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Uw brief: 16 oktober 2012 
Uw kenmerk: UV/20/12-13 
Datum: 16 januari 2013 
Kenmerk: RvA 145-12 

 
Onderwerp: Initiatief ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Algemene 

Rekenkamer Aruba voor het dienstjaar 2013 

 

             
 Naar aanleiding van bijgaande aan de Raad ter advies toegezonden initiatief ontwerp-
landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Algemene Rekenkamer Aruba voor 
het dienstjaar 2013, moge de Raad Uwe Excellentie het volgende berichten.  
 
1. Algemeen 
 
1.1  Artikel 40a, tweede lid, van de Comptabiliteitsverordening 1989 (AB 1989 no. 72) 
bepaalt dat de totalen van de ramingen van de kosten en investeringen opgenomen in de 
ontwerp-begroting van de Algemene Rekenkamer van Aruba (ARA) binnen de in de ontwerp-
begroting van het Land aangegeven marges moeten blijven. Gezien de ontwerp-begroting van 
het Land voor het jaar 2013 nog niet voorgelegd is aan de Raad, kan hij niet toetsen of de 
voorgelegde ontwerp-begroting van de ARA voldoet aan het bepaalde zoals gesteld in artikel 40a 
van de Comptabiliteitsverordening 1989. 
 
1.2 De Raad heeft geconstateerd dat in de onderhavige begroting – wederom – 
voorzieningen zijn geraamd in verband met de wens van de leden om een voltijdse 
dienstbetrekking bij de Rekenkamer te verwezenlijken. Dat aan dit voornemen nog geen 
positieve besluitvorming ten grondslag ligt is de Raad gebleken door het verzoek van de Staten 
van Aruba dd. 23 november 2012 aan de Raad om hieromtrent te willen adviseren. De Raad 
heeft terzake recentelijk een negatief advies uitgebracht, omdat naar zijn oordeel de noodzaak tot 
voltijds werken door de leden van de Rekenkamer niet deugdelijk is gemotiveerd en omdat de 
voorgestane nieuwe werkwijze en taakuitbreiding van de Rekenkamer in strijd met de constitutie 
wordt geacht.1 Daarentegen acht de Raad het van belang dat voor het vervullen van de eigenlijke 
taken van de Rekenkamer vooral het Secretariaat voldoende wordt geëquipeerd. Dit volgt ook 
uit het strategisch beleidsplan: ‘De ‘nieuwe’ algemene rekenkamer’ van 25 maart 2011. 
In dit beleidsplan wordt overigens met geen woord gerept van de noodzaak van voltijdse 
dienstbetrekkingen van de leden van de Rekenkamer. De Raad vraagt zich derhalve af welke 
nieuwe inzichten dan wel ontwikkelingen sinds 2011 hebben geleid tot de wens van voltijdsheid. 
 
Ten overvloede merkt de Raad op dat met de vaststelling van de onderhavige begroting terzake 
geen aanspraak wordt gevestigd op een voltijds dienstverband. 
 

                                                 
1 Advies inzake de notitie: De overgang van deeltijd naar voltijds werken van de leden van de Algemene 
Rekenkamer. RvA 172-12, dd. 16 januari 2013. 
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2. Ontwerp-landsverordening 
 
Het ontwerp bevat maar één artikel. Derhalve dient dit te worden aangeduid als: Enig artikel. 
 
3. Memorie van toelichting 
 
3.1 De Raad heeft geconstateerd dat de toelichting veel retrospectieve informatie 
(terugblikkend naar activiteiten gedurende het jaar 2012) bevat. Deze informatie is in de meeste 
gevallen niet relevant voor de begroting 2013. 
 
3.2 De Raad heeft voorts geconstateerd dat in de toelichting wordt uitgegaan van een nieuwe 
visie en werkwijze van de Algemene Rekenkamer, zoals vastgelegd in het ‘Strategisch 
Beleidsplan’ van de Rekenkamer van maart 2011. De Raad moge in dit verband verwijzen naar 
zijn advies zoals genoemd in onderdeel 1.2, waarin is gesteld dat de Rekenkamer slechts een 
controlerende taak heeft. Zolang aanvullende en (proactieve) beleidsmatige taken niet bij 
landsverordening zijn geregeld, zijn deze in strijd met de Staatsregeling.  
 
3.3 De toelichting geeft aan dat het werkplan inclusief onderzoeksprogramma voor het 
dienstjaar 2013 nog niet is vastgesteld.2 De begroting 2013 is echter wel op zo’n werkplan 
gebaseerd. Deze stelling wekt dus de indruk dat ook de opgenomen cijfers – bij vaststelling van 
het werkplan – aan veranderingen onderhevig kunnen zijn. 
 
3.4 De toelichting geeft aan dat de Algemene Rekenkamer de achterstanden in de 
jaarrekeningen van het Land heeft weggewerkt.3 Hierdoor komt er de komende jaren weer 
ruimte (capaciteit en prioriteitstelling) vrij die benut zal worden voor het uitvoeren van andere 
onderzoeken. Deze stelling staat echter haaks op de opmerking in de toelichting dat meer 
mankracht nodig is om het voorgestelde werkprogramma uit te voeren.4 
 
3.5 De cijfermatige toelichting op artikel 1 heeft de cijfers uit de vastgestelde begroting 2012 
en de ontwerp-begroting 2013 afgezet tegen de voorlopige cijfers 2011.5 Conform artikel 3, 
eerste lid, CV 1989, moeten deze cijfers uit de begroting 2012 en 2013 afgezet worden tegen de 
cijfers, voorkomende in de jaarrekening van het jaar 2011. Deze cijfers dienen immers bekend te 
zijn gezien bekend is dat de jaarrekening van het Land 2011 onlangs bij de Staten is ingediend. 
 
3.6 In de toelichting op de ontwerp-begroting 2013 is geconstateerd dat de naam van het 
Statenlid drs. C.A.S.D. Wever als medeondertekenaar ontbreekt. De naam van dit Statenlid staat 
immers wel als medeondertekenaar vermeld op het aanbiedingsblad bij de ontwerp-begroting 
2013 van de ARA. 
 
3.7 De stijging van de kosten voor het dienstjaar 2013 ten opzichte van de voorlopige cijfers 
2011 wordt volgens de memorie van toelichting grotendeels verklaard door de uitbreiding van 
het personeel. Als gevolg van deze personeelsuitbreiding is immers per 1 januari 2012 een aantal 
vacatures (8) begroot. Mede gezien het aantal vacatures vraagt de Raad zich af of daadwerkelijk 
uitgegaan kan worden van een volle bezetting per 1 januari 2013. Dit te meer er geen van de 
voor het dienstjaar 2012 begrote vacatures nog is opgevuld. Ook hier moge de Raad verwijzen 
naar zijn in onderdeel 1.2 aangehaalde advies. 
 

                                                 
2 MvT, p. 3. 
3 MvT, p. 1. 
4 MvT, p. 3 
5 MvT, p. 5. 
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4. Conclusie en eindadvies 
 
Op grond van het bovenstaande adviseert de Raad het ontwerp in behandeling te nemen nadat 
met het voorgaande rekening zal zijn gehouden. 
 
De Secretaris,      De Voorzitter, 
 
 
____________________    ____________ 
mr. dr. H.A. van der Wal    mr. A.J. Swaen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage:  
Advies ex artikel 17, onderdeel b, van de Landsverordening RvA inzake de overgang van deeltijd naar 
voltijd werken van de leden van de Algemene Rekenkamer (RvA 172-12, dd. 16 januari 2013). 


