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Uw kenmerk: LV-11/0023 uw brief: 9-9-2011  Ons kenmerk: RvA 188-11 

 
Onderwerp: Ontwerp-Landsverordening tot vaststelling  

van de begroting van de ministeries van het 

Land voor het dienstjaar 2012 

 

  Oranjestad, 14 oktober 2011 

  

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

landsverordening tot vaststelling van de begroting van de ministeries van het Land voor het 

dienstjaar 2012, moge de Raad Uwe Excellentie het volgende berichten. 

 

1. Algemeen 

 

1.1 Artikel V.12, tweede lid, van de Staatsregeling schrijft voor dat de regering het 

ontwerp van de Landsbegroting uiterlijk op de eerste september aan de Staten dient aan te 

bieden. De Raad constateert dat aan deze bepaling wederom niet is voldaan. Immers, het 

ontwerp is pas op 12 september 2011 aan de Raad ter advisering voorgelegd.  

De Raad wijst erop dat genoemde termijn in de Staatsregeling, welke is geënt op de 

Nederlandse Grondwet
1
, zodanig is bepaald om de Staten in het kader van het budgetrecht de 

tijd te geven om het ontwerp tijdig te behandelen, zodat het ontwerp van de Landsbegroting 

vervolgens voor het begin van het begrotingsjaar kan worden vastgesteld. Het 

machtigingskarakter van de Landsbegroting noopt hiertoe.  

Voorts wijst de Raad erop dat de regering in haar voorbeeldfunctie er juist voor moet zorgen 

dat zij de wet naleeft; dit betekent ook het conform artikel V.12, tweede lid, van de 

Staatsregeling, tijdig aanbieden van de ontwerp-Landsbegroting aan de Staten. De Raad 

verzoekt U in het vervolg hieraan te voldoen. 

 

1.2 De Raad merkt op dat wederom niet voldaan is aan de voorschriften van artikel 3, 

tweede lid, van de Comptabiliteitsverordening 1989 (CV 1989).
2
 Deze voorschriften hebben 

                                                 
1
 De toelichting op artikel V.12, tweede lid, van de Staatsregeling stelt dat deze bepaling is overgenomen van de 

Staatsregeling van de N.A. (artikel 84). Deze is op zijn beurt gebaseerd op de Nederlandse Grondwet. De 

toelichting bij het desbetreffende artikel in de Nederlandse Grondwet (artikel 105) stelt dat de termijn (derde 

dinsdag van september) zo bepaald is om de Kamers (voldoen)de tijd te geven om de wetsvoorstellen te 

behandelen. 
2
 Artikel 3, tweede lid, CV1989 schrijft voor dat aan de memorie van toelichting bij de ontwerpbegroting wordt 

gedaan: een gespecificeerd overzicht van de schulden en vorderingen, een gespecificeerd overzicht van 

aangegane en verstrekte geldleningen, een gespecificeerd overzicht van de gegeven garanties en een 

liquiditeitsprognose van het Land voor het desbetreffende begrotingsjaar. 
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betrekking op het voeren van een deugdelijk financieel beheer en strekken ertoe de Raad en 

de Staten van Aruba in staat te stellen zich een oordeel te kunnen vormen over hetgeen hun 

ter beoordeling wordt voorgelegd. Gelet op het belang hiervan verzoekt de Raad U om in het 

vervolg aan deze voorschriften te voldoen. De Raad wijst er hierbij bovendien op dat de CV 

1989 de normstelling voor de Landsbegroting neerzet. Het afwijken van deze normstelling is 

dus niet de bedoeling. De ontbrekende overzichten zijn essentieel voor een goed inzicht in de 

financiële positie van het Land en zijn in deze tijden van grote tekorten van groot belang. 

De Raad heeft tevens geconstateerd dat artikel 1 van het ontwerp van de Landsbegroting 

uitdrukkelijk bepaalt dat afgeweken wordt van artikel 3, tweede lid, CV1989. De Raad acht 

deze bepaling inhoudende een afwijking op de CV 1989 in strijd met het recht. De 

Landsverordening tot vaststelling van de Landsbegroting kan – zoals in een eerder schrijven  

aan de Ministerraad is meegedeeld
3
 – vanwege haar specifieke karakter (i.c. machtigingswet 

die geen algemeen verbindende voorschriften inhoudt) niet aangewend worden om andere 

landsverordeningen te wijzigen dan wel bepalingen uit andere landsverordeningen niet van 

toepassing te verklaren.  

  

1.3 Artikel 3, eerste lid, CV 1989 stelt dat het ontwerp voor de landsverordening ter 

vaststelling van de begroting vergezeld gaat van een memorie van toelichting die onder meer 

een uiteenzetting van de ramingen voor het lopende jaar (i.c. 2011) en de cijfers, 

voorkomende in de jaarrekening van het voorafgaande jaar (i.c. 2010) per begrotingspost 

bevat. De Raad heeft geconstateerd dat bij de memorie van toelichting van het onderhavige 

ontwerp een overzicht van de ramingen 2012, de ramingen 2011 en de voorlopige cijfers 

2010 per begrotingspost is gevoegd. De Raad merkt ten aanzien hiervan op dat voor de 

cijfers van het voorgaande jaar (2010) wederom gebruik wordt gemaakt van voorlopige 

cijfers in plaats van de ex artikel 3, eerste lid, CV 1989 voorgeschreven concrete cijfers uit de 

jaarrekening. Het gevolg hiervan is dat er aan de hand van de voorlopige cijfers 2010 geen 

duidelijke vergelijking met de begrote cijfers 2012 gemaakt kan worden.  

Zoals de Raad heeft begrepen heeft deze tekortkoming te maken met het niet gereed hebben 

van de jaarrekeningcijfers. De Raad heeft ook vernomen dat de regering – mede 

voortvloeiend uit de Memorandum verbetering financieel beheer Land Aruba – bezig is met 

het opstellen van alle nog openstaande jaarrekeningen van het Land Aruba (de zogenaamde 

inhaaloperatie van de jaarrekeningen). Zoals de Raad uit de memorie van toelichting bij het 

onderhavig ontwerp heeft begrepen, zal deze inhaaloperatie met het ter vaststelling aanbieden 

van deze nog openstaande jaarrekeningen aan de Staten in september 2012 afgerond worden. 

De Raad beschouwt deze inhaaloperatie als een goede ontwikkeling en verzoekt U – gelet op 

de voornoemde tekortkoming – om bij het aanbieden van de ontwerpbegroting 2013 in ieder 

geval conform artikel 3, eerste lid, CV 1989 een uiteenzetting van de jaarrekeningcijfers 

2011 per begrotingspost te includeren.  

 

2. Realiteitsgehalte van de begroting 2012 

 

Zoals in punt 1.3 naar voren is gekomen, zijn ter beoordeling en vergelijking van de 

cijfermatige begroting 2012 onder meer de voorlopige cijfers 2010 opgenomen. De Raad 

heeft voorts geconstateerd dat de belastingopbrengsten 2012 zijn geraamd op basis van een 

nominale economische groei van 8,2% over 2012.
4
 Ten aanzien van het realiteitsgehalte van 

deze twee elementen wil de Raad het volgende opmerken. 

  

                                                 
3
 Zie het schrijven dd. 13 oktober 2011 (RvA 209-11)  aan de Minister van Financiën, Communicatie, 

Utiliteiten en Energie, inzake de ‘Toetsing van de Landsbegroting’. 
4
 MvT, Deel 5, Ministerie van Financiën, Communicatie, Utiliteiten en Energie, p. 2 
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Voorlopige cijfers 2010 

De Raad heeft geconstateerd dat er tussen de voorlopige totale kosten 2010 en de begrote 

kosten 2012 een verschil van bijna Afl. 180 miljoen bestaat (2010: 1.124 miljoen tegenover 

2012: 1.303,8 miljoen). Dit aanzienlijk verschil wordt in de memorie van toelichting niet 

toegelicht. De Raad heeft echter begrepen dat dit verschil verklaard wordt door het ontbreken 

van de cijfers van bepaalde kostenposten over 2010. Zoals de Raad onder punt 1.3 al heeft 

opgemerkt zorgt dit onvolledige beeld over 2010 ervoor dat een gedegen beoordeling van de 

geraamde cijfers over 2012 wel haast onmogelijk is, zodat de vraag rijst in hoeverre de 

ramingen 2012 voor die kostenposten waarvan de cijfers over 2010 ontbreken realistisch zijn. 

De Raad vindt het overigens vreemd dat m.n. de posten die zwaar drukken op de begroting 

zoals personeel plus daaraan gerelateerde betalingen, rentes, subsidies en uitkeringen nog 

ontbreken; deze posten zouden immers naar zijn mening moeten vaststaan. 

 

Prognose groei Bruto Binnenlands Product (BBP) 

De memorie van toelichting spreekt op pagina 3 over een verwachte nominale economische 

groei van 8,2%. De Raad heeft geconstateerd dat dit genoemde percentage is gebruikt om het 

BBP voor 2012 alsmede de belastingopbrengsten voor 2012 te berekenen. De Raad vraagt 

zich in dit kader allereerst af waarop dit percentage is gebaseerd. Er wordt namelijk niet 

aangegeven welke bron hieraan ten grondslag ligt. De meest recente cijfers van de Centrale 

Bank van Aruba (CBA) wijzen voorts op een nominale groei van het BBP van 6,4% over 

2012.
5
 De Raad vraagt zich gelet hierop af of de nominale economische groei van 8,2% over 

2012 en de hieruit afgeleide hoogte van het BBP 2012 en de geraamde middelen 2012 

(belastingopbrengsten) wel realistisch zijn. De Raad wijst erop dat uitgaande van de CBA 

prognose dit zou betekenen dat zowel het verwachte BBP 2012 als de in de ontwerpbegroting 

2012 opgenomen ramingen van de middelen lager zullen uitvallen. Dit met als gevolg dat het 

exploitatietekort en de financieringsbehoefte – bij ongewijzigd beleid – hoger zullen 

uitvallen. 

 

Financieel kader 

De regering stelt dat op basis van haar gevoerde beleid het exploitatietekort in het 

begrotingsjaar - wederom - zal worden verlaagd met Afl. 75 miljoen.
6
 Dit conform haar 

voorgenomen meerjarig financieel kader zoals aangegeven in de ontwerpbegrotingen 2010 en 

2011 (zie onder). De regering heeft daarbij tevens gesteld om de tekortnorm naar beneden te 

brengen; in 2013 moet het tekort namelijk 3% van het BBP bedragen.  

Overzicht financieel kader 2010-2016 van de regering 

Financieel kader 2010*) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Exploitatiesaldo (mln.) -325 -275 -200 -125 -50 0.0 (50) 
Financieringssaldo (mln.) -375 -325 -250 -175 -100 -50 (0.0) 
BBP (%) -8,5 -6,5 -4,5 -3,0 -1,7 -0.7 (0.0) 

Bron:  MvT van de ontwerp-Landsverordening tot vaststelling van de  begroting van de ministeries van het Land voor  

 het dienstjaar 2011 (p. 15). 

*Zonder netto 195 miljoen Valero. 

 

Gelet op het verschil tussen de door de regering gehanteerde economische prognose 2012 

(8,2% groei) en de door de CBA genoemde economische prognose (6,4%), vraagt de Raad 

zich af of dit financieel kader nog realistisch is; de Raad betreurt het om deze reden dat er 

geen (geactualiseerd) financieel kader in de memorie van toelichting bij de ontwerpbegroting 

2012 is opgenomen. De cijfers uit de ontwerpbegroting 2012 laten immers zien dat het 

                                                 
5
 Zie rapport Economic Forecast Monitor van de CBA, dd. 28 september 2011. 

6
 MvT, p. 6. 



RvA 188-11 

 

 4 

 

begrotingstekort - op grond van de door de regering gehanteerde economische groei van 

8,2%  - in 2012 5,2% van het BBP zal bedragen (ten opzichte van het 4,5% genoemde tekort 

in het financieel kader). Bij de lagere door de CBA verwachte economische groei van 6,4% 

zal het begrotingstekort voor 2012 des te hoger liggen; het kredietbeoordelingsbureau Fitch 

Ratings meldt immers dat hij voor de periode 2011-2013 hogere begrotingstekorten verwacht 

dan zoals gesteld door de regering.
7
 De Raad vraagt zich gezien deze prognoses voorts af in 

hoeverre de tekortnorm van 3% van het BBP in 2013 haalbaar zal zijn. Dit zal namelijk 

betekenen dat het BBP in 2013 aanzienlijk zou moeten stijgen ten opzichte van het 

begrotingstekort 2013.  

 

Concluderend kan worden gesteld dat het in verband met het bovenstaande voor de Raad 

moeilijk is het realiteitsgehalte van de begroting 2012 te beoordelen. 

 

3. Ramingen 2012 

 

3.1 De memorie van toelichting meldt op pagina 2 dat er in het kader van een stedelijk 

vernieuwings- en wijkverbeteringstraject een bedrag van Afl. 1,2 miljard aan publieke, semi-

publieke en publiek-private investeringen in infrastructuur-, renovatie- en nieuwbouw-

projecten wordt geraamd. Het is de Raad opgevallen dat het Ministerie van Integratie, 

Infrastructuur en Milieu in de ontwerpbegroting 2012 Afl. 7,5 miljoen aan investeringen i.c. 

overheidsprojecten heeft geraamd. De Raad vraagt zich hierbij gezien de totale hoogte (Afl. 

1,2 miljard) van de infrastructurele investeringen af hoe en waar deze overige investeringen – 

waaronder die in de vorm van publieke-private investeringen – (in de begroting) tot 

uitdrukking komen. 

  

3.2 Het is de Raad opgevallen dat de geraamde inkomsten op grond van de 

deviezenprovisie ten opzichte van het begrotingsjaar 2011 met Afl. 7,5 miljoen is 

toegenomen. De Raad heeft tevens uit de memorie van toelichting begrepen dat de regering 

het proces heeft geïnitieerd om de vrijstelling van deviezenprovisie voor intereilandelijke 

transacties in NAfl./Afl. af te schaffen.
8
 De Raad vraagt zich gelet op dit voornemen af of de 

waargenomen stijging van Afl. 7,5 miljoen (sec) het gevolg is van de intereilandelijke 

transacties waarover provisie betaald zal moeten worden. 

 

3.3 De Raad heeft geconstateerd dat de middelen van de Directie Scheepvaart voor het 

begrotingsjaar 2012 op Afl. 9 miljoen zijn geraamd. De toelichting op deze post weidt niet 

verder uit dan de melding dat de regering over wilt gaan tot het voorbereiden van een 

ontwerp-landsverordening voor de ‘lightering’ van schepen.
9
 De Raad vraagt zich gelet op de 

ontoereikende toelichting af waarop de raming van de middelen van de Directie Scheepvaart 

is gebaseerd. De Raad heeft in dit kader ook gemerkt dat in de begroting 2011 Afl. 6,5 

miljoen aan middelen bij de Directie Scheepvaart zijn opgenomen. De toelichting heeft het 

hier eveneens over een in voorbereiding zijnde ontwerp-landsverordening voor de 

‘lightering’ van schepen. De Raad vraagt zich eveneens af in hoeverre deze begrote middelen 

realistisch zijn, te meer omdat de ontwerp-landsverordening voor de ‘lightering’ van schepen 

nog niet tot stand is gekomen. 

 

3.4 De Raad heeft gemerkt dat de duurtetoeslag pensioenen ten opzichte van 2011 met 

Afl. 16,6 miljoen zijn toegenomen. De toelichting op deze raming 2012 luidt dat deze 

                                                 
7
 Rapport Fitch Ratings: Aruba Full Rating Report (september 2011), p. 7 

8
 MvT, p. 10. 

9
 MvT, Deel 5, Ministerie van Toerisme, Transport en Arbeid, p. 13. 
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stijging het gevolg is van het niet doorgaan van de voorgenomen financieringswijze van de 

duurtetoeslagen per 2011.
10

 De Raad vraagt zich af waarom deze financieringswijze geen 

doorgang heeft gevonden. 

 

4. Memorie van toelichting 

 

4.1 De Raad heeft geconstateerd dat de beleidsonderwerpen en de hieruit voortvloeiende 

activiteiten c.q. projecten van de ministeries uitvoerig in de memorie van toelichting aan bod 

komen. De Raad mist echter – wederom – de relatie tussen enerzijds de beleidsonderwerpen 

en de activiteiten en anderzijds de financiën. Er wordt naar ‘s Raad’s mening in onvoldoende 

mate aangegeven welke bedragen gemoeid zijn bij de genoemde activiteiten dan wel onder 

welke begrotingsposten deze activiteiten hun financiële weergave krijgen. De Raad acht het 

om goed zicht te krijgen op de financiële consequenties van het regeringsbeleid van groot 

belang dat de relatie tussen de voorgenomen activiteiten en de hiermee gepaarde bedragen in 

de begroting duidelijk zichtbaar wordt gemaakt. De Raad dringt er derhalve op aan om deze 

relatie in de ontwerpbegroting 2013 duidelijk zichtbaar te maken. 

 

4.2 De Raad betreurt het dat er in de memorie van toelichting niet wordt gesproken over 

de Sociale Verzekeringsbank (SVb) en de door haar uitgevoerde regelingen. De door de SVb 

al eerder gesignaleerde tekorten bij de AOV zullen op termijn een financiële impact hebben 

voor het Land. De Raad acht het hierdoor van essentieel belang dat hierover in de memorie 

van toelichting uitgeweid wordt. 

 

4.3 In de memorie van toelichting wordt op pagina 1 meegedeeld dat er enkele 

aanpassingen binnen het functionele classificatiesysteem worden aangebracht, waaronder de 

opname van een aantal nieuwe kostenplaatsen. De Raad merkt ten aanzien van deze 

mededeling op dat deze nieuwe kostenposten niet in de bij de memorie van toelichting 

bijgevoegde kostenoverzichten (Deel 3) terug te vinden zijn. 

 

4.4 De Raad heeft geconstateerd dat er gehoor is gegeven aan zijn eerder verzoek tot het 

bijsluiten van een personeelsstaat van het Land
11

 in de memorie van toelichting. De Raad 

beschouwt de opname van de personeelsstaat in de memorie van toelichting
12

 als een 

verbetering, maar acht dat een onderverdeling naar schaal het inzicht in de 

personeelsformatie en -beleid ten goede zal komen. De Raad adviseert U derhalve om bij het 

opstellen van de ontwerpbegroting 2013 hiermee rekening te houden. Tevens acht de Raad 

het nuttig om een meerjarenprognose van het personeelsbestand op te nemen, temeer de 

natuurlijke afvloeiing één van de peilers is van het regeringsbeleid om het begrotingstekort af 

te bouwen. 

 

4.5  In de memorie van toelichting wordt op meerdere plaatsen aangegeven dat 

additionele activiteiten zullen worden ontplooid, terwijl niet uit de memorie van toelichting 

blijkt dat bepaalde activiteiten anders of niet meer gedaan zullen worden. Dit brengt de vraag 

met zich op welke wijze het Land denkt een groter aantal taken te zullen uitvoeren met 

minder mensen, aangezien slecht 25% van de meeste vacatures zal worden vervuld. 

Overigens wordt in dit kader met geen woord gerept over de kerntakenanalyse die een aantal 

jaren terug is uitgevoerd.  

                                                 
10

 MvT, Deel 5, Ministerie van Financiën, Communicatie, Utiliteiten en Energie, p. 14. 

 
11

 Zie onder andere Advies van de Raad  dd. 27 augustus 2008, kenmerk RvA 184-08. 
12

 MvT, p. 11. 
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5. Voorstellen voor redactionele verbeteringen 

 

Het is de Raad opgevallen dat de bedragen uit de begroting 2012 zoals onder artikel 1 

van het ontwerp opgenomen, weergegeven zijn volgens het Amerikaanse talstelsel (gebruik 

van komma’s in plaats van punten). Aangezien de Arubaanse wet- en regelgeving in de 

Nederlandse taal wordt opgesteld, adviseert de Raad om de bedragen in de begroting in het 

vervolg volgens het Europese talstelsel weer te geven.  

6. Conclusie en eindadvies  

 

De Raad kan zich met de inhoud en de doelstelling van het onderhavige ontwerp 

verenigen en geeft u in overweging dit aan de Staten aan te bieden, nadat met het voorgaande 

rekening zal zijn gehouden. 

 

 

De Secretaris,       De Voorzitter, 

 

 

____________________    ____________ 

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


