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Ontwerp-Landsverordening tot wijziging van de Landsverordening van 30 
juli 2021 (AB 2021 no. 125) tot vaststelling van de begrotingen van de 
ministeries van het Land voor het dienstjaar 2021 en tot wijziging van de 
Landsverordening instelling ministeries 2018 (AB 2013 no. 94) 

 
 
 Naar aanleiding van bijgaand aan de Raad ter advies toegezonden ontwerp-
Landsverordening tot wijziging van de Landsverordening van 30 juli 2021 (AB 2021 no. 
125) tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het 
dienstjaar 2021 en tot wijziging van de Landsverordening instelling ministeries 2018 (AB 
2013 no. 94), moge de Raad Uwe Excellentie het volgende berichten. 
 
1.    Algemeen 
 
1.1 Het onderhavige ontwerp strekt tot wijziging van de Landsverordening van 30 juli 
2021 (AB 2021 no. 125) tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het 
Land voor het dienstjaar 2021 en tot wijziging van de Landsverordening instelling 
ministeries 2018 (AB 2013 no. 94). Ingevolge artikel IV.1 van de Staatsregeling van Aruba 
(AB 1985 no. 26) j⁰ artikel 16 van de Landsverordening Raad van Advies (AB 1985 no. 55) 
wordt de Raad gehoord over voorstellen van wet die door de regering aan de Staten van 
Aruba worden gedaan. Aangezien de onderhavige wijziging van de Landsbegroting 2021 
de vorm heeft van een wetsvoorstel, wordt ook over dit voorstel advies gevraagd aan de 
Raad. De Raad heeft in het kader (van de behandeling) van het onderhavige ontwerp 
kennisgenomen van de ‘Najaarsnota 2021 behorende bij de begrotingswijzigings-
voorstellen aangaande dienstjaar 2021’ (hierna: Najaarsnota 2021) en het ‘Advies bij de 
ontwerp begrotingswijziging 2021’ van het College Aruba financieel toezicht (CAft), d.d. 
1 november 2021 (kenmerk: Cft 202100130).  
 
1.2 Een landsverordening tot vaststelling van de Landsbegroting dan wel tot wijziging 
van de Landsbegroting heeft een eigensoortig karakter. Uit de toelichting bij de 
Comptabiliteitsverordening 1989 (AB 1989 no. 72) (CV 1989) blijkt dat het 
machtigingskarakter prevaleert: ‘Het is een machtiging (vooraf) tot het doen van 
uitgaven voor de daarbij genoemde doelstellingen en tot het daarin genoemde bedrag’. 
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De Raad wil hierbij het volgende opmerken. De voorgestelde aanpassingen met 
betrekking tot de uitgaven betreffen allemaal neerwaartse bijstellingen en betreffen 
geen nieuwe machtigingen waarvoor de instemming van de Staten vereist is. Bovendien 
is het onderhavige ontwerp bij de Raad aangeboden nadat ’s Lands kas gesloten is voor 
investeringen en uitgaven aan goederen en diensten, waardoor hiervoor ook geen 
nieuwe uitgaven gedaan kunnen worden.1 Hierbij rijst de vraag wat de meerwaarde is 
van het vastleggen van de voorgestelde wijzigingen via de uitgebreide 
wetgevingsprocedure van een wijziging van de Landsbegroting. 
 
1.3 Met betrekking tot die procedure merkt de Raad onder verwijzing naar de 
aanbiedingsbrief bij het ontwerp het volgende op. De Raad wordt in het 
wetgevingsproces als hoogste en laatste adviesinstantie gehoord. Dit houdt in dat de 
Raad pas advies uitbrengt indien sprake is van een voldragen product. In dit geval werd 
reeds eerder een ontwerp aan de Raad ter advisering aangeboden2, terwijl in de bij dat 
ontwerp gevoegde toelichting nog niet werd aangegeven in hoeverre en op welke wijze 
rekening was gehouden met het advies van het CAft.3 Er was op dat moment dus (nog) 
geen sprake van een voldragen product, waarbij ten overvloede nog wordt opgemerkt 
dat het herziene ontwerp cijfermatig substantieel afwijkt van het eerdere aan de Raad 
aangeboden ontwerp.  
 
1.4 Dat de afgelopen jaren de Raad reeds een aanvang maakt met zijn 
werkzaamheden op basis van een ondershands aangeboden ontwerp en een daarbij 
behorende toelichting, juist om vertragingen in het proces te voorkomen, doet aan het 
voorgaande niet aan af. Ook het korte tijdsbestek dat nog rest om de voorgenomen 
begrotingswijziging voor het einde van het begrotingjaar te realiseren, maakt niet dat 
de Raad afwijkt van deze bestendige bestuurspraktijk. De Raad heeft al vaker 
geadviseerd de processen zodanig te verbeteren, dat wet- en regelgeving tijdig 
vastgesteld kan worden en rekening gehouden wordt met de verschillende actoren in het 
totstandkomingsproces, die allen de nodige tijd en ruimte dienen te krijgen om bij te 
dragen aan een gedegen eindproduct.  
 
1.5 Voor de goede orde zij opgemerkt dat, anders dan in de aanbiedingsbrief wordt 
gesteld, het eerdere ontwerp niet werd geretourneerd. Dit zal geschieden naar 
aanleiding van de aanbieding van het herziene ontwerp.  

                                                                 
1 Zie ‘Circulaire vroegtijdige sluiting ’s Lands financiële administratie dienstjaar 2021’ d.d. 28 september 
2021 (kenmerk: MinFEC-21/9119). 
2 Zie brief van het Kabinet van de Gouverneur d.d. 21 oktober 2021, dossiernummer LV-21/0022. 
3 Zie artikel 10, tweede lid, van de Landsverordening Aruba financieel toezicht (AB 2015 no. 39), waarin is 
bepaald dat indien het CAft advies heeft uitgebracht op een ontwerp-begroting of een ontwerp-
landsverordening tot wijziging van een begroting, de aan de Staten aangeboden ontwerp-begroting 
onderscheidenlijk ontwerp-landsverordening tot wijziging van een begroting vergezeld gaat van dat 
advies, waarbij in de bijbehorende memorie van toelichting wordt aangegeven, in hoeverre en op welke 
wijze rekening is gehouden met het advies.  
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1.6 In het ontwerp wordt uitgegaan van verbeterde economische prognoses in 
vergelijking met de vastgestelde Landsbegroting 2021. Deze verbeterde prognoses zijn 
gebaseerd op de laatste inzichten van de Directie Economische Zaken, Handel en 
Industrie (hierna: DEZHI), waarbij de verwachte nominale economische groei voor 2021 
13,6% zal bedragen.4 De Centrale Bank van Aruba (hierna: CBA) komt uit op andere 
groeicijfers voor 2021. 5  De CBA heeft drie scenario’s berekend, welke uitgaan van 
verschillende ontwikkelingen in het toerisme. Het optimistische scenario gaat uit van 
een nominale economische groei van 15,5%, het baseline scenario gaat uit van een groei 
van 12,7% en volgens het pessimistische scenario komt de groei uit op 8,2%. De 
economische groei volgens de prognoses van DEZHI zit daarmee tussen het optimistische 
en baseline scenario van de CBA in. 
 
2. Ontwerp-landsverordening 
 
2.1 De Raad merkt op dat in de considerans wel de waargenomen meevallers aan de 
kostenkant zijn opgenomen, maar niet de waargenomen meevallers aan de 
middelenkant. Zowel in het ontwerp als in de toelichting wordt ingegaan op meevallers 
aan de middelenkant, namelijk een toename in de directe en de indirecte 
belastingontvangsten als gevolg van de herstellende economie. De Raad adviseert dan 
ook om voor de volledigheid ook de waargenomen meevallers aan de middelenkant in de 
considerans op te nemen. 
 
2.2 In het ontwerp worden enkele wijzigingen voorgesteld die een technische 
mutatie, een beleidsmatige actie of een meevaller betreffen. Op de technische mutaties 
na, welke een budgetneutraal effect hebben, hebben alle overige wijzigingen een 
positief effect op het exploitatiesaldo van de Landsbegroting 2021. Dit geldt zowel voor 
de mutaties in de middelen als in de kosten (zie tabel 1). De middelen nemen toe met 
Afl. 50,4 miljoen en de kosten dalen met Afl. 138,9 miljoen. De meevallers zullen 
volledig worden ingezet ten gunste van het financieringssaldo van het Land, conform de 
afspraken zoals die in het Protocol Aruba Nederland 2019-2021 van 22 november 2018 
(Protocol) zijn vastgelegd. De kostenverlagende effecten van de voorgestelde 
beleidsmatige mutaties worden eveneens ingezet ten gunste van ’s Lands financierings-
saldo, waardoor het financieringstekort uit zal komen op Afl. 586 miljoen (in plaats van 
Afl. 775 miljoen).6 
 
 
 
 

                                                                 
4 MvT, p. 1. 
5 CBA, Economic Outlook, October 2021.  
6 MvT, p. 2. 
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Tabel 1: Overzicht mutaties wijziging Landsbegroting 2021 t.o.v. de Landsbegroting 20217  

  Δ (wijz. 2021 - 2021) Bedrag (in Afl. milj.) 

Financieringssaldo Landsbegroting 2021  (775,0) 

Mutaties middelen   50,4 

Mutaties kosten   (138,9) 

Mutaties financieringsmiddelen  - 0 

Mutaties kapitaaluitgaven   - 0 

Financieringssaldo na begrotingswijziging  (585,8) 

 
De toelichting stelt dat door de langzaam herstellende economie er zowel 

meevallers aan de middelenkant als aan de kostenkant zijn waargenomen. 8  Aan de 
middelenkant leidt dit tot een verhoging van de directe en indirecte belasting-
ontvangsten. Voor wat betreft de kostenkant kunnen door de verbeterde economische 
prognoses de eerder begrote bedragen voor de steunmaatregelen (loonsubsidie-regeling, 
MKB-regeling, TIO-regeling en voedselhulp) en de aanzuiveringen van de tekorten van de 
AZV en de SVb naar beneden worden bijgesteld (zie tabel 2). Bij de beleidsmatige acties 
vinden de aanpassingen plaats in de posten i) verbruik goederen en diensten en ii) 
bijdragen en afschrijvingen. De gevolgen van de mutaties voor de Landsbegroting 2021 
zijn weergegeven in tabel 3.  

 
  Tabel 2: Meevallers aan de kostenkant als gevolg van de aantrekkende economie 
(Bedragen in miljoenen Afl.) Begroting 2021 Mutaties suppletoire 

begroting 2021 
Begroting 2021 na 

mutaties 

Bijdrage aan SVb 12,0 (12,0) - 

Bijdrage aan AZV 84,3 (6,7) 77,6 

FASE-maatregel 34,0 - 34,0 

TIO-regeling 82,8 (82,8) - 

MKB-regeling 30,0 (10,0) 20,0 

Loonsubsidieregeling 138,0 (3,0) 135,0 

Voedselhulp 14,2 (8,2) 6,0 

 

                                                                 
7 In deze tabel staan afgeronde bedragen, waardoor afrondingsverschillen kunnen ontstaan in de tabel. 
8 MvT, p. 1. 
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Tabel 3: Voorgestelde mutaties op Landsbegroting 20219 

(Bedragen in miljoenen Afl.) Begroting 2021 Mutaties suppletoire 
begroting 2021 

Begroting 2021 na 
mutaties 

Totale ontvangsten 1.102,3 50,4 1.152,7 

Directe belastingen 411,0 5,7 416,7 

Indirecte belastingen 465,4 43,5 508,9 

Overige ontvangsten 185,8 1,2 187,0 

Totaal exploitatierekening 1.062,2 50,4 1.112,6 

Verkoop onr. goederen en grond   - - - 

Lokale kredietaflossing 6,1 - 6,1 

Vrijgekomen afschrijvingen 33,9 - 33,9 

Totaal kapitaalrekening 40,1 - 40,1 

    

Totale bestedingen 1.877,3 (138,9) 1.738,4 

Personeelslasten 430,1 - 430,1 

Goederen & diensten 212,1 (12,5) 199,6 

Rente 257,7 - 257,7 

Subsidies 211,0 (9) 202,0 

Overdrachten 450,4 (107,0) 343,4 

Bijdragen & afschrijvingen 263,6 (10,4) 253,2 

Totaal exploitatierekening 1.824,9 (138,9) 1.686,0 

Investeringen 21,0 - 21,0 

Lokale vermogensoverdrachten 5,4 - 5,4 

Lokale kredietverlening 26,0 - 26,0 

Totaal kapitaalrekening 52,4 - 52,4 

 

 Bedrag % BBP Bedrag % BBP Bedrag % BBP 

Financieringssaldo (775,0) (15,3%) 189,2 3,6% (585,8) (11,2%) 

 

Primair saldo10 (517,3) (12,1%) 189,2 3,6% (328,0) (6,3%) 

 

Overheidsschuld11 5.920,6 116,6%  5.731,4 109,5% 

 

BBP 5.077,0 5.234,0 5.234,0 

 

Ontvangsten 
 
2.3 Aan de ontvangstenkant wordt naast de belastingmeevallers één andere mutatie 
voorgesteld, welke een beleidsmatige aanpassing betreft. Deze bijstelling houdt een 
vervroeging van de uit te brengen aanslagen erfpachtcanon in, welke leidt tot een 
toename van de ontvangsten met Afl. 1,2 miljoen. 

                                                                 
9 Idem noot 7. 
10  Het primaire saldo wordt gedefinieerd als het saldo van de ontvangsten minus de bestedingen, 
uitgezonderd de rentelasten. 
11 De verwachte schuldstand voor 2021 is bepaald aan de hand van de Annual Statistical Digest 2020 van 
de Centrale Bank van Aruba (d.d. 11 juni 2021) en de ontwerp-Begrotingswijziging voor het dienstjaar 
2021.   
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2.4 Door de verbeterde economische vooruitzichten worden zowel de directe 
belastingontvangsten als de indirecte belastingontvangsten naar boven bijgesteld, 
respectievelijk met Afl. 5,7 miljoen en Afl. 43,5 miljoen. Op grond van de 3e 
kwartaalrapportage lijkt echter het totaal van de directe belastingen achter te blijven 
bij de oorspronkelijke ramingen.12 Desalniettemin wordt in het ontwerp voorgesteld de 
directe belastingontvangsten in de begroting te verhogen als gevolg van de economische 
groei. In de toelichting wordt verder enkel gesteld dat de loonbelasting 5% achterloopt 
op de ramingen. 13 De Raad acht deze toelichting niet toereikend en adviseert om nader 
in te gaan op de verhoging van de directe belastingontvangsten. 
 
Bestedingen 
 
2.5 Aan de bestedingenkant vinden meerdere mutaties plaats, welke een neerwaartse 
bijstelling inhouden van de kosten. De grootste wijziging aan de bestedingenkant 
bestaat uit een meevaller in de post overdrachten. Door de sneller dan verwacht 
aansterkende economie kunnen de steunmaatregelen (eerder) afgebouwd worden.14 Zo 
zal de werkloosheidsuitkering (TIO-regeling) niet meer in 2021 geïntroduceerd worden, 
waardoor het gehele bedrag van Afl. 82,8 miljoen uit de begroting verdwijnt. Het valt 
de Raad op dat er in de afbouw van de verschillende steunmaatregelen grote verschillen 
zitten in de mate waarin deze worden afgebouwd (zie tabel 4). De Raad adviseert om 
hier in de toelichting aandacht aan te schenken.  
 

 Tabel 4: Afbouw steunmaatregelen 2021 

Steunmaatregel Voorgestelde afname t.o.v. 
vastgestelde Landsbegroting 2021  

FASE-maatregel 0% 

Loonsubsidieregeling 2% 

MKB-regeling 33% 

TIO-regeling 100% 

Voedselhulp 58% 

 
2.6 Wat betreft de loonsubsidieregeling is gebleken dat een deel van de loonsubsidie 
te veel is uitbetaald en dat een bedrag van ongeveer Afl. 50 miljoen door de SVb 
teruggevorderd dient te worden.15 Het is echter niet duidelijk of dit gevolgen heeft voor 
de begroting.  De toelichting ware op dit punt in te gaan. 
 

                                                                 
12 Zie Uitvoeringsrapportage 3e kwartaal 2021 Land Aruba, d.d. 11 november 2021, p. 7. 
13 MvT, p. 3. 
14 Hierbij wordt opgemerkt dat de loonsubsidieregeling gestopt is per 1 november 2021 en dat de FASE-
maatregel per 1 december 2021 stopt. 
15 Zie Geen liquiditeitssteun 4e kwartaal voor Aruba, Amigoe, 18 november 2021. 
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2.7 De bijdragen voor de tekortreducties voor de AZV en de SVb zijn naar beneden 
bijgesteld. De bijdrage aan de SVb wordt in de voorgestelde begrotingswijziging naar 
nihil verlaagd en de bijdrage aan de AZV wordt met Afl. 6,7 miljoen verlaagd. Hierbij 
wordt echter niet ingegaan op de vraag of de beoogde bezuiniging van Afl. 60 miljoen 
voor de AZV in het jaar 2021 gehaald gaat worden, zoals dit opgenomen is in de 
vastgestelde Landsbegroting 2021.16 De Raad acht het van belang dat in de toelichting 
hierop wordt ingegaan, aangezien de regering zelf eerder aan het CAft heeft laten 
weten niet aan deze besparingsopdracht te kunnen voldoen.17 De Raad adviseert om 
alsnog in de toelichting aan te geven in hoeverre aan de besparingsopdracht van Afl. 60 
miljoen voor de AZV kan worden voldaan in 2021. Tevens adviseert de Raad om, indien 
aan deze besparingsopdracht niet (volledig) voldaan kan worden, in de toelichting aan te 
geven wat hiervan de financiële consequenties voor de begroting zijn. 
 
2.8 Verder worden aan de bestedingenkant de bedragen voor de kostenpost goederen 
en diensten voor de ministeries naar beneden bijgesteld. 18  In totaal bedraagt de 
verlaging van deze kostenpost Afl. 12,5 miljoen. Gezien de realisatiecijfers tot en met 
het derde kwartaal van 202119 en de sluiting van ’s Lands kas voor uitgaven aan goederen 
en diensten per 15 oktober 2021, acht de Raad een grotere verlaging van deze 
kostenpost meer aannemelijk.  
 
2.9 Op de post investeringen op de kapitaaldienst wordt geen wijziging voorgesteld. 
Voor het jaar 2021 is voor investeringen een bedrag begroot van Afl. 21 miljoen, 
waarvan in de eerste drie kwartalen van 2021 slechts 14% is gerealiseerd.20 Gezien deze 
beperkte realisatie en het gegeven dat vanaf 5 november 2021 geen investeringen meer 
gedaan mogen worden21, vraagt de Raad zich af waarom deze post in het onderhavige 
ontwerp niet neerwaarts is bijgesteld.  
 
Collectieve sector 
 
2.10 Geconstateerd wordt dat, naast de aanpassingen voor de AZV en de SVb, tevens 
de financiële vooruitzichten voor de overige entiteiten van de collectieve sector 
geactualiseerd zijn.22 Hierbij valt met name de positieve verandering van de ATA op, 
                                                                 
16  Zie p. 15 van de MvT behorende bij de Landsverordening van 30 juli 2021 (AB 2021 no. 125) tot 
vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2021 en tot wijziging 
van de Landsverordening instelling ministeries 2018 (AB 2013 no. 94). 
17 Zie ‘Reactie op de tweede uitvoeringsrapportage 2021’ d.d. 31 augustus 2021 (kenmerk: Cft 202100093), 
p. 6. 
18 Uitgezonderd het ministerie van Sociale Zaken en Arbeid. 
19 Zie Uitvoeringsrapportage 3e kwartaal 2021 Land Aruba, p. 19. 
20 Zie Uitvoeringsrapportage 3e kwartaal 2021 Land Aruba, p. 22. 
21 Zie ‘Circulaire vroegtijdige sluiting ’s Lands financiële administratie dienstjaar 2021’ d.d. 28 september 
2021 (kenmerk: MinFEC-21/9119). 
22 De overige entiteiten behorende tot de collectieve sector de Aruba Tourism Authority s.g. (ATA), de 
Stichting Educacion Profesional Basico (Stichting EPB), Serlimar s.g. en de Universiteit van Aruba (UA). 
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veroorzaakt door het herstel van het toerisme. Op basis van de geactualiseerde cijfers 
komt de collectieve sector uit op een financieringstekort van Afl. 564 miljoen (10,8% van 
het BBP).23 
 
3. Redactioneel 
 

Voorstellen tot redactionele verbeteringen zijn in de marge van het ontwerp en 
de toelichting aangegeven. Tevens wordt aanbevolen, ter bevordering van de 
leesbaarheid, om in de toelichting een paginanummering aan te brengen. 
 
4. Conclusie en eindadvies 
 

Als gevolg van de voorgestelde beleidsmatige aanpassingen en meevallers zal het 
financieringstekort van het Land verbeteren. Het financieringstekort van het Land zal 
volgens de regering uitkomen op Afl. 586 miljoen (11,2% van het BBP), doordat alle 
meevallers en kostenverlagende beleidsacties ten gunste komen voor ’s Lands 
financieringssaldo. Voor de collectieve sector bedraagt het financieringstekort Afl. 564 
miljoen (10,8% van het BBP).  

 
De Raad kan zich voor het overige met de doelstelling en de inhoud van het 

ontwerp verenigen en geeft u in overweging het aan de Staten aan te bieden, nadat met 
het voorgaande rekening is gehouden.  

 
 

De Secretaris,     De plv. Voorzitter, 
 
 
 
___________________    _____________ 
mr. A. Braamskamp     drs. C. Timmer 

                                                                 
23 MvT, p. 5. 


