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Wettelijk kader financieel toezicht: Staatsregeling van
Aruba

 Artikel V.12: Begrotingsartikel:
◦ Lid 1: Vaststelling begroting van ontvangsten en uitgaven bij

landsverordening
◦ Lid 2: Plicht regering tot indiening begroting bij de Staten op

uiterlijk 1 september
◦ Lid 3: Mogelijkheid tot indiening tweejaarlijkse begroting
◦ Lid 4: Verantwoording ontvangsten en uitgaven aan de Staten;

onderzoek rekening Algemene Rekenkamer t.b.v. Staten
◦ Lid5: Opdracht tot stellen van regels bij landsverordening over

beheer van financiën van het Land

 Artikel V.13: Waarborging van rechtmatigheid van
bestuur en deugdelijk van financieel beheer d.m.v. bij
landsverordening te stellen regels.



Wettelijk kader: Comptabiliteitsverordening 1989
 Hoofdstuk 2: Procedure voor opstelling begroting
 Hoofstuk 3: Beheer van de begroting

o Elke minister beschikt over de aan hem in de begroting toegekende
bedragen

o Elke ministerie is belast met zijn begrotingszaken en het voeren van zijn
financiële administratie

o Er is een centrale begrotings- en financiële administratie gevoerd door
Directie Financiën

o De minister van Financiën is verantwoordelijk voor de centrale Landskas
o Artikel 9: controle op financiële administratie door CAD
o Artikel 10: ROFA e.a.
o Artikel 17: toezicht van de minister van Financiën op de besteding van de

middelen van het Land
o Artikel 18: Aanwijzingsbevoegd van de minister van Financiën ten aanzien

van bepaalde posten van kosten en investeringen van andere ten laste
waarvan geen verplichtingen mogen worden aangegaan zonder
toestemming van de minister van Financiën



Wettelijk kader: Comptabiliteitsverordening 1989

 Hoofstuk VIII: Jaarrekening van het Land
o Opstelling exploitatie-overzicht door elke minister vóór 1

april

o Opstelling jaarrekening Land door minister van Financiën
en aanbieding ervan vóór 1 juni aan de Algemene
Rekenkamer (ARA)

o ARA: Rapport inzake beoordeling van de jaarrekening
binnen 12 weken na verzending naar de minister van
Financiën

o Uiterlijk 1 september aanbieding aan de Staten van ontwerp
voor Landsverordening tot vaststelling van het saldo van de
exploitatierekening



Wettelijk kader: Comptabiliteitsverordening 1989

 Toezicht en “handhaving”:
o Intern (binnen het Land): de minister van Financiën met

behulp van instrumenten van de Comptabiliteitsverordening
1989

o Extern: de Staten aan de hand begrotingen, jaarrekeningen
en andere instrumenten van de Staatsregeling (budgetrecht)

 Uitdagingen:
o Opstelling begrotingen verloopt moeizaam met als gevolg

vertragingen in het proces
o Ministeries onvoldoende bewust van belang van het

begrotingsproces
o Staten onvoldoende bewust van rol in begrotingsproces



Wettelijk kader: LAFT
 Met terugwerkende kracht in werking getreden op

1 augustus 2015

 Op basis van afspraken met Nederland

 Doelstelling: het vooruitlopend op de instelling van
een Begrotingskamer en totdat duurzaam
begrotingsevenwicht is bereikt, instellen van een
onafhankelijke instantie die toeziet op de
toepassing door het Land van de geldende
begrotingsnormen bij de totstandkoming,
uitvoering en de verantwoording van de
begrotingen van het Land en bij het
betalingsverkeer



Wettelijk kader: LAFT
 Regelt instelling College Aruba Financieel Toezicht (CAFT):

artikelen 2 t/m 9
 Stelt begrotingsnormen vast voor de collectieve sector voor de

jaren 2015 tot en met 2018 (artikel 14): van maximaal 3,7%
tekort in 2015 naar minimaal 0,5% overschot in 2018: artikel 14

 Regelt rol CAFT in het jaarlijkse begrotingsproces
(totstandkoming en tussentijdse aanpassing d.m.v. zgn.
suppletoire begrotingen): artikelen 10 t/m13. NB: het CAFT heeft
een adviserende rol

 Regelt rol en bevoegdheden van de Rijksministerraad in het
jaarlijkse begrotingsproces: artikelen 10 t/m/13

 Regelt andere bevoegdheden van het CAFT: artikelen 15 e.v.
 Regelt mogelijkheid van beroep van de ministerraad bij de Raad

van State van het Koninkrijk tegen een besluit van de
Rijksministerraad: artikelen 24 en 25



Wettelijk kader: LAFT

 Rol CAFT en Koninkrijk in het jaarlijkse
begrotingsproces:
o Op verzoek van de minister van Financiën adviseren over een

ontwerp-begroting of ontwerp tot wijziging van een begroting
(artikel 10)

o Adviesaanvraag is niet verplicht

o CAFT kan de minister of ministerraad ook gevraagd of
ongevraagd adviseren over een ontwerp-begroting of ontwerp
tot wijziging van een begroting

o Indien advies is gevraagd, wordt dit door de regering naar de
Staten gezonden tezamen met de ontwerp-begroting of
ontwerp tot wijziging van een begroting

o NB: de regering hoort de Raad van Advies altijd na het CAFT



Wettelijk kader: LAFT

 Rol CAFT en Koninkrijk in het jaarlijkse begrotingsproces:
o Na vaststelling van een ontwerp-begroting of ontwerp tot wijziging van

een begroting zendt de minister van Financiën die naar het CAFT (artikel
11)

o Indien het CAFT van oordeel is dat de begroting of de begrotingswijziging
niet of niet geheel voldoet aan de begrotingsnormen, brengt de CAFT
daarover een gemotiveerd en advies met aanbevelingen uit aan de minister
van Financiën

o De minister van Financiën deelt binnen 14 dagen na ontvangst van het
advies aan het CAFT mee of en in hoeverre rekening zal worden gehouden
met haar advies

o Indien het CAFT niet eens is met deze mededeling of geen mededeling is
ontvangen, bericht zij de ministerraad en de Staten hierover

o Indien na minimaal 7 dagen van dit bericht het CAFT van oordeel is dat de
situatie niet is veranderd (dus geen voldoening aan de begrotingsnormen
van artikel 14), bericht zij de Rijksministerraad hierover, eventueel met
een advies tot het geven van een aanwijzing

o CAFT zendt een copie van het advies naar de minister van Financiën die
daarop in het overeenstemming met de gevoelens van de MR beslist of de
begroting wordt opgeschort (Opschorting is dus niet verplicht!). In dat
geval geldt de begroting van het vorige jaar.

o De Rijksministerraad kan besluiten tot het geven van een aanwijzing



Wettelijk kader: LAFT
 Soortgelijke procedure geldt voor het niet-tijdig

indienen van een begroting (voor 15 december bij
CAFT): artikel 13

 Toestemming CAFT vereist voor geldleningen en
geschiedt voorts met inachtneming van procedure van
artikel 15

 Alleen financiële verplichtingen die zijn voorzien in een
begroting die niet is opgeschort kunnen worden
aangegaan

 Kwartaalrapportageplicht voor minister van Financiën,
o.a. over het financiële beheer (artikelen 17 en 19)

 Indiening uiterlijk 31 augustus van jaarrekening bij het
CAFT



Wettelijk kader: LAFT

 Toezicht en “Handhaving”
o Extern toezicht en handhaving: “advisering” door CAFT,

eventueel gevolgd door aanwijzing op aanbeveling van het
CAFT door de Rijksministerraad

o Staten hebben niet het laatste woord over de begroting

 Uitdagingen
o Discussie over wettelijk grondslag LAFT en bevoegdheden

RMR

o Gericht op output; procedure kan omzeild worden

o Toekomst?



Dank u voor de aandacht


