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Uw kenmerk: LV-12/0002 uw brief: 12-3-2012  Ons kenmerk: RvA 30-12 

 
Onderwerp: Ontwerp-Landsverordening tot wijziging  

van de Landsverordening tot vaststelling  

van de begroting van het Tourism Product 

Enhancement Fund voor de periode van  

1 januari 2011 tot en met 31 december  

2012 (AB 2011 no. 51) 

 

  Oranjestad, 21 maart 2012 

             

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

Landsverordening tot wijziging van de Landsverordening tot vaststelling van de begroting 

van het Tourism Product Enhancement Fund voor de periode van 1 januari 2011 tot en met 

31 december 2012 (AB 2011 no. 51), moge de Raad Uwe Excellentie het volgende berichten.

  

1. De Raad heeft geconstateerd dat de totale middelen van het Tourism Product 

Enhancement Fund voor het dienstjaar 2012 op Afl. 4.000.000,= worden geraamd. In de 

memorie van toelichting bij het onderhavige ontwerp wordt aangegeven dat dit totaal aan 

middelen onder meer bestaat uit de inkomsten voortvloeiend uit de toeristenheffing voor wat 

betreft het onderdeel timeshare (twee procent), welke wordt geraamd op Afl. 3.200.000,=. De 

Raad merkt op dat deze raming aanzienlijk verschilt van de geraamde dotatie aan het 

Tourism Product Enhancement Funds zoals opgenomen in de eerder aan de Raad aangeboden 

ontwerp-Landsverordening tot vaststelling van de begroting van de ministeries van het Land 

voor het dienstjaar 2012. In dat ontwerp is namelijk een bedrag van Afl. 4.600.000,= - welk 

bedrag gelijk is aan de geraamde twee procent toeristenheffing op timeshare voor het 

dienstjaar 2012 - aan overdracht naar het Tourism Product Enhancement Fund begroot.
1
 De 

Raad acht het noodzakelijk dat deze bedragen in de beide ontwerpen met elkaar in 

overeenstemming worden gebracht.  

 

2. De Raad constateert dat de toelichting geen informatie verstrekt over de voorlopige 

realisatiecijfers voor het dienstjaar 2011 en in hoeverre de voor het dienstjaar 2011 

voorgenomen activiteiten zijn gerealiseerd. Het beoordelen van de voor het dienstjaar 2012 

geraamde bedragen en voorgenomen activiteiten wordt hierdoor – naar ’s Raads mening –

bemoeilijkt. De Raad kan zich – door het ontbreken van dit ‘ijkpunt’ – immers moeilijk een 

oordeel vormen over het realiteitsgehalte van de geraamde bedragen voor het dienstjaar 

2012. 

                                                 
1
 Ontwerp-Landsverordening tot vaststelling van de begroting van de ministeries van het Land voor het 

dienstjaar 2012 (kenmerk: LV-11/0023) dd. 9-9-2011, MvT, Deel 5, Ministerie van Toerisme, Transport en 

Arbeid, p. 4. 
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3. Uit de toelichting blijkt voorts dat het andere deel van de geraamde middelen (Afl. 

4.000.000,=) voor het dienstjaar 2012 bestaat uit een restantsaldo over het dienstjaar 2011 

(groot Afl. 800.000,=). De Raad heeft zijn bedenkingen bij de wijze waarop dit deel van de 

middelen in de toelichting wordt verantwoord. Gezien het restantsaldo over het dienstjaar 

2011 aanvankelijk al is geraamd als onderdeel van de begrote middelen voor het dienstjaar 

2011 (groot Afl. 2.823.000,=) vraagt de Raad zich af of het begroten van dit restantsaldo 

onder de middelen voor het dienstjaar 2012 niet een rekenkundige dubbele begroting van 

hetzelfde bedrag is. Dit bedrag is in principe al in dezelfde landsverordening begroot en 

vastgesteld. Door vervolgens in de memorie van toelichting te spreken van het ‘restantsaldo 

2011’ wordt – gelet op het feit dat er tweejaarlijks is begroot – de indruk gewekt dat er qua 

middelen en kosten in 2011 (bewust) ruimer wordt begroot dan nodig is. Om verwarring te 

voorkomen verdient het de voorkeur - voor wat betreft de verantwoording van het deel van 

Afl. 800.000,= aan middelen voor het dienstjaar 2012 in de memorie van toelichting - om in 

plaats van ‘restantsaldo 2011’ te spreken van een ‘onttrekking aan het fonds’. 

 

4. In de bijlage bij de toelichting worden de kosten en investeringen nader verantwoord 

door onder elke kosten- respectievelijk investeringspost de desbetreffende activiteiten en de 

hierbij gemoeide bedragen te vermelden. De Raad is van oordeel dat het onderscheid tussen 

kosten (i.c. de kostenpost ‘Overige uitbestedingen’) en investeringen gezien de 

omschrijvingen van de bijbehorende activiteiten niet duidelijk is. Zo worden de genoemde 

activiteiten ‘Bestaande locaties identificeren en in attracties ombouwen’ en ‘Verfraaiing van 

attracties’ zowel onder kosten als investeringen begroot. De Raad acht het noodzakelijk dat 

duidelijk wordt aangegeven welke activiteiten een investering zijn en welke tot kosten dienen 

te worden gerekend. 

 

5. Ten overvloede wijst de Raad op artikel 40, tweede lid, van de 

Comptabiliteitsverordening 1989 (CV 1989), waarin wordt bepaald dat de begroting van een 

begrotingsfonds jaarlijks dient te worden opgemaakt en vastgesteld. Als gevolg hiervan kan  

bij landsverordening tot vaststelling van een begroting niet worden bepaald dat de begroting 

van een begrotingsfonds voor twee dienstjaren wordt vastgesteld. De Raad heeft er bij 

herhaling op gewezen dat een landsverordening tot vaststelling van een begroting naar zijn 

oordeel niet aangewend kan worden om andere landsverordeningen te wijzigen dan wel 

bepalingen uit andere landsverordeningen niet van toepassing te verklaren.
2
 Dit betekent dat 

een landsverordening tot vaststelling van de begroting van het Tourism Product 

Enhancement Fund niet kan bepalen dat er - in afwijking van artikel 40, tweede lid, van de 

CV 1989 - voor twee dienstjaren wordt begroot. De Raad beveelt derhalve aan om de 

begroting voor het Tourism Product Enhancement Fund in het vervolg conform artikel 40, 

tweede lid, van de CV 1989 voor één dienstjaar vast te stellen. Tot slot, beveelt de Raad – 

voor de goede orde – aan om in het vervolg bij het opmaken van de begroting van het 

onderhavige begrotingsfonds eveneens rekening te houden met de gestelde eisen voor de 

begroting zoals opgenomen in artikel 3 van de CV 1989. 

 

6. Een voorstel voor een redactionele verbetering is aangegeven in de marge van de 

memorie van toelichting bij het onderhavige ontwerp. 

 

                                                 
2
 Zie het schrijven dd. 13 oktober 2011 (kenmerk: RvA 209-11) aan de Minister van Financiën, Communicatie, 

Utiliteiten en Energie, inzake de ‘Toetsing van de Landsbegroting’ alsmede het advies van de Raad dd. 14 

oktober 2011 (kenmerk: RvA 188-11). 
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 De Raad kan zich voor het overige met de doelstelling en de inhoud van het ontwerp 

verenigen en geeft u in overweging het aan de Staten te bieden, nadat aan het vorenstaande 

aandacht zal zijn geschonken. 

 

De Adjunct-secretaris,    De Voorzitter, 

 

 

__________________    ____________ 

mr. A. Braamskamp     mr. A.J. Swaen 


