
 
 
 
 

Samenvatting advies over de ontwerp-landsverordening houdende afwikkeling van een 
aantal sociale zekerheidsschulden en tot wijziging van een viertal landsverordeningen, 
mede met het oog op de verbetering van misslagen en tot uitbreiding van de 
toepassingstermijn van de Landsverordening van 15 augustus 2007 (AB 2007 no. 73) tot 
wijziging van het Burgerlijk Wetboek van Aruba, de Landsverordening ziekteverzekering 
(AB 1993 no. GT 24) en de Landsverordening ongevallenverzekering (AB 1996 no. GT 26) 
 
De Raad van Advies heeft op 10 februari 2016 advies uitgebracht over de ontwerp-
landsverordening houdende afwikkeling van een aantal sociale zekerheidsschulden en tot 
wijziging van een viertal landsverordeningen, mede met het oog op de verbetering van misslagen 
en tot uitbreiding van de toepassingstermijn van de Landsverordening van 15 augustus 2007 (AB 
2007 no. 73) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek van Aruba, de Landsverordening 
ziekteverzekering (AB 1993 no. GT 24) en de Landsverordening ongevallenverzekering (AB 
1996 no. GT 26). 
 
De financiele situatie van het Ziektefonds is over de jaren verslechterd, doordat er onvoldoende 
aan premies werd ontvangen om de kosten van het fonds te dekken. Om deze tekorten te 
dekken, werd door het Ziektefonds geleend bij de andere SVb-fondsen, waardoor het 
Ziektefonds nu openstaande schulden heeft bij deze andere SVb-fondsen. Het doel van dit 
ontwerp is om deze onwenselijke financiële situarie van het Ziektefonds te saneren. De regering 
wil dit bereiken door: (1) het kwijtschelden van de onderlinge schulden, (2) het verhogen van de 
premieloongrens en (3) het verlenen van toestemming voor het overbrengen van gelden uit het 
Cessantiafonds naar het Ziektefonds. 
 
De Raad is van mening dat de voorstellen van de regering korte termijn oplossingen zijn. De 
Raad vindt het belangrijk, dat het probleem bij de kern moet worden aangepakt engezocht moet 
worden naar andere, effectievere, manieren, die het probleem voor de langere termijn oplossen. 
De Raad heeft al eerder in zijn adviezen over de Landsbegroting 2015 en 2016 opgemerkt dat de 
beheerskosten van het Ziektefonds en het Ongevallenfonds erg hoog zijn. De Raad vraagt zich 
af of door bijvoorbeeld een efficiëntere manier van werken deze kosten niet verminderd kunnen 
worden, zodat een premieverhoging niet nodig is. 
 
Het voorstel om gelden over te brengen van het ene fonds naar het andere fonds is volgens de 
Raad niet conform het principe van apart ingestelde sociale verzekeringsfondsen. Elk sociaal 
verzekeringsfonds heeft een eigen doel en een eigen taak en het kan niet de bedoeling zijn dat 
geld van een bepaald fonds wordt gebruikt voor een ander fonds. De Raad wijst nogmaals op het 
belang van een structurele oplossing, zodat ieder fonds op eigen kracht haar taak kan uitvoeren. 
  
Bij dit advies heeft de Raad dictum 3 gegeven, luidende: 
‘De Raad kan zich voor het overige met de doelstelling en de inhoud van het ontwerp verenigen 
en adviseert de regering het niet aan de Staten aan te bieden, dan nadat met het advies van de 
Raad rekening is gehouden.’ 
 
Voor de betekenis van de dicta van de Raad klik hier. 
 
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; 

 


