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VAN WEST-INDIE

DE BEGROOTINGEN VAN SURINAME EN CURACAO

DOOR

C. R. WEIJTINGH

Het „Reglement op het beleid der Regeering in de Kolonie
Suriname", bij de Wet van 31 Mei 1865 (St.bl. No. 55) vastge-
steld en sedert herhaaldelijk gewijzigd, werd laatstelijk bij de Wet
van 23 April 1936 (St.bl. No. 902) nader herzien ten einde de be-
palingen daarvan in overeenstemming te brengen met die der
Grondwet.

Ingevolge art. 1 § 1 van voormelde Wet van 23 April 1936
wordt de titel van genoemd Reglement gelezen „Wet op de
Staatsinrichting van Suriname"; tevens werd bij art. 167 bepaald
dat deze Wet kan worden aangehaald als „Surinaamsche Staats-
regeling".

Bij Koninklijk Besluit van 15 Augustus 1936 (St.bl. No. 909)
werd de tekst van deze wet bekend gemaakt en bepaald, dat de
Surinaamsche Staatsregeling in werking treedt op 1 April 1937.

Krachtens deze nieuwe regeling komen ten laste van 's Rijks
schatkist de uitgaven voortvloeiende uit de bekostiging van de
aanspraken verbonden aan het bekleeden van de waardigheid van
Gouverneur, alsmede de kosten van de zee- en landmacht tot be-
scherming van het gewest; alle andere uitgaven en de middelen
te harer dekking worden op de begrooting aangegeven.

De begrooting wordt jaarlijks door den Gouverneur ontworpen
en aan de Staten uiterlijk op den eersten Dinsdag der maand April
aangeboden; zij wordt zoodanig als zij door de Staten goedgekeurd
is, door den Gouverneur voorloopig vastgesteld en in het gouver-
nementsblad bekend gemaakt.

Zij wordt definitief vastgesteld door de Wet:
1°. indien volgens de voorloopig vastgestelde begrooting de

raming der uitgaven die der eigen middelen overtreft;
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2°. indien de Koning bezwaar heeft tegen de voorloopig vast-
gestelde begrooting;

3°. indien de Staten de begrooting niet hebben goedgekeurd
vóór den eersten Dinsdag der maand Juni van het jaar, waarin zij
hun wordt aangeboden.

Indien geen dezer gevallen aanwezig is, geldt de voorloopige
vaststelling als definitieve.

Worden in eene voorloopig vastgestelde begrooting wijzigin-
gen gebracht, dan wordt zij ook definitief vastgesteld door de Wet,
indien tengevolge daarvan de raming der uitgaven stijgt boven die
der eigen middelen.

De definitieve begrooting treedt in werking met ingang van
1 Januari van het dienstjaar, waarop zij betrekking heeft; zij
wordt geacht met ingang van dien dag in werking te zijn getreden,
indien zij eerst daarna in het Gouvernementsblad is geplaatst.
Zoolang dit niet is geschied, strekt de begrooting van het aan het
betreffende dienstjaar voorafgegaan jaar tot grondslag van het
beheer, behoudens afwijkingen krachtens opdracht of machti-
ging des Konings.

Het slot der rekening, over elk dienstjaar afzonderlijk, wordt
vastgesteld bij de Wet ingeval de begrooting bij de Wet is vast-
gesteld en anders door den Gouverneur, zooals het door de Staten
is goedgekeurd. Vaststelling bij de Wet geschiedt eveneens inge-
val de Staten het slot der rekening niet goedkeuren.

De begrooting voor het dienstjaar 1940 is, voor zooveel de uit-
gaven betreft, gesplitst in de volgende elf af deelingen, die ge-
raamd zijn op de daarbij vermelde bedragen:

Iste Af deeling Algemeen en gewestelijk be-
stuur, immigratie en kolo-
nisatie / 898.673.—

Ilde ,, Rechts-en politiewezen . . . ,, 565.656.—
Hide ,, Geldelijk beheer „ 877.022.—
IVde „ Eeredienst, onderwijs en ar-

menzorg „ 1.296.957.—
Vde ,, Landbouwproefstation 61.590.—

Vide ,, Landbouw-economische zaken ,, 78.399.—
Vilde ,, Dienst der volksgezondheid . ,, 951.076.—

VlIIste ,, Openbare werken en verkeer ,, 1.226.558.—
IXde „ Brandweer 6.597.—
Xde „ Pensioenen, wachtgelden, on-

derstanden en daarmede in
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verband staande toelagen,
voorts uitgaven voor de
waarneming van opengeval-
len betrekkingen, enz., zoo-
mede uitgaven verband hou-
dende met den crisistoestand ,, 1.434.829.—

Xlde „ Onvoorziene uitgaven . . . . „ 50.000.—

Totaal . . . . / 7.447.357.—

De opbrengst van de middelen en inkomsten van
het gewest is voor 1940 geraamd op . . . . / 4.188.726.—

terwijl gerekend wordt op eene bijdrage uit
'Rijks schatkist:
1. ter bevordering van de wel-

vaart op / 1.149.489.—
2. ter dekking van het be-

grootingstekort van . . . „2.109'142.—
„3.258.631.—

Totaal . . . . / 7.447.357.—

Ter voorziening in de behoefte aan kasgeld voor den Suri-
naamschen dienst in Nederland werden door het Rijk regelmatig
voorschotten verleend; het bedrag werd laatstelijk voor de jaren
1940, 1941 en 1942 bepaald op 15 millioen. (Wet van 21 Decem-
ber 1939, St.bl. No. 903).

Het „Reglement op het beleid der Regeering in de Kolonie Cu-
racao, bij de Wet van 31 Mei 1865 (St.bl. No. 56) vastgesteld,
werd laatstelijk bij de Wet van 23 April 1936 (St.bl. No. 903)
nader gewijzigd; ingevolge art. 1 § 1 van deze Wet wordt de titel
van genoemd Reglement gelezen: Wet op de Staatsinrichting van
Curacao" terwijl bij § 151 werd bepaald, dat deze Wet kan worden
aangehaald als „Curacaosche Staatsregeling".

Bij Koninklijk Besluit van 15 Augustus 1936 (St.bl. No. 910)
werd de tekst van deze wet bekend gemaakt en bepaald dat de
Curacaosche Staatsregeling in werking treedt op 1 April 1937.

Hetgeen hiervoren vermeld is over de totstandkoming van de
begrooting in Suriname geldt ook voor Curacao.

De begrootingen van dit gewest zijn van 1930 af — met uit-
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zondering van die voor het dienstjaar 1933 — bij Koninklijk Be-
sluit goedgekeurd, zooals zij na aanneming door den Kolonialen
Raad, door den Gouverneur voorloopig werden vastgesteld.

De door den Gouverneur voorloopig vastgestelde begrooting
voor 1933 moest, ofschoon daarbij niet gerekend werd op eene bij-
drage uit 's Rijks Schatkist, bij de Wet worden vastgesteld, toen
sedert de afkondiging duidelijk was geworden dat de raming van
de middelen en inkomsten, welke daaraan was toegevoegd, te
hoog moest worden geacht, zoodat ook de uitgaafcijfers in nadere
beschouwing moesten worden genomen.

De begrooting voor 1940 is, voor zooveel de uitgaven betreft,
gesplitst in de navolgende acht af deelingen, die geraamd zijn op
de daarbij vermelde bedragen:

Iste Afdeeling Gouvernements-Secretarie . . / 244.128.—
Ilde „ Binnenlandsch Bestuur . . . „ 1.832.383.—

Hide „ Justitie „ 2.097.596.—
IVde „ Financiën „ 3.842.479.—
Vde „ Openbare werken „ 2.415.440.—

Vide „ Openbare gezondheidsdienst . ,, 868.809.—
Vilde „ Accountantsdienst, Sociale en

Economische zaken . . . . , , 267.369.—
VHIste „ Onvoorziene uitgaven , 100.000.—

Totaal . . . . / 11.668.204.—

De opbrengst van de middelen en inkomsten
is voor gemeld dienstjaar geraamd voor:

Curacao op / 7.526.200.—
Aruba „ 3.920.600.—
Bonaire „ „ 83.500.—
St. Maarten „ 26.900.—
St. Eustatius , „ 8.500.—
Saba „ . . . . - 13.500.—
Alle eilanden , „ 228.960.—

Totaal . . . . / 11.808.160.—

Sedert 1932 geniet Curacao geen subsidie meer van het moeder-
land; op de schuld aan Nederland wegens in de jaren 1928, 1929,
1930 en 1931 terzake van kasvoorschotten opgenomen bedragen
van onderscheidenlijk / 453.674.—, / 1.698.816.—, / 3.986.573.—
en / 966.960.— in totaal / 7.106.023.— werd afbetaald ten laste
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van de begrooting 1933. / 800.000.— ten laste van de begrooting
1934 / 2.300.000.— en ten laste van de begrooting 1935 / 500.000.-
te zamen / 3.600.000.—, zoodat op 31 December 1935 nog ten
laste van de begrootingen aan Nederland diende te worden afbe-
taald een bedrag van / 3.506.023.—

De werkelijke schuld aan Nederland, waarover rente verschul-
digd was, bedroeg bij den aanvang van 1935 / 2.200.000.— De
gunstige kaspositie maakte het mogelijk door terugbetaling van
/ 1.851.000.— dit bedrag op 31 December 1935 terug te brengen op
/ 349.000.—.

B r o n n e n :
De Surinaamsche en Curacaosche Staatsregelingen.
Begrootingen van Suriname en Curacao.
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