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INLEIDING 

De onderhavige landsverordening strekt tot wijziging van de Landsverordening 

tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2011 zoals 

vastgesteld in de Landsverordening comptabiliteit 2010.  

 

In het onderhavige ontwerp wordt de Landsverordening tot vaststelling van de 

Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2011 gewijzigd teneinde alle 

wijzigingen welke met toepassing van artikel 47 van de Landsverordening 

comptabiliteit 2010 zijn doorgevoerd en vastlegging bij landsverordening 

behoeven, te formaliseren.  

 

Advies Raad van Advies 

De Raad van Advies heeft bij brief van 16 november 2011, met nummer 

RA/37-11-LV, advies uitgebracht over het onderhavige ontwerp. Hieronder 

wordt op dit advies ingegaan waarbij de indeling van het advies van de Raad 

van Advies wordt gehanteerd. 

 De Raad van Advies haalt de considerans van het ontwerp aan waarin is 

opgenomen dat de onderhavige ontwerplandsverordening ertoe strekt dat met 

inachtneming van artikel 46 van de Landsverordening comptabiliteit 2010 de 

wijzigingen van de Begroting van het Land voor het dienstjaar 2011 (de 

Begroting 2011) vast te stellen. Ook beoogt het ontwerp de wijzigingen welke 

met toepassing van artikel 47 van de Landsverordening comptabiliteit 2010 in 

de Begroting 2011 zijn doorgevoerd bij landsverordening te formaliseren. 

Artikel 47, eerste lid, van de Landsverordening comptabiliteit 2010 bepaalt dat 

slechts in twee uitzonderingssituaties van de begroting kan worden afgeweken 

voorafgaand aan de totstandkoming van een landsverordening tot wijziging 

van die begroting. In het eerste geval moet er, op grond van onderdeel a van 

genoemd artikellid, sprake zijn van een situatie dat het landsbelang zulks 

accuut in de zin van het tweede lid vordert. In het tweede geval moet er, 

ingevolge onderdeel b van genoemd artikellid, sprake zijn van onverwacht 

opgekomen dringende behoeften in het dienstjaar waarin de begroting niet was 

voorzien. Voormelde raad kan uit het ontwerp en de toelichting daarop niet 

afleiden welke van de uitzonderingssituaties, bedoeld in artikel 47, eerste lid, 

van de Landsverordening comptabiliteit 2010, zich hebben voorgedaan die tot 

afwijking van de Begroting 2011 noopten. Voormelde raad  
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adviseert op grond van het vorenstaande in de considerans  van het ontwerp 

duidelijk te maken op grond van welk onderdeel van laatstgenoemd artikellid 

de wijzigingen in de Begroting 2011 zijn aangebracht en in de memorie van 

toelichting te motiveren waarom toepassing van laatstgenoemd artikellid 

noodzakelijk is. 

Ook adviseert de Raad van Advies de Regering om in de memorie van 

toelichting duidelijk aan te geven welke wijzigingen in de Begroting 2011 op 

grond van artikel 47, eerste lid, van de Landsverordening comptabiliteit 2010 

zijn aangebracht. Ook adviseert de Raad om aan te geven of er aan de 

voorwaarden voor afwijking zijn voldaan.  

De Regering heeft in antwoord hierop in de considerans  aangeven op grond 

van welk onderdeel van artikel 47, van de Landsverordening comptabiliteit 

2010, de wijzigingen in de Begroting 2011 zijn aangebracht. Toepassing van 

laatstgenoemd artikellid was, in de gevallen vermeld in dit ontwerp, 

noodzakelijk omdat anders de dienstverlening aan de gemeenschap in het 

gedrang zou kunnen komen. 

 

De Raad van advies geeft aan dat bij het ontwerp onder andere de staat van 

“Opgenomen geldleningen” is gevoegd. Mede gezien de strekking van het 

ontwerp is voor de Raad van Advies niet duidelijk welke wijziging in genoemde 

staat is aangebracht.  De Raad van Advies adviseert om de staten waarin geen 

wijzigingen zijn aangebracht niet bij het ontwerp te voegen of alsnog aan te 

geven waarom de staten bij het ontwerp zijn gevoegd. 

 

De Regering geeft aan dat artikel 12, lid 4, van de Landsverordening 

comptabiliteit 2010 voorschrijft dat aan de begroting de volgende staten 

worden toegevoegd: 

• een overzicht van het te bezoldigen personeel  

• een overzicht van de personeelslasten;  

• een overzicht van opgenomen (langlopende) geldleningen; 

• een overzicht van uitgegeven (langlopende) geldleningen; 

• een overzicht van gewaarborgde geldleningen en andere 

garantieverplichtingen; 

• een overzicht van de deelnemingen in privaatrechtelijke rechtspersonen 

door het Land;  

• een overzicht van lasten wegens subsidies en bijdragen aan instellingen, en 
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van andere inkomensoverdrachten; 

• een verzamel- en consolidatiestaat, per hoofdstuk en per economische 

categorie. 

 

Krachtens artikel 46, lid 6, van de Landsverordening comptabiliteit 2010 geldt 

dit zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing op landsverordeningen tot 

wijziging van de begroting. Op basis hiervan worden de staten toegevoegd aan 

het onderhavige ontwerp. Als er geen mutaties zijn, bevat een staat geen 

cijfermatige wijzigingen. Op basis van het vorenstaande ziet de Regering dan 

ook geen reden om de staten waarin geen wijzigingen zijn aangebracht niet 

aan het ontwerp toe te voegen. 

 

De Raad van Advies geeft aan dat ingevolge artikel 11 van de 

Bekendmakingsverordening (P.B. 2010, no 87) treedt een landsverordening 

“indien een aanduiding daaromtrent in de regeling ontbreekt, in werking met 

ingang van de dertigste dag na datum van bekendmaking”.  

De Raad van Advies adviseert om alsnog een inwerkingtredingsbepaling in het 

ontwerp op te nemen indien deze suppletoire begroting op een ander tijdstip in 

werking moet treden. 

 

De Regering acht niet nodig daar de Landsverordening comptabiliteit, artikel 

16, lid 4, specifiek regelt wanneer landsverordeningen tot wijziging van de 

begroting in werking treden: “De landsverordeningen tot wijziging van de 

begroting treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte 

van het publicatieblad, waarin zij zijn geplaatst. Indien zodanige 

landsverordening tot stand komt na de 31ste December van het betrokken 

dienstjaar, wordt zij geacht op die dag in werking te zijn getreden.” 

 

Met de opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard van de Raad van 

Advies is rekening gehouden. Daar waar de Regering het standpunt van de 

Raad van advies niet deelt en daarom het ontwerp niet heeft aangepast wordt 

dat expliciet vermeld. 

 

In de hierna volgende hoofdstukken wordt concreet ingegaan op het beleid op 

de afzonderlijke beleidsterreinen en waar nodig zal nader worden ingegaan op 

het advies van de Raad van Advies over het onderhavige ontwerp. Teneinde het 
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inzichtelijker te maken, waar nader ingegaan wordt op het advies van de Raad 

van Advies, is dat middels een linker zijlijn aangegeven. 

 

Advies College financieel toezicht 

Dit ontwerp is, overeenkomstig het bepaalde in de Rijkswet financieel toezicht 

Curaçao en Sint Maarten, voor advies voorgelegd aan het College financieel 

toezicht. Het College financieel toezicht heeft bij brief van 28 oktober 2011, 

met kenmerk Cft 201100848, advies uitgebracht over het onderhavige 

ontwerp. Hieronder wordt daar nader op ingegaan. 

 

Het College financieel toezicht geeft aan dat het voorliggende voorstel voor 

begrotingswijziging niet leidt tot een nadelig effect op het begrotingssaldo. 

Daarmee oordeelt het College financieel toezicht positief over deze wijziging.  

 

Het verheugt de Regering dat het College financieel toezicht positief oordeelt 
over de 3de suppletoire begroting 2011. 

 

Het College financieel toezicht geeft evenwel aan dat in hoeverre de recent 

neerwaarts aangepaste economische groei (negatief) van invloed zal zijn op de 

begroting van 2011 onzeker blijft. Het College financieel toezicht verzoekt de 

Regering om op korte termijn een goed onderbouwde toelichting op met name 

de ontvangstenramingen te presenteren. 

 

De Regering wil hierbij opmerken dat er gesprekken zijn gevoerd op technisch 

niveau waarbij meer informatie en toelichting zijn verschaft. Deze zullen 

worden gecontinueerd teneinde in de informatie behoeft te voorzien. Verder zal 

de Regering ook trachten bij de voortgangsrapportage meer onderbouwde 

toelichting te geven. 
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MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN  

 

Tot het Ministerie van Algemene Zaken behoren de volgende 

organisatorische eenheden: 

• Minister van Algemene Zaken 

• Kabinet Minister van Algemene Zaken 

• Secretariaat Raad van Ministers 

• Beleidscoördinatie 

• Kabinet Gevolmachtigde Minister 

• Secretaris Generaal Algemene Zaken 

• Ministeriële Staf 

• Beleidsorganisatie Algemene Zaken 

• Communicatie en Voorlichting 

• Wetgeving en Juridische Zaken 

• Directie buitenlandse Betrekkingen 

• Constitutionele Zaken, Natievorming en Koninkrijksrelaties 

• Overige Uitgaven Algemeen Bestuur 

 

Missie 

Het Ministerie van Algemene Zaken draagt zorg voor de kwaliteit van de 

rechtstaat, optimale interne – en externe communicatie, duurzame 

koninkrijksrelaties en buitenlandse betrekkingen, en versterking van de 

nationale identiteit. 

 

Het ministerie wil dit realiseren door: 

• Het bevorderen van synergie tussen de ministeries; 

• De uitwisseling van informatie binnen de overheid en naar buiten toe 

optimaal te verzorgen; 

• Realisatie van de kwaliteit van de rechtstaat door goede regelgeving en 

hoogwaardige advisering; 

• Naleven van gemaakte afspraken, actief lobbyen en deelname aan 

internationale overlegactiviteiten; 

• Vertegenwoordigen van het land Curaçao binnen het koninkrijk, 

regionaal en internationaal. 
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De belangrijkste beleidsvelden en daaronder ressorterende hoofdtaken van het 

ministerie van Algemene Zaken zijn: 

01 Bestuursorganen 

03 Algemeen Beheer Algemene Zaken 

Bevorderen van het algemeen beleid  

• de zorg voor het algemeen regeringsbeleid; 

• de zorg voor de algemene voorlichting, waaronder het 

communicatiebeleid en de openbaarheid van bestuur; 

• de zorg voor de wet- en regelgeving; 

• de coördinatie van aangelegenheden die meer dan één Ministerie raken. 

 Vertegenwoordiging in het buitenland 

• de zorg voor internationale en regionale zaken; 

• de zorg voor Koninkrijkszaken; 

• Vertegenwoordiging in Nederland. 

 

Hiervoor zijn de volgende middelen per functie gereserveerd: 

Gewone dienst 2011 2012 2013 2014 

01. Bestuursorganen  - - - - 
03. Algemeen Beheer Algemene 

Zaken 
128.325 

 
- - - 

07. Overige Algemene Zaken -50.000 - - - 
Totaal 78.325 - - - 
Kapitaaldienst 2012 2013 2014 

01. Bestuursorganen  - - - - 

03. Algemeen Beheer Algemene 
Zaken 132.000 - - - 

07. Overige Algemene Zaken 50.000 - - - 
Totaal 185.000 - - - 
 

Hierna wordt de begroting per functie toegelicht. 

 

  

 

Functie 03. Algemeen Beheer Algemene Zaken 

Deze functie kent de hiernavolgende zorggebieden: 

 

Zorg voor het algemeen regeringsbeleid van het Land 
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Coördinatie van aangelegenheden die meer dan één ministerie raken, 

zorg voor de algemene voorlichting, waaronder het communicatiebeleid 

en de openbaarheid van bestuur en zorg voor de wet- en regelgeving 

Gewone dienst 2011 2012 2013 2014 
Apparaatskosten 128.325 

 
- - - 

Programmakosten - - - - 
Totaal -128.325 - - - 
Kapitaaldienst 2011 2012 2013 2014 
Apparaatskosten 132.000 - - - 
Programmakosten - - - - 
Totaal 132.000 - - - 

 

Het opgevoerde budget op de gewone dienst betreft opleidingen ten behoeve 

van kwaliteisverbetering van de Directie Buitenlandse Betrekkingen. Verder is 

een bedrag gereserveerd voor coaching van young proffesionals. Het 

opgevoerde bedrag op de Kapitaaldienst is voor de vervanging van 2 

dienstauto’s ten behoeve van het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van 

Curaçao. 

 

Functie 07. Overige Algemene Zaken 

Gewone dienst 2011 2012 2013 2014 

Apparaatskosten -50.000 - - - 
Programmakosten - - - - 
Totaal -50.000 - - - 
Kapitaaldienst 2011 2012 2013 2014 
Apparaatskosten 50.000 - - - 
Programmakosten - - - - 
Totaal 50.000 - - - 

 

Het opgevoerde bedrag is per saldo een budgetneutrale wijziging ten behoeve 

van het Bureau Plan Nashonal di Bario. Het Plan pa Desoraya Bario is de 

uitwerking van de ambities van de Regering en de 4 strategische doelstellingen 

uit het regeerprogramma 2011-2014 zijnde: 

1. Verbeteren van kwaliteit van leven. 
2. Verhogen van kwaliteit van levenstandaard. 

3. Sociale cohesie. 

4. Deugdelijk bestuur.  
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MINISTERIE VAN JUSTITIE 
 

Tot het Ministerie van Justitie behoren de volgende organisatorische 

eenheden: 

• Minister van Justitie 

• Kabinet Minister van Justitie 

• Secretaris Generaal Justitie 

• Ministeriële Staf 

• Beleidsorganisatie Justitie 

• Openbaar Ministerie 

• Landsrecherche 

• Opleidingsinstituut RH en VH 

• UO Toelatingsorganisatie 

• UO Politie en Immigratie Curaçao 

• UO Brandweer 

• Kustwacht 

• UO Controle en Bewaking 

• UO Gevangeniswezen en Huis van Bewaring 

• UO Justitiële Jeugdopvang 

• UO Reclassering 

• UO Voogdijraad 

• Gezinsvoogdijinstellingen 

• Vrijwilligerskorps 

• Criminaliteitsbestrijdingsfonds 

 

 

Missie 

Het Ministerie van Justitie draagt zorg voor de rechtsorde, rechtshandhaving, 

veiligheid en openbare orde binnen het land Curaçao. 

 

Het Ministerie van Justitie richt zich primair op: 

• Ontwikkelen van beleid; 

• Concipiëren van justitiële wetgeving; 

• Leveren van een bijdrage aan de kwaliteit van het functioneren van de 

ketenpartners in de veiligheidszorg; 
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• Zorgen voor de veiligheid, orde en rust in de Curaçaose samenleving, de 

veiligheid van de burgers en iedereen die tijdelijk binnen de grenzen van 

het land Curaçao verblijft. 

 

Beleidsvelden 

De belangrijkste beleidsvelden en daaronder ressorterende hoofdtaken van het 

Ministerie van Justitie zijn: 

01  Bestuursorganen 

10  Algemeen Beheer Openbare Orde en Veiligheid 

• de ontwikkeling, codificatie en wijziging van het burgerlijk recht; 

• strafrecht, bestuursrecht en handelsrecht; 

• de zorg voor het beleid inzake de criminaliteitsbestrijding en de 

• burgerlijke veiligheidszorg. 

11   Rechtswezen 

• de zorg voor voldoende en goede kwaliteit rechtsbijstand. 
12   Politie 

• de zorg voor toezicht en onderzoek openbare orde en veiligheid en voor 

het opsporen van strafbare feiten; 

• de zorg voor vreemdelingenzaken; 

• de zorg voor opleidingen voor de justitiële keten. 

13  Brandweer en Rampenbestrijding 

14  Defensie 

15  Overige Beschermende Maatregelen 

16  Gevangeniswezen 

• de zorg voor het toezicht inzake de detentiezorg, het gevangeniswezen, 

de  vrijheidsbeneming en invrijheidstelling, waaronder gratie en 

generaal  pardon. 

17  Opvoedingswezen 

• de zorg voor de justitiële jeugdbescherming. 
18  Overige Ministerie van Justitie 
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Hiervoor zijn de volgende middelen per functie gereserveerd: 

Gewone dienst 2011 2012 2013 2014 

01  Bestuursorganen - - - - 
10  Algemeen Beheer Openbare Orde en 
Veiligheid - - - - 

11   Rechtswezen - - - - 

12   Politie 124.900 - - - 

13  Brandweer en Rampenbestrijding - - - - 

14  Defensie - - - - 

15  Overige Beschermende Maatregelen - - - - 

16  Gevangeniswezen - - - - 

17  Opvoedingswezen - - - - 

18  Overige Ministerie van Justitie - - - - 
     
Totaal 124.900 - - - 

Kapitaaldienst 2011 2012 2013 2014 

01  Bestuursorganen - - - - 
10  Algemeen beheer Openbare Orde en 
Veiligheid - - - - 

11   Rechtswezen - - - - 

12   Politie - - - - 

13  Brandweer en Rampenbestrijding - - - - 

14  Defensie - - - - 

15  Overige Beschermende Maatregelen - - - - 

16  Gevangeniswezen - - - - 

17  Opvoedingswezen - - - - 

18  Overige Ministerie van Justitie - - - - 
 
Totaal - - - - 

 

 

Hieronder wordt de begroting per functie toegelicht. 

 

 

Functie 12 Politie 

Gewone dienst 2011 2012 2013 2014 

Apparaatskosten 124.900 - - - 
Programmakosten - - - - 
Totaal 124.900 - - - 
Kapitaaldienst 2011 2012 2013 2014 
Apparaatskosten - - - - 
Programmakosten - - - - 
Totaal - - - - 
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Het Opleidingsinstituut Rechtshandhaving & Veiligheidszorg heeft inkomsten 

ontvangen van geleverde diensten. Deze inkomsten worden ingezet voor 

bekostigen van verplichtingen ten behoeve van opleidingen die het instituut 

verzorgd. 
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MINISTERIE VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP, CULTUUR EN SPORT 

 

Onderwijs is een stuwende kracht voor zowel economische als sociale 

verandering en vernieuwing. Het is één van de meest krachtige instrumenten 

om armoede, sociale achterstelling en kwetsbaarheid te bestrijden. De 

onderwijsdoelstellingen zijn gericht op het verder inhalen van achterstanden 

die de afgelopen decennia in het onderwijs zijn ontstaan en op een zodanige 

inrichting van ons onderwijs, dat het, mede gezien de internationale 

ontwikkelingen, de uitdagingen van deze tijd aankan. Om dit te bereiken wordt 

gestreefd naar onderwijs van kwalitatief hoog niveau dat voor iedereen, van 

jong kind tot volwassene, toegankelijk is. Het concept van lifelong learning 

moet voor een ieder realiseerbaar zijn.  

 

Dit stelt ons onderwijs voor een grote uitdaging die wij zijn aangegaan. De 

ingezette onderwijsvernieuwingen moeten ertoe bijdragen dat iedereen goed 

onderwijs en een zodanige vorming krijgt dat hen in staat stelt om in de eigen 

samenleving, maar ook daarbuiten constructief te kunnen functioneren en zich 

te handhaven.  

 

Maar er is meer nodig. Er zal een integraal beleid op het gebied van 

onderwijs en wetenschap gerealiseerd worden ten behoeve van een 

duurzame ontwikkeling van onze samenleving. Een belangrijk 

uitgangspunt daarbij is het waarborgen van een brede toegankelijkheid 

van het onderwijs, ongeacht de wijk waarin men woont en/of de sociaal 

economische situatie waarin men verkeert. Bindende elementen als 

Papiamentu en historische- en sociaal-culturele aspecten zullen daarin 

een centrale plaats krijgen.  

 

Tot het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport behoren 

de volgende organisatorische eenheden: 

• Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport 

• Kabinet Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport 

• Secretaris Generaal Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport 

• Ministeriële Staf 

• Beleidsorganisatie Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport 

• UO Uitvoeringsteam Onderwijs en Wetenschap 
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• Openbaar Onderwijs 

• Vergoeding administratiekosten 

• UO Expertise Centrum Toetsen 

• Openbaar Funderend Onderwijs 

• Openbaar Speciaal Onderwijs 

• Bijzonder Funderend Onderwijs 

• Bijzonder Speciaal Onderwijs 

• Openbaar Voortgezet Speciaal Onderwijs 

• Openbaar VSBO 

• Openbaar HAVO/VWO 

• Openbaar Vakonderwijs (SBO) 

• Bijzonder VSBO/HAVO/VWO 

• Universiteit 

• Inspectie Onderwijs 

• Overige Gemeenschappelijke Uitgaven 

• Onderwijsondersteuning 

• Onderwijsvernieuwing 

• Bijzonder Vakonderwijs (SBO) 

• Bevordering Studie 

• Openbare Leergangen 

• Pedagogische en Sociale Opleidingen 

• Begeleiding, Vorming Jeugd en Volwassenen 

• UO Uitvoeringsorganisatie Cultuur en Sport 

• Openbare Bibliotheek 

• Subsidies en bijdragen Sport 

• Subsidies en bijdragen Cultuur 

• Subsidie bijdragen Oudheidkunde en Musea 

• Monumentenbureau 

• Subsidie bijdragen Overige Cultuur en Recreatie 

 

Missie  

Het ministerie zet zich in voor het waarborgen van voorzieningen zodat alle 

inwoners van Curaçao gelijke mogelijkheden hebben om zich ten volle te 

ontwikkelen en uit te groeien tot een volwaardig persoon die vanuit zijn 
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potentie constructief kan participeren en bijdragen aan de economische en 

algemeen maatschappelijke ontwikkeling van de gemeenschap.  

 

Het ministerie maakt zich sterk voor: 

• toegankelijk, innovatief en kwalitatief hoogwaardig onderwijs, gericht op 

ontwikkeling van alle mogelijkheden van de onderwijsdeelnemers; 

• krachtige ontwikkeling van de wetenschap; 

• vergroten van het culturele bewustzijn en van actieve culturele participatie, 

zodat alle inwoners de mogelijkheid krijgen tot volwaardige participatie in de 

maatschappij; 

• het verhogen van het besef van het belang van sport en beweging, gericht op 

het stimuleren van sporten en bewegen.  

 

De belangrijkste beleidsvelden en daaronder ressorterende hoofdtaken van het 

ministerie zijn: 

01 Bestuursorganen 

40 Algemeen Beheer OWCS 

• de zorg voor de juridische en beleidskaders betreffende Onderwijs, 

Wetenschap, Cultuur en Sport 
41 Examenaangelegenheden 

• Zorg voor het examen 

42 Openbaar Funderend Onderwijs 

43 Bijzonder Funderend Onderwijs 

• Primair Onderwijs 

44 Openbaar Speciaal Onderwijs 

46 Openbaar Voortgezet Onderwijs 

47 Bijzonder Voortgezet Onderwijs 

• Voortgezet Onderwijs 

48 Bijzonder Hoger Onderwijs 

• Hoger Onderwijs en Onderzoek en Wetenschap 

49 Gemeenschappelijke Uitgaven Onderwijs 

• Studiefinanciering 

• Onderwijsvoorzieningen 

• Onderwijsbegeleiding 

50 Overig Onderwijs 

• Secundair Beroepsonderwijs  
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• Pedagogische en sociale opleidingen 

• Tweede kans onderwijs (waaronder sociale vormingsplicht) 

51 Cultuur en Sport algemeen 

• Behartiging van cultuur- en sportaangelegenheden, ook voor wat betreft 

internationale en regionale aspecten 

52 Openbaar bibliotheek 

• Behartiging van cultuuraangelegenheden, ook voor wat betreft de 

internationale en regionale aspecten 

53 Sport 

• Behartiging van sportaangelegenheden, ook voor wat betreft de 

internationale en regionale aspecten 

54 Cultuur 

55 Oudheidkunde en Musea 

• Behartiging van cultuuraangelegenheden, ook voor wat betreft de 

internationale en regionale aspecten 

58 Overig Cultuur en Sport 

• Behartiging van cultuur- en sportaangelegenheden, ook voor wat betreft 

de internationale en regionale aspecten 
 

In de begroting zijn de volgende middelen per functie geraamd: 

Gewone dienst 2011 2012 2013 2014 

01. Bestuursorganen     
40. Algemeen Beheer OWCS 122.800    
41. Examenaangelegenheden     
42. Openbaar Funderend Onderwijs     
43. Bijzonder Funderend Onderwijs     
44. Openbaar Speciaal Onderwijs     
46. Openbaar Voortgezet Onderwijs -63.129    
47. Bijzonder Voortgezet Onderwijs     
48. Bijzonder Hoger Onderwijs     
49. Gemeensch. Uitgaven Onderwijs -120.000    
50. Overig Onderwijs -187.500    
51. Cultuur en Sport algemeen 5.149.705    
52. Openbaar bibliotheek     
53. Sport 58.000    
54. Cultuur 95.465    
55. Oudheidkunde en Musea     
58. Overig Cultuur en Sport     
Totaal 5.055.341    
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Kapitaaldienst 2011 2012 2013 2014 
01. Bestuursorganen     
40. Algemeen Beheer OWCS 183.000    
41. Examenaangelegenheden     
42. Openbaar Funderend Onderwijs     
43. Bijzonder Funderend Onderwijs     
44. Openbaar Speciaal Onderwijs     
46. Openbaar Voortgezet Onderwijs 63.129    
47. Bijzonder Voortgezet Onderwijs     
48. Bijzonder Hoger Onderwijs     
49. Gemeensch. Uitgaven Onderwijs 4.500    
50. Overig Onderwijs     
51. Cultuur en Sport algemeen     
52. Openbaar bibliotheek     
53. Sport     
54. Cultuur     
55. Oudheidkunde en Musea     
58. Overig Cultuur en Sport     
Totaal 250.629    

 

 

Hieronder wordt de begroting nader per functie toegelicht. 

 

Functie 40 Algemeen Beheer Onderwijs; de zorg voor de juridische en 

beleidskaders betreffende Onderwijs, wetenschap, cultuur en sport  

Gewone dienst 2011 2012 2013 2014 
Apparaatskosten 122.800 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 122.800 - - - 
Kapitaaldienst 2011 2012 2013 2014 
Apparaatskosten 183.000 - - - 
Programmakosten - - - - 

Totaal 183.000 - - - 
 

De opgevoerde kredieten op de Gewone Dienst betreffen het bekostigen van 

diverse facturen in het kader van procesbeheersing dan wel  het drukken van 

de kosten in het onderwijs. Voorts zijn er op de Kapitaaldienst kredieten 

opgevoerd voor de aanschaf van een nieuwe telefooncentrale en het bekostigen 

van het project Leerplichtbrigade. 
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Functie 46 Openbaar Voortgezet Onderwijs 

Gewone dienst 2011 2012 2013 2014 
Apparaatskosten -63.129 - - - 
Programmakosten  - - - 
Totaal -63.129 - - - 
Kapitaaldienst 2011 2012 2013 2014 
Apparaatskosten 63.129 - - - 
Programmakosten - - - - 
Totaal 63.129- - - - 

 

De overheveling van kredieten van de Gewone Dienst naar de Kapitaaldienst is  

noodzakkelijk geweest voor het bekostigen van de kosten inzake het renoveren 

van het portiershuisje van de Juan Pablo Duarte School. Opgemerkt zij dat het 

portiershuisje van de school in kwestie in slechte staat verkeerde.  

 

 

Functie 49 Gemeenschappelijke uitgaven onderwijs  

Deze functies vormen samen het zorggebied Hoger Onderwijs en Onderzoek en 

Wetenschap 

Gewone dienst 2011 2012 2013 2014 
Apparaatskosten -120.000 - - - 
Programmakosten  - - - 
Totaal -120.000 - - - 
Kapitaaldienst 2011 2012 2013 2014 
Apparaatskosten 4.500 - - - 
Programmakosten - - - - 
Totaal 4.500 - - - 

 

De opgevoerde kredieten op de Gewone Dienst betreffen de bijdrage aan de 

FIDE (het boekenfonds), het in staat stellen van de Stichting “Sentro pa Guia 

Edukashonal” om vakantiegelden van haar personeel te kunnen uitkeren en 

het overhevelen van kredieten naar andere functies voor het betaalbaar stellen 

facturen in verband met accountantcontroles.  

 

Het opgevoerde budget op de Kapitaaldienst heeft betrekking op de aanschaf 

van computersoftware.  
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Functie 50 Overige onderwijs  

Deze functies vormen samen het zorggebied Overige onderwijs. 

Gewone dienst 2011 2012 2013 2014 
Apparaatskosten -187.500 - - - 
Programmakosten  - - - 
Totaal -187.500 - - - 
Kapitaaldienst 2011 2012 2013 2014 
Apparaatskosten - - - - 
Programmakosten - - - - 
Totaal - - - - 

 

De overheveling was nodig in verband met het bekostigen van het project 

Leerplichtbrigade.  

 

 

Functie 51 Cultuur en Sport Algemeen 

Gewone dienst 2011 2012 2013 2014 
Apparaatskosten 5.149.705 - - - 
Programmakosten  - - - 
Totaal 5.149.705 - - - 
Kapitaaldienst 2011 2012 2013 2014 
Apparaatskosten - - - - 
Programmakosten - - - - 
Totaal - - - - 

 

Naar aanleiding van de Raadsbeslissing de dato 20 juli 2011 zijn de kredieten 

inzake de Sociale Vormingsplicht welke ondergebracht waren bij het Ministerie 

van Sociale Ontwikkeling Arbeid en Welzijn overgeheveld naar het Ministerie 

van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport.  

Tevens is er een (financiële) bijdrage geleverd aan de “Fundashon Museo Tula” 

in verband met het project “Agente nan di Lus”. 
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Functie 53 Sport 

Gewone dienst 2011 2012 2013 2014 
Apparaatskosten 58.000 - - - 
Programmakosten  - - - 
Totaal 58.000 - - - 
Kapitaaldienst 2011 2012 2013 2014 
Apparaatskosten - - - - 
Programmakosten - - - - 
Totaal - - - - 

 

Het bedrag van ANG 58.000 heeft betrekking op de bijdrage van het Land aan 

het project Lichtmasten Montaňa bou.  

 

Functie 54 Cultuur 

Gewone dienst 2011 2012 2013 2014 
Apparaatskosten 94.465 - - - 
Programmakosten  - - - 
Totaal 94.465 - - - 
Kapitaaldienst 2011 2012 2013 2014 
Apparaatskosten - - - - 
Programmakosten - - - - 
Totaal - - - - 

 

De kredieten op de Gewone Dienst betreffen het uitkeren van een subsidie aan 

de “Fundashon Bos di Hubentut” en het beschikbaar stellen van financiële 

middelen aan de Stichting Jeugdcentrale Curaçao, zodat Curaçaose jongeren 

deel konden nemen aan de 22ste World Scout Jamboree in Zweden.  
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MINISTERIE VAN SOCIALE ONTWIKKELING ARBEID EN WELZIJN (SOAW) 

 

Tot het Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn behoren 

de volgende organisatorische eenheden: 

• Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn 

• Kabinet Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn 

• Inspectie Arbeidszaken 

• Secretaris Generaal Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn 

• Ministeriële Staf 

• Beleidsorganisatie Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn 

• UO Regiokantoren 

• Sociale Zorg 

• Maatschappelijke Zorg 

• Electra- en watersubsidie 

• UO Uitvoeringsteam Arbeid 

• UO Bureau Mediation 

• UO Bedrijfsvoering Regiokantoren 

• Sociale werkplaatsen 

• Maatschappelijke Opbouw en Begeleiding 

• Jeugdzorg 

• Jeugdwerk 

• Subsidie bijdragen Bejaardenoorden 

• UO Uitvoeringsteam Familie, Jeugd en Sociale Ontwikkeling 

• Sociale verzekeringen 

 

Missie van het Ministerie van SOAW: 

Het ministerie is primair gericht op het ontwikkelen en uitvoeren van integraal 

beleid ten aanzien van de sociale ontwikkeling, arbeid en welzijn van de 

Curaçaose maatschappij. Op die manier draagt zij bij aan het realiseren van 

de visie. Het ministerie werkt daarbij op basis van de volgende missie: “Het 

Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn neemt het initiatief om 

samen met alle burgers, bedrijven en instellingen de sociale ontwikkeling en 

het welzijn van de inwoners van het land Curaçao te stimuleren in de richting 

van een duurzame, gezonde, liefdevolle, veilige, constructieve, leefbare, 

stimulerende en geëmancipeerde leef- leer- werk- en woonomgeving te 
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realiseren. Familie en jeugd, arbeid en sociale ontwikkeling nemen daarbij een 

centrale plaats in.”  

 

Het ministerie streeft daarbij de volgende doelen na:  

1. Bevorderen van sociale cohesie en een bemiddelingscultuur in buurten  en 

wijken; 

2. Stimuleren van de toegang tot de arbeidsmarkt, goede arbeidsrelaties, en 

een evenwichtige  sociale zekerheid en sociale rechtvaardigheid;  

3. Empowerment van inwoners van Curaçao door het versterken van de 

toegang tot  netwerken;  

4. Bevorderen van de gezonde ontwikkeling van het kind, versterken van de 

familie als hoeksteen binnen de samenleving en  het beschermen van de 

(rechten van de) familie en de jeugd.  

 

De belangrijkste beleidsvelden en daaronder ressorterende hoofdtaken van het 

Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn zijn: 

01 Bestuursorganen 

60 Algemeen Beheer Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn 

Sociaal Ontwikkeling Beleid  

 Het behartigen van sociale ontwikkelingsaangelegenheden 

Jeugd en Jongerenbeleid 

de zorg voor de juridische en beleidskaders betreffende de jeugd- en jongeren  

ontwikkeling 

Arbeidsparticipatie 

de zorg voor de juridische en beleidskaders betreffende  de nationale,  

internationale en regionale arbeidszaken en –verhoudingen, waaronder  de  

relatie met de Internationale Arbeidsorganisatie 

Inspectie Arbeidszaken 

de uitvoering van arbeids-en veiligheidsinspectie en de uitvoering van de  

juridische en beleidskaders betreffende de arbeidszaken  

 

61 Bijstandverlening 

Sociale zorg 

62 Werkgelegenheid 

63 Maatschappelijke Begeleiding en Advies 

64 Sociaal Cultureel Jeugd en Jongerenwerk 
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de zorg voor de uitvoering van de juridische en beleidskaders betreffende de jeugd- 

en jongerenoOntwikkeling 

65 Bejaardenoorden 

68 Overige Sociale Voorzieningen en Maatschappelijke Dienstverlening 

 

Hiervoor zijn de volgende middelen gereserveerd: 

Gewone dienst 2011 2012 2013 2014 
01 Bestuursorganen 
 

- - - -
60 Algemeen Beheer Sociale 
Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn 

-   

61 Bijstandverlening 
 

- - - -
62 Werkgelegenheid 
 

-   
63 Maatschappelijke Begeleiding 
en Advies 

 

- - - -

64 Sociaal Cultureel Jeugd- en 
Jongerenwerk 
 

  
-5.426.435 

- - -

65 Bejaardenoorden 
 

- - - -
68 Overige Sociale Voorzieningen 
en Maatschappelijke 
Dienstverlening 
 

- - - -

Totaal -5.426.435  - - -
Kapitaaldienst 2011 2012 2013 2014 
01 Bestuursorganen 
 

- - - -
60 Algemeen Beheer Sociale 
Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn 
 

- - - -

61 Bijstandverlening 
 

- - - -
62 Werkgelegenheid 
 

- - - -
63 Maatschappelijke Begeleiding 
en Advies 
 

- - - -

64 Sociaal Cultureel Jeugd- en 
Jongerenwerk 
 

- - - -

65 Bejaardenoorden 
 

- - - -
68 Overige Sociale Voorzieningen 
en Maatschappelijke 
Dienstverlening 
 

- - - -

Totaal - - - -
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Functie 64 Sociaal Cultureel Jeugd- en Jongerenwerk – Beleidsveld: de 

zorg voor de uitvoering van de juridische en beleidskaders betreffende de 

jeugd- en jongerenontwikkeling 

Gewone dienst 2011 2012 2013 2014 
Apparaatskosten - - - - 
Programmakosten -5.426.435   - - - 
Totaal -5.426.435   - - - 
Kapitaaldienst 2011 2012 2013 2014 
Apparaatskosten - - - - 
Programmakosten - - - - 
Totaal - - - - 

 

Naar aanleiding van de Raadsbeslissing van 20 juli 2011 zijn de kredieten 

inzake de Sociale Vormingsplicht welke ondergebracht waren bij het Ministerie 

van Sociale Ontwikkeling Arbeid en Welzijn overgeheveld naar het Ministerie 

van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport.  
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MINISTERIE VAN GEZONDHEID, MILIEU EN NATUUR 

 

Tot het Ministerie van Gezondheid, Natuur en Milieu behoren de volgende 

organisatorische eenheden: 

• Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur 

• Kabinet Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur 

• Raad voor de Volksgezondheid 

• Secretaris Generaal Gezondheid, Milieu en Natuur 

• Ministeriële Staf 

• Beleidsorganisatie Gezondheid, Milieu en Natuur 

• Inspectie Volksgezondheid 

• UO Geneeskundige en Gezondheidszaken 

• Subsidie bijdragen Ambulancevervoer 

• Dr. Caprileskliniek 

• UO Veterinaire Zaken 

• UO Agrarisch en Visserijbeheer 

• UO Milieu en Natuur Beheer 

• Subsidie bijdragen Milieu, Natuur 

• Begraafplaatsen 

• Overige uitgaven Volksgezondheid 

 

Missie 

Het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) draagt zorg voor het 

bevorderen van de gezondheid van de bevolking en voor een gezond milieu 

waarin mens, dier en natuur zich duurzaam kunnen ontwikkelen 

 

Het ministerie wil haar missie nastreven door:  

1. Het initiëren, coördineren, afstemmen, uitvoeren en zorg dragen voor 

continuïteit van het Regeringsbeleid op het gebied van de volksgezondheid, 

milieu, natuur, veterinaire zaken, landbouw, veeteelt en visserij. 

2. Het gevraagd en ongevraagd geven van kwalitatief hoogwaardig advies. 

3. Het voorbereiden van wet- en regelgeving en in voorkomende gevallen, 

rekening houdende met internationale wet- en regelgeving. 

4. Het uitvoeren van verplichtingen voortvloeiend uit verdragen en het 

nakomen van internationale afspraken. 
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5. Het informeren van de samenleving en het bevorderen van participatie in 

voorkomende gevallen. 

6. Het ontwikkelen van duidelijke transparante uitvoeringsprocedures. 

7. Het actief netwerken en deelnemen aan (inter)nationale activiteiten. 

8. Het tijdig signaleren en onderkennen van relevante ontwikkelingen, 

dreigingen en risico’s binnen de beleidsdomeinen. 

9. Het verlenen van excellente diensten. 

10. Het continu stimuleren van innovaties, trainingen en upgrading. 

11. Het verrichten van inspectiediensten. 

 

 

De belangrijkste beleidsvelden en daaronder ressorterende hoofdtaken van het 

Ministerie van Gezondheid, Natuur en Milieu zijn: 

70 Algemeen Beheer Gezondheid, Milieu en Natuur 

• De zorg voor de juridische en beleidskaders betreffende de volksgezondheid, 

gezondheidszorg, milieu,  natuur , gezondheid van dieren en voor 

epidemiologisch onderzoek en onderzoek betreffende  gezondheidssystemen 

en voorzieningen 

71 Preventieve en Curatieve gezondheidszorg 

De zorg op het toezicht op de uitvoering van die kaders en de kwaliteit van de     

volksgezondheid en gezondheidszorg 
72 Ambulancevervoer 

73 Verpleeginrichtingen 

75 Agrarische Zaken, Jacht, Visserij 

• De zorg voor het toezicht op de uitvoering en de kwaliteit van de gezondheid 

van dieren 

76 Milieubeheer 

• De zorg voor het toezicht op de uitvoering en de kwaliteit betreffende het 

milieu 

77 Lijkbezorging 

78 Overige uitgaven Gezondheid, Milieu en Natuur 

 

 

 

 

Hiervoor zijn per functie de volgende middelen gereserveerd: 
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Gewone dienst 2011 2012 2013 2014 

01 Bestuursorganen - - - - 
70 Algemeen Beheer Gezondheid, 

Milieu en Natuur 
378.200 - - - 

71  Preventieve en Curatieve 
Gezondheidszorg 

2.383.146 
 

   

72  Ambulancevervoer -2.258.477 
 

- - - 
73  Verpleeginrichtingen - - - - 
75 Agrarische Zaken, Jacht en Visserij 214.008 

 
- - - 

76 Milieubeheer -200.000 
 

- - - 
77 Lijkbezorging - - - - 
78 Overige Uitgaven Gezondheid, 

Milieu en Natuur 
- - - - 

Totaal 516.877    
Kapitaaldienst 2012 2013 2014 
01 Bestuursorganen - - - 
70 Algemeen Beheer Gezondheid, 

Milieu en Natuur 
- - - - 

71  Preventieve en Curatieve 
Gezondheidszorg 

    

72  Ambulancevervoer - - - - 
73  Verpleeginrichtingen - - - - 
75 Agrarische Zaken, Jacht en Visserij 25.000 

 
- - - 

76 Milieubeheer - - - - 
77 Lijkbezorging - - - - 
78 Overige Uitgaven Gezondheid, 

Milieu en Natuur 
- - - - 

Totaal 25.000 
 

   
 
Functie 01 Bestuursorganen 
Deze functie heeft betrekking op de personele en materiële lasten ten behoeve 

van de minister. 
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70 Algemeen Beheer Gezondheidszorg Milieu en Natuur – Beleidsveld: 

Zorg voor de juridische en beleidskaders betreffende de volksgezondheid, 

milieu, natuur en gezondheidszorg en gezondheid van dieren 

Gewone dienst 2011 2012 2013 2014 
Apparaatskosten - - - - 
Programmakosten 378.200 - - - 
Totaal 378.200 - - - 
Kapitaaldienst 2011 2012 2013 2014 
Apparaatskosten - - - - 
Programmakosten - - - - 
Totaal - - - - 
 

De verhoging van deze post betreft de afrekening met het Analytisch 

Diagnostic Centrum (ADC). Het betreft werkzaamheden die de ADC voor 

landsdiensten heeft verricht. Verder is de reserve aangesproken die in het jaar 

2010 is gevormd ter dekking van werkzaamheden in het kader van de 

Taskforce Gezondheidszorg. 

 

Functie 71  Preventieve en curatieve gezondheidszorg: zorg op het 

toezicht op de uitvoering van die kaders en de kwaliteit van de 

volksgezondheid en gezondheidszorg 

Gewone dienst 2011 2012 2013 2014 
Apparaatskosten 2.383.146 - - - 
Programmakosten - - - - 
Totaal 2.383.146 - - - 
Kapitaaldienst 2011 2012 2013 2014 
Apparaatskosten - - - - 
Programmakosten - - - - 
Totaal - - - - 
 

De beloningen van het personeel zijn gerelateerd aan actieve ambtenaren. De 

raming neemt in  de derde suppletoire begroting 2011 toe met circa ANG 2,4 

miljoen. Deze stijging houdt verband met de financiering: 

• van de salariskosten ten behoeve van Fundashon Kuido Ambulance  op de 

begrotingspost van de Uitvoeringsorganisatie Geneeskundige en 

Gezondheidszaken. 

• invulling van vacatures ten behoeve van de Uitvoeringsorganisatie 

Geneeskundige en Gezondheidszaken. 
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Functie 72 Ambulancevervoer – Beleidsveld: De zorg op de uitvoering van 

die kaders en de kwaliteit van de  volksgezondheid en gezondheidszorg 

Gewone dienst 2011 2012 2013 2014 
Apparaatskosten - - - - 
Programmakosten -2.258.477 - - - 
Totaal -2.258.477 - - - 
Kapitaaldienst 2011 2012 2013 2014 
Apparaatskosten - - - - 
Programmakosten - - - - 
Totaal - - - - 
 

De verlaging van de post is ter dekking van  de salariskosten ten behoeve van 

Fundashon Kuido Ambulance. 

 

 

Functie 75 Agrarische Zaken, Jacht, Visserij – Beleidsveld: De zorg op de 

uitvoering van die kaders en de kwaliteit van de  volksgezondheid en 

gezondheidszorg 

Gewone dienst 2011 2012 2013 2014 
Apparaatskosten 214.008 - - - 
Programmakosten - - - - 
Totaal 214.008 

 
- - - 

Kapitaaldienst 2011 2012 2013 2014 
Apparaatskosten 25.000 - - - 
Programmakosten - - - - 
Totaal 25.000 - - - 
 

De beloningen van het personeel zijn gerelateerd aan actieve ambtenaren. De 

raming neemt in  de derde suppletoire begroting 2011 toe. Deze stijging houdt 

verband met de invulling van vacatures ten behoeve van de 

Uitvoeringsorganisatie Agrarische Zaken, Jacht, Visserij. Verder wordt de post 

“Verbruik van Goederen van Diensten” verlaagd met ANG 25.000 en de post 

“Gebouwen” op de Kapitaaldienst verhoogd ter financiering van 2 

portierhuisjes bij de havens Caracasbaai en Cura Buriku. 
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76 Milieubeheer – Beleidsveld: De zorg voor het toezicht op de uitvoering 

en de kwaliteit betreffende het milieu 

 

Gewone dienst 2011 2012 2013 2014 
Apparaatskosten - - - - 
Programmakosten -200.000 - - - 
Totaal -200.000 - - - 
Kapitaaldienst 2011 2012 2013 2014 
Apparaatskosten - - - - 
Programmakosten - - - - 
Totaal - - - - 
 

De verlaging van deze post is ter dekking van de afrekening met het Analytisch 

Diagnostic Centrum (ADC). Het betreft werkzaamheden die de ADC voor 

landsdiensten heeft verricht.  
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MINISTERIE VAN FINANCIËN 

 

Tot het Ministerie van Financiën behoren de volgende organisatorische 

eenheden: 

• Minister van Financiën 

• Kabinet Minister van Financiën 

• Secretaris Generaal Financiën 

• Ministeriële Staf 

• Beleidsorganisatie Financiën 

• Sector Financiën Beleid en Begrotingszaken 

• Stichting OAB 

• Douane 

• Sector Fiscale Zaken 

• Nieuwe Belastingorganisatie Curaçao 

• Geldleningen 

• Onvoorziene Uitgaven 

• Meldpunt Ongebruikelijke Transacties 

• Overige Uitgaven Financiën/Dekkingsmiddelen 

 

Missie 

Het bevorderen van een doeltreffend en evenwichtig financieel- fiscaal- en 

douanebeleid voor een verantwoorde, doelmatige en rechtmatige verwerving en 

besteding van de overheidsmiddelen en bewaking van de budgettaire 

aangelegenheden, evenals een effectieve en efficiënte uitvoering van de fiscale- 

en douane aangelegenheden.  

 

Beleidsvelden 

De belangrijkste beleidsvelden en daaronder ressorterende hoofdtaken van het 

Ministerie van Financiën zijn: 

01. Financieel Beleid, Beheer en Uitvoering:  

- ontwikkelen van financieel beleid, 

- bewaking budgettaire aangelegenheden, 

- controle besteding overheidsmiddelen. 
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02. Fiscaal beleid, uitvoering en douane beleid: 

- ontwikkelen van fiscaal beleid (nationaal en internationaal), wetgeving 

en toezicht, 

- effectieve en doelmatige uitvoering van de fiscale en douane 

aangelegenheden. 

03. Financiële markten en beleid: 

- ontwikkelen van beleid(nationaal en internationaal) op het gebied van 

geld-, krediet- en bankwezen, 

- effectieve en doelmatige uitvoering van markt gevoelige 

aangelegenheden. 

04. Stelposten en onvoorzien 

 

 

 

Hiervoor zijn de volgende middelen gereserveerd: 

Gewone dienst 2011 2012 2013 2014 
 01 Bestuursorganen               - - - - 
 90 Algemeen Beheer Financiën     - - - - 
 91 Belastingen                   - - - - 
 93 Geldleningen                  - - - - 

 95 Algemene Uitgaven en Inkomsten 
-141.860 

 - - - 
 98 Overige FinanciëleAlgemene 

Dekkingsmiddelen 
-336.677 

 - - - 
Totaal -478.537 - - - 
Kapitaaldienst 2011 2012 2013 2014 

 01 Bestuursorganen               
 90 Algemeen beheer Financiën     - - - - 
 91 Belastingen                   - - - - 
 93 Geldleningen                  - - - - 
 95 Algemene Uitgaven en Inkomsten - - - - 
 98 Overige FinanciëleAlgemene 

Dekkingsmiddelen - - - - 
Totaal - - - - 
 

Hieronder wordt de begroting per functie nader toegelicht. 
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95. Algemene uitgaven en inkomsten  

Gewone dienst 2011 2012 2013 2014 
Apparaatskosten       - - - - 
Programmakosten     - - - - 
Stelposten -141.860 - - - 
 Totaal -141.860 - - - 
Kapitaal dienst 2011 2012 2013 2014 
Apparaatskosten       - - - - 
Programmakosten     - - - - 
Stelposten 
 Totaal - - - - 

 

 

In deze functie zijn in de Begroting 2011 twee stelposten opgevoerd. Een 

jaarlijks reëel bedrag van ANG 10,0 miljoen is opgevoerd als structurele 

investering in de kwaliteit van de overheidsorganisatie (in opleidingen, 

arbeidsvoorwaarden en apparatuur).  

In het geval van het ministerie van Financiën, zijn er extra financiële middelen 

uitgetrokken om de inéénschuiving van de twee organisaties, te weten 

voormalig Landsfinanciën en voormalig Eilandsfinanciën, in de materiële sfeer 

te kunnen accomoderen.  

 

 

98. Overige Financiële en Algemene dekkingsmiddelen  

Gewone dienst 2011 2012 2013 2014 
Apparaatskosten           - - - - 
Programmakosten     - - - - 
Stelposten -336.677 - - - 
Totaal -336.677 - - - 
Kapitaal dienst 2011 2012 2013 2014 
Apparaatskosten           - - - - 
Programmakosten     - - - - 
Stelposten - - - - 
Totaal - - - - 

 

In deze categorie is een stelpost opgevoerd op de Gewone Dienst voor de 

invulling van vacatures voor een bedrag van ANG 2,5 miljoen. 
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In dit geval zijn er extra financiële middelen uitgetrokken voor de dekking van 

invulling van enkele vacatures. 
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0. INLEIDING 
De informatiefunctie van de overheid, is een functie die verantwoordelijkhe-

den schept waaraan de verschillende onderdelen van de overheid moeten 

voldoen. In het licht van deze verantwoordelijkheid dient de Nota van Finan-

ciën geplaatst te worden. De Nota van Financiën maakt de cijfers die opge-

nomen zijn in de derde Suppletoire Begroting 2011 inzichtelijk. In dit docu-

ment wordt een uitgebreide toelichting van de cijfers gegeven en naast deze 

toelichting wordt de lezer tevens inzicht geboden in de totstandkoming van 

de cijfers zoals deze in de derde Suppletoire begroting 2011 gepresenteerd 

worden. 

 

In het eerste hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële normen en de ge-

realseerde schuldverlichting op 10 oktober 2010. In het tweede hoofdstuk, 

worden de mutaties op de Begroting 2011, zoals deze door de Staten is vast-

gesteld, toegelicht in relatie tot de financiële situatie van het Land Curaçao. 

In het derde hoofdstuk worden de lasten per hoofdstuk weergegeven. 

 

In de bijlage bij de Nota van Financiën worden de stappen inzichtelijk ge-

maakt die geleid hebben tot de verschillende grafische overzichten. Deze bij-

lage fungeert tevens als een referentiekader voor de gebruikte tabellen in de 

Nota van Financiën. 
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I. FINANCIËLE NORMEN 
Ter voorkoming van een toekomstige onhoudbare schuldpositie zijn begro-

tingsnormen verankerd in de Consensus Rijkswet financieel toezicht Cura-

çao en Sint Maarten.  
 

De Consensus Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten schrijft 

een rentelastnorm voor. De rentelastnorm houdt in dat de totale rentelasten 

in een dienstjaar niet meer mogen bedragen dan het bedrag dat overeen-

stemt met 5% van de gemiddeld in drie voorafgaande jaren gerealiseerde ba-

ten. 

 

Naast de rentelastnorm houden de financiële normen in dat in de gehele be-

grotingscyclus: 

− de Gewone dienst sluitend moet zijn. Dat wil zeggen dat de Gewone 

dienst in evenwicht moet zijn c.q. dat de lopende baten en lasten gelijk 

moeten zijn; 

− een tekort toelaatbaar is op de Kapitaaldienst. Dit houdt in dat ter finan-

ciering van kapitaaluitgaven geleend mag worden, mits dit past binnen de 

rentelastnorm en de Gewone dienst in evenwicht blijft.  
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II. NOTA VAN FINANCIËN SUPPLETOIRE BEGROTING 2011 
In dit hoofdstuk worden de begrotingscijfers weergegeven met een samen-

hangende verantwoording van de baten en lasten die verwacht worden bin-

nen de derde suppletoire begroting. Tevens wordt in dit hoofdstuk inzicht 

verschaft in de meerjarige cijfers. Een beter inzicht verschaffen in de cijfers 

en het vergroten van zekerheden ten aanzien van de cijfers moet gezien wor-

den als de primaire taak die dit hoofdstuk vervult binnen de Nota van Finan-

ciën. 

 
Recapitulatie 

In de recapitulatie worden de totaalbedragen van de derde Suppletoire Be-

groting 2011 gepresenteerd, vergezeld van de projectie van de meerjarige 

mutaties op de totaalbedragen in de Begroting 2011. De wijzigingen hebben 

geen meerjarige doorwerking. 

 

In Tabel 1 zijn de totaalbedragen van de derde Suppletoire Begroting 2011 

en de mutaties op de Meerjarenbegroting gepresenteerd (in ANG miljoen). 

 
Tabel 1. Recapitulatie mutaties  
Omschrijving 2011 2012 2013 2014 
Baten      
Saldo Gewone dienst 0,4 - - - 
Baten 0,3 - - - 
Lasten -0,1 - - - 
      
Saldo Kapitaaldienst -0,4 - - - 
Baten - - - - 
Lasten 0,4 - - - 
      
Begrotingssaldo - - - - 
Saldo         

 
De derde Suppletoire Begroting 2011 sluit af met een saldo van nul. De Ge-

wone Dienst sluit in 2011 met een saldo van ANG 0,4 miljoen en de Kapi-

taaldienst met een negatief saldo van ANG 0,4 miljoen. Ook meerjarig is de 

derde Suppletoire begroting 2011 in evenwicht. 

 

In Tabel 2 worden deze totaalbedragen ontleed in de relevante analyse groot-

heden (in ANG miljoen).  
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Tabel 2. Recapitulatie mutaties 
Omschrijving   2011 2012 2013 2014 
     
Saldo Gewone dienst exclusief 
interestlasten 0,4 - - - 
Investeringen en vermogenso-
verdrachten 

 

-0,4 - - - 
Afschrijvingen  - - - - 

Vermogensoverdrachten  - - - - 
   
Primair saldo (+overschot/-
tekort) 

- - - - 

      
Rentelasten  - - - - 
      
Globaal saldo/ 
Financieringssaldo voor aflos-
singen (+overschot/-tekort) 

- - - - 

      
Aflossing op opgenomen lenin-
gen 

- - - - 

Terug te ontvangen aflossingen 
op uitgegeven leningen 

- - - - 

       
Financieringsbehoefte - - - - 

  
 

Het primair saldo, oftewel het financieringssaldo voor aflossingen exclusief 

rentelasten, verandert niet. Uit Tabel 2 valt te herleiden dat het primair sal-

do ook ongewijzigd blijft.  

 

Vervolgens worden de mutaties op de Gewone Dienst (Tabel 3) en de Kapi-

taaldienst (Tabel 5) nader uitgesplitst en toegelicht (in ANG miljoen). 
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Gewone Dienst 
In Tabel 3 worden de mutaties  op de Gewone dienst ontleed in de voor-

naamste baten en lastencomponenten (in ANG miljoen).  

 

Tabel 3. Mutaties op de Gewone Dienst 
Omschrijving 2011 2012 2013 2014 
      
Baten 0,3 - - - 
Belastingopbrengsten - - - - 
Niet-belastingopbrengsten 0,3 - - - 
     
Lasten -0,1 - - - 
Beloning van personeel 2,4 - - - 
Verbruik goederen en diensten -1,2 - - - 
Afschrijving vaste activa - - - - 
Interest - - - - 
Subsidies - - - - 
Overdrachten -1,1 - - - 
Sociale zekerheid -0,2 - - - 
Andere uitgaven - - - - 
Reserveringen - - - - 

      
Saldo 0,4 - - - 
 
 

Financiële norm Gewone dienst 

De Gewone Dienst in de begroting 2011, inclusief deze suppletoire begroting, 

sluit in 2011 af met een saldo van ANG 90,7 miljoen en neemt af tot circa 

ANG 46,4 miljoen in het jaar 2014.  
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De financiële normen schrijven een sluitende Gewone dienst voor. Het posi-

tieve saldo op de Gewone dienst geeft aan dat voldaan wordt aan deze norm. 

 

 
BATEN 
De mutaties op de baten op de Gewone dienst van de Begroting van het jaar 

2011 bedragen per saldo circa ANG 0,3 miljoen. In Tabel 3 worden de meer-

jarige cijfers weergegeven betreffende de baten. De baten bestaan uit twee 

elementen: 

1. Belastingopbrengsten. 

2. Niet-belastingopbrengsten. 

 

Belastingopbrengsten 

Uit Tabel 3 kan worden afgeleid dat de belastingopbrengsten niet worden 

gewijzigd in deze derde Suppletoire begroting 2011.  
 

Niet-belastingopbrengsten 

De Niet-belastingopbrengsten worden onderverdeeld in de verschillende 

componenten. In Tabel 4 worden de niet belastingopbrengsten in de Begro-

ting 2011, inclusief meerjarenraming voor de periode 2012 – 2014, uitge-

splitst gepresenteerd. 

 
 

Tabel 4. Niet-belastingopbrengsten 
 Omschrijving 2011 2012 2013 2014 
Schenkingen en subsidies - - - - 
Andere inkomsten 0,3 - - - 
waarvan: Dividenden - - - - 

 Licentie rechten Centrale Bank - - - - 
Vergunningen teleccomunicatie - - - - 
Cassinoheffing en speelvergunning - - - - 
Andere verkopen 0,1 - - - 
Vrijval van reserves en voorzienin-

 
0,2 - - - 

Totaal 0,3 - - - 
 

De niet-belastingontvangsten groeien in 2011 incidenteel met circa ANG 0,3 

miljoen. Hiertoe wordt de reserve aangesproken die in het jaar 2010 is ge-

vormd ter dekking van werkzaamheden in het kader van de Taskforce ge-

zondheidszorg. 
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LASTEN 
De lasten in de Suppletoire Begroting 2011, inclusief meerjarenraming, zijn 

onder te verdelen in de volgende categorieën: 

1. Beloning van personeel 6. Overdrachten 

2. Verbruik goederen en diensten 7. Sociale zekerheid 

3. Afschrijving vaste activa 8. Andere uitgaven 

4. Interest 9. Reserveringen 

5. Subsidies  

 

Zoals uit Tabel 3 blijkt nemen de totale lasten in de derde Suppletoire Begro-

ting 2011 per saldo af uit circa ANG 0,1 miljoen (Gewone dienst).  

  
Beloning van personeel 

De beloningen van het personeel zijn gerelateerd aan actieve ambtenaren. De 

raming van de beloningen van het personeel nemen in  de derde suppletoire 

begroting 2011 toe met circa ANG 2,4 miljoen. Deze stijging houdt verband 

met de financiering : 

• van het invullen van vacatures ten behoeve van het bureau plan nasho-

nal di bario. 

• van het verlenging van contracten van young proffesionals . 

• van de salariskosten ten behoeve van Fundashon Kuido Ambulance. 

• van de invulling van vacatures ten behoeve van het Ministerie van Ge-

zondheid, Milieu en Natuur 

• verlaging van de stelpost vacatures ter dekking van de kosten van de 

young proffesionals. 

• verlaging van de post overige salariskosten bij het Ministerie van Onder-

wijs, Wetenschap, Cultuur en Sport ter financiering van vakantieuitke-

ring bij de Stichting Sentro pa Guia Edukashonal. 

 

Verbruik goederen en diensten 

Deze categorie heeft betrekking op materiële lasten. Deze dalen als gevolg 

van budgetneutrale verschuivingen ter dekking van lasten op andere catego-

rieen  waar in de Algemene Beschouwingen op is ingegaan. 
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Overdrachten  

De raming voor sociale zekerheid in de Begroting 2011 ondergaat enkele 

aanpassingen: 

• verschuiving van het Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Wel-

zijn naar het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport op 

in verband met herclassificatie van de lasten ten behoeve van de sociale 

vormingsplicht. 

• verlaging van de post ter financiering van  de salariskosten ten behoeve 

van Fundashon Kuido Ambulance 

 

Sociale zekerheid 

De raming voor sociale zekerheid in de Begroting 2011 wordt verlaagd ter 

dekking van uitgaven ter financieren van uitgaven ten behoeve van het pro-

ject leerplichtbrigade. 

 
 

Kapitaal Dienst 
 

Tabel 5. Mutaties op de Kapitaal Dienst 
  2011 2012 2013 2014 

Lasten 0,4 - - - 
Investeringen en vermogensoverdrach-
ten 0,4 - - - 
Aflossing leningen o/g: - - - - 
- binnenland - - - - 
- buitenland - - - - 
Kapitaalverstrekking overheidsbedrij-
ven - - - - 
  
Baten - - - - 
Vrijgekomen middelen uit afschrijvin-
gen - - - - 
Vermogensoverdrachten - - - - 
Aflossing leningen u/g - - - - 
Nieuwe financiering 
  
Saldo -0,4 - - - 

Opm. Bedragen in miljoen ANG 
 

Investeringen 

Voor investeringen zijn extra voorzieningen getroffen voor in het bijzonder: 

• Kantoor inrchtingen ten behoeve van van het bureau plan nashonal di 

bario. 
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• Vervanging van dienstauto’s ten behoeve van het Kabinet van de gevol-

machtigde Minister van Curacao. 

• Renovatie van portierhuisje voor openbaar VSBO 

• Ter financiering van project leerplichtbrigade. 

• Aanschaf van portierhuisjes ten behoeve van havens van caracasbaai en 

cura buriku. 

In de Algemene Beschouwingen is hierop nader ingegaan. 

 

 

 
Financiële norm Kapitaaldienst 

Het saldo op de Kapitaaldienst verslechtert met circa ANG 0,4 miljoen in 

2011. Ingevolge de financiële normen is een tekort toelaatbaar op de Kapi-

taaldienst, mits dit past binnen de rentelastnorm en de Gewone dienst in 

evenwicht blijft. De rentelastnorm houdt in dat de totale rentelasten in een 

dienstjaar niet meer mogen bedragen dan het bedrag dat overeenkomt met 

5% van de gemiddeld in drie voorafgaande jaren gerealiseerde inkomsten.  

 
Omdat de kapitaaluitgaven ten laste van de Gewone dienst worden gefinan-

cierd en geen beroep wordt gedaan op de beschikbare financieringsruimte in 

de periode 2011 – 2014 is de positie vergeleken met de Begroting 2011 on-

gewijzigd.   

 

Financieringsbehoefte en Financiering 

Het saldo op de Gewone dienst, in combinatie met de afschrijvingen op de 

Kapitaaldienst, zijn toereikend om de kapitaaluitgaven te financieren.  

 

Schuldpositie 

De derde suppletoire begroting 2011 is niet van invloed op de schuldpositie 

van de overheid.  
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Allocatie van de middelen op de Kapitaaldienst 
In de derde Suppletoire Begroting 2011 is een bedrag van ANG 0,4 miljoen 

opgevoerd aan investeringen in 2011. In Tabel 6 wordt de samenstelling 

hiervan gepresenteerd. 

 
Tabel 6. Mutaties op de allocatie van de middelen op de Kapitaaldienst 
  2011 2012 2013 2014 
Gebouwen                         - - - - 
Andere Bouwstructuren            - - - - 
Kantoor Inrichting               0,1 - - - 
Kantoor Apparatuur               - - - - 
Transportmiddelen                0,1 - - - 
Machines&andere Werktuigen    - - - - 
Gecultiveerde Eigendommen      - - - - 
Immateriële Vaste Activa  0,2 - - - 
Gronden & Terreinen              - - - - 
Ondergrondse Eigendommen     - - - - 
Totaal 0,4 - - - 
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III. Begrotingsuitgaven per hoofdstuk 
In dit hoofdstuk wordt kort uiteengezet, welke financiële middelen ter be-

schikking zijn gesteld aan de verschillende ministeries in de derde suppletoi-

re begroting 2011. Het betreffende hoofstuk moet thans een blik geven op de 

verhoudingen tussen de verschillende ministeries en hierdoor een inzicht 

verschaffen waar de prioriteiten, qua financiële middelen, gelegd worden. 

Naast de eerst genoemde functie van dit hoofdstuk, wordt tevens het karak-

ter waarvoor de financiële middelen bestemd zijn binnen de ministeries ge-

schetst. 

  

Gewone dienst 
In Tabel 7 zijn de mutaties op de Gewone dienst uitgaven in de Begroting 

2011 nader uitgesplitst per hoofdstuk gepresenteerd(in ANG miljoen). De in-

deling per hoofdstuk in de Begroting 2011 is als volgt: 

• Een hoofdstuk betreffende de Staatsorganen en overige algemene orga-

nen;  

• Per ministerie een hoofdstuk.  

 

Tabel 7. Mutaties op de Gewone dienst uitgaven per hoofdstuk 
Hoofdstuk  2011 
   
Staatsorganen en overige algemene organen   - 
Ministerie van Algemene zaken  0,1 
Ministerie van Bestuurlijke Planning en Dienstverlening  - 
Ministerie van Justitie  0,1 
Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning  - 
Ministerie van Economische Ontwikkeling  - 
Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en 
Sport  

5,7 

Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn  -5,4 
Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur  0,5 
Ministerie van Financiën  -1,1 
    
Totaal   -0,1 

 
 

Rekening dient gehouden te worden met het feit dat in de begroting van het 

Ministerie van Financiën bedragen gevoteerd zijn, welke niet enkel het opere-

ren van dat ministerie betreffen doch een overheidsbreed karakter hebben. 

Deze bedragen hebben hoofdzakelijke betrekking op:  



Nota van Financiën -14 

• De stelposten ter financiering van de indexering, de periodieke verhoging 

van de salarissen en de invulling van vacatures. 

• De stelposten ter financiering van eventuele prijscompensatie als gevolg 

van de algemene prijsontwikkeling. 

• De rentelasten over de schulden welke uiteraard toe te rekenen zijn aan 

de diverse ministeries. 

• Het budget voor onvoorziene uitgaven. 

• De reservedotatie. 

 

Het beeld verandert wanneer voor deze uitgaven wordt gecorrigeerd. Het re-

sultaat van deze correctie wordt weergegeven in Tabel 8 (in ANG miljoen). 

 

Tabel 8. Mutaties op de Gecorrigeerde Gewone dienst uitgaven per 
hoofdstuk 
Hoofdstuk  2011 
   
Staatsorganen en overige algemene organen  - 
Ministerie van Algemene zaken  0,1 
Ministerie van Bestuurlijke Planning en Dienstverlening  - 
Ministerie van Justitie  0,1 
Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning  - 
Ministerie van Economische Ontwikkeling  - 
Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport  5,7 
Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn  -5,4 
Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur  0,5 
Ministerie van Financiën  - 
Totaal   1,0 
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Kapitaaldienst 
In Tabel 9 zijn de Kapitaaldienst uitgaven in de derde Suppletoire begroting 

2011, inclusief meerjarenraming 2012 – 2014, uitgesplitst per hoofdstuk ge-

presenteerd (in ANG miljoen).  
 

Tabel 9. Mutaties op de Kapitaaldienst uitgaven per hoofdstuk 
Hoofdstuk  2011 
   
Staatsorganen en overige algemene organen  - 
Ministerie van Algemene zaken  0,2 
Ministerie van Bestuurlijke Planning en Dienstverlening  - 
Ministerie van Justitie  - 
Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning  - 
Ministerie van Economische Ontwikkeling  - 
Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport  0,2 
Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn  - 
Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur  - 
Ministerie van Financiën  - 
   - 
Totaal   0,4 

 
Ook op de Kapitaaldienst is in het Ministerie van Financiën een bedrag op-

gevoerd dat niet enkel op het ministerie betrekking heeft maar een over-

heidsbreed karakter heeft. Het gaat om de stelpost voor onvoorziene kapi-

taaluitgaven. Het beeld verandert niet wanneer hiervoor wordt gecorrigeerd.  
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Bijlage 
Deze bijlage is bedoeld om de leesbaarheid van de Nota Financiën te vergro-

ten. Hierin worden de cijfers en de bijbehorende grafische weergaven, syste-

matisch op een rij gezet. Deze legenda moet fungeren als rode draad voor wat 

betreft de cijfers en grafische weergaven gekoppeld aan de hoofdstuk inde-

ling die gehanteerd wordt binnen de Nota van Financiën. 

 

Hoofdstuk II Nota van Financiën Suppletoire Begroting 2011 

 
Tabel 1. Recapitulatie mutaties  
Omschrijving 2011 2012 2013 2014 
Baten      
Saldo Gewone dienst 0,4 - - - 
Baten 0,3 - - - 
Lasten -0,1 - - - 
      
Saldo Kapitaaldienst -0,4 - - - 
Baten - - - - 
Lasten 0,4 - - - 
      
Begrotingssaldo - - - - 
Saldo         
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Tabel 2. Recapitulatie mutaties 
Omschrijving   2011 2012 2013 2014 
     
Saldo Gewone dienst exclusief 
interestlasten 0,4 - - - 
Investeringen en vermogenso-
verdrachten 

 

-0,4 - - - 
Afschrijvingen  - - - - 

Vermogensoverdrachten  - - - - 
   
Primair saldo (+overschot/-
tekort) 

- - - - 

      
Rentelasten  - - - - 
      
Globaal saldo/ 
Financieringssaldo voor aflos-
singen (+overschot/-tekort) 

- - - - 

      
Aflossing op opgenomen lenin-
gen 

- - - - 

Terug te ontvangen aflossingen 
op uitgegeven leningen 

- - - - 

       
Financieringsbehoefte - - - - 

  
 

 

Tabel 3. Mutaties op de Gewone Dienst 
Omschrijving 2011 2012 2013 2014 
      
Baten 0,3 - - - 
Belastingopbrengsten - - - - 
Niet-belastingopbrengsten 0,3 - - - 
     
Lasten -0,1 - - - 
Beloning van personeel 2,4 - - - 
Verbruik goederen en diensten -1,2 - - - 
Afschrijving vaste activa - - - - 
Interest - - - - 
Subsidies - - - - 
Overdrachten -1,1 - - - 
Sociale zekerheid -0,2 - - - 
Andere uitgaven - - - - 
Reserveringen - - - - 

      
Saldo 0,4 - - - 
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Tabel 4. Niet-belastingopbrengsten 
 Omschrijving 2011 2012 2013 2014 
Schenkingen en subsidies - - - - 
Andere inkomsten 0,3 - - - 
waarvan: Dividenden - - - - 

 Licentie rechten Centrale Bank - - - - 
Vergunningen teleccomunicatie - - - - 
Cassinoheffing en speelvergunning - - - - 
Andere verkopen 0,1 - - - 
Vrijval van reserves en voorzienin-

 
0,2 - - - 

Totaal 0,3 - - - 
 

 
Tabel 5. Mutaties op de Kapitaal Dienst 
  2011 2012 2013 2014 

Lasten 0,4 - - - 
Investeringen en vermogensoverdrach-
ten 0,4 - - - 
Aflossing leningen o/g: - - - - 
- binnenland - - - - 
- buitenland - - - - 
Kapitaalverstrekking overheidsbedrij-
ven - - - - 
  
Baten - - - - 
Vrijgekomen middelen uit afschrijvin-
gen - - - - 
Vermogensoverdrachten - - - - 
Aflossing leningen u/g - - - - 
Nieuwe financiering 
  
Saldo -0,4 - - - 

Opm. Bedragen in miljoen ANG 
 

 
Tabel 6. Mutaties op de allocatie van de middelen op de Kapitaaldienst 
  2011 2012 2013 2014 
Gebouwen                         - - - - 
Andere Bouwstructuren            - - - - 
Kantoor Inrichting               0,1 - - - 
Kantoor Apparatuur               - - - - 
Transportmiddelen                0,1 - - - 
Machines&andere Werktuigen    - - - - 
Gecultiveerde Eigendommen      - - - - 
Immateriële Vaste Activa  0,2 - - - 
Gronden & Terreinen              - - - - 
Ondergrondse Eigendommen     - - - - 
Totaal 0,4 - - - 
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Hoofdstuk III Begrotingsuitgaven per hoofdstuk 

 

III.1 Gewone dienst 

Tabel 7. Mutaties op de Gewone dienst uitgaven per hoofdstuk 
Hoofdstuk  2011 
   
Staatsorganen en overige algemene organen   - 
Ministerie van Algemene zaken  0,1 
Ministerie van Bestuurlijke Planning en Dienstverlening  - 
Ministerie van Justitie  0,1 
Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning  - 
Ministerie van Economische Ontwikkeling  - 
Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en 
Sport  

5,7 

Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn  -5,4 
Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur  0,5 
Ministerie van Financiën  -1,1 
    
Totaal   -0,1 

 
Tabel 8. Mutaties op de Gecorrigeerde Gewone dienst uitgaven per 
hoofdstuk 
Hoofdstuk  2011 
   
Staatsorganen en overige algemene organen  - 
Ministerie van Algemene zaken  0,1 
Ministerie van Bestuurlijke Planning en Dienstverlening  - 
Ministerie van Justitie  0,1 
Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning  - 
Ministerie van Economische Ontwikkeling  - 
Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport  5,7 
Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn  -5,4 
Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur  0,5 
Ministerie van Financiën  - 
Totaal   1,0 
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III.2 Kapitaal dienst 

 
Tabel 9. Mutaties op de Kapitaaldienst uitgaven per hoofdstuk 
Hoofdstuk  2011 
   
Staatsorganen en overige algemene organen  - 
Ministerie van Algemene zaken  0,2 
Ministerie van Bestuurlijke Planning en Dienstverlening  - 
Ministerie van Justitie  - 
Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning  - 
Ministerie van Economische Ontwikkeling  - 
Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport  0,2 
Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn  - 
Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur  - 
Ministerie van Financiën  - 
   - 
Totaal   0,4 

 
 



Willemstad, 
 
 
 
 
 
 
MINISTER VAN FINANCIËN; 
 




