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Onderwerp: Ontwerp-Landsverordening tot wijziging van de Landsverordening van 7 juni 2013 

tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 
2013 (AB 2013 no. 34) 

 
 
 Naar aanleiding van bijgaande aan de Raad ter advies toegezonden ontwerp-lands-
verordening tot wijziging van de Landsverordening van 7 juni 2013 tot vaststelling van de 
begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2013 (AB 2013 no. 34), moge de 
Raad Uwe Excellentie het volgende berichten. 
 
 Het onderhavige ontwerp strekt tot wijziging van een aantal ramingen in de 
Landsverordening van 7 juni 2013 tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het 
Land voor het dienstjaar 2013 (AB 2013 no. 34). De grondslag voor deze wijziging ligt – volgens 
de overwegingen – grotendeels in de uitvoering van het regeerprogramma 2009-2013, de 
administratieve verwerking van werkvoorraad als gevolg van de inhaalslag bij de Departamento 
di Recursonan Humano, de invoering van een nieuw rangenstelsel voor schoonmaaksters in 
dienst van het Land en het aanstaande Koninklijk bezoek. Om de ramingen van de relevante 
begrotingsposten 2013 zo reëel mogelijk te houden, worden deze, aldus de toelichting, bij het 
onderhavige ontwerp aangepast.  
 
Ten aanzien van het onderhavige ontwerp heeft de Raad de volgende opmerkingen. 
 
 
1. Algemeen 
 
1.1 De onderhavige suppletoire begroting dient ter bijstelling van de begroting van het 
lopende jaar en is derhalve op te vatten als een najaarsnota. De najaarsnota is het laatste 
instrument in de begrotingscyclus voordat de jaarrekening wordt opgesteld. Gezien het tijdstip 
van totstandkoming, dient deze rapportage een indicatie te geven van de verwachte uitkomst van 
de jaarrekening. Zo is het mogelijk een redelijk betrouwbare prognose te geven van het werkelijk 
verwachte resultaat over een begrotingsjaar. 
De Raad heeft geconstateerd dat het onderhavige ontwerp hieraan niet voldoet. Het ontwerp 
ontbeert een rapportage over de eerste negen maanden van het jaar alsmede een toelichting op 
de voortgang van de programma’s en de daarbij behorende beleidsvoornemens. Er ontbreekt 
een algemene toelichting op de noodzaak van de voorgestelde wijzingen en de redenen voor de 
wijziging van de beleidsvoornemens. Daarnaast ontbreekt een algemene totaalanalyse van zowel 
de maatschappelijke effecten als de financiële gevolgen van wijzigingen in de uitvoering en de 
wijziging van de budgetten. Door het ontbreken van een overzicht van de integrale begroting 
dienstjaar 2013 (lees: begroting na doorvoering van de voorgestelde wijzigingen), de cijfers van 
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de jaarrekening 2012 en de voorlopige cijfers voor het dienstjaar 2013, is het naar ’s Raads 
oordeel moeilijk om de voorgestelde wijzigingen binnen een financieel-economische context te 
analyseren en te beoordelen.  
 
1.2  De Raad constateert dat bij diverse posten aanmerkelijke verschillen bestaan tussen de 
ramingen van de vastgestelde Landsbegroting 2013 en de voorgestelde begrotingswijziging. Het 
is opmerkelijk dat de regering slechts enkele maanden na vaststelling van de begrotingen 
genoemde wijzigingen doorvoeren. Hiermee wordt het realiteitsgehalte van de vastgestelde 
begrotingen ernstig in twijfel gebracht. 
 
1.3 Gezien de garantstelling van de overheid in geval van het ontstaan van tekorten bij 
sociale zekerheidsfondsen (i.c. fondsen onder beheer van het uitvoeringsorgaan Algemene 
Ziektekosten Verzekering en de Sociale Verzekeringsbank) acht de Raad het voorts noodzakelijk 
dat op de ontwikkeling van deze fondsen een beschouwing wordt gegeven. Geconstateerd is dat 
een dergelijke beschouwing ontbreekt. De Raad heeft bij herhaling aangedrongen op het 
hanteren van een brede opvatting van het begrip ‘publieke sector’, zoals ook internationaal 
gangbaar is – laatstelijk in zijn advies op de ontwerp-Landsverordening tot vaststelling van de 
begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2013 (voorts: ontwerp-
Landsbegroting 2013).1 Hoewel de regering in het nader rapport2 nog stelde dat de internationale 
vergelijkbaarheid niet zonder meer opgaat omdat de Comptabiliteitsverordening 1989 uitgaat 
van het begrip ‘publieke sector in enge zin’ is er geen reden om het advies van de Raad terzake 
niet te volgen: vooral niet nu de regering zich binnen Koninkrijksverband met het aangaan van 
het zogenaamde Witte Donderdag-Protocol heeft gecommitteerd aan de brede opvatting van het 
begrip publieke sector.3  
 
1.4  Teneinde beter zicht te krijgen op de werkelijke begrotingscijfers 2013 van de openbare 
financiën (totale overheid) heeft de Raad in het onderstaand overzicht de in onderhavig ontwerp 
voorgestelde aangepaste begrotingscijfers 2013 van het Land (lees: centrale overheid) en de 
prognosecijfers 2013 van de sociale zekerheidsfondsen meegenomen. De Raad merkt voor de 
goede orde op dat bij de berekening van de totale overheidscijfers niet alle tot de totale overheid 
behorende instellingen zijn meegenomen, maar slechts de sociale zekerheidsfondsen AZV, AOV 
en AWW. 
 
Tabel 1.1 Overzicht begroting 2013 Centrale Overheid, AZV en AOV-AWW fondsen 

(bedragen in Afl.) Centrale overheid AZV AOV fonds AWW fonds Totale overheid 

Kosten 1.408.780.700 379.500.000 257.610.411 14.857.673  
Middelen 1.136.335.600 368.600.000* 209.233.522 16.683.555  

      
Investeringen en 
Kapitaaluitgaven 

413.418.700     

Financieringsmiddelen 145.974.000     

Begrotingstekort 539.889.800 10.900.000 48.376.889** (1.825.882) 597.340.807 

*   Inclusief Landsbijdrage van Afl. 115 miljoen. 
** De prognose 2013 van de SVb wijst op een tekort van ruim Afl. 48 miljoen voor het AOV-fonds. Het tekort wordt weliswaar 
gedekt uit het in beheer van de SVb zijnde AOV-AWW Schommelfonds.4 
 

De Raad constateert uit het bovenstaande overzicht dat er een ongedekt tekort van Afl. 10,9 
miljoen bij de AZV verwacht wordt. Dit tekort zal uiteindelijk middels een landsbijdrage gedekt 

                                                 
1 Advies dd. 10 april 2013, RvA 56-13. 
2 Nader rapport van 7 december 2012, SMR/W-50/2012, pagina 3. 
3 Onderdeel III, van het Uitvoeringsprotocol ex besluit artikel IV-B van het Samenwerkingsprotocol Aruba-
Nederland dd. 28 maart 2013 (het zgn. Witte Donderdag-Protocol). 
4 Voorts wijzen de prognoses van de SVb dat bij ongewijzigd beleid de reserves van de AOV/AWW-fondsen in 
2014 uitgeput zullen raken en de SVb vanaf dat moment genoodzaakt zal zijn een beroep te doen op het Land voor 
het aanzuiveren van de ontstane tekorten. 
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moeten worden. Het begrotingstekort van het Land komt inclusief de voorgestelde wijzigingen 
voor 2013 op Afl. 539.889.800,=. Dit tekort komt vervolgens met het ongedekt tekort van de 
AZV van Afl. 10,9 miljoen op een begrotingstekort voor het Land van Afl. 550.789.800,= neer; 
oftewel een toename van het tekort van Afl. 71,8 miljoen in plaats van de in het ontwerp 
voorgestelde toename van bijna Afl. 61 miljoen. Gelet op het voorgaande bevreemdt het de 
Raad dat de landsbijdrage aan AZV niet aangepast wordt in het onderhavige ontwerp. De 
landsbijdrage aan AZV blijft immers in de Landsbegroting 2013 staan op Afl. 115 miljoen, 
terwijl de prognoses van AZV voor 2013 wijzen dat er een Landsbijdrage van Afl. 125,9 miljoen 
nodig is om de kosten te dekken c.q. een sluitende begroting te hebben.  
 
Het overzicht wijst tot slot dat het begrotingstekort van de centrale overheid en de sociale 
zekerheidsfondsen voor 2013 – rekening houdend met het verwachte tekort binnen het AOV-
fonds van ruim Afl. 48 miljoen – neerkomt op Afl. 597.340.807,=.  
 
1.5 De Raad heeft voorts kennisgenomen van het ‘Balanced Budget Akkoord’ van 5 
november jl., waarin het begrotingsbeleid van het kabinet voor 2013-2017 is vastgesteld. In dit 
akkoord is onder I.2 vastgelegd dat de totale uitgaven in de komende vier jaren op het niveau 
zullen zijn van de Landsverordening tot vaststelling van de begroting 2013. Ingevolge punt II.2 
wordt voor het Land als geheel een nominaal uitgavenkader vastgesteld dat de komende vier jaar 
een plafond krijgt van Afl. 1,35 miljard. 
De Raad concludeert hieruit dat het uitgavenkader, zoals opgenomen in bovengenoemd 
protocol, geen rekening heeft gehouden met de wijzigingen, zoals thans opgenomen in de 
onderhavige suppletoire begroting 2013, zijnde: hoger uitvallende kosten van bijna Afl. 63 
miljoen, wat de totale kosten voor 2013 op ruim Afl. 1,408 miljard brengt. Gelet hierop wijst de 
Raad dat in 2014 dus extra bezuinigingen noodzakelijk zullen zijn, teneinde de overheidsuitgaven 
op het afgesproken niveau van Afl. 1,35 miljard te brengen. Impliciet vallen hieronder ook de 
tekorten in de sociale zekerheid die, zodra de reserves zijn uitgeput, ten laste van het Land zullen 
komen. 
 
1.6  De Raad heeft geconstateerd dat de regering geen aangepast meerjarig financieel kader 
heeft opgenomen voor de periode 2013 – 2016. Dit brengt met zich mee dat de meerjarige 
effecten van de voorgenomen begrotingswijzigingen niet in kaart zijn gebracht. Een gedetailleerd 
meerjarig financieel kader is bij uitstek geschikt om de afspraken te realiseren, aangezien het voor 
alle actoren duidelijk is waar de ombuigingen zullen plaats vinden. 
 
1.7 De Raad is daarnevens van mening dat de regering met de onderhavige landsverordening 
welke de facto het karakter heeft van een suppletoire begroting, onterecht aan de geëigende 
procedure van artikel 14 van de Comptabiliteitsverordening 1989 voorbij gaat. Het tijdstip van 
vaststelling van de onderhavige landsverordening maakt tevens dat artikel 31 van de 
Comptabiliteitsverordening 1989 i.c. een dode letter is geworden: immers, het is de bedoeling dat 
de Staten thans alle begrotingsoverschrijdingen en uitgaven die niet waren begroot, met 
terugwerkende kracht goedkeuren. De Raad vraagt hiervoor dringende aandacht. 
 
1.8 De Raad wil tenslotte zijn bezorgdheid uiten over de staat van het financiële beheer. De 
Landsverordening tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het 
dienstjaar 2013 (AB 2013 no. 34) dateert van 7 juni 2013. Los van het gegeven dat een dergelijke 
begroting het karakter heeft van een machtiging vooraf en ingevolge de Staatsregeling en de 
Comptabiliteitsverordening 1989 voor 1 januari 2013 tot stand gebracht diende te worden, moet 
thans geconstateerd worden dat slechts drie maanden na vaststelling van de Landsbegroting 
2013 de kosten van het Land met bijna Afl. 63 miljoen (exclusief het nog te dekken AZV tekort) 
worden overschreden.  
 
2. Realiteitsgehalte aangepaste begrotingscijfers 2013 
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2.1 In zijn advies op de ontwerp-Landsbegroting 2013 heeft de Raad er reeds op gewezen 
dat de belastingopbrengsten te optimistisch worden geraamd.5 De Raad gaf namelijk aan dat de 
belastingmiddelen percentueel harder groeiden dan de verwachte groei van het BBP voor 20136 
en dat er geen deugdelijke toelichting was opgenomen die deze hogere ramingen van de 
belastingmiddelen kon verklaren. De directe belastingen (hoofdmiddelensoort 8100) werden 
immers op Afl. 504 miljoen begroot, terwijl een nadere analyse erop wees dat de gerealiseerde 
opbrengsten uit directe belastingen voor 2012 op Afl. 483,81 miljoen uitkwam (een verschil van 
ruim Afl. 20 miljoen). Ook de indirecte belastingen (hoofdmiddelensoort 8200) werden ten 
opzichte van de gerealiseerde opbrengsten 2012 ruim Afl. 56 miljoen hoger begroot (Afl. 447,23 
miljoen tegen Afl. 390,96 miljoen).  
 
Tabel 2.1: Overzicht belastingontvangsten - gerealiseerd 2012 en begroting 2013  

(bedragen in Afl. miljoen) Gerealiseerd 20127  Begroting 20138 

Directe belastingen 483,81 504,10 
Indirecte belastingen 390,96 447,23 

Totale belastingen 874,77 951,33 

 
In dit kader constateert de Raad dat zowel de indirecte belastingen als de directe belastingen in 
het onderhavige ontwerp ongewijzigd worden gelaten. Dit bevreemdt de Raad aangezien de  
gerealiseerde belastingopbrengsten tot en met augustus 2013 de indruk geven dat die achterlopen 
bij de begrote belastingopbrengsten voor 2013. Op basis van het gemiddelde maandverloop van 
de afgelopen vier jaar (2009-2012) en de gerealiseerde belastingopbrengsten tot en met augustus 
2013 verwacht de Raad dat de directe en indirecte belastingen voor 2013 uitkomen op een 
bedrag dat ruim Afl. 60 miljoen lager is dan begroot 
 
Gelet hierop adviseert de Raad om in ieder geval in de toelichting –  middels een rekenkundige 
onderbouwing – aan te geven waarom de begrote directe en indirecte belastingen voor 2013 
ongewijzigd blijven dan wel deze begrote belastingmiddelen bij onderhavig ontwerp aan te 
passen. 
 
2.2 De Raad heeft geconstateerd dat het exploitatietekort voor 2013 bij het onderhavig 
ontwerp - ten opzichte van de Landsbegroting 2013 - toeneemt met Afl. 56.424.800. Dit is het 
resultaat van de toename van de kosten oftewel ‘gewone dienst uitgaven’ van Afl. 62.892.900 
minus meevallende middelen van Afl. 6.468.100. Het financieringstekort neemt toe met Afl. 
60.973.200. Het verschil tussen het exploitatietekort en het financieringstekort is te wijten aan de 
bijkomende investeringen en kapitaaluitgaven van Afl. 4.548.400. 
Met de toename van het financieringstekort constateert de Raad dat de regering sterk afwijkt van 
haar - in de memorie van toelichting op de ontwerp-Landsbegroting 2013 - gestelde voornemens 
om het financieringstekort in 2013 op Afl. 223 miljoen oftewel 4,5% van het BBP te brengen.9 
De Raad merkt hierbij tevens op dat met deze toename, de planning om de overheidsuitgaven – 
volgens het in de memorie van toelichting op de ontwerp-Landsbegroting 2013 gepresenteerde 
nieuwe meerjarig financieel kader – gefaseerd terug te brengen, dus niet wordt gevolgd. Volgens 
het meerjarig financieel kader, zoals opgenomen in de memories van toelichting van de ontwerp-
Landsbegrotingen 2010 en 2011 (zie onder), zou het financieringstekort voor 2013 immers op 
Afl. 175 miljoen moeten uitkomen. Dit tekort is vervolgens bij het voornoemde nieuwe 

                                                 
5 Zie Advies dd. 10 april 2013, RvA 56-13, p. 6-7. 
6 Het CBA verwacht volgens zijn rapport Economic Forecast Monitor, dd. 31 juli 2013, een nominale groei van het 
BBP 2013 van 0,8%. 
7 De gerealiseerde belastingopbrengsten 2012 zijn gebaseerd op de belastingscijfers uit de Ontvangstenanalyse 
december 2012 (SIAD), p. 6. 
8 Cijfers zoals opgenomen in de Landsbegroting 2013(AB 2013 no. 34). 
9 MvT van de ontwerp-Landsverordening tot vaststelling van de begroting van de ministeries van het Land voor het 
dienstjaar 2013, p. 5. 
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meerjarig financieel kader bijgesteld naar Afl. 223 miljoen. Met de in het onderhavige ontwerp 
voorgestelde wijzigingen komt het begroot financieringstekort voor 2013 vervolgens uit op Afl. 
293 miljoen; een afwijking van Afl. 70 miljoen. 
 
Tabel 2.2: Overzicht financieel kader 2010-2016 van de regering en kerncijfers uit de Landsbegroting 2013 
na wijziging 

  
2.3 De Raad vreest gelet op haar eerder genoemde prognoses inzake de belastingmiddelen en 
het extra te dekken tekort van de AZV van Afl. 10,9 miljoen dat het financieringstekort echter 
nog hoger zal uitvallen dan Afl. 293 miljoen. Uitgaande van de aanvullende landsbijdrage aan 
AZV van Afl. 10,9 miljoen en de volgens de prognose van de Raad lager uitvallende 
belastingont-vangsten (verschil Afl. 66 miljoen) zou het financieringstekort op Afl. 370 miljoen 
oftewel 8,1% van het BBP kunnen uitkomen (zie bovenstaande tabel). Als daarbij bovendien het 
tekort van de AOV van ruim Afl. 48 miljoen wordt meegenomen dan stijgt dit tekort tot 9,1% 
van het BBP. 
  
2.4 Gezien deze geconstateerde verschillen in het exploitatiesaldo en het financieringssaldo, 
vraagt de Raad zich af in hoeverre de regering de voorgenomen terugdringing van het 
exploitatie- en financieringstekort voor de periode 2013-2016 – zoals weergegeven in het 
financieel kader – nog haalbaar (lees: reëel) 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. De Raad merkt hierbij op dat het zaak is 
dat het financieel kader in meer detail wordt uiteengezet met daarin de ontwikkelingen binnen de 
hoofdposten en de sociale zekerheid. 
 

                                                 
10 MvT van de ontwerp-Landsverordening tot vaststelling van de begroting van de ministeries van het Land voor 
het dienstjaar 2011, p. 15. 
11 MvT van ontwerp-Landsverordening tot vaststelling van de begroting van de ministeries van het Land voor het 
dienstjaar 2013, p. 8. 
12 Het cijfer betreft hier het financieringssaldo t.o.v. het BBP van 2013 in procenten. Voor de berekening van dit 
cijfer is de BBP van Afl. 4,591 miljard zoals geraamd door de CBA (zie persbericht van 25 april 2013 van de CBA, 
‘An update of the estimation of Aruba’s Gross Domestic Product (GDP) for 2011, 2012 en 2013) gehanteerd. 
13 Zie opmerking bij noot 9. 

Financieel kader 201110 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) 

Financieringssaldo t.o.v. BBP ( in %) -8,5 -6,5 -4,5 -3 -1,7 -0.7 (0.0) 

Nieuw financieel kader 201311 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Financieringssaldo (mln.) -407 -340 -271 -223 -172 -51 -16 
Financieringssaldo t.o.v. BBP ( in %) -9,4 -7,3 -5,6 -4,5 -3,4 -1,0 -0,3 

Kengetallen Landsbegroting 2013 incl. wijzigingen 
   

2013 
 

Exploitatiesaldo 2013 (mln.) 
   

-272 
 

Financieringssaldo 2013 (mln.) 
   

-293 
 

Begrotingssaldo 2013 (mln.) 
   

-540 
 

Financieringssaldo t.o.v. BBP ( in %) 
   

-6,412 
 

Kengetallen Landsbegroting 2013 incl. aannames 
Raad van Advies    

2013 
 

Exploitatiesaldo 2013(mln.) 
   

-349 
 

Financieringssaldo 2013 (mln.) 
   

-370 
 

Begrotingssaldo 2013 (mln.) 
   

-617 
 

Financieringssaldo t.o.v. BBP ( in %) 
   

-8,113 
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3. Voorgestelde wijzigingen 
 
3.1 Zoals de Raad al in onderdeel 2.2 aangaf, leiden de voorgestelde wijzigingen van de in de 
Landsbegroting 2013 opgenomen posten tot onder meer een verhoging van de gewone dienst 
uitgaven (kosten) van bijna Afl. 63 miljoen. De Raad heeft als onderdeel van zijn analyse deze 
toename in de kosten ingedeeld naar ministerie en naar (hoofd)kostensoort teneinde beter zicht 
te krijgen in de toename van de kosten. Deze indeling is in de als bijlage opgenomen tabel 
weergegeven. Mede aan de hand van deze tabel gaat de Raad in deze paragraaf in op de 
voorgestelde wijzigingen van onder meer de (hoofd)kostensoorten. 

  
3.2 De personeelskosten nemen bij het onderhavige ontwerp ten opzichte van de 
Landsbegroting 2013 met Afl. 18,8 miljoen oftewel 5,5% toe (Afl. 343,8 miljoen tegen Afl. 362,6 
miljoen). De memorie van toelichting geeft als één van de redenen voor deze toename aan dat 
bij het opstellen van de ontwerp-Landsbegroting 2013 onvoldoende rekening is gehouden met 
de verwerking van de opgebouwde werkvoorraad aan landsbesluiten waarin de rechtspositie van 
het personeel wordt geregeld. Deze verwerking wordt nu in de voorgestelde begrotingswijziging 
doorgevoerd.14 Hiernaast leest de Raad in de artikelsgewijze toelichting ook dat de personeels-
kosten door gratificaties, bevorderingen en aanname van personeel (met terugwerkende kracht) 
verhoogd dienen te worden. Dit laatste bevreemdt de Raad. De personeelskosten (en 
werkgeversbijdragen) zijn in de Landsbegroting 2013 geautoriseerd op basis van een personeels-
stop: voor het dienstjaar 2013 zijn er geen vacatures geraamd.15 De Raad vraagt zich dus af 
waarom niet wordt toegelicht waarom dit nodig is en waarom wordt afgeweken van dit 
voorgenomen beleid. De Raad adviseert derhalve in de toelichting hierop in te gaan en ter 
verduidelijking en volledigheid een personeelsstaat (inclusief mutaties in het begrotingsjaar) toe 
te voegen aan de toelichting. 

 
3.3 De Raad heeft al in haar advies op de ontwerp-Landsbegroting 2013 geconstateerd dat 
de hoofdkostensoort personeel Afl. 7,5 miljoen lager is begroot dan 2012. Deze lagere raming 
had voornamelijk te maken met het terugdringen van overwerkvergoedingen bij het Ministerie 
van Justitie. Voor het Ministerie van Justitie en Onderwijs wordt nu een verhoging voorgesteld 
van Afl. 16 miljoen, waarbij het meest in het oog springen Afl. 10 miljoen extra ten behoeve van 
de politie en Afl. 3,5 miljoen extra ten behoeve van de brandweer. De Raad wijst in dit kader er 
nogmaals op dat de Landsbegroting 2013 pas op 7 juni 2013 is vastgesteld en vraagt zich 
derhalve af hoe binnen een korte periode hierna een verschil in personeelskosten bij deze 
diensten van bijna Afl. 20 miljoen wordt geconstateerd. Een herziening van rangenstelsels wordt 
immers niet binnen enkele maanden geïnitieerd en gerealiseerd. Ook ten aanzien van het 
terugdringen van de overwerkvergoedingen ontbreekt een nadere specificatie dan wel 
toelichting. De Raad adviseert derhalve duidelijk aan te geven hoe deze toename bij deze 
genoemde diensten mogelijk is en tevens aan te geven welke bedragen eenmalig (inhaal) zijn.  

 
3.4 De Raad moet tot slot op basis van het voorgaande concluderen dat aan het 
realiteitsgehalte van de begrote personeelskosten en het hieraan gerelateerde financieel beheer 
het nodige schort. De Raad vraagt derhalve de nodige aandacht hiervoor.  
 
3.5  De Raad heeft in zijn advies op de ontwerp-Landsbegroting 201316 geconstateerd dat ten 
opzichte van de Landsbegroting 2012 voor 2013 een verlaging van ruim Afl. 24 miljoen aan 
goederen en diensten werd geraamd. Door gebrek aan een onderbouwing was het niet duidelijk 
voor de Raad om na te gaan wat deze aanzienlijke verlagingen mogelijk maakten. Voor de post 

                                                 
14 MvT, p. 2. 
15 MvT bij van de ontwerp-Landsverordening tot vaststelling van de begroting van de ministeries van het Land voor 
het dienstjaar 2013, p. 6. 
16 Advies dd. 10 april 2013, RvA 56-13. 
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goederen en diensten wordt thans een verhoging verzocht van Afl. 20,1 miljoen. De Raad merkt 
op dat dit voorstel tot verhoging aangeeft dat de voorgestelde bezuinigingen bij de ontwerp-
Landsbegroting 2013 zich niet hebben vertaald in een verlaging van de kosten. 
Noemenswaardig in dit verband is nog de verhoging van Afl. 5 miljoen onder het Ministerie van 
Infrastructuur voor Serlimar ten behoeve van uitbestede werkzaamheden welke bij besluit van de 
ministerraad dd. 17 juli 2013 heeft plaatsgevonden.17 Voor zover de regering zich middels dit 
besluit zich al in juli 2013 heeft gecommitteerd aan de door de Serlimar uit te voeren werkzaam-
heden (extra kosten), wijst de Raad er nogmaals op dat deze handelswijze niet conform de 
procedure zoals opgenomen in de Comptabiliteitsverordening 1989 is (zie onderdeel 1.7); er 
bestond immers ten tijde van dit besluit van de ministerraad geen (legitieme) machtiging om 
deze aanvullende kosten te maken. 
 
3.6 Ten opzichte van de Landsbegroting 2012 werd in de Landsbegroting Afl. 3,25 miljoen 
bezuinigd op de subsidies. Nadere analyse wijst uit dat deze bezuiniging praktisch te maken heeft 
met de bezuiniging aan subsidies binnen het onderwijs van Afl. 3,07 miljoen. De Raad 
constateert thans dat bij het onderhavig ontwerp de subsidiepost met Afl. 7,17 miljoen verhoogd 
dient te worden. Deze wijziging is het gevolg van een voorgestelde verhoging van bijna Afl. 8,5 
miljoen aan subsidies binnen het onderwijs welke volgens de toelichting te maken hebben met 
de vervulling van niet geraamde vacatures gedurende het dienstjaar. De Raad vraagt zich ook 
hier af waarom aanvankelijk bij de ontwerp-Landsbegroting 2013 bezuinigd wordt op de 
subsidies in het onderwijs om deze vervolgens binnen kort tijdsbestek aanzienlijk te verhogen. 
De Raad merkt ook hier op dat het niet rekening te hebben gehouden met bestaande vacatures 
binnen het onderwijs, wijst op een niet optimaal functionerend financieel beheer. 
 
3.7 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. 

 
4. Conclusie en eindadvies 

De Raad heeft geconstateerd dat door de voorgestelde wijzigingen zowel het exploitatie- 
en financieringstekort zullen toenemen en hiermee wordt afgeweken van de cijfers voor 2013 
zoals opgenomen in het voorgenomen meerjarig financieel kader van de regering. De Raad 
merkt hierbij op dat indien rekening wordt gehouden met de te verwachten extra Landsbijdrage 
aan AZV en de eventueel lager uitvallende belastingopbrengsten, deze voornoemde tekorten 
hoger zullen uitvallen.  

 
De Raad wil er op wijzen dat deze resultaten grote implicaties hebben voor de 

Landsbegroting 2014. De ministerraad heeft zich immers met het ‘Balanced Budget Akkoord’ 
van 5 november jl. gecommitteerd aan een uitgavenkader voor de komende vier jaren op het 
niveau van de Landsbegroting 2013, met een plafond van Afl. 1.350 miljoen. Geconstateerd is 
dat de begrotingscijfers 2013 zoals opgenomen in het protocol niet inhouden de wijzigingen 
zoals thans opgenomen in het onderhavige ontwerp. Dit betekent dat de totale gewone dienst 
uitgaven inclusief de voorgestelde wijzigingen in ieder geval – volgens berekening – ruim Afl. 58 
miljoen boven het plafond van Afl. 1.350 miljoen zullen uitvallen18; er zullen – rekening houdend 
met de in 2014  te verwachten tekorten in het AOV-fonds – derhalve extra bezuinigingen 
doorgevoerd moeten worden, wil men zich in 2014 houden aan dit voorgestelde uitgavenkader 

                                                 
17 MvT, p. 8. 
18 De gewone dienst uitgaven (kosten) komen inclusief de voorgestelde wijzigingen op Afl. 1.408.708.700,=. Dit 
zonder rekening te houden met de aanvullende landsbijdrage aan AZV. 
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van Afl. 1.350 miljoen. Gezien het feit dat het jaar 2014 binnen ruim een maand begint dient 
reeds nu duidelijk te zijn hoe deze bezuinigingen gerealiseerd zullen worden. Het is derhalve 
raadzaam deze op te nemen in de toelichting in het kader van de meerjarige ramingen. 
 

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 plv. Voorzitter, 
 
 
____________________    ____________________ 
mr. dr. H.A. van der Wal    mr. F.M.d.l.S. Goedgedrag 


