
 
 
 
 

Samenvatting advies over de ontwerp-landsverordening tot wijziging van de 
Landsverordening van 9 februari 2016 tot vaststelling van de begrotingen van de 
ministeries van het Land voor het dienstjaar 2016 (AB 2016 no. 5) 
 
De Raad van Advies heeft op 30 november 2016 advies uitgebracht over de ontwerp-lands-
verordening tot wijziging van de Landsverordening van 9 februari 2016 tot vaststelling van de 
begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2016 (AB 2016 no. 5) (kortom: 
ontwerp-suppletoire Landsbegroting 2016).  
 
De wet waarmee een Landsbegroting wordt vastgesteld dient om de Staten de gelegenheid te 

geven de inkomsten en uitgaven van de regering te beoordelen en om de ministers (vooraf) 

toestemming te geven voor het doen van de in de begroting opgenomen uitgaven. In de 

ontwerp-suppletoire Landsbegroting 2016 zijn er voorstellen gedaan tot wijziging van de in de 

Landsbegroting 2016 opgenomen uitgaven en de inkomsten. De Raad heeft bij de analyse van 

deze voorgestelde wijzigingen van de in de Landsbegroting 2016 opgenomen inkomsten en 

uitgaven onder andere gekeken (1) in hoeverre deze realistisch zijn, (2) in hoeverre deze 

wijzigingen (nog altijd) zullen leiden tot duurzame overheidsfinanciën en (3) in hoeverre de totale 

collectieve nog zal voldoen aan de wettelijke tekortnorm voor 2016 van 2,0% van het Bruto 

Binnenlands Product (BBP). 

Geconstateerd is dat het financieringstekort voor het Land Aruba voor 2016 volgens de regering 

met de voorgestelde wijzigingen zal afnemen met Afl. 5,2 miljoen. Het tekort van de gehele 

collectieve sector voor 2016 komt dan volgens de regering op basis van de wijzigingen op 2,0% 

van het BBP.  

Echter, volgens de Raad zijn deze cijfers niet helemaal realistisch. Geconstateerd is dat de 

belastingmiddelen - ondanks dat is gebleken dat er in 2016 een economische krimp zal zijn in 

plaats van de eerder verwachte groei - niet zijn aangepast. Naar verwachting zullen de 

belastinginkomsten juist ongeveer Afl. 40 miljoen lager uitvallen. Uitgaande van deze prognose 

zou er – zonder aanvullende maatregelen te nemen – een extra tekort kunnen ontstaan, wat op 

zijn beurt zou leiden tot een tekort voor de collectieve sector van ongeveer 2,9% van het BBP. 

Verder is het voor de Raad onduidelijk of enkele overige verwachte ontvangsten, zoals een 

kapitaalontvangst van Afl. 27 miljoen uit de Valero-deal en de uitkeringen van de Refineria di 

Aruba (RDA) van Afl. 3 miljoen aan het Land, wel daadwerkelijk (volledige) ontvangen zullen 

worden. Tot slot, is ook geconstateerd dat de AZV-Landsbijdrage naar verwachting bijna Afl. 10 

miljoen hoger zal uitvallen. Gezien deze verwachtingen en onduidelijkheden verwacht de Raad 

dat de wettelijke tekortnorm van 2,0% voor de collectieve sector niet gehaald zal worden.  

Bij dit advies heeft de Raad daarom als eindadvies gegeven om het onderhavige ontwerp niet aan 

de Staten aan te bieden dan nadat duidelijk is gemaakt hoe alsnog aan de wettelijke tekortnorm 

zal worden voldaan, dan wel aan te geven hoe het verwachte extra tekort voor 2016 in de 

navolgende jaren zal worden gecompenseerd en hoe dit zal doorwerken in de meerjaren-

ramingen.    

 


