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Onderwerp: Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening van 27 maart 2012 

tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 
2012 (AB 2012 no. 14) 

 
 
 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 2012 (AB 2012 no. 14), moge de Raad Uwe 
Excellentie het volgende berichten. 
 
 Het onderhavige ontwerp strekt tot wijziging van een aantal ramingen in de Lands-
verordening van 27 maart 2012 tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het 
Land voor het dienstjaar 2012 (AB 2012 no. 14). De grondslag voor deze wijziging ligt – volgens 
de toelichting – grotendeels in de gedurende het jaar 2012 gerealiseerde aanpassingen ten aanzien 
van het overheidspersoneel, waarmee bij het opstellen van de begroting 2012 onvoldoende 
rekening is gehouden, en de effecten van de sluiting van Valero op de geraamde belasting-
middelen voor 2012. Om de ramingen van de relevante begrotingsposten 2012 zo reëel mogelijk 
te houden, worden deze derhalve bij het onderhavige ontwerp aangepast. Ten aanzien van het 
onderhavige ontwerp heeft de Raad de volgende opmerkingen. 
 
1. De Raad heeft gemerkt dat de informatie zoals opgenomen in de memorie van 
toelichting en de bijbehorende bijlage weinig inzichtelijk maakt wat de (mogelijke) implicaties 
(kunnen) zijn van de voorgestelde wijzigingen. Door het ontbreken van een overzicht van de 
integrale begroting dienstjaar 2012 (lees: begroting na doorvoering van de voorgestelde 
wijzigingen), de cijfers van de jaarrekening 2011 en de voorlopige cijfers voor het dienstjaar 
2012, is het naar ’s Raads oordeel immers moeilijk om de voorgestelde wijzigingen binnen een 
financieel-economische context te analyseren en te beoordelen. De Raad adviseert om naar 
analogie van artikel 3, eerste lid, CV 1989, de toelichting (dan wel de bijlagen) uit te breiden met 
deze genoemde overzichten. 
De Raad heeft voorts in het verlengde van het bovenstaande geconstateerd dat de toelichting op 
de gewijzigde bedragen van diverse posten zeer summier is. Met name ten aanzien van die 
posten waarvan de bedragen verlaagd worden, wordt in de toelichting slechts vermeld dat de 
wijziging ‘ter compensatie (van een andere begrotingspost)’ is doorgevoerd. Naar ’s Raads 
mening wordt er hier verzuimd om duidelijk aan te geven hoe deze verlagingen budgettechnisch 
mogelijk zijn. De Raad wijst er op dat een duidelijke toelichting op de (gewijzigde) opgenomen 
bedragen onder deze posten immers conform artikel 3, eerste lid, CV 1989 een vereiste is en 
beveelt u derhalve aan om de toelichtingen op dit punt uit te breiden. 
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2. De Raad heeft geconstateerd dat het exploitatietekort met de voorgestelde wijzigingen 
uitkomt op ruim 247 miljoen AWG; dit is ruim 33 miljoen meer ten opzichte van het 
exploitatietekort zoals opgenomen in de Landsverordening van 27 maart 2012 tot vaststelling 
van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2012. De Raad 
constateert dat de regering hiermee (verder) afwijkt van haar gestelde doelstelling – zoals 
aangegeven in de memorie van toelichting bij het ontwerp van Landsverordening tot vaststelling 
van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2012 – om het 
exploitatietekort in het begrotingsjaar 2012 ten opzichte van het jaar 2011 met 75 miljoen AWG 
te verlagen.1 Conform haar voorgenomen meerjarig financieel kader zoals aangegeven in de 
ontwerpbegrotingen 2010 en 2011 (zie onder) zou het exploitatietekort voor 2012 immers op 
200 miljoen AWG moeten uitkomen.  

Tabel 1: 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. 

 

De Raad heeft voorts geconstateerd dat het financieringstekort voor 2012 met de voorgestelde 
wijzigingen (uitkomend op ruim 276 miljoen AWG) eveneens afwijkt van het geprojecteerde 
financieringstekort 2012 zoals opgenomen in het bovenstaande financieel kader. De regering 
ging bij de ontwerp-begroting 2012 nog uit van een 8,2% nominale groei van het Bruto 
Binnenlands Product (BBP). De laatste publieke cijfers van de Centrale Bank van Aruba (CBA) 
wijzen echter uit dat de groei in 2012 ver onder deze prognose van de regering zit (nominale 
krimp van 1,7 procent in 2012).2 Gelet op het verschil tussen het toentertijd door de regering 
gehanteerde groeicijfer en het recente groeicijfer van de CBA alsook de afwijking (lees: stijging) 
in het financieringstekort, weet de Raad dat het financieringstekort ten opzichte van het BBP 
hoger zal uitkomen dan de 4,5 procent zoals opgenomen in het financieel kader.  
Gezien deze geconstateerde verschillen in het exploitatiesaldo en het financieringssaldo 
(afgemeten tegen het BBP), vraagt de Raad zich af in hoeverre de regering de voorgenomen 
terugdringing van het exploitatie- en financieringstekort voor de periode 2013-2016 – zoals 
weergeven in het financieel kader – nog haalbaar acht dan wel in hoeverre het financieel-
economische beleid van de regering aangepast zal worden om aan deze doelstelling tegemoet te 
komen. De Raad adviseert om in de toelichting hierop in te gaan. 
 

Overigens lijkt het de Raad een goed idee om, vergelijkbaar met het gebruik in andere 
landen, bij elke begroting een uitgebreidere behandeling van de financiële situatie van het land 
toe te voegen. Hierbij zou het wenselijk zijn om daarbij de internationaal gebruikelijke 
standaards van rapportage te gebruiken zoals die door bijvoorbeeld het IMF en de EU worden 
gehanteerd. Voor zover de Raad dit kan bepalen is het huidige jaarlijkse tekort in de sociale 
zekerheid, met name het tekort op de AOV uitvoering, 52 miljoen AWG. Daarnaast merkt de 
Raad op dat er in de verwachte cijfers 2012 enkele eenmalige opbrengsten zijn meegenomen ter 
grootte van 72 miljoen AWG. Teneinde het structurele tekort te berekenen dient rekening te 
worden gehouden met beide gegevens en komt het structurele financieringstekort uit op 8,35%.    
 
3. De memorie van toelichting geeft aan dat de geraamde belastingmiddelen voor 2012 o.a. 
door de sluiting van Valero naar beneden bijgesteld worden.3 De Raad constateert echter dat de 

                                                 
1 MvT van het ontwerp van de Landsverordening tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het 
Land voor het dienstjaar 2012, p. 6. 
2 Zie rapport Economic Forecast Monitor van de CBA, dd. 31 augustus 2012. 
3 MvT, p. 2. 
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geraamde inkomsten uit directe belastingen – in tegenstelling tot de daling van de indirecte 
belastingen met 24,6 miljoen AWG – met 1,4 miljoen stijgen. De Raad vraagt zich af hoe het 
komt dat de directe belastingen (waaronder begrepen de inkomsten uit loon-, inkomsten- en 
winstbelasting) – ondanks de sluiting van Valero – stijgen. Wellicht dat hier rekening is 
gehouden met de afvloeiingsregeling voor het personeel van Valero. Gezien de memorie van 
toelichting niet ingaat op de gronden van de stijging van de directe belastingen, adviseert de 
Raad om in de toelichting over deze stijging uit te weiden.  
 

In de prospectus die het Land heeft uitgegeven in de recente obligatie-emissie wordt 
voorts gesteld dat de huidige belastinghervormingen erop gericht zijn om de directe belastingen 
te verschuiven naar de indirecte belastingen. Uit deze suppletoire begroting blijkt het tegendeel 
en is het raadzaam uit het oogpunt van geloofwaardigheid daar een goede uitleg over te geven. 
 
4.  De Raad heeft gemerkt dat binnen de verschillende hoofdbudgethouders de onder de 
personeelskosten opgenomen bedragen (rubriek 4100) en de onder de werkgeversbijdrage 
opgenomen bedragen (rubriek 4200) niet evenredig met elkaar gecorrigeerd worden. In die 
gevallen waar er sprake is van een stijging in de personeelskosten als gevolg van hogere 
salariskosten ziet de Raad immers 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 dan wel 
disproportioneel gewijzigd worden ten opzichte van de personeelskosten. Om een totaal beeld te 
geven van de wijzigingen per hoofdkostensoort kan de volgende tabel dienen: 
 
Tabel 2: Overzicht mutaties in hoofdkostensoorten (wijziging Landsbegroting 2012) 

hoofdkostensoort omschrijving  mutatie in raming (AWG) 

4100 personeel  11.223.900 
-1.780.400 
6.730.100 

4200 werkgeversbijdrage  
4300 goederen en diensten  

4600-4700 overige kosten  6.402.100 

 Totaal: 22.575.700 

 
5. Het onderhavige ontwerp vervangt de bedragen zoals opgenomen onder de verscheidene 
posten in de begroting 2012. Als gevolg van deze 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. De Raad beveelt u derhalve 
aan om deze elementen ook bij het onderhavige ontwerp te wijzigen. 

6. In de bijlage bij de memorie van toelichting zijn er drie rekenkundige fouten 
geconstateerd. De wijzigingen zijn in de marge van deze bijlage aangebracht. De Raad adviseert 
deze wijzigingen over te nemen. 
 

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 
 


