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Onderwerp 

Advies over liquiditeitssteun Aruba 

 

Geachte heer Rutte, 

 

Met de brief van 1 april jl. informeert de minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties het College Aruba financieel toezicht (CAft) over de besluitvorming 

in de Rijksministerraad (RMR) van 27 maart 20201. Vanwege de Covid-19 crisis is in de 

RMR besloten dat Aruba op grond van artikel 23 lid 1 van de Landsverordening Aruba 

financieel toezicht (LAft) mag afwijken van artikel 14 lid 2 van de LAft en van het 

Protocol Aruba Nederland 2019-2021 van 22 november 2018 (hierna het protocol). Het 

CAft wordt verzocht te adviseren over de liquiditeitsbehoefte van de landen voor de 

maand april. In dit bericht wordt daar met betrekking tot Aruba invulling aan gegeven.  

 

In dit advies gaat het CAft, op basis van eerdere RMR-besluitvorming, uit van eventuele 

liquiditeitssteun in de vorm van leningen. Het is aan de RMR om hier een besluit over te 

nemen. Gezien de reeds voor de crisis (fors) oplopende schuldquote tekent het CAft 

hierbij, wellicht ten overvloede, aan dat het verstrekken van verdere leningen het pad 

naar duurzame en houdbare overheidsfinanciën er niet eenvoudiger op maakt.  

 

Gevolgen Covid-19 en beleidsmaatregelen 

Aruba heeft een scenario doorgerekend voor de impact van het Covid-virus op de 

economie en verwacht bij een 80 procent afname van het toerisme tot eind 2020, een 

reële economische krimp van 42,7 procent. Aruba houdt nu rekening met een terugval 

in de inkomsten van het land van 50 procent, hetgeen overeenkomt met ongeveer AWG 

50 miljoen per maand. Aruba heeft beleidsmaatregelen uitgewerkt om de komende 

negen maanden financiële hulp te kunnen bieden aan zowel werknemers als 

werkgevers.  

 

 
1 Brief ‘besluitvorming RMR 27 maart 2020’, ministerie van BZK, 1 april 2020 
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Het steunpakket bedraagt volgens de door de Staten goedgekeurde begroting 2020 

voor heel 2020 AWG 274 miljoen en behelst onder meer de volgende maatregelen: 

1. Een maandelijkse tegemoetkoming van AWG 950 voor werknemers die hun baan 

verliezen of waarvan het inkomen tot een minimum van AWG 582 wordt verlaagd. 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek Aruba heeft het aantal banen dat direct 

gerelateerd is aan de toeristische sector geïnventariseerd en komt daarbij uit op 

25.000, 45 procent van het totaal aan arbeidsplaatsen in Aruba. Indien de regeling 

negen maanden duurt bij een verwacht aantal ontslagen van 25.000, komen de 

kosten uit op AWG 214 miljoen. Voor de vergelijking met andere landen zijn het 

minimumloon en de onderstand in tabel 1 opgenomen.  

 

 

Wettelijk bedrag 
onderstand per 
maand  

Wettelijk bruto 
minimumloon per 1 jan. 
2020 

Noodmaatregel Covid-19-
crisis werknemers 
(maandelijks) 

Aruba AWG 582 AWG 1.815 AWG 950 

Curaçao ANG 390 ANG 1.666 ANG 1.000 

Sint Maarten ANG 505 ANG 1.516 n.t.b. 

Tabel 1: Maandelijkse tegemoetkoming loon ten opzichte van onderstand en minimumloon  

 

2. Inkomensondersteuning voor de komende drie maanden voor werkgevers in het 

MKB met de mogelijkheid tot verlenging van zes maanden. Indien deze regeling in 

totaal negen maanden duurt, komen de kosten uit op AWG 40 miljoen.   
3. Om de economie te stimuleren worden extra investeringen gedaan van AWG 20 

miljoen per jaar.   

 

Terugval inkomsten en eerste beoordeling steunpakket 

Het CAft acht voor de komende drie maanden een terugval van de ontvangsten van 

Aruba met 50 procent reëel, gezien de huidige crisis. Of dit tot het einde van het jaar 

zo zal zijn, is nu niet te bepalen en wat het CAft betreft is de begroting een worst-case 

scenario. Bij de terugval in premieontvangsten plaatst het CAft wel de volgende 

kanttekening: In de begroting is een post van AWG 429 miljoen voorzien ter 

aanzuivering van de tekorten van de sociale fondsen (SVb en AZV). Indien Aruba met 

het steunpakket zou inzetten op loonsubsidies waarbij baanbehoud wordt 

gegarandeerd, beperkt dat de aanspraak op maatregel 1. Dit zal ook een gunstig effect 

op de premieontvangsten in de sociale zekerheid hebben.  
 

Het CAft merkt verder het volgende op bij de voorgestelde maatregelen: 

- Voor zover salarissen van werknemers gedekt worden door de service fee van 

timeshares, ligt doorbetaling in de rede. Hierdoor neemt het beroep op maatregel 1 

af. 

- Aruba heeft een maatregel afgekondigd voor inkomensondersteuning voor 

werkgevers in het MKB. Daarbij is het onduidelijk wat dit betekent voor de 

premieafdrachten door werkgevers in het MKB.  

- Ook dient verder uitgewerkt te worden welke extra investeringen bij maatregel 3 

worden gedaan om de economie te stimuleren van AWG 20 miljoen.     
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Liquiditeitsbehoefte volgens land en voorstel  

Aruba houdt rekening met een tegenvaller in de ontvangsten van AWG 627 miljoen, dit 

is 42 procent lager dan begroot in de ontwerpbegroting 2020. Aangezien de belastingen 

op kasbasis worden begroot, vertaalt deze daling zich vrijwel evenredig door naar de 

maandelijkse ontvangsten in de liquiditeitsprognose. De uitstroom van liquide middelen 

neemt maandelijks toe als gevolg van het steunpakket en is daarnaast in sterke mate 

afhankelijk van het aflossingsschema voor binnen- en buitenlandse financieringen en de 

renteverplichtingen. Voor de leningen van AWG 361 miljoen die moeten worden 

geherfinancierd in 2020 en de rente over de schuld (AWG 221 miljoen), is conform 

verzoek van Aruba op 27 maart jl. van de RMR instemming verkregen om dit 

totaalbedrag van AWG 582,9 miljoen buitenlands te financieren. Aruba zal de komende 

weken nagaan of er animo bestaat bij investeerders en institutionele beleggers op de 

(internationale) kapitaalmarkt en in het liquiditeitsoverzicht wordt er (vooralsnog) van 

uitgegaan dat Aruba geen liquide middelen nodig heeft voor zijn aflossings- en 

renteverplichtingen. De totale schuldpositie van het land Aruba bedraagt eind 2019 

AWG 4.318 miljoen. 

 

Van het land Aruba is een liquiditeitsprognose ontvangen. In tabel 2 is de 

liquiditeitsprognose voor de komende maanden weergegeven. 

 

Ontwikkeling liquide middelen APR MEI 

Ontvangsten 47,0 56,2 

Uitgaven   

Regulier 69,6 96,6 

Rente & Aflossingen 28,8 10,5 

Steunpakket 15,0 26,8 

Tekort sociale zekerheid 0,0 53,6 

Saldo -66,4 -131,3 

Herschikking  PM PM 

Tabel 2: liquiditeitsprognose volgens Aruba voor april en mei 2020 

 

Met het RMR-uitgangspunt van liquiditeitssteun in de vorm van leningen is een 

beperking van de financiering van het steunpakket via leningen noodzakelijk voor de 

houdbaarheid van de schuldpositie van Aruba. Juist om die reden heeft het CAft in zijn 

eerdere advies aan de RMR aangegeven dat bezien moet worden wat Aruba, binnen de 

beperkingen van de begroting, nog verder zelf kan genereren aan dekking voor 

noodzakelijk geachte noodmaatregelen2.  

 

Het CAft adviseert positief over een regeling voor baanbehoud, in de vorm van 

subsidiëring door de overheid van werkgevers voor het in dienst houden van hun 

werknemers. Daarmee kunnen ontslagen voorkomen worden, als gevolg waarvan het 

draagvlak voor de sociale voorzieningen nog verder zou eroderen. Indien een dergelijke 

regeling zal worden ingevoerd, dienen op basis daarvan de prognoses van SVb en AZV 

te worden bijgesteld en daarmee de aanvulling van het land in deze tekorten.  

 
2 Brief Cft aan RMR met kenmerk Cft 20200034, d.d. 24 maart 2020.  
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Bij een volgende tranche kan met nader inzicht in de bijgestelde prognoses van de SVb 

en de AZV ook liquiditeitssteun voor de sociale zekerheid worden overwogen. Voor de 

rente en aflossingen is (vooralsnog) het uitgangspunt dat deze via de internationale 

geldmarkt worden gefinancierd.  

 

Het CAft adviseert om, ter voorkoming van een liquiditeitsprobleem aan het begin van 

de maand mei, uit te gaan van anderhalve maand aan liquiditeiten in plaats van een 

maand en dit in de vorm van een voorschot te verstrekken. Dit betekent 

liquiditeitssteun ter hoogte van AWG 22,6 miljoen3 voor de maand april en AWG 20,2 

miljoen voor de eerste helft van mei, gezamenlijk AWG 42,8 miljoen. In tegenstelling 

tot Curaçao en Sint Maarten, is het financieel toezicht voor Aruba niet vastgelegd in een 

rijkswet waarin een lopende inschrijving van de Nederlandse Staat bij het invullen van 

de financieringsbehoefte is opgenomen. Overwogen kan worden Nederland te laten 

inschrijven op de extra leningen aan liquiditeitssteun die Aruba moet afsluiten als 

gevolg van de coronacrisis. Omdat de onderhandelingen over de voorwaarden enige tijd 

zullen vergen, kan Nederland op de rente bij inschrijving (voorlopig) een opslag 

hanteren. 

 

De regering van Aruba heeft aangegeven te inventariseren welke budgetten binnen de 

begroting herschikt kunnen worden. Daarnaast is de regering voornemens een besluit 

te nemen waarmee politieke gezagdragers tijdelijk 10 procent van hun bezoldiging 

afstaan. Ook wordt onderzocht hoe de publieke sector doormiddel van een 

solidariteitsregeling kan bijdragen aan de inkomstenderving in de private sector. Het is 

noodzakelijk om dergelijke maatregelen op korte termijn door te voeren om zodoende 

de impact op de begroting te minimaliseren, de groei van de overheidsschuld te 

beperken en ruimte te creëren voor noodmaatregelen. Ook zou Aruba een aantal 

maatregelen uit de fiscale hervorming wel door kunnen laten gaan.  

 

Ook de overheidsentiteiten kunnen een bijdrage leveren in deze crisis. Het CAft 

adviseert bij kortingen op lonen van ambtenaren ook de lonen bij overheidsentiteiten te 

betrekken. In aanvulling daarop adviseert het CAft overliquiditeiten bij 

overheidsentiteiten in te zetten om mogelijke liquiditeitsproblemen bij andere 

overheidsentiteiten op te lossen. Conform besluitvorming in de RMR van 27 maart jl. 

dient deze herschikking tezamen met de reeds door de Staten geaccordeerde begroting 

voor 1 mei a.s. voor advies aan het CAft te worden aangeboden.  

 

Vorm van de liquiditeitssteun en de uitvoering 

Bij een besluit tot liquiditeitssteun geeft het CAft tevens in overweging om voor de 

huidige en volgende tranches de vorm te kiezen van een tweejarige bulletlening met 

eenzelfde datum van aflossing met de intentie deze leningen bij herfinanciering om te 

zetten in sinking bonds. Zo wordt de mogelijkheid gecreëerd om over twee jaar, 

wanneer de crisis hopelijk het hoofd geboden is, de totaal gegeven liquiditeitssteun te 

herfinancieren, waarbij op dat moment de passende aflossingstermijnen en overige 

voorwaarden kunnen worden bepaald.  

 
3 AWG 69,6 miljoen – 47,0 miljoen= AWG 22,6 miljoen  
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Het CAft stelt voor om daar nadere afspraken over te maken met het land Aruba over 

een efficiënt beheer van de ter beschikking te stellen liquiditeiten met een leidende rol 

voor de Directie Financiën van Aruba.  

 

Advies  

Samengevat adviseert het CAft u om: 

I. Over te gaan tot liquiditeitssteun en een bedrag van ANG 42,8 miljoen per 

omgaande aan Aruba ter beschikking te stellen in de vorm van een tweejarige 

bulletlening en een Nederlandse inschrijving daarvoor te hanteren met een 

eventuele (tijdelijke) opslag.   

II. Met betrekking tot het pakket aan maatregelen Aruba te vragen om voor 1 mei 

a.s. een voorstel te doen voor loonsubsidie in combinatie met baanbehoud. Na 

toetsing komt dit voorstel in aanmerking voor liquiditeitssteun vanuit Nederland 

volgens de onder I. uitgewerkte voorwaarden.  

III. Aruba te verzoeken op korte termijn te komen tot besparingen en herschikking 

van begrotingsposten op de kostensoorten personeelslasten, goederen en 

diensten en subsidies en overdrachten om daaruit de extra uitgaven uit het 

noodplan te financieren en zodoende het te verwachten financieringstekort zo 

veel mogelijk te verlagen. 

IV. Het CAft zal met het land Aruba nadere afspraken maken over een efficiënt 

beheer van de ter beschikking te stellen liquiditeiten met specifieke aandacht 

voor doelmatigheid en het voorkomen van bureaucratie. 

 

Vervolg 

De RMR heeft besloten dat de landen maandelijks moeten rapporteren onder andere 

over de inzet van liquiditeitssteun uiterlijk vier weken na het verstrijken van de maand. 

Het CAft zendt Aruba hiervoor een format en de eerste rapportage dient plaats te 

vinden over de maand maart 2020. Het CAft zal overigens de landen verzoeken om 

daar een versnelling in aan te brengen en ook inzicht te geven in de liquiditeitsstromen 

voor de sociale fondsen. Dit is een voorwaarde om een volgend verzoek tot 

liquiditeitssteun in behandeling te kunnen nemen. Op basis van de maandelijkse 

rapportage volgt het CAft de realisatie van het land en de ontwikkeling van de 

liquiditeitspositie. Het CAft stelt voor om in mei 2020 op basis van de dan beschikbare 

inzichten een volgend advies aan de RMR uit te brengen met een actualisatie van de 

situatie en een beeld van de benodigde liquiditeitssteun tot het einde van juni 2020. 

 

Hoogachtend, 

 

De voorzitter van het College Aruba financieel toezicht 

 

 

 

 

Prof. dr. R.H.J.M. Gradus 
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Deze brief is in afschrift verstuurd aan: 

De minister-president van Aruba 

De minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur van Aruba 

De directeur van de directie Financiën van Aruba 


