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Uw kenmerk: LV-09/0039 uw brief: 5-10-2009  Ons kenmerk: RvA 184-09 

 
Onderwerp: Ontwerp-Landsverordening tot wijziging van  

de Landsverordening van13 mei 2009 (AB  

2009 no.40) tot vaststelling van de begroting  

van het ministerie van Justitie voor het  

dienstjaar 2009 

 

OOranjestad,  14 oktober 2009 

  

          Naar aanleiding van bijgaande aan de Raad ter advies toegezonden ontwerp-

landsverordening tot wijziging van de Landsverordening van 13 mei 2009 (AB 2009 no.40) 

tot vaststelling van de begroting van het ministerie van Justitie voor het dienstjaar 2009, 

moge de Raad Uwe Excellentie het volgende berichten.  

 

1. Ten aanzien van het onderhavige ontwerp, waarvan de aanbiedingsbrief is gedateerd 

29 september 2009, is de Raad verzocht het met voorrang te willen behandelen en zo 

mogelijk voor 29 september 2009 te willen adviseren. De Raad heeft het ontwerp weliswaar 

met voorrang behandeld, doch heeft vanwege het feit dat het ontwerp hem eerst op 6 oktober 

jl. heeft bereikt, niet aan de gewenste termijn kunnen voldoen. 

 

2. Met onderhavige ontwerp wordt beoogd voorzieningen te treffen ter compensatie van 

een hoger financieringstekort in 2009 dan was geraamd. Het tekort is volgens de 

overwegingen in het ontwerp ontstaan door de wereldwijde recessie, die in Aruba zou hebben 

geleid tot lagere belastingontvangsten en hogere uitgaven aan het APFA. Dit zou hebben 

geleid tot een verslechtering van het financieringssaldo en de staatsschuld, waardoor een 

hoger financieringstekort is ontstaan dan is geraamd in de Landsbegroting 2009. In de 

toelichting op het ontwerp worden overigens nog kosten vermeld die niet aan de recessie zijn 

gerelateerd, zoals het in gebruik nemen van de afvalverwerkingsfabriek te Parkietenbos, en 

de bestrijding van het Influenza A-virus H1N1-pandemie, alsmede overwerkvergoedingen bij 

het het Korps Politie Aruba, Instituto Alarma y Seguridad Aruba en Cuerpo Especial Aruba.
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3. Om dit hogere financieringstekort te kunnen dekken wordt bij een separaat ontwerp, 

dat gelijktijdig aan de Raad is voorgelegd en waarop gelijktijdig advies wordt uitgebracht 

(RvA 178-09), voorgesteld de Minister van Financiën en Economische Zaken te machtigen 

tot het doen van hogere uitgaven dan was voorzien in de Landsverordening van 4 februari 

2009 tot vaststelling van de begroting van het Ministerie van Financiën en Economische 

                                                 
1
 MvT, resp. pagina 2 en 3. 
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Zaken voor het dienstjaar 2009 (AB 2009 no. 12). Artikel II van het bedoelde ontwerp 

beoogt om de in artikel 2 van de genoemde Landsverordening van 4 februari 2009 

opgenomen machtiging tot het aangaan van geldleningen ter dekking van het 

financieringstekort van het Land tot een maximum van Afl. 157.521.400,=  met 97.5 miljoen 

florin te verhogen.  

 

4. De Raad constateert dat met het onderhavige voorstel het financieringstekort voor het 

dienstjaar bijna tweederde hoger uitkomt dan oorspronkelijk was geraamd. Dit roept ernstige 

vragen op met betrekking tot het realiteitsgehalte van de begroting voor het dienstjaar 2009. 

 

5. Met het onderhavige ontwerp worden wijzigingen voorgesteld in de Lands-

verordening tot vaststelling van de begroting van het Ministerie van Justitie voor het 

dienstjaar 2009 en worden bij aparte ontwerpen van landsverordening, die eveneens aan de 

Raad zijn voorgelegd, wijzigingen voorgesteld in de Landsverordeningen tot vaststelling van 

de begroting voor het dienstjaar 2009 van resp. het Ministerie van Financiën en Economische 

Zaken, het Ministerie van Algemene Zaken, het Ministerie van Volksgezondheid, Milieu, 

Administratieve- en Vreemdelingenzaken, het Ministerie van Toerisme en Transport, het 

Ministerie van Arbeid, Cultuur en Sport en van het Ministerie van Onderwijs, Sociale Zaken 

en Infrastructuur.  

 

6. Uit de overzichtsstaat die in de toelichting is opgenomen,
2
 blijkt dat de wijzigingen in 

de kostensfeer alleen voor het Ministerie van Financiën en Economische Zaken en voor het 

Ministerie van Toerisme en Transport tot lagere kosten hebben geleid en dat er bij de andere 

ministeries sprake is van (soms zeer forse) toenamen in de kosten.  

 

7. Hoewel het de Raad niet duidelijk is geworden of en in welke mate deze kosten reeds 

zijn gemaakt, dan wel dat terzake bindende verplichtingen zijn aangegaan, nopen het 

bovenstaande en het tijdstip van aanhangig maken van het onderhavige ontwerp (en de 

aanverwante, onder 5 genoemde ontwerpen) tot de navolgende observaties. 

Een bij landsverordening vastgestelde begroting is een legitimatie door de wetgever tot het 

doen van uitgaven. Ingevolge artikel 31 van de Comptabiliteitsverordening 1989 dient deze 

machtiging vooraf te worden gegeven. Weliswaar kan ‘s Lands begroting gedurende het 

lopende jaar bij landsverordening, zoals thans ook wordt voorgesteld, worden gewijzigd, 

zeker indien onvoorziene omstandigheden daartoe nopen. Echter, de Raad heeft zich immer 

op het standpunt gesteld, dat begrotingen niet met terugwerkende kracht kunnen worden 

gewijzigd. Uit de procedure en termijnen genoemd in artikel 2 t/m 4 van de 

Comptabiliteitsverordening 1989 volgt dat de bepaling van artikel 4, tweede lid (alsmede 

artikel 11) alleen betrekking kan hebben op de vaststelling van een begroting voor een 

komend dienstjaar: de mogelijkheid van terugwerkende kracht is alleen geschapen indien 

onverhoopt de plaatsing van de landsverordening tot vaststelling van de begroting voor het 

dienstjaar na 31 december van het voorgaande jaar plaatsvindt. Hieromtrent is  bij herhaling 

uitvoerig door de Raad geadviseerd.
3
 Het onderhavige ontwerp is weliswaar gedurende het 

                                                 
2
 MvT, p. 3. 

3
 Vide o.a. het schrijven van de Raad van Advies aan de Gouverneur van Aruba en de Minister President dd. 4 

juli 2007, RvA 122-07, alsmede het advies van 27 december 2001 (RvA 236-01) inzake een voorstel tot 

wijziging met terugwerkende kracht van de Landsbegroting van 2001. Ten overvloede merkt de Raad op dat in 

2008 ten aanzien van de wijzigingen die werden voorgesteld in verband met de aanpassing van de rechtspositie 

van de ambtenaren wel is  ingestemd met het verlenen van terugwerkende kracht. Dit had te maken met het feit 

dat de wijzigingen budget neutraal werden doorgevoerd, de verplichtingen nog niet waren aangegaan en de 

verbeterde rechspositie met ingang van 1 januari 2008 dienden in te gaan. Ook waren deze wijzigingen tijdig 

(medio juli) aanhangig gemaakt (vide RvA 147-08 dd. 9 juli 2008).  
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boekingsjaar ingediend. Van belang is echter dat de wet als zodanig wordt goedgekeurd door 

de Staten van Aruba en tijdig tot stand wordt gebracht, om te voorkomen dat de situatie 

ontstaat dat uitgaven zijn verricht, zonder dat daarvoor de ingevolge artikel 31 van de 

Comptabiliteitsverordening 1989 de benodigde machtiging vooraf is verkregen. Door het 

(late) tijdstip waarop de desbetreffende ontwerpen thans zijn ingediend, worden de Staten 

voor grotendeels voldongen feiten geplaatst. 

 

 De Raad kan zich voor het overige verenigen met de inhoud en de doelstelling van 

het onderhavige ontwerp en geeft u mitsdien in overweging dit aan de Staten ter goedkeuring 

aan te bieden, nadat met het voorgaande rekening zal zijn gehouden. 

  

 

De Adjunct-Secretaris,     De Voorzitter, 

 

 

__________________    ______________ 

mr. A. Braamskamp     mr. A.J. Swaen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


