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Uw kenmerk: LV-10/0004 uw brief: 23-3-2009  Ons kenmerk: RvA 65-10 

 
Onderwerp: Ontwerp-Landsverordening tot vaststelling  

van de begroting van het ministerie van  

Financiën, Communicatie, Utiliteiten en  

Energie voor het dienstjaar 2010 

  Oranjestad,   31 maart  2010 

  

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

landsverordening tot vaststelling van de begroting van het ministerie van Financiën, 

Communicatie, Utiliteiten en Energie voor het dienstjaar 2010, moge de Raad Uwe 

Excellentie het volgende berichten.  

 

 De Raad wil in de eerste plaats zijn bezorgdheid uitspreken over de late indiening, de 

kwaliteit en de realiteitszin van de onderhavige begroting, alsmede van de begrotingen van 

de afzonderlijke ministeries
1
. De inhoud van de  paragraaf ‘Begrotingsregels’op pagina 9 van 

de toelichting wordt in ieder geval ten aanzien van onderhavige ’s Landsbegroting 2010 niet 

nageleefd. Kenmerkend voor alle voorstellen voor de Landsbegroting 2010 is: 

- dat de werkelijke problemen niet zijn geïdentificeerd; 

- dat niet concreet wordt aangegeven wat als oplossing kan dienen; 

- dat niet uit enig regeerbeleid kan worden opgemaakt welke prioriteitstellingen worden 

gedaan, op basis van welke afwegingen, en: 

- dat niet wordt aangegeven welke kosten c.q. investeringen hiermee zijn gemoeid. 

De toelichtingen bij de Landsbegroting blijven thans steken in niet onderbouwde aannamen 

en opsommingen van wenselijkheden en de taken van de verschillende diensten
2
.  

  

Uit de begrotingsvergelijking 2008 t/m 2010 (pagina 3 en 4, memorie van toelichting) maakt 

de Raad ten aanzien van de kosten op: 

- dat op de post goederen en diensten 5 miljoen minder is geraamd: de Raad vraagt zich af 

of dit realistisch is, vanwege het feit dat op deze post al jarenlang moet worden bezuinigd 

                                                 
1
Daarbij zij opgemerkt dat de ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van het ministerie van 

Integratie, Infrastructuur en Milieu voor het dienstjaar 2010, de ontwerp-landsverordening tot vaststelling van 

de begroting van Toerisme en Arbeid voor het dienstjaar 2010, alsmedede ontwerp-landsverordening tot 

vaststelling van de begroting van Wegeninfrastructuurfonds voor het dienstjaar 2010, tot op de datum van het 

uitbrengen van het onderhavige advies nog niet aan de Raad zijn voorgelegd.  
 
2
 Het is niet de bedoeling dat de inhoud van de Landsverordening instelling ministeries in een toelichting op een 

begroting wordt herhaald. 
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en wijst erop dat voor het realiseren van deze lagere raming een stringente 

kredietbewaking nodig is; 

- dat op de post overdrachten 10 miljoen minder is geraamd; 

- dat alle andere kostenposten hoger zijn geraamd, waardoor de totale kosten stijgen met 

zo’n 60 miljoen florin. 

De Raad kan uit de gegeven vergelijking niet herleiden wat met ómbuiging’aan uitgaven 

wordt bedoeld, nu de lagere ramingen gezamenlijk niet op 20 miljoen florin uitkomen en de 

geraamde totale kosten een aanzienlijke stijging kennen. 

 

Ten aanzien van de middelen maakt de Raad op: 

- dat er zo’n 80 miljoen minder is geraamd voor de BBO; 

- dat de indirecte belastingen een stijging kennen vanwege de dadingsovereenkomst met 

Valero ter hoogte van zo’n 115 miljoen florin, exclusief 20 miljoen florin die bedoeld is 

voor belastingrestitutie. 

Hoewel er een toename in de middelen is geraamd van 6.2% ten opzichte van 2009, is dit te 

danken aan een eenmalige meevaller in de vorm van de dadingsovereenkomst met Valero. 

 

 De Raad wijst erop dat het begrotingstekort voor 2010 is gemitigeerd c.q. vertekend 

door de eenmalige dadingsovereenkomst met Valero, op welke meevaller voor 2011 niet 

meer kan worden gerekend. Ook zal door de voorgenomen afschaffing van de BBO met een 

extra inkomstenderving van 80 miljoen florin voor 2011 rekening moeten worden gehouden.  

In dit verband vraagt de Raad zich in gemoede af hoe de regering zich het bijvoorbeeld kan 

permitteren om geen aanspraak te doen op dividenduitkering van Utilities N.V. en om 20 

miljoen te ramen voor tekorten bij de AZV, inplaats van met spoed de aangekondigde 

(bezuinigings)maatregelen terzake door te voeren. 

 

 Ten aanzien van het financieel kader, gegeven op pagina 5 van de toelichting merkt 

de Raad op dat niet duidelijk is of bij de raming van de middelen rekening is gehouden met 

onttrekking aan de algemene middelen ten behoeve van speciale fondsen, zoals het 

wegeninfrastructuurfonds en het in te stellen fonds voor toerisme. Indien dit niet het geval is, 

zal er rekening mee moeten worden gehouden dat de aangegeven tekorten nog hoger worden. 

 

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. 

 

 

De Secretaris,       De Voorzitter, 

 

 

__________________    ____________ 

mr. H.A. van der Wal     mr. A.J. Swaen 


