikel 19).

Artikel 22

De regeling van deze materie is de landsverordening als uitgangspunt genomen. In het tweede lid
is ter verduidelijking verwezen naar de inwerkingtreding van het koninklijk besluit, als bedoeld in
artikel 21, achtste lid. Een materiele wijziging ten opzichte van de regeling in de landsverordening
is niet beoogd.

Artikel 23

De in dit artikel geregelde materie kwam in de landsverordening zelf niet voor. Zij was echter wel
onderdeel van het protocol 2015. Een materiele wijziging ten opzichte van de situatie voor
inwerkingtreding van deze rijkswet is derhalve niet beoogd. Om dit onderwerp te regelen is de
regeling in de Rft gevoigd.

Artikel 24

Voor de regeling van deze materie is de landsverordening als uitgangspunt genomen. In het eerste
l id is ter verduidelijking overeenkomstig de Rft verwezen naar de definities van het System of
National Accounts. Verder is verduidelijkt dat het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek

een adviserende rol heeft. Een materiele wijziging ten opzichte van de situatie voor
inwerkingtreding van deze rijkswet is derhalve niet beoogd.

Hoofdstuk 6 Bijzondere omstandigheden

Artikel 25

De regeling van deze materie in de landsverordening is als uitgangspunt genomen.



Hoofdstuk 7 Beroep

Artikel 26

Omwille van de voor de Raad van State wenselijke eenvormigheid van procedures onder de vigeur
van zowel de Rft als de RAft is de regeling van het beroep in de Rft is als uitgangspunt genomen.
De gelegenheid is te baat genomen een kennelijke verschrijving in het derde lid van artikel 26 Rft

niet ongewijzigd over te nemen.

Artikel 27

Omwille van de voor de Raad van State wenselijke eenvormigheid van procedures onder de vigeur
van zowel de Rft als de RAft is de regeling van het beroep in de Rft is als uitgangspunt genomen.
De gelegenheid is te baat genomen een kennelijke verschrijving in het derde lid van artikel 27 Rft

niet ongewijzigd over te nemen.

Hoofdstuk 8 Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 28

De in dit artikel geregelde materie kwam In de landsverordening zelf niet voor. Dat zou

wetstechnisch ook tot complicaties hebben geleid. Deze materie was echter wel onderdeel van

afspraken tussen Nederland en Aruba, te weten het Protocol 2015. Een materiele wijziging ten

opzichte van hetgeen gold voor inwerkingtreding van deze rijkswet is derhalve niet beoogd.

Artikel 29

De in dit artikel geregelde materie kwam niet voor in de landsverordening. Deze materie was

echter wel onderdeel van afspraken tussen Nederland en Aruba in het Protocol 2019-2021, te
weten artikelen VI en VII.

Artikel 30

Zo spoedig mogelijk na inwerkingtreding van deze rijkswet zendt Onze Minister van Financien van

het land Aruba een afschrift van de begroting voor het lopende jaar aan het College. Flet College

beoordeelt die op dezelfde wijze als onder de landsverordening.

Artikel 31

In de eerste twee leden van dit artikel wordt geregeld ten laste van welke begroting de kosten

zullen komen die samenhangen met het verstrekken van leningen door de Nederlandse Staat als
bedoeld in het artikel 16.

Artikel 33

Be regeling uit do Rft is als uitgangspunt genomen. Zie verdcr onderdeel 5 van de algcmcnc dcci
van de teclichtingPit artikel bevat voorschriften omtrent de evaluatie van de riikswet. Aanaezien de

vervalbepalinq van deze rijkswet. artikel 36, afwiikt van de Rft, wnkt ook deze evaluatiebepaling af

van laatstqenoemde regeling. Artikel 33 bepaalt dat uiterliik drie iaar na inwerkinatredina van deze

riikswet een evaluatie van de regeling naar de parlementen van Aruba en Nederland wordt

qestuurd. Fliertoe stelt Onze Minister, in overeenstemming met de raad van ministers van het

Koninkrilk. een evaluatiecommissie in. Voorts bevat dit artikel voorschriften over de wi1ze van

samenstellinq van de commissie did 2j en over de elementen waarover een evaluatieverslaq moet

oordelen did 5j.

Artikel 34

Dit is een overgangsbepaling in verband met de benoeming van de leden van het CAft.

Artikel 36



Deze wet vervalt op een bii koninkliik besluit te bepalen tiidstip. Pat tiidstip is het moment dat

Aruba voldoet aan alle onder a tot en met d gestelde criteria.

Een lineaire dalinq betekent dat indien de schuldauote in 2024 95 % BBP zou bedraaen, in 2029

deze gedaald moet ziin tot maximaal 80% BBP fS 1aar een dalinq met 3,0 %-punt BBP). Met een

voortzetting van dit schuldafnamepad resteert in 2039 een staatschuld van 50% BBP.

Indien Aruba in deze situatie ook vanaf 2026 voldoet aan het onder onderdeel c bepaalde, aan

artikel 15 RAft en vanaf 2028 een qoed functionerende en met qezaa optredende onafhankeliike

financieel toezichthouder zou hebben. zou de RAft in 2029 kunnen worden beeindiod. Dit betekent

ook een einde aan het lenen via NLP t.b.v. kapitaaldienst ('lopende inschriivinq').

Als gcvolg van -art-ikcl 33 zal deze wet op cnig moment niet mecr worden toegepast. Om zeker-to
stcllcn dat de wet4afH5-yervalien zal die -dan-bij keninklijk besluit vcrvallcn worden vcrklaard. In
de prakt-ijk kan dat hetzelfde konink-l-ijkc bcGluit-zijn als dot op grond waarvan het nog op gron^
van deze wet bestaande toezicht niet mecr van toepassing zal zijn.





Rijkswet van [XXX], houdende regels voor het financieel toezicht op het land Aruba

(Rijkswet Aruba financieel toezicht)

Wij Willem-Alexander, bij de gratis Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz.
enz. enz.

Alien, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten;

AIzo Wij in overweging genomen hebben, dat de regeringen van Aruba en Nederland zijn

overeengekomen:

dat op de voet van samenwerking tussen gelijkwaardige partners financieel toezicht wordt

ingesteld op het land Aruba dat er op gericht Is dat Aruba structureel voldoet aan de in

deze wet opgenomen begrotingsnormen die tevens zijn verankerd in de eigen wetgeving

zodat het toezicht op termijn overbodig wordt,

dat zij deze samenwerking onderling willen regelen in een rijkswet op grond van artikel 38,

tweede lid, van het Statuut voor het Koninkrijk,

dat de regeringen van Aruba en Nederland instemmen met de inhoud van deze rijkswet;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, en

met gemeen overleg der Staten-Generaal, de bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in

acht genomen zijnde, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij
deze:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

In deze wet wordt verstaan onder:

begroting: begroting, bedoeld in de Staatsregeling van Aruba;

ontwerp-begroting-. een ontwerp voor een landsverordening tot vaststelling van een
begroting;

coUectieve sector: het land Aruba tezamen met de rechtspersonen die met toepassing van

artikel 23 alszodanig zijn aangewezen;
College: College Aruba financieel toezicht, bedoeld in artikel 2, eerste lid;

financierlngssaldo: -het bedrag dat het land Aruba (op kasbasis) in een jaar tekort komt of
over heeft.

kapitaaluitgaven: uitgaven die ingevolge de geldende definitie van het System of National
Accounts van de Verenigde Naties op de kapitaaldienst van de overheidsrekening worden
geboekt;

schuldquote: de totale schuld van de collectieve sector van Aruba uitgedrukt als

percentage van het bBruto bBinnenlands pProduct van Aruba
Onze Minister: Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
minister van het land Aruba: Onze Minister van het Land Aruba die het aangaat,
Staten: de Staten van het land Aruba

Hoofdstuk 2. Het College Aruba financieel toezicht

Artikel 2

1, Er is een College Aruba financieel toezicht dat onverminderd het elders in deze wet vermelde als

taak heeft:

a. het toezicht op de toepassing door het land Aruba van de normen, bedoeld in artikel 15, bij de

uitvoering en de verantwoording van de begroting en bij het betalingsverkeer;

b. het toetsen of het land Aruba voldoet aan de bij deze wet vastgelegde voorwaarden voor het

aangaan van rentedragende leningen en rentedragende kredieten;



c. het rapporteren aan en adviseren van Onze Minister van Financien van het land Aruba, de
ministerraad van dat land, de Staten en, door tussenkomst van Onze Minister, de raad van

ministers van het Koninkrijk;

d. het toezicht op de voortgang van de impiementatie van de verbetering van het financieel
beheer.

2. Onze Minister kan, na instemming van de raad van ministers van het Koninkrijk, die handelt in

overeenstemming met de ministerraad van het land Aruba, beleidsregels vaststellen en algemene

en bijzondere aanwijzingen geven ten aanzien van de uitoefening van de in deze wet aan het
College toegekende taken en bevoegdheden,

3. Het College verstrekt desgevraagd inlichtingen over zijn werkzaamheden aan Onze Minister, aan
Onze Minister van Financien van het land Nederland, aan de ministerraad van het land Aruba door

tussenkomst van Onze Minister van Financien van dat land en aan de Staten.

4. Het College zendt eens per halfjaar een schriftelijk verslag over zijn werkzaamheden aan de
raad van ministers van het Koninkrijk en de beide Kamers der Staten-Generaal, door tussenkomst
van Onze Minister, aan de ministerraad van het land Aruba, door tussenkomst van Onze Minister

van Financien van dat land, en aan de Staten.

Artikel 3

1. Het College bestaat uit drie leden, waaronder een voorzitter.

2. De voorzitter en de andere leden worden op grond van deskundigheid benoemd. Over de

benoeming beslist de raad van ministers van het Koninkrijk volgens de volgende procedure:

a. de voorzitter op aanbeveling van Onze Minister-President, in zijn hoedanigheid van voorzitter
van de raad van ministers van het Koninkrijk;

b. een lid in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad van Aruba op aanbeveling
van Onze Minister-President van dat land,

c. een lid in overeenstemming met het gevoelen van de Nederlandse ministerraad op aanbeveling
van Onze Minister-President van dat land.

3. De leden worden benoemd bij koninklijk besluit op voordracht van Onze Minister.

4. De leden van het College oefenen hun functie uit zonder last of ruggespraak.

5. De leden worden benoemd voor een periode van drie jaar. Zij kunnen daarna worden
herbenoemd.

6. Een lid wordt op eigen verzoek ontslagen.

7. Een lid kan worden geschorst of ontslagen wegens ongeschiktheid voor de vervulde functie, dan

wel wegens andere zwaarwegende in zijn persoon gelegen redenen, dan wel wegens het
aanvaarden van een ambt, betrekking of functie als bedoeld in artikel 4, eerste en tweede lid.

8. De raad van ministers van het Koninkrijk beslist over schorsing en ontslag. Schorsing en ontslag

geschieden bij koninklijk besluit op voordracht van Onze Minister. Over ontslag wordt de
aanbevelende minister-president of de voorzitter van de raad van ministers van het Koninkrijk

vooraf geconsulteerd.

9. Voorafgaande aan een ontslag of een schorsing als bedoeld in het zevende lid wordt het College
gehoord, tenzij de omstandigheden met betrekking tot het ontslag of de schorsing dat horen
belemmeren.

10. Onze Minister stelt in overeenstemming met Onze Minister van Financien van Aruba de vaste

vergoeding van de leden van het College vast. Hierbij wordt de toepasselijke salarisschaal zoals
overeengekomen in de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst voor

rijksambtenaren en de toepasselijke deeltijdfactor aangegeven. De leden hebben voorts



overeenkomstig hetgeen daarover is overeengekomen in de iaatsteiijk afgesloten coilectieve
arbeidsovereenkomst voor rijksambtenaren recht op vergoeding van reis- en verbiijfskosten,

Daarnaast hebben de leden op dedaratiebasis recht op vergoeding van kosten van internationaie
teiefoongesprekken die zij maken in het kader van de werkzaamheden voor bet Coilege.

Artikel 4

1. Een lid van het College kan niet tevens zijn:

a. Gouverneur;

b. minister van Aruba of minister of staatssecretaris van een ander land van het Koninkrijk;

c. commissaris van de Koning of gedeputeerde in Nederland;

d. lid van de Staten of van de Staten-Generaal;

e. burgemeester of wethouder dan wel gezaghebber of eilandgedeputeerde in een ander land van

het Koninkrijk;

f. lid van de Raad van Advies van Aruba of van een daarmee vergelijkbaar college van een ander
land van het Koninkrijk;

g. lid, staatsraad of staatsraad in buitengewone dienst van de Raad van State van het Koninkrijk;

h. lid van de Algemene Rekenkamer van Aruba of van een daarmee vergelijkbaar college van een

ander land van het Koninkrijk;

i. lid van de Sociaal-Economische Raad van Aruba of van een daarmee vergelijkbaar orgaan van
een ander land van het Koninkrijk;

j. ombudsman of substituut-ombudsman van Aruba of van een ander land van het Koninkrijk;

k. ambtenaar bij, of als zelfstandige werkzaam voor een bestuursorgaan van Aruba of een ander

land van het Koninkrijk of een daaronder ressorterende instelling of dienst of een werknemer bij
een vennootschap, een stichting of een andere privaatrechtelijke  rechtspersoon die door een

bestuursorgaan in het leven is geroepen.

2, Een lid vervult voor het overige geen andere betrekking of nevenfunctie die ongewenst is met
het oog op een goede vervulling van zijn functie of de handhaving van zijn onafhankelijkheid of
van het vertrouwen daarin.

3. Een lid meldt het voornemen tot het aanvaarden van een andere betrekking of nevenfunctie aan
het College. Het College informeert Onze Minister en Onze Minister van Einancien van het land

Aruba.

4. Het College maakt de nevenfuncties van een lid openbaar. Openbaarmaking geschiedt bij zijn

benoeming en voorts door jaarlijkse publicatie van een opgave van deze nevenfuncties in de
Staatscourant en in de Landscourant Aruba.

Artikel 5

1. Het College stelt ter uitvoering van zijn taken een bestuursreglement vast, waarin in ieder geval

regels over de besluitvorming, werkwijze, procedures en de publicatie van adviezen zijn

opgenomen. In het reglement worden voorts regels opgenomen over de verdeling van de
werkzaamheden bij de voorbereiding van de besluiten en adviezen van het College.

2. Het bestuursreglement wordt bekendgemaakt in de Staatscourant en in de Landscourant Aruba.

3. De voorzitter en de secretaris van het College zien toe op een doelmatige en voorspoedige

uitvoering van de taken van het College.



4. Een lid kan zich doen vertegenwoordigen door sen ander lid, mils daartoe schriftelijk volmacht
is verleend aan dat andere lid. De voorzitter beoordeeit de deugdeiijkheid van de volmacht. Een lid

kan slechts voor een ander lid ais gevolmachtigde optreden.

5. Het College streeft bij het nemen van besluiten naar consensus. Indian bij het nemen van
besluiten door het College de stemmen staken, heeft de voorzitter de doorslaggevende stem.

Artikel 6

1. Het College heeft een secretaris.

2. Aan de secretaris kunnen medewerkers worden toegevoegd.

3. De secretaris en de medewerkers worden op voordracht van het College vanwege Onze Minister

aan het College ter beschikking gesteld.

4. De secretaris en de medewerkers staan onder gezag van het College en leggen uitsluitend aan

het College verantwoording af.

5. De secretaris en de medewerkers zijn geen lid van het College.

6. De secretaris en de medewerkers van het College ondersteunen tevens het College financieel

toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba, zoals vastgelegd in de Wet financien openbare lichamen
Bonaire, Sint Eustatius en Saba, en het College financieel toezicht Curagao en Sint Maarten, zoals
vastgelegd in de Rijkswet financieel toezicht Curagao en Sint Maarten.

Artikel 7

1. Voor zover van toepassing, zijn leden van het College, de secretaris en medewerkers van het

College, alsmede hun echtgenoten of geregistreerde partners en minderjarige kinderen voor zover
zij met hen een gemeenschappelijke huishouding voeren, van rechtswege toegelaten tot Aruba.

2. Aan de desbetreffende leden, de secretaris en medewerkers van het College, alsmede aan hun

echtgenoten of geregistreerde partners worden geen nadere voorwaarden gesteld voor de
uitoefening van een beroep of het verrichten van arbeid in Aruba.

Artikel 8

1. Het College is bevoegd een ieder alle inlichtingen te vragen die het College voor de uitoefening
van zijn taken nodig acht.

2. De Ministers van het land Aruba en de rechtspersonen die tot de collectieve sector behoren

verstrekken aan het College onverwijid en zonder voorbehoud alle gegevens en inlichtingen die het

College voor de uitoefening van zijn taken nodig acht. Zij verlenen aan het College dan wel aan de
door hem aangewezen vertegenwoordigers, te alien tijde toegang tot dan wel inzage in alle

goederen administraties, documenten en andere informatiedragers.

3. Het College neemt de met betrekking tot natuurlijke personen en rechtspersonen geldende
geheimhoudingsplichten in acht.

Artikel 9

1. Indien naar het oordeel van de raad van ministers van het Koninkrijk het College bij de

uitoefening van zijn taak ernstig in gebreke blijft, kan Onze Minister, in overeenstemming met de
ministerraad van het land Aruba, de noodzakelijke voorzieningen treffen.



2. Deze voorzieningen worden, spoedeisende gevallen uitgezonderd, niet eerder getroffen dan
nadat het College in de gelegenheid is gesteld om binnen een door de raad van ministers van bet

Koninkrijk te stellen termijn alsnog zijn taak naar behoren uit te voeren.

Artikel 10

De bezoldiging van de ieden, de secretaris en de medewerkers van het College, alsmede de
bekostiging van de overige apparaatsuitgaven komen ten laste van de begroting van Onze
Minister.

Hoofdstuk 3. De procedure voor de advisering over ontwerp-begrotingen en de
beoordeling van begrotingen door het College

Artikel 11

1. Op verzoek van onze Minister van Financien van het land Aruba adviseert het College binnen
veertien dagen na ontvangst van dat verzoek over een ontwerp-begroting of een ontwerp-
landsverordening tot wijziging van een begroting. Het College kan Onze minister van Financien van
het land Aruba en de ministerraad van dat land ook ongevraagd adviseren over een ontwerp-
begroting of een ontwerp-landsverordening tot wijziging van een begroting.

2. Indien advies is uitgebracht op een ontwerp-begroting of een ontwerp-landsverordening tot

wijziging van een begroting, gaat de aan de Staten aangeboden ontwerp-begroting
onderscheidenlijk ontwerp-landsverordening tot wijziging van een begroting vergezeld van dat

advies, waarbij in de bijbehorende memorie van toelichting wordt aangegeven, in hoeverre en op

welke wijze rekening is gehouden met het advies.

3. Onverminderd het eerste lid, kan het College gevraagd en ongevraagd;

a. Onze Minister van Financien van het land Aruba adviseren gedurende de voorbereiding van een

ontwerp-begroting of een ontwerp-iandsverordening tot wijziging van een begroting;

b. de ministerraad van het land Aruba adviseren gedurende de behandeling door deze ministerraad
van een ontwerp-begroting of een ontwerp-landsverordening tot wijziging van een begroting.

Artikel 12

1. Onverwijid nadat een ontwerp-begroting of een ontwerp-landsverordening tot wijziging van een
begroting is vastgesteld, zendt Onze Minister van Financien van het land Aruba die begroting of
landsverordening tot wijziging van een begroting aan het College.

2. Indien het College van oordeel is dat een begroting onderscheidenlijk landsverordening tot
wijziging van een begroting als bedoeld in het eerste lid geheel of gedeeitelijk niet in
overeenstemming is met de normen, bedoeld in artikel 15, brengt het College een advies uit aan
Onze Minister van Financien van het land Aruba binnen veertien dagen na ontvangst van die

begroting onderscheidenlijk landsverordening tot wijziging van een begroting.

3. Het advies, bedoeld in het tweede lid, bevat de gemotiveerde bevindingen met betrekking tot
de uitgevoerde beoordeling aan de hand van de normen, bedoeld in artikel 15, en voorts zo nodig
aanbevelingen met betrekking tot de wijze waarop de begroting onderscheidenlijk
landsverordening tot wijziging van een begroting in overeenstemming met de normen, bedoeld in
artikel 15, kan worden gebracht.

4. Indien een advies als bedoeld in het tweede lid aanbevelingen bevat als bedoeld in het derde
lid, deelt Onze Minister van Financien van het land Aruba in overeenstemming met de ministerraad
van dat land binnen veertien dagen na ontvangst van dat rapport aan het College mee, in



hoeverre en op welke wijze rekening zal worden gehouden met die aanbevelingen en, indien aan
de orde, onder vermelding van de termijnen die daarbi] in acht zullen worden genomen.

5. Indien naar het oordeel van bet College Onze Minister van Financien van het land Aruba met de

in het vierde lid bedoelde mededeling niet of niet voldoende de normen, bedoeld in artikel 15, in
acht neemt, dan wel indien Onze Minister van Financien van het land Aruba nalaat die mededeling
aan het College te doen, geeft het College binnen veertien dagen na ontvangst van de mededeling,
respectlevelljk na het ultblljven ervan, daarover bericht aan de mlnisterraad van het land Aruba
door tussenkomst van Onze Minister van Financien van dat land en aan de Staten.

Artikel 13

1. Indien na ten minste zeven dagen na verzending van het bericht, bedoeld in artikel 12, vijfde

lid, naar het oordeel van het College sprake blljft van een begroting, respectlevelljk een

landsverordening tot wijziging van de begroting die geheel of ten dele niet voldoet aan de normen,

genoemd In artikel 15, bericht het College na afloop van die periode dienaangaande de raad van
ministers van het Koninkrijk door tussenkomst van Onze Minister.

2. Een bericht als bedoeld In het eerste lid kan vergezeld gaan van een gemotiveerd advies tot het

geven van een aanwijzing als bedoeld In het vijfde lid.

3. Het College zendt gelijk met het advies, bedoeld in het tweede lid, een afschrlft daarvan aan
Onze Minister van Financien van het land Aruba, waarna deze. In overeenstemming met het

gevoelen van de mlnisterraad van dat land, zo nodig beslist of de uitvoering van de begroting of
een deel daarvan wordt opgeschort. Het College bericht de Staten dat het advies is verzonden.

4. Gedurende de periode dat de begroting of een deel van de begroting is opgeschort met

toepassing van het derde lid, geldt de begroting of het deel van de begroting van het jaar
voorafgaande aan het desbetreffende begrotingsjaar. Onze Minister van Financien van het land

Aruba legt deze voorafgaande begroting of het desbetreffende deel daarvan onmiddellijk ter
beoordeling voor aan het College. Artikel 12, tweede tot en met vijfde lid, alsmede het eerste tot
en met derde, vijfde en zesde lid van dit artikel zijn voor zover mogelijk van overeenkomstige

toepassing op deze voorafgaande begroting of het deel daarvan.

5. Op een advies als bedoeld in het tweede lid kan de raad van ministers van het Koninkrijk
concluderen tot het geven van een aanwijzing aan de ministerraad van het land Aruba om de

begroting zodanig aan te passen dat deze voldoet aan de normen, genoemd in artikel 15. Alvorens
een aanwijzing wordt gegeven, stelt Onze Minister de ministerraad van het land Aruba in de

gelegenheid om zijn visie te geven.

6. Een aanwijzing als bedoeld in het vijfde lid geschiedt bij koninklijk besluit op de voordracht van
Onze Minister, in overeenstemming met de conclusie van de raad van ministers van het Koninkrijk.

Artikel 14

1. Als het College op 15 december nog geen vastgestelde begroting van het daaropvolgende
begrotingsjaar heeft ontvangen en er naar zijn oordeel ook geen uitzicht bestaat dat binnen een
redelijke termijn alsnog een ontwerpbegroting, respectlevelljk een vastgestelde begroting zal
worden toegezonden, bericht het College dienaangaande de raad van ministers van het Koninkrijk
door tussenkomst van Onze Minister.

2. Een bericht van het College als bedoeld in het eerste lid kan vergezeld gaan van een

gemotiveerd advies tot het geven van een aanwijzing als bedoeld in het vierde lid.

3. Het College zendt gelijk met het advies, bedoeld in het tweede lid, een afschrlft daarvan aan
Onze Minister van Financien van het land Aruba en bericht de Staten dat het advies is verzonden.

4. Op een advies als bedoeld in het tweede lid kan de raad van ministers van het Koninkrijk
concluderen tot het geven van een aanwijzing aan de ministerraad van het land Aruba alsnog een
ontwerpbegroting, respectievelijk een vastgestelde begroting ter beoordeling toe te zenden aan



het College. Alvorens een voorstel voor een aanwijzing bij de raad van ministers van het
Koninkrijk wordt ingediend stelt Onze Minister de ministerraad van het land Aruba in de

gelegenheid zijn visie te geven.

5. De aanwijzing geschiedt bij koninkiijk besiuit op de voordracht van Onze Minister, in

overeenstemming met de conciusie van de raad van ministers van het Koninkrijk.

6. Indien bij de aanvang van een begrotingsjaar er geen op dat jaar betrekking hebbende
begroting is vastgesteld, strekt de begroting van het aan het betrokken begrotingsjaar
voorafgaande jaar tot grondslag van het beheer.

Hoofdstuk 4. De normen voor de beoordeling van begrotingen en voorgenomen

geldleningen

Artikel 15

1. Voor de beoordeling van de begroting en de uitvoeringsgegevens van de ministeries en van de

overige onderdelen van de collectieve sector van het land Aruba hanteert het College de volgende
normen;

a. in de begroting en de meerjarige begroting wordt toeqewerkt naar de situatie dat:

1  opaenomen uitoaven op de aewone dienst minimaal worden gedekt door de ter dekking van die

.u.i.t.ga.ven opgenomen middelen;

2° opqenomen kapitaaluitqaven minimaal
ODoenomen middelen. rekenino houdend met de verwachte ontvanasten uit geldleningen:

b^het financieringssaldo van de collectieve sector bedraagt vanaf het jaar 2021 structureel een

overschot van minimaal 1% van het bruto binnenlands product;

door de ter dekking van die uitqaven

cb. de schuldquote laat een verlaging zien naart

1° maximaal ■lands product in 2&2-?-;-

—_maximaal 50% van het bruto binnenlands product in 2039.

-hebbr-ute-bin.

2. Bij de beoordeling, bedoeld in het eerste lid, betrekt het College de volgende normen:

a. in de begroting en de meerjarige begroting zijn al le verwachte uitgaven en verwachte
ontvangsten opgenomen, waaronder mede de risico's vanwege financieringsconstructies buiten de
begroting om;

b. de in de begroting opgenomen ontvangsten en uitgaven zijn toereikend toegelicht;

c. de begroting is zodanig ingericht dat zij voldoet aan de criteria van ordelijkheid en
controleerbaarheid;

d. de uitgaven en ontvangsten vinden plaats in het Jaar waarin de verplichtingen daartoe zijn
aangegaan, tenzij dit vanuit bedrijfseconomisch perspectief evident onverstandig is;

e. de verwachte uitgaven en de verwachte ontvangsten zijn van elkaar gescheiden.

3. Bij de beoordeling, bedoeld in het eerste lid, betrekt het College mede de volgende normen:

a. in de begroting wordt een jaarlijkse nominale daling van het bedrag aan de personeelslasten
van het land Aruba, inclusief alle personeelslasten van begrotingsfondsen uitvoeringsorganisaties,
gerealiseerd, waarbij als ijkpunt het bedrag aan personeelslaste n per 1 januari 2019 van AFL 479
miljoen inclusief werkgeversbijdrage geldt;

b. de nominale daling in de personeelslasten in de jaren 2019 tot en met 2021 wordt gerealiseerd
met behulp van de inzet van beleidsinstrumenten. ovcroonkomstig hot Bolcidsplan VerlagingI



Pcrooneciclaston, zoalG-opgcnomon in hot addendum op hot Financicel-EeonomlGch Memorandum

3018-36a-lr Hit- fchruari 2018

c. in de begroting aanvullende maatregelen voor de middellange en iange termijn zijn genomen

om de structurele personeelslasten vender nominaal te laten dalen;

d. in het geval van een lager overschot dan het minimale financieringsoverschot, bedoeld in het

eerste lid onder ba, de meevallers volledig (100%) ten gunste komen van de schuldreductie;

e. in het geval van een overschot boven het minimale financieringsoverschot, bedoeld in het eerste
lidi onder ba, de meevallers door middel van een verdeelsleutel van 50-50% worden dan wel zijn

verdeeld over de schuldreductie en investeringen via de kapitaaldienst ter stimulering van de

economie;

f. binnen het uitaavenkader bii-do vcrwaebte-tfteavon in do bcgrotino-ziin

compensatiemaatregelen opgenomen om structurele tegenvallers structureel te compenseren en
incidentele tegenvallers incidenteel te compenseren.

g. gelden die vriikomen door de rentevoordelen die ontstaan vanweoe de lopende inschriiving,

bedoeld in artikel 16. zevende lid, bii de Nederlandse Staat

volledig inoezet voor het doen afnemen van de schulden- en rentlast en voor de nominale

verlaaing van de staatsschuld.

4 Jij de begroting van het land Aruba wordt een uiteenzetting verstrekt van de financiele toestand
van de collectieve sector van dat land.

Aruba:

Artikel 16

1. In de begroting, bedoeld in artikel 15, worden de voornemens tot het aantrekken van

geldleningen opgenomen.

2. Van de aangetrokken leningen wordt melding gemaakt in de uitvoeringsrapportages, bedoeld in
artikel 18.

3. Onze Minister van Financien van het land Aruba informeert het College, als bij de uitvoering van

de begroting de omvang van een lening het begrote leningbedrag dreigt te overschrijden.

4. Op basis van de voornemens tot het aantrekken van geldleningen, bedoeld in het eerste lid, de
meldingen, bedoeld in het tweede lid, en de verstrekte informatie, bedoeld in het derde lid,
beoordeelt het College of de begroting voldoet aan de normen, genoemd in artikel 15.

5. Het College beoordeelt tevens of wordt voldaan aan de afspraken over de verbeteringen van het
financieel beheer, voor zover deze betrekking hebben op het aantrekken van leningen.

6. Indien geldleningen ten laste van het land Aruba worden aangetrokken in het kader van een
open biedingprocedure bij de Centrale Bank van Aruba, gebeurt dat aantrekken in
overeenstemming met een advies daarover van die Centrale Bank.

7. De Nederlandse Staat heeft een lopende inschrijving op de leningen bedoeld in het zesde lid,
telkens voor het gevraagde leningbedrag, tegen het actuele rendement op staatsleningen van de
desbetreffende loootiid, dochT uitsluitend voor zover:

a. deze leningen worden aanoewend om kapitaaluitaaven mee te dekken, en

b. deze leningen niet oo eniaerlei wiize. direct of indirect, strekken tot het herfinancieren van

leningen die het land Aruba voorafoaand aan de inwerkinatredina van deze wet is aangegaan.

8. Bij een open biedingsproces als bedoeld in het zesde lid, hebben bij gelijke leningvoorwaarden
lokale inschrijvingen voorrang.

9. Indien geldleningen ter dekking van de kaoitaaluitgaven ten laste van het land Aruba

onderhands worden aangetrokken, worden telkens naast Nederland ook een of meerdere derde

partijen in de gelegenheid gesteld om gelijktijdig een aanbod te doen en wordt er vervolgens

aangetrokken daar waar de leningvoorwaarden het meest gunstig zijn. Voor de Nederlandse Staat



geldt in dit verband bet aanbod, bedoeld in het zevende lid. Het achtste lid is van overeenkomstige
toepassing.

10. Onze Minister van Financien van het land Aruba bericht, na overleg met de ministerraad van

dat land, het College over een voornemen tot het onderhands aantrekken van een geldlening,

onder bijvoeging van de voorwaarden van de aangeboden geldleningen. Het College adviseert op
basis van een onderlinge vergelijking van de leningvoorwaarden binnen veertien dagen na
ontvangst van dat bericht. Indien Onze Minister van Financien van het land Aruba, na overleg met
de ministerraad van dat land, afwijkt van het advies van het College, geschiedt dat met een
gemotiveerd besluit. Onze Minister van Financien van het land Aruba informeert het College over

het genomen besluit.

11. Het College kan de raad van ministers van het Koninkrijk, door tussenkomst van Onze

Minister, berichten als blijkt dat Onze Minister van Financien van het land Aruba afwijkt van het
advies, bedoeld in het tiende lid. BiJ dat bericht kan het College adviseren tot het nemen van een

aanwijzing als bedoeld in het twaalfde lid. Het College zendt gelijk met het advies een afschrift
daarvan aan de ministerraad van het land Aruba en bericht de Staten dat het advies is verzonden.

12. Op een advies als bedoeld in het eifde lid kan de raad van ministers van het Koninkrijk

concluderen tot het geven van een aanwijzing met betrekking tot het onderhands aangaan van
leningen. Alvorens een voorstel voor een aanwijzing bij de raad van ministers van het Koninkrijk
wordt ingediend stelt Onze Minister de ministerraad van het land Aruba in de gelegenheid zijn visie
te geven.

13. Het geven van de aanwijzing geschiedt bij koninklijk besluit op de voordracht van Onze
Minister, in overeenstemming met de conclusie van de raad van ministers van het Koninkrijk.

Hoofdstuk 5. De uitvoering van begrotingen en de verantwoording daarover

Artikel 17

1. Indien de ministerraad van het land Aruba of een minister van dat land nalaat een voorziening

ter uitvoering van een beleidsvoornemen te treffen of deze op een zodanig tijdstip vaststelt,

implementeert of uitvoert dat de haalbaarheid van de uitgaven- en ontvangstenramingen in

gevaar komt, adviseert het College hierover overeenkomstig artikel 12, derde lid.

2. Het College adviseert eveneens overeenkomstig artikel 12, derde lid, indien de Staten niet met

een voorgestelde voorziening instemmen of daarmee op een zodanig tijdstip instemmen dat de

haalbaarheid van de uitgaven- en ontvangstenramingen in gevaar komt.

3. Op een advies als bedoeld in het eerste en tweede lid, is artikel 13 van overeenkomstige

toepassing.

Artikel 18

1. Onze Minister van Financien van het land Aruba zendt uiterlijk zes weken na afloop van ieder

kwartaal een uitvoeringsrapportage aan het College en aan de Staten, waarin in ieder geval wordt

opgenomen informatie over de uitputting van de begroting en de daarmee samenhangende

resterende verplichtingenruimte, over eventuele nieuwe beleidsvoornemens met financiele

consequenties en over mee- en tegenvallers in de uitvoering van de begroting.

2. Het College en Onze Minister van Financien van het land Aruba stellen ten behoeve van de

uitvoeringsrapportage gezamenlijk een model vast.

3. Indien uit de uitvoeringsrapportage over het vierde kwartaal blijkt dat er een lager overschot

dan het in artikel 15, eerste lid onder ba, bepaalde minimum dreigt of reeds is gerealiseerd, geeft
Onze Minister van Financien het land Aruba in die rapportage aan welke maatregelen worden

voorgenomen ter compensatie van dat lagere overschot.



4. Uiteriijk op 31 augustus van ieder jaar verstrekt Onze Minister van Financien van het iand Aruba

een afschrift van de vastgestelde Jaarrekening over het voorafgaande jaar aan het Coilege en aan
Onze Minister.

5. De jaarrekening van het land Aruba gaat vergezeld van een accountantsverklaring met het oog

op het verkrijgen van een goedkeurende accountantsverklaring.

6. Indien de jaarrekening op het tijdstip, genoemd in het vierde lid, nog niet is vastgesteld,
verstrekt Onze Minister van Financien van het land Aruba de in voorbereiding zijnde jaarrekening

naar de stand van dat tijdstip. Hij verstrekt de bevindingen van de Algemene Rekenkamer en van

Centrale accountantsdienst van Aruba op hetontwerp van de jaarrekening onmiddellijk na de

ontvangst van die bevindingen aan het College.

7. Indien uit de vastgestelde jaarrekening blijkt dat sprake is van een lager overschot dan het in

artikel 15, eerste lid onder ba, bepaalde minimum, geeft Onze Minister van Financien van het land

Aruba tegelijk met de jaarrekening van Aruba aan welke maatregelen worden genomen ter

compensatie van de gevolgen voor de schuldpositie van dat lagere overschot.

8. Het College beoordeelt de voorgenomen maatregelen, bedoeld In het derde en het zevende lid,
aan de hand van de normen, genoemd in artikel 15, en zendt Onze Minister van Financien van het

land Aruba binnen veertien dagen na ontvangst van de betreffende uitvoeringsrapportage een

advies overeenkomstig artikel 12, derde lid.

9. Op een advies als bedoeld In het achtste lid, zijn de artikelen 12, vierde en vijfde lid, en 13 van
overeenkomstige toepassing.

Artikel 19

1. Indien het College op 31 augustus van enig jaar van het land Aruba nog geen vastgestelde

jaarrekening over het voorgaande jaar heeft ontvangen en er naar zijn oordeel ook geen uitzicht
bestaat dat binnen een redelijke termijn alsnog een ontwerp-jaarrekening, respectievelijk een
vastgestelde jaarrekening zal worden toegezonden, bericht het College dienaangaande de regering

van het Koninkrijk, door tussenkomst van Onze Minister.

2. Een bericht van het College als bedoeld in het eerste lid kan vergezeld gaan van een

gemotiveerd advies tot het geven van een aanwijzing aan Onze Minister van Financien van het

land Aruba alsnog een ontwerp-jaarrekening, respectievelijk een vastgestelde jaarrekening ter

beoordeling toe te zenden aan het College.

3. Het College zendt gelijk met het advies, bedoeld in het tweede lid, een afschrift daarvan aan de
ministerraad van het land Aruba en bericht de Staten dat het advies is verzonden.

4. Op een advies als bedoeld in het tweede lid kan de raad van ministers van het Koninkrijk

besluiten tot het geven van een aanwijzing aan Onze Minister van Financien van het land Aruba

alsnog een ontwerp-jaarrekening, respectievelijk een vastgestelde jaarrekening ter beoordeling toe
te zenden aan het College. Artikel 13, vijfde lid, tweede volzin, is van overeenkomstige toepassing.

5. Het geven van de aanwijzing geschiedt bij koninklijk besluit op de voordracht van Onze Minister,
in overeenstemming met de conclusie van de raad van ministers van het Koninkrijk.

Artikel 20

1. Onze Minister van Financien van het land Aruba rapporteert uiteriijk zes weken na afloop van

ieder kwartaal aan het College over de uitvoering van de implementatieplannen ter verbetering
van het financieel beheer en over de stand van dar beheer. Het College en Onze Minister van

Financien van het land Aruba stellen ten behoeve van die rapportage gezamenlijk een model vast,

dat aangeeft over welke onderwerpen gerapporteerd wordt.

2. Het College kan Onze Minister van Financien van het Land Aruba ter zake van de uitvoering van

de implementatieplannen aanbevelingen geven.



3, Het College kan Onze Minister van Financien van het land Aruba aanbevelingen geven op bet
terrain van het financieel beheer, rekening houdend met de bevindingen van de Centrale

accountantsdienst van het land Aruba en het rapport van de Algemene Rekenkamer van dat land.

Artikel 21

1. Een minister van het land Aruba gaat uitsluitend financiele verplichtingen aan voor zover deze

zijn opgenomen in een begroting die niet ingevolge artikel 13 is opgeschort.

2. Een minister van het land Aruba legt een voornemen tot het aangaan van een financiele
verplichting, voor zover het de limieten voor financieel zelfbeheer, zoals die gelden bij de
inwerkingtreding van deze wet, te boven gaat, voor advies voor aan een door Onze Minister van

Financien van dat land aan te wijzen functionaris of, bij diens afwezigheid, aan diens eerste of
tweede plaatsvervanger, Een positief advies wordt verleend indien de financiele verplichting
voortvloeit uit de uitvoering van de begroting. De in de eerste volzin bedoelde limieten kunnen na

overleg met het College gewijzigd worden.

3. Indien een minister van het land Aruba financiele verplichtingen aangaat zonder of in afwijking

van een positief advies als bedoeld in het tweede lid, kan Onze Minister van Financien van dat land

voorafgaand toezicht instellen op het aangaan van financiele verplichtingen in de zin dat ten laste
van de desbetreffende begroting of bepaalde artikelen van die begroting alleen financiele
verplichtingen mogen worden aangegaan nadat hij daarmee heeft ingestemd. Gelijk met het
instellen van voorafgaand toezicht bericht die minister daarvan aan de Staten met een afschrift

aan het College.

4. In de uitvoeringsrapportages, bedoeld in artikel 18, eerste lid, wordt tevens gerapporteerd over

de gevallen waarin een minister van het land Aruba financiele verplichtingen is aangegaan zonder
of in afwijking van een positief advies, als bedoeld in het tweede lid, en over de gevallen waarin
toepassing is gegeven aan het derde lid.

5. Indien een minister van het land Aruba financiele verplichtingen aangaat zonder of in afwijking

van een positief advies als bedoeld in het tweede lid, en het voorafgaand toezicht door Onze
Minister van Financien van dat land uitblijft of niet toereikend is, kan het College Onze Minister van

Financien van het land Aruba adviseren om een beslissing onderscheidenlijk een nadere beslissing
te nemen als bedoeld in het derde lid. Het College bericht de Staten dat het advies is verzonden.

6. Indien na het in het vijfde lid bedoelde advies blijkt dat het toezicht door Onze Minister van
Financien van het land Aruba nog steeds uitblijft dan wel niet toereikend is, kan het College dat
berichten aan de raad van ministers van het Koninkrijk door tussenkomst van Onze Minister. Bij

dat bericht kan het College adviseren tot het geven van een aanwijzing als bedoeld in het zevende
lid. Gelijk met dat advies zendt het College een afschrift daarvan aan de ministerraad van het land

Aruba en bericht het College de Staten dat het advies is verzonden.

7. Op een advies als bedoeld in het zesde lid, kan de raad van ministers van het Koninkrijk

concluderen dat ten laste van de desbetreffende begroting of bepaalde artikelen van die begroting

geen financiele verplichtingen mogen worden aangegaan voordat het College daarmee heeft
ingestemd. Alvorens een voorstel voor een aanwijzing bij de raad van ministers van het Koninkrijk

wordt ingediend stelt Onze Minister de ministerraad van het land Aruba in de gelegenheid zijn visie
te geven.

8. De aanwijzing geschiedt bij koninklijk besluit op de voordracht van Onze Minister, in

overeenstemming met de conclusie van de raad van ministers van het Koninkrijk.

9. De instemming, bedoeld in het derde lid, en die, bedoeld in het zevende lid, worden verleend
als de desbetreffende financiele verplichting voldoet aan het eerste lid.

10. In geval van het aangaan van financiele verplichtingen en het verrichten van privaatrechtelijke

rechtshandelingen waartoe door de Staten is besloten, is dit artikel van overeenkomstige

toepassing



Artikel 22

1. Onze Minister van Financien van het land Aruba houdt een register bij van de namen en functies

van de personen die gemachtigd zijn tot het verrichten namens het land Aruba van

privaatrechtelijke rechtshandelingen die voortvioeien uit een besiuit tot het aangaan van financieie

verplichtingen, Daarbij geeft hij tevens aan voor welke rechtshandelingen en tot welke bedragen

die personen gemachtigd zijn. HiJ maakt dit register bekend na eike wijziging, maar in ieder geval
elke zes maanden. Bekendmaking geschiedt op de website van het land Aruba.

2. Indian toepassing is gegeven aan artikel 21, zevende lid, wordt, na inwerkingtreding van een

koninklijk besiuit als bedoeld in artikel 21, achtste lid, in het register bij de desbetreffende
personen aangetekend dat voor het aangaan van verplichtingen de voorafgaande instemming van
het College is vereist.

3. Privaatrechtelijke rechtshandelingen betreffende het aangaan van financieie verplichtingen als
bedoeld in het eerste lid, zijn nietig, indien zij zijn aangegaan door personen die daartoe blijkens

het register, bedoeld in het eerste en tweede lid, niet of onvoldoende gemachtigd zijn.

4. In afwijking van het derde lid is een rechtshandeling als bedoeld in dat lid wel rechtsgeldig als
de bevoegdheid tot het aangaan van de verplichting blijkt uit een ten behoeve van die
rechtshandeling verstrekte schriftelijke machtiging van Onze Minister van Financien van het land

Aruba. Deze machtiging wordt slechts in incidentele gevallen verstrekt.

5. Onze Minister van Financien van het land Aruba verstrekt kopieen van de in het vierde lid

bedoelde machtigingen aan het College.

6. Het College kan Onze Minister van Financien van het land Aruba aanbevelingen geven ter zake

van de wijze waarop het beheer wordt gevoerd van het register, bedoeld in het eerste l id.

Artikel 23

1. Onze Minister en de ministerraad van het land Aruba wijzen tweejaarlijks gezamenlijk, na
advies van het Centraal Bureau Statistiek van het land Aruba in samenwerking met het Centraal

Bureau voor de Statistiek van Nederland, voor 1 april aan welke rechtspersonen met ingang van

het volgende begrotingsjaar behoren tot de desbetreffende collectieve sector.

2. Voor de aanwijzing is het System of National Accounts van de Verenigde Naties leidend.

3. De ministerraad van het land Aruba stelt de betrokken rechtspersonen schrifteiijk in kennis van

de aanwijzing.

4. De ministerraad van het land Aruba rapporteert jaarlijks voor 1 april aan het College over de

voorlopige jaarcijfers over het voorgaande kalenderjaar van de desbetreffende collectieve sector.

Artikel 24

1. Het Centraal Bureau Statistiek van het land Aruba rapporteert aan Onze Minister van Financien

van het land Aruba uiterlijk op 1 September over de uitgaven-, ontvangsten-, financieringssaldi- en

schuldcijfers van het voorafgaande jaar van de betrokken collectieve sector. Daarbij zijn de
definities van het System of National Accounts leidend. Het Centraal Bureau voor de Statistiek van

Nederland adviseert het Centraal Bureau Statistiek van het land Aruba.

2. Onze Minister van Financien van het land Aruba zendt de rapportage, bedoeld in het eerste lid,

binnen twee weken naar het College. Indien uit die rapportage blijkt dat een lager overschot
resulteert dan het in artikel l.S. eerste lid, onder b. bedoelde overschot, bericht Onze minister van

Financien van het land Aruba het College gelijktijdig met toezending van de rapportage over het

beleid dat zal worden gevoerd ter compensatie van de gevolgen voor de schuldpositie van dat
lagere overschot.



3. Indien na kennisneming van de rapportage, bedoeld in het eerste lid, naar het oordeel van het

College Onze Minister van Financien van het land Aruba niet of niet voldoende compensatie

aandraagt, doet het College binnen veertien dagen na ontvangst van de rapportage aan Onze
Minister van Financien van het land Aruba aanbevelingen over de te nemen maatregelen ter

compensatie van de gevolgen voor de schuldpositie van dat lagere overschot.

4. Indien na ten minste veertien dagen na het doen van de aanbevelingen, bedoeld in het derde

lid, naar het oordeel van het College sprake blijft van een dreiging van onvoldoende compensatie
bericht het College na afloop van die periode dienaangaande de raad van ministers van het

Koninkrijk door tussenkomst van Onze Minister.

5. Op het bericht, bedoeld in het vierde lid, is artikel 134, tweede, vijfde en zesde lid, van

overeenkomstige toepassing.

Hoofdstuk 6 Bijzondere omstandigheden

Artikel 25

1. Indien dit nodig is in verband met het herstel van schade veroorzaakt door buitengewone
gebeurtenissen, waaronder natuurrampen, kan Onze Minister van Financien van het land Aruba in

overeenstemming met de ministerraad van dat land, de Staten en vervolgens in overeenstemming

met een beslissing daarover van de raad van ministers van het Koninkrijk, besluiten af te wijken

van de normen, genoemd in artikel 15.

2. Indien in spoedeisende gevallen een beslissing van de raad van ministers van het Koninkrijk

niet kan worden afgewacht, kan Onze Minister van Financien van het land Aruba in

overeenstemming met de ministerraad van dat land, de Staten en met de voorzitter van de raad

van ministers van het Koninkrijk verplichtingen aangaan die niet voortvioeien uit de uitvoering van

de begroting.

3. Indien geen contact mogelijk is met de voorzitter van de raad van ministers van het Koninkrijk
kan Onze Minister van Financien van het land Aruba in overeenstemming met de ministerraad van

dat land en met de Staten de noodzakelijke maatregelen treffen die kunnen leiden tot een

afwijking van de normen, bedoeld in artikel 15.

Hoofdstuk 7 Beroep

Artikel 26

1. Tegen een koninklijk besluit als bedoeld in deze wet, houdende een of meer aanwijzingen, of

tegen een koninklijk besluit als bedoeld in artikel 33 staat voor Onze Minister van Financien van

het land Aruba, handelende in overeenstemming met de ministerraad van dat land, gedurende

dertig dagen na verzending van het besluit beroep open bij 0ns. De Raad van State van het

Koninkrijk is belast met het voorbereiden van het ontwerpbesluit  inzake de beslissing op het

beroep. 0ns besluit wordt in het Afkondigingsbiad van Aruba bekend gemaakt en ter kennis van de

ministerraad van het land Aruba en de Staten gebracht.

2. De Raad van State van het Koninkrijk kan bij de voorbereiding van het ontwerpbesluit, bedoeld

in het eerste lid, belanghebbenden, getuigen, deskundigen en tolken oproepen om tijdens het

onderzoek ter zitting te worden gehoord. De Raad stelt in ieder geval Onze Minister van Financien

van het land Aruba en, zo hij dat wenselijk acht, andere ministers van dat land in de gelegenheid

te worden gehoord.

3. Artikel 45 van de Wet op de Raad van State is van overeenkomstige toepassing.



4. De artikelen 6:5, 6:6, 6:14, 6:15, 6:17, 6:21, 8:24, 8:25, 8:27 tot en met 8:29, 8:31, 8:32,
8:33 tot en met 8:36, eerste lid, 8:39, 8:50, 8:61 en 8:62 van de Algemene wet bestuursrecht

zijn van overeenkomstige toepassing. Ambtsberichten en andere door Onze Minister aangewezen
stukken zijn niet openbaar.

5. Het ontwerpbesiuit inzake de beslissing op bet beroep, bedoeld in bet eerste lid, is niet

openbaar,

6. Artikel 27d van de Wet op de Raad van State is van overeenkomstige toepassing. Het

onderzoek ter zitting is openbaar.

7. Het beroep scborst niet de werking van bet besiuit waartegen bet is gericht.

8. De Raad van State van het Koninkrijk kan een procesreglement vaststelien voor de behandeling

van het beroep, bedoeld in het eerste lid, en van het verzoek om een voorlopige voorziening,
bedoeld in artikel 27.

9. Binnen twee maanden na ontvangst van het ontwerpbesiuit kan Onze Minister, met vermelding

van de gerezen bedenkingen, de Raad verzoeken zijn ontwerp in nadere overweging te nemen. In
het kader van die nadere overweging stelt de Raad opnieuw Onze Minister van Financien van het

land Aruba en, zo hij dat wenselijk acht, andere ministers van dat land in de gelegenheid te

worden gehoord.

10. 0ns besiuit wijkt niet af van het ontwerp of, indien daarvan sprake is, het nader ontwerp, voor
zover het advies van de Raad uitsluitend is gebaseerd op rechtmatigheidsgronden, en voor het

overige uitsluitend indien zeer zwaarwegende, op het in deze wet geregelde toezicht betrekking
hebbende, gronden daartoe aanleiding geven. Indien 0ns besiuit afwijkt van het ontwerp of het
nader ontwerp wordt het in het Staatsbiad geplaatst met een rapport van Onze Minister. Dit

rapport bevat in ieder geval de argumenten op grond waarvan wordt voorgesteld af te wijken van
het ontwerp respectievelijk het nader ontwerp, alsmede het ontwerp zelf en indien daarvan sprake

is, het nader ontwerp.

11, 0ns besiuit wijkt voorts niet af van het ontwerp dan na toepassing van het negende lid, eerste
volzin. Indien niet binnen twee maanden een verzoek als bedoeld in de eerste volzin van het

negende lid is gedaan, beslissen Wij overeenkomstig het ontwerp van de Raad van State van het
Koninkrijk,

12. Besluiten van Onze Minister op grond van deze wet zijn niet vatbaar voor beroep op de
administratieve rechter op grond van de landsverordeningen van het land Aruba die de

administratieve rechtspraak regelen of de Algemene wet bestuursrecht. Dit geldt eveneens voor
0ns besiuit als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 27

1. Indien op grond van artikel 26, eerste lid, tegen een besiuit beroep is ingesteld, kan een
daartoe door de Vicepresident van de Raad van State aangewezen staatsraad op verzoek een

voorlopige voorziening treffen indien onverwijide speed, gelet op de betrokken belangen, dat
vereist.

2. Een verzoek om voorlopige voorziening kan worden gedaan door Onze Minister van Financien
van het land Aruba, handelende in overeenstemming met de ministerraad van dat land.

3. Artikel 45 van de Wet op de Raad van State is van overeenkomstige toepassing,

4. De artikelen 6:5, 6:6, 6:14, 6:15, 6:17, 6:21, 8:68, 8:72, vijfde lid, en 8:83, eerste, derde en

vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht zijn van overeenkomstige toepassing.

5. De staatsraad, bedoeld in het eerste lid, doet zo spoedig mogelijk schriftelijk of mondeling

uitspraak,

6. De uitspraak strekt tot:



a. onbevoegdheid van de staatsraad, bedoeld in het eerste lid,

b, niet-ontvankelijkverklaring van het verzoek,

c. afwijzing van het verzoek, of

d. gehele of gedeeltelijke toewijzing van het verzoek.

7. De staatsraad, bedoeld in het eerste lid, kan de voorlopige voorziening, op verzoek en

ambtshalve, opheffen of wijzigen, nadat hij partijen heeft gehoord, althans behoorlijk heeft
opgeroepen. De artikelen 6:4, derde lid, 6:5, 6:6, 6:14, 6:15, 6:17, 6:21 en 8:83 eerste, derde en
vierde lid, van de Aigemene wet bestuursrecht zijn van overeenkomstige toepassing.

8. De voorlopige voorziening vervalt, zodra door 0ns is beslist, voor zover daarvoor in 0ns besluit
geen ander tijdstip is aangegeven.

Hoofdstuk 8 Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 28

Het land Aruba heeft regelgeving die voldoet aan internationaal aanvaarde normen op het gebied
van:

a. procedures voor vervreemding en verkrijging van aandelen in rechtspersonen door het land
Aruba;

b. richtiijnen voor het dividendbeleid van rechtspersonen waarin het land Aruba deelneemt, en

c. procedures en eisen rond de benoeming en het ontslag van bestuurders van rechtspersonen
waarin het land Aruba deelneemt.

Artikel 29

1. Het land Aruba gaat tot en met 2021 geen nieuwe financiele public-private partnerships-

verplichtingen aan conform het Financieel Economised Memorandum 2018-2021 uit februari 2018

van Aruba.

2. De verplichting, bedoeld in artikel 18, vijfde lid is voor het eerst van toepassing over het

boekjaar 2021.

3. In afwijking van artikel 18, vijfde lid, geldt over het boekjaar 2020 dat een

accountantsverklaring wordt verkregen bij de financiele verantwoording in overeenstemming met

een financieel stelsel voor bijzondere doeleinden.

Artikel 30

1. Onmiddellijk na de inwerkingtreding van deze wet zendt Onze Minister van Financien van het

land Aruba aan het College een afschrift van de begroting voor het jaar van die inwerkingtreding.

2. Het College beoordeelt die begroting overeenkomstig de beoordeling bedoeld in artikel 12,

tweede lid, en rapporteert uiterlijk vier weken na ontvangst van die begroting aan Onze Minister
van Financien van het land Aruba overeenkomstig artikel 12, tweede lid. Artikel 12, derde tot en

met vijfde lid, en artikel 13 zijn van overeenkomstige toepassing.



Artikel 31

1. De uitgaven en ontvangsten samenhangende met het verstrekken van leningen als bedoeld in
artikel 16 door de Staat der Nederlanden aan het land Aruba komen ten laste respectievelijk ten

gunste van de begroting van Onze Minister,

2. De valutarisico's samenhangende met het verstrekken van leningen als bedoeld in artikel 16
door de Staat der Nederlanden aan het land Aruba komen ten laste respectievelijk ten gunste van

de begroting van Onze Minister.

Artikel 32

Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van het College wordt in het

bestuursreglement, bedoeld in artikel 5, eerste lid, geregeld. De bescheiden worden na beeindiging
van de werkzaamheden van het College bewaard in het archief van het Ministerie van

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De bescheiden worden in afschrift ter beschikking

gesteld van Aruba.

Artikel 33

1. De-raad vanmtfiisters-vaH“het-Koninkftjk-besltst^riodiek^f~en,-z&ga7-metHn§afig-van*welk

tijdstip-het landTAruba-een-eHfneerverplichtingen-ep-groncHvan-deze-wet-bl+jvend-R-tet-meer
na te komenv

§e(ijktijdig-metheteerstv0i§ende-beslttttdabop'gFeBdJ./aFi-arttkei^7-tweede-li4rvaFi-ete-Rijkewet
int-Meaften-wc -de-landenGuragao-en

Ciait-Jt/liaiHit/aja—
Oil IU I 1001 LL.I I •

2. Zolang ten aan-zien-vanhet4and-Ar-uba-een ohmeer verpliehtingen-op-grond-van-deze-wet-nag
van toepassing-zijivwerdt-na-een-besleit-alebedeeld-in-hebeefste-lid-drteHaar -taterepnieuween

n-een-periodeAfaedfie-jaaena-ieder-bestuitT

;-§enomen-bij-koniBklrjk-besluit-op

bosluit

veerdfaehb -Qnzo Minister-:

<rtj k- kan7-al-dan -ni et-naa r-a a nleidr ng-va n-eenedvies

leeld-in-hebzevendedidrof-op-eengemottveerdverzoek

oninkrijleeen-advies-ef-verzoek-alebedoeld-tn-het-vierde

lid, niot opvoigt, motivccrt-hij dit bosluit

wordt-niebgenomen-dan-nadat-aan de-raad
racht-doer-een-evatuat-iecemmtssie-als

n-het-Koninkrijk-kaesleehts-gemetiveerdrep

-7-afwijken-van-hebadvies-van-de

evaluatiocommissio.

7t-1. Onze Minister zendt binnen drie iaar na de inwerkingtreding van

verteoenwoordioende lichamen Aruba en Nederland een verslag over de doeltreffendheid en de

effecten van deze riikswet in de praktiik. Met het ooo op dit verslag stelt Onze MinisterQnze

;, in overeenstemming met de raad van ministers van het Koninkrijk, uiterlijk zes
maanden v0orefgaende-aan-een-beslissing-alebedeelddn-hebeei^te-eH-tweede-lHdyoor_het
verstriiken van deze termiin-ineroorkemend-cieval-na-toepassine-van-bebviefdedidT-veer-hetdand

Aruba een evaluatiecommissie in.

2^De evaluatiecommissie bestaat uit drie onafhankelijke leden die op grond van deskundigheid en

volgens de volgende procedure worden benoemd:

a. de voorzitter in overeenstemming met Onze Minister van Financien van het land Aruba;

d e



b, een lid in overeenstemming met Onze Minister van Financien van het land Aruba;

c. een lid, aan te wijzen door Onze Minister.

38. Een-De evaluatiecommissie kan zich ter uitvoering van haar werkzaamheden laten

ondersteunen.

49. Een-De evaluatiecommissie brengt uiterlijk [drie maanden Jiadat deze isjngesteld, door
tussenkomst van Onze Minister, ad-vteG-verslaa uit aan de raad van ministers van het Koninkrijk.
Het advies- verslag bevat gemotiveerde oordelen en aanbevelingen.

549. Het advtes-verslag van de evaluatiecommissie bevat in ieder geval:

a. een oordeel over de vraag of het land Aruba structureel voldoet aan de normen, genoemd in
artikel 15, en of alsdan het te nemen besluit, bedoeld in het eerste onderscheidenlijk het tweede

lid, kan inhouden dat de verplichtingen op grond van deze wet blijvend niet meer behoeven te
worden nagekomen door het land Aruba;

b. een oordeel of er sprake is van niet aan het land Aruba te wijten omstandigheden, waaronder
die genoemd in artikel 25, die het voldoen aan de normen in de weg hebben gestaan;

c. een oordeel of de toepassing van de normen, genoemd in artikel 15, zodanig is dat het
gerechtvaardigd is dat een of meerdere verplichtingen op grond van deze wet blijvend niet meer
behoeven te worden nagekomen en welke verplichtingen het in dat geval kan betreffen;

d. een aanbeveling over het tijdstip van de volgende evaluatie;

e. indien de evaluatiecommissie van oordeel is dat voortzetting van deze wet, geheel of

gedeeltelijk, nodig is, aanbevelingen aan het land Aruba over maatregelen die bevorderen dat het
aan de normen kan voldoen;

f. zo nodig, met het oog op een optimale uitvoering van deze wet, aanbevelingen aan het land

Aruba met betrekking tot het krachtens deze wet uit te oefenen toezicht.

614. Het land Aruba voldoet structureel aan de normen, genoemd in artikel 15, indien het ten
minste de laatste drie achtereenvolgende jaren geheel heeft voldaan aan deze normen en deze

normen in zijn regeigeving heeft verankerd. Bij het oordeel, bedoeld in de eerste volzin, betrekt de
evaluatiecommissie mede de door het College gedurende de evaluatieperiode uitgebrachte

adviezen en rapportages en de eventuele, op grond van deze wet gegeven aanwijzingen.

742. Alvorens advies-verslaQ uit te brengen hoort de evaluatiecommissie Onze Minister van

Financien van het land Aruba. Hij reageert binnen een week. In het geval Onze Minister van

Financien van het land Aruba bezwaar maakt tegen een of meer onderdelen van het

ontwerDverslaaadvies en in het advtea-verslaa aan deze bezwaren geen gevolg wordt gegeven,
vermeldt de evaluatiecommissie deze bezwaren in het advies-verslaa alsmede de reden waarom

aan deze bezwaren geen gevolg is gegeven.

843. Artikel 8 is ten aanzien van de evaluatiecommissie van overeenkomstige toepassing.

' ' Commented [RJWvl]: Niet wat krap? Niet beterzes
maanden?

Artikel 34

De personen die voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze Rijkswet zijn benoemd als lid van
het College Aruba financieel toezicht blijven lid gedurende de resterende termijn van hun
benoeming, met dien verstande dat een eventuele herbenoeming wordt beheerst door de

bepalingen van deze Rijkswet.

Artikel 35

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.



Artikel 36

Dez«-wet-veFvattep-«eR-by-k6HiF»l<li-jk-feeslui^{^bepaten*t:4j^stip^Bit-Eijdst4p-4shett-ijfefeip-met
ingaftg-waar-van alle^efpl4et4t4ngen-6p-gfeRd-vaf4-deze-wct ingevetge-afttk-el-33-cie9<^t4eBland-TAwba

blijvend niet

Deze wet vervalt op een bii koninkliik besluit te beoalen tiidstip. Pit tiidstip is het tiidstip met

inoang waarvan het land Aruba:

gedurende drie achtereenvolgende laren voldoet aan de normen. genoemd in artikel

l.S. met uitzondering van de norm, genoemd in artikel 15. eerste lid, onder c. en een

ggedkeurende accountantsverklaring, in de vorm van een controleverklaring. van een

externe. in overeenstemmina met het College aanaewezen, accountant van de

iaarrekeninaen over die laren kan overleaaen waaruit dit bliikt:

mat hetrekkina tot de norm in artikel 15, eerste l id, onder c. een schuldouote van de

cnilectieve sector heeft die gedurende viif achtereenvolgende laren minimaal een

lineaire daling heeft laten zien richting 50% per 2039, en een ggedkeurende

accountantsverklaring. in de vorm van een controleverklaring. van een externe. in

overeenstemminQ met het College aangewezen. accountant kan overleggen waaruit dit

bliikt;

in de Staatsregeling van Aruba een beoaling is opgenomen dat bii landsverordenina,

waarbii de Staten een zodaniae ontwero-iandsverordenina niet kan ooedkeuren of niet

kan besluiten tot voordracht van een zodanige ontwerD-landsverordenino dan met

twee derden der uitaebrachte stemmen. de volgende normen worden opgenomen:

l°de in de beoroting en de meeriarige beoroting oogenomen uitoaven op de gewone

dienst minimaal worden oedekt door de ter dekkino van die uitoaven opgenomen

middelen en de opoenomen kapitaaluitoaven minimaal worden oedekt door de ter

dekking van die uitoaven opgenomen middelen. rekening houdend met de verwachte

ontvangsten uit qeldleninqen;

2° de schuldouote mag vanaf 2039 maximaal 50% van het bruto binnenlands product

bedragem
3°het financierinossaldo van de collectieve sector bedraagt vanaf het iaar 2021

structureel een overschot van minimaal 1% van het bruto binnenlands product:

binnen het Arubaanse staatsbestel een orgaan heeft ingesteld met taken en

bevoeodheden die oeliikwaardig ziin aan de taken en bevoegdheden van het College,

met uitzondering van de advisering aan de raad van ministers van het Koninkriik. en

de wetoeving waarbii deze instelling wordt verwezeniiikt. in werking is oetreden.

bchocvcn to wefden-negekemefr

a

d

Artikel 37

Deze wet wordt aangehaald als: Rijkswet Aruba financieel toezicht.

Lasten en bevelen dat deze Rijkswet in het Staatsbiad, in het Publicatieblad van de Nederlandse

Antillen en in het Afkondigingsbiad van Aruba zal worden geplaatst en dat alle ministeries,
autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand
zullen houden.



De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De Minister van Financien





MEMORIE VAN TOELICHTING

I ALGEMEEN

1. Inleiding

§1.1 Algemene strekking en doe!

Dit voorstel van rijkswet strekt tot instelling van het als zelfstandig bestuursorgaan vormgegeven

Caribisch orgaan voor hervorming en herstel (hierna ook wel aangeduid als: het orgaan),

waaronder de vaststelling van zijn structuur, inrichting, taken en bevoegdheden. Bovendien

worden regels gesteld over de verhouding van het Caribisch orgaan voor hervorming en herstel tot

het Rijk, het land Aruba en het College Aruba financieel toezicht (hierna ook wel aangeduid als:

CAft). Het Caribisch orgaan voor hervorming en herstel heeft tot doel om Aruba ondersteuning te

bieden bij het doorvoeren van hervormingen van bestuurlijke aard, het realiseren van duurzame
en houdbare overheidsfinancien en het versterken van de weerbaarheid van de economie. Het

orgaan neemt qeen wetoevende en bestuurlijke bevoegdheden van het bestuur en de Staten van

Aruba over, maar kan wel conseauenties verbinden aan het niet of niet voldoende naleven door

Aruba van de verplichtinqen die op qrond van dit voorstel op het land rusten. Gelet op de

staatkundiqe autonomie van Aruba binnen het Koninkriik. meer in het biizonder de constitutionele

positie van de Staten en de reoerino, is het zaak om deze verplichtinqen zo nauwkeuriq moqeliik

te definieren. Een belanqriike rol in dit verband is weqqeleqd voor het landspakket, een onderlinqe

reoelinq op basis van artikel 38. eerste lid, van het Statuut voor het Koninkriik der Nederlanden

(hierna ook wel aangeduid als: het Statuutl. In dit landspakket worden door Nederland en Aruba

OP hoofdliinen de onderwerpen, proiecten en maatreoelen uitoewerkt ten aanzien waarvan het

Caribisch orgaan voor hervorming en herstel ziin taken kan uitoefenen. Hoe transparanter en

schemer deze hoofdliinen in het landspakket worden omschreven, hoe beter de uitvoerinq van een

project of maatreqel door het orgaan in staatsrechtelhke zin is qeborqd. Voorts qeldt dat het

Caribisch orgaan voor hervorming en herstel bii de uitoefeninq van ziin taken en bevoegdheden

altild het hierboven weerqegeven doel van zi1n instelling voor oqen dient te houden.

§1.2 Achtergrond en context

De infectieziekte COVID-19 - die in maart 2020 werd bestempeld als pandemie - trof in het eerste

kwartaal van 2020 ook het Caribische deel van het Koninkrijk, waaronder Aruba. De als gevolg van

deze pandemie ontstane Coronacrisis heeft zeer diepgaande gevolgen voor Aruba, welke gevolgen

zich uitstrekken over vrijwel alle aspecten van de maatschappij. Niet alleen op medisch en sociaal

maatschappelijk gebied, maar tevens op het economische en financiele vlak werd Aruba hard

geraakt, waarbij de inkomsten van de overheid uit de belangrijkste economische activiteit, het

toerisme, zo goed als volledig zijn weggevallen. Aruba wordt daardoor thans zodanig in (de

continuiteit van) zijn functioneren bedreigd, dat het land zonder steun niet in staat is om de

economie en daarmee de maatschappij draaiende te houden.

Het feit dat de Coronacrisis Aruba zo hard heeft kunnen raken en ontwrichten kan niet worden

losqezien van de constaterinq dat Aruba in de afqelopen decennia onvoldoende een weerbare

economie heeft weten te realiseren. Hot feit dat-de-Coronacrisis  Aruba zo hard heeft kunncn-raken

on ontwrichten kan niet worden losgczicn van dc constotcring dat Aruba in hot afgclopon

deeefrnium onvoldoende zorg heeft-weten to dra§en-voor con weerbare economic. Tussen 2010 en

2019 groeide de economie van Aruba nauwelijks. Hiermee bleef Aruba achter bij de ontwikkeling

van de wereldeconomie, van Latijns-Amerika en van de Caribische regio. Ondertussen nam de

schuldquote fors toe. De achterblijvende economische prestaties hebben naast incidentele en
externe oorzaken een structureel karakter. Het Internationaal Monetair Ponds (IMF) constateert

reeds jaren dat de starre arbeidsmarkt en het ongunstige ondernemersklimaat een belemmering

vormen voor economische groei en dat de hoge rentelasten op de staatssxchuld en de kosten van

de publieke sector, en met name de personeelskosten, een te zware financiele last vormen.
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Ook is sprake van onvoldoende aansluitinq tussen onderwils en arbeidsmarkt, hooe en opiopende

zorakosten en risico's in de financiele sector. Daarbii dient bovendien in het achterhoofd te worden

qehouden dat Aruba vanuit de relatie binnen het Koninkriik een uitqanqspositie heeft die het land

thans in staat stelt cm leninqen op de Internationale financiele markten te financieren onder

qunstiqere voorwaarden. Mocht deze uitqanqspositie wiiziqen of weqvallen, dan zou dat van

directe - neqatieve - invioed zi1n op de economische positie. Hierbii is een wiizinq van de status

van leninqen naar non-investment qrade niet ondenkbaar. Pit zou tevens aanzienliike toenemende

rentelasten als qevolq hebben.

Ook is sprake-van onvoldoende aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, hege-en-e^lapefKde

zorgkasten, on tocncmcndG risico's in do financiele scctor-r-Baarbij dient bovendien in hot

achterhoofd- te-werdon gohouden dat Aruba vanuit de relatie binnen hot Koninkrijk con

uitgangspesitie-heeft die hot land thans in stoat stelt om Icningcn te financieren onder gunstigcrc

voorwaarden. Mocht doze uitgangspositic wijzigcn of wcgvallcn, dan zou dat van d-ireete—

negatieve—invioed zijn op de ceonofflische positiev-Be-status van Icningcn zou niet aliccn een

andcrc woFdon-(jank bond), tevens zouden aanzicatijkc addntieaeie renteiasten-in-bccid komcn.

De Coronacrisis slaat een fors gat in de reeds kwetsbare verzwakte economie; prognoses houden

rekening met 15 tot 30 procent krimp van de economie en een schuldquote die stijgt tot ver boven
het niveau dat voor "small island states" wenseliik en houdbaar wordt geacht. Zonder

hervormingen zal de economie in het beste geval na de Coronacrisis terugkeren op het lage

groeipad van de afgelopen decennia. Realistischer is echter de verwachting dat er sprake zal zijn

van een lager groeipad, vanwege de opgelopen schuldenlast, hogere werkloosheid en afgenomen

internationale vraag naar toerisme. Economische, financiele, sociale en institutionele hervormingen

zijn dan ook nodig om de economie en de samenleving weerbaar en veerkrachtig te maken. De

arbeidsmarkt moet hervormd worden om de grote en groeiende groep werkzoekenden kansen te

bieden. In Aruba is de werkloosheid gedaald van 10 procent naar 7,3 procent in 2019. De

jeugdwerkloosheid is relatief laag met 16 %S maar als gevolg van de Coronacrisis zal de

werkloosheid verder opiopen. De mate waarin zal onder meer afhangen van de duur van de crisis

en van de effectiviteit van de maatregelen die worden genomen gericht op behoud van

werkgelegenheid en op versterking van de economische veerkracht.

Een flexibele arbeidsmarkt draagt bij aan meer werkgelegenheid. Een aantrekkelijk

ondernemersklimaat trekt investeerders aan, draagt bij aan werkgelegenheidsontwikkeling en

versterkt de internationale concurrentiepositie van Aruba. Een goed functionerende kapitaalmarkt

zorgt ervoor dat kapitaal makkelijker de weg vindt naar rendabele investeringen. Al langer is

bekend dat structurele hervormingen op deze gebieden noodzakelijk zijn, maar de uitvoering

daarvan is tot op heden achtergebleven. De sociaaleconomische en financiele situatie waarin Aruba

door de Coronacrisis terecht is gekomen laat echter geen ruimte meer voor verder uitstel van deze

structurele hervormingen. In april en mei 2020 heeft Nederland met zogenaamde 'zachte' leningen

(leningen tegen 0% rente en met een looptijd van twee jaar zonder aflossingen) tijdelijk uitkomst

geboden aan Aruba. Daarmee is geregeld dat Aruba de eerste maanden van de Coronacrisis over

voldoende l iquiditeiten beschikt om noodzakelijke overheidstaken  uit te kunnen voeren en steun te

kunnen geven aan dat deel van de bevolking dat het zwaarst getroffen wordt en waar de nood het

hoogst is. Tegelijkertijd heeft Nederland daarnaast in een humanitair spoor via het Rode kruis en
lokale oroanisaties ondersteuninq verleend aan de aller kwetsbaarste huishoudens.

Het verstrekken van deze leningen heeft Aruba in staat gesteld om de noodzakelijke

overheidstaken te kunnen blijven uitvoeren. Hierbij moet gedacht worden aan het garanderen van

de openbare orde en veiligheid maar tevens aan het in stand houden van vitale processen als

elektriciteit- en watervoorziening, internet- en datadiensten etc. Met de inzet van het humanitaire

spoor wordt voor de zwaarst getroffenen zo goed als mogelijk voorzien in de eerste

^ Kleine eilanden, grote uitdagingen; Het Caribisch deel van het Koninkrijk in regionaal perspectief: prestaties, kansen en

oplossingen - Economisch Bureau Amsterdam, mei 2020.
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levensbehoeften. Feitelijk betekent dit dat met deze verstrekte leningen een staatsbankroet van

Aruba op zeer korte termijn is voorkomen.

Aan aanvullende liquiditeitssteun worden vanaf juli 2020 tevens voorwaarden gesteld die onder

andere zijn gericht op structurele hervormingen, om de weerbaarheid van Aruba duurzaam te

versterken. De ervaringen sinds de staatkundige wijzigingen binnen bet Koninkrijk in 2010 tonen

aan dat Aruba over onvoldoende draagkracht en capaciteit beschikt om de benodigde

hervormingen eigenstandig door te voeren. Naast het feit dat de reeds bestaande probiematiek

door de Coronacrisis omvangrijker en zichtbaarder is geworden dan zij ai was, is als gevoig ervan

de probiematiek met name ook zeer nijpend en urgent geworden. Dit maakt de noodzaak tot een

onmiddellijke en structureel andere aanpak van deze wezenlijke probiematiek groot en tevens

rechtvaardigt zij die.

Het Caribisch orgaan voor hervorming en herstel vormt een essentieel onderdeel van deze

onmiddellijke en structureel andere aanpak. Diens installing heeft dan ook als oogmerk te kunnen

sturen op de besteding van de liquiditeitssteun en de uitvoering van de daaraan, direct dan wel

indirect, gestelde voorwaarden. Nederland zal de komende jaren veel belastinggeld ter beschikking

stellen en wil derhalve kunnen sturen op resultaat en een houdbare toekomst van Aruba. Om

zeker te stellen dat met dit geld de beoogde doelen behaald worden, wordt aan het Caribisch

orgaan voor hervorming en herstel een aantal taken en bevoegdheden toegekend die zich onder

andere zullen richten op investeren, saneren en reorganiseren. Het Caribisch orgaan voor

hervorming en herstel zal daarmee voor de korte en lange termijn bevorderen dat Aruba

hervormingen zal doorvoeren, duurzame overheidsfinancien zal realiseren en dat door middel van

investeringen in de private en semi-publieke sector, zowel op aanvraag van onder andere burgers

en bedrijven als op initiatief van het orgaan zelf, de weerbaarheid van de economie wordt

versterkt. Aldus kan het welzijn van de bevolking van Aruba duurzaam worden verbeterd- Zoals

hierboven al aan de orde is qekomen, dienen deze doelstelling en taakuitoefeninq zich op een

staatsrechteliik aanvaardbare wiize te verhouden tot de staatkundige positie van Aruba en diens

landsoroanen binnen het Koninkriik. Om die reden is oeen sprake van het overnemen van

wetoevende en bestuurliike bevoegdheden door het Caribisch orgaan voor hervorming en herstel

en kan dit orgaan alleen hervormingen, proiecten en maatreqelen entameren, waarmee Aruba op

hoofdliinen voorafzelf eerst heeft inoestemd.
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2. Het Caribisch orgaan voor hervorming en herstel

§2.1 Zelfstandig bestuursorgaan

Het Caribisch orgaan voor hervorming en herstel wordt institutioneel vormgegeven als een

zelfstandig bestuursorgaan met eigen rechtspersoonlijkheid. De keuze voor een zelfstandig

bestuursorgaan is ingegeven door de behoefte aan onafhankelijke oordeelsvorming op grond van

specifieke deskundigheid. Dit is een van de criteria die met betrekking tot de mogelijkheid van

installing van een zelfstandig bestuursorgaan wordt genoemd in artikel 3, eerste lid, van de

Kaderwet zelfstandige bestuursorganen (hierna ook wel aangeduid als: Kaderwet zbo's). De

behoefte aan onafhankelijke oordeelsvorming op grond van specifieke deskundigheid vioeit voort

uit de taken die het orgaan gaat verrichten. Voor de uitoefening van deze taken is expertise

vereist op specifieke terreinen als economische ontwikkeling en financleel beheer. Met het oog op

de doelmatigheid van deze uitoefening wordt het wenselijk geacht om in institutionele zin afstand
in te bouwen tussen het Nederlandse bestuur en het orgaan. Naar verwachting draagt een

zelfstandige positie bovendien bij aan het creeren van draagviak voor het orgaan en zijn

werkzaamheden onder de inwoners, overheidsorganen en (overheids)bedrijven in Aruba.

De positie van zelfstandig bestuursorgaan brengt mee dat het Caribisch orgaan voor hervorming

en herstel In hierarchlsch opzicht niet ondergeschikt Is aan de verantwoordelijke bewindspersoon,

de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (hierna ook wel aangeduid als: de

minister), of de Nederlandse regering. Het orgaan oefent de hem in de rijkswet toegekende

bevoegdheden in beginsel eigenstandig uit. Het beschikt bij de uitoefening van deze bevoegdheden

over de nodige discretionaire ruimte. Zolang het orgaan bij deze uitoefening binnen de kaders blijft

die in deze rijkswet en in een landspakket worden gesteld, kan het bijvoorbeeld zelf besluiten om

een bepaald economisch project op te starten of om een als voorwaarde overeengekomen

hervorming op een bepaalde wijze vorm te geven. Tot slot kan nog worden gewezen op de

waarborgen voor onafhankelljkheid die, door de overeenkomstige toepassing van de Kaderwet

zbo's, voor het orgaan gelden. Zo kunnen leden van het orgaan alleen worden ontslagen wegens

In de Kaderwet zbo's neergelegde redenen (artikel 12, tweede lid, Kaderwet zbo's), staat de

ambtelijke dienst van het orgaan onder zijn gezag en wordt over de werkzaamheden uitsluitend

aan het orgaan verantwoording afgelegd (artikel 16 Kaderwet zbo's).

Tegelijkertijd is het niet wenselijk dat het Caribisch orgaan voor hervorming en herstel In volledige

onafhankelljkheid van het Nederlandse bestuur kan opereren. Er is behoefte aan de uitoefening
van democratische controle door de Staten-Generaal op het gevoerde bestuur. Deze mogelijkheid

tot controle Is des te meer belangrijk nu niet alleen de organisatle van het Caribisch orgaan voor

hervorming en herstel vollediq wordt bekostigd met Nederlands belastinggeld, maar ook financiele

en andere middelen die het orgaan bij de uitoefening van zijn taken zal verstrekken, in ieder geval

in eerste instantie, geheel worden opgebracht door de Nederlandse burger. Het Nederlandse

parlement moet daarom de bij het stelsel van de rijkswet betrokken bewindspersonen ter

verantwoording kunnen roepen. Ook om praktische redenen is er behoefte aan verbinding tussen

het Nederlandse bestuur, in het bijzonder het ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties, en het orgaan. De laatste gaat opereren in een bijzondere en politiek gevoelige

context. En met zijn werkzaamheden komt het orgaan terecht op terreinen waar tussen

Nederlandse departementen en het bestuur van Aruba in de loop der jaren al tal van

samenwerkingsrelatles en trajecten zijn gestart. Enige vorm van storing, coordinatie en

zeggenschap is dus essentieel.

In de rijkswet zijn op verschillende plekken bevoegdheden en procedurele waarborgen

aangebracht, die hiermee gepaard gaande politieke verantwoordelijkheid van substantie voorzien

en markeren. Om te beginnen kan worden gewezen op de verschillende sturingsmogelijkheden die

over de band van de Kaderwet zbo's in de rijkswet zijn geincorporeerd. Dat geldt bijvoorbeeld voor

de bevoegdheld van de minister om de leden van het orgaan te benoemen (artikel 12, eerste lid,

Kaderwet zbo's) en voor de mogelijkheid om toezicht uit te oefenen op het orgaan (artikel 22 en
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23 Kaderwet zbo's). De bier genoemde artikelen zijn ook binnen bet kader van dit wetsvoorstel

onverkort van toepassing. Voorts is in de rijkswet voor de minister de bevoegdheid gecreeerd om

in bijzondere gevallen aanwijzingen te geven aan bet orgaan (artikel 22 en artikel 27) of om bij

ministeriele regeling regels te stellen (artikel 28). In een enkel geval is bepaald dat besluitvorming

door bet orgaan in overeenstemming met een Nederlands orgaan dient te gescbieden (de artikelen

30, eerste lid, en 38, derde lid).

Het Caribiscb orgaan voor bervorming en berstel bezit eigen recbtspersoonlijkbeid. Als zodanig kan

zij op eigen titei deelnemen aan bet private recbtsverkeer van Aruba en over eigen vermogen

bescbikken. Hiervoor is gekozen vanwege de bijzondere context waarin bet orgaan zal opereren in

combinatie met de aard van zijn werkzaambeden. Weliswaar is bet Caribiscb orgaan voor

bervorming en berstel als Nederlandse recbtspersoon statutair gevestigd in Den Haag, zijn

werkzaambeden zal bet primair ontplooien in Aruba. Het statutaire vestigingsadres staat los van

de mogelijkbeid dat bet orgaan een Arubaanse nevenvestiging beeft. Met de toegekende eigen

recbtspersoonlijkbeid kan bet orgaan in Aruba goederen aanscbaffen en contracten afsiuiten, wat

arbeidscontracten betreft bijvoorbeeld ook met inwoners van Aruba zelf. Een aanstelling in

algemene rijksdienst ligt dan niet voor de band. Ook de aard van de werkzaambeden van bet

orgaan verklaart waarom is gekozen voor eigen recbtspersoonlijkbeid. Het orgaan zal zicb onder

meer gaan bezigbouden met de aansturing en uitvoering van economiscbe projecten met private

partijen. Hiertoe is bet instrumenteel dat zij bijvoorbeeld kan deelnemen aan aandelenkapitaal en

vermogen kan verstrekken.

§2.2 Regeling bij rijkswet

De instelling van bet Caribiscb orgaan voor bervorming en berstel wordt geregeld bij een rijkswet

op grond van artikel 38, tweede lid, van bet Statuut. Aan de keuze voor een rijkswet met deze

recbtsbasis, ook wel consensusrijkswet genoemd, liggen verscbillende overwegingen ten

grondslag. Het consensuskarakter van de regeling kan worden verklaard doordat de taken en

bevoegdbeden van bet Caribiscb orgaan voor bervorming en berstel terreinen bestrijken die tot de

aangelegenbeden van Aruba beboren, zoals economic, arbeidsmarkt, zorg en recbtsstaat. Artikel

38 van bet Statuut verscbaft Aruba de mogelijkbeid om met betrekking tot zulke aangelegenbeden

samen te werken door middel van de totstandkoming van een onderlinge regeling. In beginsel kan

dat via een op bet eerste lid van artikel 38 van bet Statuut gebaseerde vormvrije onderlinge

regeling of via een op bet tweede lid van bet Statuut gebaseerde rijkswet of algemene maatregel

van rijksbestuur.

In casu is de vorm van een rijkswet aangewezen. Deze vorm vioeit allereerst voort uit de aard van

de taken en bevoegdbeden van bet orgaan. Het openbaar gezag waarmee bet orgaan is bekleed

strekt zicb niet alleen uit tot bet bestuur van Aruba, maar kan ook worden aangewend om de

recbtspositie van burgers en privaatrecbtelijke recbtspersonen vast te stellen, bijvoorbeeld via

subsidieveriening. Het is daarom nodig om de gekozen volksvertegenwoordigingen van Aruba, de

Staten, bij bet besluitvormingsproces te betrekken, lets dat bij een vormvrije onderlinge regeling

of algemene maatregel van rijksbestuur niet of niet automatiscb gebeurt. Overigens is deze

betrokkenbeid van de Staten ook gewenst in bet licbt van de taken en bevoegdbeden van bet

orgaan waarbij de recbtspositie van burgers en privaatrecbtelijke recbtspersonen niet recbtstreeks

in bet geding is. Zo krijgt bet orgaan de bevoegdbeid om in voorkomende gevallen verscberpt

financieel toezicbt in te stellen. Dit beeft implicaties voor bet budgetrecbt van de Staten.

Een tweede reden voor bet formeelwettelijke karakter van de regeling is gelegen in bet feit dat bet

Caribiscb orgaan voor bervorming en berstel wordt vormgegeven als zelfstandig bestuursorgaan.

Blijkens artikel 1, onder a, van de Kaderwet zbo's en aanwijzing 5.9 van de Aanwijzingen voor de

regelgeving beboort een zelfstandig bestuursorgaan bij of kracbtens de wet te worden ingesteld.

Instelling bij een vormvrije onderlinge regeling of algemene maatregel van rijksbestuur op grond

van artikel 38 Statuut is derbalve geen optie.

5



§2.3 Inrichting en taken van het Caribisch orgaan voor hervorming en herstel

Het (werk)terrein van het orgaan is ingekaderd door artikel 3 waarin is bepaald dat

het Caribisch orgaan voor hervorming en herstel ten behoeve van het welzijn van de bevolking van

Aruba tot doel heeft om te bevorderen dat hervormingen van bestuurlijke aard worden

doorgevoerd, duurzaam houdbare overheidsfinancien worden gerealiseerd en de weerbaarheid van

de economie wordt versterkt, met inbegrip van de rechtsstatelijke inbedding die daarvoor nodig is.

Vervolgens is dit verder ingekleurd in artikel 4 waar het orgaan een aantal specifieke taken

toebedeeld krijgt. Dit wordt verder toegelicht in paragraaf 3.4.

Het Caribisch orgaan voor hervorming en herstel bestaat uit drie leden, onder wie een voorzitter.

De leden worden benoemd voor een periode van drie jaar en kunnen eenmaal voor eenzelfde

periode worden herbenoemd. De benoeming en het ontslag van de leden vinden plaats door de
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrilksrelaties. Met betrekkinq tot dev benoeming van een

lid geldt dat de minister eerst met het bestuur van Aruba overleq dient te voeren over de eisen die

aan een functie worden aesteld en dat overiqens van de minister wordt verwacht dat deze

qenoemd bestuur raadpleeot over een voorqenomen benoeming, met het ooq op het creeren van

draaqvlak hiervoor. Van de leden wordt verwacht dat zij beschikken over een brede deskundigheid

op grond van hun maatschappelijke kennis en ervaring die nodig is voor de uitoefening van de

taken van het orgaan. Het Caribisch orgaan voor hervorming en herstel wordt ondersteund door

een ambtelijke dienst, die onder leiding staat van een algemeen secretaris. Zij zijn geen lid van

het orgaan. Met het oog op de uitvoering van zijn taken kan het orgaan samenwerken met

instellingen en organen van instellingen van de Europese Unie en andere volkenrechtelijke

organisaties en met instellingen en organen van instellingen van Nederland en andere landen

binnen het Koninkrijk met een ontwikkelings-, financierings-, toezichts- of algemene bestuurstaak.

§2.4 Financiele gevolgen

Het Caribisch orgaan voor hervorming en herstel zal de komende zes jaar over de nodige

financiele middelen moeten kunnen beschikken. Dit tevens gezien het feit dat Aruba bij de

ontwikkeling en uitvoering van de hervormingsprogramma's naar verwachting wordt

geconfronteerd met een gebrek aan middelen (financieel en materieel), capaciteit en voldoende

(gekwalificeerd) personeel. De werkzaamheden van het orgaan zullen dan ook aanzienlijke

financiele gevolgen hebben voor het Rijk.

De voor het orgaan benodigde financiele middelen zien onder andere op:

De benodigde (eenmalige) investeringen ten behoeve van de opzet en inrichting van het

orgaan (inciusief de uitbreiding van het personeelsbestand van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties en alle overige departementen die (tijdelijk) ondersteuning zullen

moeten bieden aan het orgaan in het kader van de ontwikkeling en realisatie van het

hervormingsprogramma) (periode 2020 - bedrag PM);

De jaarlijkse kosten die met de operationele inrichting van het orgaan gemoeid zijn (ter

financiering van de lopende dienst) zoals personeelskosten, huisvestings- en ICT- kosten

(inciusief de inzet van departementen) (periode 2021 t/m 2027 - bedrag PM);

De liquiditeitssteun die ziet op begrotingsondersteuning en feitelijk twee stromen in zich

heeft, namelijk de verplichte uitgaven van de lopende rekening als ook (nieuwe) uitgaven

als gevolg van de Coronacrisis, zoals financiering van loonsubsidieregelingen voor het

bedrijfsieven (periode 2020 t/m 2027 - bedrag PM);

De financiering van activiteiten, projecten, investeringen ter realisatie van het

hervormingsprogramma en de daarin gestelde doelen (periode 2021 t/m 2027 - bedrag

PM);

Kapitaal ten behoeve van investeringen die voortvioeien uit dit voorstel van rijkswet

(periode 2020 t/m 2027 - bedrag PM).

1.

2.

3.

4.

5.
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3. Werkwijze

§3.1 Landspakket

Zoals in § 1.2 reeds gesteld, worden aan de liquiditeitssteun vanaf juli 2020 verdere voorwaarden

gesteld. Deze voorwaarden zijn op hoofdlijnen uitgewerkt in een landspakket, waarin enerzijds

structureie hervormingen centraal staan en anderzijds concrete maatregelen zijn opgenomen die

de benodigde hervormingen ondersteunen. Op de uitvoering en ontwikkeling hiervan zal het

orgaan enerzijds toezicht houden en anderzijds zal zij op alle benodigde manieren hieraan

ondersteuning bieden. Daarnaast heeft het orgaan de mogelijkheid om in het kader van deze

onderwerpen ais ook in de wet bepaaide onderwerpen zeifstandig (nieuwe) economische projecten

te initieren, te bevorderen en uit te voeren. Het landspakket vormt een essentieel onderdeel bij de

uitvoering van een groot aantai taken van het orgaan die vallen onder de onder artikel 4 lid 1, a en

b opgenomen taken, maar liggen niet aan de basis van alle taken die het orgaan kan uitvoeren.

Gezien het belang van het landspakket wordt deze hieronder eerst behandeld, waarna een verdere

toelichting per taak voIgt.

De in het landspakket opgenomen beoogde structureie hervormingen en concrete maatregelen

hebben samen tot doel de economie weerbaar en veerkrachtig te maken, de overheidsfinancien

weer gezond te maken, de sociale zekerheid, de zorg en het onderwijs te verbeteren en de

rechtsstaat te versterken. Dit landspakket wordt als onderlinge regeling tussen Nederland en

Aruba gesloten op grond van artikel 38, eerste lid, van het Statuut.

Het landspakket vormt een samenhangend programma. Hoewel prioritering in de uitvoering

gewenst c.q. noodzakelijk is en er verschillen zitten in omvang van effecten van maatregelen, is

een integrale aanpak noodzakelijk om het hoofd te kunnen bieden aan de verstrekkende gevolgen

van de Coronacrisis en de reeds langer bestaande problematiek die daardoor meer zichtbaar is

geworden. Integrale uitvoering van het programma is ook van belang teneinde gebalanceerde

sociaaleconomische effecten te realiseren. Hervorming van de arbeidsmarkt bijvoorbeeld dient in

samenhang te worden bezien en uitgevoerd met hervorming van de sociale zekerheid,

verbeteringen in het onderwijs, het aanpakken van de armoede-problematiek en het aanpakken
van de informele economie.

Voor veel van de in het landspakket genoemde hervormingen geldt dat helder is waarom ze

noodzakelijk zijn en wat de beoogde doelstellingen zijn, maar daarbij kan nog wel aanvullende

verkenning dan wel uitwerking nodig zijn om de problematiek, opiossingsrichtingen, samenhang

en gewenste aanpak goed scherp te krijgen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties zal als coordinerend departement deze onderzoeken en samen met Aruba en

relevante andere departementen in Nederland, vooruitlopend op de instelling van het Caribisch

orgaan voor hervorming en herstel starten met het in kaart brengen hiervan. Na instelling hiervan

van zal het orgaan deze werkzaamheden, wederom samen met Aruba en de relevante

departementen in Nederland, verder oppakken. Dit geschiedt primair door het opstellen van

plannen van aanpak. Via beleidsregels en andere in het wetsvoorstel opgenomen instrumenten

kunnen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en andere betrokken

departementen erop sturen dat zulke plannen van aanpak de kaders respecteren die in het

landspakket zijn neergelegd. Aldus kunnen de betrokken actoren samen tot een soort

uitvoeringsagenda komen, die invulling geeft aan het in het landspakket aangeven tijdpad en de

beoogde periode van 5-7 jaar waarbinnen de programme's gerealiseerd dienen te zijn. Aan de

hand van deze uitvoeringsagenda kan tevens worden bezien of het nodig is om in een later

stadium, bijvoorbeeld rond de verstrekking van een volgende tranche liquiditeitssteun, in het

landspakket aanvullende afspraken te maken. Voor dergelijke afspraken zal steeds de instemming

van Aruba vereist zijn.
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§3.2 Hervormen en investeren

Onderdeel van het integrale hervormingsprogramma is een investeringsagenda. Uitvoering van de

investeringsagenda is complementair aan en dient ter ondersteuning, realisatie en versterking van

de in het landspakket opgenomen maatregeien. De investeringsagenda bevat niet (outer

investeringen in de strikt financieel-economische zin des woords, maar omvat een breed palet aan

investeringen, projecten en financiele inspanningen die nodig zijn voor de realisatie van de

integrale hervormingsprogramma's en de daarin gestelde doelen. Zo richt de investeringsagenda

zich ook op financiering van projecten ter versterking van de sociale cohesie (investeringen in

sociaal kapitaal) en de rechtsstaat.

Deze investeringen dienen uitdrukkelijk voor de borging van publieke belangen, niet ter

vervanging van private investeringen. Investeringen zijn nodig als vliegwiei voor de beoogde

hervormingen, waarbij de kosten voor de baten uitgaan. Deze kosten zullen zich op termijn

terugbetalen in een versneld herstei van de financieel-economische positie. Daarbij kan uitvoering

van de investeringsagenda een (tijdelijke) impuls aan de economie van Aruba geven, wat de

negatieve economische schok van de Coronacrisis (gedeeltelijk) verzacht. De Coronacrisis zorgt

immers voor een drastische verdere verslechtering van de overheidsfinancien waardoor Aruba zeif

nauwelijks financiele ruimte heeft voor het doen van de benodigde investeringen.

§ 3.3.1 Overheid en financier!

A. Financieel beheer

Door verschillende instanties en in het bijzonder het CAft is de afgelopen jaren gewezen op de

noodzaak van een deugdelijk (evenwichtig) begrotingsbeleid en verbeteringen in het begrotings-

en financieel beheer, hetgeen helaas niet of onvoidoende tot verbeteringen heeft geleid. Hierdoor

is Aruba onvoidoende bestand tegen financiele teoenslaoen. Daarnaast is er tot op heden geen

sprake van een goedkeurende accountantsverklaring bii de iaarrekeninoen waardoor en is er een

grote onzekerheid over de betrouwbaarheid van de overheidsboekhoudinoT en rechtmatioheid van

de uitaaven. Ook is er een aanzienliik achterstand ten aanzien van de vaststelinq van

iaarrekeninoen van vooraaande iaren. Pit heeft ook zijn weersiag op het financieel-economisch

beleid als geheel. Aruba heeft het afgelopen decennium de schuldquote fors zien stijgen, tot (ver)
boven het niveau dat voor smaii isiand states als wenseliik of houdbaar wordt geacht.

De hervormingen en maatregeien met betrekking tot het financieel beheer hebben tot doel het

verdergaand beheersen en op orde krijgen van het financieel beheer vanuit de noodzaak om als

overheid 'in control' te ziin en het parlement haar controlerende taak te kunnen laten uitvoeren.

6. Kosten en effectiviteit publieke sector

De kosten van de publieke sector van Aruba zijn hoog, ook in Caribisch perspectief. Dit wordt in

belangrijke mate bepaald door de hoge ioonkosten (public wage bill). Het IMF constateert dat de

public wage bill hoog is in verhouding tot de Caribische regio. De maatregeien gericht op verlaging

van salarissen en versobering van arbeidsvoorwaarden in de pubiieke sector hebben tot doei de

public wage biil in lijn te brengen met het Caribisch gemiddelde, rekening houdend met iand

specifieke factoren. Daarnaast liikt er sprake te ziin van een allocatie-probleem aanqezien Aruba

relatief veel ambtenaren in dienst heeft terwiii veei uitvoerende overheidsoraanisaties met

structurele capaciteitstekorten kampen. Teqeliikertiid is de kwaiiteit van de publieke

dienstverlening vaak onvoidoende-en-Is-dc uitvoerings-kra-eht-beperkt. Voorbeeiden hiervan zijn te

vinden bij de beiastingdienst (lage compliance),^-efl-vergunningverlenende diensten (red tape) en
terrein-verlenende diensten foniuiste pricing).

De hervormingen en maatregeien met betrekking tot kosten en effectiviteit van de pubiieke sector
hebben tot doel:
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de doelmatigheid van de publieke sector te verhogen door een verlaging van de public

wage bill tot (in lijn met bet Caribisch gemiddelde) en het terugdringen van de kosten van

de publieke sector in algemene zin;

het verhogen van de kwaliteit en de effectiviteit (inclusief uitvoeringskracht) van de

publieke sector.

C. Belastingen

Aruba heeft te kampen met te_lage naleving van belastingverplichtingen en -wetgeving,

uitvoeringsproblemen bij de belastingdienst en met een ongelijke verdeling van inkomens

{•(onvoldoende herverdeling).). Voor de ontwikkeling van Aruba is de realisatie van een robuust

belastingstelsel noodzakelijk, met passende economische prikkels, waarin de verstorende working

van belastingen beperkt is, en dat goed uitvoerbaar is.

De hervormingen en maatregelen met betrekking tot de belastingen hebben tot doel:

het herinrichten van een robuust belastingstelsel met een brede grondslag, dat bijdraagt

aan een eerlijke(re) verdeling van het inkomen, stimulering van de economie en

uitvoerbaarheid en controleerbaarheid door de Belastingdienst;

het realiseren van adequaat ingerichte belastingdienst.

D. Financiele sector

Een stabiele financiele sector die zijn rol ter ondersteuning van de reele economie op een goede

manier kan vervullen is noodzakelijk. De financiele sector draagt zorg voor de levering van

essentiele voorzieningen zoals sparen, betalen, verzekeren en kredietverlening. Een niet goed

functionerende financiele sector daarentegen vormt een groot risico voor economie,

overheidsfinancien en belastingbetaler.

Een doorlichting van de financiele sector van Aruba kan duideliik maken of zii de rol ter

ondersteuning van de reele economie in voldoende mate vervult of kan vervullen. He^-is

onduidclijk hoc de financiele sector van Aruba or voor staat en of zij de rol ter ondersteuning van

do rcclc ceenofflie-g-eed-kan vervullen. Er is namclijk sicchts beperkt zicht op de financiele sector,

do rcgcigcv+ng en het functioncrcn---van do Ccntralc Bank van-Ar-uba (CBA).

De eventuele hervormingen en maatregelen met betrekking tot de financiele sector hebben tot

doel:

het verder versterken financiele sector die ziin rol ter ondersteuning van de reele

economie op een goede manier kan vervullen:

het waar nodig versterken van regulering van de financiele sector, waarbh adeouaat

toezicht wordt gehouden op de naleving;

■hot-reafeeFen-van-een-stabicle financiele sector die zhn -rol ter ondcrstcun-i-Rg-va-n de reele
cconomic -op-een-goede 'manicr kan vervullen;
hot realiseren van een passende wijzc van-rcgulcring van do finaftetete-scetef-,--waaftHj
adequaat toezicht wordt gehouden op dcmalcving;

§3.3.2 Economische hervormingen (E)

Het IMF, onderzoeksrapporten van verschillende instituten, het CAft, en maatschappelijke
organisaties op Aruba wijzen reeds lang en indringend op de noodzaak tot economische
hervormingen. De starre arbeidsmarkt,_ ea-het ongunstige ondernemersklimaat en beoerkte
mededinging vormen structurele belemmeringen voor economische groei. Als gevolg hiervan is
sprake van hoge (jeugd)werkloosheid, dalende inkomens en koopkracht, sociale achteruitgang en
toenemende armoede. De sociale zekerheidsstelsels bevatten noch iet-de prikkels die nodig zijn
om arbeidsdeelname te stimuleren, noch de zekerheden om sociale problemen te beheersen. De
sociale zekerheidsstelsels worden daarnaast (op langc termijn) onbetaalbaar. Deze belemmeringen
dienen weggenomen te worden, zodat het economisch potentieel beter benut kan worden en een
adeouaat sociaal vangnet kan worden opgebouwd en in stand kan worden gehouden.
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De hervormingen en maatregelen met betrekking tot de economische hervormingen hebben tot
doel;

het realiseren van een weerbare, dynamische en veerkrachtige economie;
het realiseren van een robuust en betaalbaar sociaal zekerheidsstelsel, dat de prikkels op

de juiste plek legt.

§3.3.3 Zorg en onderwijs

F. Zorg

De COVID-19 crisis heeft de tekortkomingen en gebreken in het zorgstelsel van, die reeds langer

bestaan, pijnlijk zichtbaar gemaakt. Om goed uit de COVID-19 crisis te komen is het essentieel dat

de adviezen van het Outbreak Management Team (OMT) worden uitgevoerd om COVID-19
beheersbaar te houden en dat continuiteit van acute zorg - en daarmee goede ziekenhuiszorg- is

gegarandeerd. Ook voor het weer aantrekken van de toeristensector is dit van groot belang. Een

duurzaam, betaalbaar en toegankelijk zorgstelsel draagt zo bij aan het versterken van de
economische weerbaarheid.

De ziekenhuizen in de landen (en Caribisch Nederland) moeten samenwerken om het aanbod, de

kwaliteit en de doelmatigheid van de zorg te vergroten. Ten einde deze samenwerking (financieel)

te bestendingen is vervolgens een structurele hervorming (besparingen en investeringen) van het

zorgstelsel noodzakelijk.

De hervormingen en maatregelen met betrekking tot de zorg hebben tot doel:

het beheersen en beheersbaar houden van COVID-19;

het borgen van de continuiteit van de acute zorg;

het efficient inrichten van de zorg en het realiseren van een robuust en betaalbaar

zorgstelsel.

G. Onderwijs

Goed onderwijs vormt de basis voor een goed leefkiimaat met kansen voor iedereen (waardoor

mensen op Aruba blijven, ernaartoe terugkeren of ernaartoe verhuizen) en draagt daarmee bij aan

de sociaaleconomische ontwikkeling, groei en diversificatie. De zelfstandigheid en zelfredzaamheid

van veel Arubaanse schoolverlaters blijft echter achter terwill en-ionqeren vaak kiezen vaak voor

hwi-een vervolgstudie veer^in Nederland of andere landen. Relatief veel studenten vallen in het

Nederlands vervolgonderwijs uiteindelijk uit zonder diploma. Er is geen constante kwaliteit van

schoolleiding en onderwijsgevenden en de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt laat te

wensen over, waardoor het arbeidspotentieel niet ten voile wordt benut. Er lijkt sprake van

verouderde onderwijsmethoden, beperkte beschikbaarheid van moderne leermiddelen en weinig

budgetruimte voor hervormingen en training.

Van belang is dat de overheid van Aruba, alsook de overige stakeholders, een gedeeld beeld

hebben van de problematiek en de daarop gerichte aanpak. Onderdeel van die aanpak moet zijn:

investering in professionalisering van schoolbesturen, schoolleiding, leraren en in leermiddelen (en

mogelijk ook onderwijshuisvesting) en een inhaaislag van onderliggende wetgeving.

De hervormingen en maatregelen met betrekking tot onderwijs hebben tot doel:

het realiseren van een basiskwaliteit van onderwijs;

het realiseren van een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt;

het realiseren van goede doorstroom tussen stelsels van onderwijs (al dan niet in Europees

Nederland).

§ 3.3.4 Versterken rechtsstaat (H)
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Een rechtsstaat normeert gedrag, legitimeert overheidsoptreden en waarborgt (grond)rechten en

vrijheden. Een functionerende rechtsstaat is randvoorwaardelijk voor economische ontwikkeling.

Met betrouwbaar, lerend en onpartijdig bestuur wordt maatschappelijk vertrouwen gestimuleerd
en dat leidt tot minder transactiekosten, meer investeringen, meer innovatie en minder

ondoelmatige onttrekking van middelen aan de economie.

Aruba heeft te kampen met, in relatie tot de voor-hun omvanq van het Land, relatief veel

grensoverschrijdende criminaiiteit, zoals drugssmokkei, mensenhandei- en mensensmokkel,

wapenhandel en witwassen. Daarnaast vormt de verwevenheid tussen de boven- en onderwereid

een serieuze bedreiging voor het goed functioneren van de democratische rechtsstaat, met aile

gevolgen van dien voor de samenleving, het investeringskiimaat en het aanzien van het Koninkrijk
in de wereld.

Hoewei Aruba zelf zetf-verantwoordeliik ajfl-j^voor de rechtsstaat en de

rechtshandhavingsdiensten, is Aruba (nog) onvoldoende toegerust om deze internationale en

iokale uitdaqinqen zelfstandig het hoofd te bieden. Organisaties in de keten zijn veelal geplaagd

door gebrek aan middeien, capaciteit en voidoende (gekwalificeerd) personeel.

De hervormingen en maatregeien met betrekking tot de rechtsstaat hebben tot doel: een bijdrage

te ieveren aan de versterking van de rechtsstaat, door in ieder gevai in te zetten op het versterken

van het grenstoezicht, de aanpak van financieel-economische criminaiiteit en het verbeteren van

het detentiewezen.

§3.4 Taken en bevoegdheden

Het Caribisch orgaan voor hervorming en herstei heeft een viertal taken (artikel 4). Aan deze

taken worden in hoofdstuk 4 van het voorstel van rijkswet verschiliende bevoegdheden gekoppeld.

In artikei 4 worden de volgende taken van het Caribisch orgaan voor hervorming en herstei

opgesomd:

De ondersteuning van en het toezicht op de ontwikkeling en uitvoering van projecten en

maatregeien door overheidsorganen en overheidsbedrijven van Aruba met betrekking tot

de in deze wet en in het landspakket bepaalde onderwerpen;

Het initieren, bevorderen en uitvoeren van economische projecten met betrekking tot de in

deze wet en in het landspakket bepaalde onderwerpen;

Het op aanvraag in Aruba verstrekken van subsidies aan burgers en privaatrechtelijke

rechtspersonen, met inbegrip van overheidsbedrijven, dan wel het deelnemen in het

aandelenkapitaal in privaatrechtelijke rechtspersonen, met inbegrip van

overheidsbedrijven;

Verscherpt financieel toezicht, indien aangewezen, op Aruba.

a.

b.

c.

d.

Hieronder worden de aan het orgaan toekomende bevoegdheden besproken voor zover zij zien op

de ondersteuningskant van de taken. De toezichthoudende bevoegdheden komen nader aan de

orde in paragraaf 3.7.

§ 3.4.1 Projecten en maatregeien van overheidsorganen en overheidsbedrijven

De taak zoals deze is beschreven onder a moet gelezen worden in de breedste zin van het woord.

Deze taak ziet op het ondersteunen van en het toezicht houden op de ontwikkeling en uitvoering

van projecten en maatregeien door overheidsorganen en overheidsbedrijven van Aruba en

daarmee op de nakoming van de opgelegde voorwaarden die gesteld worden in het kader van het

toekennen van verdere, al dan niet, getrancheerde liquiditeitssteun. Het Caribisch orgaan voor

hervorming en herstei is op grond hiervan belast met het ondersteunen van de Iokale overheid -

waaronder alle overheidsorganen en overheidsbedrijven vallen - bij de naleving van de

voorwaarden en het toezicht houden daarop.
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Om deze taak op adequate wijze uit te kunnen voeren is aan het Caribisch orgaan voor
hervorming en herstel een aantal bevoegdheden toegekend. Het orgaan is ter ondersteuning van

projecten en maatregelen bevoegd om direct of indirect financiele middelen te verstrekken,

deskundigheid en uitvoeringscapaciteit ter beschikking te stellen en de overheid en

overheidsbedrijven doorte lichten (artikel 20). Dit brengt met zich dat ondersteuning in

verschillende vormen kan plaatsvinden. In de eerste plaats valt hieronder het direct of indirect
verstrekken van financiele middelen aan Aruba. Met directe verstrekking wordt gedoeld op de

verstrekking van liquide middelen. Indirecte verstrekking ziet bijvoorbeeld op het beschikbaar

stellen van goederen, apparatuur, etc.

Het begrip ondersteuning omvat daarnaast ook het inzetten van expertise. Als het orgaan zelf over

de benodigde expertise beschikt, dan kan dit zelf de gevraagde ondersteuning leveren, maar het is

ook mogelijk dat het orgaan de benodigde expertise inhuurt. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht

worden aan wetgevingscapaciteit. Als Aruba ondersteuning nodig heeft bij het opstellen van

wetgeving dan kan het orgaan, indien dit over wetgevingsjuristen  beschikt, deze capaciteit ter

beschikking stellen. Indien het orgaan niet over wetgevingsjuristen beschikt, kan dit, afhankelijk

van de benodigde expertise, de Nederlandse minister verzoeken deskundigen aan te wijzen (artikel

18). Deze deskundigen komen, voor zover zij de Caribisch orgaan voor hervorming en herstel

bijstaan bij het verrichten van zijn taken, onder zijn verantwoordelijkheid te vallen. Verder is

denkbaar dat het orgaan de benodigde expertise extern inhuurt.

Ook kan het orgaan met het oog op de uitvoering van zijn taken samenwerken met instellingen en

organen van instellingen van de Europese Unie en andere volkenrechtelijke organisaties en met

instellingen en organen van instellingen van Nederland en andere landen binnen het Koninkrijk

met een ontwikkelings-, financierings-, toezichts- of algemene bestuurstaak. Hierbij dient ook

gedacht te worden aan mogelijkheden van samenwerking met (delen van) de Rijksdienst Caribisch

Nederland (RCN), Invest NL en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). In

voorkomend geval stelt de Caribisch orgaan voor hervorming en herstel met de desbetreffende

instelling of organisatie een samenwerkingsprotocol op.

Tot slot omvat de taak als hierboven omschreven onder a de bevoegdheid om de overheid en

overheidsbedrijven doorte lichten. Dit betekent dat op objectieve wijze de sterke en zwakke

punten van de overheid en overheidsbedriiven-. evenals risico's voor de beqrotinq inzichtelilk

worden gemaakt zodat deze vervolgens als uitgangspunt kunnen gaan dienen voor eventueel door
te voeren verbeteringen. Hiervoor is gekozen omdat de ervaring tot nu toe leert dat de

'governance' van de overheid en overheidsbedrijven vaak niet sterk genoeg is of onvoldoende op
orde is om uitvoering te geven aan de verantwoordelijkheden van de overheid of

overheidsbedrijven of om uitvoering te geven aan noodzakelijke hervormingsplannen. Zo is het

bijvoorbeeld van belang dat de overheid of overheidsbedrijf in staat is tot het uitwerken en

invoeren van daadkrachtig, degelijk beleid en het tijdig en het effectief kunnen onderkennen van

aan de overheid, overheidsbedrijven en haar omgeving gelieerde risico's. Indien de 'governance'

van een overheidsorganisatie niet op orde is, is dat onder meer relevant voor het financieel beheer

van het land. Goede 'governance' zorgt immers voor betrouwbare inkomsten- en

uitgavenraminaen en een duurzaam dividendbeleid, wat maakt dat het risico dat de begroting van

het land niet wordt gerealiseerd ingedamd kan worden. Voor dit onderwerp is de afgelopen jaren

veelvuldig aandacht gevraagd door het CAft. Dit heeft echter onvoldoende effect gesorteerd. Dat is

reden om nu in te zetten op versterking van de governance en hiertoe de noodzakelijke

doorlichtingen te verrichten.

§3.4.2 Projecten van het Caribisch orgaan voor hervorming en herstel

Naast het ondersteunen van en het toezicht houden op de ontwikkeling en uitvoering van

projecten en maatregelen door overheidsorganen en overheidsbedrijven, kan het Caribisch orgaan

voor hervorming en herstel, met betrekking tot de in de wet en in het landspakket bepaalde

onderwerpen, zelf (nieuwe) projecten initieren, bevorderen en uitvoeren. Hiertoe kan het Caribisch
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orgaan voor hervorming en herstel rechtstreeks de lokale markt betreden. Dit gebeurt normaal

gesproken pas na overleg met het bestuur van Aruba. Zulk overleg kan nodig zijn om na te gaan

of een bepaald project beantwoordt aan het doel van dit voorstel en aan de hoofdlijnen die

twerover een project in het landspakket zijn afgesproken, maar ook omdat een project bestuurlijke

maatregelen, zoals de verstrekking van een vergunning, kan vergen. In een deraellik qeval is het

ter zake bevoegde overheidsorgaan gehouden zijn medewerking aan de uitvoering van het project

te verlenen (artikel 19).

Het is aan Nederland en Aruba om aezamenliik in het landspakket te beslissen hoe qedetailleerd of

iuist flexibel de hoofdliinen ziin met inachtneming waarvan het orgaan proiecten in de zin van

artikel 4. eerste lid, onder b, kan initieren. bevorderen en uitvoeren. Zoals in paraqraaf 1.1 reeds

naar voren werd qebracht, verdient het om staatsrechteliike redenen aanbeveling om deze

hoofdliinen met een voldoende mate van scherote te formulerenProicctcn in do zin van artiket-.-

ecrstc lid, onder b, kunncn cncrzijds-ziefr^p-^e-projeeten en-maatregelcn zoals die zijn

&pgcnomcn-in het-iancl5pak-ket->-en--daarFvaast-k-ufmen dczc--p-r0jeeten-eek-z4em-e-p--het--reailsecert

vafi-in-deze-wet-apgenofflen-eftderwerpen. Dit alles steeds in relatie tot het doel van de wet:

bevorderen dat hervormingen van bestuurlijke aard worden doorgevoerd, duurzaam houdbare

overheidsfinancien worden gerealiseerd en de weerbaarheid van de economie wordt versterkt, met

inbegrip van de rechtsstatelijke inbedding die daarvoor nodig is. Mu dit een zccr omvattcnd doei
IST-dien-t-d-e-ealn voorkomende qevallen kan het echter ook wenseliik ziin -omorond van deze taak

aaa het orgaan met het oog op de uitoefenina van ziin taak. bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder

b, in het landspakket veel

eoaevatruimte te qeven. Zo kan bijvoorbeeld het orgaan samen met het maatschappelijk

middenveld een plan opstellen ten behoeve van het klimaatvraagstuk. In die gezamenlijkheid en

tezamen met (lokale) bedrijven wordt dan bezien wat nodig is ten behoeve van dergelijke

vraagstukken. Ook valt te denken aan een rol voor het orgaan in het kader van bewustwording

van burgers, de overheid en het maatschappelijk middenveld - denk daarbij bijvoorbeeld aan

bewustwording inzake afvalproblematiek. Aanaezien klimaatbeleid en afvalproblematiek allebei ook

evidente overheidstaken ziin en private proiecten op eniaerlei wiize op een bepaald moment vaak
ook publiek handelen vereisen, zal het orgaan zich er wel steeds van willen veraewissen of ziin

initiatieven corresponderen met de qedachtevorminq op bestuurliik en politiek niveau in Aruba.

In de gevallen waarbij sprake is van het oprichten van dan wel deelnemen in een rechtspersoon of

het verstrekken van eigen vermogen, leningen met wezenlijke kenmerken van eigen vermogen of

garanties ten aanzien van de omvang van het eigen vermogen, is voorafgaande instemming van

de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van de Minister van Financien een

vereiste. Hier is voor gekozen vanuit de gedachte dat het Caribisch orgaan voor hervorming en

herstel voor een afgebakende, tijdelijke periode zal bestaan, en dergelijke deelnemingen na

opheffing van het orgaan onder de betreffende departementen zullen vallen.

§3.4.3 Subsidies en deelnemingen

Economisch herstel kan niet alleen van bovenaf, van overheidswege, worden aangejaagd, maar Is

ook afhankelijk van initiatieven die voortkomen uit de samenleving en markt. De derde taak van

het Caribisch orgaan voor hervorming en herstel ziet daarom op het op aanvraag verstrekken van

subsidies aan burgers en privaatrechtelijke rechtspersonen in Aruba, met inbegrip van

overheidsbedrijven, dan wel het deelnemen in het aandelenkapitaal van bedrijven. Dit is ook in lijn

met het doel van het Caribisch orgaan voor hervorming en herstel, die zijn werkzaamheden

nadrukkelijk ten behoeve van het welzijn van de bevolking van Aruba verricht.

Behalve aan burgers kunnen subsidies worden verleend aan privaatrechtelijke rechtspersonen.

Hierbij valt te denken aan bedrijven maar ook bijvoorbeeld aan Ngo's, (lokale) stichtingen en

verenigingen. Verder is in artikel 4, eerste lid, onder c, bepaald dat de bepaling nadrukkelijk ook

ziet op overheidsbedrijven.
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In het voorstel is niet nader bepaald waarop de bedoelde subsidies en deelnemingen in bet
aandelenkapitaal kunnen zien, maar het uitgangspunt is wel dat deze subsidies en deelnemingen

bezien worden in het licht van het doel van het orgaan, zoals vastgesteld in artikel 3. In het

voorstel is opgenomen dat de minister nadere regels kan stellen met betrekking tot de

verstrekking van subsidies en het deelnemen in aandelenkapitaal.  De in dat kader in artikel 28

opgenomen lijst met onderwerpen is niet limitatief maar dient een kader te schetsen waarbinnen

subsidieverstrekking of deelneming in het aandelenkapitaal kan plaatsvinden. Hiernaast kan het

orgaan met het oog op de uitvoering van deze taak ook zelf beleidsregels stellen, althans voor

zover het betreffende onderwerp niet bij regeling van de minister is geregeld. Verder is op de

verstrekking van subsidies door het orgaan titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht van

overeenkomstige toepassing verklaard. Hierdoor wordt een bestuursrechtelijk kader geboden voor

de beoogde subsidieverstrekking zodat duidelijkheid bestaat over de rechten en verplichtingen en

over de procedurele aanpak. Een belangrijk startpunt hierbij is het subsidiebegrip uit artikel 4:21,

eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht. Hierin is uitgelegd dat onder het begrip subsidie

wordt verstaan de aanspraak op financiele middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het

oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het

bestuursorgaan geleverde goederen of diensten.

Als de aanvrager duidelijk maakt dat de voorgenomen activiteiten passen binnen het kader van de

regeling of beleidsregels, wordt de subsidie verleend voor het uitvoeren van die activiteiten binnen

een bepaalde periode. Na afloop van die periode dient de subsidieontvanger aan te tonen dat de

activiteiten zijn verricht en dat hiervoor de geraamde kosten zijn gemaakt. Vervolgens wordt de

subsidie vastgesteld. Aan een subsidie kunnen verplichtingen worden verbonden. Voor zover de

betaling van de subsidie via voorschotten gebeurt, kunnen die onder omstandigheden later worden

teruggevorderd, onder meer indien naderhand blijkt dat de beoogde activiteiten niet conform het

bepaalde in de beschikking zijn uitgevoerd. Ondanks dat in het vorenstaande wordt uitgegaan van

de tweetrap van subsidieverstrekking en subsidievaststelling behoort het ook zeker tot de

mogelijkheid, bij regeling dan wel beleidsregel te bepalen, dat beide besluiten in een worden

verlenen. Deze mogelijkheid zal zich vooral voordoen als het gaat om aanvragen door burgers die

zien om lage subsidiebedragen.

Zoals reeds hiervoor vermeld heeft het orgaan ook de mogelijkheid om deel te nemen in het

aandelenkapitaal van bedrijven. Middels deelname in het aandelenkapitaal van ondernemingen en

overheidsbedrijven, krijgt het Caribisch orgaan voor hervorming en herstel de mogelijkheid om tot

op zekere hoogte meer direct invioed te hebben op de betreffende onderneming of

overheidsbedrijf.

§3.4.4 Verscherpt financieel toezicht

De vierde taak van het Caribisch orgaan voor hervorming en herstel behelst de instelling van

verscherpt financieel toezicht op uitgaven van Aruba, die door ministers en andere

overheidsorganen worden gedaan. Deze taak heeft een ander karakter dan de voorgaande drie

taken, in die zin dat zij pas in beeld komt als Aruba de op hem rustende verplichtingen in het

kader van in het bijzonder de taak, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder a, niet of onvoldoende

naleeft. Zij wordt daarom hieronder in paragraaf 3.8 besproken.

§3.5 Zelfstandige beoordeling Caribisch orgaan voor hervorming en herstei

In paragraaf 2.1 is uiteengezet waarom het orgaan is vormgegeven als een zelfstandig

bestuursorgaan. Daarbij is in ieder geval van belang dat het orgaan in grote mate zelfstandig kan

beoordelen wat er nodig is om de uitoefening van zijn taken succesvol te laten zijn. Waar dit

aangewezen is, vioeit hieruit ook een grote mate van zelfstandigheid voort in het maken van

afspraken dan wel het stellen van voorwaarden, die nodig zijn voor een succesvolle
taakuitoefening. Wel zii hier noqmaals benadrukt dat de beoordelinqsruimte van het orgaan om

proiecten en maatreoelen in gang te zetten in principiele zin beorensd is door het doel van ziin
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instelling (artikel 3) en door de afspraken tussen Nederland en Aruba in het landspakket (artikel 5,

eerste lid'). Aldus moet ziin qewaarborqd dat het orqaan zich niet beqeeft op autonome

beleidsterreinen, wanneer een derqeliik optreden niet voorafqaand hieraan democratisch is

qesanctioneerd. Zo zou het aan het orqaan niet toeqestaan ziin om erbii de Arubaanse Minister

van Toerisme. Volksqezondheid en Sport op aan te drinqen om mee te werken aan het opzetlen

van een abortuskliniek, zonderdat in de zorqparaqraaf van het landspakket uitdrukkeliik ruimte

wordt qeboden voor een derqeliik project. Uitqanqspunt van het stelsel dat met dit

rilkswetsvoorstel en het landspakket in het leven wordt qeroepen, is dat op een fundamenteel

niveau voorspelbaar moet ziin waartoe de landsorqanen en overheidsbedriiven van Aruba verzocht

kan worden bun bevoeqdheden in te zetten. Aruba is een autonoom land binnen het Koninkriik en

beschikt over een eiqen staatsreqelinq die naqeleefd moet worden. De inzet van taken en

bevoeqdheden door het Caribisch orqaan voor hervorminq en herstel dient zich op een adequate

wiize daartoe te verhouden.

Treedt het orqaan in incidentele qevallen toch buiten de hem qestelde iuridische qrenzen, dan is

het in eerste instantie aan de minister om dit te herstellen. Hiertoe heeft de minister enkele

instrumenten tot ziin beschikkinq (artikel 22 Kaderwet ZBO: artikel 22 en artikel 27 van dit

voorsten. Voor de Arubaanse overheidsorqanen die door een bevoeqdheidsoverschriidinq van het

Caribisch orqaan voor hervorminq en herstel qetroffen worden. qeldt dat van hen in beqinsel niet

verwacht kan worden dat zii in een derqeliike situatie aan een project of maatreqel meewerken

(artikel 19). Gelet op het qoed functioneren van bovenoenoemd wetteliik stelsel en de

consequenties die aan een weioerinq om mee te werken kunnen worden verbonden (zie hieronder,

oaraqraaf 3.7), verdient het echter aanbevelinq dat de betrokken overheidsorqanen in zo'n qeval

zich in een vroeqtiidiq stadium richten tot het orqaan en/of de minister en zoveel moqeliik afzien

van eenzildiq optreden.

Afhankeliik van de taak die het uitoefent, kan het Caribisch orqaan voor hervorminq en herstel op

verschillende wiizen invullinq qeven aan ziin zelfstandiqheid. Voor de ontwikkeling en uitvoering

van een project dan wel een maatregel, als bedoeld in artikel 4, eerste lid onder a, geldt dat het

orgaan, in overleg met de betrokken overheidsorganen en overheidsbedrijven van Aruba, kan

overgaan tot het opstellen van een plan van aanpak. Het is echter niet dwingend voorgeschreven

dat voor elk project en elke maatregel een plan van aanpak wordt opgesteld. Het doel van het plan

van aanpak is om zo transparant en gestructureerd mogelijk inzichtelijk te maken wat het doel van

een project of maatregel is, wat het tijdspad is, hoe hoog de kosten zullen zijn, wie de betrokken

partijen zijn, en dergelijke. Hiermee kan een bepaald(e) project of maatregel geconcretiseerd

worden en meetbaar gemaakt worden. In artikel 21 is bepaald welke onderwerpen een plan van

aanpak in ieder geval dient te bevatten.

Ten aanzien van de projecten als bedoeld in artikel 4, eerste lid onder b, van het voorstel is geen

specifieke voorziening opgenomen voor het maken van plannen van aanpak. Derqeliike projecten
bevinden zich in een meer privaatrechtelilk spectrum en missen daarom de bestuursrechtelilke

omiiistinq, waarin is voorzien met betrekkinq tot de taak, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder a.

betekent niet dat het maken van plannen van aanpak in deze context is

uitgesloten. Sowieso qeldt dat het orqaan in beqinsel niet zal starten met of anderszins zal

deelnemen in een project op deze qrondslao. zonder eerst overleq te hebben qevoerd met het

bestuur van Aruba (artikel 25j. Dat dient oo hoofdlijnen reeds te hebben inqestemd met zo'n

project (artikel 4. eerste lid, onder bj. maarzal. indien een project aan publieke belanqen raakt,

ook over de uitvoerinq hiervan willen meepraten. Mocht het orqaan bijvoorbeeld vanuit de markt

worden benaderd om een zonnepark te faciliteren, dan brenqt het zojuist beschreven stelsel dus

mee dat allereerst op het niveau van het landspakket een duidelijk aanknopinqspunt voor een

derqelijk project voorhanden is (leqaliteitsbeqlnselj en in de tweede plaats dat het bestuur van

Aruba op correcte wijze wordt qeconsulteerd over de uitvoerinq hiervan (hoor en wederhoorj.
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VooF wat betFeft de taak die woFdt omschreven in artikel 4, eerste lid onder c, van het vooFStel

geldt eveneens dat het primair aan het ongaan is om te bepalen aan welke voorwaarden de

subsidieverlening als bedoeld in dat artikelonderdeel moet voldoen, dan wel onden welke

omstandigheden het bereid is deel te nemen in het aandelenkapitaal van bednijven. Nu het stellen
van deze voorwaanden reeds voortvioeit uit deze bestuursFechtelijke en privaatrechtelijke

bevoegdheden, hoeft zij in de wettekst niet te worden geexpliciteerd.

§3.6 Middelen

Zeals reeds in § 1.2 aan de orde is gekomen, zal het Caribisch orgaan veer hervorming en herstel

het oogmerk hebben om te kunnen sturen op de uitvoering van de voorwaarden die direct dan wel

indirect gesteld worden aan de verlening van de liquiditeitssteun. Hiertoe zijn de in § 3.4

omschreven taken in het leven geroepen, welke met zich brengen dat met de oprichting van het

orgaan en aantal nieuwe / aanvullende financiele stromen ontstaat. De financiele stromen worden

op hoofdlijnen als voIgt onderverdeeld:

Alle financiele middelen die aan Aruba door middel van geldleningen worden verstrekt ten

behoeve van de lopende dienst (liquiditeitssteun);

a)

Alle financiele investeringen en/of garanties die via dan wel vanuit het Caribisch orgaan

voor hervorming en herstel verlopen;

b)

Naast de hiervoor weergegeven financiele stromen die via het orgaan lopen blijven de al

dan niet reeds bestaande financiele stromen vanuit Nederlandse departementale

begrotingen en bestaan en worden deze indien nodig mogelijkerwijs aangevuld.

c)

a) Liquiditeitssteun

De liquiditeitssteun wordt op grond van besluitvorming in de Rijksministerraad op basis van een

daartoe strekkend CAft advies aan Aruba toegekend. Deze liquiditeitssteun wordt via het orgaan

verstrekt. Naar verwachting zal voor het einde van het jaar 2020 nog een substantieel bedrag aan

begrotingssteun uitgeleend worden aan Aruba. Hoe de hoogte van dit bedrag zich voor de

komende jaren zal ontwikkelen is op dit moment moeilijk in te schatten en is sterk afhankelijk van

verdere ontwikkelingen, waaronder het verloop van de coronacrisis en de mate waarin de

economie zich herstelt.

b) Investeringen

Naast het verstrekken van liquiditeitssteun heeft het Caribisch orgaan voor hervorming en herstel

de bevoegdheid over te gaan tot het doen van investeringen die bijdragen aan de beoogde

hervormingen. Het is op voorhand moeilijk in te schatten wat de aard en omvang van dergelijke

investeringen zullen zijn. Bij het opstellen van de plannen van aanpak wordt hiervoor door - dan

wel in opdracht van - het Caribisch orgaan voor hervorming en herstel indien nodig nader

onderzoek verricht. De huidige inschatting is echter wel dat de investeringen omvangrijk zullen

zijn. Dit komt in zijn algemeenheid door het gebrek aan investeringen in de afgelopen jaren, de

geografische ligging en de noodzaak tot grootschalige hervormingen. Daarnaast is een aantal

specifiekere situaties hierop eveneens van invioed.
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Aruba is afhankelijk van de luchthaven, zeehaven en het toerisme, de belangrijkste bron van
inkomsten. Nu deze bron van inkomsten is weggevallen, is het zaak om te onderzoeken op welke

andere terreinen mogelijkheden kunnen worden gecreeerd waarmee een toekomstbestendige,

andersoortige economie ontstaat waarin Aruba minder afhankelijk is van het toerisme, De

bewerkstelliging hiervan is tevens oogmerk van de gewenste en benodigde investeringen. Tot slot

zal Aruba op overige terreinen de onderlinge samenwerking moeten intensiveren met de andere

landen van het Koninkrijk, zoals bijvoorbeeld op het gebied van (specialistische) zorg.

c) Departementale financieringsstroom

In deze situatie verloopt de financiele stroom niet via het orgaan, maar gaat deze rechtstreeks van

een Nederlandse departementale begroting naar Aruba. Zo spelen In Aruba vraagstukken die zijn

gelegen binnen de rechtshandhaving die (zeer) grote investeringen vergen die niet via het

Caribisch orgaan voor hervorming en herstel zullen lopen.

De omvang en reikwijdte van de verschillende vraagstukken zullen van invioed zijn op de

werkwijze en budgettering van het orgaan. Denkbaar is dat de focus van het orgaan in de eerste

periode voornamelijk gericht zal zijn op onderzoek om te komen tot de benodigde doorlichting van

overheid en overheidsbedrijven, het opstellen van de hervormingsagenda's en het opstellen van

plannen van aanpak, terwiji in een latere periode de focus veelal op de uitvoering daarvan en de

naleving van de gemaakte afspraken zal liggen.

§3.7 Toezicht en consequenties van niet-naleving van verpUchtingen

In het voorstel van rijkswet zijn op verschillende plekken verplichtingen voor Aruba en zijn

organen opgenomen. Uit de aard der zaak voIgt dat de meeste van deze verplichtingen zijn

gerelateerd aan de taken, genoemd in artikel 4, onder a en d. Bij de uitoefening van deze taken

bevindt het Caribisch orgaan voor hervorming en herstel zich immers op het terrain van de

overheid. Dat is anders bij de uitoefening van de taken, genoemd in artikel 4, onder b en c. In het

kader van de uitoefening van die laatste twee taken richt het orgaan zich primair op private

partijen, alhoewel zeker niet ondenkbaar is dat de overheid zich ook hier kan manifesteren,

bijvoorbeeld in de vorm van een overheidsbedrijf.

Hieronder wordt toegelicht op welke wljze het orgaan en andere in het voorstel aangeduide

organen toezicht kunnen houden op het scala aan verplichtingen dat voortvioeit uit deze wet en

het landspakket, alsmede op verplichtingen die nog kunnen ontstaan op grond van acties

ondernomen door - vooral - het orgaan uit hoofde van dit voorstel. Allereerst wordt ruim aandacht

besteed aan de toezichtsbevoegdheden die in het voorstel zijn ingebouwd ten aanzien van

verplichtingen Aruba en zijn organen. Vervolgens wordt kort ingegaan op het

toezichtsinstrumentarium dat het orgaan ten dienste staat bij de uitoefening van zijn taken,

genoemd in artikel 4, onder b en c. In algemene zin zij vooraf opgemerkt dat de betreffende

bevoegdheden er niet op gericht zijn dat het orgaan of andere organen bestaande

landsbevoegdheden tijdelijk overnemen. Veeleer zijn de bevoegdheden georienteerd op de

financiele en andere steun die Aruba de komende jaren ontvangt. Aldus vormen zlj een afgeleide

van een van de fundamentele uitgangspunten van dit voorstel: namelijk, dat Nederland Aruba

meerjarig financieel bijstaat In rui l voor de toezegging dat zlj een reeks van hervormingen en

maatregelen zullen doorvoeren om de samenleving en economie sterker te maken.

§3.7.1 Toezicht op verplichtingen Aruba en zijn organen

Ten aanzien van verplichtingen voor Aruba en zijn organen bevat het voorstel in zes artikelen

procedures en mechanismen met behulp waarvan toezicht kan worden gehouden op de naleving

hiervan en consequenties kunnen worden verbonden aan het in gebreke blijven hierbij. Het
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spreekt voor zich dat deze bevoegdheden op een zorgvuldige wijze dienen te worden toegepast,
rekening houdend met de betrokken belangen. Zoals hierna zal blijken, ligt er met betrekking tot
een aantal van deze bevoegdheden daarnaast een zekere mate van proportionaliteit besloten in de
wijze waarop zij kunnen worden aangewend.

Het betreft achtereenvolgens:

1) de bevoegdheid van de ministerraad van Nederland om het ter beschikking stellen van

financiele middelen aan het Caribisch orgaan voor hervorming en herstel geheel of

gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten (artikel 17, vierde en vijfde lid);

de bevoegdheid van het orgaan om de steunverlening aan Aruba, verleend in het kader

van artikel 20 van het voorstel, geheel of gedeeltelijk op te schorten als een

overheidsorgaan van Aruba in gebreke blijft met betrekking tot de verplichtingen die op

Aruba rusten in het kader van artikel 4, eerste lid, onder a (artikel 23, eerste lid);

de bevoegdheid van het orgaan om de Raad van Ministers van het Koninkrijk te adviseren

een voorziening te treffen uit kracht van het Statuut (artikel 24);

de bevoegdheid van het orgaan en, indien een zwaarwegend belang dit vergt, van de Raad

van ministers van het Koninkrijk om verscherpt financieel toezicht in te stellen op uitgaven

van Aruba (artikel 33, eerste en tweede lid);

de bevoegdheid van het orgaan om de steunverlening aan Aruba, verleend in het kader

van artikel 20 van het voorstel, geheel of gedeeltelijk op te schorten als een

overheidsorgaan van Aruba in gebreke blijft met betrekking tot de verplichtingen die op

Aruba rusten in het kader van artikel 4, eerste lid, onder d (artikel 38, eerste lid);

de bevoegdheid van het orgaan om het voornemen van het bestuur van Aruba tot het

aantrekken van een geldlening te beoordelen, met als mogelijk gevolg dat deze geldlening

niet kan worden aangetrokken via de lopende inschrijving van de Nederlandse Staat

(artikel 41, eerste en tweede lid).

2)

3)

4)

5)

6)

Zoals uit bovenstaande opsomming blijkt, zijn sommige bevoegdheden in de sfeer van toezicht

gerelateerd aan een specifieke taak of opdracht (artikel 23, eerste lid; artikel 24; artikel 38, eerste

lid; artikel 41, eerste en tweede lid). Andere toezichtsbevoegdheden hebben daarentegen een

ruimere strekking en bestrijken de voile breedte van de verplichtingen van Aruba (artikel 33,

eerste en tweede lid; artikel 17, vierde en vijfde lid). Als gezegd bepaalt het voorstel niet steeds

expliciet dat de uitoefening van een bepaalde toezichtsbevoegdheid pas kan geschieden nadat een

andere toezichtsbevoegdheid is uitgeoefend. In enkele gevallen voIgt dat echter dwingend uit de

opbouw van het voorstel (met betrekking tot artikel 23, eerste lid, en artikel 24, alsmede met

betrekking tot artikel 33, eerste en tweede lid, en artikel 38, eerste lid). In andere gevallen ligt het

vanwege de hierboven aangehaalde proportionaliteit in de rede dat een bepaalde

toezichtsbevoegdheid eerder wordt uitgeoefend dan een andere (artikel 23, eerste lid, en artikel

33, eerste en tweede lid, enerzijds en artikel 17, vierde en vijfde lid, anderzijds).

De meeste van de hierboven genoemde bevoegdheden komen toe aan het Caribisch orgaan voor

hervorming en herstel. In sommige gevallen wordt het toezicht echter elders neergelegd of samen

met een ander orgaan uitgeoefend. In het navolgende wordt eerst stilgestaan bij

toezichtsbevoegdheden van het Caribisch orgaan voor hervorming en herstel en daarna wordt een

cruciale bevoegdheid van de Nederlandse ministerraad uitgelicht.

Toezicht door het Caribisch orgaan voor hervorming en herstel

Om te beginnen houdt het orgaan toezicht op de naleving door de Arubaanse overheidsorganen en

overheidsbedrijven van de projecten en maatregelen die met Nederland in het landspakket zijn

overeengekomen om uit te voeren de komende jaren. Dit toezicht is geregeld in artikel 23 van het

voorstel en richt zich specifiek tot drie categorieen verplichtingen: a) de verplichting om een

project of maatregel tijdig door te voeren; b) de verplichting om een project of maatregel uit te

voeren op de wijze zoals in het landspakket overeengekomen of in een plan van aanpak nader
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uitgewerkt; en c) de verplichting om op verzoek van het orgaan gegevens en inlichtingen te
verstrekken en anderszins medewerking te verlenen. Komt een overheidsorgaan of

overheidsbedrijf dat betrokken is bij de ontwikkeling van een project of maatregel een van deze

verplichtingen niet na, dan is het orgaan bevoegd de steunverlening aan zoals omschreven in

artikel 20 van het voorstel - bijvoorbeeld een financiele injectie ten bate van een hervorming van

het onderwijs of de terbeschikkingstelling van deskundigheid op het gebied van de arbeidsmarkt -

geheel of gedeeltelijk op te schorten. Nalatigheid aan de zijde van een overheidsorgaan of

overheidsbedrijf kan derhalve, mits dat proportioneel is, voor het orgaan aanleiding zijn om de

gehele steunverlening aan een land stil te leggen.

Let wel, de In artikel 23 neergelegde opschortingsbevoegdheld beslaat alleen het deel van de steun

dat het orgaan kan inzetten ten behoeve van de uitoefening van zijn taak, bedoeld in artikel 4,

eerste lid, onder a. Zij bestrijkt niet de financiele middelen die zij kan inzetten in het kader van

investeringen (artikel 4, eerste lid, onder b) en subsidleverlening (artikel 4, eerste lid, onder c). En

ook heeft een eventuele opschorting op deze grondslag geen onmiddellljke gevolgen voor de

llquiditeltssteun die Nederland via het orgaan aan Aruba verstrekt.

Het orgaan kan de bevoegdheid tot opschorting van de steunverlening pas toepassen als het

betrokken overheidsorgaan of overheidsbedrijf in de gelegenheid is gesteld zijn zienswijze naar

voren te brengen. Door de inbedding van een zienswijzeprocedure is het voor een overheidsorgaan

of overheidsbedrijf mogelijk om kenbaar te maken of deze het al dan niet eens is met het

voorgenomen besluit. De zienswijze die door het overheidsorgaan wordt gegeven betrekt het

orgaan bij de definitieve besluitvorming. Hiermee wordt voldaan aan het vereiste van een

zorgvuldige procedure bij het al dan niet besluiten tot opschorting van de steunverlening. Hierbij is

niet bepaald hoe de zienswijze gegeven moet worden, hetgeen impliceert dat dit zowel mondeling

als schriftelijk kan.

De bevoegdheid om steunverlening aan Aruba, zoals omschreven in artikel 20, geheel of

gedeeltelijk op te schorten wordt ook aan het orgaan toegekend in artikel 38 van het voorstel.

Datgene waarop het toezicht in artikel 38 is gericht, is echter anders dan in artikel 23 en heeft

betrekking op het regiem van verscherpt financieel toezicht dat op grond van artikel 33 van het

voorstel door het orgaan of de Rijksministerraad kan worden ingesteld. De instelling van dit

regiem wordt als zelfstandige taak beschreven in artikel 4, eerste lid, onder d van het voorstel en

wordt om die reden hieronder in paragraaf 3.8 apart besproken. Hier zij alvast opgemerkt dat de

gronden voor het instelien van verscherpt financieel toezicht in artikel 33, eerste lid, ruimer zijn

dan bij de overige toezichtsbevoegdheden, in de zin dat zij zich behalve tot het bij of krachtens dit

voorstel van rijkswet bepaalde ook uitstrekken tot de voorschriften in de Landsverordening Aruba
financieel toezicht en het Protocol Aruba Nederland 2019-2021 en vervolgens - als deze wet zoals

voorzien in working treedt - de Rijkswet Aruba financieel toezicht in werking .

Afgezien van de hierboven genoemde bevoegdheden, telt het voorstel nog twee bevoegdheden in

de sfeer van toezicht ten aanzien van verplichtingen van Aruba en zijn organen. Dit betreft

allereerst de bevoegdheid, genoemd in artikel 24, om de Rijksministerraad te adviseren een

voorziening te treffen op grond van een bevoegdheid die de Riiksministerraad krachtens het

Statuut reeds toekomt. Deze adviesbevoegdheid komt pas in beeld als een besluit tot het geheel of

gedeeltelijk opschorten van steunverlening, bedoeld in artikel 23, er niet toe heeft geleid dat het

betrokken overheidsorgaan zich codperatief opstelt. Evenals geldt voor de procedures waarop een

advies uit hoofde van artikel 24 ziet, is het de bedoeling dat het orgaan zich terughoudend opstelt

ten aanzien van deze adviesbevoegdheid. Een voorziening vanwege het Koninkrijk op grond van

het Statuut grijpt immers in op de Arubaanse autonomie. Dat gezegd hebbende, kan een

dergelijke voorziening wel een geschikt en proportioneel middel zijn om een schending van deze

rijkswet ongedaan te maken. Als het Arubaanse bestuur bijvoorbeeld een besluit neemt dat In

strijd Is met een op basis van deze rijkswet overeengekomen afspraak tussen Aruba en Nederland,

kan het orgaan hierin aanleiding zien om de Rijkministerraad te adviseren dit landsbesluit op

grond van artikel 50 Statuut bij Koninklijk rijksbesluit te vernietigen. Deze adviesbevoegdheid van
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het orgaan doorkruist overigens niet de bevoegdheid van de Gouverneur van Aruba om op grond

van artikel 21 Reglement Gouverneur te toetsen of een hun voorgedragen landsbesluit of

landsverordening al dan niet in strijd is met Koninkrijksrecht. Veeleer vormt zij hierop een

aanvulling.

Voorts is er een toezichtsbevoegdheid waarover het Caribisch orgaan voor hervorming en herstel

komt te beschikken als de Rijkswet Aruba financieei toezicht in werking treedt. Deze

toezichtsbevoegdheid heeft betrekking op het onderwerp geldieningen. Het zou onwenseiijk zijn als

het bestuurvan Aruba geidleningen kan aantrekken die haaks staan op de in het kader van dit

voorstel overeengekomen hervormingen en investeringen. Om die reden wordt in artikel 43 de

weg geeffend voor een bevoegdheid om te beoordelen of een voornemen van Aruba tot het

aantrekken van een geidiening ten behoeve van de kapitaaidienst past binnen het stelsei van de

rijkswet en het landspakket. Deze bevoegdheid van het orgaan raakt aan de bevoegdheid van het

van het Coliege Aruba financieei toezicht onder de Rijkswet Aruba financieei toezicht om op grond

van artikel 16 van dit voorstel te adviseren over bepaalde aspecten van een dergelijk voornemen.

Het is belangrijk dat beide bevoegdheden niet met elkaar botsen. Daarom is bepaald dat het

Coilege Aruba financieei toezicht een advies als bedoeld in artikei 16 van de Rijkswet Aruba

financieei toezicht terstond aan het orgaan zendt. In het geval dat het orgaan oordeeit dat het
voornemen van het bestuur van Aruba tot het aantrekken van een geidiening niet strookt met het

bepaalde in dit voorstel en het landspakket. Is het rechtsgevolg hiervan dat de lopende inschrijving

van de Nederlandse Staat, in afwijking van artikel 16 Rijkswet Aruba financieei toezicht, niet voor

het aantrekken van deze lening openstaat. Het bestuur in kwestie kan dan geen gebruik maken

van de gunstige leningsvoorwaarden die via deze inschrijving openstaan.

Toezicht door de Nederiandse ministerraad

Een cruciaie bepaiing met betrekking tot het toezicht op de naieving van de verplichtingen van
Aruba is artikel 17 van het voorstel. Waar de artikelen 23 en 38 van het voorstel zien op de inzet

van een specifiek onderdeel van de steun door het orgaan aan Aruba, heeft artikel 17 betrekking

op het geheel aan financiele middelen dat Nederland, vanuit de begroting van Binnenlandse Zaken

en Koninkrijksrelaties, ter beschikking stelt aan het orgaan, om vervolgens een weg te vinden naar

Aruba in de vorm van steun bij hervormingen, investeringen, subsidies dan wel liquiditeitssteun.

De verstrekking van deze financiele middelen is niet vrijblijvend. Zij geschiedt onder de algemene

voorwaarde dat Aruba zich inspant om zijn verschiliende verplichtingen op grond van de rijkswet

en het landspakket na te komen. Als Aruba deze inspanning niet levert en verplichtingen

structureel niet worden nagekomen, moet Nederland over een noodrem beschikken om de

verstrekking van financiele middelen op te schorten of zelfs stop te zetten.

Een dergelijk besluit mag niet lichtvaardig worden genomen. Arbitrair handelen van Nederlandse

zijde moet zijn uitgesloten. Uitgangspunt, neergelegd in het vierde lid van artikel 17, is dan ook
dat de ministerraad van Nederland hiertoe alleen mag beslissen op aangeven van het orgaan.

Rapporteert de laatste, ofwel in een jaarverslag ofwel in een uitvoeringsrapportage, dat Aruba over

een langere tijd ten aanzien van meerdere verplichtingen onvoldoende presteert, dan kan dit voor

de ministerraad aanieiding zijn de verstrekking van financieie middelen (gerelateerd aan Aruba)

aan het orgaan geheel of gedeeltelijk op te schorten of zelfs stop te zetten. In het vijfde lid van

artikel 17 is op dit uitgangspunt een uitzondering geformuleerd. In afwijking van het vierde iid kan

de Nederiandse ministerraad op grond van deze bepaiing zonder een daartoe strekkend advies van

het orgaan overgaan tot opschorting of stopzetting van financieie middelen, indien een

zwaarwegend belang dit vergt. Dit zwaarwegende beiang kan niet alieen worden gevormd door

een puur Nederlands belang, maar zal tevens ingegeven moeten zijn door de omstandigheden

binnen Aruba of binnen het Koninkrijk in bredere zin.

§ 3.7.2 Toezicht op verplichtingen burgers en bedrijven
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Het Caribisch orgaan voor hervorming en herstel kan behalve op verplichtingen van Aruba en zijn

organen ook toezicht houden op de verplichtingen van burgers en bedrijven in het kader van de

taken, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder b en c. Dit toezicht heeft niet of slechts indirect een

plek gekregen in het voorstel zelf. Wat de eerste van deze twee taken betreft, kan dit worden

verklaard uit het feit dat het orgaan in dit verband primair in civielrechtelijke zin zal opereren.

Voorschriften over de gevolgen van niet-naleving zullen dan ook hoofdzakelijk beslag krijgen in

overeenkomsten die het orgaan sluit met partijen uit de markt.

Overigens is het mogelijk dat het orgaan in het kader van de uitvoering van een economised

project ook tegen publiekrechtelijke hobbels aanloopt. Voor de realisatie van een dergelijk project

kan het bijvoorbeeld noodzakelijk zijn dat een bepaalde vergunning wordt afgegeven. Aangezien

Aruba zich via het landspakket op hoofdlijnen ook aan economische projecten heeft gebonden,

wordt in een dergelijke situatie echter van het ter zake bevoegde overheidsorgaan verwacht dat

het meewerkt aan het afgeven van een vergunning. Mocht dit niet het geval zijn, dan kan het

orgaan besluiten op grond van artikel 23 juncto artikel 19 van het voorstel de steunverlening zoals

omschreven in artikel 20 op te schorten.

Het toezicht in het kader van de taak, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder c, is bestuursrechtelijk

van aard. Artikel 28, eerste lid, van het voorstel geeft de Minister van Binneniandse Zaken en

Koninkrijkrelaties de bevoegdheid om regels te stellen ten aanzien van verschillende aspecten van

de subsidieverstrekking, waaronder voorwaarden die hieraan verbonden kunnen worden. Het

orgaan kan overigens ook met betrekking tot die aspecten beleidsregels opstellen voor zover die

onderwerpen nog niet bij ministeriele regeling zijn uitgewerkt. Op de verstrekking van subsidies is

titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht van overeenkomstige toepassing.

§3.8 Verscherpt financieel toezicht

Volgens artikel 4, eerste lid onder d van dit wetsvoorstel kan het orgaan besluiten tot het instellen

van verscherpt financieel toezicht. Dit toezicht wordt nader geregeld in de artikelen 33 en

volgende. Installing van verscherpt financieel toezicht leidt tot een goedkeuringsregime ten

aanzien van het geheel of een deel van de uitgaven die door het Arubaanse bestuur worden

gedaan. Uitgaven ten aanzien waarvan verscherpt financieel toezicht is ingesteld, kunnen slechts

worden gedaan Indian hieraan goedkeuring is verleend. Worden deze toch gedaan dan kan dit

leiden tot opschorting van de steunverlening aan Aruba (artikel 38).

Het besluit tot instellen van dit toezicht wordt niet lichtvaardig genomen en dient

van te zijnJHHHHIiii^HBHHHHI^I^HHHHHi
net is bilvoorbeeld niet ooed voorstelbaar dat het orgaan een

deraeliik besluit neemt vanweae de enkele constaterina dat een Arubaanse minister onvoldoende

meewerkt op een bepaald hervorminqsdossier of in het geval het Arubaanse bestuur incidenteel

een beorotinasafspraak niet nakomt. Verscherpt financieel toezicht is een zwaar instrument en kan

dan ook alleen worden ingesteld naar aanleidinq van een serieuze schendinq van het in artikel 33

genoemde iuridische kader. Teqeliikertiid is geen limitatieve opsomming te geven van de situaties

waarin installing van dit toezicht aangewezen is. Belangrijk is vooral dat instelling van dit toezicht

noodzakelijk is om te voorkomen dat Aruba uitgaven doet waardoor het voldoen aan bij of

krachtens deze wet op hen rustende verplichtingen structureel of ernstig wordt bemoeilijkt. Zo kan

dit toezicht bijvoorbeeld worden ingezet als Aruba ondoelmatige of onrechtmatige uitgaven doet,

waarbij in het bijzonder moet worden gedacht aan uitgaven die niet zijn begroot en aan uitgaven

die niet verenigbaar zijn met plannen van aanpak, dan wel andere afspraken en voorwaarden die

bij de uitoefening van de in deze rijkswet beoogde doelstellingen gemaakt cq. gesteld zijn. Ook het

ontbreken van een goedkeurende controleverklaring bij jaarrekeningen of het te laat vaststellen

van de financiele verantwoording kunnen hiervoor aanleiding zijn.

Normaal gesproken zal het instellen van verscherpt toezicht slechts aan de orde zijn als bij de

situaties zoals hierboven beschreven sprake is van een patroon van stelselmatig handelen.
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Tegelijkertijd kan niet worden uitgesloten dat ook een enkel geval van onrechtmatig of

ondoelmatig financieel handelen kan leiden tot de instelling van verscherpt financieel toezicht. Dit

zal het geval kunnen zijn wanneer een uitgave dermate groot is dat zij gepaard gaat met

aanzienlijke financiele impact en/of dat uit feiten en omstandigheden in redelijkheid valt op te

maken dat zij te kwader trouw gedaan is. Hoewel het besluit tot het instelien van verscherpt

financieei toezicht alieen kan worden genomen op basis van reeds opgedane ervaringen met

uitgaven van het Arubaanse bestuur, ziet de uitoefening van de daadwerkeiijke

goedkeuringsbevoegdheid alieen op toekomstige uitgaven. Dit kan zien op uitgaven in verband

met een of meerdere projecten of maatregeien of op alie uitgaven en ailes wat daar tussenin is

gelegen.

Het insteilen van verscherpt toezicht geldt als uitimum remedium. Om die reden zijn in de

procedure tot besiuitvorming hieromtrent verschiiiende waarborgen ingebouwd. Hierbij moet een

onderscheid worden gemaakt tussen de situatie waarin het besiuit tot instelien van verscherpt

toezicht wordt genomen door het orgaan (artikel 33, eerste iid) en de situatie waarin het besiuit

tot insteiien van verscherpt toezicht wordt genomen door de raad van ministers van het Koninkrijk

(artikel 33, tweede lid). In het eerste geval kan het orgaan alieen besluiten tot het instelien van

verscherpt toezicht nadat het College (Aruba) financieel toezicht is gehoord en het hiertoe de

instemming heeft verkregen van de raad van ministers van het Koninkrijk. In het tweede geval zal

de raad van ministers van het Koninkrijk alieen kunnen besluiten tot verscherpt financieel toezicht

op voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, nadat het orgaan en

het College (Aruba) financieel toezicht hierover zijn gehoord en alieen als een zwaarwegend belang

dit vergt. Voordat verscherpt financieel toezicht wordt ingesteld, dient het bestuur van Aruba in de

gelegenheid te worden gesteld om zijn zienswijze te geven op het voorgenomen besiuit. Voor de

instelling van toezicht door het orgaan, is deze mogelijkheid in het voorstel geregeld (artikel 33,

derde lid). Voor de instelling van zulk toezicht door de Rijksministerraad is een dergelijke regeling

niet nodig, nu het beginsel van hoor en wederhoor reeds is geincorporeerd in de procedures van

de Rijksministerraad. Tot slot geldt dat het bestuur van Aruba teoen een besiuit tot het instelien

van verscherpt financieel toezicht. onaeacht van wie dit besiuit afkomstiq is, beroep kan

aantekenen bii de Raad van State van het Koninkriik in een kroonberoeporocedure (artikel 40).

Zie uitoebreider over deze procedure hoofdstuk 4 van deze toelichtina.

Indien ingesteld wordt het verscherpte financiele toezicht uitgevoerd door het College (Aruba)

financieel toezicht. De reden hiervoor is vooral een praktische. Het College (Aruba) financieel

toezicht oefent reeds financieel toezicht uit op de (begroting van) Aruba. Het voor preventief

toezicht benodigde inzicht in de financien van Aruba is bij het college reeds (deels) aanwezig.

Sowieso kent het college reeds bevoegdheden in de sfeer van het preventieve toezicht. Dit

begrotingstoezicht ziet erop dat Aruba van tevoren zijn (concept) begroting en

begrotingswijzigingen bij het College Aruba financieel toezicht (vooraf en verplicht) ter beoordeling
aanbieden, waarna het College Aruba financieel toezicht een advies uitbrengt inzake toe te passen

wijzigingen. Tevens dient Aruba periodiek (per kwartaal) een uitvoeringsrapportage bij het College

(Aruba) financieel toezicht in te dienen.

Het ingestelde verscherpte financiele toezicht kan worden beeindigd (artikel 39) als het College

Aruba financieel toezicht van oordeel is dat de uitgaven weer langdurig doelmatig en rechtmatig

zijn. Het college brengt hierover advies uit aan het orgaan, die hierop kan besluiten het
verscherpte toezicht te beeindigen. Hiertoe zal op zijn minst voor de in artikel 39 bedoelde periode

geen uitgave moeten worden voorgesteld die niet rechtmatig of doelmatig is. Of dit het geval is, is

ter beoordeling van het College Aruba financieel toezicht, in overleg met het orgaan.

22



4. Rechtsbescherming

Op grond van de onderhavige wet verkrijgt het Caribisch orgaan voor hervorming en herstel een

aantal taken en bevoegdheden die rechtstreeks van invioed zijn op burgers en private

ondernemingen, waarbij het mogelijk is dat er onderlinge geschillen ontstaan. Het ligt daarom in
de rede hiervoor een vorm van rechtsbescherming in het leven te roepen. Er is voor gekozen om

de mogelijkheid open te stellen om, tegen de beschikking tot subsidieverlening en een beschikking

tot subsidievaststelling en binnen zes weken na de dag waarop de beschikking is gegeven,

rechtstreeks beroep in te stellen bij het Gerecht van eerste aanleg van het Gemeenschappelijk Hof

van Justitie van Aruba, Curagao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Het

Gerecht kan het beroep gegrond verklaren als het van oordeel is dat het besluit in strijd is met de

wet dan wel bij afweging van alle daarbij betrokken belangen in redelijkheid niet gerechtvaardigd

is. Tegen de uitspraak van het Gerecht van eerste aanleg staat vervolgens hoger beroep open bij

het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curagao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint

Eustatius en Saba. Hierbij is er voor gekozen om aansluiting te zoeken bij de verschillende

Arubaanse landsverordeningen administratieve rechtspraak (artikel 32, vierde lid).

In artikel 40 is het kroonberoep geregeld tegen besluiten tot het instellen van verscherpt financieel

toezicht, op een deel of alle financiele uitgaven van een land (artikel 33, eerste en tweede lid). De

bepaling is gemodelleerd op artikel 26 van de Rijkswet financieel toezicht. Het Kroonberoep dient

binnen veertien dagen, na verzending van het besluit, te zijn ingediend. Vervolgens is de Raad van

State van het Koninkrijk belast met het voorbereiden van het ontwerpbesluit inzake de beslissing

op het beroep. Alvorens tot een ontwerpbesluit te komen stelt de Raad van State van het

Koninkrijk in ieder geval het bestuur van Aruba in de gelegenheid te worden gehoord. Daarna

brengt de Raad van State van het Koninkrijk het ontwerpbesluit uit en wordt het besluit op beroep

genomen. De beslissing op het beroep wordt gepubliceerd.

Een ontwerpbesluit van de Raad van State van het Koninkrijk kan gebaseerd zijn op

rechtmatigheidsgronden en doelmatigheidsgronden. Evenals het geval is in artikel 26 van de

Rijkswet financieel toezicht, kan de Koninkrijksregering niet afwijken van een (gedeelte van het)

ontwerpbesluit dat is gebaseerd op rechtmatigheidsgronden. Waar een ontwerpbesluit gebaseerd

is op doelmatigheidsgronden, kan zij dat enkel indien daartoe zwaarwegende gronden voorhanden

zijn, gerelateerd aan het stelsel van toezicht in de rijkswet. Anders dan het geval is in artikel 26

van de Rijkswet financieel toezicht, bevat dit voorstel niet de mogelijkheid voor de Minister van

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om bedenkingen in te dienen tegen een ontwerpbesluit

van de Raad. De vertraging en onzekerheid die daarvan het resultaat kunnen zijn, worden niet

wenselijk geacht voor de goede werking van het regiem van verscherpt financieel toezicht.

Ter voorkoming dat de bestuursrechter in Aruba dan wel in Nederland zich bevoegd zal verklaren

bij een beroep tegen de beslissing op het Kroonberoep is bepaald dat besluiten op grond van deze

wet niet vatbaar zijn voor beroep op de administratieve rechter.
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ARTIKELSGEWIJSII

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 (begripsbepalingen)

Artikel 1 bevat de definities van belangrijke begrippen die op meerdere plaatsen in de Rijkswet

Caribisch orgaan voor hervorming en herstel Aruba worden gebruikt.

HOOFDSTUK 2 HET CARIBISCH ORGAAN VOOR HERVORMING EN HERSTEL

§2.1 Instelling en taken

Artikel 2 (Caribisch orgaan voor hervorming en herstel)

In dit artikel wordt bet Caribisch orgaan voor hervorming en herstel ingesteld en daaraan

rechtspersoonlijkheid naar Nederlands recht toegekend. In artikel 1, tweede lid, van Boek 2 van

het Nederlands Burgerlijk Wetboek is namelijk bepaald dat andere lichamen dan de Staat, de

provincies, de waterschappen en de andere lichamen waaraan krachtens de Grondwet

verordenende bevoegdheid is verleend, slechts rechtspersoonlijkheid bezitten als dat uit het bij of

krachtens de wet bepaalde voIgt. Door het toekennen van rechtspersoonlijkheid kan het Caribisch

orgaan voor hervorming en herstel als publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan op eigen titel -

dat wil zeggen los van de Staat der Nederlanden - aan het civielrechtelijke rechtsverkeer

deelnemen. Deelname aan het civielrechtelijke rechtsverkeer is noodzakelijk om onder meer

economische activiteiten te kunnen initieren als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder b, van deze
wet.

In het tweede lid is bepaald dat het Caribisch orgaan voor hervorming en herstel gevestigd zal zijn

in Den Haag. Naast deze hoofdvestiging ligt het in de lijn der verwachting dat een nevenvestiging

wordt geopend in Aruba.

Tot slot is in het vierde en laatste lid van dit artikel de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen van

toepassing verklaard op het Caribisch orgaan voor hervorming en herstel. De Kaderwet

zelfstandige bestuursorganen bevat bepalingen over de vormgeving van, de informatievoorziening

vanuit en de storing en het toezicht op zelfstandige bestuursorganen zoals het Caribisch orgaan

voor hervorming en herstel.

Zie voor een nadere toelichting op het nut en de noodzaak voor het oprichten van het Caribisch

orgaan voor hervorming en herstel de paragrafen 1.1 en 1.2 van het algemene deel van deze
memorie van toelichting. Voor een onderbouwing op de keuze om het orgaan in te richten als

zelfstandig bestuursorgaan zij verwezen naar paragraaf 2.1 van het algemene deel van deze

memorie van toelichting.

Artikel 3 (doel)

In dit artikel is omschreven welk doel het Caribisch orgaan voor hervorming en herstel nastreeft,

namelijk om in Aruba ondersteuning te bieden bij het doorvoeren van hervormingen van

bestuurlijke aard, het realiseren van duurzame en houdbare overheidsfinancien en het versterken
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van de weerbaarheid van de economie. Voor een nadere toelichting hierop zij verwezen naar

hoofdstuk 1 van het algemene deel van deze memorie van toelichting.

Artikel 4 (taken)

In het eerste lid van dit artikel zijn de taken omschreven waarmee het Caribisch orgaan voor

hervorming en herstel is belast. Het op verschillende manieren bieden en verstrekken van zowel

financiele als niet financiele steun en het houden van toezicht is gericht op het bevorderen van het

doorvoeren van hervormingen van bestuurlijke aard, het realiseren van duurzame en houdbare

overheidsfinancien en het versterken van de weerbaarheid van de Arubaanse economie. Het

tweede lid bevat een niet limitatieve opsomming van de onderwerpen waar de taakuitoefening in

ieder geval betrekking op moet hebben. Het betreft de onderdelen en sectoren die duurzaam

versterkt moeten worden. Zie voor nadere uitleg paragraaf 3.4 van het algemene deel van deze

memorie van toelichting.

Artikel 5 (landspakketten)

In dit artikel is net als in artikel 4, eerste lid, benadrukt dat het zogenoemde landspakket

onmisbaar is bij de uitoefening van de taken, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder a en b. In het

landspakket wordt op hoofdlijnen uitgewerkt:

de onderwerpen die volgen uit de niet limitatief opgesomde lijst in artikel 4, tweede lid; en

de projecten en maatregelen die volgen uit het bepaalde in artikel 4, eerste lid aanhef en
onder a. en b.

Een landspakket wordt gesloten bij onderlinge regeling. Voorts is bepaald dat de projecten en

maatregelen worden uitgevoerd met inachtneming van de in het landspakket omschreven

hoofdlijnen.

In het tweede lid van dit artikel is geregeld dat bij of krachtens een landspakket ook kan worden

bepaald dat de ontwikkeling en uitvoering van bepaalde projecten en maatregelen geschiedt

zonder de ondersteuning en/of het toezicht door de Caribisch orgaan voor hervorming en herstel.

Dit is bijvoorbeeld aan de orde als een ander orgaan van de overheid beter is uitgerust of reeds de

juridische grondslag heeft om een project te ondersteunen en erop toe te zien. Hierbij valt te

denken aan bestaande of nieuw op te zetten samenwerking op grond van justitiele

consensusrijkswetgeving, onderlinge regelingen, protocollen en convenanten.

Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het Recherche Samenwerkingsteam (RST), een

samenwerkingsverband tussen de vier landen binnen het Koninkrijk op basis van het Protocol

inzake recherchesamenwerking en de Rijkswet Politie, gericht op het bestrijden van zware,

grensoverschrijdende criminaliteit. In het kader van de rechtsstaat, een van de onderwerpen in

het landspakket, is het belangrijk dat het RST actief is in alle landen van het Koninkrijk, en over de

noodzakelijke bevoegdheden kan beschikken. De uitvoering van de maatregelen ten aanzien van
het RST worden echter rechtstreeks vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid en het

ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gemonitord.

Zie voor een nadere toelichting op het landspakket paragraaf 3.1 van het algemene deel van deze

memorie van toelichting.

Artikel 6 (samenwerking)

Eerste lid

In het eerste lid van dit artikel is geregeld dat het Caribisch orgaan voor hervorming en herstel in

het kader van de uitoefening van de in artikel 4 opgenomen taken samenwerkingsverbanden kan

aangaan met diverse instellingen en organen van instellingen die reeds belast zijn met een
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ontwikkelingstaak, financieringstaak, toezichtstaak of algemene bestuurstaak. Hierbij moet niet

alleen worden gedacht aan instellingen en organen van instellingen afkomstig uit Nederland,

Aruba, Curagao of Sint Maarten maar ook aan instellingen en organen met instellingen van de

Europese Unie en andere volkenrechtelijke organisaties. Wanneer bet Caribisch orgaan voor

hervorming en herstel een samenwerking aangaat met een instelling of een orgaan van een

installing kan desgewenst een samenwerkingsprotocol worden opgesteld. In een dergelijk protocol

kan bijvoorbeeld worden uitgewerkt op welke fronten wordt samengewerkt, hoe de samenwerking

en de informatie-uitwisseling wordt georganiseerd en op welke manier en met welke frequentie

onderling overleg wordt gevoerd.

Tweede lid

Om te voorkomen dat bet Caribisch orgaan voor hervorming en herstel en het College Aruba

financieel toezicht dusdanig in elkaars vaarwater komen dat dit een effectieve en efficiente

taakuitoefening belemmert in plaats van versterkt is in het tweede lid van dit artikel bepaald dat

het orgaan en het college een samenwerkingsprotocol vaststellen. Zij doen dit in overeenstemming
met de minister.

§2.2 Inrichting en samenstelling

Artikel 7 (samenstelling, benoeming en besluitvorming)

Eerste en tweede lid

In dit artikel worden in aanvulling op de bepalingen uit hoofdstuk 2 van de Kaderwet zelfstandige

bestuursorganen enkele eisen gesteld aan de vormgeving van de Caribisch orgaan voor

hervorming en herstel. Zo is in het eerste lid geregeld dat de hervormingsentiteit uit drie leden

bestaat, onder wie de voorzitter. De voorzitter vertegenwoordigt  het zelfstandige bestuursorgaan
in en buiten rechte.

Derde en vierde lid

In het derde lid is geregeld dat de leden van het Caribisch orgaan voor hervorming en herstel

worden benoemd op grond van de deskundigheid die nodig is voor de uitoefening van de taken

van het Caribisch orgaan voor hervorming en herstel en op grond van maatschappelijke kennis en

ervaring. Zij zullen derhalve in ieder geval voldoende deskundigheid moeten hebben van de

bestuurlijke omgeving waarin het Caribisch orgaan voor hervorming en herstel zich bevindt. Dit

geldt naast de in artikel 13 van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen gestelde eis dat een lid

van een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan geen nevenfuncties mag vervullen die

ongewenst zijn met het oog op de goede vervulling van zijn functie of de handhaving van zijn

onafhankelijkheid of van het vertrouwen daarin. Hoewel het vervullen van andere functies door

leden niet per definitie ongewenst is, moet worden vermeden dat een andere, tegelijkertijd

beklede (neven)functie in de weg staat aan een goede functievervulling bij het Caribisch orgaan

voor hervorming en herstel. Het hebben of aanvaarden van dergelijke functies moet daarom ook

aan de minister worden gemeld, zodat voldaan kan worden aan de openbaarheid van

nevenfuncties. In het vierde lid van dit artikel is bepaald dat de leden van het Caribisch orgaan

voor hervorming en herstel in beginsel worden benoemd voor een periode van drie jaar. Na afloop

van deze periode kunnen de leden eenmaal worden herbenoemd voor de duur van opnieuw drie

jaar.

Op grond van artikel 12 van de Kaderwet zelfstandig bestuursorganen is de minister degene die de
leden benoemt. Wat betreft de eisen die aan een te benoemen lid worden gesteld, stelt dit voorstel

de aanvullende voorwaardeveert dat de minister overleg voert met het bestuur van Aruba. Aldus

kan worden gewaarborgd dat de profielschets voor een vacature bij het orgaan zoveel mogelijk

aansluit bij wat nodig is voor het succesvol functioneren van het orgaan in Aruba. Hoewel niet
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ultdrukkelii'k qereaeld in het voorstel. is het voor het aoed kunnen functioneren van het orqaan in

Aruba voorts van belanq dat de minister met het Arubaanse bestuur in contact treedt over een

vooraenomen benoeminq. Aanaezien de leden van het oraaan op tal van terreinen nauw zullen

moeten samenwerken met dit bestuur en andere Arubaanse functionarissen en ambtenaren, is het

wenselUk dat een deraeliike benoeminq op draaavlak kan rekenen.

Mocht blijken dat een lid van het Caribisch orgaan voor hervorming en herstel bij nader inzien

ongeschikt of onbekwaam is voor de functie die deze vervult of sprake zijn van andere

zwaarwegende in de persoon van de betrokkene gelegen redenen, dan is het ook aan de minister

om deze persoon te schorsen of te ontslaan.

Vijfde lid

Het vijfde lid regelt dat de leden van het Caribisch orgaan voor hervorming en herstel bij

meerderheid van stemmen beslissen. Als de stemuitslag onbeslist is, geeft de stem van de

voorzitter doorslag. Omdat het Caribisch orgaan voor hervorming en herstel bestaat uit een

oneven aantal leden, kunnen de stemmen alleen staken als niet alle leden bij de stemming

aanwezig zijn.

Artikel 8 (incompatibiliteiten)

Gelet op de taken van het Caribisch orgaan voor hervorming en herstel is het van groot belang dat

de leden geen nevenfuncties of andere betrekkingen vervullen die hun onafhankelijkheid zouden

kunnen aantasten of in de weg zouden kunnen staan aan een goede vervulling van hun functie. In

aanvulling op hetgeen dat in artikel 13 van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen al is

geregeld over het vervullen van nevenfuncties en het verbod van artikel 9 van die wet dat eraan in

de weg staat dat een aan de minister ondergeschikte ambtenaar lid is een zelfstandig

bestuursorgaan, zijn in dit artikel een aantal functies opgesomd die in ieder geval niet gevuld

mogen worden door een de leden van het Caribisch orgaan voor hervorming en herstel.

Artikel 9 (bestuursreglement)

Eerste lid

In het eerste lid van dit artikel is bepaald dat het Caribisch orgaan voor hervorming en herstel een

bestuursreglement vaststelt. In het bestuursreglement kunnen nadere regels worden gesteld over

de wijze van besluitvorming, de taakverdeling tussen de leden, enzovoort. Het door de

hervormingsentiteit vastgestelde bestuursreglement moet op grond van artikel 11 van de

Kaderwet zelfstandige bestuursorganen worden goedgekeurd door de minister. De reden hiervoor

is dat de minister de algemene verantwoordelijkheid draagt voor de taakuitoefening door het

zelfstandige bestuursorgaan. Het bestuursreglement bevat regels over het dagelljks functioneren

van het bestuursorgaan en kan daarmee dus de taakuitoefening bei'nvloeden. Op grond van artikel

11, tweede lid, van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen zal de minister alleen goedkeuring

onthouden als sprake is van strijd met het recht of als het bestuursreglement naar het oordeel van

de minister een goede taakuitoefening door het Caribisch orgaan voor hervorming en herstel kan
belemmeren.

Tweede lid

Het bestuursreglement wordt, zodra deze is goedgekeurd door de minister, bekendgemaakt in de

publicatiebladen van Aruba en Nederland. In Nederland betreft het de Staatscourant en in Aruba

betreft het de Landscourant van Aruba.

Artikel 10 (beleidsregels)
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In artikel 21, eerste lid, van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen is aan de minister de

bevoegdheid toegekend om beleidsregels vast te stellen over de taakuitoefening door een

zelfstandig bestuursorgaan. Als de minister gebruik maakt van de bevoegdheid om beleidsregels

vast te stellen dan worden deze op grond van artikel 21, tweede lid, van de Kaderwet zelfstandige

bestuursorganen bekendgemaakt in de Staatscourant. Omdat het Caribisch orgaan voor

hervorming en herstel zal gaan opereren in Aruba is bredere bekendmaking noodzakelijk. In dit

artikel is de bredere bekendmaking van beleidsregels geregeld.

§2.3 Ambtelijke dienst

Artikel 12 (incompatibiliteiten)

Hoewel de secretaris en de medewerkers van de ambtelijke dienst op grond van het eerste lid van

dit artikel geen lid mogen zijn van het Caribisch orgaan voor hervorming en herstel en de

ambtelijke dienst formeel gezien geen onderdeel uitmaakt van het zelfstandige bestuursorgaan,

dragen de inspanningen van de secretaris en de medewerkers van de ambtelijke dienst in niet

onbetekenende mate bij aan het dagelijks functioneren van de hervormingsentiteit. Gelet hierop is

het van belang dat ook de onafhankelijkheid van de secretaris en de medewerkers wordt geborgd.

Vandaar dat in het tweede lid van dit artikel Is geregeld dat de secretaris en de medewerkers van

de ambtelijke dienst geen nevenfuncties mogen vervullen die ongewenst zijn met het oog op de

goede vervulling van hun functies of de handhaving van hun onafhankelijkheid of het vertrouwen

daarin. In het derde lid is bepaald dat de secretaris en de medewerkers het voornemen om een

nevenfunctie te aanvaarden moeten melden aan het Caribisch orgaan voor hervorming en herstel.

§2.4 Toelating

Artikel 13 (toelating)

Voor de vervulling van hun functies is het noodzakelijk dat de leden van het Caribisch orgaan voor

hervorming en herstel en de algemeen secretaris en medewerkers van de ambtelijke dienst die het

Caribisch orgaan voor hervorming en herstel ondersteunt vrijelijk toegang hebben tot het

Arubaans grondgebied dat zij daar mogen werken. Deze regeling geldt ook voor eventuele

echtgenoten, geregistreerde partners en minderjarige kinderen van de leden van het Caribisch

orgaan voor hervorming en herstel, de algemeen secretaris van de ambtelijke dienst en de

medewerkers van de ambtelijke dienst.

§2.5 Financiering Caribisch orgaan voor hervorming en herstei

Artikel 14 (bezoldiging en overige apparaatsuitgaven)

In dit artikel is bepaald dat de bezoldiging van de leden van het Caribisch orgaan voor hervorming

en herstel en de algemeen secretaris en medewerkers van de ambtelijke dienst ten laste komen

van de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarnaast

komen ook alle personeelsuitgaven en materieeluitgaven van zowel de primaire als de

ondersteunende processen ten laste van deze begroting.

§2.6 Jaarversiag Caribisch orgaan voor hervorming en herstei

Artikel 15 (jaarversiag)

Op grond van artikel 18, eerste lid, van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen is de Caribisch

orgaan voor hervorming en herstel verplicht om jaarlijks voor 15 maart een jaarversiag op te

stellen. In een jaarversiag geeft een zelfstandig bestuursorgaan, zoals het Caribisch orgaan voor

hervorming en herstel, een eigen weergave van de prestaties van het afgelopen jaar. Hieruit kan

een beeld worden verkregen van het gevoerde beleid en de verrichte activiteiten. Hoewel een

28



zelfstandig bestuursorgaan een jaarverslag in beginsel naar eigen inzicht mag inrichten, kan deze

bij het opstellen van bet jaarverslag niet voorbijgaan aan artikel 19, derde lid, van de Kaderwet

zelfstandige bestuursorganen. Hierin is bepaald dat in een jaarverslag in ieder geval verslag wordt

gedaan van de inspanningen die het zelfstandige bestuursorgaan verricht heeft met het oog op de

tijdige voorbereiding en uitvoering, de kwaliteit van de daarbij gebruikte procedures, de

zorgvuldige behandeling van personen en instellingen die met het bestuursorgaan in aanraking

komen, de zorgvuldige behandeling van bezwaarschriften en klachten die worden ontvangen en

het faciliteren van de mogelijkheid voor degenen die met het zelfstandige bestuursorgaan in

contact komen om voorstellen tot verbeteringen van de werkwijzen en procedures te doen.

Het orgaan zal ten behoeve van de verantwoording van de uitgevoerde activiteiten en de daarmee

gemoeide financiele middelen het jaarverslag (inclusief de jaarrekening en de controleverklaring)
aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toezenden. De ministerial het

verslag vervolgens delen met de overige ministers die het aangaat. Daarnaast zal het jaarverslag

door het orgaan naar de beide kamers der Staten-Generaal en de ministerraad van Aruba worden

gestuurd. Voordat dit gebeurt, zal het orgaan echter in het kader van hoor en wederhoor het

bestuur van Aruba in de gelegenheid stellen om zijn zienswijze te geven op het jaarverslag. Deze

mogelijkheid is des te meer belangrijk, nu de inhoud van een jaarverslag normaal gesproken de

grondslag vormt voor de toepassing van de bevoegdheid van de Nederlandse ministerraad op

grond van artikel 17 om de ter beschikkingstelling van financiele middelen geheel of gedeeltelijk

op te schorten of stop te zetten.

Voor het tijdig verkrijgen van inzicht in de kosten zendt het orgaan de minister jaarlijks voor 1

maart een ontwerpbegroting en jaarlijks voor 1 mei de begroting voor het daaropvolgende jaar.
Gezien de diversiteit van de door Aruba uit te voeren hervormingsprogramma's (overheid en

financien, economische hervormingen, zorg en onderwijs, versterken rechtsstaat) zal de dekking

van de financiele middelen niet alleen via de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken

en Koninkrijksrelaties lopen, maar afhankelijk van een specifiek hervormingsprogramma

toegerekend worden aan een specifiek ministerie dat gerelateerd is aan de

hervormingsprogramma's.

Artikel 16 (uitvoeringsrapportage)

In dit artikel is geregeld dat het Caribisch orgaan voor hervorming en herstel elk halfjaar of op

verzoek van onze ministers in een zogenoemde uitvoeringsrapportage verslag uitbrengt aan de

minister over de voortgang van de uitvoering van de verplichtingen die bij of krachtens deze wet

op de landen rusten. Het gaat hierbij in het bijzonder om de verplichtingen die voortvloeien uit de

in het landspakket gemaakte afspraken en de nadere uitwerking daarvan in plannen van aanpak

als bedoeld in artikel 21 van deze wet. Evenals het geval Is met betrekking tot een jaarverslag,
wordt het bestuur van Aruba in het kader van hoor en wederhoor in de gelegenheid stellen om zIjn

zienswijze te geven op een uitvoeringsrapportage.

HOOFDSTUK 3 MIDDELEN EN STEUN

Artikel 17 (middelen ter beschikking van het Caribisch orgaan voor hervorming en

herstel)

In dit artikel wordt geregeld ten behoeve van welke doeleinden de door Nederland aan het

Caribisch orgaan voor hervorming en herstel ter beschikking gestelde financiele middelen kunnen

worden besteed (lid 1), op welke wijze deze middelen en besteding nader kunnen worden

gepreciseerd (lid 2 en 3) en over welke mogelijkheden Nederland beschikt om de

terbeschikkingstelling op te schorten dan wel stop te zetten (lid 4 en 5). Het artikel is daarmee een

centrale bepaling in hetvoorstel.

Eerste lid
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In het eerste lid wordt duidelijk dat er, materieel bezien, in totaal vier geldstromen zijn die van

Nederland naar het orgaan lopen, Drie van deze stromen zijn gekoppeld aan de eerste drie taken

van het orgaan: de ondersteuning van de ontwikkeling en uitvoering van projecten en maatregelen

door overheidsorganen en overheidsbedrijven; het initieren, bevorderen en uitvoeren van

economische projecten; en het verstrekken van subsidies aan burgers en privaatrechtelijke

rechtspersonen, met inbegrip van overheidsbedrijven, dan wel het deelnemen in het

aandelenkapitaal van privaatrechtelijke rechtspersonen, met inbegrip van overheidsbedrijven (lid

1, onder a). De vierde materiele geldstroom betreft de liquiditeitssteun die het orgaan namens

Nederland kan verstrekken ter dekking van in de landsbegroting opgenomen noodzakelijke

uitgaven op de gewone dienst. Deze financiele middelen zullen hoofdzakelijk aan het orgaan ter

beschikking worden gesteld door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Tweede en derde lid

Waar het eerste lid inzichtelijk maakt uit welke geldstromen de door Nederland ter beschikking

gestelde financiele middelen bestaat, geeft het tweede lid de Minister van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties, in overleg met bewindspersonen van andere betrokken departementen, de

mogelijkheid om te bepalen welk deel van genoemde middelen dient te worden besteed aan welke

taak dan wel liquiditeitssteun. Het ligt voor de hand, vooral wat betreft de laatste bestemming, dat

een en ander tevens geschiedt in samenspraak met of althans op basis van input en behoeftes van

het Arubaanse bestuur. Het derde lid bepaalt dat de Minister van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties in dit verband met Aruba periodiek overeenkomsten sluit over de hoogte en de
aard van de financiele middelen. Aldus kan onder meer worden afgesproken of bepaalde financiele

middelen worden verstrekt in de vorm van een lening dan wel in de vorm van een gift.

Vierde en vijfde lid

Voor een toelichting op deze artikelleden zij verwezen naar paragraaf 3.7.1 van het algemene deel

van deze memorie van toelichting.

Zesde lid

In het kader van hoor en wederhoor kan de ministerraad van Nederland niet beslissen om het ter

beschikking stellen van financiele middelen aan het orgaan ten behoeve van Aruba geheel of

gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten, zonder eerst het bestuur van Aruba in de gelegenheid

te hebben gesteld zijn zienswijze op deze voorgenomen beslissing te geven. In het geval de

ministerraad vasthoudt aan zijn voornemen tot het nemen van deze beslissing, wordt op de

zienswijze gereflecteerd in de motivering van de beslissing.

Artikel 18 (aanwijzing deskundigen)

Naast de financiele middelen die op grond van artikel 17 kunnen worden aangeboden en verstrekt,

kan er ook ondersteuning worden geboden in de vorm van expertise. Waar mogelijk kan en zal het

Caribisch orgaan voor hervorming en herstel deze andere vorm van ondersteuning zelf bieden,

maar als er meer ondersteuning nodig is bijvoorbeeld bij het opstellen of herzien van wetgeving

kan het orgaan de ministers die het aangaat verzoeken om een of meer onder hen ressorterende

deskundigen ter beschikking te stellen. Op grond van dit artikel moeten de ministers in

overeenstemming met Onze Minister deze deskundigen aanwijzen. De aangewezen deskundigen

komen, voor zover zij het Caribisch orgaan voor hervorming en herstel bijstaan bij het verrichten

van haar taken, onder haar verantwoordelijkheid te vallen. Het is overigens ook denkbaar dat het

orgaan naast de steun vanuit de departementen externe expertise inhuurt.

HOOFDSTUK 4 BEVOEGDHEDEN
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§4.1 Algemeen

Artikel 19 (verstrekking van gegevens en inlichtingen en verlening van medewerking)

In dit artikel wordt aan overheidsorganen en overheidsbedrijven de plicht opgelegd om wanneer

het Caribisch orgaan voor hervorming en herstel daarom verzoekt iedere vorm van medewerking

te verlenen. Dit kan dus vender gaan dan het enkei verstrekken van gegevens en inlichtingen.

Medewerking, gegevens en inlichtingen worden door het Caribisch orgaan voor hervorming en

herstel verlangd in het kader van de uitoefening van de taken genoemd in artikel 4, eerste lid,

onder a, b en d. De gegevens die het orgaan nodig heeft voor het nemen van een

subsidiebeschikking worden bij de aanvraag daarvan verstrekt.

Voor de informatie-uitwisseling tussen het orgaan en Aruba geldt vertrouwelijkheid als

uitgangspunt. Daarnaast kunnen in grondrechten, zoals beschermd in internationale

mensenrechtenverdragen waaraan het Koninkrijk is gebonden, grenzen zijn gelegen aan de

mogelijkheden van deze informatie-uitwisseling. Tot slot is, zoals in paraqraaf 3.5 reeds aan de

orde is qekomen, de plicht om mee te werken in die zin bearensd, dat van Arubaanse

overheidsorganen niet kan worden verlangd dat zii hervorminaen doorvoeren of reaeloevende

bevoegdheden inzetten, wanneer het orgaan zelf onbevoegd handelt. Dit is het geval indien een

project, maatregel of plan van aanoak niet in afdoende mate te herleiden is tot hetgeen Aruba op

het niveau van dit voorstel of op het niveau van het landspakket met Nederland overeen is

gekomen. Aangezien het toezicht op het orgaan berust bii de minister, is het niet de bedoeling dat

een Arubaans overheidsorgaan in een dergelilke situatie eenziidig, zonder eerst in overleg te

treden met het orgaan en/of de minister, ziin medewerking weigert of opschort.

§ 4.2 Projecten en maatregelen van overheidsorganen en overheidsbedrijven

Artikel 20 (ondersteuning van projecten en maatregelen)

Dit artikel bevat de bevoegdheden die het Caribisch orgaan voor hervorming en herstel kan

inzetten ter ondersteuning van de ontwikkeling en de uitvoering van projecten en maatregelen

door overheidsorganen en overheidsbedrijven. Het gaat hierbij om het direct en indirect

verstrekken van financiele middelen (onder a); om het ter beschikking stelien van deskundigheid

en uitvoeringscapaciteit (onder b); en om de bevoegdheid om overheidsorganen en

overheidsbedrijven te kunnen doorlichten (onder c).

Voor een nadere toelichting zij verwezen naar paragraaf 3.4.1 van het algemene deel van deze

memorie van toelichting.

Artikel 21 (plan van aanpak)

Ten behoeve van de ontwikkeling en uitvoering van een project of maatregei kan de Caribisch

orgaan voor hervorming en herstel in overleg met de overheidsorganen en overheidsbedrijven die

het aangaat een plan van aanpak opstellen. Het opstellen van een plan van aanpak kan

behuipzaam zijn omdat het zorgt voor transparantie, concretisering en structurering van het

betreffende project of de betreffende maatregei. Zo kan in een pian van aanpak bijvoorbeeid

worden vastgesteld welke doelen de betrokken partijen pogen te bereiken met de uitvoering van

het project of de maatregei, welke financiele en niet financiele middelen daarvoor nodig zijn en

welk tijdspad de partijen voor ogen hebben. Deze maar ook andere onderdelen zijn opgesomd in

het tweede lid van dit artikel als handvatten voor de inrichting van een plan van aanpak.

Belangrijk is dat dit een niet limitatieve opsomming betreft. Het is dus denkbaar dat ook andere

zaken worden geregeid in het plan van aanpak. In het derde lid van dit artikel is bepaald dat als er

een plan van aanpak wordt opgesteld, dit pian door de Caribisch orgaan voor hervorming en

herstel naar de betrokken overheidsorganen wordt gezonden. Daarnaast wordt het pian van

aanpak ook gedeeld met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de andere
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Nederlandse ministers die het aangaat. Voor een nadere toelichting op dit artikel zij verwezen naar

paragraaf 3.5 van het algemene deei van deze memorie van toelichting.

Artikel 22 (aanwijzing)

In dit artikel is een aanwijzingsbevoegdheid opgenomen met betrekking tot een plan van aanpak

voor de ontwikkeling en uitvoering van de projecten en maatregelen door overheidsorganen.

Hiermee wordt afgeweken van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen. Voor een toelichting

hierop zij verwezen naar paragraaf 2.1 van het algemene deei van deze memorie van toelichting.

Artikel 23 (opschorting steunverlening)

Eerste Hd

In dit artikel is aan het Caribisch orgaan voor hervorming en herstel de bevoegdheid toegekend

om de steunverlening aan Aruba geheel of gedeeltelijk op te schorten. Bij de inzet van deze

bevoegdheid is een zekere terughoudendheid geboden. Vandaar dat het orgaan enkel kan

overgaan tot het geheel of gedeeltelijk opschorten van de steunverlening als een overheidsorgaan

of overheidsbedrijf een project of maatregel gelet op de afspraken uit het landspakket niet tijdig

uitvoert, een project of maatregel niet op de in het landspakket overeengekomen of in het plan

van aanpak uitgewerkte wijze uitvoert of als geen gehoor wordt gegeven aan het verzoek om

gegevens, inlichtingen of medewerking anderszins. Verder is van belang dat het Caribisch orgaan

voor hervorming en herstel enkel de steun mag opschorten die is bedoeld voor de ontwikkeling en

uitvoering van de projecten en maatregelen van overheidsorganen en overheidsbedrijven, bedoeld

in artikel 4, eerste lid, onder a, van deze wet. Het kan dus geen investeringen betreffen die

gedaan zijn op grond van artikel 4, eerste lid, onder b, of subsidies die verleend zijn op grond van

artikel 4, eerste lid, onder c.

Tweede lid

Het Caribisch orgaan voor hervorming en herstel kan pas een besluit nemen tot opschorting van

de steunverlening nadat het betrokken overheidsorgaan of overheidsbedrijf in de gelegenheid is

gesteld zijn zienswijze naar voren te brengen. Dit artikel schrijft niet voor hoe de zienswijze

gegeven moet worden, dit kan dus zowel schriftelijk als mondeling zijn. De zienswijze moet door

de Caribisch orgaan voor hervorming en herstel worden betrokken in de belangenafweging die

voorafgaat aan het besluit over gehele of gedeeltelijke opschorting van de steunverlening.

Derde lid

In het besluit tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de steunverlening neemt het Caribisch

orgaan voor hervorming en herstel een termijn op waarbinnen het betrokken overheidsorgaan of

overheidsbedrijf alsnog kan voldoen aan de verplichting die aanleiding heeft gegeven tot het

nemen van het besluit. Kortom, het overheidsorgaan of overheidsbedrijf krijgt nog een laatste

kans om een project of maatregel uit te voeren op in het landspakket overeengekomen of in het

plan van aanpak uitgewerkte wijze dan wel gehoor te geven aan het verzoek om gegevens,

inlichtingen of medewerking anderszins. Als het overheidsorgaan of overheidsbedrijf in kwestie

geen gebruik maakt van deze kans en de termijn is verstreken gaat het Caribisch orgaan voor

hervorming en herstel daadwerkelijk over tot het geheel of gedeeltelijk opschorten van de

steunverlening.

Vierde lid

In het vierde l id van dit artikel is bepaald dat het betrokken overheidsorgaan of overheidsbedrijf in

kennis worden gesteld van het voornemen van het Caribisch orgaan voor hervorming en herstel
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tot het nemen van een besluit tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de steunverlening.

Hierbij wordt het overheidsorgaan of overheidsbedrijf ook ingelicht over de mogelijkheid tot het

naar voren brengen van een zienswijze hieromtrent. Vender wordt ook de Minister van

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksreiaties op de hoogte gebracht van het feit dat het Caribisch

orgaan voor hervorming en herstei overweegt om de steunveriening  aan een overheidsorgaan of

overheidsbedrijf uit de ianden geheei of gedeeitelijk op te schorten.

Voor een verdere toeiichting op dit artikei zij verwezen naar paragraaf 3.7.1 van het algemene

deei van de memorie van toeiichting.

Artikei 24 (voorziening)

Op grond van dit artikei kan het Caribisch orgaan voor hervorming en herstei de Raad van

Ministers van het Koninkrijk adviseren tot het treffen van een voorziening uit kracht van het

Statuut, indien een besluit tot het geheei of gedeeitelijk opschorten van steunverlening, bedoeld in

artikei 23, er niet toe heeft geleid dat het betrokken overheidsorgaan of overheidsbedrijf een

project of maatregel alsnog op de in het landspakket of een plan van aanpak vastgestelde wijze

uitvoert of de gevraagde medewerking verleent. Het advies van het orgaan - dat zich zoals eerder
qezeqd richt op toeoassinq van reeds op het niveau van het Koninkrijk bestaande bevoeodheden -

geschiedt door tussenkomst van Onze Minister en dient te worden gemotiveerd. In deze

motivering zal het orgaan moeten markeren waarom de schending door het betrokken

overheidsorgaan of overheidsbedrijf een ingrijpen vanwege het Koninkrijk rechtvaardigt en

waarom dit ingrijpen geschikt is om de betreffende schending ongedaan te maken.

Krachtens het Statuut staan de Rijksministerraad in beginsel drie voorzieningen ter beschikking die

deze op advies van het Caribisch orgaan voor hervorming en herstei kan aanwenden in het kader

van artikei 24. In het Statuut zelf zijn dat de vernietigingsbevoegdheid die is opgenomen in artikei

50 en de taakverwaarlozingsprocedure die is opgenomen in artikei 51, eerste lid. Verder kan nog

gedacht worden aan de aanwijzingsbevoegdheid van de regering van het Koninkrijk in artikei 15

Reglement Gouverneur. Het verdient de voorkeur dat motivering voor toepassing van een van

deze instrumenten in verband kan worden gebracht met artikei 43 Statuut, waarin het beginsel

van democratische rechtsstaat centraal staat. Noodzakelijk is dit echter niet, aangezien de

betreffende instrumenten een ruimere strekking hebben dan alleen artikei 43 Statuut en ook

inzetbaar zijn bij schending van een rijkswet. Wei gelden in dat geval dezelfde toepassingscriteria,

zoals het evenredigheidsvereiste en de eis dat in het land zelf geen redres meer mogelijk is. De

strengheid van de criteria hangt in dit verband af van het gekozen instrument. Overigens ligt het
criterium van redres in zekere zin reeds besloten in het onderhavige voorstel, in die zin dat het

land in kwestie uitdrukkelijk in de gelegenheid wordt gesteld om een schending te voorkomen dan

wel ongedaan te maken.

Voor een verdere toeiichting op dit artikei zij verwezen naar paragraaf 3.7.1 van het algemene

deel van de memorie van toeiichting.

§4.3 Economische projecten

Artikei 25 (projectuitvoering)

In dit artikei is uitgewerkt welke acties het Caribisch orgaan voor hervorming en herstei kan

ondernemen gericht op het initieren, bevorderen en uitvoeren van economische projecten.

Dergelijke acties verricht het orgaan in beginsel pas nadat hierover overleg is gevoerd met het
bestuur van Aruba. Aldus kan worden voorkomen dat de acties in kwestie onnodig ingaan tegen

het economisch beleid van het bestuur. Aangezien projecten op grond van artikei 25 de hoofdlijnen

in acht dienen te nemen van het op consensus berustende landspakket wordt dit beleid echter niet

geacht hiervan af te wijken.
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Voor een verdere toelichting hierop zij verwezen naar paragraaf 3.4.2 van het algemene deel van
deze memorie van toelichting.

Artikel 26 (instemming)

De in dit artikel geregelde instemmingsverplichting is in lijn met artikel 32 Kaderwet zelfstandige

bestuursorganen. Voor een toelichting op deze en vergelijkbare sturingsmogelijkheden zij

verwezen naar paragraaf 2.1 van het algemene deel van de memorie van toelichting.

Artikel 27 (aanwijzing)

Evenals in artikel 22 is in artikel 27 een aanwijzingsbevoegdheid opgenomen. Deze aanwijzingen

hebben betrekking op het initieren, bevorderen en uitvoeren van economische projecten. Hiermee

wordt afgeweken van de Kaderwet zbo's. Voor een toelichting hierop zij verwezen naar paragraaf

2.1 van het algemene deel van de memorie van toelichting.

§4.4 Subsidies en deelnemingen

Artikel 28 (subsidies en deelnemingen)

Een belangrijk doel van het Caribisch orgaan voor hervorming en herstel naast het bevorderen van

hervormingen van bestuurlijke aard en het realiseren van duurzame en houdbare

overheidsfinancien betreft het versterken van de weerbaarheid van de Arubaanse economie.

Hierbij moet niet alleen oog zijn voor de overheid, maar juist ook voor burgers, bedrijven en

andere privaatrechtelijke rechtspersonen. Vandaar dat op grond van artikel 4, eerste lid, onder c,

het Caribisch orgaan voor hervorming en herstel tot taak heeft het op aanvraag verstrekken van

subsidies aan burgers en privaatrechtelijke rechtspersonen en het deelnemen in het

aandelenkapitaal van privaatrechtelijke rechtspersonen. In het eerste lid van dit artikel is bepaald

dat over de verstrekking van subsidies en het deelnemen in het aandelenkapitaal bij regeling van

de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties regels kunnen worden gesteld. Daarin

zal onder meer kunnen worden uitgewerkt voor welke activiteiten subsidies kunnen worden

verleend, het bedrag of de wijze waarop het bedrag wordt bepaald waarvoor subsidies kunnen

worden verleend of waarvoor kan worden deelgenomen in het aandelenkapitaal en aan welke

voorwaarden en verplichtingen moet worden voldaan. Voor zover bij ministeriele regeling niet in

dergelijke regels wordt voorzien, kan het Caribisch orgaan voor hervorming en herstel op grond

van het tweede lid zelf beleidsregels stellen over de verstrekking van subsidies en het deelnemen

in aandelenkapitaal. Worden op een later moment alsnog bij ministeriele regeling hierover regels

gesteld dan worden de beleidsregels hiermee in overeenstemming gebracht of geschrapt.

Tot slot wordt in het derde lid waar het gaat om de verstrekking van subsidies titel 4.2 van de

Algemene wet bestuursrecht van overeenkomstige toepassing verklaard. Deze titel biedt een

uniform bestuursrechtelijk kader voor de beoogde subsidieverstrekking zodat duidelijkheid bestaat

over de rechten en verplichtingen en over de procedurele aanpak. Een belangrijk aspect in de

aanpak betreft het feit dat in deze titel wordt gesproken over twee soorten beschikkingen,

namelijk de beschikking tot subsidieverlening en de beschikking tot subsidievaststelling. Reden
voor dit onderscheid is dat er voor het verstrekken van een subsidie in de regel meerdere

beschikkingen nodig zijn. Een beschikking tot subsidieverlening geeft een voorlopige financiele

aanspraak op basis waarvan de te subsidieren activiteit uitgevoerd kan worden en bij

subsidievaststelling wordt die aanspraak bevestigd nadat is nagegaan of aan de voorwaarden voor

subsidiering is voldaan en met vaststelling van het subsidiebedrag overeenkomstig de gemaakte

subsidiabele kosten. De regels hieromtrent staan in titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 29 (begripsbepalingen)
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Omdat het Caribisch orgaan voor hervorming en herstel opereert in verschillende rechtsstelsels

worden in dit artikel de belangrijkste begrippen met betrekking tot de subsidieverstrekking met

elkaar geiijkgetrokken.

Artikel 30 (beslistermijn)

In dit artikel is bepaald dat het Caribisch orgaan voor hervorming en herstei binnen acht weken na

ontvangst moet beslissen op een aanvraag van een beschikking tot subsidieverlening of

subsidievaststeiiing. Wanneer het Caribisch orgaan voor hervorming en herstel niet in staat is om

binnen de gesteide termijn een beslissing te nemen, dan deeit het orgaan dit mee aan de

aanvrager. Naast de mededeling dat niet binnen acht weken een beslissing kan worden genomen,

noemt het orgaan een zo kort mogelijke termijn waarbinnen de beslissing wei tegemoet kan

worden gezien. Wanneer er heiemaal geen beschikking wordt genomen binnen de in het eerste iid

gesteide termijn of de termijn die op grond van het tweede lid door het Caribisch orgaan voor

hervorming en herstei aan de aanvrager is medegedeeid dan moet dit worden beschouwd ais een

afwijzende beschikking.

Artikel 31 (termijnen in verband met zaterdag, zondag en feestdagen)

Onder deze wet geidt net ais binnen het bestuursrecht van Nederiand en Aruba dat als een termijn

eindigt op een zaterdag, zondag of een aigemeen erkende feestdag deze wordt veriengd tot en

met de eerstvoigende dag die niet een zaterdag, zondag of feestdag is. In het tweede lid is

bepaaid dat onder het begrip 'algemene erkende feestdag' alie feestdagen worden valien die

genoemd zijn in de Aigemene termijnenwet en de Algemene termijnenverordening van Aruba.

Artikel 32 (rechtsbescherming)

Het eerste lid van dit artikel bepaalt dat tegen een beschikking tot subsidieveriening, een

beschikking tot subsidievaststeiiing en tegen de afwijzing daarvan door een beianghebbende

beroep kan worden ingesteid. De beianghebbende moet zich als deze gebruik wil maken van dit

beroepsrecht binnen zes weken na de dag waarop de beschikking is gegeven wenden tot het

Gerecht in eerste aanleg van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curasao, Sint

Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. In het tweede lid is geregeld dat tegen de

uitspraak van het Gerecht in eerste aanleg hoger beroep kan worden ingesteid bij hetzelfde

Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curagao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint

Eustatius en Saba. Het Gemeenschappelijk Hof zal hierbij afhankelijk van de voorliggende casus de

regels hanteren die in de Landsverordeningen van Aruba, zijn opgenomen over het administratief

beroep.

§4.5 Verscherpt financieel toezicht op de uitgaven van de landen

Artikel 33 (instelling verscherpt financieel toezicht)

Voor een toelichting op de instelling van verscherpt financieel toezicht zij verwezen naar paragraaf

3.8 van het algemene deel van deze memorie van toelichting.

Artikel 34 (onthouding goedkeuring)

Daar waar verscherpt financieel toezicht is ingesteid op (een deel van) de uitgaven van Aruba, kan

de in het kader van dit verscherpte toezicht vereiste goedkeuring alleen worden onthouden

wegens strijd met het recht of strijd met het algemene financiele belang.

Strijd met het recht ziet primair op strijd met het in deze rijkswet en de Rijkswet Aruba financieel

toezicht bepaalde (of, zolang deze wet niet in werking is, op strijd met de Landsverordening Aruba
financieel toezicht en het Protocol Aruba Nederland 2019-2021) en ziet eveneens op strijd met de
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eigen begroting. Dit laat onverlet dat er ook andere juridische grenzen kunnen zijn waaraan door

het College Aruba financieel toezicht kan worden getoetst.

Strijd met het algemene financiele belang ziet op het financiele belang van Aruba. Met het gebruik

van deze term wordt beoogd aan te sluiten bij vergelijkbare regelingen in Nederlandse wetgeving,
zoals de Gemeentewet en de Provinciewet.

Het tweede lid voorziet erin dat onthouding van goedkeuring alleen plaatsvindt nadat met het

bestuur van Aruba overleg heeft plaatsgevonden. Het is echter logischerwijs niet gekoppeld aan de

instemming van het bestuur.

Artikel 35 (beleidskader)

Artikel 35 voorziet in het vaststellen van een beleidskader ingeval verscherpt financieel toezicht

wordt ingesteld. Dit geschiedt ten behoeve van een effectieve en doelmatige toepassing van dit

toezicht. Met het oog daarop kan in het beleidskader worden vastgelegd op welke wijze Aruba de

voor de uitoefening van deze taak benodigde informatie aanlevert. Verder kan een nadere

precisering worden gegeven van de uitgaven die voor goedkeuring moeten worden voorgelegd. Uit

doelmatigheidsoogpunt kan hierin bijvoorbeeld worden vastgelegd dat uitgaven onder een bepaald

bedrag geen goedkeuring behoeven. Verder zal het beleidskader logischerwijze preciseren in welke

gevallen sprake is van dringende spoed als bedoeld in artikel 37.

Het vaststellen van het beleidskader laat onverlet dat Onze minister bevoegd is beleidsregels uit te

vaardigen op grond van artikel 10 van dit voorstel van rijkswet jo. artikel 21 van de Kaderwet

zelfstandige bestuursorganen. Als Onze minister van die bevoegdheid gebruik maakt, zal het

beleidskader daarmee in overeenstemming moeten zijn, dan wel worden gebracht.

De procedure voor totstandkoming van het beleidskader is eveneens in dit artikel beschreven.

Artikel 36 (termijnen)

De in dit artikel gestelde termijn voor het verlenen van goedkeuring is bewust kort gehouden om

te voorkomen dat het land onnodige vertraging ervaart bij het doen van uitgaven. Voorts is

voorzien in een lex silencio positive, in die zin dat de goedkeuring is verleend zodra de gestelde

termijn is verlopen. Voor het geval het orgaan meer tijd nodig heeft voor een beoordeling van een

uitgave, kan zij de termijn eenmalig verdagen (tweede lid).

Artikel 37 (dringende spoed)

In gevallen van dringende spoed moet het mogelijk zijn dat Aruba een uitgave doet zonder dat

daarvoor goedkeuring is verleend (expliciet dan wel door middel van het verstrijken van de

termijn). Het beleidskader als bedoeld in artikel 35 geeft logischerwijze nadere precisering van

deze dringende spoed, waaronder mede begrepen de feiten en omstandigheden die ertoe nopen

dat deze dringende spoed het doen van een niet-goedgekeurde uitgave rechtvaardigt.

Artikel 38 (opschorting steunverlening)

Voor een toelichting op de in dit artikel geregelde opschortingsbevoegdheid zij verwezen naar

paragrafen 3.7 en 3.8 van het algemene deel van deze memorie van toelichting.

Artikel 39 (beeindiging toezicht)

Voor een toelichting op de in dit artikel geregelde beeindiging van het verscherpte toezicht zij

verwezen naar paragraaf 3.8 van het algemene deel van deze memorie van toelichting.

Artikel 40 (kroonberoep)

36



Voor een toelichting op het in dit artikel geregelde kroonberoep zij verwezen naar hoofdstuk 4 van

het algemene deel van deze memorie van toelichting.

HOOFDSTUK 5 SLOTBEPALINGEN

Artikel 41 (inwerkingtreding, verval en beeindiging)

De werkzaamheden van het Caribisch orgaan voor hervorming en herstel hebben een tijdelijk

karakter. Met het oog hierop bevat het wetsvoorstel een horizonbepaling: deze consensusrijkswet

vervalt zes jaar na inwerkingtreding ervan. Verlenging is mogelijk, zij het alleen in onderlinge

overeenstemming en telkens voor een periode van twee jaar.

Voortijdige beeindiging van deze consensusrijkswet wordt mogelijk gemaakt door lid 3. De regeling

hiervan is zodanig vormgegeven dat aan geen van de deelnemende landen een eenzijdig

opzegrecht toekomt.

Artikel 43 (overgangsbepaling)

Op enkeie plaatsen wordt in dit voorstel verwezen naar de Landsverordening Aruba financieel

toezicht en/of het Protocol Aruba Nederland 2019-2021. Het is echter de bedoeling dat deze

regelingen worden vervangen door een Rijkswet Aruba financieel toezicht, die gelijktijdig met dit

voorstel in procedure wordt gebracht. Daarom is het noodzakelijk om een overgangsbepaling op te

nemen. In A en B regelt deze overgangsbepaling allereerst dat artikel 1 en artikel 33, eerste lid, in

terminologisch opzicht worden aangepast, als de Rijkswet Aruba financieel toezicht in werking

treedt. In de tweede plaats voorziet deze bepaling, zoals reeds in paragraaf 3.7.1 van het

algemeen deel is beschreven, in de invoeging van een artikel met betrekking tot het aangaan van

geldleningen op de kapitaaldienst. Na inwerkingtreding van de Rijkswet Aruba financieel toezicht

kunnen dergelijke leningen worden aangetrokken via de lopende inschrijving van de Nederlandse
Staat.

Het rechtsgevolg dat in het tweede l id van artikel 40a wordt verbonden aan een negatieve

beoordeling door de Caribisch orgaan voor hervorming en herstel met betrekking tot het

voornemen tot het aantrekken van een geldlening door het bestuur van Aruba ziet alleen toe op

leningen via deze lopende inschrijving. Het staat Aruba formeel gesproken in een dergelijk geval

vrij om te proberen een buitenlandse geldlening aan te trekken. Op grond van artikel 29 Statuut

geschiedt het aantrekken van een dergelijke lening echter in overeenstemming met de regering

van het Koninkrijk. Het tweede lid van deze bepaling in het Statuut formuleert als regel dat de

Rijksministerraad zich met een buitenlandse geldlening verenigt, tenzij de belangen van het

Koninkrijk zich daartegen verzetten. Of van dit laatste sprake is, vergt een eigenstandige afweging

van de Rijksministerraad, die normaal gesproken gepaard gaat met de nodige terughoudendheid.

Zolang deze rijkswet van kracht is, ligt het evenwel in de rede dat genoemde belangen van het

Koninkrijk worden beoordeeld tegen de achtergrond van het stelsel hiervan.
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Rijkswet van [datum], houdende regels omtrent de instelling van het Caribiseh oQrgaan

voor hervorming en herstel in Aruba (jRijkswet 0€a«biseh-srgaan voor hervorming en

herstel Arubai) - ' Commented [RJWvl]: Mocht Curagao en/of Sint
Maarten zich willen verbinden aan de rijkswet,
dan wordt achter 'Aruba' de naam van het

betreffende land toegevoegd. Het adjectief
'Caribisch' blijft dan dus achterwege maar er
komen geen aparte organisaties tot stand.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz.
enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

AIzo Wij in overweging genomen hebben, dat de regeringen van Nederland en Aruba zijn

overeengekomen dat in een wet op grond van artikel 38, tweede lid, van het Statuut voor het

Koninkrijk der Nederlanden een zelfstandig bestuursorgaan wordt ingesteld dat met het oog het

welzijn van de bevolking van Aruba ondersteuning zal bieden bIj het doorvoeren van hervormingen

van bestuurlijke aard, het reallseren van duurzame en houdbare overheldsfinancien en het

versterken van de weerbaarheid van de economie In deze landen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, en

met gemeen overleg der Staten-Generaal, de bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in

acht genomen zijnde, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij
deze:

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 (begripsbepalingen)

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt, tenzij anders bepaald, verstaan onder;
bestuur: het

minIsterraad-van-het“Iand“Art)ba-;i

ji

- ' ■ Commented [RJWv2]: Het voorstel maakt geen
onderscheid tussen de privaatrechtelijke
rechtspersoon en het publiekrechtelijke orgaan.
Dat staat haaks op Aanwijzing voor de
regelgeving 5.11. Voorstel is om dit onderscheid
wel te maken en in art. 7 e.v. van 'bestuur' te

spreken. (Een alternatief voor 'bestuur' is
'directie'.) De voor weg voor bantering van de
term 'bestuur' wordt vrijgemaakt door het
schrappen van de term 'bestuur' als verwijzing
naarde ministerraad van ALIA.

i/ngef>-herste/r-het-Garibiseh-6rgaaR-weor4iervormiH§'efl-hefstel7

College Aruba finandeel toezicht: het College Aruba financieel toezicht, genoemd in artikel 2,

eerste lid, van de Landsverordening Aruba financieel toezicht;

landspakketten: de landspakketten, bedoeld in artikel 5, eerste lid;
Onze Minister: Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

iroaan voor hervorming en herstel Aruba, bedoeld in artikel 2:

overheidsorgaan: een bij of krachtens de Staatsregeling van Aruba of onderlinge regeling in de zin

van artikel 38 Statuut ingesteld bestuursorgaan of andere instantie die met openbaar gezag is

bekleed;

overheidsbedrijf: een onderneming met privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid, niet zijnde een

personenvennootschap met rechtspersoonlijkheid, waarin een publiekrechtelijke rechtspersoon, al
dan niet tezamen met een of meer andere publiekrechtelijke rechtspersonen, in staat is het beleid

te bepalen, in de zin van artikel 25g, tweede lid, van de Mededingingswet, dan wel een

onderneming in de vorm van een personenvennootschap, waarin een publiekrechtelijke

rechtspersoon deelneemt;

plan van aanpak: een plan van aanpak als bedoeld in artikel 21;

projecten en maatregeien: de projecten en maatregelen, bedoeld in artikel 4, onder a en b;

Statuut: Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden,

Vraaan:

Commented [RJWv3]: In verband met
bovenstaande opmerking te overwegen om
'Orgaan' te vervangen door acroniem (OHHA;
vgl in NL bijv COA of NIWO) of'Organisatie'.

HOOFDSTUK 2 HET CARIBISCH ORGAAN VOOR HERVORMING EN HERSTEL ARUBA

§2.1 Instelling en taken
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Artiket 2

1. Er is een OCaribisch orgaan voor hervorming en herstel,

2. Het OeaFibisch orgaan voor hervorming en herstei Aruba is gevestigd in Den Haag.

3. Het OGaribisch orgaan veer-her-vOFming-en4)eFst-el-bezit rechtspersoonlijkheid naar Nederiands
recht,

4. De Kaderwet zeifstandige bestuursorganen is op het 0(

overeenkomstige toepassing.

voor hervorming en herstel Aruba^

n

Artikel 3 (doel)

Het Garibtseh-oOrgaan voor hervorming en herstei heeft ten behoeve van het weizijn van de
bevolking van Aruba tot doei om in Aruba te bevorderen dat hervormingen van bestuuriijke aard

worden doorgevoerd, duurzaam houdbare overheidsfinancien worden gereaiiseerd en de

weerbaarheid van de economie wordt versterkt, met inbegrip van de rechtsstateiijke inbedding die

daarvoor nodig is.

Artikel 4 (taken)
1. Het

a. de ondersteuning van en het toezicht op de ontwikkeiing en uitvoering van projecten en

maatregeien door overheidsorganen en overheidsbedrijven van Aruba met betrekking tot de in

deze wet en in iandspakketten bepaalde onderwerpen;

b. het initieren, bevorderen en uitvoeren van projecten met betrekking tot de in deze wet en in

Iandspakketten bepaalde onderwerpen;

c. het op aanvraag verstrekken in Aruba van subsidies aan burgers en privaatrechtelijke

rechtspersonen, met inbegrip van overheidsbedrijven, dan wel het deelnemen in het

aandelenkapitaal in privaatrechtelijke rechtspersonen, met inbegrip van overheidsbedrijven;

d. het instellen van verscherpt financieel toezicht, indien aangewezen, op Aruba.

2. De uitoefening van de taken, bedoeld in het eerste lid, heeft in ieder gevai betrekking op:

a. de overheid;
b. de financien

c. economische hervormingen;

d. de zorg;

e. het onderwijs;

f. het versterken van de rechtsstaat; en

g. de infrastructuur.

in voor hervorming en herstel heeft tot taak:

Artikel 5 (Iandspakketten)
1. In het kader van het doel. bedoeld in artikel 3. worden Sde onderwerpen, bedoeld in artikel 4,

tweede lid, en de projecten en maatregeien, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder a en b, wer-dcn

op hoofdlijnen uitgewerkt in een of meer iandspakketten. Deze Iandspakketten worden als

onderlinge regeling tussen Nederland en Aruba gesloten op grond van artikel 38, eerste lid, van het
Statuut.

2. Bij of krachtens de Iandspakketten kan worden bepaald dat de ontwikkeiing en uitvoering van

projecten en maatregeien geschiedt zonder ondersteuning en toezicht door het Garabiseh-eOrgaan

vooi^hervorming-en-herstel.

Artikel 6 (samenwerking)

1. Het Gaf-tbiseh-eO rga an voer-hervormlng cn herstei-kan met het oog op de uitvoering van zijn

taken samenwerken met insteilingen en organen van instellingen van de Europese Unie en andere

volkenrechtelijke organisaties en met instellingen en organen van instellingen van Nederland en

andere landen binnen het Koninkrijk met een ontwikkelings-, financierings-, toezichts- of algemene

bestuurstaak. In voorkomend gevai stelt het

desbetreffende instelling of organisatie een samenwerkingsprotocol op.
2. Het

gezamenlijk met het College Aruba financieel toezicht in het belang van het efficient en effectief

n vooF-heivor-m+ng-en-herstekmet de

in vooF-hervormingenherstelstelt, in overeenstemming met Onze Minister,
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uitoefenen van de bevoegdheden, bedoeld in de paragrafen 4.5 en 4.6, een samenwerkingsprotocol
vast.

§2.2 Inrichting en samenstelling

Artikel 7 (samenstelling, benoeming en besluitvorming)

|l. Het Garibiseh-oOrgaan heeft een bestuur.l " ' Commented [RJWv4]: Indian akkoord met deze
voorgestelde aanpassing hiermee nog de MvT in
lijn brengen.

bestuur bestaat uit drie leden, onder wie de voorzitter.

32. De voorzitter vertegenwoordigt het GahtHseh-eOrgaan voor-herver-ming-err herstebin en buiten
rechte.

43. Benoeming van de leden vindt plaats op grond van de deskundigheid die nodig is voor de
en op grond vanuitoefening van de taken van het

maatschappelijke kennis en ervaring.
54. De ieden worden door Onze Minister benoemd voor een periode van drie jaar en kunnen

eenmaal worden herbenoemd voor eenzelfde oeriode. iOnze Minister overleqt met Onze Minister

van Aioemene Zaken van Aruba over de eisen die aan de te benoemen ieden worden gesteld met

betrekkino tot de vervullina van hun funetie. |
65. Het

Ais de stemmen staken, geeft de stem van de voorzitter de doorslag.

lur besiist bij meerderheid van stemmen
- ■ Commented [RJWvS]: Overlegverplichting MinBZK

mbt profielschets + 'bestuur' vervangen..

Artikel 8 (incompatibiliteiten)
Onverminderd de artikelen 9 en 13, eerste lid, van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen kan

een iid van het Gaf+biseh-orgaaFn/eei^her-vermirrg-en-heFstetbestuur niet tevens zijn:

a. Gouverneur;

b. minister of staatssecretaris;

c. commissaris van de Koning of gedeputeerde;
d. lid van de Staten-Generaal of van de Staten van Aruba;

e. burgemeester of wethouder dan wei gezaghebber of eilandgedeputeerde;
f. lid van de Raad van Advies van Aruba;

g. iid van of staatsraad bij de Raad van State van het Koninkrijk;
h. iid van de Algemene Rekenkamer van Aruba of van Nederland;
I. ombudsman of substituut-ombudsman van een van de landen of van Nederland;

>zlcht dan wel van het College financieel toezicht Curacaovan

en Sint Maarten: of I
k. ambtenaar bij een ministerie of een daaronder ressorterende instelling, dienst of bedrijf van
Aruba of van Nederland.

' ' Commented [RJWv6]: Incompatibiliteit
lidmaatschap C(a)ft

Artikel 9 (bestuursreglement)

1. Het Garibisetn3f§asn voor'hervormmg-en-herstetbestuur stelt een bestuursreglement vast.

2. Het bestuursreglement wordt bekendgemaakt in de Staatscourant en de Landscourant van
Aruba.

Artikel 10 (beleidsregels)

Onverminderd artikei 21, tweede lid, van de Kaderwet zeifstandige bestuursorganen worden

beieidsregels met betrekking tot de taakuitoefening door het

in de Landscourant van Aruba.

§2.3 Ambtelijke dienst

Artikel 11 (de ambtelijke dienst)

1. Het Garibiseh-orgaan-veor-her-v-erming en berstetbestuur wordt ondersteund door een ambtelijke
dienst.

2. De ambteiijke dienst staat onder leiding van een algemeen secretaris.

Artikel 12 (incompatibiliteiten)
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1. De algemeen secretaris noch een van de medew/erkers van de ambtelijke dienst is lid van het

Garibiseh-OFgaan-voor-hervor-ming-en-hensteibestuur.

2. De algemeen secretaris noch een van de medewerkers van de ambtelijke dienst vervult

nevenfuncties die ongewenst zijn met het oog op een goede vervulling van zijn functie of de

handhaving van zijn onafhankelijkheid of van het vertrouwen daarin.

3. De algemeen secretaris of de medewerker van de ambtelijke dienst meldt het voornemen tot het

aanvaarden van een nevenfunctie anders dan uit hoofde van zijn functie aan het Garibisch orgaort

v0or-4reFvcH=ffltH§-en4(€FStelbestu!Jr.

§2.4 Toelating

Artikel 13 (toelating)
De leden van het Gafibiseh-or-aaan-ve&r-heFverFTHma-en-herstelbestuur en de algemeen secretaris

en de medewerkers van de ambtelijke dienst die het GaribiseheF§aafMfeoF-hei=vsr-mtn§-en

hefstelbestuur ondersteunt, hun echtgenoten of geregistreerde partners en minderjarige kinderen

voor zover zij met hen een gemeenschappelijke huishouding voeren, zijn van rechtswege

toegelaten tot Aruba, Aan de leden, de algemeen secretaris en de medewerkers van hetGardbtseh

eOrgaan veoH^efVOFmtng-en-herstet-alsmede hun echtgenoten of geregistreerde partners en

minderjarige kinderen worden geen nadere voorwaarden gesteld voor de uitoefening van een

beroep of het verrichten van arbeid.

'oor hcrvoFmtng en horstd§2,5 Financiering

Artikel 14 (bezoldiging en overige apparaatsuitgaven)

De bezoldiging van de leden van het Gar^biseh-orgaan voor- de

bezoldiging van de algemeen secretaris en de medewerkers van de ambtelijke dienst, alsmede de

bekostiging van de overige apparaatsuitgaven komen ten laste van de begroting van Onze Minister.

§2.6 Jaarversiag en uitvoeringsrapportage

Artikel 15 (jaarversiag)

1. Bij de toepassing van artikel 18, tweede lid, van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

wordt het jaarversiag mede gezonden aan het bestuur en aan de Staten van Aruba.

'2. Voordat het iaarverslaa wordt verzonden, stelt het Orgaan Onze Minister van Aldemene Zaken

van Aruba.in de gelegenheid zijnzienswjjze, naar voren te brengem |
3. Onze Minister zendt het jaarversiag aan Onze Ministers die het aangaat.

' ' Commented [RJWv7]: Hoor en wederhoor + term
'bestuur' vervangen

Artikel 16 (uitvoeringsrapportage)
1. Het i-voor hervorming-en-herstet verstrekt ieder halfjaar, en zo nodig

tussentijds op verzoek van Onze Minister, een uitvoeringsrapportage over de uitvoering van de

verplichtingen die bij of krachtens deze wet op Aruba rusten aan Onze Minister.

a. Voordat een uitvoeringsrapportage wordt verstrekt. stelt het Orgaan Onze Minister van

Algemene Zaken van Aruba in de gelegenheid ziin zienswiize naar voren te brenaen. | ' ' Commented [RJWvS]: Hoor en wederhoor + term
'bestuur' vervangen

HOOFDSTUK 3 MIDDELEN EN STEUN

Artikel 17 (middelen ter beschikking van het

IIUI 9L<JI J

1. Onze Minister stelt financiele middelen ter beschikking die het Gatabiseh-eOrgaan-veer

■hervorming

a. in Aruba kan inzetten ten behoeve van de uitoefening van zijn taken, bedoeld in artikel 4, eerste
lid, onder a, b en c; en
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kan verstrekken ter dekking van in zijn begrotingb, als liquiditeitssteun aan

opgenomen noodzakelijke uitgaven op de gewone dienst,

2, Onze Minister kan, in overleg met Onze Ministers die bet aangaat, vaststellen waaraan de

financiele middelen, bedoeld in het eerste lid, door het

herstel moeten worden besteed.

n voor hervorming en

3. Onze Minister sluit periodiek met Onze Minister van Alnemene

Aruba een overeenkomst over de hoogte en de aard van de financiele middelen, bedoeld in het
eerste lid.

4. Als het Caribisch orgaan voor hervorming en herstel in het jaarverslag of een

uitvoeringsrapportage oordeelt dat Aruba zich onvoldoende inspant om de verplichtingen na te

komen die bij of krachtens deze wet op Aruba rusten, kan de ministerraad van Nederland door

tussenkomst van Onze Minister beslissen om het ter beschikking stellen van financiele middelen

aan het Oai4bisch Qraaen-veer-herverFm-na-efr-hefStetOrQaan met betrekking tot Aruba geheel of

gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten.

5, In afwijking van het bepaalde in het vierde lid kan de ministerraad van Nederland door

tussenkomst van Onze Minister zonder een daartoe strekkend advies van het Caribisch orgaan voo

hervormifraenherstelOrgaan beslissen om het ter beschikking stellen van financiele middelen aan

het Gar4biseh-or-§aan-.vQOF+iervor-min§-en-hefSte)0!XLaan met betrekking tot Aruba geheel of

gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten, indien een zwaarwegend belang dit vergt,
6. Voordat de ministerraad van Nederland een beslissing neemt als bedoeld in het vierde en vilfde

lld,.jje!t_deze Onze, Minister van Algemene Zaken van. Aruba LoJe geJegen
voren te brenaen. Indien een zienswilze naar voren is gebracht, verwMst de motiverina van de

beslissing naar hetaeen in de zienswiize aan de orde is gekomen

Vi

L ' ' Commented [RJWv9]: Hoor en wederhoor +

motiveringsverplichting
Artikel 18 (aanwijzing deskundigen)

1. Onze Ministers die het aangaat wijzen, in overeenstemming met Onze Minister, op verzoek van
het Cardbischorgaan^eei^heFvor-m-ing-en-heFSteiOroaan een of meer onder hen ressorterende

deskundigen aan die, met inachtneming van de door of namens het Caribisch orgaan voor

hervorming-emherstelOrgaan gegeven instructies, het

hersteiOroaan biJ het verrichten van zijn taken bijstaan.

2. De deskundigen, aangewezen op grond van het eerste lid, vallen voor zover zij het Caribisch

ergaan-voer-hervorming-en herstelOrgaan bijstaan bij het verrichten van zijn taken onder de

verantwoordelijkheid van het Garibisetvofgaan-voor-herverm+ng-^n-heFStelOrgaan.

HOOFDSTUK 4 BEVOEGDHEDEN

§4.1 Algemeen

Artikel 19 (verstrekking van gegevens en inlichtingen en verlening van medewerking)

leder overheidsorgaan en overheidsbedrijf van Aruba verstrekt op verzoek van het Car+blseh

ergaan^veochervorming en herstelOrgaan de gegevens en inlichtingen die het Garibiseb-crgaan

voo-ehervorming en herstelOrgaan nodig heeft voor de uitoefening van de taken, bedoeld in artikel

4, eerste lid, onder a, b en d, en verleent iedere medewerking waar het Caribisch or-gaan voor
in verband hiermee om verzoekt.

§4.2 Projecten en maatregelen van overheidsorganen en overheidsbedrijven

Artikel 20 (ondersteuning van projecten en maatregelen)

Voor de uitvoering van de taak, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder a, kan het Cartbiseb-&Fgaaft
veecbervoFfrHna-en-herctelOraaan:

a. direct of indirect financiele middelen verstrekken;

b, deskundigheid en uitvoeringscapaciteit ter beschikking stellen; en

c. overheden en overheidsbedrijven doorlichten.
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Artikel 21 (plan van aanpak)

1. Het Gaptbiseh orgaan ■v0SF-her-veFmi-H§-eFi-hefStetOrga.an kan, met inachtneming van de in de
iandspakketten bepaalde hoofdlijnen, in overleg met de overheidsorganen en overheidsbedrijven
die het aangaat een plan van aanpak opstellen voor de ontwikkeling en uitvoering van een project
of maatregel.
2. Een plan van aanpak bevat, voor zover relevant, in ieder geval:
a. een beschrijving van de aard van de steunverlening, bedoeld in artikel 20;
b. een beschrijving van de te bereiken doelen, op te leveren producten en bijbehorende
actiepunten;
c, een begroting;
d, het tijdpad;
e. een overzicht van benodigde deskundigheid en uitvoeringscapaciteit;
f. een overzicht van vereiste regelgevende handelingen.
3. Het Gaffbtseh-ergaan voep4ver“VeFmin§-en-heFStefOrgaan zendt een plan van aanpak terstond aan
de overheidsorganen en andere partijen die het aangaat, aismede aan Onze Minister en aan Onze
Ministers die het aangaat.

Artikel 22 (aanwijzing)
Onze Minister kan, binnen de daartoe in de Iandspakketten bepaalde hoofdlijnen, in overleg met
Onze Ministers die het aangaat het
aanwijzing geven met betrekking tot een plan van aanpak voor de ontwikkeling en uitvoering van
een project of maatregel door overheidsorganen.

een

Artikel 23 (opschorting steunverlening)
1. Het Garihisch-eraaan-voOF-hefver-fFiing-en-heFstefOraaan kan de steunverlening, bedoeld in
artikel 20, geheel of gedeeltelijk opschorten als het betrokken overheidsorgaan of overheidsbedrijf,
naar het oordeel van het GaF+btseh-ergaan-voor-herverFFH-ng-eri-heFstelOrgaan:
a. een project of maatregel niet tijdig uitvoert;
b. een project of maatregel niet op de in de Iandspakketten overeengekomen of in een plan van
aanpak nader uitgewerkte wijze uitvoert; of
c. nalaat de gegevens en inlichtingen te verstrekken dan wel de medewerking te verlenen, bedoeld
in artikel 19.

2. Voordat het GaribisEh-oFgaaFHvooF+iervorming-eFHaersteiOrgaan  een besluit neemt tot het

geheel of gedeeltelijk opschorten van de steunverlening, stelt dit het betrokken overheidsorgaan of
overheidsbedrijf in de gelegenheid zijn zienswijze naar voren te brengen.
3. Het Garibiseh'OFgaan^Feer-heFveFmiRg-erhheFStet.Oraaan voert het besluit tot het geheel of
gedeeltelijk opschorten van de steunverlening niet uit dan nadat een in het besluit genoemde
termijn is verstreken, waarbinnen het betrokken overheidsorgaan of overheidsbedrijf alsnog aan
zijn verpl ichting heeft kunnen voldoen.
4. Van een besluit tot het geheel of gedeeltelijk opschorten en van het voornemen tot het nemen

van een dergelijk besluit worden het betrokken overheidsorgaan of overheidsbedrijf en Onze
Minister schriftelijk in kennis gesteld.

Artikel 24 (voorziening)
Als het besluit tot het geheel of gedeeltelijk opschorten van steunverlening, bedoeld in artikel 23,
er niet toe heeft geleid dat het betrokken overheidsorgaan of overheidsbedrijf het project of de
maatregel alsnog op de in het landspakket of een plan van aanpak vastgestelde wijze uitvoert of de
gevraagde medewerking alsnog verleent, kan het Gan-bteeh-orgaan-voor-heF-verm-ing-en
herstetOrgaan de Raad van Ministers van het Koninkrijk door tussenkomst van Onze Minister

gemotiveerd adviseren tot het treffen van een voorziening uit kracht van het Statuut.

§4.3 Projecten

Artikel 25 (projectuitvoering)
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Voor de uitoefening van zijn taak, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder b, kan het
veoH^rveffmfla-en lhefStelOraaan. voor zover redeliikerwiis mogeliik na overleo met Onze

Ministers van Aruba die het aanoaat: [
a, projecten ontwikkelen en beheren;

b. opdracht verlenen voor het leveren van goederen of diensten; en

c, deeinemen in aandelenkapitaal.

— ' - Commented [RJWvIO]: Hoor en wederhoor

Artikel 26 (instemming)

Het GaKibiseh“eF§aan“Voor--her-vsfn=iin§-en4»efSt-etOrgaan behoeft bij de uitoefening van zijn taak,

bedoeld In artikel 4, eerste lid, onder b, voorafgaande instemming van Onze Minister, in overleg

met Onze Minister van Financien voor:

a, het oprichten van dan wel deeinemen in een rechtspersoon;

b. het verstrekken aan een privaatrechtelijke rechtspersoon van eigen vermogen, leningen met

wezenlijke kenmerken van eigen vermogen of garanties ten aanzien van de omvang van het eigen

vermogen.

Artikel 27 (aanwijzing)

Onze Minister kan, binnen de daartoe in de landspakketten bepaalde hoofdlijnen, in overleg met

Onze Ministers die het aangaat het Gartbiseh-ergaan-veen-herverming-enherstelOrgaan een

aanwijzing geven met betrekking tot het initieren, bevorderen en uitvoeren van projecten.

§4.4 Subsidies en deelnemingen

Artikel 28 (subsidies en deelnemingen)
1. Bij regeling van Onze Minister kunnen over de verstrekking van subsidies en het deeinemen in

aandelenkapitaal, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder c, regels worden vastgesteld met

betrekking tot in ieder geval:

a. de nadere bepaling van de activiteiten;

b. het bedrag of de wijze waarop het bedrag wordt bepaald;

c. de voorwaarden;

d. de verplichtingen;

e. de verantwoording;

f. de betaling; en

g. een subsidieplafond.

2. Voor zover daar niet bij regeling van Onze Minister in wordt voorzien, kan het Garfbtoeh-ofgaan

veer-her-ver-mtfl§-en-her-stetOj:gaan met betrekking tot de verstrekking van subsidies en het

deeinemen in het aandelenkapitaal beleidsregels stellen over onder meer de onderwerpen

genoemd in het eerste lid, onder a tot en met g. Als na vaststelling van de beleidsregels toch bij

ministeriele regeling hierover regels worden gesteld, worden de beleidsregels daarmee in

overeenstemming gebracht dan wel ingetrokken.

3. Op de verstrekking van subsidies is titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht van

overeenkomstige toepassing.

Artikel 29 (begripsbepalingen)

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder;

beschikking: een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan  inhoudende een publiekrechtelijke

rechtshandeling die niet van algemene strekking is, met inbegrip van de afwijzing van de aanvraag

daarvan;

belanghebbende: degene wiens belang rechtstreeks bij een beschikking is betrokken;

aanvraag: een verzoek van een belanghebbende, een beschikking te nemen.

Artikel 30 (beslistermijn)

1. Het Garibiseh'-ofgaan-veorteFvoFFHmg-emherstelOrgaan beslist binnen acht weken op een

aanvraag om een subsidiebeschikking.

7



2. Als een beschikking niet binnen de in bet eerste lid bepaalde termijn kan warden gegeven, deelt

het Garibfseb^FgaaR-voopbierverfning-en-berstelOrgaan dit mee aan de aanvrager en noemt deze

een zo kort mogelijke termijn waarbinnen de beschikking wel tegemoet kan worden gezien.

3. Het uitblijven van een beschikking binnen de in het eerste lid gestelde termijn of de termijn die

op grand van het tweede lid door het Garibisch-or-gearr-veoi^heFVOFmiHg en herstelOrgaan is

medegedeeld, wordt gelijkgesteld met een afwijzende beschikking.

Artikel 31 (termijnen in verband met zaterdag, zondag en feestdagen)

1. Een in deze wet gestelde termijn die op zaterdag, zondag of een algemeen erkende feestdag

eindigt wordt verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of feestdag
is.

2. Als algemeen erkende feestdagen gelden de feestdagen genoemd in artikel 3 van de Algemene

termijnenwet en artikel 3 van de Algemene termijnenverordening van Aruba.

Artikel 32 (rechtsbescherming)

1. Tegen een beschikking tot subsidieverlening en een beschikking tot subsidievaststelling staat

voor een belanghebbende gedurende zes weken na de dag waarop de beschikking is gegeven

rechtstreeks beroep open bij het Gerecht van eerste aanleg van het Gemeenschappelijk Hof van

Justitie van Aruba, Curagao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

2. Tegen de uitspraak van het Gerecht van eerste aanleg, bedoeld in het eerste lid, kan hoger
beroep worden ingesteld bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curagao, Sint

Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

3. Als het Gerecht van eerste aanleg bij het beroep van oordeel is dat het besluit, bedoeld in het

eerste lid, in strijd is met de wet dan wel bij afweging van alle daarbij betrokken belangen in

redelijkheid niet gerechtvaardigd is, verklaart hij het beroep gegrond.

4. De hoofdstukken III, IV en V van de Landsverordening administratieve rechtspraak van Aruba

zijn van overeenkomstige toepassing.

§4.5 Verscherpt finandeel toezicht

Artikel 33 (instelling verscherpt financieel toezicht)
1. Als het Garibiseh orpaan veer-her-vormina en-hersteiOrgaan van oordeel is dat Aruba zich

onvoldoende inspant om de verplichtingen na te komen die bij of krachtens deze wet dan wel de

Landsverordening Aruba financieel toezicht en het Protocol Aruba Nederland 2019-2021 op Aruba

rusten, kan dit, in overeenstemming met de raad van ministers van het Koninkrijk en het College

Aruba financieel toezicht gehoord, bepalen dat verscherpt financieel toezicht wordt ingesteld op

een deel of alle uitgaven van Aruba. Dit verscherpte financiele toezicht wordt uitgeoefend door het

College Aruba financieel toezicht.

2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kan de raad van ministers van het Koninkrijk op

voorstel van Onze Minister, nadat het Ga r-ibiseh- eraean vecn^heFvermmg eFrTteFStelOrg a a n en het

College Aruba financieel toezicht is gehoord, bepalen dat verscherpt financieel toezicht wordt

ingesteld op een deel of alle uitgaven Aruba, indien een zwaarwegend belang dit vergt.

j3. Voordat verscherpt financieel toezicht als bedoeld in het eerste l id wordt ingesteld. stelt het
. Indien eenOrgaan het bestuur van Aruba in de (

voren is aebracht. verwilst de motivering van het besluit naar hetoeen in de

zienswiize aan de orde is gekomen.i

4. Van de instelling van verscherpt financieel toezicht stelt het GaFibtseh-OFgaafi-veoRheFvoFmtng

in onderscheidenlijk de raad van ministers van het Koninkrijk door tussenkomst van

van Aruba schriftelijk in

in zienswiize n.

Onze Minister terstond
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1. Als het College Aruba financieel toezicht, na instelling van het verscherpte financiele toezicht,

bedoeld in artikel 33, eerste en tweede lid, oordeelt dat een uitgave in strijd is met het recht of

met het algemene financiele belang, kan het goedkeuring aan deze uitgave onthouden.

2. Onthouding van goedkeuring vindt niet plaats dan nadat aan Onze Minister van Aloemene

Zakenhet-best-uuf van Aruba gelegenheid tot overleg is geboden. Indien een overleg heeft

plaatsgevonden verwijst de motivering van het besluit naar hetgeen in het overleg aan de orde is

gekomen.

Artikel 35 (beleidskader)

Als verscherpt financieel toezicht wordt ingesteld als bedoeld in artikel 33, eerste en tweede lid,

stelt het College Aruba financieel toezicht in overeenstemming met het

hervermine-en-herstetOrgaan ten behoeve van een effectieve en doelmatige toepassing van dit
toezicht een beleidskader vast, Dit beleidskader wordt zo spoedig mogelijk bekendgemaakt aan
Onze Minister van Aloemene Zakenhet-besttwr van Aruba.

Artikel 36 (termijnen)

1. Als het College Aruba financieel toezicht niet binnen veertien dagen na het moment waarop een

land een uitgave heeft voorgelegd goedkeuring hieraan heeft onthouden, is de gevraagde

goedkeuring van rechtswege gegeven.

2. Het nemen van het besluit, bedoeld in artikel 34, eerste lid, kan eenmaal voor ten hoogste

veertien dagen worden verdaagd. Als het College het nemen van dit besluit verdaagt, stelt dit in

ieder geval voor het verstrijken van de termijn bedoeld in het eerste lid Onze Minister van

Aloemene Zakenhct bcstuur van Aruba in kennis.

Artikel 37 (dringende speed)

Na instelling van het verscherpte financiele toezicht, bedoeld in artikel 33, eerste en tweede lid,

kan Aruba in gevallen van dringende spoed een uitgave doen voordat deze uitgave door het

College Aruba financieel toezicht is goedgekeurd, He^Onze Minister van Aloemene Zakenbestottr

van Aruba stelt het College terstond van deze beslissing in kennis.

Artikel 38 (opschorting steunverlening)

1. Het £aribiscfv-0Fgaan“V00r4>erv0Fmin§ m-heFstelOroaan kan de steunverlening, bedoeld in

artikel 20, geheel of gedeeltelijk opschorten als:

a. Aruba, na instelling van het verscherpte financiele toezicht, bedoeld in artikel 33, eerste en

tweede lid, een financiele uitgave doet voordat deze door het College Aruba financieel toezicht is

goedgekeurd; of

b. het College Aruba financieel toezicht oordeelt dat Aruba ten onrechte artikel 37 heeft toegepast.
2. Voordat het Cartb-iseh-OFeeao-veeF-heFvermfne-en-herstefOraaan een besluit neemt tot het

geheel of gedeeltelijk opschorten van de steunverlening, stelt deze Onze Minister van Algemene

Zakenhct bcstuur van Aruba in de gelegenheid zijn zienswijze naar voren te brengen,

3. Van een besluit tot het geheel of gedeeltelijk opschorten en van het voornemen tot het nemen

van een dergelijk besluit, worden Onze Minister van Aloemene Zakenhct bcstuur van Aruba en

Onze Minister schriftelijk in kennis gesteld.

Artikel 39 (beeindiging toezicht)

1, Als het College Aruba financieel toezicht op basis van een uitvoeringsrapportage van oordeel is

dat de financiele uitgaven van Aruba waarop toezicht is ingesteld gedurende een kwartaal

rechtmatig en doelmatig zijn, kan dit het GaFibiseh-oFeean^foer herver-ming-en-hersteiOrgaan

adviseren om het toezicht te beeindigen,
2. Als het £aribis6tv6Feaaf0v-eeF-hefverm i-no-en- herstel 0rga a n het toezicht, bedoeld in artikel 33,

eerste en tweede lid, beeindigt, stelt dit terstond hiervan Onze Minister van Algemene Zakenhet

bestauf van Aruba en Onze Minister schriftelijk in kennis.

Artikel 40 (kroonberoep)
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1, Tegen het besluit, bedoeld in artikel 33, eerste en tweede lid, staat voor 'Onze Minister van
Alaemene Zakenhet-besfawf van Aruba oedurende yeertien dagen na yerzendJnjj van bet besluit
beroep open bij 0ns. De Raad van State van het Koninkrijk is belast met het voorbereiden van het

ontwerpbesluit inzake de beslissing op het beroep. 0ns besluit wordt in het Afkondigingsbiad van

Aruba bekend gemaakt en ter kennis van

en de Staten gebracht.

2. De Raad van State van het Koninkrijk kan bij de voorbereiding van het ontwerpbesluit, bedoeld

in het eerste lid, belanghebbenden, getuigen, deskundigen en tolken oproepen om tijdens het

onderzoek ter zitting te worden gehoord. De Raad stelt in ieder geval Onze Minister van Alaemene

Zaken van Arubahetbetrekkenbestuur in de gelegenheid te worden gehoord.

3. De artikelen 6;5, 6:6, 6:14, 6:15, 6:17, 6:21, 8:24, 8:25, 8:27 tot en met 8:29, 8:31, 8:32,

8:33 tot en met 8:36, eerste lid, 8:39, 8:50, 8:61 en 8:62 van de Algemene wet bestuursrecht zijn

van overeenkomstige toepassing.

4. Het ontwerpbesluit inzake de beslissing op het beroep, bedoeld in het eerste l id, is niet

openbaar.

5. Artikel 27d van de Wet op de Raad van State is van overeenkomstige toepassing. Het onderzoek

ter zitting is openbaar.

6. Het beroep schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht.

7. 0ns besluit wijkt niet af van het ontwerp, voor zover het advies van de Raad uitsluitend is

gebaseerd op rechtmatigheidsgronden, en voor het overige uitsluitend indien zwaarwegende, op

het in deze wet geregelde toezicht betrekking hebbende gronden daartoe aanleiding geven. Indien

0ns besluit afwijkt van het ontwerp wordt het in het Staatsbiad geplaatst met een rapport van

Onze Minister. Dit rapport bevat in ieder geval de argumenten op grond waarvan wordt voorgesteld

af te wijken van het ontwerp, alsmede het ontwerp zelf.
8. Als 0ns besluit strekt tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van het besluit, bedoeld ih artikel

33, eerste lid, voorziet het Gartbiseh-eroaanveer-herveraTHng-en-heFStetOraaan opnieuw in de zaak

met inachtneming van 0ns besluit. Indien gewenst kunnen Wij in de zaak voorzien,

9. Besluiten op grond van artikel 33, eerste en tweede lid, zijn niet vatbaar voor beroep op de

administratieve rechter op grond van de Landsverordening administratieve rechtspraak van Aruba

of de Algemene wet bestuursrecht. Dit geldt eveneens voor 0ns besluit, bedoeld in het eerste lid.
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Artikel 41 (inwerkingtreding, verval en beeindiging)

1. Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

2. Deze wet vervalt zes jaar na bet tijdstip van inwerkingtreding. Op verzoek van Nederland of

Aruba en in overeenstemming met Aruba onderscheidenlijk met Nederland kan zi] telkens met

twee jaar bij koninklijk besluit worden verlengd, Het koninklijk besluit wordt uiterlijk twee maanden

voor het verstrijken van deze termijn in het Staatsbiad, onderscheidenlijk het Afkondigingsbiad van

Aruba gepubliceerd.

3. In Nederland kan bij wet en in Aruba kan bij landsverordening  worden verkiaard, dat de in deze

wet vervatte onderlinge regeling op een eerder dan het in het tweede lid genoemde tijdstip dient te

worden beeindigd. Deze beeindiging geschiedt in overeenstemming met Aruba onderscheidenlijk
met Nederland.

Artikel 42 (tussentijdse wijziging)

Deze wet kan in onderling overleg tussentijds worden gewijzigd bij wet op grond van artikel 38,

tweede lid, van het Statuut.
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In artikel 1 wordt'Landsverordening Aruba financieel toezicht'vervanoen door'Riiksjwet. Aruba

financieel toezicht':

B

In artikel 33. eerste lid, wordt'Landsverordenina Aruba financieel toezicht en het protocol Aruba

Nederland 2019-2021'vervanoen door'Riikswet Aruba financieel toezicht'.

C

Na artikel 40 wordt een oaragraaf inaevoeod, luidende:

S 4.6 Leninaen

Artikel 40a (qeldleninqeni

1. Het Oroaan beoordeelt of het voornemen van Aruba tot het aantrekken van een aeldlenino past

binnen het benaalde in deze wet en bii of krachtens het landspakket. Ter wille van deze

beoordelin(

Riikswet Aruba financieel toezicht terstond aan het Oroaan.

2. Als het Oroaan oordeelt dat het voornemen van Aruba tot het aantrekken van een oeldlenina

niet oast binnen het beoaalde. bedoeld in het eerste lid, kan deze aeldlenina niet worden

aanoetrokken via de looende inschriivina van de Nederlandse Staat, bedoeld in artikel 16. zevende

lid, van de Riikswet Aruba financieel toezicht.

3. Voordat het Oraaan een oordeel oeeft als bedoeld in het tweede lid, stelt dit Onze Minister van

Financien van Aruba in de oeleaenheid ziin zienswiize naar voren te brengen.

4. Van een oordeel als bedoeld in het tweede l id en van het voornemen tot het oeven van een

deraeliik oordeel, worden Onze Minister van Aloemene Zaken van Aruba, het College Aruba

financieel toezicht. Onze Minister en Onze Minister van Financien schrifteliik in kennis oesteld.

biedoeidj nj cti kel 16 .va n_ deiOj

Artikel 44 (citeertitel)

Deze wet wordt aangehaald als: Rijkswet OSarlbiGeh orgaan voor hervorming en herstel Aruba.
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Lasten en bevelen dat deze in het Staatsbiad en in bet Afkondigingsbiad van Aruba zal worden

gepiaatst en dat aiie ministeries, autoriteiten, coiieges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de

nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

De Staatssecretaris van Binneniandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
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