
 
 
 
 

Samenvatting advies over de ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de 
begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2017 
 
De Raad van Advies heeft op 23 augustus 2016 advies uitgebracht over de ontwerp-
landsverordening tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het 
dienstjaar 2017 (kortom: ontwerp-Landsbegroting 2017).  
 
De wet waarmee een begroting wordt vastgesteld dient om de Saten de gelegenheid te geven de 
inkomsten en uitgaven van de regering te beoordelen en om de ministers toestemming te geven 
voor het doen van de in de begroting opgenomen uitgaven. Op basis van de 
Comptabiliteitsverordening 1989 moet deze toestemming vóór de aanvang van het 
begrotingsjaar gegeven te worden. Dit budgetrecht is een belangrijk instrument van de Staten om 
haar taak, nl. het controleren van de regering, uit te kunnen oefenen. Voor het Land geldt verder 
dat op basis van de Landsverordening Aruba tijdelijk financieel toezicht (LAtft) de totale 
collectieve sector (grof gezegd: de overheid en alle publieke entiteiten gezamenlijk) voor het jaar 
2017 een maximaal tekort mag hebben van 0,5% van het Bruto Binnenlands Product (BBP). De 
cijfers uit de begrotingen van de ministeries 2017 en de overige publieke entiteiten zouden dus 
een indicatie geven als aan deze wettelijke norm van 0,5% zal worden voldaan. 
 
De Raad is ten aanzien van de ontwerp-Landsbegroting 2017 allereerst tot de conclusie gekomen 

dat de belastinginkomsten – gelet op (1) de verwachte economische groei, (2) de verwachting dat 

in 2016 minder inkomsten zullen zijn dan zijn begroot en (3) de onduidelijkheden over de 

economische effecten van de heropening van de raffinaderij – te optimistisch zijn begroot.  

Voor het begrotingsjaar 2017 is ook onduidelijk of de financiële maatregelen worden voortgezet, 

waardoor niet met zekerheid kan worden aangenomen dat de ‘financiële doelstellingen’ van de 

regering voor de komende jaren worden gehaald. De Raad is van mening dat de tot dusver 

ingevoerde financiële maatregelen weinig tot geen effect hebben gehad op het terugdringen van 

de uitgaven. De manier waarop de regering tot nu toe heeft gewerkt heeft niet geleid tot 

duurzame veranderingen en zij heeft ook niets gedaan aan de diverse kerntakenanalyses. De 

wettelijke (tekort)normen van de vorige begrotingsjaren zijn tot dusver voornamelijk gehaald 

door incidentele hogere inkomsten. Structurele (en ingrijpendere) hervormingen – zoals (1) het 

verlagen van de interestkosten door te lenen via Nederland tegen een zeer lage rente en (2) de 

aanpak van hoge uitgaven bij de AZV en aan het overheidspersoneel – zijn dus nodig om te 

komen tot de gewenste lagere uitgaven en een snellere schuld afbouw en duurzame 

overheidsfinanciën.  

De toetsing aan de wettelijke tekortnorm van 0,5% door de Raad heeft niet volledig kunnen 

plaatsvinden, doordat niet alle cijfers van de publieke entiteiten tijdig beschikbaar waren. Op 

basis van de wel beschikbare cijfers verwacht de Raad dat norm van 0,5% van het BBP niet 

wordt behaald. Dit heeft te maken met de verwachting dat de inkomsten lager zullen uitvallen 

dan door de regering wordt voorgesteld. De norm kan nog gehaald worden als aanvullende 

maatregelen worden ingevoerd en/of de rest van de niet meegenomen publieke entiteit een 

begroting surplus genereert die het verwachte tekort van het Land compenseert.  



De uitgaven aan PPP-projecten zullen de komende jaren toenemen wat ten koste zal gaan van de 

financiële flexibiliteit van het Land. De Raad adviseert om deze reden om de ontwikkeling van 

deze uitgaven sterk in de gaten te houden en niet zomaar nieuwe PPP-projecten aan te gaan.  

Tot slot, merkt de Raad op dat (1) niet duidelijk wordt gemaakt wat de economische effecten van 

de aanstaande heropening van de raffinaderij zijn, (2) niet duidelijk wordt gemaakt hoe reëel  de 

begrote inkomsten uit de overheidsNV’s zijn.  

Bij dit advies heeft de Raad als eindadvies gegeven om het onderhavige ontwerp niet aan de 
Staten aan te bieden dan nadat aan de bovenstaande elementen gevolg is gegeven. 
 
 


