
1 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 
Uw brief: 28 mei 2014 
Uw kenmerk: LV-14/0011 
Datum: 9 juni 2014 
Kenmerk: RvA 82-14 

 
Onderwerp: Ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Raad van Advies 

voor het dienstjaar 2014 

 

             
 Naar aanleiding van bijgaande aan de Raad ter advies toegezonden ontwerp-
landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Raad van Advies voor het dienstjaar 
2014, moge de Raad U het volgende berichten. 
 
1. De Raad betreurt het dat ook ten behoeve van het onderhavige dienstjaar de 
Landsbegroting en daardoor de begrotingen van de organen en diensten die uit de 
Landsbegroting worden gevoed, wederom niet ingevolge de in de Staatsregeling van Aruba en de 
Comptabiliteitsverordening 1989 gestipuleerde data en termijnen tijdig konden worden 
vastgesteld. 
In zijn advies bij de ontwerp-Landsverordening tot vaststelling van de begrotingen van de 
ministeries van het Land voor het dienstjaar 2014 (voorts: ontwerp-Landsbegroting 2014) is de 
Raad uitgebreid op deze omstandigheid en de (ongewenste) consequenties hiervan ingegaan, 
waarnaar zij verwezen.1  
 
2. De Raad merkt op dat de begrotingen van de Staten en de Algemene Rekenkamer van 
Aruba (ARA) reeds zijn vastgesteld door de Staten, dat de ontwerp-Landsbegroting 2014 
recentelijk ter advisering is voorgelegd aan de Raad en dat de begrotingen van DOW, IWIF, 
TPEF nog niet aan de Raad zijn aangeboden. De Raad acht deze versnipperde aanbieding van de 
verschillende begrotingen aan zowel de Raad als de Staten niet gewenst; de toetsing van de 
relatie tussen die begrotingen en de Landsbegroting wordt hierdoor immers onnodig bemoeilijkt.   
 

De Raad heeft in dit kader – ten aanzien van de ontwerp-begroting van de Raad van 
Advies 2014 – moeten constateren dat de begrote te ontvangen landsbijdrage niet 
correspondeert met de begrote dotatie van het Land aan de Raad van Advies zoals opgenomen 
in de eerder aangeboden ontwerp-Landsbegroting 2014. Dit was overigens ook het geval ten 
aanzien van de aan de Raad aangeboden ontwerp-begrotingen 2014 van de ARA en de Staten.2 
De Raad adviseert derhalve om het in de ontwerp-Landsbegroting 2014 opgenomen 
totaalbedrag ter zake de dotatie aan de drie Hoge Colleges van Staat gezamenlijk aan te passen 
ten einde de desbetreffende begrotingen op elkaar te doen aansluiten.  

                                                 
1 Advies dd. 2 juni 2014 (RvA 71-14). 
2
 Zoals de Raad in zijn advies dd. 2 juni 2014 (RvA 71-14) inzake de ontwerp-Landsbegroting 2014 heeft opgemerkt 

correspondeerden de begrote te ontvangen landsbijdragen van de ARA en de Staten zoals opgenomen in de aan de 
Raad aangeboden ontwerp-begrotingen 2014 van de ARA en de Staten evenmin met de begrote dotaties van het 
Land zoals opgenomen in ontwerp-Landsbegroting 2014. 
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 De Raad merkt voorts op dat het feit dat de begrotingen van de Staten en de ARA thans 
reeds zijn vastgesteld door de Staten (beide Hoge Colleges van Staat) en de begroting van de 
Raad van Advies (eveneens een Hoog College van Staat) niet, op gespannen voet staat met het 
beleidsvoornemen van de Minister van Financiën en Overheidsorganisatie tot versterking van 
belangrijke (waarborg)instituties.3  
 
De Raad vraagt - gelet op het voorgaande - derhalve (nogmaals) dringend de aandacht van de 
regering om in het vervolg de ontwerp-Landsbegroting en de ontwerp-begrotingen van de Hoge 
Colleges van Staat, de landsbedrijven (thans i.c. DOW) en de begrotingsfondsen gelijktijdig aan 
de Raad en de Staten aan te bieden. 
 
3. De Raad juicht het in de toelichting genoemde voornemen van de ministers van 
Algemene Zaken, Wetenschap, Innovatie en Duurzame Ontwikkeling en van Financiën en 
Overheidsorganisatie om de positie van de Hoge Colleges van Staat te versterken – zoals ook 
genoemd in de toelichting bij de ontwerp-Landsbegroting 20144 – ten zeerste toe.5 In het kader 
van deze versterking van de onafhankelijke positie (lees: verzelfstandiging) is het volgens de 
toelichting ook de bedoeling dat het convenant inzake de beheerrelatie tussen de regering en de 
Raad6 en de Proeve van de Raad – waarin o.m. een herijkte inrichting van de Raad wordt 
geregeld – nog in 2014 in werking treden.7  
Onder leiding van de Gouverneur is reeds een traject opgezet om het onafhankelijk functioneren 
van de Hoge Colleges te waarborgen. Mede in dit licht verzoekt de Raad de regering om het daar 
toe te leiden dat de door haar in de toelichting genoemde voornemens daadwerkelijk nog in 2014 
worden gerealiseerd. 
 

De Raad kan zich voor het overige met de inhoud en de doelstelling van het onderhavige 
ontwerp verenigen en geeft u in overweging het aan de Staten te bieden, nadat aan het 
vorenstaande aandacht zal zijn geschonken. 

 
 

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

                                                 
3 MvT bij de ontwerp-Landsbegroting 2014, p. 95. 
4
 MvT bij de ontwerp-Landsbegroting 2014, p. 95. 

5 MvT, p. 5. 
6 Dit convenant is bedoeld om de onafhankelijkheid van de Raad inzake de financiële bedrijfsvoering alsook het 
personeelsbeheer te waarborgen. 
7 MvT, p. 3 en 5. 


