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Kenmerk: RvA 56-13 

 
Onderwerp: Ontwerp-Landsverordening tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van 

het Land voor het dienstjaar 2013 
 

         Naar aanleiding van bijgaande aan de Raad ter advies toegezonden ontwerp-
landsverordening tot vaststelling van de begroting van de ministeries van het Land voor het 
dienstjaar 2013, moge de Raad Uwe Excellentie het volgende berichten. 
 
1. Algemeen 
 
1.1 De Raad heeft tot zijn  teleurstelling moeten constateren dat kennelijk het constitutioneel 
vastleggen van een dwingende datum voor het indienen van ‘s Lands begroting niet effectief is 
nu enige sanctie daarop ontbreekt. Hoewel uit artikel V.12, tweede lid, van de Staatsregeling 
dwingend volgt dat i.c. de regering het ontwerp van de Landsbegroting 2013 uiterlijk op de 
eerste september van 2012 aan de Staten diende aan te bieden, is aan deze bepaling - wederom - 
niet voldaan. Immers, het ontwerp is pas op 12 maart 2013 aan de Raad ter advisering 
voorgelegd en bevindt zich thans ruim zeven maanden na de constitutioneel bepaalde datum nog 
in de voorbereidingsfase. De Raad wijst erop dat genoemde termijn in de Staatsregeling, welke is 
geënt op de Nederlandse Grondwet1, zodanig is bepaald om de Staten in het kader van het 
budgetrecht de tijd te geven om het ontwerp tijdig te behandelen, zodat het ontwerp van de 
Landsbegroting vervolgens vóór aanvang van het begrotingsjaar kan worden vastgesteld. Het 
karakter van de Landsbegroting – zijnde een machtiging vooraf – noopt hiertoe. 
 

Deze handelwijze van de regering staat in tegenstelling tot de beoogde constitutionele 
verankering van normen met betrekking tot begrotingsdiscipline en de overheidsschuld en de 
instelling van toezicht en controle op institutioneel niveau2, als uitkomsten van de Sociale 
Dialoog inzake Belastingen die in het najaar van 2012 is gehouden. Onderdeel 20 van het 
Protocol dat op 9 november 2012 door de deelnemers van de Sociale Dialoog is getekend luidt: 
 

‘…dat er mede in het kader van de Sociaal Dialoog genomen besluiten, die tot doel hebben om op 
termijn een balanced budget voor Aruba te realiseren, een commissie wordt ingesteld, te noemen 
“Commissie Balanced Budget Rule Aruba”, die zich buigt over de constitutionele verankering van 
duurzame overheidsfinanciën, waarbij het principe van de balanced budget voor lange periode 
wettelijk wordt gegarandeerd en waarmee eveneens de geloofwaardigheid van het door Aruba 
gevoerde financieel beleid in grote mate wordt versterkt. 

                                                 
1 De toelichting op artikel V.12, tweede lid, van de Staatsregeling stelt dat deze bepaling is overgenomen van de 
Staatsregeling van de Nederlandse Antillen (artikel 84). Deze is op zijn beurt gebaseerd op de Nederlandse 
Grondwet. De toelichting bij het desbetreffende artikel in de Nederlandse Grondwet (artikel 105) stelt dat de 
termijn (derde dinsdag van september) zo bepaald is om de Kamers (voldoen)de tijd te geven om de wetsvoorstellen 
te behandelen. 
2 MvT, p. 8. 

 

Aan Zijne Excellentie de Gouverneur van Aruba, 
t.a.v. de Minister van Financiën, Communicatie, 
Utiliteiten en Energie 
L.G. Smith Boulevard 76 
Alhier. 
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De Commissie krijgt als opdracht de voorstellen uiterlijk 1 maart 2013 in te dienen, rekening 
houdend met de specifieke Arubaanse relevante omstandigheden en de internatonale standaarden 
inzake de balanced budget rule. De commissie dient ook aan te geven welke de randvoorwaarden en 
eventuele institutionele voorzieningen zijn die noodzakelijk zijn voor het operationeel maken van 
deze nieuwe bepaling in de Arubaanse Staatsregeling.’ 

 
Naar aanleiding van de onderhavige schending van de Staatsregeling moet geconcludeerd 

worden dat het enkele (constitutioneel dan wel formeel-wettelijk) vastleggen van normstellingen 
zonder dat aan overtreding daarvan sancties zijn verbonden niet effectief zullen zijn. De Raad vraagt 
hiervoor aandacht. 
 
1.2 De Raad merkt voorts op dat (wederom) niet voldaan is aan de voorschriften van artikel 
3, tweede lid, van de Comptabiliteitsverordening 1989 (CV 1989) nu de navolgende gegevens 
ontbreken:  
- een gespecificeerd overzicht van de schulden en vorderingen,  
- een gespecificeerd overzicht van de verstrekte geldleningen,  
- een gespecificeerd overzicht van de gegeven garanties, en  
- een liquiditeitsprognose van het Land voor het desbetreffende begrotingsjaar. 
 

Deze voorschriften hebben betrekking op het voeren van een deugdelijk financieel 
beheer en strekken ertoe de Raad en de Staten van Aruba in staat te stellen zich een oordeel te 
kunnen vormen over hetgeen hun ter beoordeling wordt voorgelegd. De ontbrekende 
overzichten zijn essentieel voor een goed inzicht in de financiële positie van het Land en zijn in 
deze tijden van grote tekorten van groot belang. 
 

Het ontbreken van opgemelde overzichten en prognoses klemmen des te meer nu Aruba 
het enige land in het Koninkrijk is dat geen wettelijke begrotingsnormen en -toezicht kent. In 
Nederland is de Wet inzake houdbare financiën van de collectieve sector (Wet HOF) bij de 
Tweede Kamer aanhangig gemaakt. Dit voorstel tot een wettelijke verankering  van de nationale 
begrotingsregels vindt zijn oorsprong in zowel de wens van de Tweede Kamer als verplichtingen 
die op dit gebied in Europees verband zijn aangegaan.3 Ten behoeve van Curaçao en Sint 
Maarten zijn begrotingsnormen en –toezicht vastgelegd in de Rijkswet financieel toezicht 
Curaçao en Sint Maarten (Rijkswet van 7 juli 2010; Stb. 2010, 334). 

 
De enige – zij het zeer beperkte – normstellingen die Aruba ter zake kent zijn neergelegd 

in de CV 1989. Het afwijken van deze normstelling is derhalve ongewenst en staan, zoals ook 
onder 1.1 gesteld, in tegenstelling tot de door de regering aangekondigde en beoogde 
constitutionele verankering van normen met betrekking tot begrotingsdiscipline en de 
overheidsschuld en de instelling van toezicht en controle op institutioneel niveau.  
 
1.3 Ook uit wetstechnische overwegingen is voorgesteld artikel 1 van het ontwerp van de 
Landsbegroting, waarin uitdrukkelijk wordt bepaald dat afgeweken wordt van artikel 3, tweede 
lid, CV 1989, ongewenst. De Landsverordening tot vaststelling van de Landsbegroting kan – 
zoals in een eerder schrijven  aan de Ministerraad is meegedeeld4 – vanwege haar specifieke 
karakter (i.c. machtigingswet die geen algemeen verbindende voorschriften inhoudt en derhalve 
uitsluitend een wet in formele zin) niet aangewend worden om andere materiële 
landsverordeningen te wijzigen dan wel bepalingen uit andere landsverordeningen niet van 
toepassing te verklaren.  

                                                 
3 TK, 2012-2013, 33 416, nr. 3 (MvT Wet HOF), p. 2. Thans zijn de begrotingsregels vastgelegd in de 
‘Begrotingsregels 2013-2017’ van het Kabinet Rutte II. De normen en het toezicht voor de BES-eilanden vinden 
hun basis in de Wet Financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.  
4 Zie het schrijven dd. 13 oktober 2011 (RvA 209-11) aan de Minister van Financiën, Communicatie, Utiliteiten en 
Energie, inzake de ‘Toetsing van de Landsbegroting’. 
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1.4 De Raad heeft geconstateerd dat bij diverse posten aanmerkelijke verschillen bestaan 
tussen de ramingen 2013 en de ramingen 2012. Deze verschillen worden in de meeste gevallen – 
naar ’s Raads oordeel – niet dan wel onvoldoende toegelicht. Hierdoor wordt de analyse en 
oordeelsvorming van (de ramingen 2013 zoals opgenomen in) het onderhavige ontwerp door de 
Raad aanzienlijk verhinderd. De Raad wijst er in deze bovendien op dat de redenen van 
aanmerkelijke verschillen tussen ramingen 2013 en ramingen 2012 conform het eerste lid van 
artikel 3 van de CV 1989 opgenomen dienen te worden in de toelichting en adviseert om die – 
niet toegelichte – verschillen alsnog te voorzien van een (duidelijk) toelichting. De Raad verzoekt 
tevens om de toekomstige ontwerpen van begrotingen conform de voornoemde bepaling uit 
artikel 3 van de CV 1989 op te stellen, teneinde – in het kader van zijn advisering inzake de 
ontwerp-begrotingen – tot een zo gedegen mogelijke oordeelsvorming te kunnen komen.  
Hierbij kan overigens opgemerkt worden dat de Raad meerdere verzoeken om (nadere) 
informatie heeft gedaan. De Raad heeft deze verzochte informatie echter niet (tijdig) ontvangen, 
waardoor de Raad ook geen grondigere (cijfermatige) analyses kon uitvoeren.  
  
2. Begrotingscijfers openbare financiën 2013 
 

De Raad heeft teneinde beter zicht te krijgen op de werkelijke begrotingscijfers 2013 van 
de openbare financiën, de begrotingscijfers 2013 van de gehele publieke sector (openbare 
financiën) in kaart gebracht. In deze berekening zijn dus – naast de cijfers van het Land Aruba 
zoals gepresenteerd in de onderhavige ontwerp-Landsbegroting 2013 – ook de cijfers van de 
sociale zekerheidsfondsen (de Algemene Ziektekosten Verzekering en de Sociale 
Verzekeringsbank) meegenomen; inzicht in deze cijfers zijn - gezien de garantstelling van de 
overheid in geval van het ontstaan van tekorten bij deze fondsen - immers van belang voor de 
overheid.  

 
De berekening is – met medewerking van de Centrale Bank van Aruba – conform de 

‘Goverment Finance Statistics Manual’ (GFS Manual) van het Internationale Monetaire Fonds 
(IMF) uitgevoerd. Zoals de Raad in zijn advies inzake de ontwerp-landsverordening tot wijziging 
van de Landsverordening tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land 
20125 al aangaf, biedt een overzicht van de openbare financiën naar internationaal gebruikelijke 
standaarden een completer beeld van de financiële situatie van het desbetreffende land. 
Bovendien vergemakkelijkt een dergelijk overzicht een internationale vergelijking van de 
financiën van het land. De Raad adviseert om deze redenen (wederom) om in het vervolg een 
dergelijk uitgebreid overzicht van de openbare financiën van het Land Aruba toe te voegen aan 
de ontwerp-Landsbegroting.  
 

In het onderstaande overzicht wordt – onder herclassificatie van bepaalde posten en 
bijbehorende bedragen conform de GFS Manual – zichtbaar wat de tekorten zijn bij de centrale 
overheid en de sociale zekerheidsinstanties. In de kolom ‘Consolidated General Government’ 
wordt het totaal van deze tekorten zichtbaar. 

                                                 
5 Zie Advies van de Raad dd. 30 november 2012 (RvA160-12). 



RvA 56-13 

 

 4 

 

Tabel 1. Overzicht begroting openbare financiën Aruba 2013 (bedragen in Afl.)6    

 

    

Central 
Government7 

Social 
Security 
Funds 

Adjustments8 
Consolidated 

General 
Government 

TRANSACTIONS AFFECTING NET WORTH:         
Revenue  1.126.268.059 636.334.278 -145.264.550 1.617.337.787 

Taxes  1.008.242.300     1.008.242.300 
Social contributions  35.700 488.312.584 0 488.348.284 
Grants  10.773.800 144.400.000 -144.400.000 10.773.800 
Other revenue  107.216.259 3.621.694 -864.550 109.973.403 

Expense  1.350.563.359 693.709.067 -115.864.550 1.928.407.876 
Compensation of employees  715.675.500 22.564.805   738.240.305 
Use of goods and services  237.377.640 10.166.960 -864.550 246.680.050 
Consumption of fixed capital  21.486.247 1.623.955   23.110.202 
Interest  164.720.900 0   164.720.900 
Subsidies  14.167.256 0   14.167.256 
Grants  137.773.167 0 -115.000.000 22.773.167 
Social benefits  59.362.649 659.353.347   718.715.996 
Other expense  0 0   0 

Gross operating balance   -202.809.053 -55.750.834 -29.400.000 -287.959.887 

Net operating balance   -224.295.300 -57.374.789 -29.400.000 -311.070.089 

TRANSACTIONS IN NONFINANCIAL 
ASSETS: 0       

Net Acquisition of Nonfinancial Assets  -26.666.000 589.500 0 -26.076.500 
Fixed assets  -26.621.000 589.500   -26.031.500 
Change in inventories  0 0   0 
Valuables  0 0   0 
Nonproduced assets  -45.000 0   -45.000 

Net lending / borrowing   -197.629.300 -57.964.289 -29.400.000 -284.993.589 

TRANSACTIONS IN FINANCIAL ASSETS 
AND LIABILITIES (FINANCING): 0     0 
Net acquisition of financial assets  24.992.000 -57.964.289 0 -32.972.289 

Domestic  24.992.000 -57.964.289 0 -32.972.289 
Foreign  0 0   0 
Monetary gold and SDRs  0 0   0 

Net incurrence of liabilities  222.621.300 0 29.400.000 252.021.300 
Domestic  -9.580.300 0 29.400.000 19.819.700 
Foreign  232.201.600 0   232.201.600 

 
De Raad constateert uit dit overzicht allereerst dat het financieringstekort voor 2013 

mogelijk op Afl. 252 miljoen zal uitkomen en niet op Afl. 222,6 miljoen zoals thans voorgesteld 
in de ontwerp-Landsbegroting 2013. Het verschil (Afl. 29,4 miljoen) zit in het feit dat in de 
ontwerp-Landsbegroting 2013 uitgegaan wordt van een bijdrage aan AZV van Afl. 115 miljoen, 
terwijl AZV in zijn begroting uitgaat van een landsbijdrage van Afl. 144,4 miljoen. De Raad 
vraagt zich af wat de reden is voor dit geconstateerde verschil en adviseert dit verschil toe te 
lichten. 

 
 Ten tweede wijst het overzicht erop dat er een tekort bij de sociale zekerheidsfondsen 
(i.c. de SVb) is begroot van bijna Afl. 58 miljoen. Vooralsnog wordt dit tekort aangezuiverd uit 
de in het beheer van de SVb zijnde fondsen, waardoor deze (nog) niet (zichtbaar) doordrukt op 
de Landsbegroting. De Raad constateert echter dat in werkelijkheid en conform internationale 
normen een tekort in de sociale zekerheid dient te worden opgenomen in het tekort van de 
publieke sector. Het tekort van de publieke sector komt hierdoor dus op rond Afl. 310 miljoen 
uit. De Raad vraagt zich gelet op het structurele tekort bij de SVb derhalve ook af in hoeverre de 
regering hiermee rekening houdt; voornamelijk gelet op het feit dat de fondsen in 2014 opraken 
en een beroep zal worden gedaan op de regering ter aanzuivering van deze tekorten. 

                                                 
6 Samengesteld uit de cijfers van de ontwerp-Landsbegroting 2013 en de (voorlopige) begrotingen 2013 van AZV en 
de SVb.  
7 Inhoudende het Land Aruba, DOW, Algemene Rekenkamer, Raad van Advies en de Staten. 
8 Dit zijn de transacties tussen de centrale overheid en de sociale zekerheidsfondsen. 



RvA 56-13 

 

 5 

 

 
3. Realiteitsgehalte van de ontwerp-Landsbegroting 2013 
 
Financieel kader 
 
3.1  De Raad heeft geconstateerd dat de regering in de memorie van toelichting een nieuw 
meerjarig financieel kader heeft opgenomen voor de periode 2010 – 2016.9 Dit nieuwe meerjarig 
financieel kader wijkt af van het eerder gepresenteerde meerjarig financieel kader in de memorie 
van toelichting van de ontwerp-Landsbegroting 2011; door onder meer een wijziging in de 
uitgangspositie (i.c. de kengetallen voor het jaar 2010) treedt er een verschuiving op die 
doorwerkt naar de daaropvolgende jaren. Het effect dat waar te nemen is, is dat het 
financieringssaldo voor de daaropvolgende jaren naar beneden is bijgesteld (zie onderstaande 
tabel). De Raad betreurt echter dat niet is aangegeven wat de reden is voor deze (noodzakelijke) 
bijstelling van het meerjarig financiële kader zoals opgenomen in de memorie van toelichting van 
de ontwerp-Landsbegroting 2011 en adviseert alsnog een toelichting ter zake op te nemen. 
 
Tabel 2. Overzicht meerjarig financieel kader 2010-2016 van de regering t.o.v. Landsbegroting 2012 en ontwerp-
Landsbegroting 2013 (bedragen in Afl.)  
 

                                                 
9 MvT, p. 8. 
10 MvT bij de ontwerp-Landsverordening tot vaststelling van de begroting van de ministeries van het Land voor het 
dienstjaar 2011, p. 15. 
11 Zonder netto Afl. 195 miljoen Valero. 
12 MvT, p. 8. 
13 Het betreft hier het door de regering opgegeven financieringssaldo t.o.v. het BBP in procenten. De regering gaat 
hier uit van een BBP van Afl. 5.088.300.000,=. De CBA gaat vooralsnog uit van een BBP voor 2013 van Afl. 
4.805.800.000,= (zie persbericht CBA, ‘Een update van de raming van het bruto binnenlands product van Aruba 
(BBP) voor 2011, 2012 en 2013 (20 december 2012)). Uitgaande van de raming van de CBA zal het 
financieringssaldo t.o.v. het BBP dus groter zijn, nl. -4,6%. 
14 BBP van Afl. 4.695,3 miljoen voor 2012 conform persbericht van CBA, ‘Een update van de raming van het bruto 
binnenlands product van Aruba (BBP) voor 2011, 2012 en 2013 (20 december 2012). 

Financieel kader10 201011 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 kader12 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 ontwerp-Landsbegroting 2013    2013  

Exploitatiesaldo 2013    -205  

Financieringssaldo 2013     -223  

Financieringssaldo t.o.v. BBP ( in %)     -4,413  

      

Kengetallen Landsbegroting 2012    2012   

Exploitatiesaldo 2012    -242   

Financieringssaldo 2012    -272   

Financieringssaldo t.o.v. BBP ( in %)   -5,814   
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 De regering stelt in de toelichting dat - op basis van haar financiële beleid - het 
financieringstekort in 2014 op rond de drie procent van het BBP zal moeten uitkomen. In 2016 
zal dan – volgens de toelichting – een sluitende begroting haalbaar moeten zijn.15 Het financieel 
kader wijst namelijk uit dat het financieringssaldo in 2016 op 0,3 procent van het BBP zal 
moeten uitkomen. Ten aanzien van dit nieuwe meerjarig financieel kader vraagt de Raad zich 
toch af in hoeverre de daarin opgenomen ramingen realistisch zijn en een sluitende begroting in 
2016 haalbaar zal zijn. De Raad ziet namelijk dat het financieringstekort vanaf 2010 afneemt met 
een redelijk gelijk bedrag (tussen de Afl. 70 miljoen en Afl. 50 miljoen) tot en met het jaar 2014. 
In 2015 neemt het tekort – in schril contrast met de voorgaande jaren – plots met ruim Afl. 120 
miljoen af ten opzichte van het voorgaande jaar (2014). De Raad vindt deze ‘sprong’ opvallend 
en vraagt zich af hoe de regering aan dit tekort van Afl. 51 miljoen voor het jaar 2015 komt dan 
wel in hoeverre dit geraamde tekort haalbaar is. Dit te meer daar bekend is dat ook vanaf 2014 
de tekorten van de SVb door het Land aangevuld moeten worden en er geen zicht is op 
structurele aanpassingen van de AOV. De Raad adviseert derhalve om dit meerjarig financieel 
kader (cijfermatig) toe te lichten en tevens duidelijk aan te geven in hoeverre een sluitende 
begroting in 2016 haalbaar is.  

Ramingen 2013 
 
3.2 De Raad heeft geconstateerd dat het begrote totaal aan directe belastingen 
(hoofdmiddelensoort 8100) voor 2013 (Afl. 504 miljoen) vrijwel gelijk is aan het begrote totaal 
voor 2012 (Afl. 502 miljoen). Een nadere analyse wijst echter uit dat de totale directe belastingen 
voor 2013 ruim Afl. 20 miljoen hoger begroot zijn dan de gerealiseerde opbrengsten uit directe 
belastingen voor 2012 (Afl. 483,8 miljoen).16 Opvallend hierbij is dat de loonbelasting 
(middelensoort 8111) voor 2013 begroot is op Afl. 259.400.000,=, terwijl er in 2012 Afl. 
241.072.000,= opgehaald is aan loonbelasting; een verschil van ruim Afl. 18 miljoen. De Raad 
vraagt zich af waarop de raming van de directe belastingen voor 2013 is gebaseerd en vraagt zich 
tevens af in hoeverre deze wel realistisch is. De belastingcijfers voor de maanden januari en 
februari 2013 lijken er immers op te wijzen dat het geraamde bedrag voor 2013 niet gehaald zal 
worden (er is namelijk een 5% daling ten opzichte van dezelfde maanden in 2012); bij 
gelijkblijvende opbrengsten uit loonbelasting voor de resterende maanden zal de loonbelasting 
namelijk Afl. 20 miljoen lager uitvallen dan thans begroot is voor 2013. De Raad adviseert in 
deze om de toelichting aan te vullen met een rekenkundige onderbouwing op de begrote directe 
belastingen voor 2013. 

 
3.3 De Raad heeft ten aanzien van de begrote indirecte belastingen (hoofdmiddelensoort 
8200) voor 2013 gemerkt dat deze ten opzichte van de Landsbegroting 2012 - alsook de 
gerealiseerde opbrengsten uit indirecte belastingen 201217 - ruim Afl. 57 miljoen hoger zijn. De 
meest significante stijgingen zijn in de hieronder genoemde middelensoorten geconstateerd:  
 
- 8211 Invoerrechten: stijging Afl. 15 miljoen (± 9% t.o.v. gerealiseerde opbrengsten en 

begroting 2012). 
- 8216 BBO: stijging Afl. 13 miljoen (±15 % t.o.v. gerealiseerde opbrengsten en begroting 

2012). 
- 8221 en 8222 Milieubelasting: Afl. 10 miljoen aan nieuwe opbrengsten in 2013. 
- 8213 Accijns sigaretten: stijging Afl. 5 miljoen (± 31% t.o.v. begroting 2012). 
- 8215 Accijns minerale oliën: stijging Afl. 5 miljoen (± 9% t.o.v. gerealiseerde opbrengsten en 

begroting 2012). 
- 8220 vergunningen: stijging Afl. 4 miljoen (± 19% t.o.v. begroting 2012). 

                                                 
15 MvT, p. 7. 
16 Ontvangstenanalyse december 2012 (SIAD), p. 6. 
17 Ontvangstenanalyse december 2012 (SIAD), p. 6. Hier bovendien uitgaande dat de opbrengsten uit de vergun-
ningen zoals voor 2012 begroot in realiteit gelijk zullen zijn. 
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De Raad merkt ten aanzien van deze aanmerkelijke stijgingen allereerst op dat niet – 

conform het eerste lid van artikel 3 van de CV 1989 – is aangegeven wat de redenen zijn van de 
verschillen tussen de ramingen voor 2013 van de voornoemde begrote middelensoorten en de 
corresponderende ramingen voor 2012. Per middelensoort wordt slechts aangegeven op grond 
van welke wetgeving de desbetreffende belastingen dan wel accijnzen worden ontvangen; er 
wordt echter geen (cijfermatige) onderbouwing voor de verschillen tussen de ramingen 2012 en 
2013 gegeven.  
Het bevreemdt de Raad ten tweede dat deze middelensoorten percentueel aanzienlijk harder 
groeien dan de verwachte groei van het BBP 2013 (i.c. 2,4 procent).18 De Raad vraagt zich 
derhalve ook – mede gezien het ontbreken van een (deugdelijke) toelichting op deze middelen-
soorten – af in hoeverre deze ramingen voor 2013 wel realistisch zijn temeer daar de 
opbrengsten over de eerste twee maanden van 2013 een veel lagere groei laten zien en lijken 
deze opbrengsten met Afl. 25 miljoen overschat tenzij er niet in de memorie genoemde 
tariefsverhogingen aan ten grondslag liggen. 
 

Gelet op het voorgaande adviseert de Raad om conform artikel 3 van de CV 1989 alsnog 
uit te weiden over (het realiteitsgehalte van) deze verschillen.  
 
3.4 Ten aanzien van de in onderdeel 3.3 genoemde middelensoorten 8221 (Milieubelasting 
op hotels e.a.) en 8222 (Milieubelasting op verhuur voertuig) merkt de Raad tevens op dat de 
geraamde opbrengsten van Afl. 9 miljoen resp. Afl. 1.125.000,= naar beneden bijgesteld zullen 
moeten worden. Bij deze ramingen wordt er namelijk van uitgegaan dat de onderliggende 
Landsverordening milieubelasting voor timeshareresorts, logementen en hotels en 
Landsverordening milieubelasting op verhuurauto’s en verhuurmotorfietsen per 1 april 2013 in 
werking treden.19 Deze landsverordeningen zijn echter tot op heden nog niet in werking 
getreden, waardoor de belastingopbrengsten op grond van deze landsverordeningen – in ieder 
geval – voor de maand april 2013 uit zullen vallen. Gelet hierop adviseert de Raad om de 
ramingen 2013 voor deze middelensoorten aan te passen. 
 
3.5 De Raad heeft geconstateerd dat de hoofdkostensoort 4100 (personeel) voor 2013 ruim 
Afl. 7,5 miljoen lager is begroot dan 2012. Een analyse wijst uit dat deze daling met name te 
maken heeft met het terugdrukken van de overwerkvergoedingen bij het Korrectie Instituut 
Aruba, de Dienst Brandweer, Cuerpo Especial Arubano en het Korps Politie Aruba (bij elkaar 
een daling van Afl. 6,7 miljoen). Gezien de – ten opzichte van de Landsbegroting 2012 – lagere 
geraamde personeelskosten vraagt de Raad zich echter toch af of bij de berekening van de 
personeelskosten voor 2013 rekening is gehouden met de afgesproken indexering van de 
salarissen voor het dienstjaar 201320; een verhoging (i.c. indexering) van de salarissen zou immers 
betekenen dat de personeelskosten – zonder grootschalige uitloop van ambtenaren en zonder 
vervulling van de hierdoor ontstane vacatures – ten opzichte van 2012 zouden moeten stijgen. 
 
3.6 De hoofdkostensoort 4300 (goederen en diensten) is voor 2013 begroot op een totaal 
van Afl. 178.037.100,=. Ten opzichte van de begroting 2012 is dit een verlaging van ruim Afl. 24 
miljoen. De Raad heeft gemerkt dat dit verschil met name het gevolg is van verlagingen in de 
kostensoorten 4314 (telefoon, fax en internet), 4321 (elektriciteit), 4361 (deskundig advies), 4330 
(voorlichting en promotie), 4306 (reis en verblijfskosten) en 4333 (bedrijfsbenodigdheden). Het 
wordt de Raad – door het gebrek aan een onderbouwing, zoals in onderdeel 1.4 al is opgemerkt 
– echter niet duidelijk wat deze verlagingen mogelijk maken. De Raad vraagt zich vooralsnog af 
in hoeverre deze verlagingen ten koste gaan van het efficiënt functioneren van het 

                                                 
18 Zie rapport Economic Forecast Monitor van de CBA , dd. 27 maart 2013. 
19 MvT, Deel 5, p. 136. 
20 MvT, p. 6. 
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overheidsapparaat en daarbij specifiek de serviceverlening van de overheid. De Raad ziet - in het 
kader van de serviceverlening van de overheid - immers dat de kostensoort 4330 (voorlichting en 
promotie) ten opzichte van de gerealiseerde kosten 2011 en de begroting 2012 met meer dan 
vijftig procent is verlaagd. De Raad adviseert derhalve om alsnog deze verlagingen binnen de 
hoofdkostensoort 4300 (goederen en diensten) toe te lichten. In dit kader kan nog worden 
opgemerkt dat in de jaarrekening 2011 van het land de hoofdkostensoort goederen en diensten 
uitkwam op Afl 177,6 miljoen. De vraag is of in de begroting 2012 deze kosten zijn overschat of 
dat er bijzondere posten dit verklaren. Een nadere toelichting zou op zijn plaats zijn alsmede de 
voorlopige cijfers van het jaar 2012 welke de Raad echter niet heeft ontvangen. 
 
 Het is de Raad voorts opgevallen dat de kostensoort 4321 (elektriciteit) bij de 
hoofdbudgethouder DIP (vallende onder het Ministerie van Infrastructuur, Integratie en Milieu) 
voor 2013 met ruim Afl. 3 miljoen is verlaagd ten opzichte van de begroting 2012. Deze 
verlaging is conform de in de memorie van toelichting genoemde verlaging van de 
elektriciteitstarieven met zestien procent.21 Het valt de Raad echter op dat de kostensoort 4321 
(elektriciteit) ook bij de hoofdbudgethouders Gevolmachtigd Minister NL en Gevolmachtigd 
Minister USA (beide vallende onder het Ministerie van Algemene Zaken) in dezelfde verhouding 
is verlaagd voor 2013. Gezien een toelichting op deze verlagingen ontbreekt en de Raad niet op 
de hoogte is van een identieke verlaging van de elektriciteitstarieven in Nederland en de 
Verenigde Staten, vraagt de Raad zich af waarop deze verlagingen zijn gebaseerd. De Raad 
adviseert de toelichting ter zake aan te vullen. 
 
3.7 De Raad heeft geconstateerd dat de ramingen 2012 en 2013 van de kostenpost 4701 
(Afschrijvingen) aanzienlijk lager zijn dan de werkelijke afschrijvingen voor 2011. Voor 2012 en 
2013 is deze kostenpost begroot op Afl. 19.772.900,= respectievelijk Afl. 20.886.000,=. Het 
overzicht van de gerealiseerde kosten 201122 toont echter dat de afschrijvingen (kostenpost 
4701) in 2011 in totaal Afl. 33.941.108,= bedroegen. De Raad vraagt zich af wat dit aanzienlijke 
verschil tussen de gerealiseerde afschrijvingen en de ramingen verklaart en adviseert een 
toelichting ter zake op te nemen. 

3.8 De Raad heeft geconstateerd dat de uitkering aan de Dienst Openbare Werken (DOW) 
(kostensoort 4707 uitkering a/landsbedrijf bij hoofdbudgethouder DOW vallende onder het 
Ministerie van Infrastructuur, Integratie en Milieu) met bijna Afl. 10 miljoen is afgenomen ten 
opzichte van de begroting 2012. De toelichting geeft aan dat deze afname wordt veroorzaakt 
door bezuinigingen conform het financieel kader 2013.23 De Raad vraagt zich echter af wat 
hieronder verstaan moet worden en adviseert duidelijker aan te geven wat ten grondslag ligt aan 
deze aanzienlijke verlaging alsmede de mogelijke consequenties voor de taken van DOW. 
 
3.9 De Raad wijst er voorts op dat conform zijn advies inzake de ontwerp-Landsverordening 
Raad van Advies voor het dienstjaar 201324 de post 16016001, Overig Algemene Zaken, 
kostensoort 4707, Uitkering aan landsbedrijf de raming ten behoeve van de Raad van Advies 
met Afl. 60.000,- dient te worden verhoogd. 
 
4. Memorie van toelichting 

 
4.1 De Raad heeft geconstateerd dat er geen personeelsstaat van het Land is toegevoegd aan  
de memorie van toelichting. Dit bevreemdt de Raad daar in de memorie van toelichting bij de 
ontwerp-Landsbegroting 2012 wel een personeelsstaat was opgenomen. De Raad merkt tevens 
op dat zijn eerder advies om een meerjarenprognose van het personeelsbestand op te nemen ook 

                                                 
21 MvT, p. 3.  
22 MvT, Deel 4. 
23 MvT, Deel 5, p. 24. 
24 Zie Advies van de Raad dd. 27 maart 2013 (RvA 55-13). 
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niet is opgevolgd.25 De Raad benadrukt (wederom) dat het toevoegen van een personeelsstaat 
alsook een meerjarenprognose van essentieel belang is, temeer de natuurlijke afvloeiing één van 
de peilers is van het regeringsbeleid om het begrotingstekort af te bouwen. De Raad vraagt 
nogmaals uw aandacht in deze. 
 
4.2 De Raad betreurt het dat er in de memorie van toelichting (wederom) niet wordt 
gesproken over de SVb en de door haar uitgevoerde regelingen. De Raad had in zijn advies 
inzake de ontwerp-Landsverordening tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van 
het Land 2012 al opgemerkt dat in de memorie van toelichting van de ontwerp-Landsbegroting 
2012 niet wordt ingegaan op de financiële ontwikkelingen bij de SVb.26 De door de SVb al 
eerder gesignaleerde tekorten bij de AOV zullen al op zeer korte termijn een financiële impact 
hebben voor het Land; het bevreemdt de Raad derhalve dat – ondanks zijn eerder advies – ook 
ditmaal niet ingegaan wordt op dit aspect. De Raad acht het van essentieel belang dat de regering 
hierop ingaat en adviseert derhalve om de memorie van toelichting op dit punt aan te vullen. 
 
5. Conclusie en eindadvies  
 

De Raad kan zich voor het overige met de inhoud en de doelstelling van het onderhavige 
ontwerp verenigen en geeft u in overweging dit 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 
 
 
 
 
 

                                                 
25 Zie Advies van de Raad dd. 14 oktober 2011 (RvA 188-11). 
26

 Zie Advies van de Raad dd. 14 oktober 2011 (RvA 188-11). 


