
 
 
 
 

Samenvatting advies over de ontwerp-landsverordening houdende machtiging van de 
minister, belast met Financiën, tot het aangaan van één of meer geldleningen ter 
herfinanciering van aflossingen over het dienstjaar 2018 (Herfinancieringsverordening 
2018) 
 
De Raad van Advies heeft op 27 oktober 2017 advies uitgebracht over de ontwerp-
Herfinancieringsverordening. 
 
In de Comptablititeitsverordening 1989 is geregeld dat de minister, belast met Financiën, voor 
het aangaan van één of meer geldleningen een machtiging nodig heeft. Met dit ontwerp wordt de 
minister gemachtigd één of meer geldleningen aan te gaan tot een maximum van Afl. 337.9 
miljoen, waarmee reeds eerder aangegane geldleningen en de daaraan verbonden rentekosten 
afgelost kunnen worden.  
 
Normaal gesproken wordt een dergelijke machtiging in de landsverordening tot vaststelling van 
de landsbegroting van het desbetreffende jaar opgenomen. In verband met de 
parlementsverkiezingen van 22 september heeft de regering geen ontwerp-begroting voor het 
dienstjaar 2018 ingediend. De Raad wijst er op, dat noch parlementverkiezingen, noch een 
demissionaire status, betekent dat een regering zich niet aan de Staatsregeling, de 
Comptabliteitsverordening 1989 en de Landsverordening Aruba tijdelijk financieel toezicht hoeft 
te houden.  
 
Aruba loopt nu het risico van een aanwijzing door de regering van het Koninkrijk, omdat niet 
vast staat dat een nieuwe regering kan voldoen aan het vereiste dat er op 15 december 2017 een 
begroting voor 2018 moet zijn vastgesteld, dan wel dat er er binnen een redelijke termijn uitzicht 
op een begroting bestaat. 
 
Tenslotte betwijfelt de Raad of het mogelijk zal zijn alle leningen lokaal te realiseren. Het 
realiseren van buitenlandse leningen kost meer tijd en daarom adviseert de Raad vast 
voorbereidingen te treffen voor het geval er op de lokale markt niet voldoende interesse is. Voor 
een buitenlandse lening geldt onder meer het vereiste van toestemming van de Rijksministerrraad 
en voor het verkrijgen van die toestemming is het dan weer noodzakelijk dat er een vastgestelde 
begroting is die voldoet aan de voorschriften uit de Landsverordening Aruba tijdelijk financieel 
toezicht. 
 
De Raad heeft bij dit advies dictum 3 gegeven, luidende: 
‘De Raad kan zich voor het overige met de doelstelling en de inhoud van het ontwerp verenigen 
en geeft u in overweging het aan de Staten aan te bieden, nadat met het advies van de Raad 
rekening is gehouden.’ 
 
 
 
 
De verantwoordelijkheid voor het openbaar maken van de volledige tekst van het advies van de Raad van Advies ligt 
op grond van artikel 6 en 7, eerste lid, onder c, van de Landsverordening openbaarheid van bestuur bij de minister 
van Justitie.  
 



De in dit geval van toepassing zijnde bepalingen van de Landsverordening openbaarheid van bestuur (AB 1999 no. 
12) luiden: 
Artikel 6: 

1. Onverminderd het tweede lid, maakt de Minister openbaar:  
a. de adviezen die de Raad van Advies ingevolge artikel 17 van de Landsverordening Raad van 

Advies (AB 1992 no. GT 3) uitbrengt;  
2. De openbaarmaking van adviezen betreffende wettelijke regelingen geschiedt door de minister van Justitie.  

Artikel 7, eerste lid, onder a:  
De openbaarmaking van adviezen als bedoeld in artikel 6, eerste lid, geschiedt, voor zover het betreft adviezen over 
door de regering bij de Staten ter goedkeuring aan te bieden ontwerpen van landsverordeningen alsmede adviezen 
over ontwerpen van rijkswetten: gelijktijdig met de indiening van het ontwerp bij de Staten; 


