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Uw kenmerk: LV-11/0007 uw brief: 14-3-2011  Ons kenmerk: RvA 50-11 

 
Onderwerp: Ontwerp-Landsverordening tot vaststelling  

van de begroting van de ministeries van het 

Land voor het dienstjaar 2011 

 

  Oranjestad,   30 maart 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 2011, moge de Raad Uwe Excellentie het volgende berichten. 

 

1. Algemeen 

 

1.1 De Raad heeft met instemming kennis genomen van het feit dat de regering in het 

onderhavige ontwerp enkele onderdelen van het advies van de Raad inzake de 

totstandkoming van de Landsbegroting heeft overgenomen
1
.  

Dit heeft zijn beslag gekregen in het aanbieden van de ramingen voor de verschillende 

ministeries in één ontwerp-landsverordening, in plaats van in zeven afzonderlijke ontwerpen 

van landsverordeningen. De Raad heeft in zijn advies er op gewezen dat artikel 2 van de 

Comptabiliteitsverordening 1989, waarin wordt voorgeschreven dat iedere minister een 

afzonderlijke landsverordening initiëert, een ongeoorloofde beperking is van artikel V.12 van 

de Staatsregeling. Er bestaan derhalve geen staatsrechtelijke bezwaren om in voorgesteld 

artikel 1 te bepalen dat in afwijking van artikel 2, eerste lid, CV 1989 thans de begroting van 

de kosten en middelen, investeringen en kapitaaluitgaven voor de afzonderlijke ministeries 

gezamenlijk wordt vastgesteld
2
. 

 

1.2 De ratio van het advies van de Raad om te komen tot een gezamenlijke begroting was 

gelegen in een doelmatiger proces voor de totstandkoming van de Landsbegroting. De Raad 

heeft aangegeven dat hiermede geen afbreuk wordt gedaan aan de individuele ministeriële 

verantwoordelijkheid
3
. De inrichting van het thans aan de Raad voorgelegde ontwerp 

bevestigt dit. De Raad spreekt de verwachting uit dat met het totstandbrengen van een 

gezamelijke begroting mede tegemoet zal worden gekomen aan de bezwaren die door de 

                                                 
1
 Advies dd. 12 december 2007, ex. art. 17, onderdeel b, Landsverordening Raad van Advies, inzake de 

totstandkoming van de Landsbegroting (RvA 184-07). 
2
 Vide p. 2, de laatste alinea van onderdeel 2. 

3
 Vide pp. 6-7. 
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Raad in zijn advies
4
 zijn aangegeven met betrekking tot de ambtelijke capaciteit en de 

behandeling in de staten.  

 

1.3 Daarentegen betreurt de Raad het dat de Landsbegroting niet zoals voorgeschreven in 

artikel 4 CV 1989 tijdig tot stand is gebracht en dat derhalve opnieuw sprake is van een 

situatie als bedoeld in artikel 11, CV 1989. Ook is wederom niet voldaan aan de 

voorschriften van artikel 3 CV 1989, welke voorschriften betrekking hebben op het voeren 

van een deugdelijk financieel beheer en die ertoe strekken de Raad en de Staten van Aruba in 

staat te stellen zich een oordeel te kunnen vormen over hetgeen haar ter beoordeling wordt 

voorgelegd. 

 

2. Realiteitsgehalte van de begroting 2011 

 

Ter beoordeling en vergelijking van de cijfermatige begroting 2011 zijn onder meer de 

voorlopige cijfers 2010 opgenomen alsmede de begroting 2010 inclusief nota van wijziging. 

Ten aanzien van het realiteitsgehalte hiervan wil de Raad het volgende opmerken. 

 

Voorlopige cijfers 2010 

De Raad heeft in de eerste plaats geconstateerd dat een groot aantal voorlopige cijfers nog 

niet bekend is, waardoor er nog geen volledig beeld is. 

Zo is bijvoorbeeld wat het totaal van de goederen en diensten betreft niet duidelijk of de 

voorlopige cijfers zijn gebaseerd op de voor 2010 aangegane verplichtingen of op 

gefactureerde bedragen (declaraties), waardoor de conclusie lijkt gerechtvaardigd dat de 

cijfers als vermeld in de begroting 2011 niet realistisch zijn. Ter adstructie geldt het 

volgende. 

 

Begroting 2010 inclusief nota van wijziging 

 

Het onderstaande overzicht geeft aan dat nadat de ontwerp-landsverordeningen tot 

vaststelling van de begroting over het dienstjaar 2010 aan de Raad waren voorgelegd, voor 

een totaal bedrag van ruim 20 miljoen florin aan kosten bij nota van wijziging in de 

betreffende begrotingen zijn opgenomen. Dat roept vraagtekens op met betrekking tot de 

realiteit van de ramingen die thans voor 2011 aan de Raad zijn voorgelegd. 

 
Overzicht van aan de Raad voorgelegde begrotingssaldi 2010 (kosten) en de in het AB afgekondigde 

begroting 2010 
 

Algemene 

Zaken 

Integratie, 

Infrastr., 

Mil. 

Justitie en 

Onderwijs 

EZSoZa 

Cul 
TTA 

Volksgezond

-heid, Sport 

Financiën,  

utiliteiten 

Energie 

DOW WIF 

Aan Raad 

voorgelegd 
79.385.100 128.010.200 416.400.800 91.488.700 89.483.700 202.643.100 257.162.400 44.157.100 15.000.000 

In AB 

Afgekondigd 
81.126.100 131.010.200 419.332.400 93.688.700 96.736.700 202.858.100 258.962.400 44.157.100 14.196.100 

Verschil 1.741.000 3.000.000 2.931.600 4.205.000 7.253.000 215.000 1.800.000 0 - 803900 

 

Inmiddels zijn aan de Raad ontwerpen van landsverordeningen voorgelegd die behelzen de 

begrotingen 2010 met terugwerkende kracht – budgetneutraal - te wijzigen, terwijl is 

vernomen dat ten behoeve van de behandeling van een aantal van deze ontwerpen Nota’s van 

wijziging zullen worden ingediend om niet-budgetneutrale wijzigingen door te voeren. Los 

van de vraag of dit met terugwerkende kracht kan (de Raad zal hier binnenkort advies over 

uitbrengen), geeft deze gang van zaken aan dat de ontwerp-begroting 2010 zoals aan de Raad 

destijds was voorgelegd niet realistisch was en dat ook de vastgestelde ramingen voor 2010 

                                                 
4
 Vide p. 9. 
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zoals die thans in de begroting 2011 ter referentie staan opgenomen, niet voor alle ministeries 

realistisch zullen zijn. 

 

Financieel kader 

De Raad merkt op dat de begrote netto financieringsbehoefte in 2010 ten opzichte van GDP 

3.86% was en dat deze  voor 2011 bijna is verdubbeld tot 6.35%, ondanks het feit dat ook het 

GDP is verhoogd met de 10% economische groei. 

De Raad heeft voorts geconstateerd dat de financieringsbehoefte (436.855.200 miljoen) zoals 

genoemd in voorgesteld artikel 2 van het ontwerp voornamelijk zal worden aangewend ten 

behoeve van de aflossingen (123.6 miljoen) en het exploitatietekort (275 miljoen). Dit houdt 

in dat er ongeveer 38 miljoen florin beschikbaar is voor investeringen. 

De Raad vraagt zich af of het exploitatietekort reëel is berekend en is te verantwoorden, nu 

het mede is gebaseerd op een forse bezuiniging op de goederen en diensten en op een 

verwachte economische groei van 10%. Indien de voorgenomen bezuiniging op de goederen 

en diensten niet haalbaar blijkt (er wordt immers al jaren gekort op deze post) en de door de 

CBA verwachte economische groei van 10% niet wordt gehaald (zoals hierna aangegeven is 

dit in januari 2011 niet gerealiseerd), zal het exploitatietekort navenant stijgen. 

De Raad is voorts van mening dat op basis van de historische ontwikkeling van de 

ontvangsten en uitgaven van de overheid (zie de cijfers inzake het GDP Aruba en de 

Financial Operations van het Land van de Centrale Bank van Aruba), de financiële kaders 

waar de regering van uitgaat niet realistisch zijn. 

 

Ramingen 2011 

Aan de vraag met betrekking tot het realiteitsgehalte van de ramingen voor het dienstjaar 

2011 draagt naast het vorengaande nog bij: 

- de omstandigheid dat in de ramingen van de ontvangsten is uitgegaan van een economische 

groei van 10%. Uit het belastingoverzicht van de SIAD over de maand januari 2011 blijkt dat 

deze groei vooralsnog niet wordt gerealiseerd; 

- er wordt uitgegaan van een grote besparing op de post goederen en diensten: het is de vraag 

of dit haalbaar is. Weliswaar is voor een belangrijk deel de post goederen en diensten bij het 

Ministerie van Toerisme weggevallen, vanwege de verzelfstandiging van het toeristenbureau 

(ATA), daar tegenover staat dat de kosten voor deskundig advies van 9.5 miljoen naar 16.3 

miljoen florin zijn gestegen en de overige kosten van 7.8 miljoen naar 19.6 miljoen florin; 

- tevens heeft de Raad geconstateerd dat voor de afdrachten APFA 10 miljoen florin te 

weinig is geraamd. 

 

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

mogelijk is het realiteitsgehalte van de begroting 2011 te beoordelen 

 

3. Memorie van Toelichting 

 

De Raad heeft met genoegen kennisgenomen van een aanzienlijke verbetering van de 

kwaliteit van de toelichting, voor wat betreft overzichtelijkheid en taalgebruik, hoewel in 

overweging wordt gegeven een volgende toelichting meer beknopt te doen zijn. De 

onderhavige toelichting bevat nog teveel gegevens die thuis horen in een meerjarenbegroting 

dan wel in een jaarrekening. Een toelichting op de begroting dient er immers niet toe om een 

meerjarenplanning met betrekking tot het regeerbeleid te omvatten dan wel om 

verantwoording af te leggen omtrent hetgeen in het voorgaande jaar is gerealiseerd. Net zo 

min dient de toelichting om aan te geven wat tot de taken van de afzonderlijke diensten en 

directies behoort. 
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Hoewel uit het indienen van een gezamenlijke toelichting kan worden afgeleid dat omtrent de 

inhoud in de ministerraad consensus is bereikt, is uit de veelheid aan voorgenomen projecten 

en activiteiten thans geen prioriteitstelling op te maken, terwijl – naar de Raad is gebleken – 

de investeringsbegroting beperkt is en de voornemens bij lange na niet zal kunnen dekken. 

Te dier zake heeft de Raad geconstateerd dat de regering in de toelichting aangeeft door 

middel van publiek-private samenwerking tegemoet te komen aan de beperkte investerings-

mogelijkheden, echter, niet duidelijk wordt op welke wijze dit gestalte zal krijgen, op welke 

termijn, onder welke prioriteitstelling en onder welke voorwaarden gesteld door de private 

partners.  

Geconcludeerd moet worden dat de toelichting nog onvoldoende de relaties tussen regeer-

beleid (doelen), prestaties en financiële middelen weergeeft. De Raad geeft in overweging 

ook aan dit onderdeel van zijn advies
5
 gevolg te geven. 

 

Het is de Raad voorts opgevallen dat de toelichting nu meer informatie bevat inzake de 

zogenaamde overheidsNVs. De Raad acht dit een goede ontwikkeling, mede gezien de 

omstandigheid dat de Staten van Aruba nimmer de begrotingen (en jaarrekeningen) van deze 

voor het Land belangrijke ondernemingen ter inzage krijgen. 

 

Eindconclusie  

 

Hoewel de inrichting van het onderhavige ontwerp overzichtelijk is en een duidelijke 

verbetering van voorgaande begrotingen voor het Land, wijst het voorgaande erop dat de 

ramingen die aan de Raad zijn voorgelegd niet realistisch kunnen zijn. Met name de bij de 

Raad aanhangige wijzigingsverordeningen van de landsbegroting 2010 en de daarmee 

verband houdende voorgenomen nota’s van wijziging zijn hier debet aan.  

 

Voor de Raad is het derhalve niet mogelijk tot een eindoordeel te komen. 

 

De Secretaris,       De Voorzitter, 

 

 

__________________    ____________ 

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

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Vide p. 9, vierde gedachtenstreepje. 


