
 

 

 

 

 

 

         

 

 
Uw brief: 23 november 2012 
Uw kenmerk: LV-12/0029 
Datum: 5 december 2012 
Kenmerk: RvA 168-12 

 
Onderwerp: Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening van 23 december 

2011 tot vaststelling van de begroting van de Raad van Advies voor het dienstjaar 
2012 (AB 2011 no. 83) 

 

             
 Naar aanleiding van bijgaande aan de Raad ter advies toegezonden ontwerp-
landsverordening tot wijziging van de Landsverordening van 23 december 2011 tot vaststelling 
van de begroting van de Raad van Advies voor het dienstjaar 2012 (AB 2011 no. 83), moge de 
Raad Uwe Excellentie het volgende berichten. 
 
 Het onderhavige ontwerp strekt onder meer tot wijziging van de geraamde kosten in de 
Landsverordening van 23 december 2011 tot vaststelling van de begroting van de Raad van 
Advies voor het dienstjaar 2012 (AB 2011 no. 83). De huidige raming van de post ‘Kosten’ is 
niet toereikend wegens de toekenning van een schaarstetoelage aan de daar werkzame 
wetgevingsjuristen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2009. Om tegemoet te komen aan 
deze toekenning wordt de raming van de post ‘Kosten’ bij het onderhavige ontwerp verhoogd 
met 400.000 AWG. Deze verhoging komt niet ten laste van de Landsbegroting 2012, maar 
wordt verrekend met de begroting van de Algemene Rekenkamer (ARA) voor het dienstjaar 
2012. Deze verrekening met de begroting van de ARA is – volgens de toelichting – mogelijk 
vanwege een onderschrijding in de begroting van de ARA. Gezien de verhoging van de post 
‘Kosten’ van de begroting 2012 van de Raad van Advies implicaties heeft voor de begroting 
2012 van de ARA, adviseert de Raad om de laatstgenoemde begroting eveneens bij 
wijzigingsverordening aan te passen. 
 

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

 

Aan Zijne Excellentie de Gouverneur van Aruba 
t.a.v. de Minister van Financiën, Communicatie, 
Utiliteiten en Energie  
L.G. Smith Boulevard 76 
Alhier. 

 


