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Onderwerp: Ontwerp-Landsverordening houdende machtiging van de minister, belast met 

Financiën, tot het aangaan van één of meer geldleningen ter aflossing van reeds 
aangegane verplichtingen en rentekosten, en ter financiering van het restant van het 
financieringstekort over het dienstjaar 2013 

 
 
 Naar aanleiding van bijgaande aan de Raad ter advies toegezonden ontwerp-Lands-
verordening houdende machtiging van de minister, belast met Financiën, tot het aangaan van 
één of meer geldleningen ter aflossing van reeds aangegane verplichtingen en rentekosten, en ter 
financiering van het restant van het financieringstekort over het dienstjaar 2013, moge de Raad 
Uwe Excellentie het volgende berichten. 
 
1. Algemeen 
 
1.1 Met het onderhavige ontwerp wordt beoogd de minister belast met Financiën, te 
machtigen één of meer geldleningen aan te gaan, zowel ter financiering van betalings- 
verplichtingen die voortvloeien uit eerder aangegane geldleningen alsmede ter financiering van 
resttekorten over het dienstjaar 2013. De Raad merkt dienaangaande eerstens op dat - vanwege 
het ontbreken van een vastgestelde landsbegroting voor het dienstjaar 2014 - de in het ontwerp 
opgenomen machtiging voor leningen aan te gaan ten behoeve van het dienstjaar 2014 het 
karakter heeft van een noodmachtiging. De Raad wijst er nadrukkelijk op dat de voorgestelde 
noodvoorziening had kunnen worden vermeden indien de regering zich had gehouden aan de in 
de Staatsregeling van Aruba alsmede de Comptabiliteitsverordening 1989 gestelde voorschriften 
ter zake de indieningstermijnen van de ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begro-
ting. De Raad wenst nogmaals aan te dringen op een tijdige indiening van de landsbegroting bij 
de Staten en het handhaven van de constitutionele en wettelijke termijnen. 
 
1.2 De Raad heeft geconstateerd dat de meest omvangrijke aflossing van een lening op 2 
april 2014 dient plaats te vinden.1 De Raad vraagt zich af of uit deze omstandigheid - in 
samenhang met de thans voorgestelde noodmachtiging - moet worden afgeleid dat er vóór 1 
april 2014 geen landsverordening tot vaststelling van de begroting van de ministeries van het 
Land voor het dienstjaar 2014 tot stand zal worden gebracht. In dit kader zij er op gewezen dat 
er thans nog drieëneenhalve maand resteert om de betreffende begroting tot stand te brengen. 
De Raad adviseert derhalve de opstelling en indiening van de ontwerp-landsverordening tot 
vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2014 met voortvarendheid ter hand te nemen 
teneinde een zo groot mogelijk deel van de leningen waarop de voorgestelde noodmachtiging 

                                                 
1 MvT, p. 1. 
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betrekking heeft te laten ressorteren onder de algemene machtiging tot het aangaan van leningen 
zoals dient te worden opgenomen in de landsbegroting 2014. 
 
1.3  De Raad merkt op – ondanks zijn verzoek daartoe - geen additionele documenten c.q. 
financiële overzichten te hebben ontvangen ter onderbouwing van het financieringstekort over 
het dienstjaar 2013.  
Op het verzoek van de Raad om een liquiditeitsprognose is zijdens het Ministerie van Financiën 
op 12 december jl. bericht dat voor het opstellen van een liquiditeitsprognose een enigszins 
definitieve begroting nodig is. Aanleiding voor de bijzondere financieringsverordening is volgens 
het ambtsbericht juist gelegen in het feit dat de begroting voor dienstjaar 2014 zich op dit 
moment in een zeer pril stadium bevindt. Materiële besluitvorming ontbreekt behoudens een te 
hanteren totaal uitgavenplafond, aldus het desbetreffende ambtsbericht. 
Uit de toelichting blijkt evenwel dat in het tweede lid van artikel 1 de minister wordt gemachtigd 
om hetgeen niet gefinancierd kon worden in het huidige dienstjaar, te financieren door middel 
van een geldlening. Indien van de benodigde Afl. 61 miljoen nog een deel dit jaar (2013) 
gefinancierd kan worden, dan strekt de machtiging van artikel 1, tweede lid, niet verder dan het 
overblijvend verschil. Hiermee wekt de memorie van toelichting de indruk dat er geen 
daadwerkelijk inzicht bestaat in de gerealiseerde cijfers.  
Indien ook rekening wordt gehouden met de te verwachten extra landsbijdrage ten behoeve van 
de AZV tekorten voor 20132 en de eventueel lager uitvallende belastingopbrengsten3, zal naar 
verwachting het financieringstekort voor het dienstjaar 2013 nog hoger uitvallen.  
Voorts moet geconstateerd worden dat tijdens de behandeling van de suppletoire begroting voor 
het dienstjaar 2013 het financieringstekort via een nota van wijziging is verhoogd met Afl. 14.6 
miljoen. 
 
Deze omstandigheden maken het voor de Raad onmogelijk om met betrekking tot het ontwerp 
en de haalbaarheid van de beoogde doelstelling tot een afgewogen oordeel te komen.   
 
1.4  Geconstateerd moet worden dat de afgelopen jaren de schuldpositie van het Land een 
explosieve groei heeft doorgemaakt. De verslechtering van de schuldpositie is het resultaat van 
de toenemende financieringstekorten. Zo staat voor het dienstjaar 2013 aan rentebetalingen een 
bedrag geraamd van Afl. 165 miljoen florin, hetgeen neerkomt op 11.7 procent van de totale 
uitgaven geraamd op ‘s Lands begroting. Daarbij komt dat deze lening grotendeels niet zal 
worden besteed aan productieve uitgaven, maar aan consumptieve uitgaven, zoals de betaling 
van salariskosten, renteverplichtingen en goederen en diensten. Door de voorgestelde lening zal 
de al reeds hoge schuldquote van het Land verder toenemen en de renteverplichtingen navenant 
toenemen.  
 
1.5  De geschetste ontwikkelingen vergen dat er op korte termijn een breed draagvlak moet 
komen voor daadwerkelijke herstructurering van de overheidsfinanciën. Deze opvatting wordt 
kennelijk gedeeld door de regering. In dit kader verwijst de Raad naar het 'Balanced Budget 
Akkoord' van 5 november jl., waarin een nominaal uitgavenkader van Afl. 1,35 miljard is 
vastgelegd voor de komende vier jaar en een aantal budgettaire spelregels zijn vastgelegd. 
Niettemin wordt met het onderhavige ontwerp het beoogde doel van op termijn schuldafname 
niet bereikt. Immers door de uitvoering van het onderhavige voorstel zal de schuldquote verder 
groeien en wordt het ‘Balanced Budget’ verder naar de toekomst verschoven.  

                                                 
2 Vide het advies van de Raad van Advies dd. 22 november 2013 bij het ontwerp-Landsbesluit machtiging Dekking 
tekort Algemeen Fonds Ziektekosten 2012 (RvA 219-13). 
3 Vide Tabel 2.1 in het advies van de Raad van Advies dd. 12 november 2013 bij de ontwerp-Landsverordening tot 
wijziging van de Landsverordening van 7 juni 2013 tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het 
Land voor het dienstjaar 2013 (AB 2013 no. 34) (suppletoire begroting) en de conclusie dat de Raad verwacht dat de 
directe en indirecte belastingen uitkomen op een bedrag dat Afl. 60 miljoen lager is dan begroot voor het dienstjaar 
2013. 
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Zoals gesteld in het advies van de Raad met betrekking tot de suppletoire begroting4 zal de 
regering in 2014 extra moeten gaan bezuinigingen, teneinde de overheidsuitgaven op het 
afgesproken niveau van Afl. 1,35 miljard te brengen.  
Daarnaast is er transparantie nodig in het budgetproces, waarbij de middelen realistisch dienen te 
worden geraamd en waarbij wordt aangegeven welke uitgaven zullen worden beperkt indien er 
sprake zal zijn van financiële tegenvallers. 
 
2. Ontwerp-landsverordening 
 
2.1 De Raad merkt op dat ingevolge artt. 2, tweede lid, 22, derde lid, jo 31 van de 
Comptabiliteitsverordening 1989, de minister van Financiën, Communicatie, Utiliteiten en 
Energie slechts bevoegd is om verplichtingen/geldleningen ten laste van het Land aan te gaan 
indien daartoe is voorzien in een vastgestelde begroting van het Land voor dat dienstjaar. Dit 
houdt in dat zo lang er geen vastgestelde begroting van het Land voor het dienstjaar 2014 is, de 
Minister op basis van de onderhavige voorstellen (nog) geen verplichtingen kan aangaan. Dit is 
slechts anders indien in de onderhavige ontwerp-landsverordening uitdrukkelijk de genoemde 
bepalingen van de Comptabiliteitsverordening 1989 terzijde worden gezet, door opname van een 
bepaling inhoudende dat de verzochte machtiging wordt verzocht in afwijking van artt. 2, 
tweede lid, 22, derde lid, jo 31 van de Comptabiliteitsverordening en artikel 372a van het 
Wetboek van Strafrecht van Aruba (AB 1991 no. GT 50), waardoor de nietigheid van de desbe-
treffende rechtshandeling(en) en de persoonlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid worden 
voorkomen. 
 
De Raad merkt dienaangaande op dat het inmiddels een jarenlange trend is dat inhoudelijke 
normen en termijnen van de Comptabiliteitsverordening 1989 stelselmatig buiten werking 
worden gesteld. Met de thans door de regering gewenste afwijkingen wordt de enige 
sanctiebepaling – die in 1999 is ingevoerd – terzijde gezet. De Raad vraagt zich in gemoede af 
hoe dit zal bijdragen aan de voornemens van de regering om te komen tot een deugdelijke 
financiële administratie en financieel beheer. 
 
2.2 In voorgesteld artikel 2 wordt bepaald dat het ontwerp zal vervallen op een bij 
landsbesluit te bepalen tijdstip. Blijkens de toelichting zal dit tijdstip samenhangen met het 
moment waarop de landsverordening tot vaststelling van de begroting van de ministeries van het 
Land voor het dienstjaar 2014 in werking treedt.5  
De Raad vraagt zich af waarom hiertoe een separaat landsbesluit noodzakelijk is.  
Teneinde verwarring over het eventueel naast elkaar bestaan van twee machtigingen tot het 
aangaan leningen – te weten de machtiging opgenomen in het ontwerp en de machtiging die 
wordt opgenomen in de landsbegroting 2014 – te voorkomen, adviseert de Raad in het ontwerp 
een bepaling op te nemen die het ontwerp van rechtswege doet vervallen op het moment dat de 
landsverordening tot vaststelling van de begroting van de ministeries van het Land voor het 
dienstjaar 2014 in werking treedt.  
Op deze wijze wordt tevens in de wet zelve de relatie met de begroting 2014 geregeld. 
 
3. Memorie van toelichting 
 
3.1 Het uitzonderlijke karakter van de voorgestelde machtiging6 duidt er op dat er in het 
eerste kwartaal van 2014 wellicht liquiditeitsproblemen zullen bestaan. Hierin ligt naar ’s Raads 
mening de oorzaak van de problemen inzake het niet kunnen voldoen aan betalings-

                                                 
4 Advies dd. 12 november 2013 van de Raad van Advies bij de Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de 
Landsverordening van 7 juni 2013 tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het 
dienstjaar 2013 (AB 2013 no. 34) (RvA 209-13), paragraaf 4: Conclusie en eindadvies, p. 7. 
5 MvT, p. 3. 
6 MvT, p. 3. 
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verplichtingen ter zake de aangeduide leningen.7 De Raad acht de inzichtelijkheid in deze 
problematiek onvoldoende. De Raad beveelt aan de memorie van toelichting uit te breiden met 
een liquiditeitsprognose voor het eerste kwartaal van 2014. 
 
3.2 Voor wat betreft het deel van de machtiging tot het aangaan van een lening dat 
betrekking heeft op resttekorten over het dienstjaar 2013 zoals opgenomen in voorgesteld artikel 
1, tweede lid, vraagt de Raad zich af welke omstandigheden en/of potentiële risico’s de regering 
tot het oordeel hebben gebracht dat financiering in 2013 waarschijnlijk niet meer mogelijk zal 
zijn. 8 De toelichting ware met een beschouwing ter zake uit te breiden. 
 
4. Voorstellen voor redactionele verbeteringen 
 

Een voorstel voor een redactionele verbetering is opgenomen in de marge van de 
memorie van toelichting. 
 
5. Conclusie en eindadvies 
 

De Raad kan zich voor het overige verenigen met de inhoud en doelstelling van het 
onderhavige ontwerp en geeft u in overweging het aan de Staten aan te bieden, nadat met het 
voorgaande rekening zal zijn gehouden. 
 
 
De Secretaris,      De Voorzitter, 
 
 
___________________    ____________ 
mr. dr. H.A. van der Wal    mr. A.J. Swaen 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 MvT, p. 1. 
8 MvT, p. 2. 


