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Financieel-economische kwesties in kader van het Protocol 2018
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Uw kenmerk

Geachte mevrouw Wever-Croes,

In de Rijksministerraad van 20 September jl. heb ik aangekondigd dat ik u
nogmaals een brief zou schrijven over het financieel toezicht op Aruba en de rol

daarbij van de Rijksministerraad. Ook al heeft u aangegeven de door de Staten
geamendeerde wijziging van de LAft niet ter vaststelling aan de gouverneur te

zullen voorleggen, zijn daarmee de afspraken uit het protocol nog niet op de
afgesproken wijze verwerkt. Cm die reden vraag ik u nogmaals mede namens de
voorzitter van de Rijksminsterraad, om zoals is afgesproken in het Protocol 2018,

artikel 14 van de LAft zo snel mogelijk aan te passen aan de normen uit het
Protocol 2018 zodat de Rijksminsterraad zijn rol op betekenisvolle wijze kan

vervullen. Ik verzoek u hiertoe uiterlijk in de Rijksminsterraad van 18 oktober

2019 een passend voorstel in te brengen. Indien u dat op prijs op zou stellen, zijn
mijn ambtenaren meer dan bereid om daarbij assistentie te verlenen.

Ondertussen heeft het College Aruba financieel toezicht de Rijksminsterraad

geadviseerd Aruba een aanwijzing te geven op grond van artikel 12, tweede lid,
van de LAft. Ik zai de Rijksministerraad dientengevolge een concept-besluit tot

het geven van een aanwijzing voorleggen. Ik streef ernaar behandeling daarvan
te laten plaatsvinden in de RMR van 18 oktober. Zoals in de LAft bepaald, wordt u
daarop vooraf de mogelijkheid geboden uw zienswijze te geven.

Mocht de RMR besluiten tot het overnemen van het advies van het CAft tot het

geven van een aanwijzing dan staat daar zoals u bekend op basis van de thans
geldende LAft beroep bij de Kroon tegen open. De Raad van State van het
Koninkrijk (RvS) is alsdan belast met de voorbereiding van het ontwerp-besluit
inzake de beslissing op het beroep. Daarbij kan dan onder meer de
(rechts)grondslag voor de aanwijzing worden beoordeeld.

Verder wil ik in het kader van uw reactie op mijn schrijven in verband met bericht

CAft inzake artikel 12, eerste lid LAft (uw kenmerk MAZ 4980) aangeven dat mijn
ambtenaren de samenwerking met hun collega's van de dienst Financien van

Aruba bij de uitwerking van de begrotingsregels uit het Protocol constructief
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hebben ervaren. De onduidelijkheden in de eerdere versle van de uitwerking van

de begrotingsregels 2018 (u\w kenmerk Min FEC/19/3827) zijn weggenomen. Voor
de uitwerking van de financiele verantwoordingsgrondslagen (uw kenmerk Min
FEC/19/3809) vraag ik mijn ambtenaren om een vergelijkbare vruchtbare
samenwerking te zoeken met uw ambtenaren van de Dienst Financien.
Ten aanzien van de personeelslastennorm blijf ik de lijn van het CAft volgen die
stelt dat het plafond van AWG 479 min. geldt voor het totaal van de
personeeislasten in 2019 inclusief Interim Begrotingsfonds Sociaal Crisisplan.
Deze lijn van het CAft is ook opgenomen in het bovengenoemde advies aan de
RMR om Aruba een aanwijzing te geven. Van belang onder meer in dit kader is, is
dat zowel Nederland als Aruba zich binnen en buiten de muren van deJreveszaal

beperkt tot het benoemen van de feiten en de daadwerkelijk gemaakte afspraken.
Communicatie die daaraan voorbijgaat, bemoeilijkt de samenwerking binnen de
Rijksministerraad onnodig.
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Ook wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken om aan te geven dat ik
akkoord ben met het voorstel van uw minister van Financien, Economische Zaken

en Cultuur tot vaststelling van de collectieve sector van Aruba voor de periode
2019-2021 (uw kenmerk Min FEC/19/P5018).

Tot slot heeft uw minister van Justitie, Veiiigheid en Integratie mij geinformeerd
over zijn zoektocht naar financieringsmogeiijkheden van de nieuwe penitentiaire
inrichting op Aruba. Reeds tijdens het bezoek van minister Oilongren en mij in
april jl. aan Aruba hebben we de suggestie gedaan de voorgenomen Request of
Expressions of Intent voor te ieggen aan het CAft, zodat reeds bij de uitvraag
rekening gehouden kan worden met de afspraken uit het Protocol 2018.

Hoogachtend,

De staatssectetaris van landse Zaken en Koninkrijksrelaties,

drs. R.W. Knops

Pagina 2 van 2


