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ALGEMENE BESCHOUWING
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INLEIDING 

De onderhavige landsverordening strekt tot wijziging van de Landsverordening 

van de 18de januari 2012 tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor 

het dienstjaar 2012 zoals vastgesteld in de Landsverordening comptabiliteit 

2010.  

 

In het onderhavige ontwerp worden de volgende aanpassingen aangebracht in 

de Begroting 2012: 

 

A. Neerwaartse bijstelling raming belastingopbrengsten  

De neerwaartse bijstelling van de geraamde belastingopbrengsten als gevolg 

van de groeivertraging in 2011.  

 

 

B. Vertraging dekkingsmaatregelen 

In de Begroting 2012 waren dekkingsmaatregelen voorzien die moesten zorgen 

voor een evenwichtige Begroting 2012, ook meerjarig. In de uitvoering van deze 

maatregelen is vertraging ontstaan. De volgende acties zullen worden 

ondernomen om hier verandering in te brengen. 

 

 Personeelslasten  

In de Begroting 2011 en in de Begroting 2012 is voor wat betreft het 

personeelsbeleid vastgelegd dat de personeelslasten zouden dalen als gevolg 

van het natuurlijk verloop. Het beleid op dit terrein houdt in dat 50% van de 

vacatures die ontstaan als gevolg van het natuurlijk verloop niet worden 

ingevuld.  

 

Alle indienstnemingen zijn intussen aangehouden totdat middels uitvoering 

van het in de Begroting 2012 vastgestelde beleid de situatie in het 

personeelsbestand daarmee in overeenstemming wordt gebracht.  

 

Verder zal een commissie – onder het voorzitterschap van het Ministerie van 

Bestuur, Planning en Dienstverlening – een voorstel aandragen met de met 

prioriteit in te vullen vacatures die zullen ontstaan met de uitvoering van 

bovenbedoeld vervangingsbeleid. 
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 Gezondheidszorg  

In de ziektekostensfeer zijn de vertragingen dusdanig, dat er deviaties zijn van 

circa ANG 20 miljoen in 2012, indien de basisverzekering per 1 juli 

geëffectueerd wordt.  

De maatregelen die reeds uitvoeringsrijp zijn zullen daarom zo spoedig 

mogelijk en zo veel mogelijk versneld in uitvoering worden gebracht. Hiermee 

wordt met name gedoeld op de maatregelen ter reductie van de kosten van 

geneesmiddelen die reeds geïmplementeerd kunnen worden. 

 

De oorspronkelijke planning voorzag in de invoering van de basisverzekering 

per 1 april 2012. De planning is thans om uiterlijk 1 juli 2012 de 

basisverzekering in te voeren. Deze vertraagde invoer van de basisverzekering 

heeft tot gevolg dat: 

 tot 1 juli 2012 voorzien moet worden in het budget ter dekking van de nu 

nog bestaande regelingen die drie maanden extra van kracht blijven.  

 de vaste overheidsbijdrage die onderdeel vormt van de basisverzekering 

moet worden verlaagd omdat de basisverzekering drie maanden later wordt 

ingevoerd. 

 

 Dividendbeleid:  

Om meer zekerheid te krijgen in haar ontvangstenramingen, zal gewerkt 

worden aan een plan van aanpak dat erin voorziet dat een minimum aan 

ontvangsten wordt afgedragen aan de overheid door hiervoor in aanmerking 

komende overheidsbedrijven. Dit moet de komende 4 jaar minimaal ANG 25 

miljoen per jaar opleveren. De overheid zal deze taakstelling realiseren, door de 

taakstelling te verdelen over de verschillende daarvoor in aanmerking 

komende overheidsbedrijven. De taakstelling zal afhankelijk zijn van: 

1. De omvang van het vermogen, 

2. De operationele kosten en solvabiliteit van de overheidsbedrijven.  

 

De toebedeelde taakstelling dient beschouwd te worden als een vergoeding die 

de overheidsbedrijven verschuldigd zijn aan de overheid, om als 

overheidsbedrijf haar taken namens de overheid te mogen uitvoeren. Deze 

vergoeding sluit niet automatisch de mogelijkheid van het betalen van 

dividend uit.  
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De wettelijke verankering van dit beleid heeft, door capaciteitsproblemen, 

vertraging opgelopen. Door een herschikking van de prioriteiten zal ervoor 

worden gezorgd dat dit traject voor eind van het jaar wordt afgerond. 

 

De geraamde opbrengsten voor 2012 zullen worden gehaald dankzij 

incidentele meevallers in de sfeer van dividenden. 

 

 Pensioenen 

In de pensioensfeer is het voornemen om de ambtenarenpensioenregeling te 

versoberen. Geconstateerd moet worden dat ook dit traject vertraging heeft 

opgelopen. Gesteld moet worden dat dit niet noodzakelijkerwijs directe 

gevolgen zal hebben voor de Begroting 2012. De wetsteksten tot wijziging van 

de ambtenarenpensioenregeling zullen in de eerste helft van april 2012 in 

procedure worden gebracht, d.w.z. aanbieden aan de SER/GOA en zal worden 

getracht de bespreking daarvan zo spoedig mogelijk te agenderen.  

 

In de algemene pensioensfeer zou de pensioenleeftijd met toepassing van een 

overgangsregeling worden verhoogd. Thans blijken additionele maatregelen 

noodzakelijk te zijn, omdat de situatie in het AOV-fonds aanzienlijk is 

verslechterd vergeleken met de eerder gebruikte cijfers. Deze actuele cijfers 

laten zien dat het beleid, waartoe was besloten en bij Nota van wijziging 

verwerkt was in de Begroting 2012, ontoereikend is om de problematiek in dit 

fonds op te lossen. Vandaar de noodzaak tot het nemen van additionele 

maatregelen. Deze behelzen: een premieverhoging met ingang van 1 januari 

2013 en de voorwaardelijke indexatie van de uitkeringen. 

 

C. Overige 

  De Landsverordening  van de 18de januari 2012 tot vaststelling van de 

Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2012 wordt gewijzigd teneinde 

overige nieuwe beleidskeuzen aan de Staten voor te leggen ter accordering.  

 De materiële -en kapitaallasten worden verlaagd teneinde de neerwaartse 

correctie van de belastingopbrengsten en de verhoging van de lasten door 

de vertraging in de uitvoering van de dekkingsmaatregelen te compenseren. 

 



Algemene Beschouwing-5 
 

Advies Raad van Advies 

De Raad van Advies van Advies heeft bij brief van 23 mei 2012, met nummer 

RA/08-12-LV, advies uitgebracht over het onderhavige ontwerp. Hieronder 

wordt op dit advies ingegaan. 

 

De Raad van Advies van Advies stelt dat het onderhavige adviesverzoek op 12 

april 2012 te hebben ontvangen. Ingevolge artikel 8, eerste lid, van de 

Landsverordening comptabiliteit 2010, dient de Raad van Advies over de 

ontwerpen tot vaststelling en wijziging van een begroting binnen een maand na 

aanbieding te adviseren.  

 

Verder stelt de Raad van Advies, na ontvangst van het adviesverzoek, met een 

beroep op artikel 22 van de Landsverordening Raad van Advies van Advies, de 

Minister van Financiën nadere inlichtingen te hebben verzocht over een drietal 

onderwerpen betreffende het onderhavige ontwerp. Het verzoek is gedaan bij 

brief van 25 april 2012, met nummer RvA no. OV/18-12, op welk verzoek de 

Minister van Financiën bij brief van 8 mei 2012, met nummer 2012/024347, 

heeft gereageerd. Omdat volgens de Raad van Advies het voorgaande van 

invloed is geweest op de termijn waarbinnen voormelde raad kan adviseren, 

brengt de Raad van Advies zijn advies uit op een later tijdstip dan de 

Landsverordening comptabiliteit 2010 voorschrijft. 

 

Op de drie onderwerpen betreffende het ontwerp waarover de Raad van Advies 

bij voornoemde brief van 25 april 2012 aan de Minister van Financiën nadere 

inlichtingen heeft verzocht wordt hieronder nader ingegaan. 

 

1°. Middelen uit de Belastingregeling voor het Koninkrijk (BRK-middelen) 

De Raad van Advies stelt reeds eerder, in het advies van 31 augustus 2011, 

met nummer RvA no. RA/28-11-LV (pagina 3, onderdeel 1.d), betreffende de 

ontwerpbegroting van Curaçao voor het dienstjaar 2012, meer transparantie te 
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hebben verzocht ten aanzien van de reserves en het gebruik daarvan. 

Datzelfde geldt ook voor de besteding van de BRK-middelen. 

 

In de brief van 25 april 2012 heeft de Raad van Advies wederom verzocht 

transparantie te betrachten bij het gebruiken van de reserves en de BRK-

middelen, aldus de Raad van Advies. In genoemde brief stelde de Raad van 

Advies de volgende vragen aan de Minister van Financiën: 

 Wat is het totaalbedrag aan reserves en BRK-middelen dat beschikbaar is 

per 1 januari 2012? 

 Welk deel daarvan is aan diverse projecten gecommitteerd? 

 Welk bedrag is per saldo beschikbaar voor de uitvoering van projecten in 

het dienstjaar 2012 en navolgende dienstjaren?  

 Hoe is de Regering voornemens het nettobedrag te bestemmen? 

 Bestaat de verwachting dat er nog BRK-middelen zullen worden ontvangen 

en wat is daar dan de invloed van op de meerjarenbegroting? 

 

Volgens de Raad van Advies heeft hij uit het antwoord van de Minister van 

Financiën van 8 mei 2012 niet kunnen opmaken wat het totaalbedrag is aan 

reserves en BRK-middelen (dus inclusief de niet bestede bedragen in het 

dienstjaar 2011) dat beschikbaar is per 1 januari 2012, welk deel daarvan 

gecommitteerd is aan diverse projecten, welk bedrag er per saldo beschikbaar 

is voor de uitvoering van projecten in het dienstjaar 2012 en navolgende 

dienstjaren en hoe de Regering het nettobedrag voornemens is te bestemmen. 

Evenmin is volgens de Raad van Advies een totaalbeeld verkregen van de BRK-

middelen die in het dienstjaar 2011 zouden worden besteed, maar vanwege 

onderbesteding in 2011, in het dienstjaar 2012 zullen worden besteed. In het 

antwoord van de Minister van Financiën is volgens de Raad van Advies wel 

aangegeven dat sommige middelen die reeds in het dienstjaar 2011 waren 

gecommitteerd voor bepaalde verplichtingen, waaronder de renovatie van 

“Sentro pro Arte”, in het dienstjaar 2012 weer zullen worden aangesproken 

voor die verplichtingen. 
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Onder verwijzing naar de reactie van de Regering (pagina 3) op het advies van 

het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten van 23 april 2012 op 

het ontwerp, met nummer Cft 201200351, welke de Raad van Advies bij brief 

van de Minister van Financiën van 21 mei 2012, met nummer 0287 RVM, 

heeft ontvangen, blijkt volgens de Raad van Advies dat het totale tekort over 

het dienstjaar 2011 ANG 90 miljoen bedraagt (waarvan ANG 50 miljoen op de 

gewone dienst). Ten aanzien hiervan is volgens de Raad van Advies in de 

memorie van toelichting niets vermeld, hetgeen voormelde raad weinig 

transparant vindt. In voornoemde reactie van de Regering van 23 april 2012 

(pagina‟s 1 en 2) is volgens de Raad van Advies aangegeven dat de dekking van 

het tekort op de gewone dienst in het dienstjaar 2011 in de Landsverordening 

tot vaststelling van de jaarrekening over 2011 zal worden geregeld, en ten laste 

zal komen van de opgebouwde reserves. De Raad van Advies vindt dit een 

reden temeer om een grotere transparantie te betrachten ten aanzien van de 

besteding van de reserves. 

 

De Raad van Advies adviseert de regering in de memorie van toelichting het 

voor de beoordeling van het ontwerp noodzakelijke inzicht te geven in de 

besteding van de BRK-middelen en de reserves, met inachtneming van het 

bovenstaande. 

 

De Regering wil het volgende naar voren brengen. Op 6 april 2011 heeft de 

Regering een beslissing genomen over de bestemming van de meevaller van de 

BRK-middelen in 2010. Deze is ook zodanig verwerkt in de tweede 

landsverordening tot wijziging van de landsverordening tot vaststelling van de 

begroting 2011. De verdelingscategorieën zijn als volgt: 

Reeds verplicht 

a. Betalingsachterstanden/voorziening crediteuren 

b. Onvermijdelijke tegenvallers 2011 

c. Justitiële keten 

 

Noodzakelijk of zeer gewenst 
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a. Buffer risico‟s/weerstandvermogen 

b. Achterstallig onderhoud 

c. Initiële investeringen ten behoeve van dekkingsmaatregelen 

d. Wensen/besluiten Regering 

 

In de bijlage bij de brief van de Minister van Financiën inzake de nadere 

inlichting is de verdeling van de BRK-middelen weergegeven. In onderstaande 

tabel wordt de verdeling nogmaals gepresenteerd. 

 

Het totale bedrag aan meevaller Belasting Regeling Koninkrijk is ANG 192,6 

miljoen. De besteding hiervan zou als volgt zijn: ANG 181,1 miljoen in 2011 en 

ANG 3,9 miljoen per jaar in de periode 2012 tot en met 2014. 

Gewone dienst 2011 2012 2013 2014 Omschrijving 

      

      12        Best. Plann.en Dnstverl.                                                                                                

              120500 Pensioenen                                                                                                           

    4225 APNA Pensioenbijdragen          29.400.000       

Dekking van 

schuld van het 

voormalige 

Eilandgebied 

Curacao aan het 

ambtenarenpen

sioenfonds. 

    4713 Duurtetoeslag            10.000.000       

Dekking van 

claims van 

overheidsNV's.  

         131803 Over.justit.aangelegenhed                                   

    4684 Overige Subsidies & Bijdr.      6.160.000       

Dekking van 

inrichtingsplann

en ter 

verbetering in 

de justitiële 

keten ten 

behoeve van 

onder andere 

het 

Gemeenschappe

lijke Hof van 

Justitie en het 

Openbaar 
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Gewone dienst 2011 2012 2013 2014 Omschrijving 

Ministerie.   

              142202 Autobusdienst                                                                                                        

    4611 Bijdr.&Subsid. Overh.bedr.      1.694.000       

Dekking van 

eenmalige 

bijdrage ter 

vervanging van 

een aantal 

bussen.   

       153800 Ov. Economische Ontwikkel                                                                                            

    4611 Bijdr.&Subsid. Overh.bedr.      9.394.000       

Dekking van 

schulden en 

claims aan CPA 

van het 

voormalige 

Eilandgebied 

Curacao.  

         164001 Secretaris Generaal OWCS                                                                                             

    4682 Bijdr.&Subs.Bijz. Onderwijs     2.079.000       

Dekking van 

betalingsachters

tanden van het 

voormalige 

Eilandgebied 

Curacao aan de 

shoolbesturen.  

      

      

       164901 Overige Gemeensch. Uitgav                                                                                            

    4683 Bijdr.&Subs.Nonprof.instell.    3.850.000 3.850.000 3.850.000 3.850.000 

Dekking 

achterstallig 

onderhoud van 

schoolgebouwen

.  

         165300 Subsidies en bijdragen Sp           
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Gewone dienst 2011 2012 2013 2014 Omschrijving 

    4683 Bijdr.&Subs.Nonprof.instell.    2.039.000       

ANG 1,5 miljoen 

financiert het 

aanleggen van 

de atletiekbaan 

en ANG 0,5 

miljoen dekt 

achterstallig 

onderhoud aan  

het SDK-

complex.  

      

              176101 Sociale Zorg                                                                                                         

    4717 BZV Bijdr. inzake PP-patiënt    1.155.000       

Extra middelen 

ten behoeve van 

het traject ter 

invoering van de 

Nieuwe 

Beloningstructu

ur vanwege 

vertraging die is  

opgelopen in de 

uitvoering 

ervan.  

      

      

              176802 Sociale verzekeringen                                                                                                

    4715 Bijdr. aan 

Gezinshuishoudens    6.391.000       

Dekking 

vanwege de 

vertraging die is 

ontstaan in de 

uitvoering van 

de 

basisverzekering

.  

         187801 Overige uitg. Volksgezond                                   
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Gewone dienst 2011 2012 2013 2014 Omschrijving 

    4683 Bijdr.&Subs.Nonprof.instell.    1.309.000       

Extra dekking 

van het effect 

van de 

vertraging in de 

uitvoering van 

het traject van 

de 

dekkingsmaatre

gel betreffende 

de 

geneesmiddelen. 

      

              199106 Stichting BAB                                               

x   4611 Bijdr.&Subsid. Overh.bedr.       11.550.000       

Dekking extra 

subsidie voor de 

aanschaf van de 

kasregisters.  

      

      INKOMSTEN 

     

      

      153800 Ov. Economische Ontwikkel                                                                                            

    5414 Dividend Uitkeringen            25.000.000       

Op gegeven 

moment is de 

Regerering er 

rekening mee 

gaan houden 

dat er in 2011 

geen dividenden 

zou worden 

ontvangen.  

                                         

             199500 Niet in te delen uitg./in                                                                                            

    5453 Andere Verkopen                 7.700.000       

Met de casino‟s 

is onderhandeld 

om te komen tot 

een voor allen 

aanvaardbare 

regeling. Deze 

voorziening is 

getroffen ter 

dekking van de 

mindere 

inkomsten. 
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Gewone dienst 2011 2012 2013 2014 Omschrijving 

      

        199802 Ov. uitgaven Financ./dekk           

4772 Toevoeg.aan Reserves&Voorz.           24.367.000        

 Deze dotatie 

dient ter 

vorming van 

reserves.  

5483 Vrijval van Reserves & 

Voorzieningen [GD] 181.050.000  3.850.000  3.850.000  3.850.000  

Verwerking van 

de meevaller 

BRK in 2010. 

 

Kapitaaldienst 2011 2012 2013 2014 Omschrijving 

13        Justitie                       

                                                                                                                                                                                                            

 131203 UO Politie Org.en Imm.Cur           

 4924 Machines&andere Werktuigen      4.004.000       

inv.tbv 

implementatie 

Plannen. dekking 

vanuit BRK 

                                         

      16        Gevangeniswezen                         

131600 UO Gevangenisw. Huis van            

 4924 Machines&andere Werktuigen      6.468.000       

inv.tbv 

implementatie 

Plannen. dekking 

vanuit BRK 

                                                                                                                                                                                                       

16        OWCS                           

     

       58        Overige Cultuur en Sport                                                                                                 

  165800 Subs.bijdrage Ov.Cult.&Re                                                                                            

    4913 Gebouwen                        5.390.000       

grootonderhoud 

tbv “Centro Pro 

Arte”. dekking 

vanuit BRK 

      18        Gezondheid, Milieu en 

Natuur   
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 78        Ov. Uitg. Gezondh. 

Mil.Natuur                                                                                            

   187801 Overige uitg. Volksgezond                                                                                            

    4913 Gebouwen                        11.550.000       

ANG 7,0 mln. tbv 

tijdelijke 

poliklinieken en  

ANG 5,0 mln. tbv 

achterstallige 

onderhoud 

ziekenhuis.  

      19        Financiën             

             199106 Stichting BAB                                               

    4913 Gebouwen                        11.550.000       

ANG 11,5 mln. 

Tbv gebouw 

belastingdienst.  

 

 

In 2011 zou ANG 181,1 miljoen worden besteed. Conform de tussenstand in 

de administratie was een bedrag van ruim ANG 52,1 miljoen besteed, zoals 

weergegeven in onderstaande tabel. 

        142202 Autobusdienst                                         

    4611 Bijdr.&Subsid. Overh.bedr.      1.694.000 

eenmalige bijdrage tbv vervanging van een 

aantal bussen. De dekking vanuit  BRK-

middelen  

   

   

           199106 Stichting BAB                                         

   4611 Bijdr.&Subsid. Overh.bedr.       11.550.000 

extra subsidie tbv aankoop van de 

kasregisters. Dekking vanuit brk-middelen. 

   

   

           199501 Onvoorziene uitgaven                                  

    4771 Onvoorziene Uitg.(Begroting)    1.500.000 correctieboeking ivm atletiekbaan 
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INKOMSTEN 

  

   

           153800 Ov. Economische Ontwikkel                             

    5414 Dividend Uitkeringen            25.000.000 

De verwachting is dat er in 2011 geen 

dividenden worden ontvangen. Dekking 

vanuit brk-middelen. 

                                         

                                                                                                                                                                                                         

        199500 Niet in te delen uitg./in                             

   

    5453 Andere Verkopen                 7.700.000 

Thans wordt overlegd met de casino‟s om te 

komen tot een voor allen aanvaardbare 

regeling. Het is waarschijnlijk dat deze 

minder zal opbrengen dan werd beoogd. 
   

   
   

   
   

                                                                                                                                                                                                       

 78        Ov. Uitg. Gezondh. Mil.Natuur                             

   

        187801 Overige uitg. Volksgezond                             

   

    4913 Gebouwen                        4.700.000 

ANG 7,0 mln. tbv tijdelijke poliklinieken en  

ANG 5,0 mln. tbv achterstallige onderhoud 

ziekenhuis.     

   
   

   
   

        199802 Ov. uitgaven Financ./dekk     

   

5483 Vrijval van Reserves & 

Voorzieningen [GD] 52.144.000  meevaller brk middelen 2010 
   

 

Intussen zijn geactualiseerde, voorlopige cijfers van de jaarrekening over 2011 

beschikbaar. De tekorten in de ziektekostenfondsen en tegenvallers in de 

baten zijn verantwoordelijk voor het aanspreken van de reserves voor een 

bedrag van circa ANG 156,4 miljoen. Deze reserves waren voor een belangrijk 

deel gevormd uit de meevaller van BRK-middelen in 2010, zoals blijkt uit de 

balans van de jaarrekening van het Land Curacao van het jaar 2010. 

 

In het jaar 2011 is geen Deelnemingen/dividendbelasting (BRK-middelen) 

ontvangen. Voor 2012 is een opbrengst van ANG 39,6 miljoen geraamd aan 
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Deelnemingen/dividendbelasting in de Begroting 2012. Deze raming heeft 

betrekking op de winstbelasting offshore en is gebaseerd op de realisatiecijfers 

in 2007, 2008 en 2009. De verwachting is echter dat deze inkomstenbron een 

dalende trend zal vertonen aangezien steeds meer bedrijven nieuwe structuren 

opzetten waarbij Curaçao, door de eindigheid van de offshore regeling, steeds 

minder in trek is. Voor de periode 2013 - 2015 wordt uitgegaan van een 

opbrengst van ruim ANG 20 miljoen per jaar. Dit is een behoedzame raming. 

Dus de verwachte BRK-middelen zijn al in de begroting geraamd. Hiernaast 

wordt in het onderhavige ontwerp rekening gehouden met een opbrengst van 

ANG 39,6 miljoen betreffende de middelen die in 2011 niet zijn ontvangen en 

alsnog in 2012 zullen worden ontvangen. 

 

Op grond van de geactualiseerde, voorlopige cijfers van de jaarrekening over 

2011 blijkt dat op de balanspost betreffende reserves per 1 januari 2012 een 

bedrag overblijft van circa ANG 415,9 miljoen. Aangezien de afgelopen twee 

jaren een beroep moest worden gedaan op het vermogen vindt nu een 

herevaluatie plaats van de bestemming van de BRK-middelen.  

Tenslotte merkt de Regering op dat de Staten krachtens artikel 46, lid 2, van 

de Landsverordening Comptabiliteit 2010, samen met ontwerpen tot wijziging 

van de landsverordening tot vaststelling van de begroting voor een bepaald 

dienstjaar uitvoeringsnota‟s ontvangen waarin de Minister van Financiën 

voorlopig verslag doet van het voorafgaande dienstjaar en van het lopende 

dienstjaar (uiterlijk op 15 mei) en vervolgens uiterlijk 15 augustus en uiterlijk 

15 november waarin hij voorlopig verslag doet van het lopende dienstjaar. 

Deze zijn dan ook complementair en voorzien in de informatie en transparantie 

waar de Raad van Advies op doelt. 

 

 

2°. Geraamde belastingopbrengsten 

De Raad van Advies van Advies stelt dat het ontwerp een neerwaartse 

bijstelling van de geraamde belastingopbrengsten inhoudt als gevolg van de 

groeivertraging van de economie in 2011 (Nota van Financiën, pagina 9).  
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Onder verwijzing naar het reeds aangehaalde advies van 31 augustus 2011, 

met nummer RvA no. RA/28-11-LV (pagina 1, onderdeel 1.a), betreffende de 

ontwerpbegroting van Curaçao voor het dienstjaar 2012, waarin voormelde 

raad erop gewezen heeft dat de economische groei van 0.6% voor 2011, waar 

de Regering van uitging in de ontwerpbegroting 2012, hoger was dan de groei 

die door de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten was geprojecteerd, 

hetgeen volgens voormelde raad de overheidsfinanciën in het dienstjaar 2012 

negatief zou kunnen beïnvloeden. 

 

De Raad van Advies heeft in zijn brief van 25 april 2012 aan de Minister van 

Financiën gevraagd van welk economisch groeipercentage is uitgegaan in het 

ontwerp bij de berekening van de belastingopbrengsten voor het dienstjaar 

2012. Daarbij is tevens gevraagd hoe het in het ontwerp gehanteerde 

groeipercentage gezien moet worden ten opzichte vande economische 

groeiprognose van de Centrale Bank voor het dienstjaar 2012. 

 

In zijn brief van 8 mei 2012 antwoordt de Minister van Financiën dat in het 

ontwerp is uitgegaan van een economische groei van -0,1%.  

 

De thans door de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten 

geprognosticeerde economische groei voor het jaar 2012 ligt tussen -0,1% en -

0,6 %, aldus de Raad van Advies. Voormelde raad vraagt zich af in hoeverre 

het realistisch is om in het ontwerp uit te gaan van een economische groei van 

–0,1% en adviseert de Regering in de memorie van toelichting hierop in te 

gaan. 

 

De Regering wil aangeven dat bij de Nota van Wijziging op de ontwerpbegroting 

2012, die door de Staten is geaccoordeerd, is aangegeven dat de Regering de 

batenramingen neerwaarts heeft bijgesteld als gevolg van de hervormingen in 

de gezondheidszorg. De verhoging van de premie en van de premieloongrens in 
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de ziektekosten-sfeer induceren een minder economische groei in 2012 van om 

en nabij 0,7% vergeleken met het oorsronkelijke groeipad van 0,6%. Hierdoor 

wordt uitgegaan van het groeipercentage van -0,1% in 2012.  

 

In het onderhavige ontwerp zijn de batenramingen aangepast naar aanleiding 

van de meest recente cijfers betreffende het jaar 2011. Dit betekent dat 

rekening wordt gehouden met de structurele doorwerking hiervan. Overigens 

wijkt het groeiscenario waar de Begroting 2012 van uitgaat niet af van het 

interval zoals geprojecteerd door de Centrale Bank van Curaçao en Sint 

Maarten voor 2012. De realisatiecijfers in de eerste maanden van 2012 

indiceren dat de batenramingen voor het dienstjaar 2012, rekening houdende 

met de aanpassingen zoals vervat in het onderhavige ontwerp, realiseerbaar 

zijn. Vandaar dat de Regering geen noodzaak ziet om haar de batenramingen 

in dit stadium aan te passen. 

 

 

3°. Tijdsplanning invoering ingrijpende maatregelen 

Volgens de Raad van Advies is in de Begroting 2012 rekening gehouden met 

een aantal dekkingsmaatregelen dat - ook meerjarig - voor een evenwichtige 

begroting moesten zorgdragen. De uitvoering van deze maatregelen is echter 

volgens de Raad van Advies vertraagd. Uit de memorie van toelichting maakt 

de Raad van Advies op dat er een nieuwe planning is gemaakt ter realisering 

van bedoelde maatregelen (onder andere pagina 3 en volgende van de 

Algemene Beschouwingen). De Raad van Advies betwijfelt het echter of de te 

treffen structurele maatregelen zullen worden geïmplementeerd op de 

tijdstippen die daarbij zijn vermeld. Deze twijfel vloeit voort uit het feit dat de 

implementatie van de maatregelen al veel langer op zich laat wachten. Daarop 

heeft de Raad van Advies al gewezen, onder meer in zijn advies van 31 

augustus 2011, met nummer RvA no. RA/28-11-LV (pagina 11). Daarin vroeg 

de Raad van Advies de Regering om zo spoedig mogelijk maatregelen te nemen 

waardoor het jaarlijks aanzuiveren van tekorten ten behoeve van de fondsen 

die door de Sociale Verzekeringsbank worden beheerd, niet meer nodig zou 

zijn. Ook in zijn advies over de ontwerpnota van wijziging op de 
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ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening tot 

vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2012 van 19 

december 2011, met nummer RvA no. RA/41-11-LV (pagina‟s 1 en 2, 

onderdeel 1), heeft de Raad van Advies aangegeven dat in de aan de Raad van 

Advies overgelegde stukken een gedegen tijdsplanning ontbreekt voor wat 

betreft de invoering van een aantal ingrijpende maatregelen waarvan de 

financiële gevolgen wel in voormelde ontwerpnota waren begrepen. 

 

In de brief van 25 april 2012 vraagt de Raad van Advies de Minister van 

Financiën om een tijdsplanning met de bijbehorende gedetailleerde (financiële) 

informatie over de in te voeren maatregelen, in het bijzonder op het gebied van 

de gezondheidszorg, de ambtenarenpensioenregeling, het Ouderdomsfonds en 

het Weduwen - en wezenfonds. Uit de door de Minister van Financiën 

overgelegde tijdsplanning blijkt volgens de Raad van Advies dat de trajecten 

niet - geheel - op schema liggen. Gelet op de mogelijke financiële gevolgen voor 

de Begroting 2012 en het belang om een en ander inzichtelijk te maken, 

adviseert de Raad van Advies de Regering de memorie van toelichting aan te 

vullen met actuele informatie ter zake. 

 

Verder geeft de Raad van Advies aan dat over dit onderwerp in de memorie van 

toelichting bij het ontwerp bijvoorbeeld gesteld is dat de basisverzekering 

ziektekosten per 1 juli 2012 wordt ingevoerd in plaats van 1 april 2012. Om die 

reden wordt in het ontwerp voorzien in een budget ter dekking van de kosten 

verbonden aan de uitvoering van de bestaande regelingen die drie maanden 

extra van kracht zullen blijven. De Raad van Advies stelt in kennis te zijn gesteld 

dat een verzoek van de regering tot advisering over de betreffende 

ontwerplandsverordening op handen is. Gelet op het nog te volgen 

(wetgevings)traject voor de vaststelling van de betreffende landsverordening en de 

uitvoeringsmaatregelen, alsook voor de implementatie van de wettelijke 

regelingen, acht de Raad van Advies de beoogde datum van inwerkingtreding van 

de basisverzekering ziektekosten moeilijk haalbaar. Het staat voor de Raad van 

Advies dan ook niet vast dat het ontwerp en de meerjarenbegroting een 

getrouwe en volledige weergave bevatten van de te realiseren 

beleidsvoornemens in het dienstjaar 2012 en de daaropvolgende dienstjaren. 
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De Regering geeft hierbij de stand van zaken van de dekkingsmaatregelen in 

de gezondheidszorg: 

 

Kosten Geneesmiddelen 

Met de VIPP (Vereniging Importeurs Pharmaceutische Producten) kon 

uiteindelijk niet tot het vaststellen van een convenant worden gekomen. De 

Ministeriële Regeling, waarbij de importmarges worden beperkt is in de 

vergadering van de Raad van Ministers van 25 april vastgesteld. De publicatie 

heeft plaatsgevonden, waarna rekening houdend met de overgangsperiode van 

3 maanden, vanaf medio augustus 2012 de financiële effecten gerealiseerd 

kunnen worden.  

 

Dit betekent dat een belangrijk deel van de geplande bezuinigingen voor wat 

betreft het prijseffect binnenkort met een vertraging van 5 maanden 

gerealiseerd kan worden. De effecten van deze vertraging zijn meegenomen in 

de onderhavige eerste begrotingswijziging.  

 

Ten aanzien van de verlaging van de marges op de fabrieksprijzen bestaat de 

indruk dat niet alle importeurs de fabrikanten al hebben benaderd. De 

importeurs zullen op deze lagere fabrieksprijzen worden afgerekend. Intussen 

wordt een integraal communicatieplan voorbereid, zodat met alle andere 

stakeholders effectief gecommuniceerd kan worden. Vooruitlopend hierop is 

reeds met de nodige communicatieverschaffing gestart. 

 

De overige besparingen, zoals de receptregelvergoeding en het volume effect 

moeten nog gerealiseerd worden. Ook hier zal overleg gevoerd moeten worden 

met de VAE (Vereniging van Apothekers Eigenaren) en de SAC 

(Samenwerkende Apothekers Curaçao). De SAC heeft zich overigens 

aangesloten bij de VAE. De juridische toetsing van verschillende 

wetgevingsproducten wordt momenteel door WJZ uitgevoerd, waarna ze in 
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procedure zullen worden gebracht, dat wil zeggen de Raad van Advies, de Raad 

van Ministers en de Staten in voorkomende gevallen.  

 

In de begroting 2012 is voor het jaar 2012 een besparing van 10% op 

geneesmiddelen verwerkt, als onderdeel van de Basisverzekering. In de 

meerjarenbegroting van Curaçao wordt uitgegaan van een besparing van 

tenminste 28%. Nu wordt uitgegaan van 41,3% besparing, zodat geen 

premieverhoging nodig is. Dit is verwerkt in de eerste begrotingswijziging. 

 

Op 25 januari 2012 heeft de Ministerraad een plan van aanpak “Verlaging 

kosten Geneesmiddelen” vastgesteld, met daarin opgenomen de deadlines en 

mijlpalen voor alle submaatregelen, waaronder ook de introductie van de 

Receptregelvergoeding, die directe financiële effecten met zich kan 

meebrengen. Op 22 februari 2012 heeft de Ministerraad een besluit genomen 

over de wijze van verlaging van de kosten van geneesmiddelen. 

 

Basisverzekering 

Er is een planning opgesteld, waarbij het juridische traject en het 

communicatie traject prioriteit krijgen. Intussen zijn de 

conceptlandsverordening basisverzekering en de landsbesluiten inclusief hun 

toelichting afgerond en ingediend bij de Sociaal Economische Raad. Dit 

betekent dat de invoering van de basisverzekering per 1 september 2012 kan 

geschieden. 

 

Ook is een uitvoeringsovereenkomst tussen de Sociale Verzekeringbank en de 

overheid getekend die de overheveling van de taken van het Bureau 

Ziektekostenvoorzieningen naar de Sociale Verzekeringsbank regelt. 
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Er is inmiddels gestart met het herijken van de berekeningen van het 

dekkingsplan. Hierbij is een actuaris ingeschakeld. De uitkomsten van deze 

exercitie zijn bekend.  

 

Het uitvoeringsorgaan (Sociale Verzekeringbank) zal qua ICT-infrastructuur 

opteren voor een pragmatische oplossing wat onmiddellijke toepassing van het 

stelsel mogelijk maakt. Van de Sociale Verzekeringbank zijn dan ook garanties 

verkregen dat die organisatorisch en qua Informatie en Communicatie 

Technologie en volledig gereed zal zijn om de nieuwe wet uit te voeren.  

 

In financiële zin betekent de vertraging van de introductie van de 

basisverzekering een extra kostenpost van tussen ANG 6 miljoen en ANG 7,5 

miljoen per maand. Hiermee is rekening gehouden in het onderhavige 

ontwerp.  

De stand van zaken van de ombuigingen in de pensioensfeer is als volgt: 

De Raad van Ministers heeft op 9 mei 2012 besloten over het voorstel van de 

commissie herziening Algemene Ouderdomsvoorzieningen, ook voor wat betreft 

de overgangsregeling en het schommelfonds. Het juridische traject zal  begin 

juni 2012 afgrond worden. Daarna moet het geheel ter behandeling naar de 

SER en vervolgens naar de Raad van Advies. Dit betekent dat de invoering van 

de wijziging in de tweede helft van 2012 kan plaatsvinden.  

 

Voor wat betreft de ambtenarenpensioenen ligt het voorstel voor een 

overgangsregeling momenteel ter juridische toetsing bij het juridische 

departement en is in een afrondende fase. Daarna zal definitieve 

besluitvorming in de eerste week van juni 2012 in de Raad van Ministers 

plaatsvinden, waarna het overleg met GOA/SER kan starten. Dit betekent dat 

de invoering van de wijziging in de tweede helft van 2012 kan plaatsvinden. 

 

Voor wat betreft de personeelslasten is de stand van zaken als volgt. 

Momenteel wordt met inbreng van alle ministeries geïnventariseerd waar het 
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overheidspersoneel feitelijk werkzaam is. Bedoeling is dat deze inventarisatie 

wordt gebruikt voor het op elkaar laten aansluiten van Landsverordening 

Ambtelijke Bestuurlijke Organisatie (LABO), businessplannen en begroting. 

De resultaten zijn op 9 mei 2012 voorgelegd aan de Raad van Ministers. Per 

maart 2012 stonden 32 personeelsleden meer op de payroll dan in de 

begroting is geraamd. Bij ongewijzigd beleid worden de salariskosten in 2012 

met zo‟n ANG 3 miljoen overschreden. Daarnaast zijn 168 personeelsleden van 

de voormalige Stichting Beveiligingszorg in overheidsdienst genomen tegen een 

(veel) hoger salaris. Dit betekent een budgettair nadeel van circa ANG 1,4 

miljoen. 

Verder is geconstateerd dat 74 personen non-actief zijn, maar ook dat in het 

restant van dit jaar nog 161 personen pensioengerechtigd zijn of worden, 

waardoor via het 1 op 2 beleid het budgettaire nadeel nog voor een groot deel 

ongedaan gemaakt kan worden, mits de daardoor ontstane vacatures 

grotendeels niet worden ingevuld. 

 

De Raad van Ministers heeft besloten dat de vacaturestop voor externe 

kandidaten wordt gehandhaafd. Hiervan kan worden afgeweken mits 

gemotiveerd kan worden aangetoond dat zulks louter een belang dient, 

namelijk waarborging van de continuïteit van de dienstvoering, waarbij als 

aanvullende voorwaarde geldt dat het formatiebudget toereikend dient te zijn. 

 

Verder dient de begroting van Justitie de overschrijding gecompenseerd te 

worden. Monitoring vindt maandelijks plaats en er worden geen problemen 

voorzien in het realiseren van de gestelde target.  

 

De planning luidt om de in uitvoering zijnde maatregelen in de tweede helft 

van 2012 te implementeren. Gezien de gemaakte vorderingen is dit 

uitvoerbaar, waardoor de Regering acht dat de begroting 2012, inclusief de 

begrotingswijziging in het onderhavige ontwerp, een adequate weergave is van 

de structurele elementen in de overheidsfinanciën. Deze laat dan ook zien dat 

met de implementatie van de besloten en in voorbereiding zijnde 

dekkingsmaatregelen de begroting structureel in evenwicht blijft. 
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De Raad van Advies stelt dat in de memorie van toelichting op het ontwerp 

diverse keren staat dat in de Begroting 2012 bedragen per abuis op een 

verkeerde begrotingspost staan, dat bepaalde kosten per abuis niet zijn 

aangevraagd en nog moeten worden opgevoerd, dat per abuis is ingekort op 

posten, dat de omissies gecorrigeerd moeten worden, dat bepaalde uitgaven 

niet zijn gerealiseerd in 2011, dat er geen dekking voor is aangegeven of dat 

bedragen per abuis niet zijn meegenomen in de Begroting 2012. De Raad van 

Advies stelt zich op grond hiervan moeilijk aan de indruk te kunnen 

onttrekken dat de Begroting 2012 op onderdelen weinig zorgvuldig is 

opgesteld. Verder wordt gewezen op pagina 49, eerste tekstblok van de 

Algemene Beschouwingen waarin substantiële bedragen in het geheel niet 

worden onderbouwd. De Raad van Advies adviseert de regering zorgvuldig na 

te gaan of de ten aanzien van de Begroting 2012 voorgestelde wijzigingen, 

zoals opgenomen in het ontwerp realistisch zijn.  

 

De Regering wil hierbij aangeven dat de meeste wijzigingen betrekking hebben 

op contractuele lasten en anderszins kapitaalvernietiging beogen te 

voorkomen.  

 

Het betreffen overigens correcties van weinig materiële betekenis. Verder dient 

te worden bedacht dat de overheidsbegroting tot stand komt door de interactie 

van het gehele overheidsapparaat. Het is een dusdanig complex proces dat 

omissies niet uitgesloten zijn. Dit is overal ter wereld het geval. Dat neemt niet 

weg dat de Regering zich zal inspannen om deze situaties steeds meer te 

beperken. 

 

De Regering deelt overigens de mening van de Raad van Advies niet dat bij 

pagina 49, eerste tekstblok, van de Algemene Beschouwingen substantiële 

bedragen in het geheel niet worden onderbouwd. Op de Pagina stond de 

volgende toelichting: 
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“De programmakosten in deze functie hebben betrekking op de medische 

kosten van Medeverzekering gezinsleden die opgevoerd worden met circa ANG 

19,5 miljoen. Daarnaast wordt een bedrag van ANG 63,4 miljoen verlaagd door 

vertraging in introductie van de basisverzekering.” 

 

Deze wijzigingen betreffen wijzigingen door vertraging in introductie van de 

basisverzekering. Deze toelichting kan als summier worden opgevat maar moet 

anderszins in combinatie met de overige onderdelen van de memorie van 

toelichting te worden beschouwd. De Raad van Advies verwijst zelf in zijn 

advies naar passages in de memorie van toelichting waar is aangegeven dat de 

budgetten ter dekking van de ziektekosten verbonden aan de uitvoering van de 

bestaande regelingen die eerst drie nu vijf maanden extra van kracht zullen 

blijven verhoogd moeten worden. Daar tegenover staat dat de bedragen die 

geraamd waren voor de nieuwe regelingen die vijf maanden later van kracht 

zullen worden verlaagd moeten worden.  

 

De Raad van Advies constateert dat de materiële- en kapitaallasten van de 

ministeries, hoge colleges van staat en vaste adviescolleges worden verlaagd, 

teneinde de neerwaartse correctie van de belastingopbrengsten en de 

verhoging van de lasten door de vertraging in de uitvoering van de 

dekkingsmaatregelen te compenseren. De Raad van Advies kan uit de 

overgelegde stukken bij het adviesverzoek niet opmaken of hierover is 

afgestemd met de direct betrokkenen. De Raad van Advies onderkent het 

belang van het streven naar de gewenste structurele verbetering van de 

overheidsfinanciën, maar is van mening dat het korten op begrotingsposten op 

een gebalanceerde wijze moet gebeuren en in ieder geval in overleg met de 

direct betrokkenen. Daarom adviseert de Raad van Advies de Regering bij het 

korten op begrotingsposten rekening te houden met het bovenstaande.  

 

De Regering tekent aan dat de balans hierin blijkt uit de bijdrage van elke burger 

en instantie in de gemeenschap. De Regering zal verder voor zover van 

toepassing in het vervolg rekening houden met de opmerking van de Raad van 

Advies.  
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De Raad van advies geeft puntsgewijst commentaar op de Algemene 

Beschouwing en Nota van Wijziging: 

 

1. De Algemene Beschouwingen 

 

a. Personeelslasten 

Op pagina 11, voorlaatste tekstblok van de Nota van Financiën, staat volgens de 

Raad van Advies dat de daling van de personeelslasten van ANG 2,2 miljoen, 

grotendeels verband houdt met de reclassificatie van de lasten in het Ministerie 

van Financiën. Op pagina 3 van de Algemene Beschouwingen staat evenwel 

volgens de Raad van Advies dat de personeelslasten dalen als gevolg van het 

natuurlijk verloop omdat 50% van de vacatures die daardoor ontstaan niet 

worden ingevuld. De Raad van Advies adviseert genoemde teksten met elkaar in 

overeenstemming te brengen. 

 

De Regering geeft aan dat de tekst op pagina 3 van de Algemene beschouwing 

het personeelsbeleid weergeeft. Daar wordt aangegeven dat in het 

personeelsbeleid dat is verwerkt in de Begroting 2012 is vastgelegd dat de 

personeelslasten zouden dalen als gevolg van het natuurlijke verloop. Het beleid 

op dit terrein houdt in dat 50% van de vacatures die ontstaan als gevolg van het 

natuurlijke verloop niet worden ingevuld. Verder wordt de stand van zaken 

gegeven. 

 

De toelichting op pagina 11 van de Nota van Financiën betreft een specifieke 

toelichting op het herclassificeren van een bedrag van personeel naar materieel.  

 

Deze opmerking vormt voor de Regering geen aanleiding voor het aanpassen van 

het onderhavige ontwerp. 
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b. Dividendbeleid 

De Raad van Advies stelt dat in de toelichting op de geraamde 

dividendopbrengsten voor het dienstjaar 2012 is aangegeven dat deze gehaald 

zullen worden dankzij incidentele meevallers (pagina 5, eerste tekstblok). De 

Raad van Advies adviseert aan te geven over welke meevallers het gaat. 

 

De Regering merkt op dat de vertraging in het dividendbeleid voor 2012 op 

incidentele basis voor een gedeelte zal worden gedekt door een vordering van 

de aandeelhouders op UTS N.V. Door UTS N.V. is inmiddels de incidentele 

afdracht van ANG 11,7 miljoen op basis van de meerwaarde van de aandelen 

erkend. Vervolgafspraken worden gemaakt over het moment dat deze gelden 

daadwerkelijk zullen worden afgedragen in 2012. 

 

Daarnaast wordt verwacht dat CAH N.V. een dividend uitkeert van in totaal 

ANG 2,5 miljoen in 2012. Het restant zal worden opgebracht via afromen van 

overtollige middelen door toepassing van balansnormering op een groep 

overheidsentiteiten, niet zijnde overheids-n.v.‟s, zijnde Stichting 

Overheidsaccountant Bureau, Stichting Kadaster en Openbare Registers, 

Bureau Telecommunicatie en Post en Bureau Intellectuele Eigendommen. 

 

c. Nieuwe beleidskeuzes 

Onder “E. Overige” staat dat de Begroting 2012 wordt gewijzigd teneinde overige 

nieuwe beleidskeuzes ter goedkeuring aan de Staten voor te leggen, aldus de 

Raad van Advies. Voormelde raad adviseert in de Algemene Beschouwingen 

nader toe te lichten welke de nieuwe beleidskeuzes zijn.  

 

De Regering geeft aan dat in de algemene beschouwing per hoofdstuk de nieuwe 

beleidskeuzes worden toegelicht. Deze opmerking vormt voor de Regering geen 

aanleiding voor verder commentaar of een aanpassing van het onderhavige 

ontwerp. 
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d. Posten Kapitaaldienst Algemeen beheer Algemene Zaken 

Er is volgens de Raad van Advies een aanvullend bedrag van ANG 450.000 

begroot ten behoeve van het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister voor groot 

onderhoud aan kantoorpanden en de ambtswoning. De Raad van Advies 

adviseert in de Algemene Beschouwingen aan te geven wat het totaalbedrag is 

dat hiervoor is begroot voor de dienstjaren 2011 en 2012.  

 

De Regering geeft aan dat in de Begroting 2011 en de Begroting 2012, zoals 

vastgesteld, geen bedrag is begroot voor groot onderhoud aan kantoorpanden en 

de ambtswoning ten behoeve van het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister.  

 

e. Ministerie van Economische Ontwikkeling 

Zowel de directe- als de indirecte belastingopbrengsten nemen volgens de Raad 

van Advies in het dienstjaar 2012 structureel af als gevolg van stagnatie in de 

economische groei in het jaar 2011 (Nota van Financiën, pagina 9). In de 

Algemene Beschouwingen komt dit ook aan de orde.  

 

Gezien het bovenstaande verwacht de Raad van Advies dat de Regering met 

nieuwe initiatieven komt die erop gericht zijn de economische bedrijvigheid te 

stimuleren en daarmee de opbrengsten voor de overheid te verhogen. De Raad 

van Advies constateert evenwel dat er nauwelijks materiële wijzigingen of nieuwe 

economische initiatieven zijn genoemd in het onderdeel “Ministerie van 

Economische Ontwikkeling”  van de Algemene Beschouwingen. Ook in het 

ontwerp zijn geen bedragen gebudgetteerd voor nieuwe economische initiatieven.  

 

Reeds eerder heeft de Raad van Advies erop gewezen dat de toelichting op het 

hoofdstuk van het Ministerie van Economische Ontwikkeling heel summier is 

hoewel daaruit juist moet blijken welke beleidskeuzes ten grondslag liggen aan 

de gebudgetteerde bedragen (advies van de Raad van Advies van 31 augustus 

2011, met nummer RvA no. RA/28-11-LV, pagina‟s 3, eerste tekstblok en 7, 

laatste tekstblok). 
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De Raad van Advies adviseert de regering in de Algemene Beschouwingen toe te 

lichten welke initiatieven op welke termijn genomen zullen worden om de 

economie te stimuleren. 

De Regering geeft de volgende aan: 

 

Binnenlands Macro Economisch beleid  

 

Het binnenlandse macro economisch beleid berust op drie pillaren, te weten:  

1. Het waarborgen van macro economische stabiliteit,  

2. het stimuleren van sectoren met hoge toegevoegde waarde en  

3. de versterking van de economische structuur en/of verbetering van 

het ondernemers klimaat 

 

De Minister van Economische Ontwikkeling samen met zijn Ministerie is op 

alle drie beleidsterreinen actief en heeft in relatieve korte tijd verschillende 

activiteiten en studies en beleidsactiviteiten op gang gezet.  

 

Macro economische stabiliteit 

 

Het Ministerie is samen met andere stakeholders van start gegaan met het 

opstellen van een Duurzame Economische Strategie voor het land Curaçao. 

Gedurende het proces wordt vooral aandacht besteed aan studie van de 

verschillende sectoren met als doel sectoren te identificeren waar het land 

Curaçao haar economie op zal moeten baseren. De economische structuur van 

het land wordt ook geanalyseerd met als doel de structuur van de economie te 

versterken en de concurrentiepositie van Curaçao te verbeteren. 

  

Het Ministerie besteedt ook veel aandacht aan instrumenten die ingezet 

worden om de ontwikkeling van de economie en sectorale ontwikkelingen te 

kunnen monitoren. Naast de al jaren gebruikte model “Curalyse” zal het 

Ministerie een aantal modules bouwen om de ontwikkelingen en de 

economische effecten van de Logistieke sector in beeld te brengen.  
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Het toeristische model “Turistica” wordt eveneens uitgebreid ingezet en door 

het bouwen van een Luchthaven module wordt het Ministerie in staat gesteld 

om de bezetting en de capaciteit van de luchthaven te monitoren.  

 

Een energiemodule is ook een van de instrumenten die het Ministerie aan het 

bouwen is welke de ontwikkeling van olieprijzen op de energieprijs en de 

invloed op de economische groei zal koppelen aan de vraag naar elektriciteit. 

Hierdoor zal de overheid in staat zijn om mogelijke tekorten aan energie door 

economische groei tijdig te signaleren.  

 

Stimuleren van sectoren met hoge toegevoegde waarde 

 

Het stimuleren van sectoren met hoge toegevoegde waarde is van groot belang 

voor het scheppen van arbeidsplaatsen en de zorg voor een relatieve hoge 

levenstandaard voor de locale bevolking. Het bevorderen van sectoren met 

hoge toegevoegde waarde gaat gepaard met het toepassen van innovatie 

binnen de sectoren en het bevorderen van kenniseconomie. Dit impliceert dat 

de werkgevers over hoogwaardige kennis dienen te beschikken en dat de 

werknemers over kwalitatief hoog onderwijs en opleidingen dienen te genieten. 

 

Op dit terrein is in het afgelopen anderhalf jaar door de Minister en zijn 

Ministerie verschillende initiatieven ontplooid. In verschillende sectoren zijn 

out of the box activiteiten en beleidsinitiatieven ontwikkeld. O.a.: 

 

Luchthaven  

Het masterplan Hato Airport city zal moeten zorgdragen voor de ontwikkeling 

van de terreinen rond de luchthaven met innovatieve en “out of the box” 

activiteiten. Met name het project Space Experience Curaçao zal Curaçao 

internationaal positioneren en zal een bijdrage leveren aan de ontwikkeling 

van de economie met hoogwaardige ondernemingsactiviteiten en niche 

toerisme.  

 

Zeehaven 

Een nieuw havenbeleid is thans in ontwikkeling. Dit beleid is gericht op het 

signaleren van de niche markten binnen het havengebied dat Curaçao en zal 

de kans bieden om meerdere activiteiten te ontplooien binnen de haven die het 
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hub concept dienen te bevorderen. Een paar van de mogelijkheden die reeds 

gesignaleerd zijn in de eerste bevindingen is de mogelijkheden om de ferry 

verbinding tussen Curaçao, Venezuela, Aruba, Bonaire en Suriname te 

initiëren. Hiermee is het “One ticket Multiple destinations” project een stap 

dichterbij gekomen. 

 

De ontwikkeling van de Curaçaose Drydock Maatschappij - CDM tot een 

multifunctionele scheepsreparatie bedrijf behoord ook tot een van de 

mogelijkheden die gesignaleerd zijn in het havenbeleid dat in de maak is. De 

scheepbouwactiviteiten gecombineerd met een bedrijfsschool die ten dienste 

moet zijn van het gehele Caribische gebied zal verdere invulling geven aan het 

hub concept van het land Curaçao. 

 

In dit beleid zal ook naar de mogelijkheden gekeken worden voor 

“transshipment” activiteiten, een rol dat Curaçao kan vervullen voor de 

bestaande routes als ook voor mogelijke nieuwe routes waar Curaçao als hub 

zou kunnen fungeren. 

 

Jachthavens worden in de primaire bevindingen van het havenbeleid ook 

aangekaart als zijnde een sector waar Curaçao vanwege haar geografische 

positie uit de orkaanzone uitstekende kansen biedt voor verdere ontplooiing 

hiervan. 

 

 

Toerisme 

 

Op het gebied van toerisme is door de Minister verschillende activiteiten 

verricht ter bevordering van de sector tot een “high added value” sector. Los 

van het ondertekenen van een open sky overeenkomst met Canada en het 

aantrekken van verschillende luchtvaartmaatschappijen zoals Copa, Air 

Canada, Air Berlin die voor de nodige toeristische activiteiten zullen 

zorgdragen is ook aandacht besteed aan medisch toerisme. 

 

Op dit gebeid wordt door het ministerie een beleid ontwikkeld die als doel heeft 

het faciliteren van instellingen, die van dienst kunnen zijn aan het medisch 

toerisme, om zich op het eiland te vestigen. Dit zal het medische product voor 
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het eiland kunnen verbeteren alsook het uitbreiden van meerdere diensten ten 

behoeve van de lokale bevolking.  

 

Op het gebied van Transnational Education, eveneens een “high value added” 

sector, wordt ook binnen het ministerie aandacht besteed aan het aantrekken 

van buitenlandse studenten om in Curaçao te komen studeren.  

 

 

Internationale visserij  

 

Een van de kansrijke sectoren waar naar oordeel van de Minster en zijn 

ministerie grote potentie ligt ter bevordering van deze sector tot een van de 

economische pillaren van ons land is de internationale visserij. Het toekennen 

van licenties/quota aan buitenlandse visserijbedrijven die onder ons vlag 

vissen vangen biedt grote exportmogelijkheden en genereert deviezen voor ons 

land. Het Ministerie is begonnen met het formuleren van een beleid en 

eveneens is het ministerie begonnen met het nemen van de nodige stappen om 

over te stappen tot een volledig lidmaatschap van een aantal conventies w.o. 

ICCAT, die de mogelijkheid biedt voor een hogere quota. 

 

 

Economische structuur versterking en verbetering ondernemers klimaat  

 

Op dit gebied heeft het Ministerie redelijke stappen ondernomen ter 

verbetering van het ondernemers klimaat als ook de versterking van de 

economische structuur. 

 

Mededingingbeleid 

Het Ministerie heeft een mededingingsbeleid met bijbehorende wet en 

regelgeving opgesteld. Dit beleid beoogd eerlijke concurrentie te bevorderen die 

zal moeten leiden tot een welvarend land. In het opgestelde 

mededingingsbeleid is eveneens aangegeven dat de het eiland van tussen de 

0.3 en 0.8 %.  

 

Red tape 
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In het kader van het elimineren van onnodige barrières voor de ondernemers 

is door het Ministerie stappen ondernomen om de duur van de aanvraag en 

het in ontvangst nemen van de vestigingsvergunning te reduceren tot 2 a 4 

weken afhankelijk van de soort vergunning. Hiermee is een belangrijke stap 

genomen om de red tape om te zetten in “red carpet” voor de ondernemers.  

 

Centralisatie van vergunningen 

 

Een vervolg stap die het ondernemers klimaat van Curaçao zal verbeteren is 

het centraliseren van de vergunningen. Het centraliseren van alle 

vergunningen stelt de ondernemer in staat bij één loket om een vergunning 

aan te vragen. Hierdoor zal de dienstverlening enorm verbeteren. De 

werkzaamheden bij het Ministerie aangaande deze versterkingsactiviteit van de 

economische structuur bevinden zich in een ver gevorderde stadium. 

 

 

f. Subsidie non-profit instellingen 

De Raad van Advies leest dat de post “Subsidie non-profit instellingen” 

structureel wordt verhoogd met NAf. 426.000 ter financiering van het project 

“Publieke Toiletten”, conform de beslissing van de regering. In de memorie van 

toelichting is de noodzaak hiervan en daarmee de keuze voor het structureel 

beschikbaar stellen van deze gelden voor dit project volgens de Raad van Advies 

niet onderbouwd.  

 

De Raad van Advies adviseert in de memorie van toelichting de noodzaak van de 

structurele verhoging van de post “Subsidie non-profit instellingen” voor de 

financiering van het project “Publieke Toiletten”, toe te lichten. 

De Regering geeft de volgende toelichting aan: 

De publieke toiletten zijn onderdeel van de hygiëne in “Punda” en “Otrabanda”. 

Hierdoor is het project geïnitieerd om de publieke toiletten te renoveren en te 

blijven onderhouden. Het renoveren en onderhoud is begroot op Naf 426.000. 
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De reden voor de verhoging van de post subsidie non profit instellingen was 

omdat de renovatie en onderhoud van de publieke toiletten onder leiding van 

de Stichting Jeugd Volwassen Bemiddelings- en Service Bureau zou vallen. 

Na nader onderzoek heeft de Regering besloten dat er een openbare 

aanbesteding gehouden zal worden voor de renovatie en onderhoud van de 

publieke toiletten in “Punda” en “Otrabanda”. 

De stichting heeft namelijk aangegeven niet meer geïnteresseerd te zijn in het 

renoveren en onderhouden van de publieke toiletten.  

In de begroting is deshalve rekening gehouden met een bedrag van ANG. 

231.000 ipv ANG 426.000 die beschikbaar wordt gesteld voor de publieke 

toiletten. 

De structurele dekking hiervoor is gehaald uit de post van 187500.4468 

Veterinaire zaken. Voorheen (voor 10-10-10) toen veterinaire zaken een bedrijf 

was hadden ze diverse kosten zoals betaling aan SOAB, betaling aan 

Financiën, Betaling aan diverse accountantsbureaus die onder de post 4468 “ 

andere specifieke goederen en diensten” geboekt werden. Na 10-10-10 is 

Veterinaire zaken een uitvoerende dienst waardoor de bovengenoemde kosten 

die rond Naf. 430.000 uitkomen, wegvallen. Dit zorgt voor een structurele 

dekking om het onderhoud van de publieke toiletten voor een lange termijn te 

kunnen garanderen.  

 

3. Nota van Financiën 

a. Tabel 2. Recapitulatie Begroting 2012 inclusief eerste suppletoire begroting 

(pagina 5) 

In de bovengenoemde tabel op pagina 5 zijn volgens de Raad van Advies de 

wijzigingen ingevolge het ontwerp meegenomen in de “Lasten” van het “Saldo 

Gewone Dienst”, maar niet in de “Baten”. De Raad van Advies adviseert de 

wijzigingen ingevolge het ontwerp alsnog te verwerken in de “Baten” van 

genoemde tabel.  
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De Regering kan de opmerking van de Raad van Advies niet plaatsen. De baten 

zijn verwerkt in Tabel 2. Recapitulatie Begroting 2012 inclusief eerste suppletoire 

begroting. Deze opmerking vormt voor de Regering geen aanleiding voor verder 

commentaar of een aanpassing van het onderhavige ontwerp. 

 

b. Financieringsbehoefte (pagina 17) 

In het eerste tekstblok op pagina 17 leest de Raad van Advies dat de 

financieringsbehoefte in de periode 2012 – 2015 ANG 350,5 miljoen bedraagt, 

zijnde het bedrag voor de financiering van de bouwkosten ten behoeve van een 

nieuw ziekenhuis. Uit de tabel onder “Functie 78 Overige uitgaven 

volksgezondheid” maakt de Raad van Advies echter op dat de totale kosten van 

het project Nos Hospital Nobo, dus het Bouwfonds Nos Hospital Nobo, het 

Sanerings- en het Egalisatiefonds, inclusief de bouwrente, NAf. 385,6 miljoen 

bedragen.  

 

Gelet op de omvang van de totale kosten voor het project Nos Hospital Nobo is de 

Raad van Advies van mening dat de voor dit project bestemde bedragen expliciet 

moeten worden vermeld en worden toegelicht. De Raad van Advies adviseert de 

Regering in de memorie van toelichting te specificeren wat de omvang is van de 

financieringsbehoefte, zoals vermeld in Tabel 3 op pagina 4 van de Nota van 

Financiën, en toegespitst op het Bouwfonds Nos Hospital Nobo, het 

Saneringsfonds en het Egalisatiefonds.  

 

De Regering geeft aan dat per abuis niet overal de juiste bedragen vermeld staan 

in de toelichting. De Regering geeft hieronder een duidelijke toelichting op de 

fondsen van de kapitaaldienst en zal deze ook in de Memorie van toelichting 

corrigeren. Tevens wordt in afwijking van het eerste concept, waarin de 

kapitaaluitgaven ten behoeve van de bouw van het nieuwe ziekenhuis deels 

gefinancierd zouden worden door jaarlijkse minder reservedotaties, uitgegaan 

van integrale financiering op de kapitaalmarkt van de kapitaaluitgaven voor de 

bouw van het nieuwe ziekenhuis.  
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“Kapitaaldienst (uitgavcen) 

- Bouwfonds Nos Hospital Nobo 

In de Suppletoire begroting is het verwachte investeringstempo van de totale 

stichtingskosten, dus incl. voorbereidings- en directiekosten, grond, 

apparatuur (deels al in Sehos / poli in gebruik te nemen) ICT en onvoorzien, 

die samen ANG 350,5 miljoen bedragen, verwerkt en worden gedekt uit de 

exploitatie van Nos Hospital Nobo. Dit bedrag is over 4 jaar verdeeld 

conform het bestedingstempo opgegeven door SONA. 

 

Alle investeringen met een economisch en/of maatschappelijk nut worden 

in beginsel geactiveerd en daarna afgeschreven bij ingebruikname. Bij een 

investering waarbij de uitvoering over meerdere jaren loopt (zoals in dit 

geval de bouw van het ziekenhuis), wordt rekening gehouden met "rente 

tijdens de bouw". Dit betekent dat rente wordt berekend als het 

(uitvoerings)krediet een boekwaarde heeft per 1 januari. De rente is in 

principe gelijk aan de financieringskosten (rente en eventuele andere 

kosten) van de voor dit doel specifiek aangetrokken én (doorgaans) in 

termijnen op te nemen financiering.  

 

De bouwrente wordt bijgeschreven op het (totale) bedrag van de investering. 

De bijgeschreven rente vormt derhalve uiteindelijk een onderdeel van de 

totale "kostprijs" van de investering. De totale investering (kostprijs!) zal - op 

het moment van ingebruikname van actief - worden afgeschreven op basis 

van de te verwachten (economische) gebruiksduur. Deze afschrijvingskosten 

vormen weer een belangrijk onderdeel van de jaarlijks terug te verdienen 

(door te berekenen) kosten waarop de (gebruikers)tarieven (of door te 

berekenen huurprijs) dienen te worden/zijn gebaseerd, welke in principe 

kostendekkend (zullen) moeten zijn. 

 

Ergo, de "rente tijdens de bouw" is derhalve een component van de 

uiteindelijke kostprijs van de investering, welke gedurende de gebruiksduur 

in principe dient te worden "terugverdiend" door middel van het vaststellen 

van kostendekkende tarieven of huurprijs". 
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Verder is een bedrag van ANG 35,1  miljoen opgenomen voor de dekking van 

de investeringskosten van de Sanering- en Egalisatiefonds en infrastructuur 

ten behoeve van Nos Hospital Nobo. 

 

Dus in totaal wordt op de kapitaaldienst een bedrag van ANG 385,6 miljoen 

opgenomen ten behoeve van Nos Hospital Nobo. 

 

“Financieringsbehoefte en Financiering (Kapitaaldienst inkomsten) 

In deze suppletoire begroting bedraagt de financieringsbehoefte in de 

periode 2012 – 2015 circa ANG 385,6 miljoen. Er is een totaal bedrag van 

ANG 385,6 miljoen opgenomen voor de financiering van de bouwkosten 

(inclusief infrastructuur) ten behoeve van Nos Hospital Nobo. Dit bedrag is 

over 4 jaren verdeeld conform het voorgenomen bestedingstempo. De 

kapitaallasten (rente + afschrijving/aflossing) worden gedekt uit de 

exploitatie van het nieuwe ziekenhuis.” 

 

In onderstaand tabel wordt dit samengevat weergegeven: 

Omschrijving 2012 2013 2014 2015 Totaal 

Gewone Dienst 3,2 4,5 18,3 17,7 43,7 

Kapitaaldienst 86,0 107,2 166,2 26,2 385,6 

-Bouwfonds 70,0 85,0 160,0 15,5 330,5 

-Bouwrente 1,8 3,7 3,7 3,7 12,9 

-Sanering en Egalisatiefonds 14,2 18,5 2,5 7,0 42,2 

Totaal uitgaven 89,2 111,7 184,5 43,9 429,3 

  

    

  

Geldlening 86,0 107,2 166,2 26,2 385,6 

Financiering t.l.v. reserves 3,2 4,5 18,3 17,7 43,7 

Totaal Inkomsten 89,2 111,7 184,5 43,9 429,3 
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c. Mutaties op niet-belastingopbrengsten (pagina 8) 

In de voorlaatste tekstblok op pagina 8 staat volgens de Raad van Advies dat de 

niet-belastingopbrengsten worden verondersteld te groeien. Daarbij is onder 

andere rekening gehouden met de beschikbare relevante realisatiecijfers over de 

eerste maanden van het jaar 2011. De Raad van Advies adviseert de regering uit 

te gaan van geactualiseerde realisatiefcijfers.  

 

De Regering wil hierbij aangeven dat de niet-belastingopbrengsten in 2012 

incidenteel groeien en in de drie jarige periode die de meerjarenbegroting 

bestrijkt door voornamelijk het aanspreken van de reserves. Verder wordt 

opgemerkt dat per abuis in de toelichting was vermeld dat voortgebouwd is op 

de beschikbare relevante realisatiecijfers over de eerste maanden van het jaar 

2011. De juiste verwijzing is de eerste maanden van het jaar 2012. 

 

d. Opbrengsten uit grondbelasting (pagina 9) 

Uit tabel 6 (Mutaties op de belastingopbrengsten) op pagina 9 leidt de Raad van 

Advies af dat de opbrengsten uit grondbelasting meerjarig dalen, hoewel het 

aantal objecten ten aanzien waarvan grondbelasting wordt geheven, naar de 

mening van de Raad van Advies, waarschijnlijk juist zal toenemen. De Raad van 

Advies adviseert de regering in de memorie van toelichting te motiveren waarom 

de opbrengsten uit grondbelasting meerjarig dalen. 

 

De Regering merkt op dat het hier een aanpassing betreft van de raming aan het 

in 2011 bereikte niveau wat van structureel wordt aangenomen. Voor de periode 

2013 - 2015 wordt voortgebouwd op het in 2012 te bereiken structurele niveau 

en rekening gehouden met de conjunctuursensibiliteit van de indirecte 

belastingen. 

 

Concluderend geeft de Raad van Advies de Regering in overweging de 

ontwerplandsverordening tot wijziging van de ontwerplandsverordening tot 

vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2012 bij de Staten in te dienen, 

nadat met vorenstaande opmerkingen rekening zal zijn gehouden. 
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In de hierna volgende hoofdstukken wordt concreet ingegaan op het beleid wat 

betrekking heeft op de afzonderlijke beleidsterreinen en wordt waar nodig nader 

ingegaan op het advies van de Raad van Advies aangaande het onderhavige 

ontwerp. Teneinde de overzichtelijkheid te verbeteren wordt hier vorm aan 

gegeven met behulp van een markering in de linker zijlijn. 

 

De Raad van Advies van Advies heeft bij brief van 27 september 2012, met 

nummer RA/26-12-LV, advies uitgebracht over het onderhavige ontwerp. 

Hieronder wordt op dit advies ingegaan. 

De Raad van advies brengt naar voren dat reeds eerder, in de brief d.d. 25 

april 2012 en in het advies van 23 mei 2012, RvA no. RN08-12-LV (pagina 2) 

over het ontwerp van de Eerste Suppletoire begroting 2012, de Raad meer 

transparantie heeft verzocht ten aanzien van de besteding van de BRK-

middelen. In het door de Raad van Ministers op 6 april 2011 geaccordeerde 

Beslisdocument van de Minister van Financiën d.d. 10 februari 2011 was 

vermeld welke bestemmingen aan het beschikbare bedrag van NAf. 192,6 

miljoen aan BRK-middelen gegeven zal worden. 

 

Het is voormelde Raad niet bekend in hoeverre deze voornemens ook in 2011 

en 2012 zijn gerealiseerd. Het is naar de mening van de Raad gewenst dat de 

regering geactualiseerde informatie over de besteding van de BRK-middelen 

geeft. Dit kan geschieden in een staat die betrekking heeft op de periode vanaf 

31 december 2010 waarin wordt aangegeven wat het totaalbedrag is aan BRK-

middelen en welk deel daarvan per dienstjaar is gebruikt ter dekking van de in 

dat dienstjaar bestede bedragen. In deze staat dient volgens voormelde raad 

ook het beschikbaar bedrag voor de besteding in het dienstjaar 2012 en 

eventueel navolgende dienstjaren tot uitdrukking te komen alsmede waar de 

regering voornemens is dit saldo aan te besteden. Zolang een dergelijke staat 

niet beschikbaar is, zal geen totaalbeeld kunnen worden verkregen van de 

besteding van de BRK-middelen, aldus voormelde raad. 

De Raad van Advies adviseert de regering in de toelichting op de ontwerpnota 

van wijziging hoger bedoelde staat op te nemen. 
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In onderstaande tabel wordt de aanwending van de meevaller van de BRK 

middelen die in 2010 zijn ontvangen die betrekking hadden op het jaar 2009, 

weergegeven. In 2011 zijn er geen BRK middelen ontvangen. In 2012 is een 

bedrag van € 19 miljoen ontvangen. Deze ontvangen BRK-middelen die 

betrekking hebben op het jaar 2010 zijn beclaimd. Dit bedrag is op een 

geblokkeerde rekening bij de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. In 

de begroting 2012 is een totaal bedrag van ANG 58,6 miljoen opgenomen. In 

de meerjarenbegroting  2013 is een jaarlijks bedrag van ANG 20,0 miljoen 

opgenomen.  

 
 

    
       

BRK 2010   217,7 

koersverschil 2010   -12,2 

koersverschil 2011   -6,5 

Totaal restant BRK   199,0 

      

Tekort 2010 Land Curaçao   51,2 

Tekort 2011   166,3 

waaronder de volgende projectenzijn gefinancieerd:     

-vervanging van een aantal bussen bij autobusdienst 1,7   
-een extra subsidie aan BAB voor de aankoop van de 
kasregisters 11,6   

-groot onderhoud atletiekbaan 1,5   
-Bijdrage aan Sehos ten behoeve van achterstallig 
onderhoud 4,7   

Totaal tekort   217,5 

      

Nog te dekken door overschotten 2014 en 2015   18,5 

 

Ingevolge artikel 14, tweede lid, van de Landsverordening comptabiliteit 2010 

dient de begroting zowel per hoofdstuk als per functie te worden toegelicht. 

Deze bepaling in samenhang met artikel 46, vierde lid, van genoemde 

landsverordening brengt naar het oordeel van de Raad van Advies met zich 

mee dat in ieder geval in de toelichting bij de ontwerpnota van wijziging wordt 

gespecificeerd welke begrotingsposten zijn geschrapt en welke 

begrotingsposten zijn verhoogd dan wel verlaagd en wat de reden daarvoor is. 
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Naar de mening van voormelde raad heeft de regering in onvoldoende mate 

hieraan voldaan. Hierdoor is het verrichten van een gedegen beoordeling van 

de ontwerpnota van wijziging door de Raad van Advies enigszins bemoeilijkt. 

De Raad van Advies adviseert de regering de toelichting op de ontwerpnota van 

wijziging aan te vullen met inachtneming van het bovenstaande. 

 

De Regering geeft aan dat de Algemene Beschouwing conform het voorstel van 

de Raad van Advies is aangevuld. 

 

 

 

De Raad constateert veel onvolkomenheden in het cijfermatige gedeelte van de 

Algemene Beschouwingen. De Raad van advies adviseert de Regering 

voomoemde en eventueel andere onvolkomenheden die in het cijfermatige 

gedeelte van de toelichting op de ontwerpnota van wijziging voorkomen te 

herstellen. 

 

De Regering geeft aan dat de Algemene Beschouwing conform het voorstel van 

de Raad van Advies is aangepast. 

 

 

De Raad van Advies constateert dat een toelichting op tabel "98. Overige 

Financiele en Algemene dekkingsmiddelen" ontbreekt. De Raad van advies 

adviseert de Regering genoemde tabel in de Algemene beschouwingen toe te 

lichten. 

 

De Regering wil hierbij aangeven dat het tabel "98. Overige Financiele en 

Algemene dekkingsmiddelen"  al is voorzien van een toelichting. Voor de 

volledigheid citeert de Regering de toelichting hierop. “Doordat de kosten ten 

behoeve van het bouwen van het nieuwe ziekenhuis afgevoerd worden uit de 

begroting 2012 wordt de reservedotatie ook niet meer aangesproken.” 

 
De Raad van advies geeft aan dat in het onderdeel "Financiele norm Gewone 

dienst" wordt aangegeven dat de gewone dienst in de Begroting 2012 afsluit 

met een negatief saldo van ANG 15,9 miljoen. Gezien tabel "5. Mutatie op 
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Gewone Dienst" bedraagt het saldo van de mutaties op de gewone dienst, 

genoemd in die tabel, en niet het saldo op de gewone dienst ANG 15,9 miljoen. 

De Raad van Advies adviseert de regering voornoemd onderdeel van de Nota 

van Financien aan te passen met inachtneming van het bovenstaande. 

 

De Regering geeft aan dat de Nota van Financiën conform het voorstel van de 

Raad van Advies is aangepast. 

 

Concluderend geeft de Raad van Advies de Regering in overweging de 

ontwerpnota van wijziging op de ontwerplandsverordening tot wijziging van de 

landsverordening tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2012 (nota 

van wijziging op de eerste suppletoire begroting 2012) niet bij de Staten in te 

dienen, dan nadat met vorenstaande opmerkingen rekening zal zijn gehouden. 

 

Advies College financieel toezicht 

De Regering reageert als volgt op het advies van het College financieel toezicht 

van 23 april 2012 (Cft201200351) over de landsverordening tot wijziging van 

de landsverordening tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2012. 

Hierbij wordt de structuur van dat advies aangehouden. 

 

Het College financieel toezicht constateert dat de tijdsplanning van de in de 

begroting 2012 aangekondigde maatregelen vertraging heeft opgelopen en dat 

het voorlopige (negatieve) resultaat van de begroting 2011 niet is verwerkt in 

de voorliggende begrotingswijziging. Tegelijkertijd wordt in de 

begrotingswijziging voorgesteld om nieuwe langjarige budgettaire 

verplichtingen aan te gaan. Hierdoor treedt niet de gewenste structurele 

verbetering op van de overheidsfinanciën, maar juist een verslechtering.  

 

Het College financieel toezicht is van mening dat alle aandacht en regie moet 

gaan naar het structureel gezond maken van de begroting. De voorliggende 

begrotingswijziging komt hier onvoldoende aan tegemoet en biedt bovendien 

geen oplossing voor het tekort op de gewone dienst, dat in 2012 zal ontstaan. 

Het College financieel toezicht geeft op basis van artikel 11, lid 1, van de 
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Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten, een negatief advies op 

de voorgestelde begrotingswijziging. 

 

De Regering merkt hierover het volgende op.  

De Regering kan zich niet vinden in de stelling van het College financieel 

toezicht dat niet is voorzien in de dekking van het negatieve saldo op de 

Gewone dienst in het dienstjaar 2011. De dekking daarvan hoort niet in dit 

ontwerp thuis. De dekking zal in de landsverordening tot vaststelling van de 

jaarrekening over 2011 worden geregeld. Zoals reeds aan het College financieel 

toezicht is gecommuniceerd zal dit ten laste van de opgebouwde reserves 

gebeuren. 

 

De onderhavige landsverordening tot wijziging van de landsverordening tot 

vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2012 strekt er onder meer toe 

te voorzien in de vertragingen en afwijkingen die zijn ontstaan ten opzichte van 

de beleidsplannen in de vastgestelde begroting voor het dienstjaar 2012. De 

compensatie hiervoor is aangewezen.  

 

De Regering houdt verder vast aan de uitvoering van de noodzakelijke 

beleidsinspanningen teneinde de overheidsfinanciën structureel in evenwicht 

te brengen. 

 

 

Verdere procedure 

Het College financieel toezicht verwijst naar artikel 42 van de 

Landsverordening Comptabiliteit 2010 welke bepaalt dat de onderhavige 

begrotingswijzing uiterlijk 15 mei 2012 bij de Staten dient te worden 

ingediend. Conform artikel 11, lid 2, van de Rijkswet financieel toezicht 

Curaçao en Sint Maarten dient het advies van het College financieel toezicht 

met de begrotingswijziging mee te worden gezonden, aldus het College 
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financieel toezicht. Na vaststelling van de begrotingswijziging dient deze 

onmiddellijk voorgelegd te worden aan het College financieel toezicht om een 

definitief advies conform artikel 12 van de Rijkswet financieel toezicht Curaçao 

en Sint Maarten op te stellen. In dit verband brengt het College financieel 

toezicht, onder verwijzing naar zijn eerdere brief van 10 februari 2012, in 

herinnering dat deze wettelijke procedure in 2011 niet gevolgd is. De 1ste, 2de 

en 3de begrotingswijziging betreffende 2011 zijn niet aan het College financieel 

toezicht voorgelegd terwijl dat volgens artikel 12 van de Rijkswet wel verplicht 

is voor zover de BW‟s zijn vastgesteld.  

 

De Regering constateert dat de 1ste en 2de suppletoire Begroting 2011 

inderdaad nog niet zijn ingediend bij het College financieel toezicht en zal het 

binnenkort alsnog daarheen doen leiden. De Regering zal voortaan ervoor zorg 

dragen dat, zodra deze wijzigingnen door de Staten goedgekeurd worden, die 

aan het College financieel toezicht worden voorgelegd. De Regering wil wel 

hierbij opmerken dat de 3de suppletoire begroting nog niet in de het openbaar 

door de Staten is behandeld. 

 

Toelichting 

1. Gewone dienst 

Het College financieel toezicht merkt op dat uit de voorlopige realisatiecijfers 

over 2011 blijkt dat het afgelopen jaar zal worden afgesloten met een 

omvangrijk tekort, voornamelijk als gevolg van tekorten in het ZV-fonds. In de 

vierde uitvoeringsrapportage werd nog uitgegaan van een overschot op de 

gewone dienst van ANG 8 miljoen en een tekort op de kapitaaldienst van bijna 

ANG 40 miljoen, aldus het College financieel toezicht. Inmiddels is duidelijk 

dat ook op de gewone dienst een tekort is opgetreden van ongeveer ANG 50 

miljoen. Dit brengt het totale tekort over 2011 op ANG 90 miljoen. Het tekort 

op de Gewone dienst dient volgens het College financieel toezicht krachtens 

artikel 18 van de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten 

gecompenseerd te worden in 2012. De Regering heeft, volgens het College 

financieel toezicht, in de begrotingswijziging aangegeven dat de definitieve 

jaarrekening van het ZV-fonds nog niet beschikbaar is en dat daarom het 
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recent naar voren gekomen tekort in het ZV-fonds niet is meegenomen in de 

begrotingswijziging. Naar het oordeel van het College financieel toezicht had de 

Regering, wetende dat er een aanzienlijk tekort bestaat in het ZV-fonds, dit nu 

al mee moeten nemen in de eerste begrotingswijziging.  

 

De Regering deelt de mening van het College financieel toezicht, op dit punt 

niet. Bij de opmaak van de Jaarrekening 2011 van het Land Curacao, waarbij 

de eventuele tekorten van de collectieve sector ook meegenomen dienen te 

worden, zal de Regering een duidelijk beeld krijgen van de eventuele 

structurele financiële gevolgen zijn voor de begroting 2012. Deze gevolgen 

zullen worden meegnomen in de tweede Landsverordening tot wijziging van de 

Landsverordening tot vaststelling van de begroting 2012 meegenomen worden, 

voor zover deze nog niet zijn meegenomen in de eerste Landsverordening tot 

wijziging van de Landsverordening tot vaststelling van de begroting 2012. 

Specifiek dient te worden aangegeven dat thans een meer definitief beeld 

bestaat in de tekorten op het ZV-fonds in 2011. Zoals hierboven is 

aangegeven, zal het negatieve saldo in het dienstjaar 2011 in de 

landsverordening tot vaststelling van de jaarrekening over 2011 worden 

geregeld. Zoals reeds aan het College financieel toezicht is gecommuniceerd zal 

dit ten laste van de opgebouwde reserves gebeuren. 

 

Het College financieel toezicht heeft twijfels of de structurele doorwerking van 

de belastingtegenvaller 2011 (ANG 88 miljoen) in voldoende mate is verwerkt 

in de begrotingswijziging.  

 

In de onderhavige begrotingswijziging is de raming van de 

belastingsopbrengsten met circa ANG 21 miljoen verlaagd. Het beeld in de 

belastingopbrengsten is thans als volgt: 
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Realisatie Realisatie Begroting 1ste 

wijziging 

Begroting 

 Omschrijving 2011 Q1 2012 

 

2012 2012 2012 na 

wijziging 

Directe belastingen 701,6 243,9 722,3 7,4 729,7 

Loon- en  inkomstenbelasting 503,1 139,3 494,7 -8,4 486,3 

Winstbelasting 198,5 104,6 188,0 -3,2 184,8 

Deelnemingen/dividendbelasting 0,0 0,0 39,6 19,0 58,6 

       

Indirecte belastingen 711,1 185,7 779,2 -9,0 770,2 

Omzetbelasting 311,9 87,9 394,6 -7,6 387 

Invoerrechten 180,4 40,4 173,2 2,7 175,9 

Accijnzen 101,2 13,0 94,7 0,2 94,9 

- Bijzonder invoerrechten op 

benzine 
67,0 4,2 60,3 - 60,3 

-Accijns op Bier 11,3 3,3 12,7 0,9 13,6 

-Accijns Tabaksartikelen 10,2 3,6 11,5 -0,7 10,8 

-Accijns gedistilleerd 12,7 1,8 10,2 - 10,2 

Grondbelasting 26,1 5,4 32,3 -3,3 29 

Motorrijtuigenbelasting 39,3 24,6 38,0 - 38 

Overdrachtsbelasting 18,3 5,6 19,9 - 19,9 

Overige 33,9 8,8 26,5 -0,9 25,6 

       

Totaal 1.412,7 429,7 1.501,5 -1,6 1499,9 

 

Opgemerkt dient te worden dat de realisatie van bijzonder invoerrechten op 

benzine in het eerste kwartaal van 2012 achterloopt. Dit is te verklaren 
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doordat Curoil de inkomsten over de maanden januari en februari nog niet in 

landskas heeft gestort. Dit zal in het tweede kwartaal geschieden conform 

opgave van Curoil. 

 

In 2011 en in het eerste kwartaal van 2012 zijn de BRK-opbrengsten niet door 

Nederland overgemaakt. Als hiervoor wordt gecorrigeerd, dan blijkt dat in de 

Begroting 2012 wordt uitgegaan van opbrengsten van circa ANG 1.441,3 

miljoen. In 2011 was de realisatie ca. ANG 1.412,7 miljoen. Dit komt overeen 

met een nominale groei van circa 2,0%, terwijl de verwachte inflatie 2,1% 

bedraagt. Hiermee vinden de ramingen van de belastingopbrengsten perfecte 

aansluiting bij een reële krimpaanname in de Begroting 2012 van 0,1%. De 

Regering ziet geen aanleiding om uit te gaan van een nog negatiever 

groeiscenario. 

 

Het College financieel toezicht betreurt het dat zijn verzoek van 16 maart 2012 

(kenmerk 201200231) om een update van de vierde uitvoeringsrapportage op 

te stellen niet gehonoreerd is. Volgens het College financieel toezicht blijkt uit 

de aanwezige, maar nog niet in de begrotingswijziging verwerkte informatie, 

dat de begroting 2012 per saldo niet sluitend is en dus niet voldoet aan de 

normen zoals genoemd in artikel 15 van de Rijkswet financieel toezicht 

Curaçao en Sint Maarten. 

 

De Regering merkt op dat mondeling aan het College financieel toezicht is 

gecommuniceerd (in het technische tweewekelijkse overleg) dat een bijgewerkte 

vierde uitvoeringsrapportage op 15 mei 2012 zal worden aangeboden. 

Krachtens artikel 42 van de Landsverordening comptabiliteit 2010 doet de 

Minister van Financiën op die datum voorlopig verslag van het voorafgaande 

dienstjaar aan de Staten. De datum van 15 mei voor het voorlopig verslag van 

het voorafgaande dienstjaar, vloeit voort uit de in artikel 20 van de 

Landsverordening comptabiliteit 2010 gestelde datum van 30 april waarop de 

jaarrekening over een dienstjaar wordt opgemaakt. Deze datum ligt twee 

maanden na de in artikel 3, lid 4, van de Landsverordening comptabiliteit 

2010 gestelde “sluitingsdatum” van 1 maart, waarop oplevering van goederen 
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en diensten ten laste van het voorgaande jaar mag plaatsvinden. Het financiële 

beeld over het voorgaande dienstjaar moet dus op hoofdlijnen op 30 april 

bekend zijn, aangezien er dan geen boekingen meer mogen plaatsvinden op 

het voorgaande dienstjaar, anders dan correctieboekingen. Een termijn van 

twee weken is dan benodigd om hierover een voorlopig verslag op te stellen, 

vooruitlopend op de formele jaarrekening, die conform artikel 49 van de 

Landsverordening comptabiliteit 2010 vóór 1 september door de Minister van 

Financiën wordt opgesteld. 

 

Overigens stelt het College financieel toezicht dat de zorgwekkende situatie 

door een incidentele inzet van reserves slechts gedeeltelijk aan het oog is 

onttrokken. Immers de incidentele ontvangsten uit 2010 uit hoofde van de 

Belastingregeling van het Koninkrijk, zijn in 2011 ook al aangewend om 

tegenvallers te dekken en achterstallig onderhoud te plegen. Door deze 

incidentele dekking ten bedrage van ANG 150 miljoen, worden structurele 

problemen in de begroting van Curacao aan het oog onttrokken. Nu 

incidentele meevallers met deze omvang zich niet meer zullen voordoen, is het 

volgens het College financieel toezicht meer dan ooit noodzakelijk maatregelen 

te nemen om de begroting structureel sluitend te maken. 

 

De Regering kan zich niet vinden in deze conclusies c.q. analyses van het 

College financieel toezicht. De reserves die met de BRK-middelen over het jaar 

2010 zijn gevormd worden conform het besluit van de Regering ingezet voor 

het realiseren van enkele beleidskeuzes.  Daarnaast worden die ingezet ter 

tijdelijke overbrugging totdat de dekkingsmaatregelen in uitvoering zijn 

genomen. Deze zijn ook inzichtelijk gemaakt in de begroting. 

 

De planning luidt thans om deze uiterlijk 1 september 2012 te implementeren. 

Gezien de gemaakte vorderingen is dit uitvoerbaar, waardoor de Regering acht 

dat de begroting 2012, inclusief deze begrotingsswijziging, een adequate 

weergave is van de structurele elementen in de overheidsfinanciën. Deze laat 

dan ook zien dat met de implementatie van de besloten en in voorbereiding 

zijnde dekkingsmaatregelen de begroting structureel in evenwicht blijft. 
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2. Gezondheidszorg en oudedagsvoorziening 

Het College financieel toezicht  brengt naar voren dat het op 10 februari 2012 

een voorzichtig positief advies heeft uitgebracht op de vastgestelde begroting 

2012 (Cft 201200072). Het advies was voorzichtig positief omdat er veel risico‟s 

in de begroting aanwezig waren. Om de lange termijn houdbaarheid van het 

zorg- en sociale zekerheidsstelsel veilig te stellen, dienden op zeer korte 

termijn ingrijpende hervormingen te worden doorgevoerd in de 

gezondheidszorg en de oudedagsvoorziening. Gebeurt dat niet, dan loopt 

volgens het College financieel toezicht het tekort in de gezondheidszorg op tot 

ANG 4,5 miljard; het tekort in de oudedagsvoorzieningen tot ANG 4 miljard. 

Ondertussen blijkt dat de geraamde tekorten in het AOV-fonds nog hoger 

waren dan in eerste instantie gevreesd (circa ANG 60 miljoen meer). Om de 

meerjarige tekorten te kunnen dekken, stelde de Regering volgens het College 

financieel toezicht een ambitieus programma voor. Het College financieel 

toezicht stelt in zijn voorzichtig positieve advies te hebben geconstateerd dat 

een zeer strakke implementatie van de plannen van aanpak en tijdschema‟s 

vereist is. Bovendien stelt het te hebben aangedrongen op een unaniem 

politiek commitment en een strakke regie. 

 

Uit de concept begrotingswijziging 2012 blijkt volgens het College financieel 

toezicht nu dat de voorgestelde tijdschema‟s voor de structurele hervormingen 

niet gehaald worden. Er wordt uitgegaan van een vertraging met drie maanden 

ten aanzien van de maatregelen in de gezondheidszorg. Het College financieel 

toezicht signaleert wederom dat dit erg ambitieus is; niet alleen de wettelijke 

trajecten moeten nog doorlopen worden, ook de hele implementatie en het 

opzetten van de uitvoering moet nog plaats vinden. Een verdere vertraging ligt 

in de rede en dus ook in de tussentijd oplopende tekorten op de gewone 

dienst, volgens het College financieel toezicht. 
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Conform de begrotingswijziging leidt de 3 maanden vertraging van de 

Basisverzekering tot ANG 44 miljoen extra medische kosten, de premie 

medeverzekering gezinsleden tot ANG 19,5 miljoen extra en FZOG tot ANG 5,3 

miljoen extra lasten in 2012. Hier tegenover staat een lagere vaste 

overheidsbijdrage van ANG 63,4 miljoen, aldus het College financieel toezicht. 

 

De Regering onderschrift de stelling dat er sprake is van een ambitieus plan en 

onderkent dat er enige vertraging is opgetreden. De Regering heeft de planning 

aangepast waarbij de invoering van de basisverzekering per 1 september 2012 

zal plaatsvinden.  

 

3. Nieuw ziekenhuis 

Volgens het College financieel toezicht blijkt uit de begrotingswijziging dat de 

Regering voornemens is om de begroting te belasten met omvangrijke extra 

uitgaven uit hoofde van de bouw van een nieuw ziekenhuis (cumulatief ANG 

385 miljoen). In lijn met zijn eerdere advisering, is het College financieel 

toezicht van mening dat er eerst zicht moet zijn op structureel gezonde 

overheidsfinanciën voordat de begroting meerjarig met nieuwe 

uitgavenvoornemens belast gaat worden. Ook de exploitatie van het nieuwe 

ziekenhuis zelf, zal niet kostendekkend zijn zonder structurele maatregelen in 

de gezondheidszorg. Doorvoering van de basisverzekering, maatregelen op het 

terrein van de geneesmiddelen en de specialistische zorg en indexering van 

tarieven zijn allen zaken die de exploitatie van het ziekenhuis beïnvloeden. Op 

dit moment is niet duidelijk of deze maatregelen doorgevoerd gaan worden en 

of zij de gewenste kostenbeheersing tot gevolg zullen hebben.  

 

De Regering deelt de mening van het College financieel toezicht op dit punt 

niet. Het project om te komen tot een nieuw ziekenhuis is financieel grondig 

onderzocht en is zelfs aan een second opinion door een onafhankelijk derde 

onderworpen. De uitkomsten van dat onderzoek zijn duidelijk: het nieuwe 

ziekenhuis zal na een eerste periode, waarin het operationeel saldo negatief is, 

kostendekkend zijn en financieel in staat zijn de financieringslasten van het 

nieuwe ziekenhuis te dragen. Als zodanig deelt de Regering de mening van het 
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College financieel toezicht niet dat het nieuwe ziekenhuis de begroting extra 

belast.  

 

Verder benadrukt de Regering dat in de business case van het nieuwe 

ziekenhuis van de bezuinigingsmaatregelen in de zorgsector enkel de 

indexeringsregeling op dit resultaat van invloed is. Die zal worden 

doorgevoerd. Bewust zijn de overige dekkingsmaatregelen niet betrokken in de 

business case wat het juist robuuster maakt: met de doorwerking ervan zal 

het operationeel saldo van het nieuwe ziekenhuis alleen maar verbeteren. 

 

4. Overige risico‟s 

Het College financieel toezicht geeft aan dat naast de vertragingen op het 

terrein van de gezondheidszorg er ook nog geen maatregelen zijn genomen op 

het terrein van het dividendbeleid en dat het voorgenomen personeelsbeleid 

nog niet in uitvoering is genomen. Ten aanzien van de oudedagsvoorzieningen 

heeft volgens het College financieel toezicht de Regering ondertussen 

principebesluiten genomen, maar het wetgevingsproces is nog niet van start. 

De invoering per 1 januari 2013 is hierdoor nog lang niet zeker. Tot slot is er 

volgens het College financieel toezicht ook nog geen vervolg gekomen op de 

waarschuwingen van de vermogenstekorten van een aantal overheidsNV‟s. De 

risico‟s die het College financieel toezicht signaleert in de reactie op de vierde 

uitvoeringsrapportage 2011 beliepen in de vele honderden miljoenen op korte 

termijn en stuctureel meer dan ANG 1 miljard. In de reactie op de vierde 

uitvoeringsrapportage geeft het College financieel toezicht aan dat een 

grondige analyse onderdeel uit behoort te maken van de eerste 

begrotingswijziging 2012. In de onderhavige begrotingswijziging geeft de 

Regering volgens het College financieel toezicht hier geen gehoor aan. Voor een 

juiste beoordeling van de begrotingswijziging is een integraal overzicht echter 

wel noodzakelijk. Het College financieel toezicht gaat er daarom van uit dat in 

de definitieve versie van de begrotingswijziging deze analyse wel wordt 

opgenomen. 
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De Regering geeft hieronder puntsgewijs een reactie op de opmerkingen van 

het College financieel toezicht.  

 

De stand van zaken van de ombuigingen in de gezondheidszorg is: 

 

Kosten Geneesmiddelen 

Met de VIPP (Vereniging Importeurs Pharmaceutische Producten) kon 

uiteindelijk niet tot het vaststellen van een convenant worden gekomen. De 

Ministeriële Regeling, waarbij de importmarges zullen worden beperkt is in de 

vergadering van de Raad van Ministers van 25 april vastgesteld. De publicatie 

heeft plaatsgevonden, waarna rekening houdend met de overgangsperiode van 

3 maanden, vanaf medio augustus 2012 de financiële effecten gerealiseerd 

kunnen worden.  

 

Dit betekent dat een belangrijk deel van de geplande bezuinigingen voor wat 

betreft het prijseffect binnenkort met een vertraging van 5 maanden 

gerealiseerd kan worden. De effecten van deze vertraging zijn meegenomen in 

de onderhavige eerste begrotingswijziging.  

 

Ten aanzien van de verlaging van de marges op de fabrieksprijzen bestaat de 

indruk dat niet alle importeurs de fabrikanten al hebben benaderd. De 

importeurs zullen op deze lagere fabrieksprijzen worden afgerekend. Intussen 

wordt een integraal communicatieplan voorbereid, zodat met alle andere 

stakeholders effectief gecommuniceerd kan worden. Vooruitlopend hierop is 

reeds met de nodige communicatieverschaffing gestart. 

 

De overige besparingen, zoals de receptregelvergoeding en het volume effect 

moeten nog gerealiseerd worden. Ook hier zal overleg gevoerd moeten worden 

met de VAE (Vereniging van Apothekers Eigenaren) en de SAC 

(Samenwerkende Apothekers Curaçao). De SAC heeft zich overigens 

aangesloten bij de VAE. De juridische toetsing van verschillende 
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wetgevingsproducten wordt momenteel door WJZ uitgevoerd, waarna ze in 

procedure zullen worden gebracht, dat wil zeggen de Raad van Advies, de Raad 

van Ministers en de Staten in voorkomende gevallen.  

 

In de begroting 2012 is voor het jaar 2012 een besparing van 10% op 

geneesmiddelen verwerkt, als onderdeel van de Basisverzekering. In de 

meerjarenbegroting van Curaçao wordt uitgegaan van een besparing van 

tenminste 28%. Nu wordt uitgegaan van 41,3% besparing, zodat geen 

premieverhoging nodig is. Dit is verwerkt in de eerste begrotingswijziging. 

 

Op 25 januari 2012 heeft de Ministerraad een plan van aanpak “Verlaging 

kosten Geneesmiddelen” vastgesteld, met daarin opgenomen de deadlines en 

mijlpalen voor alle submaatregelen, waaronder ook de introductie van de 

Receptregelvergoeding, die directe financiële effecten met zich kan 

meebrengen. Op 22 februari 2012 heeft de Ministerraad een besluit genomen 

over de wijze van verlaging van de kosten van geneesmiddelen. 

 

Basisverzekering 

Er is een planning opgesteld, waarbij het juridische traject en het 

communicatie traject prioriteit krijgen. Intussen zijn de 

conceptlandsverordening basisverzekering en de landsbesluiten inclusief hun 

toelichting afgerond en ingediend bij de Sociaal Economische Raad. Dit 

betekent dat de invoering van de basisverzekering per 1 september 2012 kan 

geschieden. 

 

Ook is een uitvoeringsovereenkomst tussen de Sociale Verzekeringbank en de 

overheid getekend die de overheveling van de taken van het Bureau 

Ziektekostenvoorzieningen naar de Sociale Verzekeringsbank regelt. 
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Er is inmiddels gestart met het herijken van de berekeningen van het 

dekkingsplan. Hierbij is een actuaris ingeschakeld. De uitkomsten van deze 

exercitie zijn bekend.  

 

Het uitvoeringsorgaan (Sociale Verzekeringbank) zal qua ICT-infrastructuur 

opteren voor een pragmatische oplossing wat onmiddellijke toepassing van het 

stelsel mogelijk maakt. Van de Sociale Verzekeringbank zijn dan ook garanties 

verkregen dat die organisatorisch en qua Informatie en Communicatie 

Technologie en volledig gereed zal zijn om de nieuwe wet uit te voeren.  

 

In financiële zin betekent de vertraging van de introductie van de 

basisverzekering een extra kostenpost van tussen ANG 6 miljoen en ANG 7,5 

miljoen per maand. Hiermee is rekening gehouden in het onderhavige 

ontwerp. 

 

De stand van zaken van de ombuigingen in de pensioensfeer is: 

De Raad van Ministers heeft op 9 mei 2012 besloten over het voorstel van de 

commissie herziening Algemene Ouderdomsvoorzieningen, ook voor wat betreft 

de overgangsregeling en het schommelfonds. Het juridische traject zal begin 

juni 2012 afgrond worden. Daarna moet het geheel ter behandeling naar de 

Sociaal Economische Raad en vervolgens naar de Raad van Advies. Dit 

betekent dat de invoering van de wijziging in de tweede helft van 2012 kan 

plaatsvinden.  

 

Voor wat betreft de ambtenarenpensioenen ligt het voorstel voor een 

overgangsregeling momenteel ter juridische toetsing bij het juridische 

departement en is in een afrondende fase. Daarna zal definitieve 

besluitvorming in de eerste week van juni 2012 in de Raad van Ministers 

plaatsvinden, waarna het overleg met GOA/SER kan starten. Dit betekent dat 

de invoering van de wijziging in de tweede helft van 2012 kan plaatsvinden. 

 



Algemene Beschouwing-54 
 

Voor wat betreft de stelling ten aanzien van de financiële situatie van de 

overheidsNV‟s merkt de Regering op dat systematisch is aangegeven dat de 

overheid niet direct verantwoordelijk is voor eventuele tekorten in de 

overheidsNV‟s. In ieder geval heeft nog geen overheidsNV bij de overheid 

aangeklopt met het verzoek om een aanvullende subsidie, overheidsbijdrage of 

saneringssteun in welke vorm dan ook van de overheid te verkrijgen. 

 

Zo is bijvoorbeeld in de Raad van Ministers van 9 mei 2012 besloten dat CAH 

dividend moet afdragen aan de overheid als aandeelhouder. Deze is als 

instructie meegegeven aan de vertegenwoordiger van de overheid in de AVA. 

 

Voor wat betreft de personeelslasten is de stand van zaken als volgt: 

Momenteel wordt met inbreng van alle ministeries geïnventariseerd waar het 

overheidspersoneel feitelijk werkzaam is. Bedoeling is dat deze inventarisatie 

wordt gebruikt voor het op elkaar laten aansluiten van Landsverordening 

Ambtelijke Bestuurlijke Organisatie (LABO), businessplannen en begroting. De 

resultaten zijn op 9 mei 2012 voorgelegd aan de Raad van Ministers. Per maart 

2012 stonden 32 personeelsleden meer op de payroll dan in de begroting is 

geraamd. Bij ongewijzigd beleid worden de salariskosten in 2012 met zo‟n ANG 

3 miljoen overschreden. Daarnaast zijn 168 personeelsleden van de voormalige 

Stichting Beveiligingszorg in overheidsdienst genomen tegen een (veel) hoger 

salaris. Dit betekent een budgettair nadeel van circa ANG 1,4 miljoen. Verder 

is geconstateerd dat 74 personen non-actief zijn, maar ook dat in het restant 

van dit jaar nog 161 personen pensioengerechtigd zijn of worden, waardoor via 

het 1 op 2 beleid het budgettaire nadeel nog voor een groot deel ongedaan 

gemaakt kan worden, mits de daardoor ontstane vacatures grotendeels niet 

worden ingevuld. 

 

De Raad van Ministers heeft besloten dat de vacaturestop voor externe 

kandidaten wordt gehandhaafd. Hiervan kan worden afgeweken mits 

gemotiveerd kan worden aangetoond dat zulks louter een belang dient, 

namelijk waarborging van de continuïteit van de dienstvoering, waarbij als 

aanvullende voorwaarde geldt dat het formatiebudget toereikend dient te zijn. 
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Verder dient binnen de begroting van Justitie de overschrijding 

gecompenseerd te worden. Monitoring vindt maandelijks plaats en er worden 

geen problemen voorzien in het realiseren van de gestelde target.  

 

5. Toelichting op de begrotingswijziging 

Het College financieel toezicht brengt naar voren dat een groot aantal 

begrotingswijzigingen wordt voorgesteld aan zowel de baten- als aan de 

lastenkant. Aan de batenkant gaat het om ANG 12,4 miljoen extra baten in 

2012 tot ANG 19,8 miljoen minder baten in 2015. De belasting inkomsten 

worden verlaagd met ANG 20,6 miljoen in 2012 oplopend tot ANG 24,9 miljoen 

in 2015. Ter compensatie hiervan wordt bij het Ministerie van Financiën 

gekort voor ANG 20,7 miljoen in 2012 tot ANG 40 miljoen in 2015. 

Voornamelijk de post „Andere uitgaven‟ wordt aanzienlijk verminderd. Per 

saldo wordt de uitgavenkant van de gewone dienst met ANG 3,6 miljoen 

verlaagd in 2012 tot ANG 24,5 miljoen in 2015 (voornamelijk op de post 

goederen en diensten). 

  

Een gedegen toelichting op de begrotingswijziging ontbreekt, wat tot veel 

vragen leidt bij het College financieel toezicht. In de bijlage behorende bij de 

brief van het College financieel toezicht gaat het uitgebreider in op de 

verschillende onderdelen die volgens het College financieel toezicht toelichting 

vergen.  

 

De Regering deelt de mening van het College financieel toezicht, op dit punt 

niet. In de Memorie van toelichting, zowel in de Algemene beschouwingen als 

in de Nota van Financiën, zijn de posten toegelicht. De Regering zal in haar 

reactie op de bijlage behorende bij de brief van het College financieel toezicht 

uitgebreid hierop ingaan.  

 

Slot 
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De begroting van Curaçao staat volgens het College financieel toezicht onder 

druk. De omvangrijke tekorten op de begroting 2011 en de noodzaak deze 

tekorten met een incindentele inzet van reserves nog enigszins sluitend te 

krijgen, dienen hierbij als waarschuwing. Er zijn grote risico‟s die vragen om 

een onmiddellijke aanpak. Het College financieel toezicht denkt dan aan de 

kostenbeheersing in de gezondheidszorg, de oudedagsvoorzieningen en de 

vermogenstekorten bij de overheidsNV‟s. De vele vertragingen vormen een 

bedreiging voor de begroting 2012 en de meerjarige houdbaarheid. Door de 

vele vertragingen kan ook niet met zekerheid worden gesteld dat dit concept 

een juiste weergave geeft van de beleidsvoornemens. Extra investeringen en 

dus meerjarige lasten terwijl voorgenomen kostenbesparingen niet tot stand 

komen of ernstig zijn vertraagd, acht het College financieel toezicht 

onverstandig.  

 

Ten aanzien van begroting 2012 constateert het College financieel toezicht  een 

tekort op de gewone dienst vanwege de tekorten in het ZV-fonds in 2011 en de 

structurele doorwerking van belastingtegenvallers 2011. 

 

Het College financieel toezicht geeft daarom een negatief advies voor de nu 

voorliggende eerste begrotingswijziging. Hierin kan pas veranderingen komen, 

nadat Curaςao concrete resultaten heeft laten zien in het proces om de 

begroting structureel gezond te maken. Hieronder valt niet alleen wetgeving, 

maar nadrukkelijk ook implementatie van deze wetgeving, aldus het College 

financieel toezicht. 

 

De Regering merkt hierover het volgende op. De onderhavige landsverordening 

tot wijziging van de landsverordening tot vaststelling van de begroting voor het 

dienstjaar 2012 strekt er onder meer toe te voorzien in de vertragingen en 

afwijkingen die zijn ontstaan ten opzichte van de beleidsplannen in de 

vastgestelde begroting voor het dienstjaar 2012. De compensatie hiervoor is 

aangewezen.  
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De Regering houdt verder vast aan de uitvoering van de noodzakelijke 

beleidsinspanningen teneinde de overheidsfinanciën structureel in evenwicht 

te brengen. De Regering acht de planning voor het realiseren hiervan 

ambitieus, en heeft het ontwerp op dit punt waar nodig aangepast. Gezien de 

gemaakte vorderingen, wat mede afgeleid kan worden uit de stand van zaken 

zoals hierboven is beschreven, acht de Regering de maatregelen uitvoerbaar in 

2012.  

 

Bijlage: vragen m.b.t. het concept eerste begrotingswijziging 2012 

 

Zorgmaatregelen 

1. In de tabel op pagina 14 van de Nota van Financiën zijn volgens het College 

financieel toezicht de mutaties op de sociale zekerheid opgenomen. Uit die 

tabel blijkt dat het budget over 2012 met ANG 5 miljoen opwaarts wordt 

bijgesteld. Het College financieel toezicht uit te hebben begrepen dat elke 

maand vertraging van de invoering van de basisverzekering ANG 6 miljoen 

kost. Daarom verzoek het College financieel toezicht om een overzicht 

waaruit blijkt op welke posten de vertraging van de invoering van de 

basisverzekering, die in totaal ANG 18 miljoen (drie maanden vertraging) 

zou moeten bedragen, is verwerkt. Dit bedrag wordt volgens het College 

financieel toezicht overigens wel gemeld op pagina 3 van de Algemene 

Beschouwing, maar een toelichting op hoe dit in de begrotingswijziging is 

verwerkt, ontbreekt, aldus het College financieel toezicht. 

 

De Regering merkt op dat in de memorie van toelichting, Nota van 

Financiën, een tabel (Tabel 10) is opgenomen waaruit blijkt welke posten 

worden verhoogd op basis van de vertraging in de gezondheidszorg en 

welke post daartegenover verlaagd wordt. Er staat overigens een 

uitgebreide toelichting, welke het College financieel toezicht zelf in zijn 

advies aanhaalt. Deze worden volledigheidshalve hieronder wederom 

opgenomen, waarbij thans rekening wordt gehouden met de invoer van de 

basisverzekering per 1 september 2012 in plaats van 1 juli 2012. Verder 
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wil de Regering aangeven dat de invoering van de basisverzekering per 1 

september zal plaatsvinden. 

 

 

“Tabel 9. Mutatie op Sociale zekerheid 

Omschrijving 2011 2012 2013 2014 2015 

        
Totaal - 29,1 - - - 

Medische kosten via het Bureau 

Ziektekostenvoorzieningen 

- 67,1 - - - 

SVB-fondsen - 31,5 - - - 

Premie medeverzekering 

gezinsleden 

- 15,0 - - - 

AVBZ-bijdrage -  - - - 

FZOG - 11,3 - - - 

Onderstandsuitkering -  - - - 

Basisverzekering  -95,4 - - - 

Pensioen- en VUT-uitkeringen - - - - - 

Duurtetoeslag - - - - - 

Overige - -0,3 - - - 

      
 

In de inleiding op de Algemene Beschouwingen in de Begroting 2012 is 

reeds aangegeven dat een basisverzekering zal worden ingevoerd. De 

kring der verzekerden wordt: 

• Alle ingezetenen van het Land Curaçao die voldoen aan de volgende 

voorwaarden:  

– Een inkomen hebben van maximaal ANG 90.000 per jaar;  

– Tot de huidige BZV/SVB populatie behoren indien zij een inkomen 

hebben boven ANG 90.000 per jaar;  

– En voor degene van 60 jaar en ouder van wie het inkomen hoger is dan 

ANG 90.000 per jaar en voor wie particulier geen betaalbare 
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voorzieningen bestaan dan wel particulier uitgesloten worden voor 

verstrekkingen welke door de basisverzekering worden vergoed;  

• Niet ingezetenen, die ter zake van hier te lande in dienstbetrekking 

verrichte arbeid aan loonbelasting onderworpen zijn en een inkomen 

hebben van ten hoogste ANG 90.000 per jaar. 

 

De oorspronkelijke planning voorzag in de invoering van de 

basisverzekering per 1 april 2012. In de Begroting 2012 was daarom - 

qua allocatie van budgetten - uitgegaan van 3 maanden conform het 

oude en thans nog bestaande stelsel en 9 maanden conform het nieuwe 

stelsel met een basisverzekering. De planning luidt thans om uiterlijk 1 

september 2012 de basisverzekering in te voeren.” 

 

2. Het College financieel toezicht wil graag een overzicht met de meest recente 

meerjarige berekeningen van de basisverzekering ontvangen. 

 

In onderstaande tabel worden de meest recente meerjarige berekeningen 

van de basisiverzekering gepresenteerd. 

 

 

 

Het dekkingsplan is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 

 De premie is opgebouwd uit: 
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- een totale premie van 12% over het onzuiver inkomen verdeeld 

naar 9% voor de werkgevers en 3% voor de werknemers. 

Zelfstandigen en gepensioneerden betalen 12%; 

- een nominale premie van ANG 25 per jaar per verzekerde; 

 Een premie-inkomensgrens van ANG 100.000,-; 

 Een landsbijdrage van ANG 229,1 miljoen in 2012, welke jaarlijks 

groeit met 3% Een startreserve van 0; 

 Uitvoeringskosten zijn gemiddeld 5% van de ziektekosten over een 

termijn van 10 jaar;  

 Gemiddelde stijging in inkomen per persoon per jaar is 2.4%. Hierbij 

is rekening gehouden met de premieverhoging AOV op de 

economische groei. 

 

3.  Het College financieel toezicht stelt uit overleg te hebben begrepen dat het 

ZV-fonds een aanzienlijk hoger tekort kent over 2011 dan ten tijde van de 

vierde uitvoeringsrapportage werd verondersteld. Het verzoekt de meest 

recente cijfers te mogen ontvangen en vraagt zich tevens af waarom met dit 

tekort over 2011 geen rekening is gehouden in deze begrotingswijziging. 

 

Het beeld is thans als volgt: 

Gerealiseerd tekort ZV/OV over 2011:     74    miljoen 

Indicatieve Tekort BZV        15    miljoen 

Indicatie Tekort FZOG          6    miljoen 

Voorzien in landsbegroting 2011    - 33,6 miljoen 

Restant tekort 2011        61,4 miljoen 

 

 De BRK-meevaller in 2010 bedroeg in totaal ANG192,6 miljoen. Het totaal 

bedrag is bestemd is en in de tweede landsverordening tot wijziging van de 

landsverordening tot vaststelling van de begroting 2011 is in totaal ANG 

168,2 miljoen verwerkt. Hiervan is in 2011 ruim ANG 50,0 miljoen 

gerealiseerd. In deze landsverordening tot wijziging van de 

landsverordening tot vaststelling van de begroting 2012 wordt een gedeelte 

(circa ANG 50 miljoen) van de meevaller in de BRK-middelen uit 2010 

verwerkt, die in 2011 niet is besteed. 
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Het resterende bedrag van ANG 92,6 miljoen is teruggevloeid in de reserve. 

Dus het tekort zal gedekt worden uit de reserves. 

 

Zoals hierboven aangegeven is er nog steeds geen totaal beeld van het 

financieel resultaat van de fondsen ten behoeve van de ziekte verzekering. 

In principe dient er een beeld te zijn bij de opmaak van de jaarrekening 

2011, en zal daarin in de dekking worden voorzien.  

 

Nieuwe ziekenhuis 

 

4. Op pagina 26 van de begrotingswijziging (tabel ministerie GMN) staan de 

programmakosten op de gewone dienst uitgesplitst in afschrijvingen, 

interest en overdrachten. Het College financieel toezicht verzoekt een 

reactie op de drie volgende vragen: 

a. Om welke afschrijvingen gaat het hier?  

b. Is dit de rente over het totaalbedrag van de lening die het ministerie van 

Financiën afsluit uit hoofde van het nieuwe ziekenhuis?  

 

De Regering merkt op dat in de Memorie van toelichting, Nota van 

Financiën, een uitgebreide toelichting op de afschrijvingen en de 

rentelasten is opgenomen. Deze worden volledigheidshalve hieronder 

wederom opgenomen. 

 

“Afschrijvingen vaste activa 

De afschrijvingen nemen met deze eerste Suppletoire Begroting 2012 toe met 

ANG 1,0 miljoen in 2013 en vervolgens met structureel ANG 2,0 miljoen. Deze 

toename houdt verband met het egalisatie fonds dat in het kader van het 

nieuwe ziekenhuis ingesteld zal worden. Daar de medische specialisten in de 

ziekenhuisorganisatie geïntegreerd zullen worden, zijn enkele tijdelijke 

investeringen onvermijdbaar. Deze investeringen zullen vanaf 2013 

afgeschreven worden.” 
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Interest 

De rentelasten nemen met deze eerste Suppletoire Begroting 2012 toe met 

ANG 0,3 miljoen in 2013 en vervolgens met ANG 0,6 miljoen in 2014 en ANG 

0,5 miljoen in 2015. Deze toename houdt verband met het egalisatie fonds dat 

in het kader van het nieuwe ziekenhuis ingesteld zal worden. Daar de 

medische specialisten in de ziekenhuisorganisatie geïntegreerd zullen worden, 

zijn enkele tijdelijke investeringen onvermijdbaar. Hiervoor zal financiering 

worden aangetrokken waarvan de rentelasten door de overheid zullen moeten 

worden gedragen.”  

 

 

c. Waaruit bestaan de overdrachten? Welk deel gaat per jaar naar het 

Egalisatiefonds en welk deel naar het Saneringsfonds?  

 

De Regering merkt op dat in de Memorie van toelichting, Nota van Financiën, 

een uitgebreide toelichting op de overdrachten is opgenomen. Deze worden 

volledigheidshalve hieronder wederom opgenomen. 

 

 

“Overdrachten  

In de eerste Suppletoire Begroting 2012 is een extra dotatie van ANG 19,8 

miljoen opgenomen voor sociale voorzieningen. Zoals uit Tabel 8 blijkt nemen 

de totale lasten in de periode 2013 - 2015 cumulatief met ANG 54,7 miljoen 

toe (Gewone dienst). 
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Tabel 8. Mutatie op Overdrachten 

Omschrijving 2011 2012 2013 2014 2015 

        
Totaal - 19,8 9,4 22,9 22,4 

Onderwijsveld 

(onderhoudsscholen) 

- 3,5 3,9 3,9 3,9 

Justitie (Implementatie 

plan) 

- 6,2 - - - 

Nos Hospital Nobo - 10 4,2 17,7 17,2 

Overige - 0,1 1,3 1,3 1,3 

      

 

Het belangrijkste deel van de verhoging van het budget in deze categorie 

betreft overdrachten ten behoeve van het nieuwe ziekenhuis (Nos Hospital 

Nobo). Dit gebeurt via twee in te stellen fondsen: 

 

 Saneringsfonds 

Met het Saneringsfonds wordt het negatieve eigen vermogen van Sehos deels 

gedekt. Op het moment dat het nieuwe ziekenhuis wordt geopend en het 

Sehos geliquideerd, is de overheid bereid een deel van de restschuld over te 

nemen. De verwachting is wel dat alle schuldeisers, waaronder de overheid zelf 

en het consortium, dat geld heeft geleend aan het Sehos, een gedeelte van hun 

vorderingen op het Sehos zullen moeten afschrijven.  

 

 Egalisatiefonds 

Uit het Egalisatiefonds zal de investering ten behoeve van de „uitkoop‟ van de 

medische “prive”-praktijken van de medische specialisten worden gefinancierd. 

Verder wordt rekening gehouden met een jaarlijkse bijdrage aan het Sehos ter 

dekking van noodzakelijke gebouwgebonden onderhoud / 

vervangingsinvesteringen bij het Sehos. Dit zijn dan investeringen die niet 

kunnen meeverhuizen naar het nieuwe ziekenhuis.  

 



Algemene Beschouwing-64 
 

De overige overdrachten nemen in 2012 incidenteel toe met circa ANG 9,8 

miljoen en vanaf 2012 structureel toe met circa ANG 5,2 miljoen. Deze dienen 

ter dekking van: 

 achterstallig onderhoud aan schoolgebouwen; 

 de consequenties van het heroverwegingstraject van de projectorganisatie 

dekkingsmaatregel geneesmiddelen. 

 de nodige verbeteringen in de justitiële keten conform de afspraken in het 

staatkundige proces.” 

 

5. Op pagina 26 van deze begrotingswijziging (tabel ministerie GMN) staat de 

meerjarige bijdrage aan het Sanerings- en Egalisatiefonds. Cumulatief is 

deze bijdrage over 2012 tot en met 2015 ANG 49,1 miljoen. Op de 

kapitaaldienst van het Ministerie van Financiën (pagina 51 van deze 

begrotingswijziging) staat volgens het College financieel toezicht de 

geldlening uit hoofde van het nieuwe ziekenhuis. Deze is cumulatief over 

2012 tot en met 2015 ANG 350,5 mln. Het College financieel toezicht 

vraagt of de totale bijdrage vanuit de lopende en kapitaaldienst aan het 

nieuwe ziekenhuis ANG 399,6 mln. is. Verder vraagt het College financieel 

toezicht wat dan het verschil verklaart met het cumulatieve bedrag van 

ANG 385,6 mln. over 2012 tot en met 2015 dat op de kapitaaldienst van 

het Ministerie van GMN (pagina 48 van deze begrotingswijziging) is 

opgenomen uit hoofde van de investering in het nieuwe ziekenhuis. 

 

De Regering geeft aan dat per abuis niet overal de juiste bedragen vermeld 

staan in de toelichting. De Regering geeft hieronder een duidelijke 

toelichting op de fondsen van de kapitaaldienst en zal deze ook in de 

Memorie van toelichting corrigeren. Tevens wordt in afwijking van het 

eerste concept, waarin de kapitaaluitgaven ten behoeve van de bouw van 

het nieuwe ziekenhuis deels gefinancierd zouden worden door jaarlijkse 

minder reservedotaties, uitgegaan van integrale financiering op de 

kapitaalmarkt van de kapitaaluitgaven voor de bouw van het nieuwe 

ziekenhuis.  

 

“Kapitaaldienst (uitgavcen) 

- Bouwfonds Nos Hospital Nobo 
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In de Suppletoire begroting is het verwachte investeringstempo van de totale 

stichtingskosten, dus incl. voorbereidings- en directiekosten, grond, 

apparatuur (deels al in Sehos / poli in gebruik te nemen) ICT en onvoorzien, 

die samen ANG 350,5 miljoen bedragen, verwerkt en worden gedekt uit de 

exploitatie van Nos Hospital Nobo. Dit bedrag is over 4 jaar verdeeld 

conform het bestedingstempo opgegeven door SONA. 

 

Alle investeringen met een economisch en/of maatschappelijk nut worden 

in beginsel geactiveerd en daarna afgeschreven bij ingebruikname. Bij een 

investering waarbij de uitvoering over meerdere jaren loopt (zoals in dit 

geval de bouw van het ziekenhuis), wordt rekening gehouden met "rente 

tijdens de bouw". Dit betekent dat rente wordt berekend als het 

(uitvoerings)krediet een boekwaarde heeft per 1 januari. De rente is in 

principe gelijk aan de financieringskosten (rente en eventuele andere 

kosten) van de voor dit doel specifiek aangetrokken én (doorgaans) in 

termijnen op te nemen financiering.  

 

De bouwrente wordt bijgeschreven op het (totale) bedrag van de investering. 

De bijgeschreven rente vormt derhalve uiteindelijk een onderdeel van de 

totale "kostprijs" van de investering. De totale investering (kostprijs!) zal - op 

het moment van ingebruikname van actief - worden afgeschreven op basis 

van de te verwachten (economische) gebruiksduur. Deze afschrijvingskosten 

vormen weer een belangrijk onderdeel van de jaarlijks terug te verdienen 

(door te berekenen) kosten waarop de (gebruikers)tarieven (of door te 

berekenen huurprijs) dienen te worden/zijn gebaseerd, welke in principe 

kostendekkend (zullen) moeten zijn. 

 

Ergo, de "rente tijdens de bouw" is derhalve een component van de 

uiteindelijke kostprijs van de investering, welke gedurende de gebruiksduur 

in principe dient te worden "terugverdiend" door middel van het vaststellen 

van kostendekkende tarieven of huurprijs". 
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Verder is een bedrag van ANG 35,1 miljoen opgenomen voor de dekking van 

de investeringskosten van de Sanering- en Egalisatiefonds en infrastructuur 

ten behoeve van Nos Hospital Nobo. 

 

Dus in totaal wordt op de kapitaaldienst een bedrag van ANG 385,6 miljoen 

opgenomen ten behoeve van Nos Hospital Nobo. 

 

Financieringsbehoefte en Financiering (Kapitaaldienst inkomsten) 

In deze suppletoire begroting bedraagt de financieringsbehoefte in de 

periode 2012 – 2015 circa ANG 385,6 miljoen. Er is een totaal bedrag van 

ANG 385,6 miljoen opgenomen voor de financiering van de bouwkosten 

(inclusief infrastructuur) ten behoeve van Nos Hospital Nobo. Dit bedrag is 

over 4 jaren verdeeld conform het voorgenomen bestedingstempo. De 

kapitaallasten (rente + afschrijving/aflossing) worden gedekt uit de 

exploitatie van het nieuwe ziekenhuis.” 

 

In onderstaand tabel wordt dit samengevat weergegeven: 

Omschrijving 2012 2013 2014 2015 Totaal 

Gewone Dienst 3,2 4,5 18,3 17,7 43,7 

Kapitaaldienst 86,0 107,2 166,2 26,2 385,6 

-Bouwfonds 70,0 85,0 160,0 15,5 330,5 

-Bouwrente 1,8 3,7 3,7 3,7 12,9 

-Sanering en Egalisatiefonds 14,2 18,5 2,5 7,0 42,2 

Totaal uitgaven 89,2 111,7 184,5 43,9 429,3 

  

    

  

Geldlening 86,0 107,2 166,2 26,2 385,6 

Financiering t.l.v. reserves 3,2 4,5 18,3 17,7 43,7 

Totaal Inkomsten 89,2 111,7 184,5 43,9 429,3 
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6. Uit de tabel en toelichting op pagina 56 tot en met 58 van de algemene 

beschouwing leidt het College financieel toezicht af dat er zowel vanuit de 

lopende dienst als vanuit de kapitaaldienst een bijdrage aan het Sanerings- 

en het Egalisatiefonds wordt gedaan. In de tekst bij het Saneringsfonds op 

pagina 56 staat „van het consortium wordt verwacht dat zij een deel van 

haar vordering op Sehos kwijtscheldt‟. Het College financieel vraagt wat 

hiermee precies wordt bedoeld e vraagt verder waaruit de vordering van het 

consortium op het Sehos bestaat. 

 

De Regering geeft aan dat met Consortium wordt bedoeld het consortium 

van banken dat een lening heeft verstrekt aan het SEHOS. 

 

7. In de algemene beschouwing staat op pagina 57 volgens het College 

financieel toezicht dat het bouwfonds van het nieuwe ziekenhuis in totaal 

ANG 330,5 mln. bedraagt. Ook staat er dat de bouwrente wordt 

bijgeschreven op het totale bedrag van de investering. Het College 

financieel toezicht vraagt of de rente reeds in het totaalbedrag van ANG 

330,5 miljoen zit en of de rente-component apart kan worden weergegeven.  

Verder vraagt het College financieel toezicht of de totale rentelasten van de 

financiering via de kapitaaldienst worden geboekt, en zo ja, waarom. 

 

De Regering merkt het volgende op. In het bedrag van ANG 330,5 miljoen 

zit geen rente. Dit bedrag betreft alleen de bouwkosten. De totale 

bouwrente bedraagt ANG 12,9 miljoen. Zodra de bouw klaar is, is er geen 

bouwrente en lopen de rentelasten via de Gewone dienst. De bouwrente 

wordt in overeenstemming met internationale richtlijnen ten laste van de 

kapitaaldienst verantwoord. Verder verwijst de Regering naar de toelichting 

in de Memorie van toelichting, Nota van Financiën, waar een uitgebreide 

toelichting op de bouwrente is gegeven en is uitgelegd waarom deze op de 

kapitaaldienst wordt verantwoord. 

 

8. In de algemene beschouwing staat volgens het College financieel toezicht 

op pagina 58 dat een bedrag van ANG 35,1 miljoen is opgenomen voor de 

dekking van de investeringskosten van het Sanerings- en Egalisatiefonds 
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ten behoeve van het nieuwe ziekenhuis. Samen met het bouwfonds ad ANG 

330,5 miljoen zou er volgens het College financieel toezicht dus in totaal op 

de kapitaaldienst een bedrag van ANG 365,6 mln. worden opgenomen. 

Echter, de totale programmakosten op de kapitaaldienst uit de tabel op 

pagina 56 van de algemene beschouwing zijn volgens het het College 

financieel toezicht ANG 385,6 miljoen. Het College financieel toezicht 

verzoekt het verschil van ANG 20 miljoen tussen beide bedragen toe te 

lichten.  

 

De Regering verwijst hierbij naar het antwoord opgenomen onder punt 5. 

De Memorie van toelichting zal conform worden aangepast. 

 

Vertraging maatregelen (excl. zorg) 

 

9. Op pagina 3 van de Algemene Beschouwing staat volgens het College 

financieel toezicht vermeld dat vertraging is ontstaan in de uitvoering van 

dekkingsmaatregelen. Uit de toelichting bij de personeelslasten (ook pagina 

3) wordt volgens het College financieel toezicht niet duidelijk wat de 

vertraging kost en hoe dit wordt opgevangen. Het College financieel toezicht 

verzoekt om aanvullende informatie hierover en verzoekt het budgettaire 

effect van de vertraging in een tabel weer te geven. 

 

De Regering geeft hierover het volgende aan. De begroting 2012 is 

gebaseerd op 4.000 medewerkers (incl. plannen van aanpak Justitie, maar 

exclusief bestuurders en door te berekenen medewerkers zoals 

marinepersoneel). Hierbij is uitgegaan van een reductie van 146 fte op 

basis van het zogenaamde 1 op 2 beleid. De feitelijke bezetting in april 

2012 (inclusief de nog in te vullen vacatures van de plannen van aanpak) 

was 4013 medewerkers. In april is daardoor 13 fte meer uitbetaald dan 

begroot is. In januari 2012 was dit nog 63 fte. Bij een ongewijzigde situatie 

betekent dit voor 2012 een overschrijding van circa ANG 3 miljoen. 
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Uit de inventarisatie blijkt dat 74 non-actieven op de payroll van januari 

staan. In het gehele jaar 2012 bereiken 184 medewerkers de 

pensioengerechtigde leeftijd van 60 jaar. Vanaf maart is het aantal 

personen dat dit jaar met pensioen kan gaan nog 161 (waarvan per 1 april 

al 43 personen de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt). 

 

De Regering heeft besloten dat in eerste instantie gaan de nog in dienst 

zijnde personen van 60 jaar en ouder dit jaar daadwerkelijk met pensioen 

en komen niet meer op de payroll voor, aflopende tijdelijke contracten 

worden in principe niet verlengd en in het tweede kwartaal 2012 zullen 

beleidsmaatregelen nemen ten aanzien van de non-actieven. 

 

 

10. Op pagina 4 en 5 van de Algemene Beschouwing wordt volgens het College 

financieel toezicht aangegeven dat het dividendbeleid is vertraagd, maar 

dat de geraamde opbrengsten voor 2012 zullen worden gehaald dankzij 

incidentele meevallers in de sfeer van dividenden. Het College financieel 

toezicht wenst nadere informatie te ontvangen om welke meevallers het 

hier gaat en voor welke bedragen. 

 

De Regering merkt op dat de vertraging in het dividendbeleid voor 2012 op 

incidentele basis voor een gedeelte zal worden gedekt door een vordering 

van de aandeelhouders op UTS N.V. Door UTS N.V. is inmiddels de 

incidentele afdracht van ANG 11,7 miljoen op basis van de meerwaarde van 

de aandelen erkend. Vervolgafspraken worden gemaakt over het moment 

dat deze gelden daadwerkelijk zullen worden afgedragen in 2012. 

 

Daarnaast wordt verwacht dat CAH N.V. een dividend uitkeert van in totaal 

ANG 2,5 miljoen in 2012. Het restant zal worden opgebracht via afromen 

van overtollige middelen door toepassing van balansnormering op een 

groep overheidsentiteiten, niet zijnde overheids-n.v.‟s, die zelf inkomsten 

genereert, zijnde Stichting Overheidsaccountant Bureau, Stichting 
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Kadaster en Openbare Registers, Bureau Telecommunicatie en Post en 

Bureau Intellectuele Eigendommen. 

 

11. Er wordt volgens het College financieel toezicht in dit onderdeel van de 

Algemene Beschouwing geen aandacht besteed aan de maatregelen uit de 

begroting 2009, die ook vertraagd zijn (casinoheffing, studiefinanciering, 

wega di number). Het College financieel toezicht wil graag informatie 

ontvangen over de stand van zaken van deze maatregelen en de budgettaire 

effecten op de begroting 2012. 

 

De Regering merkt op dat zoals aangegeven in de vierde 

uitvoeringsrapportage over 2011 de andere maatregelen casinoheffing, 

studiefinanciering, Wega di Number geen risico vormen voor de Begroting 

2012. Voor wat betreft de casino‟s is een MOU gesloten en die is al van 

kracht in 2011. De inkomsten zijn als zodanig ook verwerkt in de Begroting 

2012. Voor wat betreft de Studiefinanciering heeft het fonds in 2011 een 

overschot en zal ook meerjarig geen risico meer zijn. 

 

 

BRK-middelen 

12. Op meerdere plekken in de Memorie van toelichting bij deze 

begrotingswijziging wordt volgens het College financieel toezicht melding 

gemaakt van een meevaller in de BRK-middelen die voor diverse doeleinden 

wordt ingezet. Het College financieel toezicht wenst in 1 overzicht de 

volgende informatie te ontvangen: het totaal bedrag dat in 2010 en 2011 

aan BRK-middelen is ontvangen,  het totaal aan BRK-middelen dat 

beschikbaar is en de precieze aanwending van deze middelen naar 

onderwerp.   

 

De Regering merkt op dat de meevaller in 2010 in totaal ANG192,6 miljoen 

bedroeg. In 2011 zijn er geen BRK-middelen ontvangen. Het totaal bedrag is 

bestemd en hiervan is in de tweede landsverdordening tot wijziging van de 
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landsverdordening tot vaststelling van de begroting 2011 in totaal ANG 168,2 

miljoen verwerkt. Hiervan is in 2011 ruim ANG 50,0 miljoen gerealiseerd. In 

deze landsverordening tot wijziging van de landsverordening tot vaststelling 

van de begroting 2012 wordt een gedeelte (circa ANG 50 miljoen) van de 

meevaller in de BRK-middelen uit 2010 verwerkt, die in 2011 niet is besteed. 

Het resterende bedrag van ANG 92,6 miljoen is teruggevloeid in de reserve. 

 

In onderstaande tabel wordt de bestemming van de BRK-meevaller in 2010, 

zoals verwerkt in de tweede landsverdordening tot wijziging van de 

landsverordening tot vaststelling van de begroting 2011, gepresenteerd. 

 

 

 

 

 

Gewone dienst 2011 2012 2013 2014 Omschrijving 

      

      12        Best. Plann.en Dnstverl.                                                                                                

              120500 Pensioenen                                                                                                           

    4225 APNA Pensioenbijdragen          29.400.000       

Dekking van 
schuld van het 

voormalige 
Eilandgebied 
Curacao aan het 
ambtenarenpen

sioenfonds. 

    4713 Duurtetoeslag            10.000.000       

Dekking van 

claims van 
overheidsNV's.  

              131803 
Over.justit.aangelegenhed                                   
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Gewone dienst 2011 2012 2013 2014 Omschrijving 

    4684 Overige Subsidies & Bijdr.      6.160.000       

Dekking van 
inrichtingsplann

en ter 
verbetering in 
de justitiële 
keten ten 

behoeve van 
onder andere 
het 
Gemeenschappe

lijke Hof van 
Justitie en het 
Openbaar 
Ministerie.   

              142202 Autobusdienst                                                                                                        

    4611 Bijdr.&Subsid. Overh.bedr.      1.694.000       

Dekking van 
eenmalige 
bijdrage ter 

vervanging van 
een aantal 
bussen.   

              153800 Ov. Economische 
Ontwikkel                                                                                            

    4611 Bijdr.&Subsid. Overh.bedr.      9.394.000       

Dekking van 
schulden en 

claims aan CPA 
van het 
voormalige 
Eilandgebied 

Curacao.  

              164001 Secretaris Generaal 
OWCS                                                                                             

    4682 Bijdr.&Subs.Bijz. Onderwijs     2.079.000       

Dekking van 
betalingsachters
tanden van het 
voormalige 

Eilandgebied 
Curacao aan de 
shoolbesturen.  

      

      

              164901 Overige Gemeensch. 
Uitgav                                                                                            

    4683 Bijdr.&Subs.Nonprof.instell.    3.850.000 3.850.000 3.850.000 3.850.000 

Dekking 
achterstallig 
onderhoud van 

schoolgebouwen
.  
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Gewone dienst 2011 2012 2013 2014 Omschrijving 

        165300 Subsidies en bijdragen 
Sp           

    4683 Bijdr.&Subs.Nonprof.instell.    2.039.000       

ANG 1,5 miljoen 
financiert het 

aanleggen van 
de atletiekbaan 
en ANG 0,5 
miljoen dekt 

achterstallig 
onderhoud aan  
het SDK-
complex.  

      

              176101 Sociale Zorg                                                                                                         

    4717 BZV Bijdr. inzake PP-patiënt    1.155.000       

Extra middelen 

ten behoeve van 
het traject ter 
invoering van de 
Nieuwe 

Beloningstructu
ur vanwege 
vertraging die is  
opgelopen in de 

uitvoering 
ervan.  

      

      

              176802 Sociale verzekeringen                                                                                                

    4715 Bijdr. aan 

Gezinshuishoudens    6.391.000       

Dekking 
vanwege de 
vertraging die is 

ontstaan in de 
uitvoering van 
de 
basisverzekering

.  

              187801 Overige uitg. 

Volksgezond                                   
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Gewone dienst 2011 2012 2013 2014 Omschrijving 

    4683 Bijdr.&Subs.Nonprof.instell.    1.309.000       

Extra dekking 
van het effect 
van de 

vertraging in de 
uitvoering van 
het traject van 
de 

dekkingsmaatre
gel betreffende 
de 
geneesmiddelen. 

      

              199106 Stichting BAB                                               

x   4611 Bijdr.&Subsid. Overh.bedr.       11.550.000       

Dekking extra 
subsidie voor de 

aanschaf van de 
kasregisters.  

      

      INKOMSTEN 

     

      

              153800 Ov. Economische 

Ontwikkel                                                                                            

    5414 Dividend Uitkeringen            25.000.000       

Op gegeven 
moment is de 
Regerering er 
rekening mee 

gaan houden 
dat er in 2011 
geen dividenden 
zou worden 

ontvangen.  

                                         

             199500 Niet in te delen uitg./in                                                                                            

    5453 Andere Verkopen                 7.700.000       

Met de casino‟s 
is onderhandeld 
om te komen tot 

een voor allen 
aanvaardbare 
regeling. Deze 
voorziening is 

getroffen ter 
dekking van de 
mindere 
inkomsten. 
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Gewone dienst 2011 2012 2013 2014 Omschrijving 

      

              199802 Ov. uitgaven 
Financ./dekk           

4772 Toevoeg.aan Reserves&Voorz.           24.367.000        

 Deze dotatie 
dient ter 

vorming van 
reserves.  

5483 Vrijval van Reserves & 
Voorzieningen [GD] -181.050.000  -3.850.000  -3.850.000  -3.850.000  

Verwerking van 
de meevaller 
BRK in 2010. 

 

 

Kapitaaldienst 2011 2012 2013 2014 Omschrijving 

13        Justitie                       

                                                                                                                                                                                                            

 131203 UO Politie Org.en Imm.Cur           

    4924 Machines&andere Werktuigen      4.004.000       

inv.tbv 
implementatie 
Plannen. 

dekking vanuit 
BRK 

                                         

      16        Gevangeniswezen                         

 131600 UO Gevangenisw. Huis van            

    4924 Machines&andere Werktuigen      6.468.000       

inv.tbv 

implementatie 
Plannen. 
dekking vanuit 
BRK 

                                                                                                                                                                                                       

16        OWCS                           

     

       58        Overige Cultuur en Sport                                                                                                 

 165800 Subs.bijdrage Ov.Cult.&Re                                                                                            

    4913 Gebouwen                        5.390.000       

grootonderhoud 
tbv “Centro Pro 
Arte”. dekking 
vanuit BRK 

      18        Gezondheid, Milieu en Natuur   
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 78       Ov. Uitg. Gezondh. Mil.Natuur                                                                                            

 187801 Overige uitg. Volksgezond                                                                                            

    4913 Gebouwen                        11.550.000       

ANG 7,0 mln. 

tbv tijdelijke 
poliklinieken en  
ANG 5,0 mln. 
tbv 

achterstallige 
onderhoud 
ziekenhuis.  

      19        Financiën             

             199106 Stichting BAB                                               

    4913 Gebouwen                        11.550.000       

ANG 11,5 mln. 
Tbv gebouw 

belastingdienst.  

 

 

 

Belastingopbrengsten 

 

13. In de Nota van Financiën wordt op pagina 8 en 9 de bijstelling van de 

belastingen en indirecte belastingen toegelicht. De belastingen nemen af 

als gevolg van de groeivertraging in 2011. Echter, in de vierde 

uitvoeringsrapportage over 2011 werd ook melding gemaakt van een 

tegenvaller in de belastingopbrengsten van ANG 88 mln. Het College 

financieel toezicht vraagt zich af of, naast de groeivertraging, ook rekening 

is gehouden met de structurele doorwerking van deze tegenvaller. 

 

De Regering heeft in de Nota van wijziging op de ontwerpbegroting 2012 

aangegeven dat de belastingramingen in de Begroting 2012 niet zijn 

afgeleid van de Begroting 2011. In de Ontwerpbegroting 2012 is expliciet 

vermeld dat de raming tot stand komt op grond van de historische 

trendanalyse en aan de hand van de realisatiecijfers in de eerste maanden 

van 2011, alsmede – in voorkomend geval - rekening houdende met het 

toen nog niet door de Staten vastgestelde belastingplan. Vandaar dat er al 

rekening is gehouden met de meerjarige doorwerking van de tegenvaller in 

2011. Desalniettemin zijn in de Nota van wijziging op de ontwerpbegroting 
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2012 de ontvangstenramingen neerwaarts bijgesteld als gevolg van de 

hervormingen in de gezondheidszorg. De verhoging van de premie en van 

de premieloongrens in de ziektekosten-sfeer induceren een minder 

economische groei in 2012 van om en nabij 0,7% vergeleken met het 

oorsronkelijke groeipad. Deze is is als zodanig ook verwerkt in de 

vastgestelde Begroting 2012. Daarnaast heeft de Regering in de eerste 

landsverordening tot wijziging van de landsverdordening tot vaststelling 

van de begroting 2012 de belastingramingen weer neerwaarts bijgesteld. 

  

Verder wordt verwezen naar de reactie van de Regering op het eerste punt 

in de brief van het College financieel toezicht betreffende de Gewone dienst. 

 

14. Uit tabel 6 op pagina 9 van de Nota van Financiën blijkt volgens het College 

financieel toezicht dat vrijwel alle indirecte en directe belastingen afnemen, 

behalve de invoerrechten en accijnzen. Het College financieel toezicht wenst 

een toelichting te ontvangen waarom de accijnzen en de invoerrechten 

stijgen. 

 

Uit de onderstaande gegevens is waar te nemen dat de Regering de 

invoerrechten en de Accijnzen opwaarts heeft gecorrigeerd op basis van de 

realisatiecijfers van 2011.
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 Omschrijving Realisatie Begroting inclusief Suppletoire  

  2011 2012 2013 2014 2015 

Directe belastingen 701,6 729,7 710,2 731,2 752,7 

Loon- en  inkomstenbelasting 503,1 486,3 500,2 514,7 529,5 

Winstbelasting 198,5 184,8 189,2 194,6 200,2 

Deelnemingen/dividendbelasting 0 58,6 20,8 21,9 23,0 

        

Indirecte belastingen 711,1 769,7 792,2 816,7 840,6 

Omzetbelasting 311,9 387,0 398,5 411,7 423,9 

Invoerrechten 180,4 175,9 182,2 188,6 195,3 

Accijnzen 101,2 94,4 96,9 99,7 102,5 

Grondbelasting 26,1 29,0 29,8 30,5 31,2 

Motorrijtuigenbelasting 39,3 38,0 38,5 38,9 39,4 

Overige 52,2 45,5 46,3 47,3 48,3 

        

Totaal 1.412,7 1.499,4 1.502,4 1.547,9 1.593,3 

 

Overig 

15. Op pagina 8 van de Algemene Beschouwing klopt volgens het College 

financieel toezicht de totaaltelling van de gewone dienst van het 

secretariaat SER/GOA niet. 

 

De Regering geeft aan dat deze observatie correct is en zal de totaaltelling 

corrigeren. 

 

16. Op pagina 15 van de Algemene Beschouwing staat volgens het College 

financieel toezicht in de tabel een stijging van de programmakosten met 

ANG 5,5 miljoen. Het College financieel toezicht verzoekt aan te geven of 

deze stijging verband houdt met het tekort in het FZOG-fonds. De 
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toelichting onder de tabel geeft volgens het College financieel toezicht 

slechts informatie over de pensioenen, en wordt dit bedrag verder niet 

toegelicht. Daarom wenst het College financieel toezicht een toelichting op 

dit bedrag van ANG 5,5 miljoen te ontvangen. 

 

De Regering merkt hierover het volgende op. Het bedrag van ANG 5,5 

miljoen was bedoeld ten behoeve van het Fonds Ziektekosten 

Overheidsgepensioneerdern (FZOG). Dit bedrag is inmiddels ANG 11,3 

miljoen geworden. De oorspronkelijke planning voorzag in de invoering van 

de basisverzekering per 1 april 2012. In de Begroting 2012 was daarom - 

qua allocatie van budgetten - uitgegaan van 3 maanden conform het oude 

en thans nog bestaande stelsel en 9 maanden conform het nieuwe stelsel 

met een basisverzekering. De planning is thans om uiterlijk 1 september 

2012 de basisverzekering in te voeren: 5 maanden extra in het oude 

bestaande stelsel betekent ANG 11,3 miljoen aan extra lasten ten behoeve 

van het FZOG. De Regering zal de toelichting in de Algemene beschouwing 

overeenkomstig aanvullen. 

 

 

17. Op pagina 62 en 63 van de Algemene Beschouwing is volgens het College 

financieel toezicht aangegeven dat de stelposten op de begroting van 

Financiën (zowel algemene uitgaven en inkomsten en overige financiële en 

algemene dekkingsmiddelen) worden aangesproken voor de dekking van 

diverse uitgaven. Het College financieel toezicht wenst een overzicht te 

ontvangen waaruit blijkt welke reeksen ten behoeve van welke 

onderwerpen (en op welke begrotingen) worden ingezet. Tevens wenst het 

College financieel toezicht te weten waar de middelen die nu worden ingezet 

oorspronkelijk voor waren bedoeld. 

 

De Regering geeft aan dat onder de kostenplaats algemene uitgaven en 

inkomsten en overige financiële en algemene dekkingsmiddelen de 

reservedotatie wordt verantwoord, alsook de stelposten onvoorzien en de 

stelpost voor opleiding en trainingen ten behoeve van upgrading van het 

overheidspersoneel. 
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De reservedotaties in de Begroting 2012, ook meerjarig, wijzigen als gevolg 

van deze eerste Suppletoire Begroting. In deze Suppletoire Begroting wordt 

de reservedotatie aangesproken ter dekking van de kosten van “Nos 

Hospital Nobo”. Deze wordt als volgt verlaagd: 

2012 met ANG 3,2 miljoen, 2013 met ANG 4,5 miljoen, 2014 met ANG 18,3 

miljoen en in 2015 met ANG 17,7 miljoen. Het betreffen dus minder 

dotaties aan de reserves. 

 

De stelposten onvoorzien wordt verlaagd ter dekking van uitgaven die niet 

waren meegenomen in de Begroting 2012 (zie algemene beschouwingen per 

ministerie). De stelpost voor opleiding en trainingen wordt verlaagd 

teneinde de neerwaartse correctie van de belastingopbrengsten en de 

verhoging van de lasten door de vertraging in de uitvoering van de 

dekkingsmaatregelen te compenseren. 

 

18. Bij de toetsing van de wenselijkheidbegroting 2012 is per abuis op 

verschillende begrotingsposten ingekort, het geen volgens het College 

financieel toezicht door middel van deze begrotingswijziging wordt 

gecorrigeerd door in te korten op enkele posten. Het College financieel 

toezicht wenst graag te vernemen op basis waarvan is ingekort en of deze 

zijn afgestemd met de verschillende diensten. 

 

De Regering heeft op de materiële -en kapitaallasten bezuinigd teneinde de 

neerwaartse correctie van de belastingopbrengsten en de verhoging van de 

lasten door de vertraging in de uitvoering van de dekkingsmaatregelen te 

compenseren. Hiertoe heeft de Regering besloten op basis van de 

realisatiecijfers op deze uitgaven categorieen betreffende het jaar 2011. 

 

 

De Regering reageert als volgt op het advies van het College financieel toezicht 

van 5 september 2012 (Cft201200836) over de ontwerpnota van wijziging op de 

ontwerplandsverordening tot wijziging van de landsverordening tot vaststelling 

van de begroting voor het dienstjaar 2012 (nota van wijziging op de eerste 
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suppletoire begroting 2012). Hierbij wordt de structuur van dat advies 

aangehouden. 

 

Het College financieel toezicht geeft aan dat de BRK-middelen uit 2010 die 

gereserveerd werden voor bepaalde projecten zoals Cento Pro Arte, de 

verschillende plannen van aanpak bij het ministerie van Justitie (politie, 

gevangeniswezen en verbetering van de justitiele keten) en onderhoud van 

scholen allemaal worden teruggedraaid. In het licht van de met de aanwijzing 

ingestelde verplichtingenstop kan Curacao op dit moment geen nieuwe 

verplichtingen aangaan ten aanzien van deze projecten. Desondanks is het van 

belang dat Curacao informatie geeft over de wijze waarop - naar de toekomst toe 

- zal worden omgegaan met de projecten waarover afspraken zijn gemaakt met 

Nederland. Het College financieel toezicht ontvangt hierover graag meer 

informatie. 

 

De Regering geeft aan dat de Regering de bezorgdheid van het College financieel 

toezicht deelt. Daarom is ervoor gezorgd dat deze projecten vanuit de 

begrotingsmiddelen zelf gedekt zullen worden. In de meerjarenbegroting 2013 is 

jaarlijks ANG 4,0 miljoen gevoteerd voor de implementatieplannen van Justitie.  

In de meerjarenbegroting 2013 is een bedrag van jaarlijks ANG 10,0 miljoen 

gevoteerd voor de bouw/ groot onderhoud van scholen.   

 

Door het uit de begroting halen van de BRK-middelen ten bedrage van ANG 53 

miljoen, wordt het restant van de BRK-reserve per 10 oktober 2010, dat 

ingezet mag worden ter dekking van tekorten op de gewone dienst over 2010 

en 2011, hoger. Dit zou betekenen dat het te dekken tekort over 2010 en 

2011, in de aanwijzing vastgesteld op ANG 98 miljoen, lager wordt. 

Hiertegenover staat dat het tekort 2011, volgens de meest recente informatie 

die het College financieel toezicht ambtelijk had ontvangen, ruim ANG 10 

miljoen hoger is uitgekomen dan eerder geraamd. Per saldo resteert er voor 

Curacao een taakstelling van ANG 55 miljoen uit hoofde van tekorten uit 

vorige jaren, waarvoor in zowel de Nota van Wijziging op de eerste 

begrotingswijzing als in de tweede begrotingswijziging geen compenserende 

overschotten op de gewone dienst zijn opgenomen, aldus het College financieel 

toezicht. 
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De Regering geeft aan dat de Regering de bezorgdheid van het College financieel 

toezicht deelt. Daarom is in de meerjarenbegroting 2013 in de jaren 2014 en 

2015 overschotten voorzien die de tekorten in de voorafgaande jaren moeten 

dekken. In onderstaande tabel wordt de dekking weergegeven. 
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Tekort 2010 Land Curaçao 51,2 

tekort 2011 166,3 

Te verwachten tekort 2012 Circa 84,1 

Totaal tekort 301,6 

    

    

BRK 2010 217,7 

koersverschil 2010 -12,2 

koersverschil 2011 -6,5 

Totaal restant BRK 199 

    

overschotten 2014 48,4 

overschotten 2015 48,3 

    

Saldo 5,9 

 

 

In de Nota van Wijziging op de eerste begrotingswijzing en de tweede 

begrotingswijzing geeft het bestuur van Curacao invulling aan de onderdelen 

van de aanwijzing die een begrotingstechnische aanpassing vereisen. Het 

College financieel toezicht concludeert ten aanzien van een van deze 

onderdelen, te weten het compenseren van de tekorten over 2010 en 2011, dat 

weliswaar dekking wordt aangeleverd voor de tekorten uit 2010 en 2011, maar 

is onvoldoende overtuigd dat deze dekking daadwerkelijk gerealiseerd kan 

worden. Bovendien is de technische verwerking van deze compensatie volgens 

het College financieel toezicht niet in lijn met de aanwijzing, waarin is 

voorgeschreven dat Curacao overschotten op de gewone dienst moet laten zien 

ter grootte van de tekorten. Daarnaast concludeert het College financieel 

toezicht dat de begroting op het moment niet voldoet aan de vereisten uit de 

Rijkswet, aangezien ondanks de gepresenteerde maatregelen geen meerjarig 

sluitende gewone dienst wordt 

gepresenteerd. 

 

 



Algemene Beschouwing-84 
 

Gelet op het ontbreken van de nodige informatie en het niet voldoen aan de 

normen van de Rijkswet en de aanwijzing meent het College financieel toezicht 

genoodzaakt te zijn negatief te adviseren op de begrotingswijziging 2012 zoals 

destijds gepresenteerd. Gezien de omvang van de tekorten, is het naar de 

mening van het College financieel toezicht dringend gewenst dat Curaçao op 

korte termijn een grondige structurele analyse van de begrotingsuitgaven en -

ontvangsten gaat opstellen, en dat naar aanleiding van die analyse 

fundamentele beleidswijzigingen worden ingevoerd die de begroting meerjarig 

houdbaar maken. Gezien de omvang van de additionele problematiek voorziet 

het College financieel toezicht dat in de komende jaren een grondige 

heroverweging op verschillende beleidsterreinen noodzakelijk is. 

 

Conform artikel 11, lid 2, van de Rijkswet, dient het bestuur bij het indienen 

van de onderhavige ontwerp begrotingswijzigingen bij de Staten, vergezeld te 

worden door de brief van het College. Hierbij dient het bestuur aan te geven in 

hoeverre en op welke wijze rekening is gehouden met het College financieel 

toezicht advies.  

 

De Regering onderschrijft de stelling betreffende de zorgelijke situatie in de 

overheidsfinanciën en de noodzaaak om op zeer korte termijn hierin 

structurele verandering te brengen. Daarom zijn  naast de bovengenoemde 

trajecten die de Regering heeft doorlopen of in gang heeft gebracht, er nog 

enkele trajecten die op korte termijn ingevoerd zullen worden. 

 

Algemeen 

Omdat het absorptievermogen van onze gemeenschap niet zodanig groot is dat 

zij een cumulatie van allerlei bezuinigingen c.q. tarief- en belastingverhogingen 

kan dragen, wordt economische groei een van de belangrijke pijlers voor het 

oplossen van de problematiek. De Regering zal alle mogelijke inspanningen 

verrichten om de randvoorwaarden te creëren voor een goed 

investeringsklimaat. Daarbij moet gedacht worden aan stabiliteit van bestuur, 

vermindering van bureaucratie, waaronder met name versnelling van 

procedures bij vergunningaanvragen, oprichting mededingingsautoriteit, 

oprichting herstelbank, etc.   
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Ook realiseert de Regering zich dat een aantal maatregelen contrair zullen 

werken. Bezuinigingen leiden nooit tot 100% effect, omdat zij een negatief 

effect hebben op de economie en werkgelegenheid. Premieverhogingen leiden 

tot minder consumptie en dus minder belastinginkomsten. Het goed in beeld 

brengen van de netto effecten, maar ook het voorkomen van negatieve 

maatschappelijke effecten (groeiende armoede) zijn belangrijke uitgangspunten 

bij het opstellen van een weloverwogen integraal hervormingsplan. 

 

De ministeries van Financiën, Economische Ontwikkelingen, Onderwijs 

Wetenschap Cultuur & Sport en Sociale Ontwikkeling Arbeid en Welzijn 

werken thans nauw samen bij het vormgeven van deze plannen. 

 

Momenteel worden alle potentiële plannen en initiatieven, die op korte of 

middellange termijn in uitvoering kunnen worden genomen in beeld gebracht. 

Als regering zullen wij direct daarna actief met de desbetreffende ondernemers 

overleggen hoe en onder welke randvoorwaarden zij daadwerkelijk spoedig 

zullen starten met deze projecten. 

 

Een en ander impliceert echter wel dat de effecten daarvan eerst op termijn 

zichtbaar worden, reden waarom de Regering – in overleg met de sociale 

partners- verschillende maatregelen voor korte, middellange en lange termijn 

zal ontwikkelen.  Op een aantal zaken, die al in gang zijn gezet en maatregelen 

die binnen de overheid in enge zin zullen nemen, wordt hieronder nader 

ingegaan. 

 

Overheid in enge zin 

Op de korte termijn worden de volgende maatregelen geïmplementeerd om de 

overheidsfinanciën te saneren: 

- structurele beperking materiële uitgaven (zoals aanpassing regeling reis- en 

verblijfkosten, beperking budgetten voor consultancy, de al gestarte actie 

tot opzegging van lopende niet langer noodzakelijke contracten).  

 

- via natuurlijk verloop streven naar een kleinere effectieve overheid. 

Hiermee wordt op termijn een structurele besparing  van minstens ANG 28 

miljoen beoogd.  
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Uitgangspunt bij de eerste 2 aandachtspunten is tevens om de tot dusver 

onvoldoende behaalde positieve synergie effecten van het samengaan van 

de 2 overheidsorganen, nu grotendeels te gaan realiseren. 

 

- heroverweging van het subsidiebeleid, waar door samenwerking van 

instellingen ook de nodige synergievoordelen behaald kunnen worden, 

zonder dat dit afbreuk hoeft te doen aan de kwaliteit van de 

dienstverlening.  

 

- verdere introductie maatregelen voor betere compliance belastingbetalingen 

(waaronder het al gestarte verplicht gebruik van kasregisters, inclusief 

sanctiemaatregelen). De wetgeving voor de kasregister is sinds kort 

gepubliceerd. De Regering zal met voortvarendheid de kasregisters gaan 

implementeren. 

 

- opzet voor een verbeterde inning van overige niet belastingmiddelen via een 

centrale debiteurenadministratie. 

 

Overheidsvennootschappen  

Er zijn 3 overheidsvennootschappen (Aqualectra, CDM en Nieuwe Post) 

doorgelicht. Uit de doorlichting blijkt dat de laatste jaren steeds een 

verliesgevende exploitatie is geweest, hetgeen heeft geresulteerd in een 

afname van het eigen vermogen bij deze 3 overheidsvennootschappen.  

 

Het beleid van de Regering is er primair op gericht de oplossing van de 

problemen binnen de bedrijven zelf te zoeken. Er zijn plannen van aanpak 

beschikbaar, echter nog van wisselende kwaliteit. Gelijktijdig realiseert de 

Regering zich dat de opgebouwde enorme tekorten niet in een keer kunnen 

worden gecompenseerd. Tariefaanpassingen zullen verantwoord en 

gefaseerd moeten worden doorgevoerd.  

Tevens is het nu al evident geworden dat Aqualectra geherkapitaliseerd 

dient te worden. De eerste stappen in deze richting zijn gezet door het 

besluit van de Regering om het eigen vermogen met circa ANG 58 miljoen 

te verhogen en een onafhankelijk derde de marktwaarde van de door 

Aqualectra aan Refineria di Korsou overgedragen aandelen in CRU te laten 



Algemene Beschouwing-87 
 

vaststellen. Ook dit laatste gedeelte zal naar verwachting de 

vermogenspositie van Aqualectra doen verbeteren.  

 

 

Nieuw ziekenhuis 

De bouw van het nieuwe ziekenhuis ligt momenteel stil, mede vanwege de 

aanwijzing. De bouw van het ziekenhuis is echter tevens een deel van de 

oplossing van de problematiek in de overheidsfinanciën. De investering kan 

binnen de rentelastnorm gerealiseerd worden. 

 

De bouw van het nieuwe ziekenhuis draagt ook in grote mate bij aan een 

efficiëntere gezondheidszorg en is daardoor een van de belangrijke dragers 

van het realiseren van de bezuinigingen op dit gebied. 

 

Uit gedegen onderzoek, ook na een second opinion, is komen vast te staan 

dat de exploitatie van het ziekenhuis niet tot hogere lasten c.q. hogere 

ziekenhuistarieven hoeft te leiden.  

 

De investering zal tevens een impuls voor de lokale economie betekenen, 

hetgeen een positief effect heeft op de overheidsfinanciën en het 

vrijkomende terrein/gebouw biedt ook weer mogelijkheden tot 

vervolginvesteringen. 

 

Voorop staat echter het kunnen bieden van betere zorg aan onze inwoners, 

die dat, gezien alle opofferingen, als een welkome verbetering van de 

voorzieningen zullen ervaren. Bovendien kan een nieuw ziekenhuis ook een 

positief effect hebben op verdere economische ontwikkelingen, met name 

ook op het toerisme. 

 

Overige ondersteunende maatregelen 

Om al deze processen in goede banen te leiden, maar ook om een bredere 

en objectieve inbreng van de gemeenschap in deze problematiek te krijgen 

heeft de Regering besloten om versneld een aantal nieuwe instituten op te 

richten. 
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Een daarvan is een Begrotingskamer. Hiertoe was in 2011 al een motie in 

de Staten aangenomen. Bedoeling is een eigen instituut, vergelijkbaar met 

het huidige College financieel toezicht, op te richten die de  financiën toetst 

aan de wettelijk vastgelegde kaders en daarover onafhankelijk rapporteert 

en adviseert. Tot aan het moment dat het toezicht op basis van de huidige 

Rijkswet vervalt zal deze kamer naast het College financieel toezicht 

kunnen functioneren, om na afloop van de werkingsduur van de Rijkswet 

de rol volledig van het College financieel toezicht te kunnen overnemen. 

Een concept wetstekst is reeds voor commentaar aangeboden aan de 

Staten. 

 

Verder is de Regering voornemens om over te gaan tot de oprichting van 

een Herstelbank, waarbij wij na integratie van de bestaande instellingen die 

actief zijn als ontwikkelingsbank, beter in staat zullen zijn om de lokale 

besparingen te mobiliseren richting de prioritaire sectoren. Zowel publieke 

als particuliere institutionele beleggers zullen in de nog op te richten 

Herstelbank kunnen participeren. 

 

Tot slot heeft de Regering besloten tot het oprichten van een 

Mededingingsautoriteit, waaronder ook een regulatory board  en een 

consumentenautoriteit gaan vallen. Bedoeling is dat dit orgaan toezicht 

houdt en de regering adviseert over economische, sociale en financiële 

aspecten van ondernemersinitiatieven. De betreffende wetstekst is reeds 

voor advies aangeboden aan de adviesorganen. 
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STAATSORGANEN EN OVERIGE ALGEMENE ORGANEN  

 

Tot de Staatsorganen en overige algemene organen behoren de volgende 

organisatorische eenheden: 

 Staten 

 Raad van advies 

 Algemene Rekenkamer 

 Secretariaat SER/GOA 

 Ombudsman 

 Gemeenschappelijk Hof van Justitie 

 Raad voor de Rechtshandhaving 

 Defensie 

 

Hiervoor zijn de volgende middelen gereserveerd: 

Gewone dienst 2012 2013 2014 2015 

01. Bestuursorganen  -567.825 -567.825 -567.825 -567.825 

02. Algemeen Beheer Staatsorganen  -380.705 -380.705 -380.705 -380.705 

11. Rechtswezen  - - - - 

14. Defensie  - - - - 

Totaal -948.530 -948.530 -948.530 -948.530 

Kapitaaldienst 2012 2013 2014 2015 

01. Bestuursorganen -118.080 - - - 

02. Algemeen Beheer Staatsorganen -40.400 - - - 

11. Rechtswezen - - - - 

14. Defensie - - - - 

Totaal -158.480 - - - 
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Functie 01 Bestuursorganen 

Onder de functie 01 Bestuursorganen valt de Staten van Curacao. 

Staten 

Gewone dienst 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten -567.825 -567.825 -567.825 -567.825 

Programmakosten - - - - 

Totaal -567.825 -567.825 -567.825 -567.825 

Kapitaaldienst 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten -118.080 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal -118.080 - - - 

 

De materiële -en kapitaallasten worden verlaagd teneinde de neerwaartse 

correctie van de belastingopbrengsten en de verhoging van de lasten door de 

vertraging in de uitvoering van de dekkingsmaatregelen te compenseren. 

 

Functie 02 Algemeen Beheer Staatsorganen 

Onder de functie 02 Algemeen Beheer Staatsorganen vallen de Raad van 

Advies, de Algemene Rekenkamer, het Secretariaat SER/GOA en de 

Ombudsman.  

 

Raad van Advies  

Gewone dienst 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten -171.320 -171.320 -171.320 -171.320 

Programmakosten - - - - 

Totaal -171.320 -171.320 -171.320 -171.320 

Kapitaaldienst 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten -8.000 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal -8.000 - - - 
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Algemene Rekenkamer 

Gewone dienst 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten -90.460 -90.460 -90.460 -90.460 

Programmakosten - - - - 

Totaal -90.460 -90.460 -90.460 -90.460 

Kapitaaldienst 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten -10.000 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal -10.000 - - - 

 

Secretariaat SER/GOA 

Gewone dienst 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten -103.175 -103.175 -103.175 -103.175 

Programmakosten - - - - 

Totaal -1.03.175 -103.175  -103.175 -103.175 

Kapitaaldienst 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten -18.000    

Programmakosten     

Totaal -18.000    

 

Ombudsman 

Gewone dienst 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten -15.750 -15.750 -15.750 -15.750 

Programmakosten - - - - 

Totaal -15.750 -15.750 -15.750 -15.750 

Kapitaaldienst 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten -4.400    

Programmakosten - - - - 

Totaal -4.400    

 

Voor de functie 2 geldt dat de materiële -en kapitaallasten worden verlaagd 

teneinde de neerwaartse correctie van de belastingopbrengsten en de 

verhoging van de lasten door de vertraging in de uitvoering van de 

dekkingsmaatregelen te compenseren. 
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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 

 Directie Buitenlandse Betrekkingen (Beleidsorganisatie Algemene Zaken) 

 Directie Communicatie en Voorlichting 

 Wetgeving en Juridische Zaken 

 Constitutionele Zaken en Koninkrijksrelaties 

 Huurcommissie 

 Overige Uitgaven Algemeen Bestuur 

 Plan Nashonal pa Desaroyá Bario 

 Vrijwilligers Korps Curacao 

 Veiligheidsdienst Curacao 

 

07 Overige Algemene Zaken 

 

Hiervoor worden de volgende af- en overschrijvingen verwerkt: 

Gewone dienst 2012 2013 2014 2015 

01. Bestuursorganen  -30.000 30.000- -30.000 -30.000 

03.Algemeen beheer Algemene 
Zaken 

-178.221 -178.221 -478.221 -478.221 

07.Overige Algemene Zaken -319.350 -319.350 -319.350 -319.350 

Totaal -527.571 -527.571 -827.571 -827.571 

Kapitaaldienst 2012 2013 2014 2015 

01. Bestuursorganen  - - - - 

03.Algemeen beheer Algemene 
Zaken 877.700 

- - - 

07. Overige Algemene Zaken 65.000 - - - 

Totaal 942.700 - - - 

 

Hierna wordt de suppletoire begroting toegelicht. 
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Functie 01. Bestuursorganen  

Gewone dienst 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 

Programmakosten - - - - 

Totaal -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 

Kapitaaldienst 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 

 

De materiëlelasten worden verlaagd teneinde de neerwaartse correctie van de 

belastingopbrengsten en de verhoging van de lasten door de vertraging in de 

uitvoering van de dekkingsmaatregelen te compenseren. 

 

Functie 03. Algemeen beheer Algemene Zaken 

 

Gewone dienst 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten -478,221 -478,221 -478,221 -478,221 

Programmakosten 300.000 300.000 - - 

Totaal -178.221 -178.221 -478,221 -478,221 

Kapitaaldienst 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten     

Programmakosten 877.700 - - - 

Totaal 877.700 - - - 

 

Onder de functie Algemeen Beheer vallen het Kabinet van de Minister van 

Algemene Zaken, het Secretariaat Raad van Ministers, de Beleidscoördinatie, 

de Secretaris Generaal Algemene Zaken, de Ministeriële Staf, Veiligheidsdienst 

Curaçao en de Directie Buitenlandse Betrekkingen (Beleidsorganisatie 

Algemene Zaken). 

 

Opleiding & Training 

Conform het besluit van de Regering wordt in de dienstjaren 2012 en 2013 een 

bedrag van ANG 300.000,- meegenomen voor de financiering van het inrichten 

van een Programma Mandaat Unit (PMU) voor het assisteren van projectleiders 

bij de ministeries bij de projectuitvoering door toepassing van de principes van 

projectmanagement op een structurele manier. Dit wordt bekostigd uit de 
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middelen beschikbaar voor de kwaliteitsverbetering van het 

overheidsapparaat.  

 

Posten Kapitaaldienst Algemeen beheer Algemene Zaken 

Het Ministerie van Algemene Zaken heeft per abuis geen kapitaaldienst 

aangevraagd conform de afgesproken procedures. Hierdoor is geen 

kapitaaldienst meegenomen voor dit ministerie. Echter wordt alsnog 

kapitaaldienst opgenomen conform de toegekende ramingen in de 

ontwerpbegroting van het dienstjaar 2011 teneinde het ministerie in de 

gelegenheid te stellen de lopende projecten op de kapitaaldienst te kunnen 

afronden en de noodzakelijke investeringen in kantoorapparatuur en –

inrichting te kunnen doen.  

In aanvulling op de ramingen in de ontwerpbegroting van het dienstjaar 2011 

is een raming toegekend aan het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van 

ANG 450.000 teneinde de noodzakelijke groot onderhoudswerkzaamheden te 

kunnen uitvoeren aan de kantoorpanden en de ambtswoning van het kabinet. 

 

Tevens worden de materiële -en kapitaallasten verlaagd teneinde de 

neerwaartse correctie van de belastingopbrengsten en de verhoging van de 

lasten door de vertraging in de uitvoering van de dekkingsmaatregelen te 

compenseren. 

 

Functie 07. Overige Algemene Zaken 

Gewone dienst 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten -319.950 -319.950 -319.950 -319.950 

Programmakosten - - - - 

Totaal -319.950 -319.950 -319.950 -319.950 

Kapitaaldienst 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten 65.000 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 65.000 - - - 

 

Bj deze functie wordt onder meer voorzien in algemene uitgaven ten behoeve 

van het ministerie. 
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De materiële -en kapitaallasten worden verlaagd teneinde de neerwaartse 

correctie van de belastingopbrengsten en de verhoging van de lasten door de 

vertraging in de uitvoering van de dekkingsmaatregelen te compenseren. 

 

Posten Kapitaaldienst Overige Algemene Zaken 

Het betreft het opvoeren van het per abuis niet verzochte kapitaaldienst voor 

kantoorapparatuur zoals goedgekeurd in de ontwerpbegroting van het 

dienstjaar 2011 en een raming van ANG 15.000 voor kantoorapparatuur en 

kantoorinrichting ten behoeve van het Programmabureau Plan Nashonal di 

Bario.  
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MINISTERIE VAN BESTUUR, PLANNING EN DIENSTVERLENING 

 

Tot het Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening behoren de 

volgende organisatorische eenheden: 

 Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening 

 Kabinet Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening 

 Secretaris Generaal Bestuur, Planning en Dienstverlening 

 Ministeriële Staf 

 Beleidsunit HR OO IT  

 Beleidsorganisatie Bestuur, Planning en Dienstverlening 

 UO Publieke Zaken 

 UO Vergunningloket 

 UO Nationaal Archief 

 Shared Service Organisatie 

 Pensioenen 

 Centraal Bureau voor Statistiek 

 Erediensten 

 Fonds Ziektekosten OverheidsGepensioneerde (FZOG) 

 

Hiervoor zijn de volgende middelen gereserveerd: 

Gewone dienst 2012 2013 2014 2015 

01 Bestuurorganen -40.500 -40.500 -40.500 -40.500 

04 Algemeen Beheer, Bestuur, Planning 
en Dienstverlening 

-1.360.006 -1.360.006 -1.360.006 -1.360.006 

05 Wachtgelden en Pensioenen - - - - 

06 Statistiek -17.525 -17.525 -17.525 -17.525 

08 Overige bestuur, planning, en 

      dienstverlening 

11.250.000  - - - 

Totaal  9.831.968 -1.418.032 -1.418.032 -1.418.032 

Kapitaaldienst 2012 2013 2014 2015 

01 Bestuurorganen - - - - 

04 Algemeen Beheer, Bestuur, Planning 
en Dienstverlening 

-605.407 -6.200 -8.000 -10.000 

05 Wachtgelden en Pensioenen - - - - 

06 Statistiek - - - - 

08 Overige bestuur, planning, en 
     dienstverlening 

- - - - 

Totaal -605.407 -6.200 -8.000 -10.000 

 

Hieronder wordt de begroting per functie toegelicht. 
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Functie 01 Bestuursorganen 

Gewone dienst 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten -40.500 -40.500 -40.500 -40.500 

Programmakosten - - - - 

Totaal -40.500 -40.500 -40.500 -40.500 

Kapitaaldienst 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 

 

Functie 04 Algemeen beheer Bestuur, Planning en Dienstverlening 

Gewone dienst 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten -1.360.006 -1.360.006 -1.360.006 -1.360.006 

Programmakosten - - - - 

Totaal -1.360.006 -1.360.006 -1.360.006 -1.360.006 

Kapitaaldienst 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten -605.407 -6.200 -8.000 -10.000 

Programmakosten - - - - 

Totaal -605.407 -6.200 -8.000 -10.000 

 

Functie 06 Statistiek 

Gewone dienst 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten -17.525 -17.525 -17.525 -17.525 

Programmakosten - - - - 

Totaal -17.525 -17.525 -17.525 -17.525 

Kapitaaldienst 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 

 

De materiële -en kapitaallasten voor de functies 01, 04 en 06 worden verlaagd 

teneinde de neerwaartse correctie van de belastingopbrengsten en de 

verhoging van de lasten door de vertraging in de uitvoering van de 

dekkingsmaatregelen te compenseren. 



Algemene Beschouwing-98 
 

Functie 08 Overige Bestuur planning en Dienstverlening Overige Bestuur, 

Planning en Dienstverlening 

Gewone dienst 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten 11.250.000 - - - 

Totaal 11.250.000 - - - 

Kapitaaldienst 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 

 

Het bedrag van ANG 11,3 miljoen is bedoeld ten behoeve van het Fonds 

Ziektekosten Overheidsgepensioneerdern (FZOG). De oorspronkelijke 

planning voorzag in de invoering van de basisverzekering per 1 april 2012. 

In de Begroting 2012 was daarom - qua allocatie van budgetten - uitgegaan 

van 3 maanden conform het oude en thans nog bestaande stelsel en 9 

maanden conform het nieuwe stelsel met een basisverzekering. De 

planning is thans om uiterlijk 1 september 2012 de basisverzekering in te 

voeren: 5 maanden extra in het oude bestaande stelsel betekent ANG 11,3 

miljoen aan extra lasten ten behoeve van het FZOG. 
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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 Rechtshandhaving (RH) en veiligheidszorg (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 
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Hiervoor zijn de volgende middelen per functie gereserveerd: 

Gewone dienst 2012 2013 2014 2015 

01  Bestuursorganen -26.425 -26.425 -26.425 -26.425 

10  Algemeen beheer Openbare orde en Veiligheid -214.224 -214.224 -214.224 -214.224 

11   Rechtswezen -106.550 -106.550 -106.550 -106.550 

12   Politie -1.872.449 -1.872.449 -1.872.449 -1.872.449 

13  Brandweer en Rampenbestrijding 379.752 378.039 378.039 378.039 

14  Defensie - - - - 

15  Overige Beschermende Maatregelen -175.660 -175.660 -175.660 -175.660 

16  Gevangeniswezen -215.750 -215.750 -215.750 -215.750 

17  Opvoedingswezen 2.477.592 2.477.592 2.477.592 2.477.592 

18  Overige Ministerie van Justitie - - - - 

     
Totaal 246.286 244.573 244.573 244.573 

Kapitaaldienst 2012 2013 2014 2015 

01  Bestuursorganen - - - - 

10  Algemeen beheer Openbare orde en Veiligheid -60.000 - - - 

11   Rechtswezen - - - - 

12   Politie -1.317.065 -172.355 -10.000 -19.570 

13  Brandweer en Rampenbestrijding -64.800 -65.100 -84.000 -105.000 

14  Defensie - - - - 

15  Overige Beschermende Maatregelen -18.320 -7.750 -10.000 -12.500 

16  Gevangeniswezen -400.000 -930.000 -1.148.220 -1.500.000 

17  Opvoedingswezen -55.200 -31.000 -40.000 -50.000 

18  Overige Ministerie van Justitie - - - - 

     
Totaal -1.915.385 -1.206.205 -1.292.220 -1.687.070 
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Hieronder wordt de begroting per functie toegelicht. 

 

Functie 01 Bestuursorganen 

Gewone dienst 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten -26.425 -26.425 -26.425 -26.425 

Programmakosten - - - - 

Totaal -26.425 -26.425 -26.425 -26.425 

Kapitaaldienst 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 

 

Functie 10 Algemeen beheer Openbare orde en Veiligheid 

Gewone dienst 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten -214.224 -214.224 -214.224 -214.224 

Programmakosten - - - - 

Totaal -214.224 -214.224 -214.224 -214.224 

Kapitaaldienst 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten -60.000 - - - 

Programmakosten -60.000 - - - 

Totaal -60.000 - - - 

 

De materiële -en kapitaallasten voor de functies 01 en 10 worden verlaagd 

teneinde de neerwaartse correctie van de belastingopbrengsten en de 

verhoging van de lasten door de vertraging in de uitvoering van de 

dekkingsmaatregelen te compenseren. 
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Functie 12 Politie 

Gewone dienst 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten -1.872.449 -1.872.449 -1.872.449 -1.872.449 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 

Kapitaaldienst 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten -1.317.065 -172.355 -10.000 -19.570 

Programmakosten - - - - 

Totaal -1.317.065 -172.355 -10.000 -19.570 

 

Machines & andere Werktuigen 

De post Machines & andere Werktuigen van de UO Politie en Immigratie 

Curaçao (131203.4924) wordt opgehoogd met Ang. 1.971.840,-- voor de 

financiering van de implementatie Plannen van Aanpak. Met dekking vanuit de 

BRK-middelen welke niet in 2011 zijn gerealiseerd.  

 

Gebouwen 

De post Gebouwen van de UO Politie en Immigratie Curaçao (131203.4913) 

wordt opgehoogd met Ang. 567.733,-- voor de financiering van de impemetatie 

Plannen van Aanpak. Met dekking vanuit de BRK-middelen middelen welke 

niet in 2011 zijn gerealiseerd.  

 

Kantoor Inrichting 

De post Kantoor Inrichting van de UO Politie en Immigratie Curaçao 

(131203.4921) wordt opgehoogd met Ang. 386.956,-- voor de financiering van 

de impemetatie Plannen van Aanpak. Met dekking vanuit de BRK-middelen 

middelen welke niet in 2011 zijn gerealiseerd.  

 

Kantoor Apparatuur 

De post Kantoor Apparatuur van de UO Politie en Immigratie Curaçao 

(131203.4922) wordt opgehoogd met Ang. 665.345,-- voor de financiering van 

de impemetatie Plannen van Aanpak. Met dekking vanuit de BRK-middelen 

middelen welke niet in 2011 zijn gerealiseerd. 
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Transportmiddelen 

De post Transportmiddelen van de UO Politie en Immigratie Curaçao 

(131203.4923) wordt opgehoogd met Ang. 412.125,-- voor de financiering van 

de impemetatie Plannen van Aanpak. Met dekking vanuit de BRK-middelen 

middelen welke niet in 2011 zijn gerealiseerd.  

 

 

Functie 13 Brandweer en Rampenbestrijding  

Gewone dienst 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten 379.752 378.039 378.039 378.039 

Programmakosten - - - - 

Totaal 379.752 378.039 378.039 378.039 

Kapitaaldienst 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten -64.800 -65.100 -84.000 -105.000 

Programmakosten - - - - 

Totaal -64.800 -65.100 -84.000 -105.000 

 

Salarissen, Lonen & Bezoldigingen 

De post Salarissen, Lonen & Bezoldigingen van de UO Brandweer & 

Rampenbestrijding (131300.4211) wordt structureel opgehoogd met Ang. 

282.240,--. Het gaat hier om de indienstneming van 15 aspirant-hulpverleners 

bij de Brandweer Curaçao. Aangezien er geen dekking hiervoor is aangegeven, 

wordt voorgesteld om het betreffende bedrag vanuit de stelpost salarissen op 

de betreffende post op te voeren. Dit impliceert wel dat er minder ruimte 

overblijft voor de invulling van vacatures t.l.v. de laatstgenoemde post.  

 

Overwerk 

De post Overwerk van de UO Brandweer & Rampenbestrijding (131300.4212) 

wordt structureel opgehoogd met Ang. 45.000,--. Het gaat hier om de 

indienstneming van 15 aspirant-hulpverleners bij de Brandweer Curaçao. 

Aangezien er geen dekking hiervoor is aangegeven, wordt voorgesteld om het 

betreffende bedrag vanuit de stelpost salarissen op de betreffende post op te 
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voeren. Dit impliceert wel dat er minder ruimte overblijft voor de invulling van 

vacatures t.l.v. de laatstgenoemde post.  

 

Vakantie-uitkering 

De post Vakantie-uitkering van de UO Brandweer & Rampenbestrijding 

(131300.4214) wordt structureel opgehoogd met Ang. 20.462,--. Het gaat hier 

om de indienstneming van 15 aspirant-hulpverleners bij de Brandweer 

Curaçao. Aangezien er geen dekking hiervoor is aangegeven, wordt voorgesteld 

om het betreffende bedrag vanuit de stelpost salarissen op de betreffende post 

op te voeren. Dit impliceert wel dat er minder ruimte overblijft voor de 

invulling van vacatures t.l.v. de laatstgenoemde post.  

 

Medische behandeling en keuringskosten 

De post Medische behandeling en keuringskosten van de UO Brandweer & 

Rampenbestrijding (131300.4215) wordt structureel opgehoogd met Ang. 

43.224,--. Het gaat hier om de indienstneming van 15 aspirant-hulpverleners 

bij de Brandweer Curaçao. Aangezien er geen dekking hiervoor is aangegeven, 

wordt voorgesteld om het betreffende bedrag vanuit de stelpost salarissen op 

de betreffende post op te voeren. Dit impliceert wel dat er minder ruimte 

overblijft voor de invulling van vacatures t.l.v. de laatstgenoemde post.  

 

Overige Uitgaven Salarissen & Lonen 

De post Overige Uitgaven Salarissen & Lonen van de UO Brandweer & 

Rampenbestrijding (131300.4216) wordt structureel opgehoogd met Ang. 

66.750,--. Het gaat hier om de indienstneming van 15 aspirant-hulpverleners 

bij de Brandweer Curaçao. Aangezien er geen dekking hiervoor is aangegeven, 

wordt voorgesteld om het betreffende bedrag vanuit de stelpost salarissen op 

de betreffende post op te voeren. Dit impliceert wel dat er minder ruimte 

overblijft voor de invulling van vacatures t.l.v. de laatstgenoemde post.  

 

Afdracht A.O.V. / A.W.W. 

De post Afdracht A.O.V./A.W.W van de UO Brandweer & Rampenbestrijding 

(131300.4221) wordt structureel opgehoogd met Ang. 21.168,--. Het gaat hier 

om de indienstneming van 15 aspirant-hulpverleners bij de Brandweer 

Curaçao. Aangezien er geen dekking hiervoor is aangegeven, wordt voorgesteld 

om het betreffende bedrag vanuit de stelpost salarissen op de betreffende post 
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op te voeren. Dit impliceert wel dat er minder ruimte overblijft voor de 

invulling van vacatures t.l.v. de laatstgenoemde post.  

 

Afdracht A.V.B.Z. 

De post Afdracht A.V.B.Z. van de UO Brandweer & Rampenbestrijding 

(131300.4222) wordt structureel opgehoogd met Ang. 1.411,--. Het gaat hier 

om de indienstneming van 15 aspirant-hulpverleners bij de Brandweer 

Curaçao. Aangezien er geen dekking hiervoor is aangegeven, wordt voorgesteld 

om het betreffende bedrag vanuit de stelpost salarissen op de betreffende post 

op te voeren. Dit impliceert wel dat er minder ruimte overblijft voor de 

invulling van vacatures t.l.v. de laatstgenoemde post.  

 

APNA Pensioenbijdragen 

De post APNA Pensioenbijdragen van de UO Brandweer & Rampenbestrijding 

(131300.4225) wordt structureel opgehoogd met Ang. 39.514,--. Het gaat hier 

om de indienstneming van 15 aspirant-hulpverleners bij de Brandweer 

Curaçao. Aangezien er geen dekking hiervoor is aangegeven, wordt voorgesteld 

om het betreffende bedrag vanuit de stelpost salarissen op de betreffende post 

op te voeren. Dit impliceert wel dat er minder ruimte overblijft voor de 

invulling van vacatures t.l.v. de laatstgenoemde post.  

 

Salarissen, Lonen & Bezoldigingen 

De post Salarissen, Lonen & Bezoldigingen van het Ministerie van Financiën 

(199802.4211) wordt verlaagd met Ang. 519.796,--. Het gaat hier om de 

indienstneming van 15 aspirant-hulpverleners bij de Brandweer Curaçao). 

Aangezien er geen dekking hiervoor is aangegeven, wordt voorgesteld om het 

betreffende bedrag meerjarig vanuit de stelpost salarissen af te boeken. 

Als laatste dient opgemerkt te worden dat de materiële -en kapitaallasten 

verlaagd worden teneinde de neerwaartse correctie van de 

belastingopbrengsten en de verhoging van de lasten door de vertraging in de 

uitvoering van de dekkingsmaatregelen te compenseren. 
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Functie 15 Overige Beschermende Maatregelen 

Gewone dienst 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten -175.660 -175.660 -175.660 -175.660 

Programmakosten - - - - 

Totaal -175.660 -175.660 -175.660 -175.660 

Kapitaaldienst 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten -18.320 -7.750 -10.000 -12.500 

Programmakosten - - - - 

Totaal -18.320 -7.750 -10.000 -12.500 

 

De materiële -en kapitaallasten worden verlaagd teneinde de neerwaartse 

correctie van de belastingopbrengsten en de verhoging van de lasten door de 

vertraging in de uitvoering van de dekkingsmaatregelen te compenseren. 

 

Functie 16  Gevangeniswezen – Beleidsveld: de zorg voor het toezicht 

inzake de detentiezorg, het gevangeniswezen, de  vrijheidsbeneming en 

invrijheidstelling, waaronder gratie en generaal  pardon 

Gewone dienst 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten -215.750 -215.750 -215.750 -215.750 

Programmakosten - - - - 

Totaal -215.750 -215.750 -215.750 -215.750 

Kapitaaldienst 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten -400.000 -930.000 -1.148.220 -1.500.000 

Programmakosten     

Totaal -400.000 -930.000 -1.148.220 -1.500.000 
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Functie 17 Opvoedingswezen - Beleidsveld: de zorg voor de justitiële 

jeugdbescherming 

Gewone dienst 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten -46.750 -46.750 -46.750 -46.750 

Programmakosten 2.639.764 2.639.764 2.639.764 2.639.764 

Totaal 2.477.592 2.477.592 2.477.592 2.477.592 

Kapitaaldienst 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten -55.200 -31.000 -40.000 -50.000 

Programmakosten - - - - 

Totaal -55.200 -31.000 -40.000 -50.000 

 

Salarissen, Lonen & Bezoldigingen 

De post Salarissen, Lonen & Bezoldigingen van de UO Justitiële Jeugdopvang 

(G.O.G.) (131700.4211) wordt opgehoogd met Ang. 2.463.960,--. Het betreft 

hier het verschil tussen ingediende begroting en toegekende begroting. Per 

abuis is ingekort op deze post. Om deze omissie te corrigeren wordt 

voorgesteld om het betreffende bedrag op te voeren en te dekken via de 

stelpost salarissen van het Ministerie van Financiën. 

 

Overwerk 

De post Overwerk van de UO Justitiële Jeugdopvang (G.O.G.) (131700.4212) 

wordt opgehoogd met Ang. 22.320,--. Het betreft hier het verschil tussen 

ingediende begroting en toegekende begroting. Per abuis is ingekort op deze 

post. Om deze omissie te corrigeren wordt voorgesteld om het betreffende 

bedrag op te voeren en te dekken via de stelpost salarissen van het Ministerie 

van Financiën. 

 

Overige Uitgaven Salarissen & Lonen 

De post Overwerk van de UO Justitiële Jeugdopvang (G.O.G.) (131700.4216) 

wordt opgehoogd met Ang. 33.000,--. Het betreft hier het verschil tussen 

ingediende begroting en toegekende begroting. Per abuis is ingekort op deze 

post. Om deze omissie te corrigeren wordt voorgesteld om het betreffende 
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bedrag op te voeren en te dekken via de stelpost salarissen van het Ministerie 

van Financiën. 

 

Afdracht A.O.V. / A.W.W. 

De post Overwerk van de UO Justitiële Jeugdopvang (G.O.G.) (131700.4221) 

wordt opgehoogd met Ang. 27.959,--. Het betreft hier het verschil tussen 

ingediende begroting en toegekende begroting. Per abuis is ingekort op deze 

post. Om deze omissie te corrigeren wordt voorgesteld om het betreffende 

bedrag op te voeren en te dekken via de stelpost salarissen van het Ministerie 

van Financiën. 

 

Afdracht A.V.B.Z. 

De post Overwerk van de UO Justitiële Jeugdopvang (G.O.G.) (131700.4222) 

wordt opgehoogd met Ang. 2.335,--. Het betreft hier het verschil tussen 

ingediende begroting en toegekende begroting. Per abuis is ingekort op deze 

post. Om deze omissie te corrigeren wordt voorgesteld om het betreffende 

bedrag op te voeren en te dekken via de stelpost salarissen van het Ministerie 

van Financiën. 

 

APNA Pensioenbijdragen 

De post Overwerk van de UO Justitiële Jeugdopvang (G.O.G.) (131700.4225) 

wordt opgehoogd met Ang. 90.190,--. Het betreft hier het verschil tussen 

ingediende begroting en toegekende begroting. Per abuis is ingekort op deze 

post. Om deze omissie te corrigeren wordt voorgesteld om het betreffende 

bedrag op te voeren en te dekken via de stelpost salarissen van het Ministerie 

van Financiën. 

 

Salarissen, Lonen & Bezoldigingen 

De post Salarissen, Lonen & Bezoldigingen van het Ministerie van Financiën 

(199802.4211) wordt verlaagd met Ang. 2.693.764,-- Het betreft hier het 

verschil tussen ingediende begroting en toegekende begroting. Om de omissie 

te corrigeren wordt voorgesteld om het betreffende bedrag af te boeken via de 

stelpost salarissen van het Ministerie van Financiën. 

Opgemerkt zij dat de materiële -en kapitaallasten worden verlaagd teneinde de 

neerwaartse correctie van de belastingopbrengsten en de verhoging van de 
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lasten door de vertraging in de uitvoering van de dekkingsmaatregelen te 

compenseren. 
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MINISTERIE VAN VERKEER, VERVOER EN RUIMTELIJKE PLANNING 

 

Tot het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning behoren 

de volgende organisatorische eenheden: 

 Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning 

 Kabinet Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning 

 Secretaris Generaal Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning 

 Ministeriële Staf 

 Beleidsorganisatie Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning 

 UO Openbare Werken 

 UO Verkeer en Vervoer 

 Autobusdienst 

 Luchthaven 

 UO Meteorologische Dienst 

 UO Ruimtelijke Ordening en Planning 

 UO Domeinbeheer 

 Overige VVRP 

 

Hiervoor zijn de volgende middelen gereserveerd: 

Gewone dienst 2012 2013 2014 2015 

01 Bestuursorganen               269.838 -31.250 -31.250 -31.250 

20 Algemeen beheer VVRP          -179.608 -179.608 -179.608 -179.608 

21 Openbare werken               -366.750 -366.750 -366.750 -366.750 

22 Verkeer en vervoer            -137.888 -137.888 -137.888 -137.888 

23 Luchtvaart                    - - - - 

24 Meteorologische 

aangelegenheden  
-51.147 -51.147 -51.147 -51.147 

25 Reiniging                     - - - - 

26 Riolering en waterzuivering   - - - - 

27 Ruimtelijke Ordening, 

woning en bouwgrond expl. 
-66.984 -66.984 -66.984 -66.984 

28 Overige VVRP                  - - - - 

Totaal -532.538 -833.626 -833.626 -833.626 
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Kapitaaldienst 2012 2013 2014 2015 

01 Bestuursorganen               - - - - 

20 Algemeen beheer VVRP          -20.000 - - - 

21 Openbare werken               -138.00 - - - 

22 Verkeer en vervoer            -13.400 - -  

23 Luchtvaart                    - - - - 

24 Meteorologische 

aangelegenheden  
-93.360 - - - 

25 Reiniging                     - - - - 

26 Riolering en waterzuivering   - - - - 

27 Ruimtelijke Ordening, 

woning en bouwgrond expl. 
-140.000 -2.251.860 -2.252.400 -2.253.000 

28 Overige VVRP                  - - - - 

Totaal -404.760 2.251.860 -2.252.400 -2.253.000 

 

Hieronder wordt de begroting per functie toegelicht. 

 

Functie 01 Bestuursorganen 

Gewone dienst 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten 269.838 -31.250 -31.250 -31.250 

Programmakosten - - - - 

Totaal  269.838 -31.250 -31.250 -31.250 

Kapitaal dienst 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 

 

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

van de minister.  

Bij de toetsing van de wenselijkheidbegroting 2012 is geen rekening gehouden 

met het bedrag van ANG. 301.088. Dit omdat omstreeks die periode er nog 

geen sprake was van een downgrading van de luchtvaartveiligheid op Curaçao. 

Doordat er in de begroting van de dienst zelf en binnen het ministerie van 

Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) geen ruimte is voor 

compensatie heeft de Regering besloten om de begrotingspost van het 

ministerie van Financiën 199501.4771 (onvoorziene uitgaven) voor 2012 te 

verlagen met ANG. 301.088 en de post 140100.4379 (Advieskosten) van VVRP 

met dit bedrag te verhogen. Het bedrag is nodig voor zowel de betaling van de 

ICAO deskundige voor het leveren van technische bijstand ten bedrage van 
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ANG. 37.188 als voor de betaling van de te verrichten werkzaamheden door de 

FAA expert voor het verkrijgen van de Categorie 1 binnen de Curaçaose 

Burgerluchtvaart Autoriteit. 

De materiële -en kapitaallasten worden verlaagd teneinde de neerwaartse 

correctie van de belastingopbrengsten en de verhoging van de lasten door de 

vertraging in de uitvoering van de dekkingsmaatregelen te compenseren. 

 

Functie 20 Algemeen Beheer VV&RP (beleidsorganisatie: Luchtvaart, 

Scheepvaart & Beleidsunit) 

Gewone dienst 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten -179.608 -179.608 -179.608 -179.608 

Programmakosten - - - - 

Totaal  -179.608 -179.608 -179.608 -179.608 

Kapitaal dienst 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten -20.000 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal -20.000 - - - 

 

Het gaat hier om de invulling van 1(èèn) vacature bij de Beleidsorganisatie. 

Daarbij is rekening gehouden met artikel 46 lid 1 van de Landsverordening 

comptabiliteit 2010. 

 
Bovendien worden de materiële -en kapitaallasten verlaagd teneinde de 

neerwaartse correctie van de belastingopbrengsten en de verhoging van de 

lasten door de vertraging in de uitvoering van de dekkingsmaatregelen te 

compenseren. 

 

Functie 21 Openbare Werken 

Gewone dienst 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten -366.750 -366.750 -366.750 -366.750 

Programmakosten - - - - 

Totaal  -366.750 -366.750 -366.750 -366.750 

Kapitaal dienst 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten -138.000 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal -138.000 - - - 
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Functie 22 Verkeer en Vervoer 

Gewone dienst 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten -137.888 -137.888 -137.888 -137.888 

Programmakosten - - - - 

Totaal  -137.888 -137.888 -137.888 -137.888 

Kapitaal dienst 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten -13.400 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal -13.400 - - - 

 

Functie 24 Meteorologische Aangelegenheden  

Gewone dienst 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten -51.147 -51.147 -51.147 -51.147 

Programmakosten - - - - 

Totaal  -51.147 -51.147 -51.147 -51.147 

Kapitaal dienst 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten -93.360 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal -93.360 - - - 

 

Functie 27 Ruimtelijke Ordening, Woning en Bouwgrond exploitaties 

Gewone dienst 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten -66.984 -66.984 -66.984 -66.984 

Programmakosten - - - - 

Totaal  -66.984 -66.984 -66.984 -66.984 

Kapitaal dienst 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten -140.000 -2.251.860 -2.252.400 -2.253.000 

Programmakosten - - - - 

Totaal -140.000 -2.251.860 -2.252.400 -2.253.000 

 

De materiële -en kapitaallasten voor de functies 21, 22, 24 en 27 worden 

verlaagd teneinde de neerwaartse correctie van de belastingopbrengsten en de 

verhoging van de lasten door de vertraging in uitvoering van de de 

dekkingsmaatregelen te compenseren. 
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MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ONTWIKKELING 

 

Tot het Ministerie van Economische Ontwikkeling behoren de volgende 

organisatorische eenheden: 

 Minister van Economische Ontwikkeling 

 Kabinet Minister van Economische Ontwikkeling 

 Economische Inspectie 

 Secretaris Generaal Economische Ontwikkeling 

 Ministeriële Staf 

 Beleidsorganisatie Economische Ontwikkeling 

 UO Economische Dienst 

 Economische Ontwikkeling 

 UO Buitenlandse Economische Samenwerking 

 Bureau Intellectueel Eigendom 

 UO Economische Ontwikkeling en Innovatie 

 Bureau Telecommunicatie en Post 

 

Hiervoor zijn de volgende middelen gereserveerd: 

Gewone Dienst 2012 2013 2014 2015 

 01 Bestuursorganen               -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 

 30 Alg.beheer Econom.Ontwikkel -117.003 -117.003 -117.003 -117.003 

 31 Handel en Ambacht             -11.955 -11.955 -11.955 -11.955 

 32 Economische Samenwerking      -108.985 -108.985 -108.985 -108.985 

 33 Handel en Industrie               

 34 Econ.Ontwikkeling en Innovatie -7.325 -7.325 -7.325 -7.325 

 36 Telecommunicatie                  

Totaal -345.268 -345.268 -345.268 -345.268 

Kapitaaldienst 2012 2013 2014 2015 

 01 Bestuursorganen               - - - - 

 30 Alg. beheer Econom. Ontwikkel -128.000 - - - 

 31 Handel en Ambacht             -30.000 - - - 

 32 Economische Samenwerking      - - - - 

 33 Handel en Industrie           - - - - 

 34 Econ.Ontwikkeling en Innovatie - - - - 

 36 Telecommunicatie              - - - - 

Totaal -158.000 - -  
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01.  Bestuursorganen 

Gewone dienst 2012 2013 2014 2015 

 Apparaatskosten               -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 

 Programmakosten     - - - - 

 Totaal -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 

Kapitaal dienst 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten               - - - - 

Programmakosten     - - - - 

Totaal - - - - 

 

Functie 30 Algemeen beheer Economische Ontwikkeling – Beleidsveld: 

Zorg voor de nationale, internationale en regionale Economische 

Ontwikkeling 

Gewone dienst 2012 2013 2014 2015 

 Apparaatskosten               -117.003 -117.003 -117.003 -117.003 

 Programmakosten      - - - 

 Totaal -117.003 -117.003 -117.003 -117.003 

Kapitaal dienst 2012 2013 2014 2015 
Apparaatskosten  

Apparaatskosten               
-128.000 - - - 

Programmakosten     - - - - 

Totaal -128.000 - - - 

 

Functie 31 Handel en Ambacht – Beleidsveld: Ondernemen 

Gewone dienst 2012 2013 2014 2015 

 Apparaatskosten               -11.955 -11.955 -11.955 -11.955 

 Programmakosten     - - - - 

 Totaal -11.955 -11.955 -11.955 -11.955 

Kapitaal dienst 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten               -30.000 - - - 

Programmakosten     - - - - 

Totaal -30.000 - - - 

 

32. Economische samenwerking – Beleidsveld: internationale 

samenwerking op  economisch gebied 

Gewone dienst 2012 2013 2014 2015 

 Apparaatskosten               -108.985 -108.985 -108.985 -108.985 

 Programmakosten     - - - - 

 Totaal -108.985 -108.985 -108.985 -108.985 

Kapitaal dienst 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten               - - - - 

Programmakosten     - - - - 

Totaal - - - - 
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34. Economische ontwikkeling en innovatie – Beleidsveld: innovatie 

ter bevordering van de economische ontwikkeling 

Gewone dienst 2012 2013 2014 2015 

 Apparaatskosten               -7.325 -7.325 -7.325 -7.325 

 Programmakosten     - - - - 

 Totaal -7.325 -7.325 -7.325 -7.325 

Kapitaal dienst 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten               - - - - 

Programmakosten     - - - - 

Totaal - - - - 

 

De materiële -en kapitaallasten voor de functies 01, 30, 31, 32 en 34 worden 

verlaagd teneinde de neerwaartse correctie van de belastingopbrengsten en de 

verhoging van de lasten door de vertraging in de uitvoering van de 

dekkingsmaatregelen te compenseren. 
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MINISTERIE VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP, CULTUUR EN SPORT 

 

Tot het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) 

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 

 UO Openbaar Onderwijs 

 Vergoeding administratiekosten 

 UO Expertisecentrum voor Toetsen en Examens 

 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 

 Biblioteka Publiko Kòrsou 

 Subsidies en bijdragen Sport 
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 Subsidies en bijdragen Cultuur 

 Subsidie bijdragen Oudheidkunde en Musea 

 Monumentenbureau 

 Subsidie bijdragen Overige Cultuur en Recreatie 

 

In de suppletoire begroting zijn de volgende middelen per functie geraamd: 

Gewone dienst 2012 2013 2014 2015 

01. Bestuursorganen -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 

40. Algemeen beheer OWCS -442.936 -142.936 -142.936 -142.936 

41. Examenaangelegenheden 303.377 303.377 303.377 303.377 

42. Openbaar funderend 

onderwijs 

-41.704 -41.704 -41.704 -41.704 

43. Bijzonder funderend 

Onderwijs 

- - - - 

44. Openbaar speciaal onderwijs -5.993 -5.993 -5.993 -5.993 

45. Bijzonder speciaal onderwijs     

46. Openbaar voortgezet onderwijs -35.777 -35.777 -35.777 -35.777 

47. Bijzonder voortgezet onderwijs - - - - 

48. Bijzonder Hoger Onderwijs - - - - 

49. Gemeensch. Uitgaven 

Onderwijs 

-1.952.750 1.595.250 1.595.250 1.595.250 

50. Overig Onderwijs -5.850 -5.850 -5.850 -5.850 

51. Cultuur en Sport algemeen 10.116.270 10.625.628 10.625.628 10.625.628 

52. Openbare bibliotheek - - - - 

53. Sport 673.976 743.976 743.976 743.976 

54. Cultuur - - - - 

55. Oudheidkunde en Musea -237.875 -237.875 -237.875 -237.875 

58. Overig Cultuur en Sport - - - - 

Totaal 8.350.738 12.978.096 12.978.096 12.978.096 

Kapitaaldienst 2012 2013 2014 2015 

01. Bestuursorganen - - - - 

40. Algemeen beheer OWCS 6.400 - - - 
41. Examenaangelegenheden -8.656 - - - 

42. Openbaar funderend 

onderwijs 

-26.000 -5.580 -7.200 -9.000 

43. Bijzonder funderend 

Onderwijs 

- - - - 

44. Openbaar speciaal onderwijs -18.500 -8.525 -11.000 -13.750 

46. Openbaar voortgezet onderwijs -45.400 -13.950 -18.000 -22.500 

47. Bijzonder voortgezet onderwijs - - - - 

48. Bijzonder Hoger Onderwijs - - - - 

49. Gemeensch. Uitgaven 

Onderwijs 

- - - - 

50. Overig Onderwijs -12.000 -3.100 -4.000 -5.000 

51. Cultuur en Sport algemeen -7.000 - - - 

52. Openbaar bibliotheek - - - - 

53. Sport - - - - 

54. Cultuur - - - - 

55. Oudheidkunde en Musea - - - - 

58. Overig Cultuur en Sport - -5.390.000 -5.390.000 -5.390.000 

Totaal -97.156 -5.421.155 -5.430.200 -5.440.250 

 



Algemene Beschouwing-119 
 

Hieronder wordt de begroting nader per functie toegelicht. 

 

Functie 01 Bestuursorganen 

Gewone dienst 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 

Programmakosten     

Totaal -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 

Kapitaaldienst 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - -  - 

 

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

beleidskaders betreffende Onderwijs, wetenschap, cultuur en  sport  

Gewone dienst 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten -442.936 -142.936 -142.936 -142.936 

Programmakosten - - - - 

Totaal -442.936 -142.936 -142.936 -142.936 

Kapitaaldienst 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten 6.400 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 6.400 - - - 

 

De materiële -en kapitaallasten voor de functies 01 en 40 worden verlaagd 

teneinde de neerwaartse correctie van de belastingopbrengsten en de 

verhoging van de lasten door de vertraging in de uitvoering van de 

dekkingsmaatregelen te compenseren. 
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Functie 41 Examenaangelegenheden 

Gewone dienst 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten 303.377 303.377 303.377 303.377 

Programmakosten - - - - 

Totaal 303.377 303.377 303.377 303.377 

Kapitaaldienst 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten -8.656 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal -8.656 - - - 

 

Het betreft kredieten die de UO Expertisecentrum voor Toetsen en Examens 

(ETE) als inkomsten heeft gekregen door onder andere het opstellen van 

examens voor Bonaire. Verzocht wordt door de betreffende dienst om de 

betreffende kredieten op te voeren op  de uitgaven kant van hun begroting.  

 

De materiële -en kapitaallasten worden verlaagd teneinde de neerwaartse 

correctie van de belastingopbrengsten en de verhoging van de lasten door de 

vertraging in de uitvoering van de dekkingsmaatregelen te compenseren. 

 

Functie 42 Openbaar funderend onderwijs 

Gewone dienst 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten -41.704 -41.704 -41.704 -41.704 

Programmakosten - - - - 

Totaal -41.704 -41.704 -41.704 -41.704 

Kapitaaldienst 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten -26.000 -5.580 -7.200 -9.000 

Programmakosten - - - - 

Totaal -26.000 -5.580 -7.200 -9.000 
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Functie 44 Openbaar speciaal (voortgezet) onderwijs 

Gewone dienst 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten -5.993 -5.993 -5.993 -5.993 

Programmakosten - - - - 

Totaal -5.993 -5.993 -5.993 -5.993 

Kapitaaldienst 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten -18.500 -8.525 -11.000 -13.750 

Programmakosten - - - - 

Totaal -18.500 -8.525 -11.000 -13.750 

 

Functie 46 Openbaar voortgezet onderwijs. 

Gewone dienst 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten -35.777 -35.777 -35.777 -35.777 

Programmakosten - - - - 

Totaal -35.777 -35.777 -35.777 -35.777 

Kapitaaldienst 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten -45.400 -13.950 -18.000 -22.500 

Programmakosten     

Totaal -45.400 -13.950  -18.000 -22.500 

 

De materiële -en kapitaallasten voor de functies 41, 42, 44 en 46 worden 

verlaagd teneinde de neerwaartse correctie van de belastingopbrengsten en de 

verhoging van de lasten door de vertraging in de uitvoering van de 

dekkingsmaatregelen te compenseren. 

 

Functie 49 Gemeenschappelijke uitgaven onderwijs (gedeeltelijk) – 

Beleidsveld: Studiefinanciering 

Gewone dienst 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten -1.654.750 -2.254.750 -2.254.750 -2.254.750 

Programmakosten -298.000 3.850.000 3.850.000 3.850.000 

Totaal -1.952.750 1.595.250 1.595.250 1.595.250 

Kapitaaldienst 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 

 

De middelen in deze functie worden ingezet voor onder andere het leveren van 

een bijdrage ad ANG 600.000,-- aan de FIDE (boekenfonds). Per abuis is er 

een bedrag ad ANG 670.000,-- die bestemd is voor het betalen van 
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bewakingskosten voor de scholen van het Openbaar Onderwijs op een salaris 

post gevoteerd. Reden waarom heden deze fout wordt gecorrigeerd. Het bedrag 

van ANG 3.850.000,-- is bestemd voor de Stichting Onderhoud Scholen i.v.m. 

achterstalling onderhoud.  

 

De materiële -en kapitaallasten worden verlaagd teneinde de neerwaartse 

correctie van de belastingopbrengsten en de verhoging van de lasten door de 

vertraging in de uitvoering van de dekkingsmaatregelen te compenseren. 

 

Functie 50 Overige onderwijs (gedeeltelijk) 

Deze functies vormen samen het zorggebied Overige onderwijs. 

Gewone dienst 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten  -5.850   -5.850   -5.850   -5.850 

Programmakosten - - - - 

Totaal -5.850 -5.850 -5.850 -5.850 

Kapitaaldienst 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten -12.000 3.100 -4.000 -5.000 

Programmakosten - - - - 

Totaal -12.000 3.100 -4.000 -5.000 

 

De materiële -en kapitaallasten worden verlaagd teneinde de neerwaartse 

correctie van de belastingopbrengsten en de verhoging van de lasten door de 

vertraging in de uitvoering van de dekkingsmaatregelen te compenseren. 

 

Functie 51 Cultuur en Sport algemeen  

Gewone dienst 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten 10.116.270 10.625.628 10.625.628 10.625.628 

Totaal 10.116.270 10.625.628 10.625.628 10.625.628 

Kapitaaldienst 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten 7.000 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 7.000 - - - 

 

Ter uitvoering van door de Regering genomen beslissing dat indiceert dat de 

taken inzake de Sociale Vormingsplicht en Jeugdwerk onder de competentie 

vallen van het Ministerie van OWCS en niet onder het Ministerie van SOAW.  
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Tevens wordt de materiële lasten verlaagd teneinde de neerwaartse correctie 

van de belastingopbrengsten en de verhoging van de lasten door de vertraging 

in de uitvoering van de dekkingsmaatregelen te compenseren. 

 

Voor wat betreft de Kapitaaldienst, is er door de dienst een verhoging verzocht 

voor het aanschaffen van kantoormiddelen.  

 

Functie 53 Sport 

Gewone dienst 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten 673.976 743.976 743.976 743.976 

Programmakosten - - - - 

Totaal 673.976 743.976 743.976 743.976 

Kapitaaldienst 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 

 

Functie 55 Oudheidkunde en Musea 

Gewone dienst 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten -237.875 -37.875 -37.875 -37.875 

Totaal -237.875 -37.875 -37.875 -37.875 

Kapitaaldienst 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 

 

De overheveling heeft betrekking op het toekennen van subsidie.  

Tevens worden de materiële -en kapitaallasten verlaagd teneinde de 

neerwaartse correctie van de belastingopbrengsten en de verhoging van de 

lasten door de vertraging in de dekkingsmaatregelen te compenseren. 



Algemene Beschouwing-124 
 

 

Functie 58 Overige Cultuur en Sport (gedeeltelijk) 

Deze functies (52 tot en met 55 en 58) vormen samen het zorggebied 

behartiging van culturele aangelegenheden, voor zover het de nationale, 

internationale en regionale aspecten betreft.  

 

Gewone dienst 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 

Kapitaaldienst 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten  -5.390.000 -5.390.000 -5.390.000 

Totaal  -5.390.000 -5.390.000 -5.390.000 

 

Vanuit de BRK-middelen, die in 2011 niet waren besteed, is een bedrag ter 

hoogte van ANG 5.390.000,-- gereserveerd voor de stichting “Sentro Pro Arte” 

ter verbouwing van het huidige pand, afgevoerd.  
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MINISTERIE VAN SOCIALE ONTWIKKELING, ARBEID EN WELZIJN  

 

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 

 

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 Jongeren beleid 

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

ontwikkeling. 

Arbeidsparticipatie 
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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 

De zorg voor de uitvoering van de juridische en beleidskaders betreffende het jeugd- 

en jongeren Ontwikkeling. 

65 Bejaardenoorden 

68 Overige Sociale Voorzieningen en Maatschappelijke Dienstverlening 

 

In de suppletoire begroting zijn de volgende middelen per functie geraamd: 

Gewone dienst 2012 2013 2014 2015 

01 Bestuursorganen 
 

-62.750 -62.750 -62.750 -62.750 

60 Algemeen beheer Sociale 

Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn 

-288.735 -288.735 -288.735 -288.735 

61 Bijstandverlening 

 

67.058.200 -25.100 -25.100 -25.100 

62 Werkgelegenheid 

 

120.691 -56.936 -74.700 -74.700 

63Maatschappelijke    
    Begeleiding en Advies 

 

 

- - - - 

64 Sociaal Cultureel Jeugd en 
Jongerenwerk 

 

-11.761.742 -12.154.400 -12.154.400 -12.154.400 

65 Bejaardenoorden 

 

- - - - 

68 Overige Sociale Voorzie-  

     ningen en Maatschappelijke  
     Dienstverlening 

 

-49.018.590 -74.190 -74.190 -74.190 

Totaal 6.047.074 -12.662.111 -12.679.875 -12.679.875 
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Kapitaaldienst 2012 2013 2014 2015 

01 Bestuursorganen 

 

- - - - 

60 Algemeen beheer Sociale 
Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn 

 

-52.720 -3.100 -4.000 -5.000 

61 Bijstandverlening 
 

- - - - 

62 Werkgelegenheid 

 

-58.800 - - - 

63Maatschappelijke  

    Begeleiding en Advies 

 

 

- - - - 

64 Sociaal Cultureel Jeugd en 

Jongerenwerk 

 

- - - - 

65 Bejaardenoorden 

 

- - - - 

68 Overige Sociale Voorzieningen 

en Maatschappelijke 

Dienstverlening 

 

-16.000 - - - 

Totaal -127.520 -3.100 -4.000 -5.000 

     

 

In de algemene pensioensfeer zou de pensioenleeftijd met toepassing van een 

overgangsregeling worden verhoogd. Thans blijken additionele maatregelen 

noodzakelijk te zijn, omdat de situatie in het AOV-fonds aanzienlijk is 

verslechterd vergeleken met de eerder gebruikte cijfers. Deze actuele cijfers 

laten zien dat het beleid, waartoe was besloten en bij Nota van wijziging 

verwerkt was in de Begroting 2012, ontoereikend is om de problematiek in dit 

fonds op te lossen. Vandaar de noodzaak tot het nemen van additionele 

maatregelen. Deze behelzen: een premieverhoging met ingang van 1 januari 

2013 en de voorwaardelijke indexatie van de uitkeringen. 

 
Hierdoor wordt de begroting nader per functie toegelicht. 

 

De materiële -en kapitaallasten worden verlaagd teneinde de neerwaartse 

correctie van de belastingopbrengsten en de verhoging van de lasten door de 

vertraging in de uitvoering van de dekkingsmaatregelen te compenseren. 
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Functie 01 Bestuursorganen 

 

Functie 60 Algemeen beheer Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn 

Gewone dienst 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten -288.735 -288.735 -288.735 -288.735 

Programmakosten - - - - 

Totaal -288.735 -288.735 -288.735 -288.735 

Kapitaaldienst 2012 2013 2014 2013 

Apparaatskosten -52.720 -3.100 -4.000 -5.000 

Programmakosten - - - - 

Totaal -52.720 -3.100 -4.000 -5.000 

              

Functie 61 Bijstandverlening  - Beleidsveld: Sociale zorg 

Gewone dienst 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten -25.100 -25.100 -25.100 -25.100 

Programmakosten 67.083.300 - - - 

Totaal 67.058.200 -25.100 -25.100 -25.100 

Kapitaaldienst 2012 2013 2013 2013 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 

     

 

De programmakosten in deze functie hebben betrekking op de medische 

kosten van PP-patiënten die opgevoerd worden met circa ANG 67,0 miljoen. 

 

De planning luidde om ingaande april 2012 de basisverzekering ziektekosten 

te introduceren. Dit zal betekenen dat de ziekteverzekering voor de PP-

Gewone dienst 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten -62.750 -62.750 -62.750 -62.750 

Programmakosten - - - - 

Totaal -62.750 -62.750 -62.750 -62.750 

Kapitaaldienst 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 



Algemene Beschouwing-129 
 

patiënten ook onder deze basisverzekering zal vallen. Hierin is vertraging 

ontstaan. De planning is thans om uiterlijk 1 september 2012 de 

basisverzekering in te voeren. Door de vertraging die is opgetreden in de 

uitvoering van de basisverzekering worden middelen opgevoerd voor de 

bestaande regelingen die vijf maanden langer van kracht blijven. Dit komt 

overeen met het bedrag van circa ANG 67,0 miljoen zijnde 5/3 van het in de 

Begroting 2012 totale budget dat eveneens voor de eerste drie maanden tot 1 

april 2012 bedoeld was. 

Daarnaast worden de materiële -en kapitaallasten verlaagd teneinde de 

neerwaartse correctie van de belastingopbrengsten en de verhoging van de 

lasten door de vertraging in de uitvoering van de dekkingsmaatregelen te 

compenseren. 

 

Functie 62 werkgelegenheid 

Gewone dienst 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten 120.691 -56.936 -74.700 -74.700 

Programmakosten     

Totaal 120.691 -56.936 -74.700 -74.700 

Kapitaaldienst 2012 2013 2014 2013 

Apparaatskosten -58.800    

Programmakosten     

Totaal -58.800    

 

De middelen in deze functie worden ingezet om de contracten van de 6 

contractanten met ingang van 1 februari 2012 en tot 1 februari 2013 te 

verlengen en betrokkenen te belasten met de functie van Behandelende 

medewerker-C van Uitvoeringsteam Arbeid. 

 

Daarnaast worden de materiële -en kapitaallasten verlaagd teneinde de 

neerwaartse correctie van de belastingopbrengsten en de verhoging van de 

lasten door de vertraging in de uitvoering van de dekkingsmaatregelen te 

compenseren. 
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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 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten -11.761.742 -12.154.400 -12.154.400 -12.154.400 

Totaal -11.761.742 -12.154.400 -12.154.400 -12.154.400 

Kapitaaldienst 2012 2013 2014 2013 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 

 

Ter uitvoering van door de Regering genomen beslissing dat indiceert dat de 

taken inzake de Sociale Vormingsplicht en jeugdwerk onder de competentie 

vallen van het Ministerie van OWCS en niet onder het Ministerie van SOAW. 

 

Functie 68 Overige voorziening Maatschappelijke dienstverlening – 

Beleidsveld: Zorg voor de sociale verzekeringen 

Gewone dienst 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten -74.190 -74.190 -74.190 -74.190 

Programmakosten -48.944.400 - - - 

Totaal -49.018.590 -74.190 -74.190 -74.190 

Kapitaaldienst 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten -16.000 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal -16.000 - - - 

 

De planning luidde om ingaande april 2012 de basisverzekering ziektekosten 

te introduceren. Hierin is vertraging ontstaan. De planning is thans om 

uiterlijk 1 september 2012 de basisverzekering in te voeren. Door de vertraging 

die is opgetreden in de uitvoering van de basisverzekering worden middelen 

opgevoerd voor de bestaande regelingen die vijf maanden langer van kracht 

blijven en worden middelen die nodig zijn voor een periode van drie maanden 

nodig zijn voor de nieuwe regeling afgevoerd.  

 

De programmakosten in deze functie hebben betrekking op de medische 

kosten van Medeverzekering gezinsleden en het SVB-fondstekort die opgevoerd 
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worden met circa ANG 46,5 miljoen. Daarnaast wordt een bedrag van ANG 

95,4 miljoen verlaagd door vertraging in introductie van de basisverzekering. 

 

Daarnaast worden de materiële -en kapitaallasten verlaagd teneinde de 

neerwaartse correctie van de belastingopbrengsten en de verhoging van de 

lasten door de vertraging in de uitvoering van de dekkingsmaatregelen te 

compenseren. 
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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 

 

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 Preventie en Curatieve gezondheidszorg 

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

 volksgezondheid en gezondheidszorg 

72 Ambulancevervoer 

 De zorg op het toezicht op de uitvoering van ambulancezorg conform 

wettelijke regelgeving 

73 Verpleeginrichtingen 
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75 Agrarische Zaken, Jacht, Visserij 

 De zorg voor het toezicht op de uitvoering van agrarische zaken 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 

 Hierbij dient evt. rekening te worden gehouden met de verschillende SEI- 

projecten die binnen het ministerie lopen en die duurzaam moeten worden 

ingebed dus ook begrotingtechnisch. 

Hiervoor zijn per functie de volgende middelen gereserveerd: 

Gewone dienst 2012 2013 2014 2015 

01 Bestuursorganen -17.925 -17.925 -17.925 -17.925 

70 Algemeen beheer Gezondheid, 

Milieu en Natuur 

-166.629 -166.629 -166.629 -166.629 

71  Preventieve en Curatieve 

Gezondheidszorg 

1.747.192 -538.285 -538.285 -538.285 

72  Ambulancevervoer -2.285.477 - - - 

73  Verpleeginrichtingen - - - - 

75 Agrarische Zaken, Jacht en 

Visserij 

-173.776 -173.776 -173.776 -173.776 

76 Milieubeheer -36.305 -36.305 -36.305 -36.305 

77 Lijkbezorging - - - - 

78 Overige Uitgaven Gezondheid, 

Milieu en Natuur 

- - - - 

Totaal -932.920 -932.920 -932.920 -932.920 

Kapitaaldienst 2012 2013 2014 2015 

01 Bestuursorganen     

70 Algemeen beheer Gezondheid, 

Milieu en Natuur 

- - - - 

71  Preventieve en Curatieve 

Gezondheidszorg 

- - - - 

72  Ambulancevervoer - - - - 

73  Verpleeginrichtingen - - - - 

75 Agrarische Zaken, Jacht en 

Visserij 

-164.000 - - - 

76 Milieubeheer - - - - 

77 Lijkbezorging - - - - 

78 Overige Uitgaven Gezondheid, 

Milieu en Natuur 

- - - - 

Totaal -164.000 - - - 
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In de uitvoering van de dekkingsmaatregelen in de ziektekostensfeer zijn 

vertragingen ontstaan. De oorspronkelijke planning voorzag in de invoering 

van de basisverzekering per 1 april 2012. De planning is thans om uiterlijk 1 

september 2012 de basisverzekering in te voeren. Deze vertraagde invoer van 

de basisverzekering heeft tot gevolg dat: 

 tot 1 september 2012 voorzien moet worden in het budget ter dekking van 

de nu nog bestaande regelingen die vijf maanden extra van kracht blijven. 

 de vaste overheidsbijdrage die onderdeel vormt van de basisverzekering 

moet worden verlaagd omdat de basisverzekering drie maanden later wordt 

ingevoerd.  

 

Verder zullen de maatregelen die reeds uitvoeringsrijp zijn daarom zo spoedig 

mogelijk en zo veel mogelijk versneld in uitvoering worden gebracht. Hiermee 

wordt met name gedoeld op de maatregelen ter reductie van de kosten van 

geneesmiddelen die reeds geïmplementeerd kunnen worden. 

 

Hierdoor wordt de begroting nader per functie toegelicht. 

 

Functie 01 Bestuursorganen 

Gewone dienst 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten -17.925 -17.925 -17.925 -17.925 

Programmakosten     

Totaal -17.925 -17.925 -17.925 -17.925 

Kapitaaldienst 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 

 

 

De materiële -en kapitaallasten worden verlaagd teneinde de neerwaartse 

correctie van de belastingopbrengsten en de verhoging van de lasten door de 

vertraging in de uitvoering van de dekkingsmaatregelen te compenseren. 
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Functie 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 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten -166.629 -166.629 -166.629 -166.629 

Programmakosten     

Totaal -166.629 -166.629 -166.629 -166.629 

Kapitaaldienst 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 

 

De materiële -en kapitaallasten worden verlaagd teneinde de neerwaartse 

correctie van de belastingopbrengsten en de verhoging van de lasten door de 

vertraging in de uitvoering van de dekkingsmaatregelen te compenseren. 

 

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 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten 1.747.192 -538.285 -538.285 -538.285 

Programmakosten     

Totaal 1.747.192 -538.285 -538.285 -538.285 

Kapitaaldienst 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 

 

 

Subsidie non-profit instellingen 

De post subsidie non profit instellingen van de UO Geneeskundige en 

Gezondheidszaken (187101.4683) wordt structureel opgehoogd met Ang. 

426.000,-- voor de financiering van het project “Publieke Toiletten” conform de 

beslissing van de Regering. Deze ophoging wordt gedekt t.l.v. de post andere 

specifieke goederen & diensten van de UO Veterinaire Zaken.  
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Salarisposten  

Conform de begroting (2011) van de Fundashon Kuido di Ambulans 

(FKA)bedragen de personeelskosten Ang. 2.285.477,-- voor een half jaar. Het 

contract van het ambulancepersoneel wordt verlengd tot uiterlijk 1 juli 2012. 

Gelet op het feit dat het ambulancepersoneel in dienst is van Curaçao en ter 

beschikking gesteld aan de FKA, dienen de personeelskosten te drukken op de 

begroting van de Uitvoeringsorganisatie Geneeskundige en Gezondheidszaken. 

Dientengevolge zal het bedrag van Ang. 2.285.477,-- in mindering worden 

gebracht op het subsidiebedrag voor de ambulancezorg (187200.4683) onder 

gelijktijdige verhoging van de salarisposten bij de UO Geneeskundige en 

Gezondheidszaken. 

 

Daarnaast worden de materiëlelasten verlaagd met ANG 538.285,= teneinde de 

neerwaartse correctie van de belastingopbrengsten en de verhoging van de 

lasten door de vertraging in de uitvoering van de dekkingsmaatregelen te 

compenseren. 

 

Functie 72 Ambulancevervoer  

Gewone dienst 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten -2.285.477 - - - 

Programmakosten -    

Totaal -2.285.477 - - - 

Kapitaaldienst 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 

 

Bijdragen & subsidie non profit instellingen  

Conform de begroting (2011) van de Fundashon Kuido di Ambulans 

(FKA)bedragen de personeelskosten Ang. 2.285.477,-- voor een half jaar. Het 

contract van het ambulancepersoneel wordt verlengd tot uiterlijk 1 juli 2012. 

Gelet op het feit dat het ambulancepersoneel in dienst is van Curacao en ter 

beschikking gesteld aan de FKA, dienen de personeelskosten te drukken op de 

begroting van de Uitvoeringsorganisatie Geneeskundige en Gezondheidszaken. 

Dientengevolge zal het bedrag van Ang. 2.285.477,-- in mindering worden 

gebracht op het subsidiebedrag voor de ambulancezorg (187200.4683) onder 
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gelijktijdige verhoging van de salarisposten bij de UO Geneeskundige en 

Gezondheidszaken. 

 

 

Functie 75  Agrarische Zaken, Jacht, Visserij. Beleidsveld De zorg voor 

het toezicht op de uitvoering en de kwaliteit van de gezondheid van 

dieren 

Gewone dienst 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten -173.776 -173.776 -173.776 -173.776 

Programmakosten - - - - 

Totaal -173.776 -173.776 -173.776 -173.776 

Kapitaaldienst 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten -164.000 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal -164.000 - - - 

 

Inhuur personeel 

Bij de toetsing van de wenselijkheidsbegroting 2012 is per abuis het bedrag 

van Ang. 900.000,-- ingekort op deze begrotingspost. Om deze omissie te 

corrigeren wordt door het ministerie van Financiën voorgesteld om de post 

199501.4771 (onvoorziene uitgaven) meerjarig te verlagen met Ang. 900.000,-- 

en de post 187502.4321 “inhuur personeel” met dit bedrag te verhogen. Elders 

in de begroting is er thans geen ruimte voor deze compensatie. Het bedrag is 

nodig voor bewakingskosten op o.a. verschillende stranden. 

 

Daarnaast worden de materiële lasten verlaagd met circa ANG 1,1 miljoen 

teneinde de neerwaartse correctie van de belastingopbrengsten en de 

verhoging van de lasten door de vertraging in de uitvoering van de 

dekkingsmaatregelen te compenseren. 
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Functie 76 Milieubeheer – Beleidsveld Zorg voor het toezicht op de 

uitvoering en de kwaliteit betreffende het milieu 

Gewone dienst 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten -36.305 -36.305 -36.305 -36.305 

Programmakosten     

Totaal -36.305 -36.305 -36.305 -36.305 

Kapitaaldienst 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 

 

De materiële lasten worden verlaagd teneinde de neerwaartse correctie van de 

belastingopbrengsten en de verhoging van de lasten door de vertraging in de 

uitvoering van de dekkingsmaatregelen te compenseren. 
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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 

 

 

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. 

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, 
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- effectieve en doelmatige uitvoering van markt gevoelige 

aangelegenheden. 

04. Stelposten en onvoorzien 

 

Hiervoor zijn de volgende middelen gereserveerd: 

Gewone dienst 2012 2013 2014 2015 

 01 Bestuursorganen               -43.500 -43.500 -43.500 -43.500 

 90 Algemeen beheer Financiën     -918.462 -918.462 -918.462 -918.462 

 91 Belastingen                   -909.478 -909.478 -909.478 -909.478 

 93 Geldleningen                  - - - - 

 95 Algemene Uitgaven en Inkomsten -11.146.866 -5.782.778 -5.782.778 -5.782.778 

 98 Overige FinanciëleAlgemene 
Dekkingsmiddelen -3.538.902 -3.065.170 -3.047.406 -3.047.406 

Totaal -16.557.208 -10.719.388 -10.701.624 -10.701.624 

Kapitaaldienst 2012 2013 2014 2015 

 01 Bestuursorganen               - - - - 

 90 Algemeen beheer Financiën     -220.000 - - - 

 91 Belastingen                   -630.344 - - - 

 93 Geldleningen                   - - - 

 95 Algemene Uitgaven en Inkomsten -2.193.739 - - - 

 98 Overige FinanciëleAlgemene 

Dekkingsmiddelen -177.760 - - - 

Totaal -3.221.843 - - - 

 

Hieronder wordt de begroting per functie nader toegelicht. 

 

Functie 01 Bestuursorganen 

Gewone dienst 2012 2013 2014 2015 

 Apparaatskosten               -43.500 -43.500 -43.500 -43.500 

 Programmakosten     - - - - 

 Totaal -43.500 -43.500 -43.500 -43.500 

Kapitaal dienst 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten               - - - - 

Programmakosten     - - - - 

Totaal - - - - 
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Functie 90 Algemeen beheer Financiën – Beleidsveld: Financieel beleid, 

beheer en uitvoering 

Gewone dienst 2012 2013 2014 2015 

 Apparaatskosten               -918.462 -918.462 -918.462 -918.462 

 Programmakosten     - - - - 

 Totaal -918.462 -918.462 -918.462 -918.462 

Kapitaal dienst 2012 2013 2014 2015 

  

Apparaatskosten               -220.000 - - - 

Programmakosten     - - - - 

Totaal -220.000 - - - 
 

De materiële- en kapitaallasten worden verlaagd teneinde de neerwaartse 

correctie van de belastingopbrengsten en de verhoging van de lasten door de 

vertraging in de uitvoering van de dekkingsmaatregelen te compenseren. 

 

Functie 91 Belastingen – Beleidsveld: Fiscaal beleid en uitvoering 

Gewone dienst 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten               -909.478 -909.478 -909.478 -909.478 

Programmakosten     - - - - 

Totaal -909.478 -909.478 -909.478 -909.478 

Kapitaal dienst 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten               -630.344 - - - 

Programmakosten     - - - - 

Totaal -630.344 - - - 

 

Bij de toetsing van de wenselijkheidbegroting 2012 is per abuis het bedrag van 

ANG 160.000 ingekort op deze begrotingspost. Om deze omissie te corrigeren 

wordt de post 199501.4771 (onvoorziene uitgaven) meerjarig verlaagd met 

ANG 160.000 en de post 199105.4445 verhoogd met dit bedrag. Het bedrag is 

nodig voor het aanschaffen van belastingstickers.  

 

Daarnaast worden de materiële- en kapitaallasten verlaagd teneinde de 

neerwaartse correctie van de belastingopbrengsten en de verhoging van de 

lasten door de vertraging in de uitvoering van de dekkingsmaatregelen te 

compenseren. 
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95. Algemene uitgaven en inkomsten  

Gewone dienst 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten               - - - - 

Programmakosten     - - - - 

Stelposten -11.146.866 -5.782.778 -5.782.778 -5.782.778 

Totaal -11.146.866 -5.782.778 -5.782.778 -5.782.778 

Kapitaal dienst 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten               - - - - 

Programmakosten     - - - - 

Stelposten -2.193.739 - - - 

 Totaal -2.193.739 - - - 

 

Binnen de verdeling van de stelpost op de Gewone Dienst hebben  

verschillende ministeries dekking gezocht uit de post “Onvoorzien” voor hun 

noodzakelijke kosten. Zie hiervoor de toelichting van de volgende Ministeries: 

het Ministerie van Algemene Zaken, het Ministerie van Gezondheid, Milieu en 

Natuur,  het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Verkeer Vervoer 

en Ruimtelijke Planning. Deze zijn hier afgevoerd. 

 

Het afgevoerde budget op de Kapitaaldienst houdt verband met het 

aanspreken van de post onvoorzien op de Kapitaaldienst. Dit heeft betrekking 

op het verrichten van noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan de twee 

kantoorpanden en de ambtswoning van het Kabinet van de Gevolmachtigde 

Minister in het dienstjaar 2012. Voor verdere toelichting zie hiervoor het 

Ministerie van Algemene Zaken. 

 

Daarnaast worden de materiële- en kapitaallasten verlaagd teneinde de 

neerwaartse correctie van de belastingopbrengsten en de verhoging van de 

lasten door de vertraging in de uitvoering van de dekkingsmaatregelen te 

compenseren. 
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98. Overige Financiële en Algemene dekkingsmiddelen 

Gewone dienst 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten               -94.325 -94.325 -94.325 -94.325 

Programmakosten         

Stelposten -3.44.577 -2.970.845 -2.953.081 -2.953.081 

Totaal -3.538.902 -3.065.170 -3.047.406 -3.047.406 

Kapitaal dienst 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten               -177.760    

Programmakosten         

Stelposten     

Totaal -177.760    

 

In deze categorie is een stelpost opgevoerd ter dekking van de autonome groei 

van de personeelslasten als gevolg van onder andere de invulling van 

vacatures. Deze stelpost wordt aangesproken ter dekking van vacatures 

ingevuld in het Ministerie van Justitie, het Ministerie Verkeer Vervoer en 

Ruimtelijke Planning en het Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en 

Welzijn. Het betreft een bedrag van circa ANG 3,5 miljoen. 

 

Daarnaast worden de materiële- en kapitaallasten bij de apparaatskosten 

verlaagd teneinde de neerwaartse correctie van de belastingopbrengsten en de 

verhoging van de lasten door de vertraging in de uitvoering van de 

dekkingsmaatregelen te compenseren. 
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0. INLEIDING 

De informatiefunctie van de overheid is een functie die 

verantwoordelijkheden schept waaraan de verschillende onderdelen van de 

overheid moeten voldoen. In het licht van deze verantwoordelijkheid dient de 

Nota van Financiën geplaatst te worden. De Nota van Financiën maakt de 

cijfers die opgenomen zijn in de eerste Suppletoire Begroting 2012 

inzichtelijk. In dit document 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 eerste Suppletoire begroting 

2012 gepresenteerd worden. 

 

In het eerste hoofdstuk, wordt de financiële situatie van de overheid 

integraal weergegeven. Hierbij spelen de volgende elementen een rol: 

a. De belastingopbrengsten worden naar relevant belastingmiddel 

gespecificeerd. 

b. Baten die niet verkregen worden aan de hand van belastingen, de 

zogenaamde niet-belastingopbrengsten, worden waar relevant nader 

toegelicht. 

c. De lasten worden gespecificeerd naar categorie. 

 

In het tweede hoofdstuk worden de lasten per hoofdstuk weergegeven. 

 

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

gemaakt die geleid hebben tot de verschillende grafische overzichten. Deze 

bijlage fungeert tevens als een referentiekader voor de gebruikte grafieken in 

de Nota van Financiën. 
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I. NOTA VAN FINANCIËN SUPPLETOIRE BEGROTING 2012   

In dit hoofdstuk worden de begrotingscijfers weergegeven met een 

samenhangende verantwoording van de baten en lasten die verwacht worden 

binnen de eerste Suppletoire begroting. Tevens wordt in dit hoofdstuk inzicht 

verschaft in de meerjarige cijfers. Dit hoofdstuk dient als instrument om de 

begrotingstrend jaar op jaar in kaart te brengen. Een beter inzicht 

verschaffen in de cijfers en het vergroten van zekerheden ten aanzien van de 

cijfers moet gezien worden als de primaire taak die dit hoofdstuk vervult 

binnen de Nota van Financiën. 

 

Recapitulatie 

In de recapitulatie worden de totaalbedragen van de eerste Suppletoire 

Begroting 2012 gepresenteerd, vergezeld van de projectie van de meerjarige 

mutaties op de totaalbedragen in de Begroting 2012. Tevens worden de 

mutaties op de totaalbedragen, zowel in 2012 als meerjarig, verder 

inzichtelijk gemaakt aan de hand van relevante analysegrootheden. 

 

In Tabel 1 zijn de totaalbedragen van de eerste Suppletoire Begroting 2012 

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

 
Tabel 1. Mutatie op Recapitulatie 
Omschrijving 2011 2012 2013 2014 2015 

Baten       

Saldo Gewone dienst - -5,9 -8,9 -9,0 -9,4 

Baten - -1,3 -24,1 -24,5 -24,9 

Lasten - 4,6 -15,2 -15,5 -15,5 

        

Saldo Kapitaaldienst - 5,9 8,9 9,0 9,4 

Baten - - - - - 

Lasten - -5,9 -8,9 -9,0 -9,4 

        
Begrotingssaldo -   - - - - 

Saldo          

 
De eerste Suppletoire op de Begroting 2012 sluit af met een saldo van nul. 

Het saldo op de Gewone Dienst neemt af in 2012 met ANG 5,9 miljoen en dat 

op de Kapitaaldienst neemt op met hetzelfde bedrag. Ook meerjarig is de 

suppletoire begroting in evenwicht. 
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In Tabel 2 zijn de totaalbedragen van de Begroting 2012 en de 

Meerjarenbegroting, inclusief de eerste suppletoire begroting, gepresenteerd 

(in ANG miljoen). 

 
 
Tabel 2. Recapitulatie Begroting 2012 inclusief eerste suppletoire 
begroting 
Omschrijving 2011 2012 2013 2014 2015 

Baten       

Saldo Gewone dienst 50,8 38,3 20,0 19,9 19,5 

Baten 1.717,7 1722,1 1713,6 1763,2 1806,2 

Lasten 1.667,0 1683,8 1693,7 1743,3 1786,8 

        

Saldo Kapitaaldienst -50,8 -38,3 -20,0 -19,9 -19,5 

Baten 20,6 20,2 20,2 20,2 20,2 

Lasten 71,3 58,4 40,1 40,0 39,6 

        

Begrotingssaldo - - - - - 

Saldo          

 
 
De Begroting 2012, inclusief de eerste Suppletoire Begroting, sluit af met een 

saldo van nul. De Gewone Dienst sluit met een positief saldo van ANG 38,3 

miljoen en de Kapitaaldienst met een negatief saldo van ANG 38,3 miljoen. 

Ook meerjarig is de begroting in evenwicht. 

 

In Tabel 3 worden deze totaalbedragen in deze eerste suppletoire begroting 

ontleed in de relevante analyse grootheden (in ANG miljoen).  
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Tabel 3. Mutatie op Recapitulatie 

Omschrijving   2011 2012 2013 2014 2015 

         

Saldo Gewone dienst exclusief 
interestlasten 

- -5,9 -8,9 -9,0 -9,4 

Investeringen en 
vermogensoverdrachten 

 

 5,9 8,9 9,0 9,4 

Afschrijvingen  - - - - - 

         

Primair saldo (+overschot/-
tekort) 

- - - - - 

       

Rentelasten  - - - - - 

    - - - 

Globaal saldo/ 
Financieringssaldo voor 
aflossingen (+overschot/-
tekort) 

- - - - - 

    - - - 

Aflossing op opgenomen 
leningen 

- - - - - 

Terug te ontvangen aflossingen 
op uitgegeven leningen 

- - - - - 

    - - - - 

Financieringsbehoefte - - - - - 

        

 

Het primair saldo, oftewel het financieringssaldo voor aflossingen exclusief 

rentelasten, verandert niet als gevolg van deze eerste suppletoire begroting. 

Dit is inclusief reservedotaties.  

 

Bij de projectie zoals gepresenteerd in de voorgaande tabellen zijn de 

volgende uitgangspunten gehanteerd voor de relevante economische 

grootheden (in procenten): 

 
Tabel 4. Economische grootheden 
 2012 2013 2014 2015 

     
Reële economische groei -0,1 0,6 0,6 0,6 

Inflatie 2,1 2,1 2,1 2,1 

Nominale rente op 5 jaar overheidsobligaties 4,25 4,25 4,25 4,25 

     
 

In het vervolg worden de mutaties op de Gewone Dienst (Tabel 5) en de 

Kapitaaldienst (Tabel 10) nader uitgesplitst en toegelicht (in ANG miljoen). 
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Gewone Dienst 

In Tabel 5 wordt het saldo op de Gewone dienst ontleed in de voornaamste 

baten en lastencomponenten (in ANG miljoen).  

 

Tabel 5. Mutatie op Gewone Dienst 
Omschrijving 2011 2012 2013 2014 2015 

       
Baten - -1,3 -24,1 -24,5 -24,9 
Belastingopbrengsten - -1,6 -24,1 -24,5 -24,9 
Niet-belastingopbrengsten - 0,3 - - - 
       

Lasten - 4,6 -15,2 -15,5 -15,5 

Beloning van personeel - 0,1 -2,2 -2,2 -2,2 

Verbruik goederen en diensten - -18,7 -14,6 -17,7 -17,7 

Afschrijving vaste activa - - - - - 

Interest - - - - - 

Subsidies - - - - - 

Overdrachten - -0,2 5,2 5,2 5,2 

Sociale zekerheid - 29,1 - - - 

Andere uitgaven - -5,6 -3,9 -1,1 -1,1 

Reserveringen - - 0,3 0,3 0,3 

       
Saldo - -5,9 -8,9 -9,0 -9,4 

 

 

Financiële norm Gewone dienst 

Het saldo van de mutatie op de Gewone Dienst sluit af met een negatief 

saldo van ANG 5,9 miljoen. De financiële normen schrijven een sluitende 

Gewone dienst voor. Deze Suppletoire begroting verandert dit beeld niet voor 

de Begroting 2012. Het positieve saldo op de Gewone dienst in de Begroting 

2012, inclusief de suppletoire begroting, geeft aan, dat voldaan wordt aan 

deze norm.  
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BATEN 
De baten op de Gewone dienst van de eerste Suppletoire Begroting 2012 

nemen in 2012 af met circa ANG 1,3 miljoen en vervolgens af met een 

structureel bedrag van circa ANG 24,0 miljoen. In Tabel 6 worden de 

meerjarige cijfers weergegeven betreffende de baten. De baten bestaan uit 

twee elementen: 

1. Belastingopbrengsten. 

2. Niet-belastingopbrengsten. 

 

Belastingopbrengsten 

In de Begroting 2012 wordt ervan uitgegaan dat de indirecte 

belastingopbrengsten groeien met de reële economische groei, in een 

verhouding van 1 staat tot 1,1, op basis van een schatting van de betreffende 

elasticiteit. 1  Dit wil zeggen dat per procentpunt reële economische groei 

(positief of negatief) de indirecte belastingopbrengsten toenemen (afnemen) 

met 1,1%. Daarnaast groeien de loon- en inkomstenbelasting en de 

winstbelasting met de reële economische groei in een verhouding van, 

respectievelijk, 1 staat tot 1,2 en 1 staat tot 2,8. 

 

De niet-belastingopbrengsten worden verondersteld te groeien in een 

verhouding van 1 staat tot 1 met de reële economische groei waarbij 

rekening is gehouden met de beschikbare relevante realisatiecijfers 

betreffende de eerste maanden van 2012. 

 

In Tabel 6 worden de mutaties op de belastingopbrengsten in de Begroting 

2012 en de drie daaropvolgende jaren, uitgesplitst gepresenteerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1  Deze schatting is ontleend aan het onderzoek “Het cyclisch gecorrigeerde 

begrotingssaldo – methodologie en toepassing voor de Centrale overheid-” met ISBN-
nummer: 99901-1-128-X. 
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Tabel 6. Mutaties op de belastingopbrengsten 
 Omschrijving 2011 2012 2013 2014 2015 

Directe belastingen - 7,4 -13,0 -13,2 -13,4 

Loon- en  inkomstenbelasting - -8,4 -8,7 -8,8 -9,0 

Winstbelasting - -3,2 -4,3 -4,4 -4,4 

Deelnemingen/dividendbelasting - 19,0 - - - 

      

Indirecte belastingen - -9,0 -11,1 -11,3 -11,5 
Omzetbelasting - -7,6 -9,5 -9,7 -9,8 
Invoerrechten - 2,7 2,7 2,7 2,7 
Accijnzen - 0,2 0,1 0,1 0,1 
Grondbelasting - -3,3 -3,4 -3,4 -3,5 
Motorrijtuigenbelasting - - - - - 
Overige - -0,9 -1,0 -1,0 -1,0 
       

Totaal - -1,6 -24,1 -24,5 -24,9 

 

De verschillende belastingmiddelen dragen bij aan de afname van de 

belastingopbrengsten over de periode van 2012 tot 2015.  

 

 

Directe belastingen 

Uit Tabel 6 kan worden afgeleid dat de directe belastingopbrengsten 

structureel afnemen met circa ANG 13,0 miljoen als gevolg van de 

groeivertraging in 2011 en rekening houdende met de 

conjunctuursensibiliteit van de directe belastingen. Voor de periode 2013 - 

2015 wordt voortgebouwd op het in 2012 te bereiken structurele niveau.  

 

Indirecte belastingen 

De indirecte belastingen nemen structureel af met circa ANG 11,0 miljoen in 

de periode 2013 - 2015 als gevolg van de groeivertraging in 2011 en rekening 

houdende met de conjunctuursensibiliteit van de indirecte belastingen. Voor 

de periode 2013 - 2015 wordt voortgebouwd op het in 2012 te bereiken 

structurele niveau. 
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Niet-belastingopbrengsten 

De Niet-belastingopbrengsten worden onderverdeeld in de verschillende 

componenten. In Tabel 7 worden de mutaties op de niet 

belastingopbrengsten in de Begroting 2012, inclusief meerjarenraming voor 

de periode 2013 – 2015, uitgesplitst gepresenteerd. 

 

Tabel 7. Mutatie op Niet-belastingopbrengsten 

 Omschrijving 2011 2012 2013 2014 2015 

Schenkingen en subsidies - - - - - 

Andere inkomsten - 0,3 - - - 

waarvan: Dividenden - - - - - 

 Licentie rechten Centrale Bank - - - - - 

Vergunningen telecommunicatie - - - - - 

Casinoheffing en speelvergunning - - - - - 

Opbrengsten Examengelden  0,3 - - - 

Vrijval van reserves en 

voorzieningen 

 - - - - 

Totaal  0,3 - - - 

 

 

De niet-belastingontvangsten groeien in 2012 incidenteel met circa ANG 0,3 

miljoen. 
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LASTEN 

De lasten in de Nota van wijziging op de Begroting 2012, 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  

Het belang van een passende analyse in dit onderdeel, betekent het geven 

van handen en voeten aan de overheidslasten. Tot slot kan dit onderdeel 

tevens gezien worden als een barometer voor de efficiëntie van het 

overheidsapparaat. 

 

Zoals uit Tabel 5 blijkt, bedragen de mutaties op de totale lasten in de 

Begroting 2012 ANG 4,6 miljoen (Gewone dienst). Uit dezelfde tabel blijkt dat 

de totale lasten in de periode 2013 - 2015 cumulatief met circa ANG 46,2 

miljoen afnemen (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 2013-2015 af met 

circa ANG 2,2 miljoen. Deze daling houdt grotendeels verband met de 

reclassificatie van lasten in het Ministerie van Financiën. Deze lasten hebben 

betrekking op lasten voor het overheidsbreed verbeteren van het financieel 

beheer. In deze suppletoire begroting zijn deze budgetten overgeheveld naar 

de categorie Verbruik goederen en diensten. 

 

Verbruik goederen en diensten 

Deze categorie heeft betrekking op materiële lasten. Deze lasten nemen af als 

gevolg van een taakstellende, structurele reductie van de apparaatskosten, 

niet zijnde personeelslasten, in verband met te behalen financiële synergie-

effecten als gevolg van het ineenschuiven van de twee bestuurslagen. Met 

deze reductie wordt tevens aansluiting gezocht met de voorlopige 

realisatiecijfers over het jaar 2011. 
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Afschrijvingen vaste activa 

De afschrijvingen veranderen niet als gevolg van deze eerste Suppletoire 

Begroting 2012. 

 

Interest 

De rentelasten veranderen niet als gevolg van deze eerste Suppletoire 

Begroting 2012. 

 

Subsidies 

De ramingen van de subsidies wijzigt niet als gevolg van deze eerste 

Suppletoire Begroting 2012. 

 

Overdrachten  

In de eerste Suppletoire Begroting 2012 dalen de overdrachten. Zoals uit 

Tabel 8 blijkt nemen de totale lasten met overdrachten in de periode 2013 - 

2015 cumulatief met ANG 15,6 miljoen toe (Gewone dienst). 

 

Tabel 8. Mutatie op Overdrachten 

Omschrijving 2011 2012 2013 2014 2015 
        
Totaal - -0,2 5,2 5,2 5,2 

Onderwijs-veld 
(onderhoudsscholen) 

- -0,3 3,9 3,9 3,9 

Overige - 0,1 1,3 1,3 1,3 

      

 

 

De overige overdrachten nemen in 2012 incidenteel af met circa ANG 0,2 

miljoen en vanaf 2012 structureel toe met circa ANG 5,2 miljoen. Deze 

dienen ter dekking van voornamelijk achterstallig onderhoud aan 

schoolgebouwen.  

 

 

Sociale zekerheid 

In de eerste Suppletoire Begroting 2012 is een extra dotatie van circa ANG 

29,1 miljoen opgenomen voor sociale voorzieningen in 2012. In Tabel 9 zijn 

de mutaties hierop samengevat weergegeven.  
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Tabel 9. Mutatie op Sociale zekerheid 

Omschrijving 2011 2012 2013 2014 2015 
        
Totaal - 29,1 - - - 

Medische kosten via het Bureau 
Ziektekostenvoorzieningen 

- 67,1 - - - 

SVB-fondsen - 31,5 - - - 

Premie medeverzekering 
gezinsleden 

- 15,0 - - - 

AVBZ-bijdrage -  - - - 

FZOG - 11,3 - - - 

Onderstandsuitkering -  - - - 

Basisverzekering  -95,4 - - - 

Pensioen- en VUT-uitkeringen - - - - - 

Duurtetoeslag - - - - - 

Overige - -0,3 - - - 

          
 

In de inleiding op de Algemene Beschouwingen in de Begroting 2012 is reeds 

aangegeven dat een basisverzekering zal worden ingevoerd. De kring der 

verzekerden wordt: 

• Alle ingezetenen van het Land Curaçao die voldoen aan de volgende 

voorwaarden:  

– Een inkomen hebben van maximaal ANG 90.000 per jaar;  

– Tot de huidige BZV/SVB populatie behoren indien zij een inkomen 

hebben boven ANG 90.000 per jaar;  

– En voor degene van 60 jaar en ouder van wie het inkomen hoger is 

dan ANG 90.000 per jaar en voor wie particulier geen betaalbare 

voorzieningen bestaan dan wel particulier uitgesloten worden voor 

verstrekkingen welke door de basisverzekering worden vergoed;  

• Niet ingezetenen, die ter zake van hier te lande in dienstbetrekking 

verrichte arbeid aan loonbelasting onderworpen zijn en een inkomen 

hebben van ten hoogste ANG 90.000 per jaar. 

 

De oorspronkelijke planning voorzag in de invoering van de basisverzekering 

per 1 april 2012. In de Begroting 2012 was daarom - qua allocatie van 

budgetten - uitgegaan van 3 maanden conform het oude en thans nog 

bestaande stelsel en 9 maanden conform het nieuwe stelsel met een 

basisverzekering. De planning luidt thans om uiterlijk 1 september 2012 de 

basisverzekering in te voeren. 
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Deze vertraagde invoer van de basisverzekering heeft tot gevolg dat: 

 tot 1 september 2012 voorzien moet worden in het budget ter dekking 

van de nu nog bestaande regelingen die vijf maanden extra van kracht 

blijven. De reguliere verplichtingen die hiermee samenhangen bedragen 

circa ANG 124,8 miljoen. Daarnaast is rekening gehouden met de 

tekorten in de fondsen tot 1 september 2012. 

de vaste overheidsbijdrage in het kader van de basisverzekering verlaagd 

wordt met circa ANG 95,4 miljoen. Dit komt overeen met 5/9 deel van het 

budget van circa ANG 171,8 miljoen waarmee in de Begroting 2012 rekening 

was gehouden voor de basisverzekering toen nog werd uitgegaan van invoer 

per 1 april 2012 en dus een effectieve werking ervan gedurende 9 maanden.  

 

 

Andere uitgaven 

De raming van de lasten voor de categoriegroep Andere uitgaven wordt 

verminderd met ANG 5,6 miljoen in 2012. In deze suppletoire Begroting 

wordt het budget voor onvoorziene uitgaven aangesproken ter dekking van:  

 bewakingskosten op onder andere diverse stranden. In de Begroting 2012 

is dit bedrag per abuis niet meegenomen; 

 kosten die gemaakt dienen te worden voor te verrichten werkzaamheden 

door onder andere de ICAO en FAA expert voor het verkrijgen van de 

Categorie 1 door de Curaçaose Burgerluchtvaart Autoriteit. 
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Kapitaal Dienst 

 

Tabel 10. Mutatie op Kapitaal Dienst 
  2011 2012 2013 2014 2015 

Lasten - -5,9 -8,9 -9,0 -9,4 

Investeringen en 

vermogensoverdrachten 

- -5,9 -8,9 -9,0 -9,4 

Aflossing leningen o/g: - - - - - 

- binnenland - - - - - 

- buitenland - - - - - 

Kapitaalverstrekking 

overheidsbedrijven 

- - - - - 

        
Baten - - - - - 

Vrijgekomen middelen uit 
afschrijvingen 

- - - - - 

Aflossing leningen u/g - - - - - 

Nieuwe financiering  - - - - 

        

Saldo - 5,9 8,9 9 9,4 

Opm. Bedragen in miljoenen ANG 

 

 

Schuldpositie 

Met deze suppletoire begroting verandert de schuldpositie als volgt: 

 

Tabel 11. Bruto schuldpositie 
Omschrijving 2011 2012 2013 2014 2015 

       Beginstand 1.667,4 1.667,4 1.667,4 1.667,4 1.667,4 

      
Mutatie t.o.v. (t-1) - - - - - 

      
Eindstand 1.667,4 1.667,4 1.667,4 1.667,4 1.667,4 

        

Allocatie van de middelen op de Kapitaaldienst 

In de eerste Suppletoire Begroting 2012 is een bedrag van ANG 5,9 miljoen 

afgevoerd aan investeringen in 2012. Zoals uit Tabel 12 blijkt nemen de 

totale investeringen in de periode 2013 - 2015 met circa ANG 9,0 miljoen af. 
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Tabel 12. Mutaties op de allocatie van de middelen op de 
Kapitaaldienst 
  2011 2012 2013 2014 2015 

Gebouwen                         - 0,5 -5,4 -5,4 -5,4 

Andere Bouwstructuren            - - - - - 

Kantoor Inrichting               - - - - - 

Kantoor Apparatuur               - -6,6 - - - 

Transportmiddelen                - - - - - 

Machines&andere Werktuigen       - 0,1 -1,2 -1,3 -1,8 

Gecultiveerde Eigendommen        - - - - - 

Immateriële Vaste Activa  - - - - - 

Gronden & Terreinen              - - - - - 

Ondergrondse Eigendommen         - - -2,3 -2,3 -2,3 

Totaal - -5,9 -8,9 -9,0 -9,4 

 

Op de kapitaaldienst zijn de volgende investeringen opgenomen: 

 

- Ministerie van Algemene Zaken 

Het Ministerie van Algemene Zaken heeft per abuis geen kapitaaldienst 

aangevraagd conform de afgesproken procedures. Hierdoor is in de 

Begroting 2012 geen kapitaaldienst meegenomen voor dit ministerie. Nu 

wordt alsnog een bedrag van ANG 0,9 miljoen ten behoeve van de 

kapitaaldienst opgenomen teneinde dit ministerie in de gelegenheid te 

stellen de lopende projecten op de kapitaaldienst te kunnen afronden en 

de noodzakelijke investeringen in kantoorapparatuur en –inrichting te 

kunnen doen. Deze lasten worden budgetneutraal gedekt vanuit de post 

onvoorzien op de kapitaaldienst. 

 

 

Verder is over de periode 2012-2015 een bedrag van circa ANG 9,0 

miljoen aan bezuinigingen gebudgeteerd aan minder investeringen. Met 

deze reductie wordt tevens aansluiting gezocht met de voorlopige 

realisatiecijfers over het jaar 2011. 
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III. Begrotingsuitgaven per hoofdstuk 

In dit hoofdstuk wordt kort uiteengezet, welke financiële middelen ter 

beschikking zijn gesteld aan de verschillende ministeries. Het betreffende 

hoofstuk moet thans een kijk 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 karakter waarvoor de 

financiële middelen bestemd zijn binnen de ministeries geschetst. 

  

Gewone dienst 

In Tabel 13 zijn de Gewone dienst uitgaven in de eerste Suppletoire 

Begroting 2012 nader uitgesplitst per hoofdstuk gepresenteerd(in ANG 

miljoen). De indeling per hoofdstuk is als volgt: 

 Een hoofdstuk betreffende de Staatsorganen en overige algemene 

organen;  

 Per ministerie een hoofdstuk.  

 

Tabel 13. Mutatie op Gewone dienst uitgaven per hoofdstuk 
Hoofdstuk 2011 2012 

   
Staatsorganen en overige algemene organen - -0,9 

Ministerie van Algemene zaken - -0,5 

Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening - 9,8 

Ministerie van Justitie - 0,2 

Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning - -0,5 

Ministerie van Economische Ontwikkeling - -0,3 

Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en 

Sport 
- 8,3 

Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn - 6,0 

Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur - -0,9 

Ministerie van Financiën - -16,6 

     
Totaal  - 4,6 

 
 

Zoals uit Tabel 13 is af te leiden, groeien het Ministerie van Onderwijs, 

Wetenschap, Cultuur en Sport, het Ministerie van Bestuur, planning en 

Dienstverlening en het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur het 

sterkst en worden met name het Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid 
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en Welzijn en het Ministerie van Financiën kleiner. Dit wordt als volgt 

verklaard. 

De Regering heeft besloten dat de taken inzake de Sociale Vormingsplicht en 

Jeugdwerk onder de competentie zullen vallen van het Ministerie van 

Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport en niet onder het Ministerie van 

Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn. Dientengevolge hebben er 

vershuivingen tussen deze twee ministeries plaatsgevonden.  

 

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

Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening bedragen gevoteerd 

zijn, welke niet enkel de werkzaamheden van dat ministerie betreffen doch 

een overheidsbreed karakter hebben. Deze bedragen hebben hoofdzakelijke 

betrekking op: 

 De duurtetoeslag pensioenen. 

 De voorziening ter dekking van het tekort in het Fonds Ziektekosten 

Overheidsgepensioneerden. 

 

Hetzelfde geldt tevens voor het Ministerie van Financiën. In het verlengde 

van deze redenering, moeten de volgende zaken in ogenschouw genomen 

worden: 

 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 ingrijpend wanneer deze uitgaven worden gecorrigeerd. 

Het resultaat van deze correctie wordt weergegeven in Tabel 14 (in ANG 

miljoen). 
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Tabel 14 Mutatie op Gecorrigeerde Gewone dienst uitgaven per 
hoofdstuk 
Hoofdstuk 2011 2012 

   
Staatsorganen en overige algemene organen - -0,9 

Ministerie van Algemene zaken - -0,5 

Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening - 9,8 

Ministerie van Justitie - 0,2 

Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning - -0,5 

Ministerie van Economische Ontwikkeling - -0,3 

Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport - 8,3 

Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn - 6 

Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur - -0,9 

Ministerie van Financiën - -2 

Totaal   19,2 

 
 

 

Kapitaaldienst 

In Tabel 15 zijn de Kapitaaldienst uitgaven in de eerste Suppletoire begroting 

2012, uitgesplitst per hoofdstuk gepresenteerd (in ANG miljoen).  

 

Tabel 15. Mutaties op de Kapitaaldienst uitgaven per hoofdstuk 

Hoofdstuk 2011 2012 

   
Staatsorganen en overige algemene organen - -0,2 

Ministerie van Algemene zaken - 0,9 

Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening - -0,6 

Ministerie van Justitie - -1,9 

Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning - -0,4 

Ministerie van Economische Ontwikkeling - -0,2 

Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport - -0,1 

Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn - -0,1 

Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur - -0,2 

Ministerie van Financiën - -3,2 

    
Totaal  - -5,9 

 
 

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

opgevoerd dat niet enkel op het ministerie betrekking heeft maar een 

overheidsbreed karakter heeft. Het gaat om de stelpost voor onvoorziene 

kapitaaluitgaven. Het beeld verandert licht wanneer hiervoor wordt 
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gecorrigeerd. Het resultaat van deze correctie is gepresenteerd in Tabel 16 (in 

ANG miljoen). 

  

Tabel 16. Mutaties op de gecorrigeerde Kapitaaldienst uitgaven per 
hoofdstuk 
Hoofdstuk 2011 2012 

   
Staatsorganen en overige algemene organen  -0,2 

Ministerie van Algemene zaken  0,9 

Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening  -0,6 

Ministerie van Justitie  -1,9 

Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning  -0,4 

Ministerie van Economische Ontwikkeling  -0,2 

Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport  -0,1 

Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn  -0,1 

Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur  -0,2 

Ministerie van Financiën  -1,1 

     
Totaal   -3,9 

 

 

Recapitulatiestaat 

Deze staat is bedoeld om in één oogopslag de consequenties van de 

Suppletoire begroting te presenteren. Hierin worden de cijfers van de 

Goedgekeurde begroting 2012 (begroting) en de eerste suppletoire begroting 

2012 (wijziging) en de Totale begroting 2012 (Totaal) – i.e. inclusief de 

suppletoire begroting- systematisch op een rij gezet.



Tabel 17

Recapitulatiestaat Gewone Dienst 

Gewone Dienst

Uitgaven

                                        BEGROTING SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE TOTAAL

Hoofdstuk WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING

                                                                                          

10 Staatsorganen en overige algemene organen 52,4 0,9-                   51,4             52,4                   0,9-                51,4            52,4                    0,9-                  51,5             52,5                  0,9-                51,5               

11 Ministerie van Algemene zaken 39,6 0,5-                   39,1             39,5                   0,5-                39,0            39,5                    0,8-                  38,7             39,5                  0,8-                38,7               

12 Ministerie van Bestuurlijke Planning en Dienstverlening 184,0 9,8                   193,8           183,7                 1,4-                182,3          186,2                  1,4-                  184,8           188,8                1,4-                187,4             

13 Ministerie van Justitie 220,0 0,2                   220,2           219,8                 0,2                220,1          219,8                  0,2                  220,0           219,8                0,2                220,1             

14 Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning 136,4 0,5-                   135,9           136,5                 0,8-                135,6          135,9                  0,8-                  135,0           135,9                0,8-                135,1             

15 Ministerie van Economische Ontwikkeling 60,6 -0,3 60,3             60,6                   -0,3 60,3            60,6                    0,3-                  60,3             60,6                  0,3-                60,3               

16 Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport 348,5 8,4 356,8           348,5                 13,0 361,5          348,6                  13,0                361,5           344,8                13,0              357,8             

17 Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn 383,3 6,0                   389,4           387,0                 12,7-               374,3          400,3                  12,7-                387,6           414,9                12,7-              402,2             

18 Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur 59,0 -0,9 58,0             59,0                   -0,9 58,0            59,0                    0,9-                  58,0             59,0                  0,9-                58,0               

19 Ministerie van Financiën 195,4 -16,6 178,9           221,9                 -10,7 211,2          256,6                  10,7-                245,9           286,5                10,7-              275,8             

Totaal 1.679,2 4,6 1.683,8 1.708,9 -15,2 1.693,7 1.758,8 -15,5 1.743,4 1.802,3 -15,5 1.786,8

                                                                                                                                                                                                      

Gewone Dienst

Inkomsten

                                        BEGROTING SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE TOTAAL

Hoofdstuk WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING

                                                                                          

10 Staatsorganen en overige algemene organen 10,0 -                   10,0             10,0                   -                10,0            10,0                    -                  10,0             10,0                  -                10,0               

11 Ministerie van Algemene zaken 0,3 -                   0,3               0,3                     -                0,3              0,3                      -                  0,3               0,3                    -                0,3                 

12 Ministerie van Bestuurlijke Planning en Dienstverlening 0,0 -                   -              -                     -                -              -                     -                  -              -                    -                -                 

13 Ministerie van Justitie 8,7 -                   8,7               8,7                     -                8,7              8,7                      -                  8,7               8,7                    -                8,7                 

14 Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning 28,4 -                   28,4             29,0                   -                29,0            29,3                    -                  29,3             29,4                  -                29,4               

15 Ministerie van Economische Ontwikkeling 51,2 -                   51,2             52,5                   -                52,5            53,1                    -                  53,1             53,3                  -                53,3               

16 Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport 1,0 0,3                   1,3               1,0                     -                1,0              1,1                      -                  1,1               1,1                    -                1,1                 

17 Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn 0,0 -                   -              -                     -                -              -                     -                  -              -                    -                -                 

18 Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur 5,5 0,0 5,5               5,5                     -                5,5              5,5                      -                  5,5               5,5                    -                5,5                 

19 Ministerie van Financiën 1.618,3 -1,6 1.616,7        1.630,7               24,1-               1.606,7       1.679,7               24,5-                1.655,2        1.722,9             24,9-              1.698,0           

Totaal 1.723,4 -1,3 1.722,1 1.737,7 -24,1 1.713,7 1.787,7 -24,5 1.763,2 1.831,1 -24,9 1.806,3

                                                                                                                                                                                                      

Gewone Dienst

Saldo

                                        BEGROTING SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE TOTAAL

Hoofdstuk WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING

                                                                                          

10 Staatsorganen en overige algemene organen -42,3 0,9                   -41,4 -42,4 0,9                -41,4 -42,4 0,9                  -41,4 -42,4 0,9 -41,5

11 Ministerie van Algemene zaken -39,3 0,5                   -38,8 -39,2 0,5                -38,7 -39,2 0,8                  -38,4 -39,2 0,8 -38,4

12 Ministerie van Bestuurlijke Planning en Dienstverlening -184,0 9,8-                   -193,8 -183,7 1,4                -182,3 -186,2 1,4                  -184,8 -188,8 1,4 -187,4

13 Ministerie van Justitie -211,3 0,2-                   -211,6 -211,2 0,2-                -211,4 -211,1 0,2-                  -211,4 -211,2 -0,2 -211,4

14 Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning -108,0 0,5                   -107,5 -107,4 0,8                -106,6 -106,5 0,8                  -105,7 -106,5 0,8 -105,7

15 Ministerie van Economische Ontwikkeling -9,5 0,3                   -9,1 -8,2 0,3                -7,8 -7,5 0,3                  -7,2 -7,4 0,3 -7,0

16 Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport -347,5 8,0-                   -355,5 -347,4 13,0-               -360,4 -347,5 13,0-                -360,5 -343,8 -13,0 -356,7

17 Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn -383,3 6,0-                   -389,4 -387,0 12,7               -374,3 -400,3 12,7                -387,6 -414,9 12,7 -402,2

18 Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur -53,5 0,9 -52,5 -53,5 0,9 -52,5 -53,5 0,9 -52,5 -53,5 0,9 -52,5

19 Ministerie van Financiën 1.422,8 15,0 1.437,8 1.408,8 -13,3 1.395,5 1.423,1 -13,7 1.409,3 1.436,4 -14,2 1.422,3

Totaal 44,2 -5,9 38,2 28,9 -8,9 20,0 28,9 -9,0 19,9 28,9 -9,4 19,5

2012 2013 2014 2015

2012 2013 2014 2015

2012 2013 2014 2015
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Recapitulatiestaat Kapitaaldienst

Kapitaaldienst

Uitgaven

                                        BEGROTING SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE TOTAAL

Hoofdstuk WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING

                                                                                          

10 Staatsorganen en overige algemene organen 4,7 -0,2 4,6 2,7 0,0 2,7 2,7 0,0 2,7 2,7 0,0 2,7

11 Ministerie van Algemene zaken 0,0 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 Ministerie van Bestuurlijke Planning en Dienstverlening 2,2 -0,6 1,6 2,2 0,0 2,2 2,2 0,0 2,2 2,2 0,0 2,2

13 Ministerie van Justitie 12,7 -1,9 10,7 12,5 -1,2 11,3 12,5 -1,3 11,2 12,5 -1,7 10,8

14 Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning 29,7 -0,4 29,3 16,7 -2,3 14,4 16,7 -2,3 14,4 16,7 -2,3 14,4

15 Ministerie van Economische Ontwikkeling 1,3 -0,2 1,2 1,3 0,0 1,3 1,3 0,0 1,3 1,3 0,0 1,3

16 Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport 1,8 -0,1 1,7 1,8 -5,4 -3,7 1,8 -5,4 -3,7 1,8 -5,4 -3,7

17 Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn 1,3 -0,1 1,2 1,3 0,0 1,3 1,3 0,0 1,3 1,3 0,0 1,3

18 Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur 0,9 -0,2 0,8 0,9 0,0 0,9 0,9 0,0 0,9 0,9 0,0 0,9

19 Ministerie van Financiën 9,7 -3,2 6,5 9,5 0,0 9,5 9,5 0,0 9,5 9,5 0,0 9,5

Totaal 64,3 -5,9 58,4 49,0 -8,9 40,1 49,0 -9,0 40,0 49,0 -9,4 39,6

                                                                                                                                                                                                      

Kapitaaldienst

Inkomsten

                                        BEGROTING SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE TOTAAL

Hoofdstuk WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING

                                                                                          

10 Staatsorganen en overige algemene organen -                      -                   -              -                     -                -              -                     -                  -              -                    -                -                 

11 Ministerie van Algemene zaken -                      -                   -              -                     -                -              -                     -                  -              -                    -                -                 

12 Ministerie van Bestuurlijke Planning en Dienstverlening -                      -                   -              -                     -                -              -                     -                  -              -                    -                -                 

13 Ministerie van Justitie -                      -                   -              -                     -                -              -                     -                  -              -                    -                -                 

14 Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning -                      -                   -              -                     -                -              -                     -                  -              -                    -                -                 

15 Ministerie van Economische Ontwikkeling -                      -                   -              -                     -                -              -                     -                  -              -                    -                -                 

16 Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport -                      -                   -              -                     -                -              -                     -                  -              -                    -                -                 

17 Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn -                      -                   -              -                     -                -              -                     -                  -              -                    -                -                 

18 Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur -                      -                   -              -                     -                -              -                     -                  -              -                    -                -                 

19 Ministerie van Financiën 20,2                    -                   20,2             20,2                   -                20,2            20,2                    -                  20,2             20,2                  -                20,2               

Totaal 20,2 0,0 20,2 20,2 0,0 20,2 20,2 0,0 20,2 20,2 0,0 20,2

                                                                                                                                                                                                      

Kapitaaldienst

Saldo

                                        BEGROTING SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING WIJZIGING TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE TOTAAL

Hoofdstuk WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING

                                                                                          

10 Staatsorganen en overige algemene organen -4,7 0,2 -4,6 -2,7 0,0 -2,7 -2,7 0,0 -2,7 -2,7 0,0 -2,7

11 Ministerie van Algemene zaken 0,0 -0,9 -0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 Ministerie van Bestuurlijke Planning en Dienstverlening -2,2 0,6 -1,6 -2,2 0,0 -2,2 -2,2 0,0 -2,2 -2,2 0,0 -2,2

13 Ministerie van Justitie -12,7 1,9 -10,7 -12,5 1,2 -11,3 -12,5 1,3 -11,2 -12,5 1,7 -10,8

14 Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning -29,7 0,4 -29,3 -16,7 2,3 -14,4 -16,7 2,3 -14,4 -16,7 2,3 -14,4

15 Ministerie van Economische Ontwikkeling -1,3 0,2 -1,2 -1,3 0,0 -1,3 -1,3 0,0 -1,3 -1,3 0,0 -1,3

16 Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport -1,8 0,1 -1,7 -1,8 5,4 3,7 -1,8 5,4 3,7 -1,8 5,4 3,7

17 Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn -1,3 0,1 -1,2 -1,3 0,0 -1,3 -1,3 0,0 -1,3 -1,3 0,0 -1,3

18 Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur -0,9 0,2 -0,8 -0,9 0,0 -0,9 -0,9 0,0 -0,9 -0,9 0,0 -0,9

19 Ministerie van Financiën 10,5 3,2 13,7 10,6 0,0 10,6 10,6 0,0 10,6 10,6 0,0 10,6

Totaal -44,2 5,9 -38,2 -28,9 8,9 -20,0 -28,9 9,0 -19,9 -28,9 9,4 -19,5

0 0 200 0 0 -100 0 0 100 0 0 100

2012 2013 2014 2015

2012 2013 2014 2015

Tabel 18

2012 2013 2014 2015
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Recapitulatiestaat naar Economische Categorie 

Gewone-/Kapitaal-/Verdeeldienst

Uitgaven

                                        BEGROTING SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE TOTAAL

Categorie WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING

4200    Beloning van Personeel      469,6 0,1 469,7 481,4 -2,2 479,2 497,2 -2,2 495,0 517,2 -2,2 515,0

4300    Verbruik Goederen en Diensten 262,5 -18,7 243,8 263,0 -14,6 248,4 264,9 -17,7 247,2 268,5 -17,7 250,7

4500    Afschrijving Vaste Activa   20,2 0,0 20,2 20,2 0,0 20,2 20,2 0,0 20,2 20,2 0,0 20,2

4550    Interest                    50,7 0,0 50,7 50,7 0,0 50,7 50,7 0,0 50,7 50,7 0,0 50,7

4600    Subsidies                   62,6 0,0 62,6 62,9 0,0 62,9 63,4 0,0 63,4 64,2 0,0 64,2

4650    Overdrachten                371,7 -0,2 371,5 374,0 5,2 379,2 376,9 5,2 382,1 377,6 5,2 382,8

4700    Sociale Zekerheid           421,2 29,1 450,3 424,6 0,0 424,6 440,4 0,0 440,4 457,6 0,0 457,6

4750    Andere Uitgaven             20,8 -5,6 15,2 32,0 -3,6 28,5 45,1 -0,8 44,3 46,4 -0,8 45,6

4909    Verwerving Nonfinciele Activa 64,3 -5,9 58,4 49,0 -8,9 40,1 49,0 -9,0 40,0 49,0 -9,4 39,6

4929    Financiering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5100    Belastingen                 

5200    Sociale Voorzieningen

5300    Schenkingen & Subsidies     

5400    Andere Inkomsten            

5909    Non Financiele Activa       

5929    Financiering

Totaal 1.743,5 -1,3 1.742,2 1.757,9 -24,1 1.733,8 1.807,9 -24,5 1.783,4 1.851,3 -24,9 1.826,4

Gewone-/Kapitaal-/Verdeeldienst

Inkomsten

                                        BEGROTING SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE TOTAAL

Categorie WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING

4200    Beloning van Personeel      

4300    Verbruik Goederen en Diensten

4500    Afschrijving Vaste Activa   

4550    Interest                    

4600    Subsidies                   

4650    Overdrachten                

4700    Sociale Zekerheid           

4750    Andere Uitgaven             

4909    Verwerving Nonfinciele Activa

4929    Financiering

5100    Belastingen                 1.501,1 -1,6 1.499,5 1.526,5 -24,1 1.502,5 1.572,4 -24,5 1.547,9 1.618,2 -24,9 1.593,3

5200    Sociale Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5300    Schenkingen & Subsidies     18,4 0,0 18,4 16,3 0,0 16,3 18,4 0,0 18,4 18,5 0,0 18,5

5400    Andere Inkomsten            203,9 0,3 204,2 194,9 0,0 194,9 196,9 0,0 196,9 194,5 0,0 194,5

5909    Non Financiele Activa       20,2 0,0 20,2 20,2 0,0 20,2 20,2 0,0 20,2 20,2 0,0 20,2

5929    Financiering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totaal 1.743,5 -1,3 1.742,2 1.757,9 -24,1 1.733,8 1.807,9 -24,5 1.783,4 1.851,3 -24,9 1.826,4

Gewone-/Kapitaal-/Verdeeldienst

Saldo

                                        BEGROTING SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE TOTAAL

Categorie WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING

4200    Beloning van Personeel      -469,6 -0,1 -469,7 -481,4 2,2 -479,2 -497,2 2,2 -495,0 -517,2 2,2 -515,0

4300    Verbruik Goederen en Diensten -262,5 18,7 -243,8 -263,0 14,6 -248,4 -264,9 17,7 -247,2 -268,5 17,7 -250,7

4500    Afschrijving Vaste Activa   -20,2 0,0 -20,2 -20,2 0,0 -20,2 -20,2 0,0 -20,2 -20,2 0,0 -20,2

4550    Interest                    -50,7 0,0 -50,7 -50,7 0,0 -50,7 -50,7 0,0 -50,7 -50,7 0,0 -50,7

4600    Subsidies                   -62,6 0,0 -62,6 -62,9 0,0 -62,9 -63,4 0,0 -63,4 -64,2 0,0 -64,2

4650    Overdrachten                -371,7 0,2 -371,5 -374,0 -5,2 -379,2 -376,9 -5,2 -382,1 -377,6 -5,2 -382,8

4700    Sociale Zekerheid           -421,2 -29,1 -450,3 -424,6 0,0 -424,6 -440,4 0,0 -440,4 -457,6 0,0 -457,6

4750    Andere Uitgaven             -20,8 5,6 -15,2 -32,0 3,6 -28,5 -45,1 0,8 -44,3 -46,4 0,8 -45,6

4909    Verwerving Nonfinciele Activa -64,3 5,9 -58,4 -49,0 8,9 -40,1 -49,0 9,0 -40,0 -49,0 9,4 -39,6

4929    Financiering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5100    Belastingen                 1.501,1 -1,6 1.499,5 1.526,5 -24,1 1.502,5 1.572,4 -24,5 1.547,9 1.618,2 -24,9 1.593,3

5200    Sociale Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5300    Schenkingen & Subsidies     18,4 0,0 18,4 16,3 0,0 16,3 18,4 0,0 18,4 18,5 0,0 18,5

5400    Andere Inkomsten            203,9 0,3 204,2 194,9 0,0 194,9 196,9 0,0 196,9 194,5 0,0 194,5

5909    Non Financiele Activa       20,2 0,0 20,2 20,2 0,0 20,2 20,2 0,0 20,2 20,2 0,0 20,2

5929    Financiering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2012 2013 2014 2015

Tabel 19

2012 2013 2014 2015

2012 2013 2014 2015
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Bijlage 

Tabel 1. Mutatie op Recapitulatie 
Omschrijving 2011 2012 2013 2014 2015 

Baten       

Saldo Gewone dienst - -5,9 -8,9 -9,0 -9,4 

Baten - -1,3 -24,1 -24,5 -24,9 

Lasten - 4,6 -15,2 -15,5 -15,5 

        

Saldo Kapitaaldienst - 5,9 8,9 9,0 9,4 

Baten - - - - - 

Lasten - -5,9 -8,9 -9,0 -9,4 

        
Begrotingssaldo -   - - - - 

Saldo          

 
 
Tabel 2. Recapitulatie Begroting 2012 inclusief eerste suppletoire 
begroting 
Omschrijving 2011 2012 2013 2014 2015 

Baten       

Saldo Gewone dienst 50,8 38,3 20,0 19,9 19,5 

Baten 1.717,7 1722,1 1713,6 1763,2 1806,2 

Lasten 1.667,0 1683,8 1693,7 1743,3 1786,8 

        

Saldo Kapitaaldienst -50,8 -38,3 -20,0 -19,9 -19,5 

Baten 20,6 20,2 20,2 20,2 20,2 

Lasten 71,3 58,4 40,1 40,0 39,6 

        

Begrotingssaldo - - - - - 

Saldo          
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Tabel 3. Mutatie op Recapitulatie 

Omschrijving   2011 2012 2013 2014 2015 

         

Saldo Gewone dienst exclusief 
interestlasten 

- -5,9 -8,9 -9,0 -9,4 

Investeringen en 
vermogensoverdrachten 

 

 5,9 8,9 9,0 9,4 

Afschrijvingen  - - - - - 

         

Primair saldo (+overschot/-
tekort) 

- - - - - 

       

Rentelasten  - - - - - 

    - - - 

Globaal saldo/ 
Financieringssaldo voor 
aflossingen (+overschot/-
tekort) 

- - - - - 

    - - - 

Aflossing op opgenomen 
leningen 

- - - - - 

Terug te ontvangen aflossingen 
op uitgegeven leningen 

- - - - - 

    - - - - 

Financieringsbehoefte - - - - - 

        

 

 
Tabel 4. Economische grootheden 
 2012 2013 2014 2015 

     
Reële economische groei -0,1 0,6 0,6 0,6 

Inflatie 2,1 2,1 2,1 2,1 

Nominale rente op 5 jaar overheidsobligaties 4,25 4,25 4,25 4,25 
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Tabel 5. Mutatie op Gewone Dienst 
Omschrijving 2011 2012 2013 2014 2015 

       
Baten - -1,3 -24,1 -24,5 -24,9 

Belastingopbrengsten - -1,6 -24,1 -24,5 -24,9 

Niet-belastingopbrengsten - 0,3 - - - 
       
Lasten - 4,6 -15,2 -15,5 -15,5 

Beloning van personeel - 0,1 -2,2 -2,2 -2,2 

Verbruik goederen en diensten - -18,7 -14,6 -17,7 -17,7 

Afschrijving vaste activa - - - - - 

Interest - - - - - 

Subsidies - - - - - 

Overdrachten - -0,2 5,2 5,2 5,2 

Sociale zekerheid - 29,1 - - - 

Andere uitgaven - -5,6 -3,9 -1,1 -1,1 

Reserveringen - - 0,3 0,3 0,3 

       
Saldo - -5,9 -8,9 -9,0 -9,4 

 

 

Tabel 6. Mutaties op de belastingopbrengsten 
 Omschrijving 2011 2012 2013 2014 2015 

Directe belastingen - 7,4 -13,0 -13,2 -13,4 

Loon- en  inkomstenbelasting - -8,4 -8,7 -8,8 -9,0 

Winstbelasting - -3,2 -4,3 -4,4 -4,4 

Deelnemingen/dividendbelasting - 19,0 - - - 

      

Indirecte belastingen - -9,0 -11,1 -11,3 -11,5 
Omzetbelasting - -7,6 -9,5 -9,7 -9,8 
Invoerrechten - 2,7 2,7 2,7 2,7 
Accijnzen - 0,2 0,1 0,1 0,1 
Grondbelasting - -3,3 -3,4 -3,4 -3,5 
Motorrijtuigenbelasting - - - - - 
Overige - -0,9 -1,0 -1,0 -1,0 
       

Totaal - -1,6 -24,1 -24,5 -24,9 
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Tabel 7. Mutatie op Niet-belastingopbrengsten 

 Omschrijving 2011 2012 2013 2014 2015 

Schenkingen en subsidies - - - - - 

Andere inkomsten - 0,3 - - - 

waarvan: Dividenden - - - - - 

 Licentie rechten Centrale Bank - - - - - 

Vergunningen telecommunicatie - - - - - 

Casinoheffing en speelvergunning - - - - - 

Opbrengsten Examengelden  0,3 - - - 

Vrijval van reserves en 

voorzieningen 

 - - - - 

Totaal  0,3 - - - 

 

 

 

Tabel 8. Mutatie op Overdrachten 

Omschrijving 2011 2012 2013 2014 2015 
        
Totaal - -0,2 5,2 5,2 5,2 

Onderwijs-veld 
(onderhoudsscholen) 

- -0,3 3,9 3,9 3,9 

Overige - 0,1 1,3 1,3 1,3 

      

 

 

Tabel 9. Mutatie op Sociale zekerheid 

Omschrijving 2011 2012 2013 2014 2015 
        
Totaal - 29,1 - - - 

Medische kosten via het Bureau 
Ziektekostenvoorzieningen 

- 67,1 - - - 

SVB-fondsen - 31,5 - - - 

Premie medeverzekering 
gezinsleden 

- 15,0 - - - 

AVBZ-bijdrage -  - - - 

FZOG - 11,3 - - - 

Onderstandsuitkering -  - - - 

Basisverzekering  -95,4 - - - 

Pensioen- en VUT-uitkeringen - - - - - 

Duurtetoeslag - - - - - 

Overige - -0,3 - - - 
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Tabel 10. Mutatie op Kapitaal Dienst 
  2011 2012 2013 2014 2015 

Lasten - -5,9 -8,9 -9,0 -9,4 

Investeringen en 

vermogensoverdrachten 

- -5,9 -8,9 -9,0 -9,4 

Aflossing leningen o/g: - - - - - 

- binnenland - - - - - 

- buitenland - - - - - 

Kapitaalverstrekking 

overheidsbedrijven 

- - - - - 

        
Baten - - - - - 

Vrijgekomen middelen uit 
afschrijvingen 

- - - - - 

Aflossing leningen u/g - - - - - 

Nieuwe financiering  - - - - 

        

Saldo - 5,9 8,9 9 9,4 

Opm. Bedragen in miljoenen ANG 

 

 

 

Tabel 11. Bruto schuldpositie 
Omschrijving 2011 2012 2013 2014 2015 

       Beginstand 1.667,4 1.667,4 1.667,4 1.667,4 1.667,4 

      
Mutatie t.o.v. (t-1) - - - - - 

      
Eindstand 1.667,4 1.667,4 1.667,4 1.667,4 1.667,4 

        

 

Tabel 12. Mutaties op de allocatie van de middelen op de 
Kapitaaldienst 
  2011 2012 2013 2014 2015 

Gebouwen                         - 0,5 -5,4 -5,4 -5,4 

Andere Bouwstructuren            - - - - - 

Kantoor Inrichting               - - - - - 

Kantoor Apparatuur               - -6,6 - - - 

Transportmiddelen                - - - - - 

Machines&andere Werktuigen       - 0,1 -1,2 -1,3 -1,8 

Gecultiveerde Eigendommen        - - - - - 

Immateriële Vaste Activa  - - - - - 

Gronden & Terreinen              - - - - - 

Ondergrondse Eigendommen         - - -2,3 -2,3 -2,3 

Totaal - -5,9 -8,9 -9,0 -9,4 
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Tabel 13. Mutatie op Gewone dienst uitgaven per hoofdstuk 
Hoofdstuk 2011 2012 

   
Staatsorganen en overige algemene organen - -0,9 

Ministerie van Algemene zaken - -0,5 

Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening - 9,8 

Ministerie van Justitie - 0,2 

Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning - -0,5 

Ministerie van Economische Ontwikkeling - -0,3 

Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en 

Sport 
- 8,3 

Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn - 6,0 

Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur - -0,9 

Ministerie van Financiën - -16,6 

     
Totaal  - 4,6 

 
 

Tabel 14 Mutatie op Gecorrigeerde Gewone dienst uitgaven per 
hoofdstuk 
Hoofdstuk 2011 2012 

   
Staatsorganen en overige algemene organen - -0,9 

Ministerie van Algemene zaken - -0,5 

Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening - 9,8 

Ministerie van Justitie - 0,2 

Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning - -0,5 

Ministerie van Economische Ontwikkeling - -0,3 

Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport - 8,3 

Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn - 6 

Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur - -0,9 

Ministerie van Financiën - -2 

Totaal   19,2 
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Tabel 15. Mutaties op de Kapitaaldienst uitgaven per hoofdstuk 

Hoofdstuk 2011 2012 

   
Staatsorganen en overige algemene organen - -0,2 

Ministerie van Algemene zaken - 0,9 

Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening - -0,6 

Ministerie van Justitie - -1,9 

Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning - -0,4 

Ministerie van Economische Ontwikkeling - -0,2 

Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport - -0,1 

Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn - -0,1 

Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur - -0,2 

Ministerie van Financiën - -3,2 

    
Totaal  - -5,9 

 
 

 

Tabel 16. Mutaties op de gecorrigeerde Kapitaaldienst uitgaven per 
hoofdstuk 
Hoofdstuk 2011 2012 

   
Staatsorganen en overige algemene organen  -0,2 

Ministerie van Algemene zaken  0,9 

Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening  -0,6 

Ministerie van Justitie  -1,9 

Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning  -0,4 

Ministerie van Economische Ontwikkeling  -0,2 

Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport  -0,1 

Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn  -0,1 

Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur  -0,2 

Ministerie van Financiën  -1,1 

     
Totaal   -3,9 

 



 
 
 
 
 
 

Gegeven te Willemstad, 
 
 
 
 
 
 
De Minister van Financiën, 
   
 
 
 
 
 
               Uitgegeven de          

     De Minister van Algemene Zaken,  
                  
 
 




