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Aan Zijne Exce|entie de Gouverneur van Aruba,
t.a.v. de Mùûster van 17. ùunciën en Overheidsor|lAisades
lï,G. Smith Boulevard 76
A lhier
Uw btieven: 12 oktober 2015 en 9 november 2015
Uw kenmerk 1.V-15/0023
Datum: 1 december 2015
Kenmerk: Rv.à 173-15
Onderwetp: On|em-landsverotde|g tot vaststelng van de begro|ngen van de lG|listez|es van
het Land voor het dienstjaar 2016
Naar aanleiding van bijgaande aan de llaad ter advies toegezonden olà|erp-hndsveror-
dening tot vaststel|g van de besotingen van de mï'nl'steries van het Land voor het diensjaar
2016, moge de Raad Uwe Excellenée het vokende berichten.
1. Algemcen
1.1 lngevolge arti.l|el 1V.1 van de Statsregehng van Aruba (A B 1985 no. 26) ja artikel 16 van
de Landsverorde|zg Raad van Advies (AB 1985 no. 55) wordt de Raad gehoord ovet voor-
stellen van wet die door de regerùlg aan de Staten van A ruba worden gedaan. A angezien de
Landsbegro|g de vorm heeft van een wetsvoorstel, wordt ook over voorstellen van
begrodngen advies gevraagd aan de Raad van Advies.
1.2 Een landsverordenl'ng tot vaststel|g van de lœandsbegrodng heeft een ekensoortk
Hrakter. Uit de toelichtùv bij de Compubéteitsverordenlg 1989 (A B 1989 no. 72) (CV 1989)
blijkt dat het machïipn' |karakter prevaleert.' Deze olnsulldiglzeid heeft consequenûes voor het
door de Raad te hanteren toetslgskader.z De juridische toets vindt in volle omvang plaats.
Anders dan bij wetgeving in nuteriële zùz vindt echter geen beleidsanalyûsche toetsing plaats. De
formulering van de beleidsdoelstellt'ngen voor het komende begro|gsjaat is een preropatèf van
de regerùzg, watttover tjdens de bero|gsbellandeog veranhvoor|g wordt afgelegd aan de
Staten. Wel toetst de Raad of de voorgenomen beleidsdoelste|ngen op een jtûste wijze in de
gepresenteerde ramingen worden gere|ecteerd. De luad beoordeelt voorts het reoteitsgehalte
van de begro|gscijfezs, de (meerjarèe) (|nancieel-econo|sche) effecten van de raraùagen van
uitgaven en Jnkomsten, alsook de aan te gane vezpEchùngen en de on|i|elùag van de openbare
financiën. Daarnevens toetst de Raad of de |nancieel-econo|sche premissen waarop de
begroting stoelt valide zijn,
1.3 Tot het toetslpkader voor de landsbe|o|g 2016 behoren voorts:
a. het Wit'te Donderdag Protocol (Uiwoerlgsprotocol dd. 28 maart 2013 ex besluit artikel 1V-
B van het samenwer|pprotocol A|ba-Nederland dd. 27 oktober 2011);
i .. . .I4et is een machtiging (voorafl tot het doen van uitgaven voor de daarbij genoemde doelstellzge|A en tot het
daarin genoemde bedrag. Het is geen landsverordenillg in materiële zin.' Mv'r p. 2-3, bij de CV 1989.
2 Vide voor een beschhjWng van het toetsingskadet' van de I-anttslnegroGzg het addcs van de Raad bij de
laïldslle|où|zg 2015 van 2)5 febnlari 2015, Rv.à 27..1 5. Vinclplaats: Mzwmrva.aw
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Raad wil er echter met nadruk op wijzen dat met betrekking tot toekomsùge lalzdsbevoû. ngen
die vokens de nieuwe begroén|proced|e tot stand zullen komen, de ratzWtlgen ùl het: ontwerp
dienen te worden aangepast naar aanleiding van llet advies van Let CAft in het onhverp zoals dat
aan de Raad ter advisering wordt aangeboden. lndien aanpassing van de tanlingen niet
lAoodzake|jk wordt geacht dan dient in de memorie van toelichdng een duideljke redengeving te
worden opgenomen. Alsdan wotdt volledig recht gedaan uan het voorschriû van artikel 10,
tweede lid, van de LAtft en aan de Staatsrechtenl'ke positie van de Raad van Advies.
1.6 Voor de goede orde merkt de Raad op dat de à/linister van F inanciën en
Overheidsor|nisade (17&0) op 12 oktober 2015 door de Gouverneur van Aruba is gemachtigd
het onderhavkc advies rechsteeks te onwangen. Bij de aanbieding van de gewijzkde memorie
van toelich|ng op 9 novembet jl. is vetzocht de n'ûnîster van Algemene Zaken, Wetelzschàp,
Innovatie en Duurzame Onhdkkellg (A ZWIDOI hicrtoe te machtigen. De Raad heeft
gemeend de rechtseeekse toezending van het ontîrret:| en het advies te moeten verrichten aan de
eersweran|oordenjke minister voor de Landsbegroùng, zijnde de Minister van 17. &0, De
Minister van AZWIDO is een afsclarift gestazurd.
2. Algemene beschou||en op de on|eo-Landsbegrodng 2016
2.1 Uit artikel V.12, tweede lid, van de Staatsrege|g volgt dwingen|echteEjk dat de
regering de on|em-Landsverordening tot vaststel|g van de begrodngen van de ml'nl'steries van
het Land uiterlijk op de eerste september van het voorgaande jaar aan de Suten dient aan te
bieden. A an dit consd|donele voorschùft is wederom niet voldaan. l-loewel de Raad onderkent
dat dit samenhangt met de oms|ndigheid dat de Landsbegro|g 2015 pas op 19 mei 2015 is
vas|esteld, is de gelegenheid niet aangepepen om ùl verband met deze vertraging een gecombi-
neerde begroting 2016-2017 op te stellen, zoals de Raad eerdet had geadviseetd.4 De Raad
bet.retlxt dit en geeft in dringende ovezave/ng om vöör 1 september 2016 een gecolnbineerde
beg:toting 2017-2018 aan de Staten aan te bieden. l'liermee wordt de veràa/ngscyclus
doorbroken en kunnen de meerjareneffecten van de nodige maaàegelen lzichteljk worden
gemaakt. l-let we|evlpàaject is dermate L'tat ingezet, dat thans gerede t'vpijfel bestaat dat de
wettelijke termijn conform artikel 13, LAtft, voor het hebben van een vastgestelde begroting zal
worden gehaald. De Raad vraagt hiereoor aandacht, nu bij het oversc|ijden van de fatale datum
van 15 december de regering van het Koninkrijk kan worden ingeschakeld (vide het tweede en
derde lid). Voorts loopt de regering hiermee het risico dat de wettelijke lwerklgîeinmtermijn
van 1 januari 2016 niet wordt gehaald (artikelen 2-4 CV 1989).
Het totaalbeeld van de on|eobegroti|
2.2
De regering stelt na evaluatie tot de conclusie te zijn gekomen dat de BBA -systema|ek te
complex is voor moïtoHngsdtlelelden. De directe aansltédng met de beglotùlg zou daardoor
moeilijk aantoonbaar zijn, terwijl het merendeel van de colzso|dade-lnaa|egelen een eenmalig
effect, dan wel een te laag rendement hadden. Het grote aantal maaàegelen zou ook het beheer
en de monitoring lgewikkeld malten.s Deze constateHngen van regerlgszijde hebberz er toe
bijge&agen dat de tegering thans afstapt van de meerjarenraml'ng 2014-2018 en een herijkte
meerjrema|ng - met (lit.naaal zeven beleidsmaaaegelen - voor de periode 2016-2020 in de
onderhavke toelich|ng presenteert.
De Raad acht het (volledigl afsuppen van de initiële meerj|entaml'ng 2014-2018 en de BBA-
systematiek niet opportuun, aangezien het monitoren van de voortgang van het proces naar
1 In het advies op de on|erp..lalzdsverordejAing tot wijziging van de l'.andsllegroùng 2014 en het advies op de
Lalvdsllegrtl|g 2015 lleeft de Raad gcadviseerd om de laegl'otijzgen 2015 en 2016 te combinerelz. Zic RvA 142-14,
oaderdeel 5.10 en RvA 27-15, onderdeel 2.1. Vldplaats: www.rva.aw
5 Mv'1' y. 5-6.
I
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Rv.?t 1 73- 15
duurzame overlAeidssnalzciën Merdoor aanzienljk wordt verllindelrd. Het loslaten van de ùùti. ële
lijst van 26 beleidslnaa|egelen en de inttoducde van een nieuwe lijst met zeven
beleidsmaaecgelel: toont bovendien aan dat regering een ùlconsistent bepodngsbeleid voert,
welke een verder|ande socùalecolzo|sche onzekerheid tot gevolg heeft. Om enke colAsistente
vetgeljl|g mogeljk te maken heeft de Raad de meejatenra|g 2016-2020 - zoals opgenomen
in de memorie van toelichlzg - heringericht conform de BBA-systemaéek (vide Tabel 1).
Tabel 1: Mee 'ari Içader 2016-2020 conform Balanced Bud et Alçkoord systemadek
) . . . '
INKOMSTEN6 jnvocring ABB
Inkomsten meerjadg kader Mv'r p. 8 1.:%1,90 1.507 30 1.5% 20 1 535 20 1.550 40 1 573 70
verkoop grond en onroerend gocd 1 1 1 1
lokale kredicta|ossirlg 1 :5. 5| 2.j 5| 57 stj
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uitgaven ANSA NV (7 95) p 9s) (7 93) (7 94) g j)5)
|||2||||.' . |||||||||' ë |'.::'|' ' |||||||: '|||ë. ||||. ||||.||||| .;||||. |r:.EE|. |||||||... t ||||.. ||||. . . : . :. . . ||té |'.|.|.||.| E .:Eg .:y,.:.|..2:..r2:..j:;.....;..,:|,...:.(..k.|)|. . |||. |||| ! :|||;|||| 2,...|:Fy:|.i |)y.ë.E|...|..;: L.| )|,|||. ij.. ||||.E. |||j |||y ||..||||. |..,:..|j.g (j |r..jj..|...|. :)ky;.ë.(.|.j.| .j.|||. .ë)||||.. |...;LèqL..;.j .) j.|.|||,. : ;||||;. ||.i|. ||||.E y..kir|j.k ë|| ;;..|||,. .,|@: 5 ||.. |||;( i...;j.:,j?ë ...yg||.|. :|.j| |||i ||y |.:|(|.k |t
:||.|.|. .|. |.|; |; ||,|||. ,|. .|.. | |. ,.:|| à.L.,.|.|i .j |; ||| .|.. || ...||2 |) |i ||. |: ..E .. ... .. E.. . ... è. .è...'r: . .E't | :?: :ï y. ,.|..|.,.|Lï..:.. ...| 7:.. ..ï.. '..'.'.... ; |k, :: ||.. .||.. |.|q .. ...L.LL.ï...L .E.....r ... F E.E....:.. : || . . ||. . ||. ;..... .:.... . . ... .: ..'... ::....:.... ; :. . . . E. ...|. ; ... .. .... .. ... . .... .. ...... :. E . . . :. .. .: .. .. .: ..: .... .... : ....... ....... . .E .. ; .: . .. . .: . . ... ..:.. .. :. :. .. . ; .. ....
6 De inkomsten zijn in dit geval exclusief de li tzancierkzgslniddelen (i.c. verkoop onroerend goed en ktediet
aflossùzg) .
7 Dc uitgaven en inkomsten van ANSA N.V. zijn afkomstè uit de F'ittaltcialp|jection .d-JVJ'.z NTzà zoals ontvangen
bij de on|erjn-lalldsverordenijlg verzelfstazz|gilAg luchtverkeersbeveilip'zlg |rojectie 2016-201%.
8 It')c tûtgaven belwlzen in dit geval de kosten plus de itzvestlelitzgtzz, en (lokale) vezxnçàgctzsoverdraclzten.
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2.3 De Raad wijst er wederorn op dat de lllsA-systenaadek met de itwoer.hAg van de bestem-
Hngsheffmg A ZV (de health rtzx'l en de hieraan gerelateerde verlagjng van de landsbijdrage AZV
wordt doorbroken. De systemadek wordt ook met de oprichting van de luch|erkeersbeveihglg
(ANSA ) doorbroken. De eigenljke illvesteringen en bijdragen (in de kosten van AZVI van het
Land worden immers vù nieuw te genereren middelen buiten de begloting om (i.c. vùa de ANSA
N.V. en AZVI gedekt; teneiride te bepalen of van beztûni|gen aan de itgavenkant sptake is
clienen deze effecten te worden gecorrigeerd. In Tabel 1 zijn deze fconst|cdes' verwerkt
conform de BBA-systemaùek; als gevolg lAierv'an merkt de Raad op dat het i|venkader van
Afl. 1.350 rrûljoen voor het begrodngsjaar en de daaropvolgende vier jaren nog steeds wotdt
overschreden.
2.4 In de
on|etp-Landsbero|g 2016 is voor het |ancieringstekort een raming
opgenomen van Afl. 103 miljoen (2,0% van het BBP). Dit is een verlaging ten opzichte van de
Landsbegro|g 2015 van ruùn Afl. 65 miljoen. l-let verschil wordt |otendeels verklaard door de
verwachdng van de regerùzg dat de belastin|ddelen sterk zullen toenemen (i.c. .AfI. 82 miljoen
meer ten opzichte van de begroting 2015). Het begrote |nancierlgstekort voor 2016 is
weliswaar lager dan het tekort voor de dienstaren 2014 en 2015 (zie Tabel 2), maar valt toch
hoger uit dan het fuzancieùngstekort voor 2016 van A. fl. 80,9 miljoen dat aanvankenjlt was
opgenomen in de eerdere versie van het meerjarig kader 2014-2018 bij de ontwe+bcgroeg
2015.9 Dit verschil is het restlltaat van o.m. een hogere ne|o-|ede|erle|g en hoger
itvallende uitgaven dan aanva|tehjk geraamd.
op hoofd|jnen van de concept-jaartekelzing 2014, de begroting 2015 en de
2.5 De Raad cons|teert uit Tabel 2 dat de rentekosten voor het Land in 2016 met bijna 5%
stjgen ten opzichte van het bero|pjaar 2015. Dit is een voortzeing van de stijgende
rentekosten. De Raad heeft itl zijn advies op de on|erp-Landsbero|g 2015 eerder zijn
bezorgdheid getût over deze stjgende tentekosten voor het Land in het licht van (het streven
9 Mv'l' bij de ontwem-Landsbegroilg 2015, 17. 13.
10 Geaoemde onderdelcn onder de hoofdcategoùe fuitgaven' zijn niet ltputtend.
:1 Bij de l|eêsoneelsuitgavelz zijn ztiet meegenomen: de Hoge Colleges van Staat, DOW en de gesubsidieerde
it4stellillgen.
12 De overheiûlsschtlld voor 2014, 2015 en 2016 is bepaald aan de hand van de informatie uit de concept-
jaarrekellzg van het Land voor 2014 en de olztwerpbegrotizzgttl; van het l-and voor de diellstjareâz 2015 en 2016.
5



RvA 173- 1 5
naar) het te|gbrengen van de staatssclzid naar gezonde propolrties, te meer omdat tleze
kostenpost surctureel een aanzienljk deel van de tûtàyraven ùmeemt. I7e ltaad heeft hier ook
aangegeven dat zij het belangrijk vù|dt dat de rentelasten tezr|e|ongell worden door bij de
(toekomsùge) her|ancierillgelà leningen met een gtmstigere rente aan te gaan. Hier is concreet
gewezen naar de lnoge|j'kheid om conform het Witte Dondetdag Protocol via Nederland te
lenen tegen een voordelig relztetaùef.'3
I7e Raad benaclrukt wederom de noodzaak voor het her|ancieren via Nederland tegen een
voordelig rentet|ef; dit te meer nu het meerjarig kader 2016-2020 aantoont dat de rentelasten
zullen blijven doorgroeien. De Raad is - evenals het CAft - van mening dat het eventuele
lzer|nancieren via Nededand tegen een gunstk er tentetarief een aanzieejke besparing op de
rentelasten meebrengq wellte aangewend kan worden om de schuld af te bouwen.l4
Tabel 3: Scenario's tente- en schuldverloo conform BBA- s stemadek eriode 2016-2020)
Totale inkomstcn 1.377 89 1.425,64 1.430,79 1.438,14 1.435 10
- ' >
Ui aven lafond 1.350 00 1.350 ()0 1.350 00 1.350 (10 1.350 00
.. ; * > >' y
Itltenvstùst titàst àar 2014 181 00 181 zo )t1 of l&'l oo )L, / oo
|. ,.. .. ... . . . .. . . . . .. .. .. ,..... ... ..... .h- |||||.. . . .|||||||. . . . ||||.. . ||.. .|||. ...h.. . . . . ... ., . . :. .. èô|.,...., |k s ..;.-..:. . .ç..... ....-... . .. . .. ..lk;? q ... . . ,ï. y..... .... ,.;.f..... . ..: . . ..,. . ..,, .... . .. :q. ....,..é- .|.,,i ......t .?. . .. ... . . ,)..... . .. ....;- . .-.,..;..-|.ï, 2----.$ .. . . .. .. ,'... .. . . ,.-..... ||. r-..|.-,; .-|t :.r, .ï ...... . t| .. . .. ....ti.,.,|.. s...t: .. |- . .;t2,.,,,. . ., ..... ,|g..... .,. , ,.|,..t.,:
. . |||. |||||| . ||. . ||||||||k . || . ||. s||| |è. .. |||||||.|q | |à,f..|. .. ;. ||. |. $ . ||. . kt | |..: ... : |. .çi|z|| $ . ..,. . v. |. |ç. s,. | . . |:. .. |. : ||, . |||j . . .. . - . y
;.t . . .. . - . , |y| . . .IL. ..|......... .. . ....- ... . . .||||| . . . || .,. ||||||4. .. . ., . .. .. |. .. - |||. . ... . , - . . . . , . | .. ,.... . .... |;. . . |. . . .. ..| . -...... .||i., . . . . . .|||. . .. . . .|||||'. .. ...||. .. ||. . '., .,...' . ||. .. .|| ,|.|s ||||o ||. ., ,|||||à||| |.||. ...||, |||..,, |' ... .. ||||b ,
Be 'nsclluld 4 208 70 3 860 10 3 642 06 3.416 69 3 181 72
Rcnte lt/e 40 29 38 60 36 42 34 17 31 82
Aflossin r 168 60 218 ()4 225 57 234 97 2:54 zéj
J?'illtlsclztlld :5 860 10 3 642 06 3 416 69 :$ 181 72 2 947 43
|,'. i||.. . -..,..n....|.. ... . |- . . |, ... . . |||,. . . |||||||... . .. .. .|,|....,... ,'.4.|.- .. .. .||||.. ., ||||. . .a. i||;.. .|. .|,.. |||1.. .|...|. . . ||||. .. |||).. . |||||. , ,|||. |||., |||.| r-. . .||||;.. . . . ,. . |-. , p|r|r., . ..|||p- ,- <...|.||. .. . . . , - z. .,. .-. .|, |; .., ., .. ||, - , |... . .. . . m||m ... . ||b;,..-. .. ., ||i |.., .,.p 7,|:.. ,.,- .., . ,.. .. ç,. ,, ., ,|y; .|
à ' ' ':|:'| >|| ïï' - ' l'| | '' ' ' '' 'ïk|: | ' :' ' 'h |''' ||: | | ' ' | |'||' ï| ' ' ' || '|f | ; .' ' ' | ' .' '.; ' ' . ' . ' ' ..
||. . . .|||. j||. t|qj||| jjtjj;y |||/|. jrtj)j jjkjjt||. .. ||.? t$|.y. .|. |p|'r ï ê |. ..àà ||. .7 |k .; |.|; jjjjgl. kj(. |)jy/..û|q||t)|||.|.|||||||. t||. I|- ;j;|. .: yyap' jj|||||.|..ç||.. ;ôj)j)) ljjj|j:. j| j|-|.||. jyjy ||||||k .tt/j,.. )|
Be 'nschuld 4.028 70 4.041 39 4.007 02 :5.965 62 3.914 59
Rentc 5,5%) 221 58 222 28 220 159 218 11 21 5 30
Aflossin . / aanvullln x schuld c. . Icnin x 12 69 34 36 41 40 51 03 50 80
Eindschuld 4.041 :59 4,007 02 3.965 62 3.914 59 :5 863 79
. . . . . . . . ' > :' ' y
yàïk uèé ,# 'm 41 j ' lx'l ' ' é.yàx ' ; . ' p . . ' . 'jy v y : . . sg xl|. KA ja . . w: . 1. ' ? .z x. yj'vjjjku ?y. j Au. G aêjy p k.(: . ' ja . . . . u. . . . . .
.. -j - .. ... |-....... ... .- ;;:**'. . aq'j|| ., . .. ||.. K| .- N|N!.... . . lfr||.. .. . . , .. '< . rà . . .ê :)| ||| l|' t klj . |||. ,|s. ô... ..| . qt . |k%|.| .. |lt . œ||| c ,.q. d|.. |. . y| ja .| .|.. j)5...L . .' |.f | ,. ' fz
Noot: in bt|velzstaande scenario's is gcen rekenùzg gehouden mct de krcdieta|ossilzg en krcdiewerlening (netto kedictverlenirA|.
'ler illusaatie heeft de Raad de Zzpact van het het|ancieren tegen een vootdelk renteurief op
de schuldontw|eëng over de periode 2016-2020 in de bovensta|de Tabel 3 trachten te
weergeven. l7e Raad heeft in dit schema het scenario opgenomen waatbij er sptake is van een
volledige her|nanderlg tegen een gunstè rentetarief van 1% en het scenario waar tegen de
huidige gemiddelde matktrente van 5,5% wordt geleend. Bij beide scenario's wordt ttitgegaan
van een maximaal tû|ven|der exclusief de rentelastenlö confotm het BBA en de totale
geraamde inkomsten voor de periode 2016-2020 zoals opgenomen in het meejark kader 2016-
2020 naar de BBA-systemadek. Deze exercitie laat zien dat de suatsschuld sneller afneemt naar
de gewenste Kgezonde' propozdes in het geval de herfmalzcierùzg tegen een gunstiger rente|rief
plaats|dt; de totale schuld zou immers in 2020 al op 53% van het BBP zitten. A Is mogelijke
oplossùzg die voor beide landen een positieve lzi|erldng laeeft is het nader uihverken van het
BBA (plafond van Afl. 1,35 l'taitjard aan uitgaven): door hier een plafond exclusief rentelasten te
1A Zie advies van de Raad op de on|em-L|dsbevodng 2015 t'ltvA 27-15) onderdeel 2.4 (Gndplaat:s: Nvl|v.rvû|.avv).
|4 Advies on|etpbepo|ng 2016 (CAft) dd. 23 oktober 2015 (kenmerk: Cft 201500225), 1?. 6.
15 Het beschikbare pt'imahr saldo is de raimte die er is voor de betalingen aan intercst cn agosshàgen. In dit geval is
dit conform de l3BA-systeâna|ek het verschil t'ussen de totale ùzkomsten en het it|venplafozzd na aftrek van de
illtet'estlastelz.
lö Hier is tétgegaan van het maxùnale uit|vejzkader van Afl. 1 .350 zniljoen met aftrek van de relltelastel) voor het
tliensjaar 2014 van Afl. 181 zniljoen.
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lcorporeren (zie ook Tabel 3) met als verplich|' g van Atazbaanse zijde dat de extra rttimte die
middels de lagere rentelasten wordt gecreëerd aangewend wordt ter aflossing van de
staatsschdd. Op deze wjze wordt de Azazbaanse economie l'llùAdet belast met mogelijke nieuwe
belasdngen en wordt anderzijds de schuld snellet afgebouwd naar een aanvaardbaar tûveau
hetgeen de zorgen van het Kozlitl|y'k omtxent de hoge staatsschuld ten goede zal komen.
De R'âad adviseert derhalve om gebraik te maken van de mogelj|eid van llet her|nancieren via
Nederland tegen een gtmsdger rel4tetarief', te meeê gelet op de te behalen besparlgen en de
daarbij gepaarde snellere afbouw van de staatsschuld.
Maatregelen duurzame overheidsânancië. n
2.6
In zijn advies ùlzake de on|em-Landsbevodng 2015 heeft de Raad gesteld dat de
regeting in het streven naar duurzame ovetheids|anciën zich client te richten op meerdere
pijlets, i.c. lkomenverhogende en kostelAl|espatende maategelen, de hetziening van het
belas|gstelsel, het verzelfsondigen dan wel afstoten van overheidstaken en het temglrl'ngen
van de s|atsschld.l? Zoals itl ondezdeel 2,2 is opgemerkt is de regeting - in het streven naat
duurzame overheids|anciën - thans afgestapt van de il'litiële 26 conso|dademaategelen. In de
plaats hiervan heeft de regedng voor de periode 2016-2020 gekozen voor een zevental
maa|egelen welke voorn|eljk van lkomenverlzogende dan wel kostenbespatende aard is.
Middelen
De Raad cons|teert dat ter st|ulering van de opbrengs ten drie maatzegelen worden
ge|toduceerd, dan wel voor|ezet: 1) de introducde van de ABB; 2) een ùworderlgs actie door
de Direcde der Belastlgen en 3) intensivering ùworderùzg niet-belas|goënbrengsten.
Ad 1) Inàoductie ABB
Aangegeven wotdt dat in 2016 de Artèaanse Besteéngsbelas|ng (ABB) zal wotden ingevoerd.
Deze client de hlaitz|ge successiebehsdng, zegelbelas|g, BBO, bestemm|'ngshef|g A ZV
(BAZVI en invoerrechten te vervangen. De meeropbrengsten van de ABB ten opzichte van de
te vewangen belastin|ddelen en BAZV gezamenljk voor het diensjaar 2016 zal vokens de
regering uitkomen op bijna Afl. 46 miljoen.ld In de onderhavèe on|erp-landsbegrlà|g is
thans geen rekening gehouden met de ùwoet'itzg van de ABB, maa.r wordt in het meerjarig kader
2016-2020 zoals opgenomen in de toelichùng wel al rekerling gehouden met de ùwoelring
hiervun.lg Thans staat vast dat de invoering niet tjtLg qees: pet 1 januari 2016) zal plaatsvlden
en is niet duidelijk in hoeverre de gepresenteerde cjfermatùe doo|etking van deze invoering
c.q. beleidsmaakegel zoals opgenomen in het meerjarig kader wel haalbaat en realisûsch is. Bij
vaststelll'ng van het onderhavke advies was immers nog geen concept-we|eùng met betlrkkùzg
tot deze beleidsmaaàegel ter adviseting vooêgelegd aan de Raad. De Raad cons|teert vootts dat
niet dtûdelijk wordt genuakt hoe de geraamde opbrengsten tût de ABB zijn berekend en acht het
van belang dat tlit alsnog wordt gedaan.
Ad 2 en 3 Invotderin sacde door de Directie der Belasdn en en llztensiverl invorderin niet-
belastin o bren sten
Voor de dienstaren 2016, 2017 en 2018 wordt vokens het meerjarig kader uitgegaan van een
lvorde|gsacde door de Direcde der Belasùngen. Per 2017 worden ook voor de niet-
belastin|ddelelz doelstellï'ngen bepaald om extta in te vordeten. Hoewel deze beleidsmaaîegel
niet van struc|rele aatd isy begrijgt de Raad dat deze lspannlpacde voor extra inkomsten op
Hddellange terlz'lijn lçan zorgen. De Raad vraagt zich echtet in dit lçadet af in hoeverre de
17 Zie advies van de Raad op de ontwem-landsbegro|llg 2015 ('RVA 27-15) ondcrdeel 2.6 (vindplaats: wwwœx|.aw)
alsook het rapport -..4 Roadma.p zo jLîïàsu/sustaitlabt'n'p in Aruba van de Centrale Bank van Artzba (2013).
13 Bijlage V bij de Mv-l-, 13. 5.
19 !$4(|r#| n é)
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regering rekenùzg houdt met vewangende beleidstnaatiegele|l op het moment dat deze
lspalz|zgsacùes zija tûtgewerkt (en de itlkomsten worden gelAo|aliseerd). Het is de Raad
voorts ondidelijk welke meerkosten gepaard gaan met deze extra ùxspanningen en wat i.c. dan
de ne|o-opbrenpten zijn van deze beleidsmaategelen; de Raad ziet ùlàmej:s dat er o.m. gedacht
wordt aan het inschakelen van lcassobureaus voor het innen van de temgbeta|ngen van de
s|éeleningen.zo
Tabel 4: Belasd iddelen
''|. | ' ' ' ||' | |||| ''|| (| ''||L' | : |''|||'' ' ? :' ' ' ' | ' | | ' ' '; || |||| î;! F ç''' '' ..' ' | ''ï ' '. || | .' .' '. |.|'.r'.| |. ',|||| |.|. y|: ' . .'.. . .'. ' . |. . . . |.|.|.| ||| |: | | . . .6 ||L| .t|f. ..$ %. ..|. ||.|: .. . .. ,.. .... .
|&, - .||. ||||| |., ||. ' |||||. . , '| .. .'.. . . .|. .ê||.. , ..'..,. , '.|| .||;- |-|||||| |ië||| '|'|||| ' . ' ' ||.. |. ||||||r,. . o||||||.||||||||. î||.||.'||||| . ' |||t' ||i|||r ||.' |. ; |||s' i'' ||.|... ,,.. ||,|:. . |,.., ||, . .||||. ,: .'||||. .. .-.. .. ... .'- . ,.|. . |ï|.. |||. ||ï . .|..|;v.||:|
. . .. . ., . . î )t
. . . . . . ç . . . . . . . )? e ;
Directe belastin middelenz' 517 1 502 0 573 6 ' ' '
> >. y
lndirecte belastin ùddelen 448 2 416 6 473 7
Totaal 965,3 91%6 1:047,3
De Raad |f eerder aan dat de belasdng|ddelen met Afl, 82 miljoen oftewel 8,5% toenemen
ten aanzien van de getaamde belastin|ddelen zoals opgenomen in de Landsberoilg 2015.
De Raad acht de belasdng|ddelen voor 2016 gelet op de vetavachte econo|sche groei van
3,2%22 en de naar verwach|ng op de begroting achterb|jvende belasdnsnkomsten voor 2015 te
rtzitn begroot (zie 'rabel 4). Dit wordt tevens bevesdgd door de on|etp-landsvetordenlg tot
wijziging van de I.andsverorde|g tot vaststelhzg van de begrot|gen van de ml'nf'stelries van het
Land voor het diensjaar 2015 (AB 2015 no. 21) die thans aan de Raad ter adviserùlg is
voorgelegd. Gelet op deze te optù|stùch geraamde middelen en mede gelet op
bovengenoemde opmerkngen aangaande de drie voornoemde beleidsmaaàegelen - vraagt de
Raad zic?l af of de thans voorgestelde lkomenverhogende maaeegelen wel toereikend zijn in
het licht van het voldoen aan de norm conform de LAtft.
Uikaven
A an de it|venkant zijn er thans vier maaeegelen gepresenteerd: 1) 5% jaarljkse besparing op
petsoneelskosten; 2) l'mtuurljk verloop; 3) uakstelll'ng op goederen en diensten en 4) sociaHsaùe
en ûsca|serlg van bovemmtige uitkerlgen en reparaùetoeslag.
Ad 1) 5% jaarlijkse besparing op personeelslcosten
Aangegeven wordt dat er per 2016 een jaarljkse àakstelûng van 5% op de personeelskosten
|oofdkostensoorten <personeel' en fwerkgevetsbijdmge') wotdt gehanteerd,z3 Voor het dienst-
jaar 2016 is ten opzichte van het bepo|pjaar 2015 een besparing van uait'n Afl. 6 trliljoen
gecons|teerd (zie Tabel 2). In het meeéarig ltader 2016-2020 worden voorts de jaarljkse
besparlgen aangegeven. Het is de Raad eerstens niet duideljk hoe deze besparingsmaatregel
geïntemteteerd dient te worden; ten opzichte van het dienstjaar 2015 wordt in het diensjaat
2016 slechts 1,3% bespaard op de petsoneelskosten. Ook de jaarlijkse bespaHngen in de
diensjaren 2017-2020 blijven onder de 5% ten opzichte van het diensjaar 2015. De Raad wijst
erop dat indien eea cumuladeve besparing van minimaal 5% over de periode 2016-2020 wordt
bedoeld, deze beleidsmaaeegel niet gepresenteerd kan wozden als een yàarlfïkse bespaùn' g van
mù|lrmal 50/ô. De ltaad constatee| voorts dat de jaarlijkse bespa|gsbe|agen in het meerjarke
kader 2016-2020 niet volledk |nsluiten op de besparzpbedragelz zoals genoemd in de
toelichdng op deze beleidsmaaîegel.z4 De Rxad wijst er tot slot op dat nog ondtûdeljk is in
hoeverre de jaarljkse geraamde besparlgen gehaald zullen wotden; dit te meer aangegeven
wordt dat deze bespa|gen het resultaat moeten zijn van het fte|gdrlgen van het
persolleelsaan|l indien mogeljk het niet verlengen van de aflopende arbeidsconîacten (. . ,)'.2î
20 Bjjlage 'V bij de Mvx p. 6.
2$ Exclusief belastin|ost Yervolging nattmrlijk persoon' (|ddelensoort 8115).
22 De door de Centtale Bank van Aruba vetwachte groei van het BBP voor 2016 zoals opgenomen ù: de meerjaren-
ranûng 2015-2019 voor AZV dd. 4 september 2015 Ti|oeringsor|an AZT.
25 Mvl p j)
. > l . '
2.4 Zie bijlage V bij de Mv'1*, 17. 7 en het meezjarig kader 201 6-2020 in de Mvr, 1). 8.
25 Zie bijlage V bij de MVF 1:. 7.
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Hiermee wordt thans de ù'ldruk gewekt dat niet naet zekerheid kan worden bepaald of het
terugdHngen van het j|erstlneelsaantal confoz-z:a de gewenste doelste|lgen haalbaar is. De Raad
tekent hierbij ook aan' dat zoals in eetdere jaren reeds meegegeven deze ve|nderlgen niet zo
rzaaar gellea|seetd klmnen worden zondet een vemndering van werltwijze van de departementen
door bijvoorbeeld de toepassing van ùmovade en het afschaffen van niet effectieve regels.
Ad 3) Taakstelng op goedeten en diensten
Aangegeven wordt dat er jaarlijks een besparing dient te worden behaald op de hoofdkosten-
soort fgoederen en iensten'.z6 De Raad leest echter niet terug via welke concrete acties deze
doelstelhngen worden behaald, waardoor moeilijk beoozdeeld ltan worden in hoeverre deze
haalbaat Zjn. De Wqad wijst er overkens op dat ook de besgarlgsbe|agen in de toelich|g op
deze beleidsmaaàegel niet volledk correspondeett met de genoemde bespa|pbe|agen |n het
meerjarig kader.
Ad 4 Socia|saûe en ûscaliserl van bovenmati e tûtlœt'in en en re aradetoesla
In het meerjarig kader 2016..2020 wordt aangegeven dat de reparadetoeshg en de toeslagen
bovenop de du|tetoeshg worden afgeschaft. De ftnanciële bespatogen vooz het Land als
gevok hiervan zullen in de diensjaten 2017 en 2018 behaald worden.z? Het is de Raad echter
niet duidelijk hoe deze afschaffmg vorm gaat krijgen en welk effect dit zal hebben op de ptivate
sector (en indirect de econonûe),
Tabel 5: Voot enomen conso|daùemaatre elen
..û. r .,| .-.,,| .. | |.. . ..... .... .... .. . . ,||. .|.. ... |||t.. ||. . - . . ....... .. . . . . ||| |, , .. . . , ., .,,| ,||,.|| ç. . .$ | ., |.. || -. . | .; î|,.i. ........|. ,. .ïj.|. ..., |:|.|;.,! . ...ç. .|..: .. . . . , . . . . . ,. .. ., ,. ..:.|)... |....! &...), ., ,..||. ,|T ,.r|. . .,. |.|..| , .. . . à.|.,|. . |. ... ,.. |,|.|
Inkomstenkant
1 lnvoerin ABB Struc|eel/ojldldeli'klAeid omtrent ttitvoerin en effecten
2 Contùwerin invorderin sactie Incidenteel karaktet/deu >'deli'ke onderbouwl ontbreekt
3 Invorderin niet-belastilA niddelen Incidenteel karakter/deu deli'kc onderbou|n ontbreekt
Ui|avenkant
1 w.v. Taakstelhn lersolàeelslasten 5% Be etkt effect
2 mv. Namutli'k vetloo ersoneel Be erkt effect
3 mv. Taakstellin oederen & diensten Be erkt effect -
4 mv. Fiscahsedn te ara|etoesla O|zbekend/kos H'sverho end Hvate sector toename wi '
Sociale zekerhel'dsfondsen
AZV
Met de voorgestelde ùwoering van de ABB komt de BAZV te vervalletl en wordt direct tût de
middelen van het Land de bijclrage in de totale kostendezdng van A ZV door het Land voorzien.
De Raad heeft ten aanzien van de AZV meerdere malen gewezen op de stjgende kosten aldaar
en de belasting daarvan op de overheids|anciën. In de toelichdng wordt in dit Zader
aangegeven dat de bevoegdheid om maaaegelen te nemen, leidend tot struct|ele
ltostenbeheersing, gedelegeerd is aan de Raad van Com|ssadssen van het Uiwoerlgsor|an
AZV, doch blijkt uit de ramingen van de AZV niet dat het Gwoe|gsor|an van zins is
maategelen te nemen om de kosten te beperken en zal zonder wijziging van de
landsverorde|ng het Land opdraaien voor de tekorten.| De Raad cons|teert derhalve dat de
zozg- en beheerskosten naar verwachdng de komende jaren - zonder (aanv|ende) maaàegelen
te nemen - toch zullen bljven groeien (zie Tabel 6) met als gevok dat de bijclrage van het Land
eveneens zal bëjven groeien. De Raad vraagt wedetona de nodige aandacht hiervoor.
26 Zie Mv'f 3 8
. !' 1 . .
27 Zic bijlage V bjj de MvT, j). 8.
28 Mvl'' :h 109
1. .
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Tabel 6: Meet'atentanzin kosten en middelen A'ZV 2016-2019
Zor kosten 392 2 404 9 422 4 435 7
Belzeerskostezl 19 1 19 6 20 1 20 7
Totale kosten 411 3 424 5 442 5 456 4
> : > >
Groei in % t.o.v. voor aand 'aar 4,5 3,2 4,2 3 1
Pretnieo bren sten en oveti e ùakomsten 240 7 248 8 257 2 264 9
Groei in % t.o.v. voor aand 'aar -3.7 3 4 3 4 3 0
Tekort' 170 6 ws 7 lgs :5 191 s
>' : ; y
Bron: Meerjarenr|ing 2015-2019 Ui|oezi|zgsor|a|z AZV (4 september 2015).
SxFb
De fmanciële poside van het onder het beheer van de S'Vb zijnde Ziektefonds is al langere tjd
zorgwekkend. De Raad heeft begrepen dat thans een voorstel is gedaan om de fm' anciële poside
van dit fonds te saneren door middel van de vethoging van de pre|eloonpens en overheve|g
van de middelen van het fgezonde' Cessanefonds naar het Ziektefonds. Ondanks dit ptelnie-
llçomenverhogende voorstel ttit de Raad wederom zijn bezorgdheid om hoge beheerskosten bij
drie van de vijf onder het beheer van de S'krb zijnde fondsen. De verhouding ttzssen de
overheadkosten en de tûtketlgen blijft naar ve-achting voor de komende jaren erg hoog voor
het Ziektefolzds, het Ongevanenfonds en het Cessandafonds (zie Tabel 7). De luad vraagt zich
derhalve wederom ten aanzien van deze fondsen af in hoeverre maaàegelen zullen worden
genomen met als doelste|ng het ef|ciëlàtter) Lncdoneren van deze fondsen.
Tabel 71 mee 'aren ramin beheerskosten Sn-fondsen 2016-2019
. ' . . 1' jj | . . '. .
. . .. | |
Aov-fonds
Uitlterin en 223 223 7 224 3 225 3
| >. >'
Beheerskosten 3 3 :5 3 3 4 3 4
.. .. | | | |
AWW-fonds
Uitkcrin en 13 8 13 9 14 3 14 8
> >' ;
Beheezskosten 0 3 0 3 0 3 0 3
> ' >' .:
Cessanùafonds
Uitkerin en 0 8 0 8 0 8 0 8
Beheerskostezz 0 3 0 3 0 3 0 4
On evaEenfonds
Uitkerin en 2 3 2 4 2 4 2 4
Beheerskostezz 2 1 2 2 2 1 2 1
ZieHefonds
Uitketin en 21 5 22 2 22 :5 22 5
>' )'
IseheerskostelA 8 4 8 6 8 8 8 9
Bron: Meerjaren rarrzingen fondsen onder het beheer van de SVII (august'us 2015).
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Rea|teitsgehalte
2.7 Gelet op het bovetzstamde komt de Raad met betrekl|g tot de gepresenteerde
ratnitAgen voot het dienstjaar 2016 en het meeljarig kader 2016-2020 tot de conclusie dat de
geraamde middelen te hoog zijn ingeschat en dat ook voor enkele gepresenteerde
beleidsmaaîegelel: niet volledig duidelijk is in hoeverre deze haalbaar zijn dan wel voldoende
effect zullen hebben. Als gevolg lûet'îran betvvjfelt de Raad dat de geraamde tekortnormen in het
meerjarig kader 2016-2020 realisùsch zijn en dat de wetteljke tekorûlo|en voor de jaren 2016-
2018 zullen worden behaald.
2. On|eo-landsvetordeni|
3.1 Ten principale merkt de Raad (wederom) op dat een hndsverordenlg tot vaststell|'ng
van de landsbevo|g uitslltend een wet in formele zin is. Deze client derhalve beperkt te
blijven tot de begroting van de onwangsten en de uitgaven van het I,and.29 Het is in strjd met
het machdlzgslçarakter van de begzroting itldietl daarin (ondetdelen van) andere hndsveror-
deningen worden gewijzkd of btûten toepassing worden verklaard. De praktjk om in de
landsverorde|g tot vaststelll'ng van de begroting stmctuteel af te wjken van ondeêdelen van de
CV 1989 (i.c, ook van ardkel 22 CV 1989 - zie voorgesteld artikel 2 van het onderhavke
ontw-et'p) wordt door de Raad als onjuist en onwenseljk beschouwd.
2.2 Conform het hveede lid van artikttl 3 van de CV 1989 dient aan de tllemotie van
toelichdng van het onderhavke onhvem een per 1 januari 2015 gesl7eci|ceerd ovetzicht van de
schulden en vordel'ingen van de mùûsteries te worden bjgevoegd. Vootts dient hier ook
toegevoegd te worden een per 1 januari 2015 gespeci|ceerd overzicht van de gegeven garanties
alsook een Eqddteitspro|ose van het Land over het dienstjaar 2016. De Raad heeft
geconstateetd dat deze voornoemde overzichten niet zijn opgenomen en acht het noodzake|jk
dat aan dit wetteljke voorschrift wordt voldaan.
3.3 Conform aztik' el 14, derde lid, onderdeel ay van de LAtft tlienen in de begroting alsook in
de meejarige begroting de risico's vanwege |nancierùz|ucons|cties btûten de begroting om op
genomen te worden. Volgens het vierde lid van artikel 14 van de LAtft dient bij de begroting
voorts een iteenze|ng te worden verstrekt van de |anciële toestand van de collecéeve sector.
De Raad consuteett dat beide genoemde elementen niet bij dan wel in het onderhavke ont-|et:|
zijn opgenomen, De Raad acht het noodzake|jk dat alsnog hierin wordt voorzien.
3.4 De Raad heeft geconsuteerd dat ten tjde van het opstellen van de onderhavke
on|embepo|g de dotaties aan de Staten en de Akemene Rekenkamer niet bekend waren en
hierdoor geen exacte kostendotade aan elk van de voornoemde Hoog Colleges van Staat bekend
waso In het ontwerp wordt echter - zonder te beschikken over de on|embero|gen 2016
van deze voornoemde Hoog Colleges van Stxat - een totaalbe|ag begroot van Atl
17.521,100,= voor het dienstjaar 2016, welke overigens gelijlt is aan het diensjaar 2015. Bij het
opstellen van het onderhavke advies waren desbeàeffende on|embevodngen van deze Hoog
Colleges van Staat ter advisering aangeboden aan de Raad. De Raad heeft aan de hand lûervan
geconsuteerd dat de totale kostendtptaûes aan de Hoog Colleges van Staat - zoals opgenomen in
de on|em-Landsbegro|g 2016 - afwijken van de gezame|jke kostendotades zoals begroot ùl
de on|erpberodngen van de Hoog Colleges van Staat. Overigens heeft de Raad geconsuteerd
dat er geen Hpi|aldo|de aan de Staten is begroot, tet-wijl de on|etpbegvoeg van de Staten
voor het dienstjaar 2016 wel tûtpaat van een kapitaaldotad' e van het Land aan de begloting van
29 Dit is tcvens een vast'e lijn in de adviserùzg van de Raad van State. Zie onder andere hct advies over de begroting
van het Nederlandse Ministerie vazl Financiën voor 2008 (lfamerst|ken 11 2007/09, 31 200 IXB nr. 3).
30 Dcel 5 jy. 22.
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de Staten. De Raad acht het noodzakelijlt dat de onderhaùge ontwet:n-Landsbe|oùng alsnog op
deze punten in overeenste|nlg wordt gebracht met de otz|emberoùngen van de
desbeteffende I-loog Colleges van Stuat.
4. Begrod|scijfers openbare financiën 2016
4.1 Attikel 14 van de LAtft schrijft voor dat het tekol:t van de collecdeve sectot voor het
bepodnpjaar 2016 maximaal 2,0% van het BBP mag bedragen. De collecdeve sector wotdt in
de l-âtft gedef|eerd als laet Land tezamen met pub|ekrechte|jke rechtspersonen die belast zijn
met de ttitvoeùng van socùale en voksverzekerù4gen en de rechtspersonen die voor meer dan
50% van htm inkomsten afhankeljk zijn van collecdeve heffmgen in ljn met het SNA. De
nadere vaststel|g van de collecdeve sector (i.c. m.n. de bepaling van die rechtspersonen die
voor meer dan 50% van hun ùzkomsten afhankeljk zijn van collecdeve hefftngen) diende
volgens de toelich|g confolvl'l artikel IX van de op 2 mei 2015 tussen Amba en Nederland
overcengekomen afspraken over de ftnanciën van Aruba zo snel mogeljk na de inwerldn|e|g
van de LAtft plaats te vitzden.3l Bij het opstellen van het onderhavve advies was de collecdeve
sector echter nog niet vastgesteld.
Gelet op het bovensuande feit en het feit dat in het onderhavke ontwerp gepreselzteerde
lramingen dtsluitend de overheid in enge zin beteffen, is een volledèe toetsing aan de
tekortnorm voot het bepodngsjaar 2016 zoals gesteld in attikel 14 van de LAtft niet mogeljk.
Teneinde toch een beeld te verkrijgen van de financiële sitlaatiie van de publieke sector (lees:
collecdeve sector) voor het begroûngsjaar 2016 en om een ùzdicatie te lttijgen van het mogelijke
tekort voor de collecdeve sector voor het begro|gsjaar 2016, heeft de Raad ùz Tabel 8 de
bepo|gscijfers 2016 van de |isteries, de Hoog Colleges van Stxata de Dienst Openbare
Wetken (i.c. tezamen het Land) en de sociale zekerheidsfondsen3z (i.c. de AZV en de SVW
samengenomen. Deze samenstelll'ng is conform de Gotle|ment Finance Staujlics Mamttd Lçy-y'.ç
Manuaà van het Intenaadonale Monetai' te Fonds (lM1l)' opgesteld.
3| 'l'oehchting op de staande de Statenverpade|ng' aalzgelàtacht|e wjzigingen op de ozztwerp-landsveroz'delézzg'
Aruba Finaacieel toezicht dd. 27 augustus 2015 Genmerk Statensok: 1S/1074/14-15), 1:. 4.
32 Inzicht ùl deze cijfers is van belang gezien de garanf|stel||zg van de overheid ùz geval van llet oatstaaj) van
tekorten bjj dezc fbndsen.
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4.2 In Tabel 8 wordt - onder herclassiûcaùe van bepaalde posten en bij'behorende bijdragen
conforna de C;1EW Manual - zichtbaar wat de tekorten zijn bij de centrale overheid en de sociale
zelterheidsinstanùes. In de kolom Consolz'hted General Gotmnment wordt het totaal van deze
tekorten weergegeven.
Tabel 8: Overzicht be otm' o enbare financiën Aruba 201633
ç||ï|î||'|'||||' ' ||! '|é|''|' ||||||ï||||'|||. . ||.|||||||.| k'.||' ||||| ||i|| |2| % |ï'|L ||; ''*||.||||h |j||| |.t'||à''||| ' |||i|s||| ||,|||||% |||'.'' fz: 'û.>'.(' ' '|?' . '.''.|f.|>v: ç,.') ||q|çï ?|||. . |||b|||. |||||| ||r.|| ||| |k'|F ;||(,|.:|..A..( .|' .|.. .|.;t x.|ç.;.. . .|..|||
|||||.'|'|||||||||||| ||||||||||.|||||'||||| ,||||||||||'||||||||||-|t ,.,|||||i||.|-'k||.|b-'||||. ||' ||i.|. |)||,?t''|||||,|- -|w.|||à'||,|||-|.'|. s||||' ||.|.||||- |â. |||.||||| ?,|'||.|,- |,?||r||rak.'|.- |'||||||||| |||. y||î' -|..' |s||k)'||||t..'-||.||' -.||. v|||||vr.'-|g-'- ..|y|| ||%,|,|,.'||.|.||. .||l|,|,|'|||,||.|'. -|, èç||'|.|| ||,. |-,z||.|, .'.,;|||é' à..,, -|-. ' ..- i|-çqî|' ||.|l$|y||qw||||,||; .r|r|r|
|,||||. ||z ...|ëïs; || ||ë|;|| ||||||||. ||..|.||.|||r|.|||. . ||||z|.. |.||||||.||||.r| |-ï-. ||.?ç|;'|-||: ||.||| |ê|f,|i |.||. -,|.|.s|. ï||. r. h -||.|.|||s d|||||' |L|. ||,. ..a- -|.|||||||, ||., |||y-||| ||| tr!.. |,L||..|.. ..|||||,|. -, ||,. ||y .,|| |, .| . .|..|| |t .. ||-z|, . ||?.||r- x kv|||zo||x p|| . |||,|y,||., -.||y,r|;|
||.|, :' -tôf.|, s |z. ..k||k. .|||k. ||:|r||'$; ..|||t:'. . |'. ||) |||;|t |. ,|v|;||| ,ky ||| |y, .. y||||. |||- . .-k -|||||||u. |-||||. |||, ir|s--|| -. ||||k| |,|. ,. |,: ||:y||;. |. |||,. |.|.|, ||j , |j||||| |||.|. ,|.t||, .||-. . ||., |. ;, ,,. rr| . x| . , r . i.. ||||. .:|. -.||c ,||y |
||.| ' ||''|| , |..zt . |||-. . |'||||' '||liv|||ï -|t|||.||f ||-.|,|||||.|.|||,. . . ,,- r|--a|| ,||? . .,|..,|,j||.|,|||| .|.-||||.||||||:||.||||||||| |j |)|. |.|.||.|||.j||||'||q|||||||| |;|,|s||.|. ; |||||. ||||,$- ||è|ï. , ||-gy , .x ? ||.....||g....|||;|. ...||. |||.|,|y.|;|||||||||.|| .
||||.. |tt t|.-. |||||||| t; -. # |||z || ||||- |: ||: ê|||b ||,|k ||!-?||, ||s. -j||| t,-(||,. -c|r . |j,| || |y|.|,|| ||| ||j,j|,||. y|4|||||,|,. .|.||.||| ||. ,,||-. y|y,|||,|,||, . ||-j|y,| j|j.|j ,| -|,,||-. ||-| ,.|..|||à||,||-,,|,|.. k|||àv ç| ||;.|||,|.|s|||,
|,-' t|-|.. --||. ||,|.. ||,.-'b|,|;). -.,g|||à||.||.. )|-.|| t?'|...|,, 'k-t|-sï|. ,.ïs.|||aj|.s ,|$!u|.|. . -$t. àt%z-zt||s -.-.|-<|. .-|,'jy. -.. -||è. .....|..|. .|.î.ï ||| )-;.. .r(. . . .;.. j,s-|, . .- . . ...î.,b . , .,..,..- . , k, /, ,-. --, . ... - . --- ,. - -- . -- . . ,L
TMNSAWIONS AFFECTING NET WORTH:
Revenues 1:243,312,900 732,M9,900 -39,615,299 1,935,947:501
Taxes 1.094.575,600 124,100,000 1 218 475 600
Socml' E-.on|ibutions 377 400 565 374 295 565 751 695
Gmnts 8.6:$0 400 38 800 000 -38.800 000 8 630 400
Othcr Revenues 139 929 500 5 975 605 -815 299 143 089 806
E enscs 1,343,808,3% 715,4|,137 -3%615,299 2,019,619,D8
Comllensadtltl of employecs 695 659 975 22 821 281 718 481 256
Use of goods and services 272 562 800 9 728 :$52 -815 299 281 475 855
CtynsunAjntio|l of sxcd capital 28 968 400 1 572 953 30 541 35:5
lnterest 209 424 000 0 209 424 000
Subsidies 52 878 800 0 -38 800 000 14 078 800
Grants 11.889 500 0 11 889 500
Social benefits 72 424 825 681 303 551 753 728 376
Other ex enscs 0 () ()
Geoss o eration balance -71,527,|0 1%:$96,716 0 -53,130:284
:||. '('ï'.ï'.|'::|'(.1 ?''(';|'r|.ffë| |ï|||h|'k'||'|||;|;.||.:.||.'.'?.|||'.';?i|''.';.':: |:|'.|;|||| | |j' .|:||.||.. |'|' |.|j||||L' |'.|;.k|L|'ë;.|.||'||'|( |y||;' |||.||;||. |.|'.|'|||||.'( ||: |j. |y.j|'| |||.|j||. .|j |t' |f||y|,: |j||||l.. .;|.'' |.|; ::.?.'t..J || ): '( ;.'.'(..|.;..|(| , '||l|rj '.|., ..|...,ï ||..;.... :'..:... .':..|.. |', |.: |.|.||j |||r à ||||.|.jj'|..|.j.| ;,|à|.. | .. '.|g. |||).,|.|j||)|; |..|j j.|.:|||;, |;.ç ||| ||..|..:...||....j|.| .... .,.:..|.|:.(.. |....:.;; |. |jj| ||.. |à|..|
'., |||.|||.. , |||| ||2.q .|||,.. ' ..|||r I|'||'k. ||||||||,- ||||. |||||| ||: |||r|||| 'Làïi|b|i; !'.'.|,f::ë| 5|,:|'''|$'|?;I.i:.hp.à:|.ë,-.|...|',. !ï.r.|.:|.|é-:.(|)'.|f..::r..:|||..,|'.|;'(';g.$|.|.| |,.;|...; ï,?è|.q,|;|ç..?t..î ||..ï?.|. |||.. . ||||||||. . ,||'|||.,| ' ;|. |.| |ë. |..!|! |i..|:.:EE|. ||||.,|1 ||. |ë,||||'.. .|||||||;E ;L||...|..çt.,.|;.. i.|.-.|-t,, .,.,',,;à|||,:è |...:|-|..t.:.|..::t :|ï., ; j.iï|., ;ï: |.j.:.;|..|. hè; /-;,j.-) |:.,:.||,| |||||||| ,.|.|, |||.. ||.|||| ||||. -|||. .|.?s(|-ït|. |.rpë||,,:,|J
'r SAUIAONS IN NONFIN C '
AssE'rs
Nct Ac uisidon of Non|n|cial Assets -29,747,7% 72%000 0 -29 018 700
Pixcd assets -31 622 700 729 000 -30 893 700
Change in jnventodcs 1 875 000 0 1 875 000
Valuablcs 0 0 ()
Non roduced assets 0 ()
T SAWIONS IN PIN CIAL ASSETS
L II.ITIES FIN CING :
Net ac uisitions of Gnancial assets 31,32%000 18,994,763 0 59 32:$ 763
> >
Domcstic 31 529 000 18 994 763 50 325 763
Iltlr|ij| () |
lk|flîl|t çàlcl || | ||l|s | |
|'''.û'|'|E'$'::'||||'||||||||||.ê||||||i |.I ':''/|ék; | ||| ;|.|'.|||!|.,|||||.||||'|||'||||.|||.||||?|'|||.|. ||||||. ||| |à|. 7. |) .. |||.. ..''ï.ï ?|. '.'..'ë'|.' |||||| j |||||||||, |j ||L. ||)'.. |.|||h ||| ;||.' |j|||.|| || |. || -.|| ..' . . .|q:. |... |..7î|||||. |||j|| |..||., |,h.,k ||, .) |; ||.., .|||;|;|
..||. ... . .|||. ..|..|| ||.. . ...|||||t. .. . |||.| .....-|' ...|. . . .||. |po||xï..|çù .||.!- |,.|,r,|.-ùF-||.||||.h||. .|||. |, s.,.|.. |||.. .|||,,.... |.....|.. ..|||)... .||. :|. ...... .sr!.T |. p îk);$ ;|h.|i |., ktû' |içj |||, . .;||||î|L lâirart|.||i | ||||,... ..- ... s ,|!.- . , s|| .. .|è|,ï. :h.||!|.. . ....||. .,|.....|. . |'.||''..L k||||||. . ., |s|-k:'|;.,|a
ja j '
omest c -1 78,41 5,600 2 900 000 -175 5 1 5 600
Forci n 280 492 300 280 492 300
3 >' y y
Het OalAcie|gstekort voor het Land wordt in de onderhavke oll|erpbero|g geraamd op
Afl. 103,1 l'rl.|joen wellte overeenkomt met 2,0% van het BBP. De tabel Laat echter zien dat het
tekort voor de centrale overùeid ru.èlA één miljoen florin lager tûtvalt, i.c. Afl. 102y1 nùljoen. Dit
is het gevolg van een aflossing door DOW ter hoogte van Afl. 691.600,= alsook het feit dat het
tand Afl. 328.800,= meer heeft begroot aan dotaties aan de Hoog Colleges van Staat dan deze
colleges aan ontîrangen dotades van het Land hebben geraamd in hun begroting.
33 Samengestleld uit de cijfers van de on|eœ-landsbegroizg 2016, de ontwerlnbeçoùng DOW 201 6 de
1 tù d Raad van Advies 2016 de oll|erlnbegro|g van de Algemene Rekenkamer 20163 d
ontwerp Jeéprro Ag van e e
on|eolnegtohng van de Staten 2016, de begroting van de Svb-fondsen 2016 en de concelyt-begroting van AZV
2016.
34 Dit zijn de transacées tussen de Centrale ovcrheid en de sociale zekerlzeitlsf'ondsen (AZV en SVb).
55 lnhoudende het Iand Aruba, de Staten, de Raad van Advies, de Algemene Rekenkamer en l'Jlf.lW.
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De Raad laecft hiernaast gectlnsuteetd dat AZV thans in zijn colzcept-bepodng 2016 een bedrag
van Afl. 41,7 miljoen aan LalAdsbijdrage heeft begroot. In de on|erp-Lalzdsbegrot'ing 2016
wordt echter tûtgegaan van Afl. 38,8 miljoen aan AZV. Als gevolg hiewan is er thans een
ongedekt tekort van Afl. 2,9 z'z'ûljoen bij AZV welke dus aangevuld zal moeten worden doot het
Land. Het tekort voor het Land zal hietdoor met het hatstgenoel|de bedrag toenemen.
Gelet op deze ahrijl|gen komt het geraamde bepo|ptekott van het Land van Afl. 312,2
nûljoen te suan op Afl. 314,8 miljoen (extta bijdrage AZV van Afl. 2,9 miljoen en de te hoge
dotatie van Afl. 0,3 miljoen aan de Hoog Colleges van Staat). Het tekort van de publieke sectoz
valt volgens de tabel vewolgens op afgerond Afl. 105,0 miljoen oftewel (afgerond) 2,0% van het
BBP. De Raad wijst er echter op dat itltûen rekening wordt gehouden met het surplus bij de
Svb-fotzdsen het tekort van de publieke sector zal uitkomen op Afl. 86,0 miljoen oftewel
(afgerond) 1,7% van het BBP.
Uitgaande van de lnovenstaande tekortcijfers kan verondersteld worden dat het tekort voor de
collecdeve sector voor het jaar 2016 mogeljk onder de wettelijk gestelde tekor|orm van 2,0%
van het BBP zal uihrallen. Gelet op de ruim geraamde middelen van het Land verwacht de Raad
echter dat het tekort toch hoger zal lûtîrallen dan thans wordt voorgesteld.
Toetsing van de beleidsvoo|emens 2016
5.1 Ten aanzien van de in de memorée van toelichùng gepresenteerde beleidsvoornemens is
de Raad van oordeel At deze veelal een akemeen karakter dragen. Meesfxl wotdt naat
rrleejaëe beleidsdoelsteKngen vetwezen, zonder dat concrete beleidsvoomemens worden
gefo|leerd die op het dienstjaar 2016 bettekldng hebben. Veehl wordt volstxan met de
opmerking dat bestuand beleid wordt voortgezet dan wel wotdt Tgeop|a|seerd', fge|tensi-
veerd' of faangeschemt'. Vanwege het feit dat de bijbehotende rarlùngen vaak niet zijn
aangepast, is de Raad ervun tûtgegaan dat waar itl de toelich|g voornoemde termlologe is
gebtaûkt, de desbeîeffende beleidsvoornemens budge|euîaal zullen worden gerea|seerd. In dit
ltader is de Raad echter van merûng dat indien de gepresenteerde beleidsvoornemens
budgemeuàaal zijn, de memorie van toelichdng daarvan gewag dient te maken.
5.2 De Raad stelt voorts vast dat waaê wel concrete beleidsvoornemens worden
geformieerd, deze veehl geen weetslag vinden in de begroting zelve. Dit, telavjl de
desbeàeffende voornemens potendeel een kostenverhogend effect kunnen hebben op de
ejresenteerde zamingen.
5.3 De in Tabel 10 - niet uitputtend en per nainistede - opgenomen concrete beleidsvoot-
nemens vinden naar het oordeel van de Raad geen of onvoldoende weerslag in de begrodngs-
cijfers. De Raad acht in ieder geval een nadere motivering in de memorie van toelichdng
geboden op deze beleidsvoornemens. Voorts adviseert de Raad de gehele toelichtmg na te lopen,
teneinde de gelnresenteerde beleidsdoelsteKngel) aan te laten sltûten op de ramingen. In dit kader
adviseert de Raad specitiek om de in de toelichdng opgenomen beleidsvoornemens concreet te
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benoemen in het overzicht deel 5 behorende bij de memorie van toelichtù Ag en daarbij aan te
geven welke kosten hiermee gemoeid zijn; dit zou hier ter inzichte|l'kheid zowel in de algemene
ùztroducûe per mùûsterie als in de toeh'chdng op de desbe|effende kostenphats dienen te
worden opgenomen. Het voordeel hiewan is dat de aanslui|g van de beleidsvoomemens met
de bij'behoretzde kostenphatsen en de ramingen duidelijk gemaakt wordt en Lierdoor het
rea|teitsgehalte van de voorgestelde beleidsvoornemens beter kan worden beoordeeld en de
àansparanûe van de beglêotùzg wordt vergroot.
Tabel 10: Beleidsvoorllemens 2016 in relatie tot de ramin en in de Landsbe rodn (niet ui uttend)
Nr. M|stetie Beleidsvoo|emens Mv'r O metlcin en
5.3.1 AZWIDO Stamzp- ecosysteem p. 21 Budgeaaire gevolgen niet
toe elicht.
5.3.2 AZWIDO Mobihseten van fondsen op het gebied p, 25 Budgettaùr gevolgea niet
van duurzame innovatie en ken|sdeïng. toegeEcht.
5.3.3 AZWIDO Dienswerlen|'ng j'ervitio Comunitanà tw p. 23 Het is léet duidelijk ten laste van
Qanà (foz4naEseren van taken in een welke post de oprichting van deze
nieuwe dienst). dienst woêdt gebracht. Gebeurt de
dienswerlenl'ng binnen de
bestaande kaders?
5.3.4 AZNVIDO Specùale txainingen met de doelstel|g p. 24 Onduidcljk is wie deze traùûngen
om ongeveet 600 |jkvùj||gets te gaat Gtvoeren waardoor geen
traùzen, waarvan in 2015 de helft. jnzicht bestaat in de
kostena|oca|e,
5.3.5 AZWIDO Opzetten van een Center éExcdlence voor p. 29 Budgettaire gevolgen lliet
de SIDS. toe elicht.
5.3.6 AZWIDO Opstart project digitale duurzaamheid bij p. 30 Budgettzre gevolgen niet
de ANA. toe elicht.
5.3.7 AZWIDO Outsoumà van 1471' iens|erlel|g. 1:. 31 Er zijn geen kosten verbonden
a| de outsourdng getaamd en geen
bespaùngen voor het Lttnd na de
afs Alitsin .
5.3.8 ROI1 Het project parkeermetets Oranjestad en p. 33 Budgetta/e gevolgen niet
Palm Beach is opgestart zodat in 2016 de toege|cht.
focus op patkeer|rages wordt
ïntensiveerd.
5.3.9 ROII De tabel op paéna 36 Mv'r geeft een p. 36-37 I-let is onduideljk welke fmanciers
ovcrzicht van een aantal |nanciers en de betrokken zijn bij welke projecten
bedragen clic zij voornemens zijn in 2016 m.a.w. welke projecten worden
te ùwestercn. Op pagina 37 wordt aantal ge|ancierd door welke
ro'ecten ylobaal al eduid. middelen.
5.3.10 'I'-IXASC Pzoproject voor sœandwachters i,v.zn. 17. 42 Oaduideljk is wie dit project gaat
veiligheid stranden. téwoeren waardoor geen ùzzicht
bestaat in de kostelza|çlcaée:
Landsbe otin of 'FPEF?
5.25.11 'I-TPSC DLA gaat be|jfslzAadger opereren, o.a. p. 44 Budgettaùe gevolgen niet
d.m.v. automaùse|g van beddjfspro- toegeEcht. Kostenpost
cessen, upgrading van personeel, verv'ltl- 16248101.4305 opleiingen en
10 van vacatures kritische functies. cursusgeld bljft onge|jzil,
alsook de post dc:skuntlè advies
16248101.4361.
5.3.12 'ITPSC Verhogùzg van de Zkomsten van de p. 44. Geen verhoging ùz de post
DLA zal wotden getea|seerd door middelen DI..A ten opzichte van
aanpassing van het Retribude- en 201 5. De |ddelenpost 16248101
legesbesluit en veêhoging van het aantal bljft onge|jzigd.
gete/streerde vlieg|gen.
5.3.13 'TTPSC lnvesteùng in modemc systemen en p. 45 Budgettzre gevolgen niet
apparamur bij de Meteoroloéschc toegelkht.
Dienst.
6.3.14 'I-TPSC Uppxding van petsoneel I'ZIM'Jà. staat (7. 45 Realistisclz? Kostenpost
centraal in het te voeren beleid. opleidilzgen & cursusgeld
1621.8201.4303) is ongewijzkd en
15
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bedraa Afl. 4.300.
5.3,15 TFPSC Upgrading vsn het personeel van de p. 46 Realisdscll? Kosteapost
lnspectie Beveiûging Scheep- en opleiditzgen en cursusgeld
Luchtvaart IBSQ zal ptiotittqt ktijgen. (16240004.4303) is onge|jzigd ea
bedraa t Afl. 7.400.
5.3.16 CTPSC Versterklg van de DLVV met een p. 49 Hoe êea|stisch is dit voornemen?
|tosa|tzre afdeling. l|etsoneelskosten dalen en op de
post opleidhgen en cutsusgeld is
slechts een bedrag van Afl. 700
o 7 enomen.
5.3.17 'ITPSC Verbeterzg van de dienswerlenl'ng, p. 49 ReaEsdsch? Personedskost:en
upgradirlg van het personeel e.n dalen voor oplei|Agen en
ùwesteren in de gebouwen en faclteiten cursusgeld is slechts een .AII. 700
van de DLVV. geraamd; onderhoud gebouwen
is on ewi'zi d bedraa Afi. 2.400.
5.3.18 TTPSC E r zal in overleg met de Stichting p. 51 Onduideljk is of dit een
Mon|entellfonds een subsiéebel|d verhogend of vetlagend effect op
worden opgesteld en geùnlllementeerd. de subsidiekosten heeft.
5.3.19 ECEM Invoeting molûto|ppro|atnma, voot p. 56 Budgettaire gevolgen niet
toezicht en handhavjng xegelgeùng toegelicht.
natutu en milieu. Meez efficiënte en
effectieve aan ak overtredin en.
5.3.20 E CEM Door introducée van een nieuwe p. 59-60 De post desklzadk advies van
T'eleglaaf - en Telefoozzverorde|g D'I'Z is meer dan verdubbeld
ttacht D'I'Z de hoge adùeskosten en t.o.v. 2015. Toename van Afl.
'uridische bi'stand te ve|nderen. 60,000 naat Afl. 150,000.
5.3.21 VOS Verster|ng van de DVG j'niddels een 17. 65 Er is hietvoor slechts Afl. 600
kwvteitsizzjecûe voor het petsoneel. geraamd @ostenpost
16561001.4303 .
5.3.22 SJA De renovade van een geschikte Bcatie p. 81 Budgelaite gevolgen lûet
(liliaal DSZ) in San Nicolas is gepland toege|cht.
om zo sgoedk mogelijk te starten met
de sel-vice aan cliënten. Extra locaties in
de MFA'S worden ovezavo n.
5.3.23 SJA Vetstetkùg Arbeidsinspecde door o.a. p. 91 Budgettaùe gevolgen tûet
benoesling hoofd atbeidsinspec|e toegeEcht. Kostenpost
upgtading toezichthouders, totstand- opleédlgen en cursusgeld DAO
koming en Wplementade onveranderd t.o.v. 2015 en
handhavin sbeleid. bedraa Afl. 2500.-.
5.3.24 O&G Het studie|nancieHngsstelsel is p. 95 Wat betekent dit concreet voor de
geëvalueerd en deels aangepast voor Iinanciën van het Land? Wordt er
studenten die in Nederland sttzderen. meer of minder per student aart
stuéelelûn verstxekt?
5.3.25 O&G Verhoging van Zschrjdng, college- en p. 95 Budgettale gevolgen niet toege-
examengeld van de UA fasegewijs licht. Is er gefaseerde afname
ge|troduceetd. subsidie Land? Sabsidie post
16786002.4600 is toegenomen.
Verhoéng van middelen
Universiteit lûet lziclzte|'k.
5.3.26 O&G De BNA wordt gemode|seerd en er p. 98 Hoe realisésch is dit
zullen ook biblioieken opgezet worden beleidsvoornemen? In de
in de Centro di Bario's en de MFA'S en begroting van de BNA is slechts
op de versc|ende vesdgingen zullen een verhoging van de
kenniscen| voot Jîu qectro|cl-en personeelskosten geraamd. En de
Dtistance) Iœearning worden opgezet middelen van de BNA nemen af
waar laagdrempelige leeqnrovamma's van 175.000 in 2015 naar 80.000
worden efaclteerd. in 201 6.
5.3.27 Jusfitie Opelûng forensisch besloten afdeling bij p. 106 Budgettire gevolgen
het O|Aopedagogisch Celltnim onvoldoende toegeEcht. Kosten
Forensisch Besloten afdelin . OC nemen slechts met 3% toe.
5.3.28 Justitie Gezamen|jk met de htltelsector p. 107 Budgettaire gevolgen œwoldocn..
Suncieren van zo ramma's ter de toc elicht. Kosten Bureau
16
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ondersteu|g van verslaafde|l. -'-ô-- d temlùzg Vel'slaeAgszorg
n ers
met 7% verlaagd; kosten opvang-
centrum D|gsbest'ùj|z4g met 6%
vezlaa d.
5.3.29 17 & O Ont|kkelen van lûeuwe colnlnuicaùe- p. 112 Onder de hoofdbudge|zoudcr
kanalen voor lxubûeksvoorEchùng T3epartamoto di Impuesto'
Oepartalnento di Impuesto) wordt echter geconstateerd dat de
kostensoort 'voorïch|g en
promotie' 4330 afneemt ten
opzichte van 2015. Niet duidelijk
is derhalve hoe deze beleidsvoor-
nemens wotden bekosti d.
5.3.30 F&O Pcr 1 jammti 2016 instelling Coör|naùe- p. 11 3 Er is geen hoofdbudgethotTder
buzeau Fiscale Zaken <coordùzaéeb|eau Fiscale Zaken'
opgenomen in de begrodng, noch
wordt er in deel 5 toelichdng
melding gemaakt van meerkosten
van de instellin van dit bureau,
5.3.31 F&O Aanttekken van technische bijstand van p. 114 Uit deel 5, toe|chéng, wordt niet
Nederlands Mùûsterie van Financiën duideljk waar (i.c, welke kosten-
plaats/post) deze teclmische
bijstand zijn weerslag krijgt en hoe
oot deze kosten zullen zi'n.
5.3.32 F&O In het kader van de aanscheming van het p. 115 Uit deel 5, toe|ch|ng, wordt niet
beheer van de sméelenilzgen wotden er duideljk waat deze meerkosten
voor 2016 invorde|gsmedewerkers worden opgenomen.
CWOWCn.
5.3.33 F&O In het kader van het voorkomen en de 1,. 115 Uit deel 5, toelichtings wordt niet
bestrjding Vtwassen en terrohsme- duideljk hoe deze voonzemens
fmancietùg wordt er o.m. een worden bekosdgd. De relevante
lneldport'aal en business intelEgelzce kostenposten bij de
applicatie ontvékkeld en wordt de hoofdbudgeéouder MOT blijven
vooéchting aan Setenlpartners ùmners nagenoeg gelijk aan 2015.
ehltensiveerd.
5.3.34 F&O In het kader een sla|latdke overheid p. 11 9 Niet duidelijk wordt welke kosten
worden er een aantal beleidsdoelste|gen Metaan verbonden zijn en waar
genoemd waatonder het ontùkkelcn van deze jn de begroting worden
een îainingsproçnmma geticht op verall|oord.
verandetin van de or |sadeciœur.
5.4 In de memorie van toelichdng wordt veelvulclk het voomemen tot het itwoeten van
nieuwe wetgeving en/of aanpassing c.q. moder|sering van bestaande wetgeving genoemd.
Alleen al in de toe|chting van het Ministerie van ECEM worden de modetiserlg van de
Hu|comml'ssieverordening, de Aute|sverordening, de Merlçenverordenl'ng, de Octooiveror-
dening, de Vesde|vetordenlg, de Telefoon- en teler|&erordent'ng en het Landsbeslit
Telecommuicadetechten aangekonégd alsook de invoerirlg van nieuwe natuttr- en milieuwet-
geving. Gelet op deze voorgenomen wetgeving die in de loop van 2016 geconcipieerd dient te
worden vraagt de Raad zich af of en hoe deze binnen de bestaande kaders van de Directie
Wetgeving en Juridische Zaken (DWJZ) opgevangen zullen worden. De geraamde
personeelskosten en goederen en cliensten bljven immets nagenoeg gelijk aan de mnûllgen voor
het cliensjaar 2015. In de gedetazeerde toelichdng op de kostenplaats DWJZ wordt voorts niet
aangegeven of er extra ltrachten (tijdeljk) zullen worden aangenomen en wordt hier bovendien
duidelijk dat de kostenpost 4361 deskazndk advies met Afl. 24.000,= onveraaderd blijft ten
opzichte van de begaroting voor het dienstjaar 2015.36
5.5 De gede|eerde toelichdng stelt dat totdat de instelling van de Ombudsman getegeld is
de kosten vooralsnog onder de kostenpost |overige itbestedingen' (4362) bij de kost:enplaats
:% Deel 5 p. 125.
17
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Overig AZWIDO (16016001) worden geraamd.J? Ten opzichte van het diensjaar 2015 neemt
deze post van Afl. 150.000,= met 33% toe naar Afl. 200.000,=. Het is echter niet |zichteëjk
welke kosten hier precies onder vallen nu de memorie van toelichting slechts spreekt van de
iruéchting van het Bureau Ombudsmalz.3B De Raad gaat etvan uit dat het hier slechts de
opstariosten van het bureau betreft en dat bij de lwer|lz|eeAg van de Landsverorde|ng
Ombudsman een aparte beéiroting voor dit Hoge College van Staat zal worden gemaakt.
5.6 De toelichdng stelt dat de regeting, ondanks het wegvallen van de |anciële
ondersteu|g vanttit Nederland in 2014, het programma Sociale Vorming zal blijven
iwoeren.3g onder de ltostenphats rverig AZWIDO' (16016001) zijn tamingen opgenomen
ten behoeve van de Sociale Vorming. Door het ontbteken van een kostenanocade is het echter
niet duidelijk of alle kosten ctie gemoeid zijn met continue|g van clit project zijn meegenomen.
Tevens rijst de vtaag waat de pezsolzeelsltosten ondergebracht zijn. De ltaad acht een nadere
toelichdng ter zake wenselijk en adviseert om de kosten ten behoeve van Sociale Vornùng (zoals
reeds geadùseerd door de CAD) onder een eigen kostenplaats te ramen.
6. Memorie van toelichùng
6.1 In de memorie van toelichdng bij de on|eqn-landsverordening aanvul.l|g
ontsh|oorsc|ften ambtenaren en daarmee same|angende bepalingen is aangegeven Xt de
ùwoering van het desbeàeffende onhvezp op lange termijn bespar|gen (op de personeelskos-
ten) vooz het Land zou moeten meebrengen.4o In de memorie van toelich|g op de onderhavke
landsbero|g 2016 wordt echter niet aangegeven in hoeverre in het cliensjaar 2016 - in het
kader van de reductie van de personeelskosten - rekening is gehouden met de fmanciële
gevolgen van deze ùwoerùzg. De Raad adviseert om Merover uit te weiden.
6.2 In het onderhavke ontw'eng is thans Afl. 2 miljoen begroot aan opbrengsten uit lkhleriq
en ivré|a'rl-acdviteiten voot het diensjaat 2016 Sudge|ouder 124 scheepvaart; hoofd-
|ddelensoott 8400 rechten, boeten en overiga). Deze post is met Afl. 2 miljoen afgenomen ten
opzichte van de begroting 2015 (waarbij al rekening was gehouden met het feit dat slechts een
deel van het jaar deze hef|ng van kracht zou zijn). In de toelichdng wordt echter niet
aangegeven wat de reden is voor de halvering in opbtengsten uit lkhtering en bunkering
acdùteiten.4î De Raad adviseert om alsnog aan te geven wat de redenen zijn voor deze
aanzienljk Lagere raming vooz 2016.
6.3 Het is de Raad opgevallen dat de geraamde totale kosten voor het diensjaar 2016 van de
hlpbes||skantoren en het bureau burgerljke sfxnd gezamenljk toegenomen zijn ten opzichte
van het dienstjaar 2015. De Raad cons|teert dat dit voornameûjk het gevok is van een toename
van Afl. 1.232.100,- in de huurkosten van de hdpbes||skantoren Savaneta en Paradera ten
opzichte van het diensjaar 2015. De Raad vraagt zich af hoe deze stijgm' g in deze kosten zich
verhoudt tot de doelstel|g om - tot een Zeitler en effectief overheidsapparaat te komen.4z De
Raad adviseert om alsnog lûetop in te gaan.
37 Deel 5, p. 21.
33 Mv''.r p. 32.
39 Mvr 24
, P. .
10 Mv'r bij de on|erp-lalldsvetorde|Ag aanvulling ontslagvoorschriftelz ambtenaren en daarmee salneïlal4gende
bepaûngcn, p. 5.
41 In deel 5 bij de memorie van toelichéng wordt slecllts aangegeven dat de ranûng voor 2016 gebaseerd is op de
voorlopige realisatie voor 2015 ((). 163).
42 Mvr : 1 17
,1. .
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Conclusie en eindadvies
De Raad concludeert eerstens dat de nûddelen - gelet op de verwachte econo|sche
g'roei, de achterb|jvende teansadecijfers voor het cliensjaar 2015 en de o|ekerheid over een
(tjdige) itwoering van de ABB in 2016 - te opùmisdsch zijn gemamd. Dit wordt bevestigd door
de on|em-hndsverordeing tot wijziging van de Landsverordening tot vaststelug van de
begrodngen van de znùùstehes van het Land voor het dienstjaar 2015 (AB 2015 no. 21), clie
thans aan de Raad ter advisering is voorgelegd. Als gevolg lûervan verwacht de Raad dat het
Oancierlptekort vooz het Land voor het diensjaar 2016 hoger zal uitvallen dan het door de
Jregering geraamde fmandetzgstekort van Afl. 103,1 rlziljoen oftewel 2,0% van het BBP. De
Raad is van nzetûng dat de geraamde middelen te opdmisdsch zijn geschat, terwijl daarnaast
weùûg besga|gen op de kosten worden verwacht in 2016.
Vootts is ten aanzien van de voorgestelde nieuwe beleidsmaaàegelen - welke zijn
bedoeld om de tûtgaven te matigen en de middelen op te voeren - niet dttidelijk in hoeverre deze
het gewenste resultaat zullen bereiken in de |enstjaren 2017-2020. De Raad condudeert
lûerdoor dat het onzeker is of de gepresenteerde tekoztdjfers voor de Jenstjaren 2017 - 2020
behaald zullen worden.
Ten aanzien van de collecéeve sector heeft de Raad gecons|teerd dat de fondsen onder
het beheer van de Svb gezqmenljk in het bepo||jaat 2016 een verwacht surplus zullen
genereren. Ondanks dit verîvachte surplus voorziet de ltaad thans - mede gelet op de te
opùmisùsch geraamde middelen van het Land - dat de wettelijke tekortnorm van 2,0% van het
BBP voor de collecdeve sector niet wordt behaald, tenzij de ABB tijdig wozdt ingevoerd en de
rest van de nog ongedeGnl'eerde collecdeve sector een dusdank begrodngss|lus genereert
welke het vetwachte tekott van het Land compenseert.
Gelet op het bovensua|4de adviseert de Raad om het onderhaùge ontwerp niet aan de
Stxten aan te bieden, daa nadat (1) duidelijk is onderbouwd hoe de voorgestelde maaàegelen
zullen bijdragen aan het behalea van de wettelijke tekorhzoxm, (2) de getaamde belasting-
middelen consewadever worden geraamd en als gevolg biervan (3) wordt voorzien in de opname
van (aanvdlende) reostische maa|egelen teneitlde te kunnen voldoen aan de wettelijke
tekor|orm.
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