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Onderwerp: Ontwerp-landsverordening tot wijziging van  

de landsverordening tot vaststelling van de 

begroting van de ministeries van het Land  

voor het dienstjaar 2011 (AB 2011 no. 36) 

  Oranjestad, 30 november 2011 

 

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

landsverordening tot wijziging van de landsverordening tot vaststelling van de begroting 

van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2011 (AB 2011 no. 36), moge de 

Raad Uwe Excellentie het volgende berichten. 

 

1. De Raad heeft geconstateerd dat de toelichting op de gewijzigde bedragen van 

diverse posten zeer summier is. In een aantal gevallen wordt slechts vermeld dat het een 

correctie betreft, terwijl in andere gevallen de toelichting zich beperkt tot de melding dat 

de wijziging ‘ter compensatie van een andere post’ is doorgevoerd. Verzuimd is aan te 

geven waarom de wijzigingen – in geval van een verhoging van het bedrag – beleids-

technisch noodzakelijk zijn en hoe deze – in geval van een verlaging van het bedrag – 

budgettechnisch mogelijk zijn. De Raad beveelt aan conform artikel 3, eerste lid, CV 

1989 de toelichting op deze onderdelen uit te breiden. 

 

2. In het verlengde van het voornoemde punt vraagt de Raad zich ten aanzien van 

een aantal posten specifiek af wat ten grondslag van de gewijzigde bedragen ligt. De 

Raad heeft ten eerste een stijging van Afl. 2,3 miljoen aan investeringen onder het project 

‘Producto Aruba’ geconstateerd.
1
 Deze aanzienlijke stijging wordt in de toelichting niet 

verklaard. Voorts is het de Raad opgevallen dat het investeringsbedrag onder post 6300 

van de hoofdbudgethouder Directie Luchtvaart met Afl. 2,2 miljoen is verlaagd.
2
 Dit is 

bijna een halvering van het aanvankelijk onder deze post opgenomen investeringsbedrag. 

Nu enige toelichting ontbreekt, vraagt de Raad zich af of de voorgenomen investeringen
3
 

(deels) niet meer in 2011 zullen plaatsvinden. Daarnevens heeft de Raad geconstateerd 

dat het investeringsbedrag zoals opgenomen onder post 6100 van de hoofdbudgethouder 

Landbouw, Veeteelt en Visserij wordt gehalveerd.  

De Raad adviseert om genoemde aanpassingen alsnog toe te lichten. 

                                                 
1
 MvT, p. 17. 

2
 MvT, p. 17. 

3
 De Landsverordening van 15 juni 2011 tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het 

Land voor het dienstjaar 2011 (AB 2011 no. 26) heeft het op pagina 30 over een aanvankelijk investerings-

bedrag van Afl. 4.825.000,= ten behoeve van o.a. een Flight Data Processing System en Microwave link. 
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3.  De Raad heeft geconstateerd dat binnen verschillende hoofdbudgethouders de 

onder personeelkosten opgenomen bedragen (rubriek 4100) gecorrigeerd worden. In de 

gevallen waar er sprake is van een stijging als gevolg van hogere salariskosten bevreemdt 

het de Raad dat de werkgeversbijdrage (rubriek 4200) niet naar verhouding in een hoger 

bedrag wordt gecorrigeerd. Hogere salarissen betekenen in principe onder meer een 

hogere werkgeversbijdrage aan pensioenpremie. De Raad vraagt zich derhalve af waarom 

in deze gevallen de opgenomen bedragen onder de post werkgeversbijdrage ongewijzigd 

blijven. 

 

4. Het is de Raad opgevallen dat de bedragen die in de onderhavige wijzigings-

verordening zijn opgenomen - en dienen ter vervanging van bedragen zoals opgenomen 

in de Landsverordening van 15 juni 2011 tot vaststelling van de begrotingen van de 

ministeries van het Land voor het dienstjaar 2011 (AB 2011 no. 36) - naar het Europees 

talstelsel zijn weergegeven, terwijl de bedragen in de te wijzigen begroting 2011 zijn 

weergegeven naar het Amerikaanse talstelsel (gebruik van komma’s in plaats van punten 

en vice versa). De Raad beveelt aan consequent te zijn en verwijst in dit kader naar zijn 

eerder advies
4
 waarin is geadviseerd de bedragen in de begroting volgens het Europese 

talstelsel weer te geven.  

 

5. De onderhavige wijzigingsverordening vervangt de bedragen zoals opgenomen 

onder verscheidene posten in de begroting 2011. Als gevolg van de wijziging van deze 

bedragen wijzigen ook de totalen per hoofdbudgethouders, de totalen per ministerie en de 

totalen van respectievelijk de kosten, de middelen, de investeringen en kapitaaluitgaven 

en de financieringsmiddelen. De Raad heeft echter geconstateerd dat deze totalen niet 

worden gewijzigd bij de onderhavige wijzigingsverordening. De Raad beveelt u derhalve 

aan om deze elementen ook bij onderhavige verordening te wijzigen. 

 

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

het onderhavige ontwerp en geeft u in overweging het 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 
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 Zie advies dd. 14 oktober 2011, kenmerk RvA 188-11. 

 


