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Onderwerp
Vaststelling jaarrekeningen 2016-2018

Geachte mevrouw Ruiz-Maduro,
Artikel 17 lid 4 van de Landsverordening Aruba tijdelijk financieel toezicht (LAft) bepaalt
dat op uiterlijk 31 augustus van ieder jaar de vastgestelde jaarrekening over het
voorgaande jaar moet zijn ontvangen door het College Aruba financieel toezicht (CAft).
Artikel 17 lid 5 van de LAft bepaalt dat als de jaarrekening op 31 augustus nog niet is
vastgesteld, de minister verantwoordelijk voor Financiën de in voorbereiding zijnde
jaarrekening verstrekt. De bevindingen van de accountant en het rapport naar de
jaarrekening van de Algemene Rekenkamer dienen daarbij onmiddellijk na ontvangst te
worden aangeleverd. In artikel 44 van de Comptabiliteitsverordening van Aruba is
opgenomen dat de Algemene Rekenkamer zijn rapport inzake de beoordeling van de
jaarrekening binnen twaalf weken na datum van verzending doet toekomen aan de
minister van Financiën.
Op 26 september 2019 heeft het CAft de in voorbereiding zijnde jaarrekening 2018
ontvangen. Deze jaarrekening is echter nog altijd niet voorzien van de bevindingen van
de accountant en het rapport van de Algemene Rekenkamer. Hiermee wordt niet
voldaan aan artikel 17 van de LAft en bovendien ook niet aan de
Comptabiliteitsverordening. Voor zover het CAft bekend, heeft de behandeling in de
Staten van de jaarrekeningen 2017 en 2018 ook nog niet plaatsgevonden omdat de
jaarrekening 2016 is aangehouden.
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Met de vertraging in de verantwoording over 2018 verloopt ook voor 2019 de
verantwoordingscyclus niet naar behoren. Het CAft vraagt uw nadrukkelijke aandacht
voor het beperken van verdere vertraging in de aanlevering van de bevindingen van de
accountant alsmede het rapport van de Algemene Rekenkamer bij de jaarrekening van
2018 en het zo spoedig mogelijk vaststellen van de jaarrekeningen 2016 tot en met
2018.
Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
De voorzitter van het College Aruba financieel toezicht

Prof. dr. R.H.J.M. Gradus

Deze brief is in afschrift verstuurd aan:
De minister-president van Aruba
De directeur van de Directie Financiën van Aruba
De Staten van Aruba

