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ALGEMENE BESCHOUWING 

 



Algemene Beschouwing-2 
 

Inleiding 

 
De onderhavige landsverordening strekt tot wijziging van de Landsverordening 

van de 14de februari 2013 tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor 

het dienstjaar 2013. 

 

In het onderhavige ontwerp wordt de Landsverordening tot vaststelling van de 

Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2013 gewijzigd teneinde alle 

wijzigingen welke met toepassing van artikel 47 van de Landsverordening 

comptabiliteit 2010 zijn doorgevoerd en vastlegging bij landsverordening 

behoeven, te formaliseren.  

  

Verder worden de directe en indirecte financiering van het nieuwe ziekenhuis  

meerjarig geregeld in het onderhavige ontwerp. Anders dan verondersteld was 

in de Nota van wijziging op de eerste Suppletoire begroting 2013, zal de 

overheid een beroep doen op de kapitaalmarkt ter gedeeltelijke financiering 

van het nieuwe ziekenhuis. Er wordt uitgegaan van een verhouding van 70% 

publieke financiering en 30% private financiering welke een goede balans voor 

de business case, de collectieve lasten en investeringsklimaat weergeeft. 

 

Voorts, heeft de Regering besloten om in het kader van een tegemoetkoming 

aan verzekerden met lagere inkomens het effect van de heffing van de 

inkomensafhankelijke premie, krachtens het bepaalde in de Landsverordening 

basisverzekering ziektekosten (P.B. 2013 no.3), te verzachten door het 

invoeren van premie-inkomens tussengrenzen, de zogenaamde "glidingscale".   

 

Advies Raad van Advies 

 

De Raad van Advies van Advies heeft bij brief van 6 november 2013, met 

nummer RA/32-13-LV, advies uitgebracht over het onderhavige ontwerp. 

Hieronder wordt op dit advies ingegaan. Hierbij wordt de structuur van dat 

advies aangehouden. 
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I. Algemeen 

 

1. Het ontbreken van een (gedegen) toelichting op de wijziging van 

geraamde bedragen op begrotingsposten 

De Raad van Advies geeft aan dat een begroting onder andere als instrument 

dient voor het verschaffen van inzicht in en het vergroten van zekerheden ten 

aanzien van de inkomsten en uitgaven van de overheid. De Raad van Advies 

van Advies stelt vast dat in het algemeen geen specifieke toelichting wordt 

gegeven op de in de onderhavige ontwerplandsverordening (het ontwerp) 

voorgestelde wijzigingen van de geraamde bedragen op de begrotingsposten. 

De toelichting op de diverse wijzigingen van de geraamde bedragen op 

begrotingsposten is steeds dezelfde, ongeacht of de betreffende wijziging het 

gevolg is van een verlaging dan wel een verhoging van de materiële lasten. De 

Raad van Advies van Advies verwijst onder andere naar de volgende passages:  

 

 pagina 8 van de Algemene Beschouwingen, bij “Functie 03. Algemeen 

beheer Algemene Zaken”. Daarin wordt gesteld dat de begrotingswijziging 

betrekking heeft op het aanvullend budget voor personeelskosten en 

exploitatiekosten van de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC) in verband met 

het onderzoek op de moord van de heer H. Wiels. De Raad van Advies kan 

voor de meerjarenbegroting niet uit de memorie van toelichting opmaken 

hoe deze kosten in de na het dienstjaar 2013 opvolgende dienstjaren zullen 

doorwerken. 

 

 De Regering geeft het volgende aan. In de ontwerpbegroting 2014 is het 

budget van de Veiligheidsdienst Curaçao verhoogd. Deze verhoging heeft te 

maken met het feit dat de Veiligheidsdienst Curaçao volledig operationeel 

is. Daarom is de begroting van de Veiligheidsdienst meerjarig aangepast.  
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 pagina 24 van de Algemene Beschouwingen. In de laatste alinea, tweede 

volzin wordt aangegeven dat in deze suppletoire begroting een bedrag is 

opgevoerd ten behoeve van de betaling van openstaande facturen van HBN 

Law voor geleverde diensten inzake de rechtszaak Cubanen versus Curaçao 

Drydock Maatschappij. Het is voor de Raad van Advies van Advies niet 

duidelijk wat de stand van zaken is met betrekking tot deze rechtszaak. 

Voorts kan de Raad van Advies van Advies voor de meerjarenbegroting niet 

uit de memorie van toelichting opmaken hoe deze kosten in de na het 

dienstjaar 2013 opvolgende dienstjaren zullen doorwerken. 

 

 De Regering geeft aan dat volgens de landsadvocaat de situatie nog steeds 

status quo is. Via het advocatenkantoor dat het Land Curaçao 

vertegenwoordigt in de Verenigde Staten is een hoger beroepszaak 

aangespannen, dat nog steeds loopt. Beoogd wordt om de claim van de ex-

werknemers als niet ontvankelijk te laten verklaren. Deze procedures 

kunnen heel lang duren. Daarom is meerjarig rekening gehouden met de 

juridische kosten.  

 

 Pagina 31 in van de Algemene Beschouwingen, laatste volzin. Op deze 

pagina is aangegeven dat de begrotingswijziging ten aanzien van “Functie 

53 Sport” betrekking heeft op het dekken van exploitatiekosten. Het is voor 

de Raad van Advies niet duidelijk om welke exploitatiekosten het hierbij 

gaat. 

 

 De Regering geeft aan dat sinds jaren de “Fundashon Fasilidatnan 

Deportivo Kòrsou” (FFDK) haar faciliteiten beschikbaar stelt in verband 

met schoolzwemmen. Al geruime tijd heeft de reeds genoemde stichting 

echter geen geld mogen ontvangen in het kader van schoolzwemmen. 

Derhalve is het bedrag van ruim ANG 0,6 miljoen opgevoerd ter dekking 

van bovenvermelde uitgaven. 

 

 pagina 8 van de Nota van Financiën, tweede gedachtepunt. In dit 

gedachtepunt wordt aangegeven dat een bedrag van ANG  0,7 miljoen 

voornamelijk extra middelen betreft die door de Douane worden geïnd. Het 

betreft een inhaal- en verbeterslag op achterstanden in de inning met een 
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structureel karakter. Het is voor de Raad van Advies niet duidelijk welke 

inningen hiermee bedoeld worden. 

 

 De Regering geeft hierbij aan dat dit opbrengsten van kosten van 

dienstverlening bij de Douane betreffen. 

 

 pagina 13 van de Nota van Financiën, eerste volzin, onder “Bouwfonds 

nieuw ziekenhuis”. In deze volzin wordt een bedrag van ANG  397,1 miljoen 

genoemd. Naar het oordeel van de Raad van Advies dient genoemd bedrag 

nader toegelicht te worden. 

 

 De Regering geeft aan dat zoals op pagina 13 van de Nota van Financiën is 

aangegeven worden de totale kosten, dus inclusief voorbereidings- en 

directiekosten, grond, apparatuur, ICT en onvoorzien, geraamd op ANG 

397,1 miljoen. Er wordt uitgegaan van een verhouding van ANG 292,4 

miljoen publieke financiering (70%) en ANG 104,7 miljoen private 

financiering (30%). 

 

2. Meerjarenbegroting 

De Raad van Advies constateert in het ontwerp dat diverse bedragen die op 

deze suppletoire begroting worden opgevoerd in dezelfde omvang ook worden 

opgevoerd op de meerjarenbegroting. De Raad van Advies neemt als voorbeeld: 

 de tweede volzin van de laatste alinea op pagina 21 van de Algemene 

Beschouwingen waarin wordt aangegeven dat de bestemming van de 

begrotingswijziging (ANG  202.200,-) refererend aan de programmakosten 

op de gewone dienst voor de betaling van de openstaande facturen bij het 

Advocatenkantoor HBN Law zal dienen. Het betalen van openstaande 

facturen is naar het oordeel van de Raad van Advies een eenmalige 

gebeurtenis. Het is voor de Raad van Advies niet duidelijk om welke reden 

hetzelfde bedrag voor vier achtereenvolgende dienstjaren is opgevoerd. 

 

 De Regering geeft aan dat volgens de landsadvocaat de situatie nog steeds 

status quo is. Via het advocatenkantoor dat het Land Curaçao 

vertegenwoordigt in de Verenigde Staten is een hoger beroepszaak 

aangespannen, dat nog steeds loopt. Beoogd wordt om de claim van de ex-

werknemers als niet ontvankelijk te laten verklaren. Deze procedures 
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kunnen heel lang duren. Daarom is meerjarig rekening gehouden met de 

juridische kosten. De regering zal de Algemene Beschouwing met het 

bovenstaande aanvullen. 

 

 Het voor een periode van vier achtereenvolgende dienstjaren een bedrag 

van ANG  312.244 op de meerjarenbegroting opvoeren voor de verbouwing 

te Den Haag en groot onderhoud aan het gebouw van het Kabinet van de 

Gevolmachtigde Minister, aldus de Raad van Advies. 

 

 De Regering geeft het volgende aan. In de ontwerpbegroting 2014 is het 

budget van de Gevolmachtigde Minister verhoogd. Deze verhoging heeft te 

maken met het feit dat de renovatiewerkzaamheden meerjarig zijn gepland. 

Daarom is de  begroting 2013 meerjarig aangepast.   

 

 In de laatste volzin op pagina 40 van de Algemene Beschouwingen wordt 

aangegeven dat de begrotingswijziging bij “Functie 76 Riolering en 

waterzuivering” betrekking heeft op een incidentele subsidie aan 

ParkeTropical (ANG . 65.000). Het is voor de Raad van Advies niet duidelijk 

om welke reden hetzelfde bedrag voor vier achtereenvolgende dienstjaren is 

opgevoerd. 

 

 De Regering geeft aan dat het hier een omissie betreft. De onderhavige 

begrotingswijziging is op dit punt aangepast. 

 

 Pagina 30 van de Algemene Beschouwingen, bij “Functie 49 

Gemeenschappelijke uitgaven onderwijs (gedeeltelijk) – Beleidsveld: 

Studiefinanciering”. In de tweede alinea is aangegeven dat de 

begrotingswijziging betrekking heeft op het dekken van exploitatiekosten en 

het beschikbaar stellen van kredieten voor het dekken van de kosten 

inzake het project “Enseñansa Liber” voor het schooljaar 2012-2013. 

Indien de kosten slechts voor het dienstjaar 2013 dienen te worden 

opgevoerd, is het voor de Raad van Advies niet duidelijk om welke reden 

het bedrag van ANG  8.824.007 ook voor de dienstjaren 2014 en volgende 

zijn opgevoerd. 
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 De Regering geeft hier aan dat in de Algemene Beschouwing een omissie is 

ingeslopen. In de cijfermatige begroting wordt het bedrag van ANG ruim 5,9 

miljoen alleen in het jaar 2013 opgenomen. Het heeft geen structureel 

effect. De Algemene Beschouwing is ook op dit punt aangepast.  

 

 

Ook constateert de Raad van Advies inconsistenties tussen het meerjarig 

verwerken van de kosten en de bedragen die in het ontwerp opgevoerd zijn 

voor hetzelfde doel. De Raad van Advies noemt als voorbeeld de verwerking 

van de toegewezen middelen aan de VDC, die onder het Ministerie van 

Algemene Zaken valt, en aan het Politiekorps, dat onder het Minister van 

Justitie valt, ter dekking van de kosten verbonden aan het onderzoek op de 

moord van de heer Wiels. De meerjarenbegroting vertoont een inconsistentie 

tussen het meerjarig verwerken van voornoemde kosten ten laste van het 

hoofdstuk Algemene Zaken en de bedragen die voor hetzelfde doel zijn 

opgevoerd in het hoofdstuk Ministerie van Justitie, aldus de Raad van Advies. 

De bedragen in het hoofdstuk Ministerie van Justitie vertonen een incidenteel 

karakter, terwijl die in het hoofdstuk Ministerie van Algemene Zaken een 

structureel karakter vertonen. De Raad van Advies vraagt de aandacht van de 

regering hiervoor.  

 

De Regering geeft aan dat, zoals hierboven is aangegeven, in de 

ontwerpbegroting 2014 het budget van de Veiligheidsdienst Curaçao verhoogd 

is. Deze verhoging heeft te maken met het feit dat de Veiligheidsdienst 

Curaçao volledig operationeel is geworden. Daarom is de begroting 2013 van 

de Veiligheidsdienst Curaçao meerjarig aangepast. Bij het Ministerie van 

Justitie is dit niet meerjarig verwerkt daar de meerjarige verwerking van de 

uitgaven van overwerk van Justitie al zijn meegenomen in de nota van 

wijziging op de eerste suppletoire begroting 2013. 

 

3. Financiering van het nieuwe ziekenhuis 

De Raad van Advies kan uit het ontwerp en de memorie van toelichting 

opmaken dat de kosten voor het bouwen van een nieuw ziekenhuis voor 70% 

door de overheid gedragen zullen worden. Het is voor de Raad van Advies niet 

duidelijk hoe de regering aan dit percentage is gekomen. Tevens is niet 

duidelijk wat de gemiddelde interest zal zijn en wat het effect daarvan zal zijn 
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op het door te berekenen tarief voor opname in het nieuwe ziekenhuis. In de 

memorie van toelichting is niet voldoende inzichtelijk gemaakt wat de effecten 

zullen zijn op de ontwikkeling van de kosten die ten laste van de fondsen 

komen die door de Sociale Verzekeringsbank beheerd worden en de hoogte van 

de ziektekostenpremies, aldus de Raad van Advies. De Raad van Advies acht 

het wenselijk in de memorie van toelichting een deugdelijke onderbouwing van 

de wijze van financiering en de gevolgen voor de kosten in de gezondheidszorg 

en derhalve ook voor de meerjarenbegroting op te nemen. De Raad van Advies 

adviseert de regering om met inachtneming van het bovenstaande de memorie 

van toelichting aan te passen. 

 

De Regering geeft aan dat in de nota van wijziging op de begroting 2014 in het 

jaar 2017 de rente- en afschrijvingskosten verwerkt worden. In 2017 wordt de 

rente en afschrijving van de totale investering als de "kostprijs" doorberekend 

aan het nieuwe ziekenhuis, waarop de (gebruikers)tarieven dienen te 

worden/zijn gebaseerd, welke in principe kostendekkend zullen moeten zijn. 

Deze verwerking is logischerwijs niet in de tweede suppletoire begroting 2013 

waar te nemen, daar de begroting conform de comptabiliteitsvoorschriften  

vergezeld gaat van een meerjarenbegroting van de baten en lasten voor drie op 

dat dienstjaar volgende jaren. 

 

Voor 2017 zijn de rentekosten ANG 8,3 miljoen en de afschrijvingskosten ANG 

7,3 miljoen. Daarmee wordt een totaalbedrag van ANG 15,6 miljoen 

doorberekend aan het nieuwe ziekenhuis. In de begroting van Hospital Nobo 

Otrabanda zal hiermee rekening worden gehouden.  

 

De Regering heeft aangegeven dat ten aanzien van de financiering van Hospital 

Nobo Otrabanda een zeer sterke voorkeur is voor een verdeling van 70% 

publieke en 30% private middelen. Het is het streven om dat ook te realiseren. 

Diverse private partijen hebben reeds aangegeven graag gezamenlijk te willen 

participeren. Zeer recent zijn enkele van deze partijen ook gezamenlijk in 

gesprek geweest met USONA. De wil om mee te doen met de financiering is 

daar nogmaals naar voren gekomen en werd 30% haalbaar geacht. De korte 

doorlooptijd tot besluitvorming is een belangrijk gespreksonderwerp geweest. 

Het zal niet eenvoudig zijn om private middelen al op zo‟n korte termijn 

integraal beschikbaar te stellen. Gezien de looptijd van het project hoeven de 
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middelen echter ook niet al integraal begin 2014 beschikbaar te zijn. Bij 

voldoende comfort (op basis van de businesscase) en afspraken met de 

overheid hierover kunnen waarschijnlijk al wel toezeggingen worden gedaan. 

Daarom willen deze partijen nu al betrokken worden om mogelijkheden en 

onmogelijkheden te verkennen. 

 

Mocht blijken dat private partijen uiteindelijk niet bereid zijn te financieren, 

het beoogde bedrag niet volledig kunnen financieren, dan wel onaanvaardbare 

eisen hebben ten aanzien van bijvoorbeeld de rentepercentages of looptijd, dan 

zal de overheid haar participatie verruimen. Er kunnen geen leningen worden 

aangegaan die resulteren in een niet sluitende business case. In dat geval zal 

de overheid zijn wens voor een 70-30 verhouding laten varen en 100% publiek 

financieren. De Regering kan een dergelijk “dubbelbesluit” nu reeds nemen. 

 

Mocht blijken dat alsnog geen overeenstemming wordt bereikt met de private 

partijen, dan kan in de loop van 2014 alsnog worden besloten om via de eerste 

suppletoire begroting de volledige 100% middels een obligatielening te 

verkrijgen. 

 

Verder geeft de Regering aan dat in de businesscase wordt gerekend met een 

bepaald niveau van inkomsten voor het Hospital Nobo Otrobanda, gebaseerd 

op productie en inkomsten SEHOS 2010, met een jaarlijkse indexering van 3% 

(inflatiecorrectie). De Regering heeft de intentie de indexering wettelijk te 

verankeren. De financieringssystematiek in de zorg staat daar los van. Deze 

systematiek is geen onderdeel van de businesscase en ook niet van de second 

opinion door de Stichting Overheidsaccountantsbureau (voor de duidelijkheid: 

de huidige businesscase gaat niet uit van budgetfinanciering). Voor een 

sluitende businesscase wordt gerekend met een jaarlijkse indexering van 3%. 

In geval van tarieven (waar momenteel nog sprake van is) zouden de tarieven 

met 3% per jaar worden geïndexeerd, bij budgetfinanciering zou het budget 

jaarlijks met 3% worden geïndexeerd. 

 

Wel is aangegeven dat de budgetfinanciering duidelijke voordelen biedt. Deze 

voordelen zijn er met name op landsniveau, omdat budgetfinanciering een 

middel is om het doel van kostenbeheersing te bereiken. Het besluit om over te 

gaan op budgetfinanciering is reeds genomen. Invoering daarvan voor de start 
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van 2014 is waarschijnlijk nog niet haalbaar, maar wel in de jaren daarna. 

Budgetfinanciering is een zeer effectief middel om perverse prikkels uit een 

systeem te halen en daarmee efficiencyverbetering door te voeren.  

 

Concluderend: Vanuit het perspectief van het land is het wenselijk om de 

budgetfinanciering wettelijk te verankeren. Dit is echter geen voorwaarde voor 

een sluitende businesscase voor Hospital Nobo Otrobanda. 

 

4.  Sport 

De Raad van Advies constateert dat ten laste van meerdere ministeries een 

bedrag van ANG  2.500 wordt gereserveerd voor de deelname van een 

honkbalteam van Curaçao aan de Junior World Series in de Verenigde Staten. 

Het is voor de Raad van Advies niet duidelijk onder welke subfunctie op de 

begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Wetenschap en Sport de 

van ieder afzonderlijke ministerie overgehevelde bedragen gebracht zijn. 

 

De regering geeft aan dat de verhoging van in totaal ANG 25.000 onder de 

functie 53 Sport wordt verantwoord. 

 

Geconstateerd wordt dat bedoelde overhevelingen ook een structureel karakter 

vertonen, echter valt uit de memorie van toelichting niet op te maken of het 

voornemens om dit evenement te bekostigen meerjarig zal gaan plaatsvinden, 

noch of dit onderdeel vormt van een breder beleidskader voor wat betreft de 

financiering van jeugdsportevenementen op het internationale vlak. De Raad 

van Advies vraagt de aandacht van de regering hiervoor.  

 

De Regering geeft aan dat dit onderdeel vormt van een breder beleidskader 

voor wat betreft de financiering van jeugdsportevenementen op het 

internationale vlak.  

 

5. Gratis onderwijs 

Het is de Raad van Advies opgevallen dat voor het project “Enseñansa Liber” 

(gratis onderwijs) gelden op de gewone dienst van de Begroting voor het 

dienstjaar 2013, zoals voorgesteld in het ontwerp, zijn begroot. In de 

ontwerpbegroting voor het dienstjaar 2014 zijn deze gelden op de 

kapitaaldienst geplaatst. Volgens de Raad van Advies is er hierbij sprake van 
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een verschil in de wijze waarop voornoemde gelden op de begroting worden 

verantwoord. De Raad van Advies adviseert de regering om in de memorie van 

toelichting hierop in te gaan. 

 

De Regering geeft hierbij aan dat het project “Enseñansa Liber” (gratis 

onderwijs) zowel vanuit de gewone dienst als de kapitaaldienst wordt 

gefinancierd. Op de gewone dient worden de uitgaven van de ouderlijke 

bijdrage gefinancierd. Het betreft een bijdrage van de overheid aan de scholen. 

Daarom wordt dit vanuit de gewone dienst gefinancierd. Vanuit de 

kapitaaldienst wordt de aankoop van boeken en materiaal ten behoeve van het 

voorgezet onderwijs gefinancierd. 

 

II. Inhoudelijke opmerkingen 

 

1. Uitbreiding aantal leden van de Raad van Advies van Advies 

In de laatste alinea op pagina 5 van de Algemene Beschouwingen is 

aangegeven dat, de in het ontwerp voorgestelde begrotingswijziging, voor zover 

het de Raad van Advies betreft, betrekking heeft op het aanvullen van een 

aantal budgetten van de Raad van Advies voor het dekken van de operationele 

kosten, waaronder de uitbreiding van het aantal leden. Aangezien er bij de 

Raad van Advies geen sprake is geweest van een uitbreiding van het aantal 

leden adviseert de Raad van Advies de Regering om de betreffende alinea te 

vervangen met de tekst bij het eerste gedachtepunt van de eerste tekstblok op 

pagina 46 van de memorie van toelichting. De Raad van Advies vraagt de 

aandacht van de regering hiervoor. 

 

De Regering heeft de Algemene beschouwing conform het advies van de Raad 

van Advies aangepast.  

 

2. Interpol Curaçao 

Op pagina 13 van de Algemene Beschouwingen wordt bij de organisatorische 

eenheden van het Ministerie van Justitie de dienst Interpol Curaçao genoemd. 

In de ontwerpbegroting 2014, waarover de Raad van Advies op 29 augustus 

2013 een advies (RvA no. RA/19-13-LV)1 heeft uitgebracht, is het de Raad van 

Advies opgevallen dat de Interpol Curaçao nog niet als een dienst van de 

                                                           
1Zie pagina’s 10 en 11 van genoemd advies d.d. 29 augustus 2013. 
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overheid is ingesteld. De Raad van Advies adviseert de regering om met 

inachtneming van het bovenstaande de memorie van toelichting aan te 

passen. 

 

De Regering heeft de Algemene beschouwing conform het advies van de Raad 

van Advies aangepast.  

 

3. Overige uitgaven van het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur 

In de eerste alinea van pagina 41 van de Algemene Beschouwingen wordt 

aangegeven dat de begrotingswijziging (Tabel Functie 78) betrekking heeft op 

een incidentele subsidie aan Sehos ten behoeve van arts-assistenten. Dit geldt 

echter alleen voor het bedrag van ANG . 500.000,- op de Gewone dienst. Op de 

kapitaaldienst in de tabel bij Functie 78 komen de bedragen voor de 

nieuwbouw van het ziekenhuis voor die in de tweede alinea van pagina 41 van 

de Algemene Beschouwingen zijn verwerkt, aldus de Raad van Advies. Deze 

bedragen worden volgens voormelde raad niet vermeld als een 

begrotingswijziging op de kapitaaldienst. De Raad van Advies adviseert de 

Regering om de memorie van toelichting met inachtneming hiervan aan te 

passen.  

 

De Regering heeft de Algemene beschouwing conform het advies van de Raad 

van Advies aangepast.  

 

4. Bruto schuldpositie 

De Raad van Advies merkt op dat de optellingen in “Tabel 9. Bruto 

schuldpositie” op pagina 12 van de Nota van Financiën niet kloppen. Door 

deze optelfout is volgens de Raad van Advies de schuldpositie van alle jaren, 

behalve de “Beginstand” van 2013 voor een bedrag van ANG  169,3 miljoen te 

laag. De Raad van Advies vraagt de aandacht van de regering hiervoor. 

 

De Regering heeft de Nota van Financiën conform het advies van de Raad van 

Advies aangepast.  

 

In de hierna volgende hoofdstukken wordt waar nodig nader ingegaan op het 

advies van de Raad van Advies aangaande het onderhavige ontwerp. Teneinde 
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de overzichtelijkheid te verbeteren wordt hier vorm aan gegeven met behulp 

van een markering in de linker zijlijn. 

 

Advies College financieel toezicht 

De ontwerplandsverordening tot wijziging van de landsverordening van de 14de 

februari 2013 tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 

2013 is, overeenkomstig het bepaalde in het Besluit financieel toezicht 

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

toezicht. Het College financieel toezicht heeft bij brief van 28 oktober 2013, 

met kenmerk Cft 201300417, advies uitgebracht over het ontwerp.  

 

Nieuwe ziekenhuis  

Het College financieel toezicht geeft aan om in de uiteindelijke tweede BW aan 

te geven welke rechtsvorm er wordt gekozen en op welke wijze de lening wordt 

aangewend . Op dit moment is het volgens het College financieel toezicht niet 

duidelijk wat de rechtsvorm zal zijn, oftewel wie de eigenaar van Hospital Nobo 

Otrobanda wordt. Uit ambtelijk overleg met het ministerie van Financiën komt 

volgens het College financieel toezicht naar voren dat over de rechtsvorm nog 

geen besluit is genomen. Om te kunnen beoordelen of de voorgenomen lening 

voldoet aan de voorwaarden die volgen uit de Rijkswet en of er geleend kan 

worden bij de Nederlandse Staat, is voor het College noodzakelijk te 

weten welke rechtsvorm wordt toegepast en op welke wijze de lening wordt 

aangewend.  

 

De Regering geeft het volgende aan. 

1: Ingevolge de Landsverordening comptabiliteit 2010 moeten de opbrengsten 

uit leningen worden aangewend voor kapitaalinvesteringen. Datzelfde is ook zo 

geregeld in de Rijkswet. Binnen die wettelijke kaders kan Curaçao de 

opbrengsten van een lening rechtstreeks aanwenden voor de bouw van een 

ziekenhuis. Van een kapitaalinvestering is ook sprake als de opbrengsten uit 

leningen worden gestort op aandelen in een vennootschap. Dit biedt ruimte 

voor het bouwen, in eigendom houden en verhuren van een ziekenhuis door de 

vennootschap waarin Curaçao (alle) aandelen houdt. Voor de uiteindelijk te 

kiezen rechtsvorm gaat de voorkeur op dit moment uit naar een Naamloze 

Vennootschap. Voor Curaçao zal de doorslag geven de mate 



Algemene Beschouwing-14 
 

waarin Curaçao doorslaggevende zeggenschap kan blijven uitoefenen in de 

wijze waarop het eigendom van het te bouwen ziekenhuis zal worden beheerd. 

 

2: De lening wordt aangewend voor de financiering van de bouw, medische 

inrichting en het IT systeem van het nieuwe ziekenhuis. 

 

Het College Financieel Toezicht geeft tevens ook aan om duidelijkheid te 

verschaffen over de bijdrage van private partijen. 

Daarnaast geldt dat het College financieel toezicht geen oordeel over de 

publieke financiering kan geven zolang er geen zekerheid is over de resterende 

financiering van 30% door private partijen.  

 

De Regering heeft aangegeven dat ten aanzien van de financiering van Hospital 

Nobo Otrabanda een zeer sterke voorkeur is voor een verdeling van 70% 

publieke en 30% private middelen. Het is het streven om dat ook te realiseren. 

Diverse private partijen hebben reeds aangegeven graag gezamenlijk te willen 

participeren. Zeer recent zijn enkele van deze partijen ook gezamenlijk in 

gesprek geweest met USONA. De wil om mee te doen met de financiering is 

daar nogmaals naar voren gekomen en 30% werd haalbaar geacht. De korte 

doorlooptijd tot besluitvorming is een belangrijk gespreksonderwerp geweest. 

Het zal niet eenvoudig zijn om private middelen al op zo‟n korte termijn 

integraal beschikbaar te stellen. Gezien de looptijd van het project hoeven de 

middelen echter ook niet al integraal begin 2014 beschikbaar te zijn. Bij 

voldoende comfort (op basis van de businesscase) en afspraken met de 

overheid hierover kunnen waarschijnlijk al wel toezeggingen worden gedaan. 

Daarom willen deze partijen nu al betrokken worden om mogelijkheden en 

onmogelijkheden te verkennen. 

 

Mocht blijken dat private partijen uiteindelijk niet bereid zijn te financieren, 

het beoogde bedrag niet volledig kunnen financieren, dan wel onaanvaardbare 

eisen hebben ten aanzien van bijvoorbeeld de rentepercentages of looptijd, dan 

zal de overheid haar participatie verruimen. Er kunnen geen leningen worden 

aangegaan die resulteren in een niet sluitende business case. In dat geval zal 

de overheid zijn wens voor een 70-30 verhouding laten varen en 100% publiek 

financieren. De Regering kan een dergelijk “dubbelbesluit” nu reeds nemen. 
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Mocht blijken dat alsnog geen overeenstemming wordt bereikt met de private 

partijen, dan kan in de loop van 2014 alsnog worden besloten om via de eerste 

suppletoire begroting de volledige 100% middels een obligatielening te 

verkrijgen. 

 

Het College financieel toezicht verzoekt om de verwerking van de rente- en 

aflossingsbestanddelen beter toe te lichten in het ontwerp.  

In het ontwerp zijn volgens het College financieel toezicht de rente- en 

aflossingsbestanddelen behorend bij de lening voor Hospital Nobo Otrobanda 

niet zichtbaar gemaakt op de gewone en kapitaaldienst. De rentelasten tijdens 

de bouw worden gekapitaliseerd, wat wil zeggen dat de bouwrente wordt 

meegefinancierd in de totale investering. Dit is volgens het College financieel 

toezicht niet ongebruikelijk bij investeringen waarbij de uitvoering een lange 

periode in beslag neemt. In feite betekent dit dat er op de gewone dienst 

sprake is van zowel lasten (aan rentekosten) als (even grote) baten (vanuit de 

geactiveerde rente op de kapitaaldienst) gedurende de bouwfase.  

 

De Regering geeft de volgende toelichting: 

Rente Financiering: De verschuldigde rentelasten van de (op te nemen) 

langlopende financiering worden, zoals te doen gebruikelijk verantwoord op de 

Gewone Dienst. 

Bouwrente Investering: Gedurende de vervaardigingperiode (de bouw) van het 

nieuwe ziekenhuis, worden de financieringslasten (rente tijdens de bouw 

inclusief eventuele andere financieringskosten) toegerekend aan de investering 

om te komen tot de integrale kostprijs op het moment van oplevering c.q. het 

moment dat het gebouw in exploitatie wordt genomen. Deze „bouwrente‟ wordt 

(jaarlijks) administratief zichtbaar gemaakt door een bijdrage van de gewone 

dienst (in casu in mindering gebracht op de hierop totaal verantwoorde 

rentelasten) aan de kapitaaldienst (de bouwrente, welke wordt bijgeschreven 

op de investering). 
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Het College financieel toezicht verzoekt om een toelichting in het ontwerp , 

waaruit duidelijk wordt wat de bruto rentelasten zijn, aangezien dit van belang 

is bij de toetsing aan de rentelastnorm. 

 

De Regering heeft in reactie hierop de volgende tabel aan de memorie van 

toelichting toegevoegd. 

  P2013 2014 2015 2016 

       

Rentelastnorm jaar t  108,5 110,4 110,1 111,7 

    

 

  

Rentelasten jaar t 52,4 55,7 60 66,9 

       

Financieringsruimte (in 

termen van rentelasten) 

56,1 55,9 56,7 53,2 

       

Financieringsruimte 2.411,1 2.453,3 2.446,7 2.482,2 

       

Financiering (cumulatief) 169,3 442,1 669,5 876,7 

       

Deviatie (+ gunstig / - 

ongunstig) 

2.241,8 2.011,2 1.777,2 1.605,5 

          

 

Overigens is het saldo van de rentelasten op opgenomen- en uitgegeven 

geldleningen verwerkt 

 

 

Het College financieel toezicht geeft aan dat vanaf de oplevering van het 

ziekenhuis de rentekosten zichtbaar zullen moeten worden op de gewone 

dienst. 

 

De Regering geeft aan dat in de nota van wijziging op de begroting 2014 in het 

jaar 2017 de rente- en afschrijvingskosten verwerkt worden. In 2017 wordt de 

rente en afschrijving van de totale investering als de "kostprijs" doorberekend 

aan het nieuwe ziekenhuis, waarop de (gebruikers)tarieven dienen te 
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worden/zijn gebaseerd, welke in principe kostendekkend zullen moeten zijn. 

Deze verwerking is logischerwijs niet in de tweede suppletoire begroting 2013 

waar te nemen, daar de begroting conform de comptabiliteitsvoorschriften  

vergezeld gaat van een meerjarenbegroting van de baten en lasten voor drie op 

dat dienstjaar volgende jaren. 

 

Voor 2017 zijn de rentekosten ANG 8,3 miljoen en ANG 7,3 miljoen aan 

afschrijvingskosten. Dus een totaal bedrag van ANG 15,6 miljoen wordt 

doorberekend aan het nieuwe ziekenhuis. In de begroting van Hospital Nobo 

Otrabanda zal hiermee rekening worden gehouden.  

 

Het College financieel toezicht geeft aan dat ten aanzien van de aflossing van 

de voorgenomen lening geldt dat dit afhankelijk is van wat wordt 

overeengekomen met de financier. Helder is in ieder geval dat de aflossing van 

de door de overheid uitgegeven leningen verwerkt wordt op de kapitaaldienst. 

Het College financieel toezicht verzoekt toe te lichten waar en in welke mate 

deze mutaties zich op de begroting voordoen. 

 

De Regering geeft aan dat de financieringsconstructie hier een zogenaamde 

'bullet' lening betreft. Gedurende de looptijd wordt enkel rente betaald (in dit 

geval halfjaarlijks) en het geleende bedrag aan het eind van de looptijd in één 

keer afgelost, in dit geval (ervan uitgaande dat de eerste lening in 2013 wordt 

aangegaan) in  2043. De leningen die de Regering aangaat heeft een looptijd 

van 30 jaar. De aflossing ineens verschijnt dus voor het eerst op de begroting 

2043.  

 

Het College financieel toezicht stelt, naast de juiste verwerking van de 

financiering van Hospital Nobo Otrobanda, te beoordelen of sprake zal zijn van 

een sluitende exploitatie van het nieuwe ziekenhuis. De oude businesscase is 

inmiddels door Usona aangepast aan de nieuwe situatie en door de Stichting 

Overheidsaccountantsbureau voorzien van een (voorlopige) second opinion. 

Hieruit blijkt dat er ten aanzien van Hospital Nobo Otrobanda sprake is van 

een sluitende exploitatie, mits er aan enkele randvoorwaarden wordt voldaan. 

Voor enkele van deze randvoorwaardengeldt dat beleidsmatige beslissingen 

genomen moeten worden. Er kan derhalve pas worden ingestemd met de bouw 

van Hospital Nobo Otrobanda indien voldoende zekerheid bestaat dat aan deze 
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randvoorwaarden zal worden voldaan. Ten aanzien van de randvoorwaarden 

uit de businesscase adviseert het College financieel toezicht om de 

budgetfinanciering en bijbehorende prijsaanpassing wettelijk te verankeren. 

Waar momenteel nog sprake is van tariefsfinanciering, wordt in de 

businesscase uitgegaan van budgetfinanciering. Het College financieel toezicht 

is van oordeel dat de budgetfinanciering en de wijze van prijsaanpassing 

wettelijk moet worden vastgelegd.  

 

De Regering geeft aan dat de businesscase niet gebaseerd is op 

budgetfinanciering maar op financiering door tarieven. Voor de businesscase 

van het ziekenhuis maakt de financieringssystematiek in de zorg niet uit. In de 

businesscase wordt gerekend met een bepaald niveau van inkomsten voor het 

HNO, gebaseerd op productie en inkomsten SEHOS 2010, met een jaarlijkse 

indexering van 3% (inflatiecorrectie). De Regering heeft de intentie de 

indexering wettelijk te verankeren. De financieringssystematiek in de zorg 

staat daar los van. Deze systematiek is geen onderdeel van de businesscase en 

ook niet van de second opinion door de Stichting Overheidsaccountantsbureau 

(voor de duidelijkheid: de huidige businesscase gaat niet uit van 

budgetfinanciering). Voor een sluitende businesscase wordt gerekend met een 

jaarlijkse indexering van 3%. In geval van tarieven (waar momenteel nog 

sprake van is) zouden de tarieven met 3% per jaar worden geïndexeerd, bij 

budgetfinanciering zou het budget jaarlijks met 3% worden geïndexeerd. 

 

Wel is aangegeven dat de budgetfinanciering duidelijke voordelen biedt. Deze 

voordelen zijn er met name op landsniveau, omdat budgetfinanciering een 

middel is om het doel van kostenbeheersing te bereiken. Het besluit om over te 

gaan op budgetfinanciering is reeds genomen. Invoering daarvan voor de start 

van 2014 is waarschijnlijk nog niet haalbaar, maar wel in de jaren daarna. 

Budgetfinanciering is een zeer effectief middel om perverse prikkels uit een 

systeem te halen en daarmee efficiencyverbetering door te voeren.  

 

Concluderend: Vanuit het perspectief van het land is het wenselijk om de 

budgetfinanciering wettelijk te verankeren. Dit is echter geen voorwaarde voor 

een sluitende businesscase voor Hospital Nobo Otrobanda. 
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Volgens het College financieel toezicht wordt in de businesscase uitgegaan van 

een stijging van alle kosten en uitgaven van 3% per jaar. Het College financieel 

toezicht merkt op, gelet op de kostenontwikkeling in de zorg wereldwijd (die 

veelal minimaal het dubbele betreft), dat dit een aanname is die risico‟s met 

zich meebrengt indien niet conrete maatregelen tot efficiencyverbetering 

worden genomen. Het College financieel toezicht verzoekt dan ook nadere 

toelichting bij de aangenomen prijsontwikkeling van 3% en meer informatie 

over de wijze waarop men denkt de kostenstijgingen tot dit niveau te kunnen 

beperken.  

 

De Regering wil het volgende opmerken. Wereldwijd is er de tendens dat de 

ziekenhuiskosten dalen, met name door verkorting van de ligduur die op dit 

moment door de omstandigheden van SEHOS in het bijzonder en van Curaçao 

in het algemeen relatief hoog is. Dat is precies één van de voordelen van 

budgetfinanciering: dat er niet langer de perverse beloning is dat een langere 

ligduur leidt tot meer bekostiging.  

 

De huidige inefficiëntie in het ziekenhuis biedt mogelijkheden om binnen de 

(geïndexeerde) financiële kaders meer zorg te leveren voor hetzelfde geld en 

daarmee een groot deel van de vergrijzing (volumegroei) te kunnen betalen. 

Een reden te meer om als overheid veel meer grip te willen krijgen door middel 

van een goed tariefstelsel met reële prijzen. De budgetfinanciering is daarvoor 

een goed instrument.  

 

Een voorbeeld van efficiencyverbetering: 

De gemiddelde ligduur van patiënten in het SEHOS is nog fors hoger (de 

berichten variëren van 6,1-6,6 dagen) dan internationale trend (gemiddeld al 

rond de 5 dagen). Bij verkorting van de ligduur kunnen meer patiënten worden 

behandeld bij dezelfde (verpleeg)kosten. De verkorting van de ligduur wordt 

veroorzaakt door factoren zoals het gebruik van minder-invasieve 

behandelingen, betere aansluiting met vervolgzorg en andere methoden om 

ziekenhuizen te bekostigen (waardoor langere verpleeguren financieel gezien 

ongunstig worden voor ziekenhuizen). 
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Het College financieel toezicht geeft aan om de benodigde 

efficiencymaatregelen concreet uit te werken en hierover politieke besluiten te 

nemen . Een sluitende exploitatie van Hospital Nobo Otrobanda vergt dat 

efficiencymaatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat op de inkoop 

van geneesmiddelen en op het debiteurenbeheer 20% wordt bespaard. 

Aangezien de businesscase gebaseerd is op de opgeschoonde jaarrekening 

2010 en er sindsdien grote stappen gezet zijn waardoor de efficiency van het 

Sehos aanzienlijk vergroot is, is het denkbaar dat aan deze randvoorwaarden 

reeds tegemoet is gekomen, aldus het College financieel toezicht.  Dit is echter 

volgens het College financieel toezicht niet terug te vinden in de businesscase, 

noch in de second opinion daarop.  

 

De Regering geeft aan dat ten tijde van het opstellen van de nieuwe 

businesscase de cijfers 2012 niet beschikbaar waren . Er is voor gekozen niet 

de cijfers van 2011 te gebruiken omdat de toegevoegde waarde daarvan 

onvoldoende was. De cijfers van 2011 zijn beter dan in 2010. De indicaties 

over 2012 zijn nog gunstiger. Des te meer reden om aan te nemen dat 

voorgestelde verbetering ten opzichte van 2010 zeer reëel zijn. De businesscase 

wordt er alleen maar door verbeterd, met minder noodzaak tot 

efficiencymaatregelen vanaf 2017 voor een sluitende businesscase. Overigens 

is onvoldoende duidelijk (2012) of de verbeteringen structureel zijn en op 

welke onderdelen deze zijn bereikt. Vanuit het voorzichtigheidbeginsel is 

vastgehouden aan 2010. 

 

Naast deze twee efficiencymaatregelen volgt volgens het College financieel 

toezicht uit de businesscase dat nog aanvullende efficiencymaatregelen 

moeten worden genomen ad ANG 2 miljoen. In de businesscase wordt ervan 

uitgegaan dat dit kan worden gerealiseerd door te besparen op de 

personeelskosten.  Het College financieel toezicht stelt zich op het standpunt 

dat concrete beslissingen hoe hier invulling aan te geven moeten zijn genomen 

en vastgelegd alvorens kan worden ingestemd met de voorgenomen 

investering.  

 

De precieze invulling van de besparingen op de personeelskosten is op dit 

moment nog niet te maken. Het komende jaar zal USONA samen met het 

SEHOS werken aan een transitieplan. De mogelijkheden anders en effectiever 
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te werken dan in het huidige SEHOS zijn vanuit gebouwlogistiek evident. Het 

grote aantal werknemers in het SEHOS ten opzichte van andere ziekenhuizen 

wijst ook sterk in die richting. Waar de mogelijkheden zich voordoen zal 

tijdens het opstellen van dit transitieplan duidelijk moeten worden. Hoe die 

besparingsmogelijkheden vervolgens geëffectueerd kunnen worden kan ook 

dan pas duidelijk worden. Overigens betreft het een bedrag dat minder dan 2% 

van de totale ziekenhuisbegroting bedraagt.  

 

Het College financieel toezicht verzoekt om Informatie te verschaffen over de 

sanering van het Sehos. De businesscase gaat alleen in op de bouw en 

exploitatie van het nieuwe ziekenhuis, terwijl de afhandeling van de schulden 

van het Sehos buiten de scope van de businesscase zijn gelaten.  Het College 

financieel toezicht is van mening dat dit echter een belangrijk aspect is van de 

totaalplannen rondom het nieuwe ziekenhuis en verzoekt dan ook om 

toelichting van de Regering van Curaçao wat de plannen zijn omtrent de 

schuldsanering van het Sehos en wat de eventuele effecten hiervan zijn op de 

begroting. 

 

De Regering geeft aan dat de planning is het SEHOS een vrijwaring te geven 

van uitstaande loonbelastingverplichtingen bij de Ontvanger per 1 december 

2013. Dit heeft geen consequenties op de begroting. Immers, loonbelasting 

wordt conform het kasstelsel verantwoord, en zijn in de ramingen voor 2013 

en 2014 niet opgenomen. Verder zal bij het eind van de transitie fase het 

uitstaande voorschot van ANG 10,0 miljoen van het Land aan SEHOS zijn 

kwijtgescholden. Ook dit heeft geen consequenties op de begroting. Wel heeft 

dit consequenties voor de balans. Dit zal het eigenvermogen van het Land 

negatief beïnvloeden. In de ontwerpbegroting 2014 in het jaar 2017 is rekening 

gehouden met een toevoeging aan de reserve van ruim ANG 30,5 miljoen. Per 

saldo wordt het eigenvermogen niet negatief beïnvloed. 

 

Het College financieel toezicht is van mening dat het meer in het algemeen van 

belang is dat er besluiten genomen worden over het uiteindelijke stelsel van 

gezondheidszorg dat de Regering voor ogen staat en de rollen die verschillende 

partijen daarin spelen. Het gaat dan om de vraag wie de regie heeft en wie 

aanstuurt.  
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De Regering merkt het volgende op. Van de totale uitgaven aan ziekenhuiszorg 

in Curaçao wordt nog slechts 6,8% gefinancierd door de particuliere 

verzekeraars. Dit percentage loopt de laatste jaren gestaag terug. In 2008 was 

dit nog 9,7%. Met de invoering van de Basisverzekering Ziektekosten zal de 

financiering door particuliere verzekeraars in de uitgaven aan ziekenhuiszorg 

alleen nog maar verder afnemen. 

 

Het publieke deel van de ziekenhuiszorg, lees SEHOS,  zal budget gefinancierd 

worden. Het is aan SEHOS en de particuliere verzekeraars om op basis van de 

vastgestelde tarieven afspraken te maken over het private deel van de te 

verlenen ziekenhuiszorg.  

 

Het College financieel toezicht merkt op dat er duidelijkheid zal moeten komen 

over de vraag welke rol particuliere verzekeraars gaan spelen in de 

budgetfinanciering van het Sehos en hoe het totale zorgaanbod uiteindelijk 

verdeeld zal worden over het Sehos en de huidige particuliere klinieken en 

laboratoria.  

 

Het principe van de functieverdeling staat vast. De exacte invulling daarvan 

zal door de Regering (Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur) binnenkort 

worden verduidelijkt. Ook de rolverdeling tussen de verschillende laboratoria 

zal binnenkort worden verduidelijkt.  

 

Daarnaast merkt het College financieel toezicht op dat er een visie zal moeten 

komen op de regie in dit stelsel en hoe gegarandeerd wordt dat het ziekenhuis 

efficiënt kan blijven werken.  

 

Op grond van de door de Regering aangenomen beleidsuitgangspunten zoals 

geformuleerd in de beleidsbegroting 2013 en de ontwerpbegroting 2014 is het 

Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur belast met het voeren van de 

regie binnen de gezondheidszorg. De Regering is hierboven ingegaan op 

maatregelen om te zorgen dat het ziekenhuis efficiënt kan blijven functioneren.  

 

Bij een geplande indexering van 3% is het volgens het College financieel 

toezicht onvermijdelijk dat het volume van de zorg verder beheerst wordt, 

onder andere door een beperking van het aantal ligdagen per aandoening. 
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Voor de keuze tot een sterke centralisatie in plaats van marktwerking is in de 

omstandigheden van Curaçao veel te zeggen, aldus het College financieel 

toezicht, maar het veronderstelt wel dat er een duidelijke regie is die op 

afstand van de overheid staat. De overheid kan immers met conflicterende 

doelstellingen geconfronteerd worden (macrobeheersbaarheid versus sluitende 

exploitatie bijvoorbeeld).  Een onafhankelijke zorgautoriteit zou in de 

oorspronkelijke plannen de taak op zich nemen en het College financieel 

toezicht verneemt dan ook graag of de oprichting van deze autoriteit op koers 

ligt en wat de taken worden van deze autoriteit.  

 

De Regering stelt vast dat een onafhankelijke zorgautoriteit geen voorwaarde is 

voor een sluitende businesscase. Hierboven is de Regering ingegaan op de 

jaarlijkse indexering van hetzij de tarieven of het budget van het ziekenhuis 

met 3% per jaar. De Regering heeft de intentie de indexering wettelijk te 

verankeren.  

 

 

Gewone dienst  

Het gratis onderwijs. Het College financieel toezicht geeft aan dat voor dit 

laatste geldt dat dekking wordt gevonden middels een aanvullende 

dividendafdracht van ANG 6,4 miljoen van Refineria di Korsou (bovenop de 

ANG 10,7 miljoen winstuitkering van de raffinaderij die al in de begroting zat).  

 

De Regering wil aangegeven dat de extra dividendafdracht van ANG 6,4 

miljoen een eenmalige afdracht betreft voor de financiering van de kosten van 

het schooljaar 2012-2013. Het betreft de restanttranche van het bedrag dat in 

2012 buiten de overheidsbegroting om voor het gratis onderwijs is aangewend 

en nu wel conform de comptabele voorschriften die de begroting heeft gelopen. 

De financiering van het gratis onderwijs voor 2014 en verder wordt uit de 

algemene middelen gefinancierd. 

 

Het College financieel toezicht merkt op dat aangezien de jaarrekeningen 2011 

en 2012 van Reffeneria di Korsou nog steeds niet beschikbaar zijn (conform de 

Code Corporate Governance is een termijn van vijf maanden na afloop van het 

boekjaar toegestaan), is op dit moment door het College financieel toezicht niet 

te beoordelen wat de financiële positie is van Reffeneria di Korsou en of de 
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vennootschap dus in staat is om de opgevoerde dividenden uit te keren. Het 

College verzoekt dan ook om aanvullende informatie over de financiële positie 

van RdK om een oordeel hierover te kunnen geven.  

 

De Regering geeft het volgende aan. Met referte aan een eerder dit jaar door 

Refineria di Korsou NV (RDK) verschafte cashflow prognose (2013-2019) en 

haar onderzoek (d.d. 1 juli j.l.) hierop heeft de SOAB o.a. geconcludeerd, dat 

de aan de cashflowprognose 2013-2019 ten grondslag liggende 

veronderstellingen, niet onredelijk zijn en dat de cashflowprognose op de juiste 

wijze is gebaseerd.  

 

Betreffende de liquiditeitspositie van RDK voor de jaren 2013 en 2014 wordt 

een negatieve cashflow verwacht van respectievelijk ±ANG 67,7 miljoen en 

±ANG 10,1 miljoen Dit is voornamelijk het gevolg van te plegen investeringen 

(±ANG 158 miljoen) in het Turn-aroundproject. De investeringen zullen 

voornamelijk gefinancierd worden uit de beleggingen/reserveringen. De direct 

opeisbare tegoeden bedroegen toen $2 miljoen, terwijl RDK tevens 

voorbereidingen aan het treffen was om een deposito van ANG 20,5 miljoen 

vroegtijdig te beëindigen. De geraamde liquiditeitspositie zal vanaf 2015 

positief zijn, oplopend tot ±ANG 42,4 miljoen in het jaar 2019. De omvang van 

de reserves van RDK bedragen volgens de enkelvoudige conceptjaarrekening 

2011 in totaal ANG 459,1 miljoen ultimo 2011. Deze reserves zijn juist 

gevormd om deze investeringen te financieren. 

 

Het ministerie van Financiën constateert dat RDK voor de jaren 2013 en 2014 

haar beleggingen moet aanspreken om de geplande investeringen te 

financieren, aangezien de geraamde cashflow negatief is. Het storten van een 

(tussentijdse) dividenduitkering in de landskas is dus niet afhankelijk van een 

gunstige liquiditeitsprognose (voor het jaar 2013 en 2014) maar van het 

operationeel resultaat. Het ministerie van Financiën constateert uit het 

onderzoek van de SOAB dat de cashflow van RDK vanaf 2015 meerjarig 

positief is, waardoor zelfs een jaarlijkse substantiële dividenduitkering 

mogelijk zou zijn, gelet op de huidige veronderstellingen. 

 

Uitbetaling van een dividend ligt aan het oordeel van de aandeelhouder, 

conform het dividendbeleid en afhankelijk van het operationeel resultaat. De 
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grondslag voor (tussentijdse) dividenduitkering ligt vastgelegd in de statuten 

van RDK, artikel 25 leden 3 en 5. Lid 3 vermeldt dat een winstuitkering 

slechts mogelijk is voorzover het eigen vermogen na betaling van de uitkering 

groter is dan het nominaal kapitaal. Een (tussentijdse) dividenduitkering van 

ANG 6,4 miljoen zal hieraan voldoen. Dit bedrag is overigens al in landskas 

gestort. 

 

Het College financieel toezicht dringt voorts aan op de implementatie van 

dividend- of concessiebeleid, een punt dat ook onderdeel was van de 

advisering op de ontwerpbegroting 2014. 

 

Als voortvloeisel van het Regeringsbeleid om de overheidsvennootschappen 

gezond te maken is de regering een beleidskader aan het ontwikkelen voor het 

nieuwe dividendbeleid. In navolging van het advies van de Raad van Advies 

heeft de Regering in de begroting opgenomen dat vanaf 2014 rekening wordt 

gehouden met een toenemende inkomstenafdracht aan de overheid. In 2014 

bedraagt dit ANG 5,0 miljoen en groeit vervolgens met ANG 10,0 miljoen per 

jaar tot een structureel bedrag van ANG 25,0 miljoen vanaf 2016. Daarnaast is 

ook een bedrag van ANG 10,0 miljoen structureel opgenomen aan dividend 

van de Refeneria di Korsou. De Regering acht opname van de meerjarige 

raming voor dividendopbrengsten behoedzaam en verantwoord.  

 

Het College financieel toezicht geeft aan dat onderdeel van de aanwijzing is dat 

de tekorten op de gewone dienst uit voorgaande jaren dienen te worden 

gecompenseerd, waarbij de periode is gemaximeerd tot 2015. In voorgaande 

adviezen heeft het College financieel toezicht erop gewezen dat deze tekorten 

onvoldoende werden gecompenseerd. Tijdens het recente bezoek van het 

College financieel toezicht aan Curaçao is overeengekomen met de minister 

van Financiën dat in de begroting het resterende te compenseren tekort zal 

worden verwerkt. Op het moment dat de tekortcompensatie is verwerkt in de 

begroting, voldoet Curaçao aan dit onderdeel van de aanwijzing en zal het 

College financieel toezicht hier niet meer aan toe 

 

De Regering geeft aan dat er nu al zijn stappen ondernomen om het resterend 

tekort van ANG 42,0 miljoen weg te werken. Zo worden voorbereidingen 

getroffen zodat Curoil over het jaar 2012 ANG 10 miljoen dividend zal uitkeren 
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aan de aandeelhouder. Verder heeft Bureau Telecommunicatie en Post  al ANG 

19 miljoen in landskas gestort en is in de eerste suppletoire begroting 2013 

reeds rekening gehouden met ANG 12,5 miljoen aan reservedotaties. Deze 

bedragen zijn exclusief een nog te verwachten bedrag van ANG 8 miljoen van 

Kadaster uit hoofde van hun balansnormering. 

 

Tot slot verzoekt het College financieel toezicht om nadere informatie over de 

niet-belastingopbrengsten ad ANG 15,6 miljoen in 2017. Deze inkomsten 

zullen uit de exploitatie van het nieuwe ziekenhuis moeten komen. Het College 

financieel toezicht kan echter niet de koppeling leggen tussen de cijfers uit de 

ontvangen businesscase van Hospital Nobo Otrobanda en de in de begroting 

opgevoerde inkomsten van ANG 15,6 miljoen. Voor wat betreft de rentelasten 

is wel helder hoe dit is berekend, maar de in de businesscase opgevoerde 

kosten ten behoeve van afschrijvingen corresponderen niet met de bedragen 

die hiervoor zijn opgevoerd in de Nota van wijziging. Het College financieel 

toezicht verzoekt dan ook om nadere toelichting waaruit blijkt dat in de 

businesscase rekening is gehouden met de kapitaalslasten die door de 

overheid zullen worden doorberekend aan Hospital Nobo Otrobanda. 

 

De Regering geeft het volgende aan. Zoals eerder aangegeven betreft de 

financieringsconstructie  een zogenaamde 'bullet' lening. Gedurende de 

looptijd wordt enkel rente betaald (in dit geval halfjaarlijks) en het geleende 

bedrag aan het eind van de looptijd in één keer afgelost. De Regering heeft 

rekening gehouden met kapitaallasten over een periode van 30 jaar. Dit komt 

neer op een bedrag van ANG 7,3 miljoen per jaar. In de businesscase wordt 

rekening gehouden met totale kapitaallasten van ANG 21,8 miljoen waarvan 

ANG 15,3 miljoen voor de publieke financiering. 
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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 

 

In het kader van de suppletoire begroting zijn de volgende middelen 

gereserveerd: 

Gewone dienst 2013 2014 2015 2016 

01. Bestuursorganen  -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 

02. Algemeen Beheer Staatsorganen  77.273 77.273 77.273 77.273 

11. Rechtswezen      

14. Defensie      

Totaal 74.773    74.773     74.773     74.773 

Kapitaaldienst 2013 2014 2015 2016 

01.  Bestuursorganen -          -             -          - 

02. Algemeen Beheer Staatsorganen -          -             -          - 

11. Rechtswezen - - - - 

14. Defensie - - - - 

Totaal -          -          -         - 

 

Op de volgende pagina volgt een toelichting van de begroting per functie. 
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Functie 01 Bestuursorganen 

Onder de functie 01 Bestuursorganen valt de Staten van Curaçao, het hoogste 

orgaan in onze Staatsinrichting.  

De Staten heeft als belangrijkste taken: 

a. Meewerken aan de totstandkoming van de wetgeving; 

b. Controle uitoefenen op het beleid van de regering. 

 

Om deze taken naar behoren te kunnen vervullen, is aan de Staten een aantal 

bevoegdheden toegekend die in de Staatsregeling nader zijn aangegeven. Aan 

de Staten is een Griffie verbonden, onder de algemene leiding van de Griffier 

der Staten. 

 

De Griffie van de Staten hebben tot taak aan de Staten alle ondersteuning te 

verlenen, zowel op organisatorisch-administratief gebied, als op juridisch-

technisch gebied, die de Staten nodig heeft om behoorlijk te functioneren en 

zijn constitutionele taken op adequate wijze te vervullen. 

 

Staten 

Gewone dienst 2013 2014 2015 2016 

Apparaatskosten -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 

Programmakosten     

Totaal -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 

Kapitaaldienst 2013 2014 2015 2016 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 

 

De bovenstaande begrotingswijziging op de Gewone Dienst betreft een bijdrage 

aan de deelname van het honkbalteam van Curaçao aan de Junior World 

Series te Verenigde Staten.  
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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.  

 

Gewone dienst 2013 2014 2015 2016 

Apparaatskosten 77.273 77.273 77.273 77.273 

Programmakosten     

Totaal 77.273 77.273 77.273 77.273 

Kapitaaldienst 2013 2014 2015 2016 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 

 

De bovenstaande begrotingswijziging op de Gewone Dienst betreft het 

aanvullen van een aantal budgetten van de Raad van Advies. De begroting van 

de Raad van Advies is aangevuld, daar er per abuis ingekort was op enkele 

posten van hun begroting voor het dienstjaar 2013 en de Raad van Advies 

anders niet aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen.  
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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 

 Overige Uitgaven Algemeen Bestuur 

 Plan Nashonal pa Desaroyá Bario 

 Vrijwilligers Korps Curaçao 

 Veiligheidsdienst Curaçao 

 

Missie 

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

rechtstaat, optimale interne– en externe communicatie, duurzame 

koninkrijksrelaties en buitenlandse betrekkingen, en versterking van de 

nationale identiteit. 

 

Het ministerie wil dit realiseren door: 

 Het bevorderen van synergie tussen de ministeries 

 De uitwisseling van informatie binnen de overheid en naar buiten toe 

optimaal te verzorgen; 

 Realisatie van de kwaliteit van de rechtstaat door goede regelgeving en 

hoogwaardige advisering; 

 Naleven van gemaakte afspraken, actief lobbyen en deelname aan 

internationale overlegactiviteiten; 
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 Vertegenwoordigen van het Land Curaçao binnen het Koninkrijk, 

regionaal en internationaal. 

 

De belangrijkste beleidsvelden en daaronder ressorterende hoofdtaken van het 

Ministerie van Algemene Zaken zijn: 

 

01 Bestuursorganen 

 

03 Algemeen beheer algemene zaken 

Bevorderen van het algemeen beleid  

 de zorg voor het algemeen regeringsbeleid; 

 de zorg voor de algemene voorlichting, waaronder het 

communicatiebeleid en de openbaarheid van bestuur; 

 de zorg voor de wet- en regelgeving; 

 de coördinatie van aangelegenheden die meer dan één ministerie raken. 

Vertegenwoordiging in het buitenland 

 de zorg voor internationale en regionale zaken; 

 de zorg voor Koninkrijkszaken en Constitutionele Zaken ; 

 Vertegenwoordiging in Nederland. 

 

07 Overige Algemene Zaken 

 Pensioenuitkeringen ex-gezagsdragers en uitkeringen bij wijze van 

pensioen 

 Algemene uitgaven 

 Plan Nashonal pa Desaryá Bario 

 Veiligheidsdienst Curaçao  

 

 

In het kader van deze suppletoire begroting zijn de volgende middelen per 

functie gereserveerd: 

 

Gewone dienst 2013 2014 2015 2016 

01. Bestuursorganen  - - - - 

03. Algemeen beheer Algemene 

Zaken 

640.856 640.856 640.856 640.856 

07. Overige Algemene Zaken - - - - 

Totaal 640.856 640.856 640.856 640.856 
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Kapitaaldienst 2013 2014 2015 2016 

01.  Bestuursorganen  - - - - 

03. Algemeen beheer Algemene 

Zaken 312.244 1.400.000 800.000 312.244 
07. Overige Algemene Zaken     

Totaal 312.244 1.400.000 800.000 312.244 

 

Hierna volgt een toelichting van de begroting per functie. 

 

Functie 03. Algemeen beheer Algemene Zaken 

Gewone dienst 2013 2014 2015 2016 

Apparaatskosten 640.856 640.856 640.856 640.856 

Programmakosten - - - - 

Totaal 640.856 640.856 640.856 640.856 

Kapitaaldienst 2013 2014 2015 2016 

Apparaatskosten 312.244 1.400.000 800.000 312.244 
Programmakosten - - - - 

Totaal 312.244 1.400.000 800.000 312.244 

 

Bovenstaande begrotingswijziging op de Gewone Dienst heeft betrekking op:  

 Aanvullend budget voor personeelskosten en exploitatiekosten van de 

Veiligdienst Curaçao in verband met het onderzoek op de moord van de 

heer H. Wiels  

 Budget in verband met de overdracht van de taken van de 

Huurcommissie naar de Sector Algemene Zaken 

 Het aanvullen van het budget voor de betaling van de publicatiekosten 

in het kader van de Vergunningslandsverordening  

 Een bijdrage voor de deelname van het honkbalteam van Curaçao aan 

de Junior World Series te Verenigde Staten.  

 

Bovenstaande begrotingswijziging op de Kapitaaldienst heeft betrekking op de 

kosten van de verbouwing en groot onderhoud aan de gebouwen van het 

Kabinet van de Gevolmachtigde Minister.  
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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 

 Beleidsorganisatie Human Resources & Organisatie 

 Beleidsorganisatie Bestuur, Planning en Dienstverlening 

 UO Publieke Zaken 

 UO Vergunningloket 

 UO Nationaal Archief 

 Shared Service Organisatie 

 Pensioenen 

 Centraal Bureau voor Statistiek 

 Erediensten 

 FZOG 

 

Missie 

Het Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening zal een leidende rol 

moeten gaan nemen in het realiseren en waarborgen van een goed 

functionerend openbaar bestuur. Een belangrijk onderdeel is om in 

samenwerking met het Ministerie van Economische Ontwikkeling en Algemene 

Zaken in 2013 te starten een masterplan te ontwikkelen waarmee een 

duurzame ontwikkeling van het land beoogd wordt. Het plan moet gestoeld 

worden op objectieve, wetenschappelijk doorberekende data en scenario‟s en 

heeft een breed maatschappelijk draagvlak.  

 

Het ministerie ontwikkelt beleid op het gebied van informatievoorziening, 

waarbij overheidsinformatie betrouwbaar, vindbaar, toegankelijk, authentiek 

en volledig is. Hierdoor kunnen de ondersteunende functies ook efficiënter 

functioneren. Het ministerie besteedt verder speciale aandacht aan 

informatietechnologie als facilitator van een duurzame ontwikkeling. Het 
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ministerie versterkt dit verder door te waarborgen dat ook ten behoeve van de 

gemeenschap, toegankelijk en objectieve basis- en statistische informatie 

wordt geproduceerd die voldoet aan internationale standaarden.  

 

Het ministerie heeft een actieve rol in het verhogen van dienstverlening door 

centralisatie van de loketfunctie voor een aantal gebieden. Het “overheidsloket” 

dat in 2013 wordt geïmplementeerd is goed bereikbaar, klantvriendelijk en 

geeft begrijpelijke voorlichting over de producten. Een snelle en adequate 

behandeling wordt bevorderd door een proactieve samenwerkingsgerichte 

benadering met korte lijnen naar de backoffice.  

 

Dit ministerie draagt tenslotte bij aan een betere prijs-kwaliteit verhouding in 

de overheidsbrede bedrijfsvoeringprocessen door centralisatie, heldere 

procedures, richtlijnen en schaalvoordelen te realiseren voor de interne 

dienstverlening op hoog niveau richting de andere ministeries.  

 

De belangrijkste beleidsvelden en daaronder ressorterende hoofdtaken van het 

ministerie zijn: 

01 Bestuursorganen 

04 Algemeen beheer, bestuur, planning en dienstverlening 

Statuut en democratie 

de zorg voor het binnenlands bestuur 

de zorg voor de kwaliteit van het bestuur, planning en dienstverlening 

     Personele, Innovatieve en informatiebeleid openbare sector 

de zorg voor de juridische- en beleidskaders betreffende personeel-, ICT-beleid en 

de organisatieontwikkeling bij de landsoverheid 

Dienstverlenende overheid 

de zorg voor de publieke zaken  

de zorg voor vergunningen 

Nationaal Archief 

de zorg voor de nationale archieven 

Shared Service Organisatie 

05 Wachtgelden en pensioenen 

Zorg voor pensioenen 

06 Statistiek 
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Centraal Bureau voor de Statistiek 

08 Overige Bestuur, planning en Dienstverlening 

de zorg voor geestelijken 

de zorg voor gepensioneerden 

 

Hiervoor zijn de volgende middelen gereserveerd: 

Gewone dienst 2013 2014 2015 2016 

01 Bestuurorganen - - - - 

04 Algemeen beheer, bestuur,  

planning en dienstverlening 

22.665 22.665 22.665 22.665 

05 Wachtgelden en pensioenen - - - - 

06 Statistiek - - - - 

08 Overige bestuur, planning, en 

      dienstverlening 

- - - - 

Totaal  22.665 22.665 22.665 22.665 

Kapitaaldienst 2013 2014 2015 2016 

01 Bestuurorganen - - - - 

04 Algemeen beheer, bestuur, 

planning en dienstverlening 

300.004 300.004 300.004 300.004 

05 Wachtgelden en pensioenen - - - - 

06 Statistiek - - - - 

08 Overige bestuur, planning, en 
     dienstverlening 

- - - - 

Totaal 300.004 300.004 300.004 300.004 

 

Hieronder wordt de begroting per functie toegelicht. 

 

Functie 04 Algemeen beheer Bestuur, Planning en Dienstverlening 

Gewone dienst 2013 2014 2015 2016 

Apparaatskosten 22.665 22.665 22.665 22.665 

Programmakosten - - - - 

Totaal 22.665 22.665 22.665 22.665 
Kapitaaldienst 2013 2014 2015 2016 

Apparaatskosten  300.004 300.004 300.004 300.004 

Programmakosten - - - - 

Totaal   300.004 300.004 300.004 300.004 

 

De bovenstaande begrotingswijziging voor wat betreft de Gewone dienst heeft 

betrekking op: 

 Betaling verzekering diverse gebouwen.  
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 Bijdrage Land Curaçao aan deelname Junior World Series te Vereningde 

Staten.   

 De aanvulling personeelskosten van de Shared Service Organisatie. 

 

De bovenstaande begrotingswijziging voor wat betreft de Kapitaaldienst heeft 

betrekking op: 

 Investering CP80 datacard project ten behoeve van Publieke 

Dienstverlening. 

 Aanschaf 2 bulkprinters ten behoeve van de Shared Service Organisatie 
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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 en Veiligheidszorg 

 UO Toelatingsorganisatie 

 UO Politie en Immigratie Curaçao 

 UO Brandweer 

 Kustwacht en Militaire Zaken 

 UO Controle en Bewaking 

 UO Gevangeniswezen en Huis van Bewaring 

 UO Justitiële Jeugd Instelling 

 UO Reclassering 

 UO Voogdijraad 

 Gezinsvoogdij-instelling 

 Stichting Slachtofferhulp 

 Criminaliteitsbestrijdingsfonds 

 

Visie 

Een soeverein en solidair Curaçao, dat streeft naar een duurzame 

sociaaleconomische ontwikkeling.2 

Missie 

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

veiligheid en openbare orde binnen het Land Curaçao. 

Het Ministerie van Justitie richt zich primair op: 

 Ontwikkelen van beleid; 

                                                           
2 Bron: Justitieel Beleidsplan 2010-2014 Justisia igual pa un i na tur Curaçao 30 

december 2010 
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 Concipiëren van justitiële wetgeving; 

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

ketenpartners in de veiligheidszorg; 

 Zorgen voor de veiligheid, orde en rust in de Curaçaose samenleving en de 

veiligheid van de burgers en iedereen die tijdelijk in het Land Curaçao 

verblijft. 

 

Beleidsvelden 

De belangrijkste beleidsvelden en daaronder ressorterende hoofdtaken van het 

Ministerie van Justitie zijn: 

 

01 Bestuursorganen 

10 Algemeen beheer Openbare orde en Veiligheid 

 de ontwikkeling, codificatie en wijziging van het burgerlijk recht, 

strafrecht, bestuursrecht en handelsrecht 

 de zorg voor het beleid inzake de criminaliteitsbestrijding en de 

burgerlijke veiligheidszorg 

11 Rechtswezen 

 de zorg voor voldoende en goede kwaliteit rechtsbijstand 

12 Politie 

 de zorg voor toezicht en onderzoek openbare orde en veiligheid en voor 
het opsporen van strafbare feiten 

 de zorg voor vreemdelingenzaken 

 de zorg voor opleidingen voor de justitiële keten 

13 Brandweer en Rampenbestrijding 

 de zorg voor een goede en adequate brandweerzorg 

14 Defensie 

 de zorg voor toezicht en bestrijding van illegaliteit in de vaarwateren 
rond Curaçao 

15 Overige Beschermende Maatregelen 

 de zorg voor voorkoming en zo nodig terugdringing van overlast in de 
openbare ruimte die de leefbaarheid aantasten 

  en aan de bevordering van de openbare orde en veiligheid 

16 Gevangeniswezen 
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 de zorg voor het toezicht inzake de detentiezorg, het gevangeniswezen, 
de  vrijheidsbeneming en invrijheidstelling, waaronder gratie en 
generaal  pardon 

 

17 Opvoedingswezen 

 de zorg voor de justitiële jeugdbescherming 

18 Gesubsidieerde instellingen 

 de zorg gericht op voorkoming en verwaarlozing, relationeel geweld en 
misbruik van kinderen 

 de zorg gericht op het bevorderen en verbeteren van hulpverlening aan 
slachtoffers  

 

In het kader van deze suppletoire begroting zijn de volgende middelen per 

functie opgevoerd/afgevoerd: 

Gewone dienst 2013 2014 2015 2016 

01  Bestuursorganen - - - - 

10  Algemeen beheer Openbare orde 

en Veiligheid -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 

11   Rechtswezen - - - - 

12   Politie 2.466.760 - - - 

13  Brandweer en Rampenbestrijding 21.210 21.210 21.210 21.210 

14  Defensie - - - - 

15  Overige Beschermende 

Maatregelen 217.700 - - - 

16  Gevangeniswezen - - - - 

17  Opvoedingswezen - - - - 

18  Overige Ministerie van Justitie - - - - 
     
Totaal 2.703.170 18.710 18.710 18.710 

Kapitaaldienst 2013 2014 2015 2016 

01  Bestuursorganen - - - - 
10  Algemeen beheer Openbare orde 

en Veiligheid - - - - 

11   Rechtswezen - - - - 

12   Politie     

13  Brandweer en Rampenbestrijding - - - - 

14  Defensie  -  - - - 

15  Overige Beschermende 

Maatregelen - - - - 

16  Gevangeniswezen - - - - 

17  Opvoedingswezen - - - - 

18  Overige Ministerie van Justitie - - - - 
     
Totaal     

 



Algemene Beschouwing-40 
 

Hieronder wordt de begroting per functie toegelicht. 
 
 
Functie 10 Algemeen beheer Openbare orde en Veiligheid 
Gewone dienst 2013 2014 2015 2016 

Apparaatskosten -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 

Programmakosten - - - - 

Totaal -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 

Kapitaaldienst 2013 2014 2015 2016 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 

 
De afgevoerde kredieten op de gewone dienst t.w. ANG 2.500 zijn t.b.v. de 

bijdrage voor de deelname van het honkbalteam van Curaçao aan de Junior 

World Series te Vereningde Staten.  

 

Functie 12 Politie 
Gewone dienst 2013 2014 2015 2016 

Apparaatskosten 2.466.700 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 2.466.700 - - - 

Kapitaaldienst 2013 2014 2015 2016 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 

 

Bovenstaande begrotingswijziging op de Gewone Dienst heeft betrekking op 

aanvullend budget voor personeelskosten en exploitatiekosten van de politie in 

verband met onderzoek op de moord van de heer H. Wiels. 
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Functie 13 Brandweer en Rampenbestrijding  

Gewone dienst 2013 2014 2015 2016 

Apparaatskosten 21.210 21.210 21.210 21.210 

Programmakosten - - - - 

Totaal 21.210 21.210 21.210 21.210 
Kapitaaldienst 2013 2014 2015 2016 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 

 

De opvoering van ANG 21.210,-- t.b.v. het Brandweer Curaçao is voor de 

dekking van de brandverzekeringskosten gebouwen. 

 

 

Functie 15 Overige Beschermende Maatregelen  
Gewone dienst 2013 2014 2015 2016 

Apparaatskosten 217.700 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 217.700 - - - 

Kapitaaldienst 2013 2014 2015 2016 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 

 

Bovenstaande begrotingswijziging op de Gewone Dienst heeft betrekking op 

aanvullend budget voor personeelskosten en exploitatiekosten van de politie in 

verband met onderzoek op de moord van de heer H. Wiels. 
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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 

 Beleidsdirecteur 

 Beleidsorganisatie Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning 

 Sectordirecteur Infrastructuur en Ruimtelijke Planning 

 UO Openbare Werken 

 UO Ruimtelijke Ordening en Planning 

 UO Domeinbeheer 

 Sectordirecteur Verkeer en Vervoer 

 UO Verkeer en Vervoer 

 UO Maritieme Autoriteit Curaçao 

 UO Curaçao Burgerluchtvaart Autoriteit  

 UO Meteorologische Dienst Curaçao 

 

Missie 

Het ministerie draagt zorg voor een duurzame ontwikkeling van verkeer, 

vervoer en ruimtelijke planning, waarbij “heel”, “veilig” en “schoon” centraal 

staan. . 

 

De missie gaat in het bijzonder in op de volgende kernpunten:  

 Betrouwbare (inter)nationale verbindingen; 

 Betrouwbare bescherming van de samenleving tegen gevaarlijke 

weersomstandigheden; 

 Duurzame ontwikkeling en een continu streven naar een optimale 

benutting van de ruimte en inrichting ervan met infrastructuur en een 

adequate (volks)huisvesting; 

 Bijdragen aan het concipiëren van (inter)nationale wet- en regelgeving 

alsook het handhaven hiervan. 
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Het ministerie bestaat uit twee beleidsdomeinen, te weten Verkeer en Vervoer 

en Infrastructuur en Ruimtelijke Planning.  

 

Het beleidsveld Infrastructuur en Ruimtelijke Planning houdt zich 

voornamelijk bezig met de (veilige) bereikbaarheid van de diverse woon- en 

werkgebieden op het eiland, het voorzien in de behoefte aan betaalbare 

bouwgrond en met een rechtvaardige, ruimtelijke indeling van het eiland in 

diverse bestemmingen, waaronder ook “groengebieden”. 

 

De belangrijkste beleidsvelden en daaronder ressorterende functies van het 

ministerie zijn: 

01     Bestuursorganen 

20 Algemeen beheer VVRP 

21 Openbare Werken 

de zorg voor de juridische en beleidskaders,  het toezicht op de uitvoering en de 

kwaliteit van de openbare werken, wegen, straten en pleinen 

22 Verkeer en Vervoer 

de zorg voor de beleidskaders,  het toezicht op de uitvoering en de kwaliteit van 

Verkeer en Vervoer, Scheepvaart en Maritieme zaken 

23  Luchtvaart 

           de zorg voor de juridische en beleidskaders betreffende de luchtvaart 

24  Meteorologische aangelegenheden 

de zorg voor de meteorologische en klimatologische feiten en verschijnselen. 

25  Reiniging 

26  Riolering en Waterzuivering 

27  Ruimtelijke Ordening, Woning en Bouwgrond exploitaties 

28  Overige VVRP 

de zorg voor de beleidskaders,  het toezicht op de uitvoering en de kwaliteit van 

de ruimtelijke planning 
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In het kader van deze suppletoire begroting zijn de volgende middelen per 

functie opgevoerd/afgevoerd: 

Gewone dienst 2013 2014 2015 2016 

01 Bestuursorganen               - - - - 

20 Algemeen beheer VVRP          -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 

21 Openbare werken               - - - - 

22 Verkeer en vervoer            3.875 3.875 3.875 3.875 

23 Luchtvaart                    - - - - 

24 Meteorologische 
aangelegenheden  

- - - - 

25 Reiniging                     - - - - 

26 Riolering en waterzuivering   - - - - 

27 Ruimtelijke Ordening, 

woning en bouwgrond expl. 
-24.579 -24.579 -24.579 -24.579 

28 Overige VVRP                      

Totaal -23.204 -23.204 -23.204 -23.204 

Kapitaaldienst 2013 2014 2015 2016 

01 Bestuursorganen               - - - - 

20 Algemeen beheer VVRP          - - - - 

21 Openbare werken               - - - - 

22 Verkeer en vervoer            - - - - 

23 Luchtvaart                    - - - - 

24 Meteorologische 

aangelegenheden  
- - - - 

25 Reiniging                     - - - - 

26 Riolering en waterzuivering   - - - - 

27 Ruimtelijke Ordening, 

woning en bouwgrond expl. 
- - - - 

28 Overige VVRP                  - - - - 

Totaal - - - - 

 

Hieronder wordt de begroting per functie toegelicht. 

 

Functie 20 Algemeen Beheer VV&RP (Kabinet Minister, Secretaris 

Generaal, Ministeriële Staf, Beleidsdirecteur en Beleidsorganisatie) 

Gewone dienst 2013 2014 2015 2016 

Apparaatskosten -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 

Programmakosten - - - - 

Totaal  -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 

Kapitaal dienst 2013 2014 2015 2016 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 
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De begrotingswijziging voor wat betreft de Gewone dienst heeft betrekking op: 

 Bijdrage Land Curaçao aan deelname aan Junior World Series te 
Vereningde Staten.   

 

Functie 27 Ruimtelijke Ordening, Woning en Bouwgrondexploitaties 

Gewone dienst 2013 2014 2015 2016 

Apparaatskosten -24.579 -24.579 -24.579 -24.579 

Programmakosten - - - - 

Totaal -24.579 -24.579 -24.579 -24.579 

Kapitaaldienst 2013 2014 2015 2016 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 

 

De begrotingswijziging voor wat betreft de Gewone dienst heeft betrekking op: 

 De afvoer van de Huurcommissie van het Ministerie van Verkeer Vervoer en 

Ruimtelijke Planning naar het Ministerie van Algemene Zaken 

 Betaling verzekering diverse gebouwen. 

 

 

Functie 22 Verkeer en Vervoer 

Gewone dienst 2013 2014 2015 2016 

Apparaatskosten 3.875 3.875 3.875 3.875 

Programmakosten - - - - 

Totaal  3.875 3.875 3.875 3.875 

Kapitaal dienst 2013 2014 2015 2016 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 

 

De begrotingswijziging voor wat betreft de Gewone dienst heeft betrekking op: 

 Betaling van verzekering huisvesting. 
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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 

 

Missie 

Het ministerie wil mede richting geven aan duurzame economische 

ontwikkeling ter realisering van een hoger welvaartspeil voor de maatschappij 

van Curaçao. Het wil een sterke positie, zowel concurrerend als competitief en 

hoogwaardige productie stimuleren. Het ministerie wil dit realiseren door 

optimale dienstverlening, het werken aan economische structuurversterking 

en het effectief inspelen op maatschappelijke en internationale ontwikkelingen. 

 

De belangrijkste beleidsvelden en daaronder ressorterende hoofdtaken van het 

ministerie van Economische Ontwikkeling zijn: 

 

01.  Bestuursorganen 

30. Algemeen beheer Economische Ontwikkeling 

Zorg voor de nationale, internationale en regionale economische 

ontwikkeling 

31. Handel en Ambacht 

Ondernemen 

32. Economische Samenwerking 

Internationale samenwerking op economisch gebied 
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33. Handel en Industrie 

Handel die betrekking heeft op de locale industriële ontwikkeling 

34. Economische ontwikkeling en innovatie 

Innovatie ter bevordering van de economische ontwikkeling 

36. Telecommunicatie 

Telecommunicatie 

38. Overige Economische Ontwikkeling 

 

In het kader van deze suppletoire begroting zijn de volgende middelen per 

functie opgevoerd/afgevoerd: 

Gewone Dienst 2013 2014 2015 2016 

01 Bestuursorganen               - - - - 

30 Alg.beheer Econom.Ontwikkel 203.100 203.100 203.100 203.100 

31 Handel en Ambacht             - - - - 

32 Economische Samenwerking      - - - - 

33 Handel en Industrie           - - - - 

34 Econ.Ontwikkeling en Innovatie - - - - 

36 Telecommunicatie 
38 Overige Econom. Ontwikkeling  

- - - - 

Totaal 203.100 203.100 203.100 203.100 

Kapitaaldienst 2013 2014 2015 2016 

01 Bestuursorganen               7.900 7.900 7.900 7.900 

30 Alg. beheer Econom. Ontwikkel - - - - 

31 Handel en Ambacht             - - - - 

32 Economische Samenwerking      - - - - 

33 Handel en Industrie           - - - - 

34 Econ.Ontwikkeling en Innovatie - - - - 

36 Telecommunicatie              - - - - 

Totaal 7.900 7.900 7.900 7.900 

 

01. Bestuursorganen 

Gewone dienst 2013 2014 2015 2016 

Apparaatskosten               - - - - 

Programmakosten     - - - - 

Totaal - - - - 

Kapitaal dienst 2013 2014 2015 2016 

Apparaatskosten               7.900 7.900 7.900 7.900 

Programmakosten     - - - - 

Totaal 7.900 7.900 7.900 7.900 
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Deze functie heeft betrekking op de personele en materiële lasten ten behoeve 

van de Minister. De begrotingswijzing op de Kapitaal dienst is bestemd voor 

het aanschaffen van computers ten behoeve van de Minister van Economische 

Ontwikkeling. 

 

Functie 30 Algemeen beheer Economische Ontwikkeling – Beleidsveld: 

Zorg voor de nationale, internationale en regionale Economische 

Ontwikkeling 

Gewone dienst 2013 2014 2015 2016 

Apparaatskosten                       900      900      900      900 

Programmakosten        202.200 202.200 202.200 202.200 

Totaal 203.100 203.100 203.100 203.100 

Kapitaal dienst 2013 2014 2015 2016 

Apparaatskosten  

Apparaatskosten               
- - - - 

Programmakosten     - - - - 

Totaal - - - - 

 

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

van algemeen beheer economische ontwikkeling. De bestemming van deze 

begrotingswijzing refererend aan de programmakosten op de Gewone dienst is 

voor de betaling van de openstaande facturen ten behoeve van het 

advocatenkantoor HBN Law voor geleverde diensten inzake rechtszaak 

Cubanen versus Curaçao Drydock Maatschappij.  

De wijziging op de apparaatskosten is een saldo tussen de verhoging voor de  

verzekering, huisvesting en een verlaging ten behoeve van een bijdrage voor 

vervoer inzake de deelname van het honkbalteam van Curaçao aan de Junior 

World Championship te Michigan. 
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MINISTERIE VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP, CULTUUR EN SPORT 

 

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

de volgende organisatorische eenheden: 

 

 Minister Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport 

 Kabinet Minister 

 Secretaris Generaal 

 Ministeriële Staf 

 Beleidsorganisatie 

 UO Uitvoeringsteam O&W 

 Openbaar Onderwijs 

 Vergoeding administratiekosten 

 UO Expertise Centrum voor toetsen & Examens 

 Openbaar Funderend Onderwijs 

 Bijzonder Funderend Onderwijs 

 Openbaar Speciaal Onderwijs 

 Openbaar Voortgezet Speciaal Onderwijs 

 Bijzonder Speciaal Onderwijs 

 Openbaar VSBO 

 Openbaar Havo/Vwo 

 Openbaar Vakonderwijs 

 Bijzonder Havo/Vwo/Mao/Kabo 

 University of Curaçao 

 Inspectie Onderwijs 

 Overige Gemeenschappelijke Uitgaven 

 Onderwijsondersteuning 

 Bijzonder VSBO 

 Bijzonder Vakonderwijs SBO 

 Bevordering studie 

 Openbare leergangen 

 Pedagogische en sociale opleidingen 

 Begelieding en vorming jeugd en volwassenen 

 Overige uitgaven Onderwijs 
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 UO Uitvoeringsteam C&S 

 Bibliotheka Públiko Kòrsou 

 Subsidies en Bijdragen Sport 

 Subsidies en Bijdragen Cultuur 

 Subsidies en Bijdragen Oudheidkunde en Musea 

 Monumentenbureau 

 Subsidies en Bijdragen Overige Cultuur en Sport 

 Overige Uitgaven Cultuur en Sport 

 Onderwijsvernieuwing 

 

Missie 

Het ministerie zet zich in voor het waarborgen van voorzieningen, zodat elke 

inwoner van Curaçao gelijke mogelijkheden heeft om zich ten volle te 

ontwikkelen en uit te groeien tot een volwaardige persoon, die constructief kan 

participeren en bijdragen aan de economische en algemeen maatschappelijke 

ontwikkeling van de gemeenschap.  

 

Door de inzet van goed onderwijs, bewustwording van het belang van sport en 

cultuur en door het stimuleren van kennisverwerving door middel van 

onderzoek, creëert het ministerie van Onderwijs,Wetenschap, Cultuur en 

Sport (OWCS) kansen voor de bevolking van Curaçao. Door dit alles wordt de 

bevolking van Curaçao  de mogelijkheid gegeven  steeds meer „global citizen‟ te 

worden; iemand die lokaal actief is en zich tevens bewust is van de 

internationale wereld om zich heen.  

 

In het kader van deze suppletoire begroting zijn de volgende middelen per 

functie opgevoerd/afgevoerd: 

Gewone dienst 2013 2014 2015 2016 

01. Bestuursorganen - - - - 

40. Algemeen beheer OWS 991.375 991.375 991.375 991.375 

41. Examenaangelegenheden - - - - 

42. Openbaar funderend onderwijs - - - - 

43. Bijzonder funderend Onderwijs - - - - 

44. Openbaar speciaal onderwijs - - - - 

45. Bijzonder speciaal onderwijs - - - - 

46. Openbaar voortgezet onderwijs - - - - 

47. Bijzonder voortgezet onderwijs - - - - 

48. Bijzonder Hoger Onderwijs -1.852.980 -1.852.980 -1.852.980 -1.852.980 
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Gewone dienst 2013 2014 2015 2016 

49. Gemeensch. Uitgaven Onderwijs 8.824.007 2.970.107 2.970.107 2.970.107 

50. Overig Onderwijs -1.075.000 -1.075.000 -1.075.000 -1.075.000 

51. Cultuur en Sport algemeen - - - - 

52. Openbare bibliotheek - - - - 

53. Sport 689.985 689.985 689.985 689.985 

54. Cultuur - - - - 

55. Oudheidkunde en Musea - - - - 

58. Overig Cultuur en Sport - - - - 
Totaal 7.577.387 1.723.487 1.723.487 1.723.487 

 

Kapitaaldienst 2013 2014 2015 2016 

01. Bestuursorganen - - - - 

40. Algemeen beheer OWS 3.000 3.000 3.000 3.000 
41. Examenaangelegenheden - - - - 

42. Openbaar funderend onderwijs - - - - 

43. Bijzonder funderend Onderwijs - - - - 

44. Openbaar speciaal onderwijs - - - - 

46. Openbaar voortgezet onderwijs - - - - 

47. Bijzonder voortgezet onderwijs - - - - 

48. Bijzonder Hoger Onderwijs - - - - 

49. Gemeensch. Uitgaven Onderwijs - - - - 

50. Overig Onderwijs - - - - 

51. Cultuur en Sport algemeen 15.000 15.000 15.000 15.000 

52. Openbaar bibliotheek - - - - 

53. Sport - - - - 

54. Cultuur - - - - 

55. Oudheidkunde en Musea - - - - 

58. Overig Cultuur en Sport - - - - 

Totaal 18.000 18.000 18.000 18.000 
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Hieronder wordt de begroting nader per functie toegelicht. 

 

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

  beleidskaders betreffende onderwijs, wetenschap, cultuur en  

  sport  

Gewone dienst 2013 2014 2015 2016 

Apparaatskosten 991.375 991.375 991.375 991.375 

Programmakosten     

Totaal 991.375 991.375 991.375 991.375 

Kapitaaldienst 2013 2014 2015 2016 

Apparaatskosten 3.000 3.000 3.000 3.000 

Programmakosten - - - - 

Totaal 3.000 3.000 3.000 3.000 

 

De begrotingswijziging is nodig voor het dekken van exploitatiekosten en het 

aanschaffen van de nodige kantoorapparatuur. 

 

Functie 43 Bijzonder funderend onderwijs. 

Gewone dienst 2013 2014 2015 2016 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 

Kapitaaldienst 2013 2014 2015 2016 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 

 

Conform de administratieve voorschriften dienen alle kosten functioneel te 

worden geboekt. De begrotingswijzing betreft een verschuiving van de 

financiële middelen voor het dekken van de kosten (subsidie) van de bijzondere 

schoolbesturen. Deze overheveling is per saldo nul. 
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Functie 45 Bijzonder speciaal onderwijs 

Deze functies vormen samen het zorggebied Speciaal Onderwijs.  

Gewone dienst 2013 2014 2015 2016 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 

Kapitaaldienst 2013 2014 2015 2016 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 

 

Conform de administratieve voorschriften dienen alle kosten functioneel te 

worden geboekt. De begrotingswijzing betreft een verschuiving van de 

financiële middelen voor het dekken van de kosten (subsidie) van de bijzondere 

schoolbesturen. Deze overheveling is per saldo nul. 

 

Functie 47 Bijzonder voortgezet onderwijs. 

Deze functies vormen samen het zorggebied Voortgezet Onderwijs  

Gewone dienst 2013 2014 2015 2016 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 

Kapitaaldienst 2013 2014 2015 2016 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 

 

Conform de administratieve voorschriften dienen alle kosten functioneel te 

worden geboekt. De begrotingswijzing betreft een verschuiving van de 

financiële middelen voor het dekken van de kosten (subsidie) van de bijzondere 

schoolbesturen. Deze overheveling is per saldo nul. 
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Functie 48 Bijzonder hoger onderwijs 

Gewone dienst 2013 2014 2015 2016 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten -1.852.980 -1.852.980 -1.852.980 -1.852.980 

Totaal -1.852.980 -1.852.980 -1.852.980 -1.852.980 

Kapitaaldienst 2013 2014 2015 2016 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 

 

Deze begrotingswijziging is nodig om de financiële middelen op de juiste 

begrotingspost te alloceren e.e.a. conform de administratieve voorschriften.  

 

Functie 49 Gemeenschappelijke uitgaven onderwijs (gedeeltelijk) – 

Beleidsveld: Studiefinanciering 

Gewone dienst 2013 2014 2015 2016 

Apparaatskosten 2.327.135 2.970.107 2.970.107 2.970.107 

Programmakosten 6.496.872 - - - 

Totaal 8.824.007 2.970.107 2.970.107 2.970.107 

Kapitaaldienst 2013 2014 2015 2016 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 

 

De begrotingswijziging heeft betrekking op het dekken van exploitatiekosten en 

beschikbaar stellen van kredieten voor het dekken van de kosten inzake het 

project “Enseñansa Liber” voor het schooljaar 2012-2013.  

 

Gratis onderwijs 

Het is de Raad van Advies opgevallen dat voor het project “Enseñansa Liber” 

(gratis onderwijs) gelden op de gewone dienst van de Begroting voor het 

dienstjaar 2013, zoals voorgesteld in het ontwerp, zijn begroot. In de 

ontwerpbegroting voor het dienstjaar 2014 zijn deze gelden op de 

kapitaaldienst geplaatst. Volgens de Raad van Advies is er hierbij sprake van 

een verschil in de wijze waarop voornoemde gelden op de begroting worden 

verantwoord. De Raad van Advies adviseert de regering om in de memorie van 

toelichting hierop in te gaan. 
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De Regering geeft hierbij aan dat het project “Enseñansa Liber” (gratis 

onderwijs) zowel vanuit de gewone dienst als de kapitaaldienst wordt 

gefinancierd. Op de gewone dient worden de uitgaven van de ouderlijke 

bijdrage gefinancierd. Het betreft een bijdrage van de overheid aan de scholen. 

Daarom wordt dit vanuit de gewone dienst gefinancierd. Vanuit de 

kapitaaldienst wordt de aankoop van boeken en materiaal ten behoeve van het 

voorgezet onderwijs gefinancierd. 

 

 

 

Functie 50 Overige onderwijs  

Deze functies vormen samen het zorggebied Overige onderwijs. 

Gewone dienst 2013 2014 2015 2016 

Apparaatskosten -822.078 -822.078 -822.078 -822.078 

Programmakosten -252.922 -252.922 -252.922 -252.922 

Totaal -1.075.000 -1.075.000 -1.075.000 -1.075.000 

Kapitaaldienst 2013 2014 2015 2016 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 

 

Deze begrotingswijziging is nodig om de financiële middelen op de juiste 

begrotingspost te alloceren e.e.a. conform de administratieve voorschriften.  

Functie 51 Cultuur en Sport algemeen  

Gewone dienst 2013 2014 2015 2016 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 

Kapitaaldienst 2013 2014 2015 2016 

Apparaatskosten 15.000 15.000 15.000 15.000 

Programmakosten - - - - 

Totaal 15.000 15.000 15.000 15.000 

 

Deze begrotingswijziging heeft betrekking op het aanschaffen van 

kantoorapparatuur.  

 

 

Functie 53 Sport 
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Gewone dienst 2013 2014 2015 2016 

Apparaatskosten 591.685 591.685 591.685 591.685 

Programmakosten 98.300 98.300 98.300 98.300 

Totaal 689.985 689.985 689.985 689.985 

Kapitaaldienst 2013 2014 2015 2016 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 

 

De begrotingswijziging heeft betrekking op het dekken van exploitatiekosten. 

 

Pagina 31 in van de Algemene Beschouwingen, laatste volzin. Op deze pagina 

is aangegeven dat de begrotingswijziging ten aanzien van “Functie 53 Sport” 

betrekking heeft op het dekken van exploitatiekosten. Het is voor de Raad van 

Advies niet duidelijk om welke exploitatiekosten het hierbij gaat. 

 

De Regering geeft aan dat sinds jaren de “Fundashon Fasilidatnan Deportivo 

Kòrsou” (FFDK) haar faciliteiten beschikbaar stelt in verband met 

schoolzwemmen. Al geruime tijd heeft de reeds genoemde stichting echter geen 

geld mogen ontvangen in het kader van schoolzwemmen. Derhalve is het 

bedrag van ruim ANG 0,6 miljoen opgevoerd ter dekking van bovenvermelde 

uitgaven. 

 

Verder wordt een bedrag van ANG 25.000,- gereserveerd voor de deelname van 

een honkbalteam van Curaçao aan de Junior World Series in de Verenigde 

Staten. 
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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 Arbeid en Veiligheid 

 Landsbemiddelaar 

 Secretaris-generaal Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn 

 Ministeriële Staf 

 Beleidsorganisatie Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn 

 Sector Sociale Ontwikkeling 

 Sector Arbeid: 

 Sector Familie en Jeugd 

 

Missie van het Ministerie van SOAW 

Iedereen leeft samen, voedt op en krijgt vorming in een stimulerende 

leefomgeving, waar geleerd kan worden in liefde, die veilig en gezond is, gericht 

is op verantwoord en duurzaam samenleven, rekening houdend met mensen- 

en kinderrechten. Bijzondere aandacht is er hierbij voor de rechten van het 

kind, een positieve gezins- en wijkomgeving, arbeidssatisfactie, 

verantwoordelijkheid van burgers en de gemeenschap in de vorm van actief 

burgerschap en arbeidsparticipatiebeleid. 

 

Beleidsvelden en hoofdtaken van het Ministerie van Sociale 

Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn 

 

01 Bestuursorganen 

60 Algemeen beheer Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn 

Sociaal Ontwikkeling Beleid  

De behartiging van sociale ontwikkelingsaangelegenheden. 

Jeugd en Jongeren beleid 

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

Arbeidsparticipatie 

de zorg voor de juridische en beleidskaders betreffende van 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 Familie en Jeugd 

64 Sociaal Cultureel Jeugd en Jongerenwerk 

de zorg voor de uitvoering van de juridische- en beleidskaders betreffende het jeugd- 

en jongeren Ontwikkeling 

65 Bejaardenoorden 

66 Landsbemiddelaar 

68 Overige Sociale Voorzieningen en Maatschappelijke Dienstverlening 

 

In het kader van deze suppletoire begroting zijn de volgende middelen per 

functie opgevoerd/afgevoerd: 

Gewone dienst 2013 2014 2015 2016 

01 Bestuursorganen 
 

-2.500 -2.500 -2.500 -2.500 

60 Algemeen beheer Sociale 

Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn 

- - - - 

61 Bijstandverlening 

 

2.900 2.900 2.900 2.900 

62 Werkgelegenheid 

 

10.525 10.525 10.525 10.525 

63Maatschappelijke    
    Begeleiding en Advies 

 

 

- - - - 

64 Sociaal Cultureel Jeugd en 
Jongerenwerk 

 

- - - - 

65 Bejaardenoorden 

 

- - - - 

68 Overige Sociale Voorzie-  

     ningen en Maatschappelijke  

     Dienstverlening 
 

- - - - 

Totaal 10.925 10.925 10.925 10.925 

Kapitaaldienst 2013 2014 2015 2016 
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01 Bestuursorganen 

 

- - - - 

60 Algemeen beheer Sociale 
Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn 

 

- - - - 

61 Bijstandverlening 
 

- - - - 

62 Werkgelegenheid 

 

- - - - 

63 Maatschappelijke  

     Begeleiding en Advies 

 

 

- - - - 

64 Sociaal Cultureel Jeugd en 

Jongerenwerk 

 

- - - - 

65 Bejaardenoorden 

 

- - - - 

68 Overige Sociale Voorzieningen 

en Maatschappelijke 

Dienstverlening 

 

- - - - 

Totaal - - - - 

 

Hieronder wordt de begroting per functie toegelicht. 
 
Functie 01 Bestuurorganen 
Gewone dienst 2013 2014 2015 2016 

Apparaatskosten -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 

Programmakosten - - - - 

Totaal -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 

Kapitaaldienst 2013 2014 2015 2016 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 

 
De afgevoerde kredieten op de gewone dienst t.w. ANG 2.500 zijn t.b.v. de 

bijdrage voor de deelname van het honkbalteam van Curaçao aan de Junior 

World Series te Vereningde Staten.  

 

Functie 61 Bijstandsverlening  
Gewone dienst 2013 2014 2015 2016 

Apparaatskosten 2.900 2.900 2.900 2.900 

Programmakosten - - - - 

Totaal 2.900 2.900 2.900 2.900 

Kapitaaldienst 2013 2014 2015 2016 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 
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De opvoering van ANG 2.900 t.b.v. het UO Regiokantoren is voor de dekking 

van de brandverzekeringskosten gebouwen. 

De Regering heeft besloten om in het kader van een tegemoetkoming aan 

verzekerden met lagere inkomens het effect van de heffing van de 

inkomensafhankelijke premie, krachtens het bepaalde in de Landsverordening 

basisverzekering ziektekosten (P.B. 2013 no.3), te verzachten door het 

invoeren van premie-inkomens tussengrenzen, de zogenaamde "gliding scale".  

De gliding scale heeft betrekking  op  een jaarinkomen tussen 12.000 en 

18.000.  Het betreffen de loontrekkers en de zelfstandigen (toepassing 

glidinscale op 3%) en de gepensioneerden (toepassing glidingscale op 10%).  

Deze  premie-inkomstenderving bedraagt in totaal circa ANG 2,5 miljoen. De 

aanzuivering  wordt speciefiek binnen het budget van het Ministerie van 

Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn gevonden, onder de subfunctie 

176102 voor een bedrag van circa ANG 1,5 miljoen, en algemeen vanuit de 

post onvoorziene uitgaven voor een bedrag van ANG 1,0 miljoen. De 

budgetneutrale wijziging binnen het Ministerie van Sociale Ontwikkeling, 

Arbeid en Welzijn blijkt niet uit de cijfers, daar de wijziging binnen dezelfde 

categorie plaatsvindt.  

 

Functie 62 Werkgelegenheid  
Gewone dienst 2013 2014 2015 2016 

Apparaatskosten 10.525 10.525 10.525 10.525 

Programmakosten - - - - 

Totaal 10.525 10.525 10.525 10.525 

Kapitaaldienst 2013 2014 2015 2016 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 

 
De opvoering van ANG 10.525,-- t.b.v. het UO Uitvoeringsteam Arbeid (ANG 

5.420,--) en de UO Bedrijfsvoering Regiokantoren (ANG 5.105,--) zijn voor de 

dekking van de brandverzekeringskosten gebouwen. 
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MINISTERIE VAN GEZONDHEID, MILIEU EN NATUUR 

 

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

organisatorische eenheden: 

 Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur 

 Kabinet Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur 

 Raad voor de Volksgezondheid 

 Secretaris-generaal Gezondheid, Milieu en Natuur 

 Ministeriële Staf 

 Beleidsorganisatie Gezondheid, Milieu en Natuur 

 Inspectie Volksgezondheid 

 UO Geneeskundige en Gezondheidszaken 

 Subsidie bijdragen Ambulancevervoer 

 Dr. Caprileskliniek 

 UO Veterinaire Zaken 

 UO Agrarisch en Visserijbeheer 

 UO Milieu en Natuur Beheer 

 Subsidie bijdragen Milieu, Natuur 

 Begraafplaatsen 

 Overige uitgaven Volksgezondheid 

 

Missie 

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

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

waarin mens, dier en natuur zich duurzaam kunnen ontwikkelen.  

 

Het ministerie wil haar missie nastreven door:  

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

continuïteit van het Regeringsbeleid op het gebied van de volksgezondheid, 

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

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

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

rekening houdende met internationale wet- en regelgeving. 
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4. Het uitvoeren van verplichtingen voortvloeiend uit verdragen en het 

nakomen van internationale afspraken. 

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

voorkomende gevallen. 

6. Het ontwikkelen van duidelijke transparante uitvoeringsprocedures. 

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

8. Het tijdig signaleren en onderkennen van relevante ontwikkelingen, 

dreigingen en risico‟s binnen de beleidsdomeinen. 

9. Het verlenen van excellente diensten. 

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

11. Het verrichten van inspectiediensten. 

12. Het uitvoeren van onderzoek naar ziekte en zorg en naar gedrag en 

gezondheid. 

13. Het ontwikkelen van een databank voor de informatisering van de zorg. 

 

 

De belangrijkste beleidsvelden en daaronder ressorterende hoofdtaken van het 

Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur 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 

75 Agrarische Zaken en Visserij 

 De zorg voor het toezicht op de uitvoering van agrarische zaken en de 

kwaliteit van de gezondheid van dieren 

76 Milieu en Natuurbeheer 
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 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. 

 

In het kader van deze suppletoire begroting zijn de volgende middelen per 

functie opgevoerd/afgevoerd: 

Gewone dienst 2013 2014 2015 2016 

01 Bestuursorganen - - - - 

26 Riolering en waterzuivering 850 850 850 850 

70 Algemeen beheer  

Gezondheid, Milieu en Natuur 

-8.600 -7.500 -7.500 -7.500 

71 Preventieve en Curatieve  

Gezondheidszorg 

-73.180 -73.180 -73.180 -73.180 

72 Ambulancevervoer - - - - 

73 Verpleeginrichtingen - - - - 

75 Agrarische Zaken en  

Visserij 

34.220 34.220 34.220 34.220 

76 Milieu en Natuurbeheer 65.000 - - - 

77 Lijkbezorging - - - - 

78 Overige Uitgaven Gezondheid, 

Milieu en Natuur 

500.000 - - - 

Totaal 518.290 19.390 19.390 19.390 

Kapitaaldienst 2013 2014 2015 2016 

01 Bestuursorganen 8.100 8.100 8.100 8.100 

70 Algemeen beheer  

Gezondheid, Milieu en Natuur 

5.000 5.000 5.000 5.000 

71 Preventieve en Curatieve  

Gezondheidszorg 

13.000 13.000 13.000 13.000 

72 Ambulancevervoer - - - - 

73 Verpleeginrichtingen - - - - 

75 Agrarische Zaken en  

Visserij 

- - - - 

76 Milieubeheer - - - - 

77 Lijkbezorging - - - - 

78 Overige Uitgaven  

Gezondheid, Milieu en Natuur 

60.500.000 124.800.000 125.000.000 125.800.000 

Totaal 60.526.100 124.826.100 125.026.100 125.826.100 
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Hieronder wordt de begroting per functie toegelicht. 
 
Functie 01 Bestuursorganen 
Gewone dienst 2013 2014 2015 2016 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 

Kapitaaldienst 2013 2014 2015 2016 

Apparaatskosten 8.100 8.100 8.100 8.100 

Programmakosten     

Totaal 8.100 8.100 8.100 8.100 

 
Deze begrotingswijziging heeft betrekking op het aanschaffen van kantoor 

apparatuur. 

 

Functie 26 Riolering en waterzuivering 
Gewone dienst 2013 2014 2015 2016 

Apparaatskosten 850 850 850 850 

Programmakosten - - - - 

Totaal 850 850 850 850 

Kapitaaldienst 2013 2014 2015 2016 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 

 
Deze begrotingswijziging is nodig voor het dekken van de 

brandverzekeringskosten gebouwen. 

 

Functie 70 Algemeen beheer Gezondheid, Milieu en Natuur 
Gewone dienst 2013 2014 2015 2016 

Apparaatskosten            -8.600                          -7.500                          -7.500                          -7.500               

Programmakosten                    -                    -                    -                    - 

Totaal           -8.600            -7.500                          -7.500                          -7.500               

Kapitaaldienst 2013 2014 2015 2016 

Apparaatskosten             5.000             5.000            5.000             5.000 

Programmakosten                    -                     -                  -                    - 

Totaal            5.000            5.000            5.000                      5.000             

 
Deze begrotingswijziging heeft betrekking op een bijdrage van Land Curaçao 

aan het honkbalteam van Curaçao i.v.m. deelname aan de Junior World Series 

te Vereningde Staten  en het aanschaffen van kantoorapparatuur. 
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Functie 71 Preventieve en Curatieve Gezondheidszorg 
Gewone dienst 2013 2014 2015 2016 

Apparaatskosten -73.180 -73.180 -73.180 -73.180 

Programmakosten - - - - 

Totaal -73.180 -73.180 -73.180 -73.180 

Kapitaaldienst 2013 2014 2015 2016 

Apparaatskosten 13.000 13.000 13.000 13.000 

Programmakosten - - - - 

Totaal 13.000 13.000 13.000 13.000 

 
Deze begrotingswijziging heeft betrekking op het dekken van exploitatiekosten 

van Volksgezondheid Instituut Curaçao en het beschikbaar stellen van 

kredieten voor het dekken van de kosten van openstaande facturen van 2011. 

 

 

 

Functie 75 Agrararische Zaken en Visserij 
Gewone dienst 2013 2014 2015 2016 

Apparaatskosten           34.220                        34.220                          34.220            34.220   

Programmakosten                    -                    -                    -                    - 

Totaal          34.220          34.220         34.220         34.220 

Kapitaaldienst 2013 2014 2015 2016 

Apparaatskosten                    -                    -                    -                    - 

Programmakosten                    -                    -                    -                    - 

Totaal                    -                    -                    -                    - 

 
Deze begrotingswijziging is nodig voor het dekken van de 

brandverzekeringskosten gebouwen en aanschaf van kantoorartikelen. 

 

Functie 76 Riolering en waterzuivering 
Gewone dienst 2013 2014 2015 2016 

Apparaatskosten           65.000                    -                    -                    - 

Programmakosten                    -                    -                    -                    - 

Totaal 65.000                    -                    -                    - 

Kapitaaldienst 2013 2014 2015 2016 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 
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Deze begrotingswijziging heeft betrekking op een incidentele subsidie aan 

Parke Tropikal. 

  

Functie 78 Overige Uitgaven Gezondheid, Milieu en Natuur 
Gewone dienst 2013 2014 2015 2016 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten 500.000 - - - 

Totaal          500.000 - - - 

Kapitaaldienst 2013 2014 2015 2016 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten 60.526.100 124.826.100 125.026.100 125.826.100 

Totaal 60.526.100 124.826.100 125.026.100 125.826.100 

 
De begrotingswijziging op de gewone dienst  heeft betrekking op een 

incidentele subsidie aan Sehos ten behoeve van Arts-assistenten. 

 

De opgevoerde bedragen op de kapitaaldienst zijn ten behoeve van het bouwen 

van de Hospital Nobo Otrabanda. De totale kosten, dus inclusief 

voorbereidings- en directiekosten, grond, apparatuur, ICT en onvoorzien, voor 

de bouw van het nieuwe ziekenhuis worden geraamd op ANG 436,1 miljoen.  

Om de bouw van het nieuw ziekenhuis (HNO) te financieren werd in eerste 

instantie afgetast of een publiek-private financiering in de verhouding 70% -

30% mogelijk zou zijn. Daartoe is de afgelopen weken overleg gepleegd met de 

locale financiers (die commerciële banken, verzekeringsbedrijven en 

pensioenfondsen vertegenwoordigen). De bereidheid om met 30% (wat 

overeenkomt met circa NAf 130 mln.) te participeren in het ziekenhuisproject 

bleek aanwezig te zijn. Echter de belangrijkste voorwaarde waaronder dat zou 

moeten gebeuren, dat wil zeggen het rentepercentage, zou het project duurder 

maken. 

De locale financiers wensten een rentepercentage van 5%. Lager kon men niet 

te gaan, vooral pensioenfondsen (die al met een rekenrente van 4% werken) 

zouden dan in problemen kunnen geraken, terwijl juist de pensioenfondsen 

bereid waren financiering voor de lange termijn te bieden. Aan de andere kant 

is het voor de overheid mogelijk via de staande Nederlandse inschrijving een 

lagere rente (van  naar schatting 3%) te verwezenlijken. Naar de mening van de 

regering zou een renteverschil van 2% (5%-3%) te zwaar kunnen drukken op 

de exploitatie van het nieuw ziekenhuis, wat op den duur zou kunnen 
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uitmonden in hogere ziektekostenpremies. Vandaar dat de regering is 

afgestapt van de publiek-private financiering en de keuze heeft gemaakt voor 

100% overheidsfinanciering.    

 

Voorts heeft de regering ervoor gekozen de financiering van de bouw van het 

nieuwe ziekenhuis integraal in 2014 te regelen teneinde de huidig lage rentes 

veilig te stellen. Daarnaast zal de looptijd van de lening gedifferentieerd 

worden teneinde de lening kosten te minimaliseren. Hierdoor zal de kosten van 

de business case  van het nieuw ziekenhuis niet verder oplopen 

Alle investeringen met een econmische 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 - 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 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. 
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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 Financiële Beleid en Begrotingsbeheer 

 SOAB 

 Douane 

 Sector Fiscale Zaken 

 Nieuwe Belastingorganisatie Curaçao 

 Geldleningen 

 Onvoorziene Uitgaven 

 Meldpunt Ongebruikelijke Transacties 

 Overige Uitgaven Financiën/Dekkingsmiddelen 

 

Missie 

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

douanebeleid voor een verantwoorde, doelmatige en rechtmatige verwerving en 

besteding van de overheidsmiddelen en bewaking van de budgettaire 

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

en douane aangelegenheden.  

 

Beleidsvelden 

De belangrijkste beleidsvelden en daaronder ressorterende hoofdtaken van het 

Ministerie van Financiën zijn: 

01. Financieel beleid, beheer en uitvoering:  

- ontwikkelen van financieel beleid, 

- bewaking budgettaire aangelegenheden, 

- controle besteding overheidsmiddelen. 

02. Fiscaal beleid, uitvoering en douane beleid: 

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

en toezicht, 
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- effectieve en doelmatige uitvoering van de fiscale en douane 

aangelegenheden. 

03. Financiële markten en beleid: 

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

geld-, krediet- en bankwezen, 

- effectieve en doelmatige uitvoering van marktgevoelige 

aangelegenheden. 

04. Stelposten en onvoorzien 

 

De volgende wijzigingen zijn aangebracht: 

Gewone dienst 2013 2014 2015 2016 

 01 Bestuursorganen               - - - - 

 90 Algemeen beheer Financiën     -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 

 91 Belastingen                   646.200 646.200 646.200 646.200 

 93 Geldleningen                  - - - - 

 95 Algemene Uitgaven en 

Inkomsten -5.260.752 -2.595.887 -2.595.887 -2.595.887 
 98 Overige Financiële Algemene 

Dekkingsmiddelen 29.484.800 -15.200 -15.200 -15.200 

Totaal 24.767.748 -1.967.387 -1.967.387 -1.967.387 

Kapitaaldienst 2013 2014 2015 2016 

 01 Bestuursorganen               - - - - 

 90 Algemeen beheer Financiën     -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 

 91 Belastingen                   744.800 744.800 744.800 744.800 

 93 Geldleningen                  - - - - 

 95 Algemene Uitgaven en 
Inkomsten -1.756.348 -2.844.104 -2.244.104 -1.756.348 

 98 Overige Financiële Algemene 

Dekkingsmiddelen 348.800 348.800 348.800 348.800 

Totaal -664.248 -1.752.004 -1.152.004 -664.248 

 

Hieronder worden de wijzigingen per functie nader toegelicht. 

 

Functie 90 Algemeen beheer Financiën – Beleidsveld: Financieel beleid, 

beheer en uitvoering 

Gewone dienst 2013 2014 2015 2016 

 Apparaatskosten               -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 

 Programmakosten     - - - - 

 Totaal -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 

Kapitaal dienst 2013 2014 2015 2016 

  

Apparaatskosten               -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 

Programmakosten     - - - - 

Totaal -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 
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Functie 91 Belastingen – Beleidsveld: Fiscaal beleid en uitvoering 

Gewone dienst 2013 2014 2015 2016 

Apparaatskosten               646.200 646.200 646.200 646.200 

Programmakosten     - - - - 

Totaal 646.200 646.200 646.200 646.200 

Kapitaal dienst 2013 2014 2015 2016 

Apparaatskosten               744.800 744.800 744.800 744.800 

Programmakosten     - - - - 

Totaal 744.800 744.800 744.800 744.800 

 

In deze functie zijn de posten opgevoerd van organisatorische eenheden, nl.:  

1. Sector Fiscale Zaken, 2. Douane en 3. Nieuwe Belastingorganisatie Curaçao 

(NBC). NBC wordt gevormd door de Inspectie der Belastingen en de 

Landsontvanger. 

 

Bovenstaande begrotingswijzigingen op de Gewone Dienst hebben betrekking 

op betaling van autoleasekosten aan Uralco (van de Douane Curaçao) en 

afschrijving in verband met de aanschaf van een nieuw transportmiddel voor 

de Inspectie der Belastingen. 

 

Kapitaaldienst betreft overschrijvingen ten behoeve van: 

 Support Asycuda systeem Douane,  

 aanschaf van een nieuw transportmiddel voor Inspectie der Belastingen, en  

 meerwerk integratie geautomatiseerde systemen  van de Landsontvanger. 

 

 

95. Algemene uitgaven en inkomsten  

Gewone dienst 2013 2014 2015 2016 

Apparaatskosten               - - - - 

Programmakosten     - - - - 

Stelposten -5.260.752 -2.595.887 -2.595.887 -2.595.887 

 Totaal -5.260.752 -2.595.887 -2.595.887 -2.595.887 

Kapitaal dienst 2013 2014 2015 2016 

Apparaatskosten               - - - - 

Programmakosten     - - - - 

Stelposten -1.756.348 -2.844.104 -2.244.104 -1.756.348 

 Totaal -1.756.348 -2.844.104 -2.244.104 -1.756.348 

 

Gewone dienst: 
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Vanuit de stelpost voor onvoorziene uitgaven zijn middelen overgeheveld ten 

gunste van de posten van de volgende organisatieeenheden:  

 De begroting van de Raad van Advies is aangevuld, daar er per abuis 

ingekort was op enkele posten van hun begroting voor het dienstjaar 2013 

en de Raad van Advies anders niet aan haar verplichtingen zou kunnen 

voldoen.  

 Het budget van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken is verhoogd voor 

advertentiekosten in verband met vergunningen.  

 Extra financiële middelen zijn ingezet ten behoeve van het Ministerie van 

Justitie in verband met het onderzoek op de moord van de parlementariër 

Helmin Wiels.  

 Het budget van de Landsontvanger is verhoogd in verband met de aanschaf 

van de controlestickers voor het jaar 2014 voor de heffing van de 

motorrijtuigenbelasting per 1 januari 2014. 

 Extra financiële middelen zijn ingezet ten behoeve van het Ministerie van 

Gezondheid, Milieu en Natuur ter dekking van een bijdrage aan SEHOS ter 

bekostiging van de arts assistenten. 

 

 

Kapitaaldienst: 

 Omdat de Landsontvanger niet over genoeg budget beschikte om de extra 

werkzaamheden in verband met de integratie van de geautomatiseerde 

systemen te dekken, is een beroep gedaan op de stelpost voor onvoorziene 

uitgaven. Het project van de integratie van de bestanden en de 

invorderingssystemen van de ex-Ontvangers heeft zich in praktijk extra 

complex bewezen. 

 Budget is overgeheveld van de stelpost voor onvoorziene uitgaven ten 

gunste van de Inspectie der Belastingen om een nieuwe telefooncentrale 

aan te schaffen. Dit vormt onderdeel van het optimalisatietraject van het 

overheidsapparaat om de bedrijfsvoering van de Inspectie der Belastingen 

en Landsontvanger te optimaliseren (door middel van het implementeren 

van een Voice over IP oplossing bij de Inspectie der Belastingen en de 

Landsontvanger) en de kosten te verminderen. Verder had de Inspectie der 

Belastingen extra budget nodig voor het aanschaffen van 

transportmiddelen.  
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 Budget is overgeheveld van de stelpost voor onvoorziene uitgaven ten 

gunste van de Douane teneinde het Asycuda systeem zorg te laten dragen 

voor de afhandeling en registratie van de relevante documenten.  

 Budget is overgeheveld van de stelpost voor onvoorziene uitgaven ten 

gunste van het Ministerie van Economische Ontwikkeling voor de aanschaf 

van computers. 

 Budget is overgeheveld van de stelpost voor onvoorziene uitgaven ten 

gunste van het Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening voor 

de aanschaf van 3 CP80 Datacard installaties voor het produceren van 

identiteitskaarten. Met de nieuwe installaties is de Uitvoeringsorganisatie 

Publieke Zaken (UOPZ) in staat om op korte termijn de dagproductie te 

verhogen naar 150 sedula‟s per dag, de wachttijden te verlagen en de 

dienstverlening te verbeteren. 

 Budget is overgeheveld van de stelpost voor onvoorziene uitgaven ten 

gunste het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister ter dekking van de 

kosten van de renovatie van de gebouwen van het Kabinet van de 

Gevolmachtigde Minister.  

 

 

 

98. Overige Financiële en Algemene dekkingsmiddelen 

Gewone dienst 2013 2014 2015 2016 

Apparaatskosten -15.200 -15.200 -15.200 -15.200 

Programmakosten      

Reservering 29.500.000    

Totaal 29.484.800 -15.200 -15.200 -15.200 

Kapitaal dienst 2013 2014 2015 2016 

Apparaatskosten 348.800 348.800 348.800 348.800 

Programmakosten     

Stelposten     

Totaal 348.800 348.800 348.800 348.800 

 

 

Bovenstaande begrotingswijziging op de gewone dienst heeft betrekking op het 

toekennen van een toelage aan een medewerker van het Ministerie Bestuur 

Planning en Dienstverlening voor ondersteuningswerkzaamheden aan het on-

line meldsysteem voor het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties. Op de 
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kapitaaldienst betreft de wijziging de overschrijving van middelen ten behoeve 

van het project centrale huisvesting voor de overheid. 

 

De ramingen van Reserveringen wordt verhoogd met ANG 29,5 miljoen in deze 

suppletoire begroting 2013. Deze verhoging betreft het saldo van de 

verhogingen en verlagingen van de uitgaven en inkomsten op de gewone 

dienst. Dit saldo wordt in dit stadium toegevoegd aan de reservedotaties, ter 

aanzuivering van de tekorten in de periode 2010 - 2012. 
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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 deze 

tweede Suppletoire Begroting 2013 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 

tweede Suppletoire Begroting 2013 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 en tabellen in de Nota 

van Financiën. 
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I. NOTA VAN FINANCIËN TWEEDE SUPPLETOIRE BEGROTING 2013   

In dit hoofdstuk worden de begrotingscijfers weergegeven met een 

samenhangende verantwoording van de baten en lasten die verwacht worden 

binnen de tweede 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 tweede Suppletoire Begroting 

2013 gepresenteerd, vergezeld van de projectie van de meerjarige mutaties op de 

totaalbedragen in de Begroting 2013. Tevens worden de mutaties op de 

totaalbedragen, zowel in 2013 als meerjarig, verder inzichtelijk gemaakt aan de 

hand van relevante analysegrootheden. 

 

In Tabel 1 zijn de totaalbedragen van de tweede Suppletoire Begroting 2013 en de 

mutaties op de Meerjarenbegroting gepresenteerd (in ANG miljoen). 

 
Tabel 1. Mutatie op Recapitulatie 
Omschrijving 2012 2013 2014 2015 2016 

Baten       

Saldo Gewone dienst - - 0,7 0,7 0,1 

Baten - 36,5 1,4 1,4 0,8 

Lasten - 36,5 0,7 0,7 0,7 

        

Saldo Kapitaaldienst - -60,5 309,8 -125,0 -125,8 

Baten - - 434,6 - - 

Lasten - 60,5 124,8 125,0 125,8 

        
Begrotingssaldo -   -60,5 310,5 -124,3 -125,7 

Saldo      

 

De tweede Suppletoire Begroting 2013 sluit meerjarig met een negatief saldo. 

meerjarig sluit de begrotingssaldo cummulatief op nul. Er is ervoor gekozen de 

financiering van de bouw van het nieuwe ziekenhuis integraal in 2014 te regelen 

teneinde de huidig lage rentes veilig te stellen. In de onderdelen waar de baten en 

lasten worden gespecificeerd wordt een beeld gegeven hoe de verschuivingen 

hebben plaatsgevonden. 
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In Tabel 2 zijn de totaalbedragen van de Begroting 2013 en de 

Meerjarenbegroting, inclusief de eerste en de tweede Suppletoire begrotingen, 

gepresenteerd (in ANG miljoen). 

 
 
Tabel 2. Recapitulatie Begroting 2013 inclusief suppletoire begrotingen 

 
 
De Begroting 2013, inclusief de eerste en tweede Suppletoire begrotingen, sluit af 

met een negatief saldo.  

 

In Tabel 3 worden deze totaalbedragen in deze tweede Suppletoire begroting 

ontleed in de relevante analyse grootheden (in ANG miljoen).  

Omschrijving B2012 P2012 2013 2014 2015 2016 

Baten        

Saldo Gewone 

dienst 

-49,8 -73,1 - 0,7 0,7 0,1 

Baten 1.742,1 1670,4 1.656,8 1.693,0 1.717,0 1.774,9 

Lasten 1.791,9 1743,5 1.656,8 1.692,3 1.716,3 1.774,8 

         

Saldo 

Kapitaaldienst 

-8,8 35,1 -60,5 309,8 97,9 -125,8 

Baten 44,5 96,3 200,3 643,3 229,0 210,5 

Lasten 53,3 61,2 260,8 333,5 131,1 336,4 

         

Begrotingssaldo -58,6 -38,0 -60,5 310,5 98,6 -125,7 

Saldo       
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Tabel 3. Mutatie op Recapitulatie 

Omschrijving   2012 2013 2014 2015 2016 

         

Saldo Gewone dienst exclusief 
interestlasten 

- 0,0 0,7 0,7 0,1 

Investeringen en 
vermogensoverdrachten 

 

- 60,5 124,8 125,0 125,8 

Afschrijvingen  - - - - - 

         

Primair saldo (+overschot/-
tekort) 

- -60,5 -124,1 -124,3 -125,7 

        

Rentelasten  - - - -  - 

        

Globaal saldo/ 
Financieringssaldo voor 
aflossingen (+overschot/-
tekort) 

- -60,5 -124,1 -124,3 -125,7 

       

Aflossing op opgenomen 
leningen 

- - - - - 

Terug te ontvangen aflossingen 
op uitgegeven leningen 

- - - - - 

        

Financieringsbehoefte - 60,5 124,1 124,3 125,7 

        

 

Het primair saldo, oftewel het financieringssaldo voor aflossingen exclusief 

rentelasten, en het financieringssaldo verslechteren in de periode 2013 – 2016 als 

gevolg van het brede investeringsprogramma. Er wordt een beroep gedaan op de 

beschikbare financieringsruimte in de periode 2013 – 2016 ter financiering van 

diverse investeringen, waaronder het Nieuwe Ziekenhuis. De regering heeft ervoor 

gekozen de financiering van de bouw van het nieuwe ziekenhuis integraal in 2014 

te regelen teneinde de huidig lage rentes veilig te stellen. Daarnaast zal de looptijd 

van de lening gedifferentieerd worden teneinde de lening kosten te minimaliseren. 

Hierdoor zal de kosten van de business case  van het nieuw ziekenhuis niet 

verder oplopen. 

 

Bij de projectie zoals gepresenteerd in de voorgaande tabellen zijn de volgende 

uitgangspunten gehanteerd voor de relevante economische grootheden (in 

procenten): 
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Tabel 4. Economische grootheden 

 2013 2014 2015 2016 

     
Reële economische groei -1,7 -0,3 1,5 2,0 

Inflatie 2,4 2,1 2,1 2,1 

Nominale rente op 5 jaar overheidsobligaties 3,5 3,5 3,5 3,5 

     
 

In het vervolg worden de mutaties op de Gewone Dienst (Tabel 5) nader 

uitgesplitst en toegelicht (in ANG miljoen). 

 

Gewone Dienst 

In Tabel 5 worden de wijzigingen op het saldo op de Gewone dienst ontleed in de 

voornaamste baten en lastencomponenten (in ANG miljoen).  

 

Tabel 5. Mutatie op Gewone Dienst 
Omschrijving 2012 2013 2014 2015 2016 

       
Baten - 36,5 1,4 1,4 0,8 

Belastingopbrengsten - 0,0 0,0 0,0 0,0 

Niet-belastingopbrengsten - 36,5 1,4 1,4 0,8 
       

Lasten - 36,5 0,7 0,7 0,7 

Beloning van personeel - 1,1 -0,7 -0,7 -0,7 

Verbruik goederen en diensten - 4,1 2,7 2,7 2,7 

Afschrijving vaste activa - 0,0 0,0 0,0 0,0 

Interest - 0,0 0,0 0,0 0,0 

Subsidies - 0,3 0,1 0,1 0,1 

Overdrachten - 7,3 1,5 1,5 1,5 

Sociale zekerheid - -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 

Andere uitgaven - -5,4 -2,6 -2,6 -2,6 

Reserveringen - 29,5 0,0 0,0 0,0 

        
Saldo - - 0,7 0,7 0,1 

 

 

Financiële norm Gewone dienst 

De Gewone Dienst sluit af met een saldo van nul in 2013 en met een positief 

saldo meerjarig. De financiële normen schrijven een sluitende Gewone dienst 

voor. Het resultaat van de tweede Suppletoire Begroting 2013 voldoet aan de 

financiële normen, daar de aanpassingen in de begroting budgetneutraal 

geschieden. 
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BATEN 
De baten op de Gewone Dienst nemen  via de tweede Suppletoire Begroting 2013 

met circa ANG 36,5 miljoen toe in 2013. Vervolgens nemen de niet 

belastingopbrengsten in 2014 en 2015 structureel toe met circa ANG 01,4 

miljoen. In 2016 neemt toe met ANG 0,8 miljoen. In Tabel 6 worden de meerjarige 

cijfers weergegeven betreffende de baten. De baten bestaan uit twee elementen: 

1. Belastingopbrengsten. 

2. Niet-belastingopbrengsten. 

 

Niet-belastingopbrengsten 

 

Tabel 6. Niet-belastingopbrengsten 
 Omschrijving 2012 2013 2014 2015 2016 

Sociale Voorziening - - - - - 

Schenkingen en subsidies - - - - - 

Andere inkomsten - 36,5 1,4 1,4 0,7 

waarvan: Dividenden - 16,8 - - - 

Agio & and. Rente Inkomsten - - 0,7 0,7 0,1 

Pacht Opbrengsten - - - - - 

Terugvorderingen Onderwijs - - - - - 

Vergunningen teleccomunicatie - 19,0 - - - 

Cassinoheffing en speelvergunning - - - - - 

Andere Opbrengsten - 0,7 0,7 0,7 0,7 

Vrijval van reserves en  

 Voorzieningen 

- - - - - 

Totaal - 36,5 1,4 1,4 0,7 

 

De niet-belastingontvangsten groeien incidenteel in 2013 met circa ANG 36,5 

miljoen. Vervolgens nemen deze toe structureel toe vanaf 2014 met ANG 1,4 

miljoen. De samenstelling van dit bedrag is als volgt: 

 Een bedrag van ANG 6,4 miljoen betreft incidentele baten uit dividend van de 

Refeneria di Korsou uit het verleden ter dekking van de kosten van vrij 

onderwijs voor het schooljaar 2012-2013. 

 Een bedrag van ANG 10,4 miljoen betreft baten uit dividend van Curoil van de 

bedrijfsresultaten van het jaar 2012. 

 Een bedrag van ANG 19,0 miljoen betreft baten uit het stimuleringsfonds die 

geïnd waren door Bureau Telecommunicatie en Post in het voormalige Land 

Nederlandse Antillen. Een gedeelte van deze inkomsten komen ten goede aan 

het Land Curacao. 
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 Een bedrag van ANG 0,7 miljoen betreft voornamelijk extra middelen die door 

de Douane worden geïnd. Het betreft een inhaal- en verbeterslag op 

achterstanden in de inning met een structureel karakter. 

 Een bedrag van ANG 0,7 miljoen in 2014 en 2015 en in 2015 met ANG 0,1 

miljoen betreft de rente opbrengsten. Er is gekozen om de financiering van de 

bouw van het nieuwe ziekenhuis integraal in 2014 te regelen teneinde de 

huidig lage rentes veilig te stellen. De bestedingstempo van de lasten van 

ziekenhuis is hetzelfde gebleven. De nog bestede bedrag wordt belegd 

zodoende interest baten te krijgen. 

  

LASTEN 

De lasten in de tweede Suppletoire Begroting 2013, inclusief meerjarenraming, 

zijn onder te verdelen in de volgende categorieën: 

1. Beloning van personeel 6. Overdrachten 

2. Verbruik goederen en diensten 7. Sociale zekerheid 

3. Afschrijving vaste activa 8. Andere uitgaven 

4. Interest 9. Reserveringen 

5. Subsidies  

 

Zoals uit Tabel 5 blijkt, bedragen de mutaties op de totale lasten in de Begroting 

2013 ANG 36,5 miljoen (Gewone dienst). Uit dezelfde tabel blijkt dat de totale 

lasten in de periode 2014 - 2016 structureel verhoogd worden met ANG 0,7 

miljoen (Gewone dienst).  

 

Beloning van personeel 

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

raming van de beloningen van het personeel stijgen in 2013 met circa ANG 1,1 

miljoen en nemen vervolgens structureel  af met circa ANG 0,7 miljoen.  Deze 

wijzigingen houden verband met per saldo: 

 een verschuiving van lasten van de post Beloning van personeel naar verbruik 

goederen en diensten binnen een aantal ministeries; 

 een verhoging van de personeelslasten van het Ministerie van Justitie in 

verband met hogere overwerkkosten door het onderzoek op de moord van het 

parlementslid wijlen de heer H. Wiels. 
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Verbruik goederen en diensten 

Deze categorie heeft betrekking op materiële lasten. De lasten binnen deze 

categorie nemen af als gevolg van herallocatie van middelen naar andere 

begrotingscategorieen. Het betreft budgetneutrale wijzigingen ter dekking van 

operationele  lasten. 

 

 
Subsidie 

De verhoging van de subsidies betreft de herallocatie van middelen vanuit de 

categorie verbruik goederen en diensten. Deze correctie is ook meerjarig 

doorgevoerd. 

 

Overdrachten  

De overige overdrachten nemen in 2013 met circa ANG 7,3 miljoen toe en vanaf 

2014 structureel toe met circa ANG 1,6 miljoen. Het  betreft met name: 

 een verhoging van ANG 6,4 miljoen houdt verband met de dekking van  de 

kosten van vrij onderwijs voor het schooljaar 2012 - 2013 uit incidentele 

baten uit dividend van de Refineria di Korsou uit het verleden. 

 Herallocatie van middelen door voornamelijk het ministerie van Onderwijs, 

Wetenschap, Cultuur en Sport ter aanvulling van overdrachten. Deze 

verschuiving geschiedt budgetneutraal vanuit de categorie Verbruik goederen 

en diensten. 

 

Sociale zekerheid 

De verlaging van deze categorie betreft de herallocatie van middelen die in de 

Ontwerpbegroting 2013 per abuis op deze categorie waren verantwoord.  

 

De Regering heeft besloten om in het kader van een tegemoetkoming aan 

verzekerden met lagere inkomens het effect van de heffing van de 

inkomensafhankelijke premie, krachtens het bepaalde in de Landsverordening 

basisverzekering ziektekosten (P.B. 2013 no.3), te verzachten door het invoeren 

van premie-inkomens tussengrenzen, de zogenaamde "glidingscale".  De 

glidingscale heeft betrekking  op  een jaarinkomen tussen 12.000 en 18.000.  Het 

betreffen de loontrekkers en de zelfstandigen (toepassing glidinscale op 3%) en de 

gepensioneerden (toepassing glidingscale op 10%).  
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Deze  premie-inkomstenderving bedraagt in totaal circa ANG 2,5 miljoen 

structureel. De aanzuivering  wordt speciefiek binnen het budget van het 

Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn gevonden, onder de 

subfunctie 176102 voor een bedrag van circa ANG 1,5 miljoen, en algemeen 

vanuit de post voor onvoorziene uitgaven voor een bedrag van ANG 1,0 miljoen. 

De budgetneutrale wijziging binnen het Ministerie van Sociale Ontwikkeling, 

Arbeid en Welzijn blijkt niet uit de cijfers, daar de wijziging binnen dezelfde 

categorie plaatsvindt.  

 

 

 

Andere uitgaven 

De ramingen van andere uitgaven wordt in 2013 verlaagd. Het betreft de verlaging 

van de stelpost voor onvoorziene uitgaven met circa ANG 5,3 mijoen ter dekking 

van onder andere: 

 overwerk binnen het Ministerie van justitie; 

 het aanschaffen van de controlestickers voor het jaar 2014 voor de heffing van 

de motorrijtuigenbelasting; 

 dekking van sportactiviteiten van schoolkinderen; 

 bijdrage van de overheid aan het SEHOS ter bekostiging van de arts 

assistenten. 

 premie-inkomstenderving ter tegemoetkoming aan verzekerden met lagere 

inkomens. De aanzuivering  wordt speciefiek binnen het budget van het 

Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn gevonden, onder de 

subfunctie 176102 voor een bedrag van circa ANG 1,5 miljoen, en algemeen 

vanuit de post voor onvoorziene uitgaven voor een bedrag van ANG 1,0 

miljoen.  

 

Reserveringen 

De ramingen van Reserveringen wordt verhoogd met ANG 29,5 miljoen in deze 

suppletoire begroting 2013. Deze verhoging betreft het saldo van de verhogingen 

en verlagingen van de baten en lasten op de gewone dienst. Dit saldo wordt in dit 

stadium toegevoegd aan de reservedotaties, ter aanzuivering van de tekorten in de 

periode 2010 - 2012. 
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Kapitaal Dienst 

 

 

 

Tabel 7. Mutatie op Kapitaal Dienst 
  2012 2013 2014 2015 2016 

Lasten - 60,5 124,8 125,8 125,0 

Investeringen en 

vermogensoverdrachten - 60,5 124,8 125,8 125,0 

Aflossing leningen o/g: - - - - - 

- binnenland - - - - - 

- buitenland - - - - - 

Kapitaalverstrekking 

overheidsbedrijven - 

- - - - 

   - - - - 
Baten - - 434,6 - - 

Vrijgekomen middelen uit 

afschrijvingen - 

- - - - 

Aflossing leningen u/g - - - - - 

Nieuwe financiering  - - - - 

   

- 434,6 

 

- - 

Saldo - -60,5 309,8 -125,8 -125,0 

 

In Tabel 8 wordt de opbouw van de kapitaaldienst nader gespecificeerd (in ANG 

miljoen). 

 

Tabel 8. Mutatie op Saldo kapitaaldienst (nieuw ziekenhuis) 

 

 

Uit Tabel 7 en Tabel 8 blijkt dat anders dan verondersteld was in de Nota van 

wijziging op de eerste Suppletoire begroting 2013, de overheid een beroep zal 

doen in 2014 op de kapitaalmarkt ter financiering van het nieuwe ziekenhuis. 

Om de bouw van het nieuw ziekenhuis (HNO) te financieren werd in eerste instantie 

afgetast of een publiek-private financiering in de verhouding 70% -30% mogelijk zou 

  2013 2014 2015 2016 Totaal 

  
    

  

Lasten nieuw ziekenhuis 60,5 124,8 125,0 125,8 436,1 
      

- Bouwfonds 60,5 120,9 117,1 117,9 416,3 

-Bouwrente - 4,0 7,9 7,9 19,8 

  
    

  

Baten  nieuw ziekenhuis - 435,3 0,7 0,1 436,1 
      

-Financiering (geldlening) - 434,6 - - 434,6 

-Rente baten - 0,7 0,7 0,1 1,5 

        

Saldo  60,5 -310,5 124,2 125,7 - 
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zijn. Daartoe is de afgelopen weken overleg gepleegd met de locale financiers (die 

commerciële banken, verzekeringsbedrijven en pensioenfondsen 

vertegenwoordigen). De bereidheid om met 30% (wat overeenkomt met circa ANG 

130 mln.) te participeren in het ziekenhuisproject bleek aanwezig te zijn. Echter de 

belangrijkste voorwaarde waaronder dat zou moeten gebeuren, dat wil zeggen het 

rentepercentage, zou het project duurder maken. 

 

De locale financiers wensten een rentepercentage van 5%. Lager kon men niet te 

gaan, vooral pensioenfondsen (die al met een rekenrente van 4% werken) zouden 

dan in problemen kunnen geraken, terwijl juist de pensioenfondsen bereid waren 

financiering voor de lange termijn te bieden. Aan de andere kant is het voor de 

overheid mogelijk via de staande Nederlandse inschrijving een lagere rente (van  

naar schatting 3%) te verwezenlijken. Naar de mening van de regering zou een 

renteverschil van 2% (5%-3%) te zwaar kunnen drukken op de exploitatie van het 

nieuw ziekenhuis, wat op den duur zou kunnen uitmonden in hogere 

ziektekostenpremies. Vandaar dat de regering is afgestapt van de publiek-private 

financiering en de keuze heeft gemaakt voor 100% overheidsfinanciering.    

 

Voorts heeft de regering ervoor gekozen de financiering van de bouw van het nieuwe 

ziekenhuis integraal in 2014 te regelen teneinde de huidig lage rentes veilig te 

stellen. Daarnaast zal de looptijd van de lening gedifferentieerd worden teneinde de 

lening kosten te minimaliseren. Hierdoor zal de kosten van de business case  van 

het nieuw ziekenhuis niet verder oplopen. 

  

Daarnaast is de omvang van de kapitaaldienst, ofwel het investeringenbudget, in 

overeenstemming gebracht met de financiële ruimte.  

 

Ook is er sprake van herallocatie van middelen vanuit de stelpost voor 

onvoorziene uitgaven op de kapitaaldienst naar verschillende ministeries. Deze 

wijzigingen zijn dus budgetneutraal. 

 

Financieringsbehoefte en Financiering 

In deze suppletoire begroting bedraagt de financieringsbehoefte cumulatief over 

de periode 2013 – 2016 circa ANG 434,6 miljoen. Er wordt een totaal bedrag van 

ANG 434,6 miljoen opgenomen voor de financiering van de bouwkosten van het 

nieuwe ziekenhuis in 2014. De kapitaallasten (rente + afschrijving/aflossing) 
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worden, zodra het nieuwe ziekenhuis in gebruik wordt genomen, gedekt uit de 

exploitatie van het nieuwe ziekenhuis. 

 

Schuldpositie 

In Tabel 9 worden de mutaties in de bruto schuldpositie (in miljoen ANG) uit 

hoofde van de ramingen in de Begroting 2013, inclusief de eerste en tweede 

suppletoire begrotingen, gepresenteerd.  

 

Tabel 9. Bruto schuldpositie 
Omschrijving 2013 2014 2015 2016 

      

Beginstand 1.667,4 1.667,4 2.265,7 2.407,5 

      

Mutatie t.o.v. (t-1) 159,1 598,3 141,7 119,7 

      

Eindstand 1.667,4 2.265,7 2.407,5 2.527,1 
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Financiële norm Kapitaaldienst 

De Kapitaaldienst sluit met een saldo van nul. Ingevolge de financiële normen is 

een tekort toelaatbaar op de Kapitaaldienst, mits dit past binnen de 

rentelastnorm en de Gewone dienst in evenwicht blijft. De rentelastnorm houdt in 

dat de totale rentelasten in een dienstjaar niet meer mogen bedragen dan het 

bedrag dat overeenkomt met 5% van de gemiddeld in drie voorafgaande jaren 

gerealiseerde inkomsten. 

 

In Tabel 10 wordt inzicht verschaft in de financieringsruimte die de rentelastnorm 

in de periode 2013 – 2016 biedt (in ANG miljoen). 

 
Tabel 10. Financieringsruimte  

  2013 2014 2015 2016 

       
Rentelastnorm jaar t  108,5 110,4 110,1 111,7 

    

  Rentelasten jaar t 52,4 55,7 60 66,9 

      

Financieringsruimte (in termen 
van rentelasten) 

56,1 55,9 56,7 53,2 

     

 Financieringsruimte 2.411,1 2.453,3 2.446,7 2.482,2 

     

 Financiering (cumulatief) 159,1 757,5 899,2 1.018,9 

     

 Deviatie (+ gunstig / - 
ongunstig) 

2.252,0 1.695,8 1.547,5 1.463,3 

          

 

 

Allocatie van de middelen op de Kapitaaldienst 

In de tweede Suppletoire Begroting 2013 is een additioneel bedrag van ANG 60,5 

miljoen opgevoerd aan investeringen in 2013. Zoals uit Tabel 11 blijkt nemen de 

totale investeringen in de periode 2014 - 2016 cumulatief met ANG 436,1 miljoen 

toe. 

 



Nota van Financiën -16 

Tabel 11. Mutaties op de allocatie van de middelen op de Kapitaaldienst 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Gebouwen                         - 58,2 122,5 123,5 122,7 

Andere Bouwstructuren            - - - - - 

Kantoor Inrichting               - - - - - 

Kantoor Apparatuur               - 2,2 2,2 2,2 2,2 

Transportmiddelen                - 0,1 0,1 0,1 0,1 

Machines&andere Werktuigen       - - - - - 

Gecultiveerde Eigendommen        - - - - - 

Immateriële Vaste Activa  - - - - - 

Gronden & Terreinen              - - - - - 

Ondergrondse Eigendommen         - - - - - 

Totaal - 60,5 124,8 125,8 125,0 

 

- Bouwfonds nieuw ziekenhuis 

De totale kosten, dus inclusief voorbereidings- en directiekosten, grond, 

apparatuur, ICT en onvoorzien, worden geraamd op ANG 436,1  miljoen.  

 

Om de bouw van het nieuw ziekenhuis (HNO) te financieren werd in eerste 

instantie afgetast of een publiek-private financiering in de verhouding 70% -30% 

mogelijk zou zijn. Daartoe is de afgelopen weken overleg gepleegd met de locale 

financiers (die commerciële banken, verzekeringsbedrijven en pensioenfondsen 

vertegenwoordigen). De bereidheid om met 30% (wat overeenkomt met circa NAf 

130 mln.) te participeren in het ziekenhuisproject bleek aanwezig te zijn. Echter 

de belangrijkste voorwaarde waaronder dat zou moeten gebeuren, dat wil zeggen 

het rentepercentage, zou het project duurder maken. 

 

De locale financiers wensten een rentepercentage van 5%. Lager kon men niet te 

gaan, vooral pensioenfondsen (die al met een rekenrente van 4% werken) zouden 

dan in problemen kunnen geraken, terwijl juist de pensioenfondsen bereid waren 

financiering voor de lange termijn te bieden. Aan de andere kant is het voor de 

overheid mogelijk via de staande Nederlandse inschrijving een lagere rente (van  

naar schatting 3%) te verwezenlijken. Naar de mening van de regering zou een 

renteverschil van 2% (5%-3%) te zwaar kunnen drukken op de exploitatie van het 

nieuw ziekenhuis, wat op den duur zou kunnen uitmonden in hogere 

ziektekostenpremies. Vandaar dat de regering is afgestapt van de publiek-private 

financiering en de keuze heeft gemaakt voor 100% overheidsfinanciering.    

 

Voorts heeft de regering ervoor gekozen de financiering van de bouw van het 

nieuwe ziekenhuis integraal in 2014 te regelen teneinde de huidig lage rentes 
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veilig te stellen. Daarnaast zal de looptijd van de lening gedifferentieerd worden 

teneinde de lening kosten te minimaliseren. Hierdoor zal de kosten van de 

business case  van het nieuw ziekenhuis niet verder oplopen 

 

Alle investeringen met een econmische 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 - 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 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. 

 

Verder zijn voor investeringen budgetneutraal ten laste van de stelpost voor 

onvoorziene uitgaven op de kapitaaldienst extra voorzieningen getroffen voor in 

het bijzonder: 

 Renovatie van het gebouw van het Kabinet Gevolmachtigde Minister van 

Curaçao in Nederland.  

 Aanschaf van printers voor de productie van identiteitskaarten. 

 Financiering van voorbereidingen van het project centrale huisvesting voor de 

overheid. 
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 Aanschaf van kantoorapparatuur en kantoorinrichting ten behoeve van 

verschillende ministeries. 
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II. 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 12 zijn de Gewone dienst uitgaven in de tweede Suppletoire Begroting 

2013 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 12. Mutatie op Gewone dienst uitgaven per hoofdstuk 
Hoofdstuk 2012 2013 

   
Staatsorganen en overige algemene organen - 0,1 

Ministerie van Algemene zaken - 0,6 

Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening - - 

Ministerie van Justitie - 2,7 

Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning - - 

Ministerie van Economische Ontwikkeling - 0,2 

Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en 

Sport 
- 7,6 

Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn - - 

Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur - 0,5 

Ministerie van Financiën - 24,8 

     
Totaal  - 36,5 

 
 

Zoals uit Tabel 12 is af te leiden, nemen de budgetten van diverse ministeries per 

saldo toe. De budgetneutrale wijzigingen binnen de afzonderlijke ministeries 

blijken niet uit deze tabel.  
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De verhogingen zijn voornamelijk voor: 

 de financiering van het vrij onderwijs in het Ministerie van Onderwijs, 

Wetenschap, Cultuur en Sport uit een eenmalige dividenduitkering van de 

Refeneria di Korsou; 

 extra overwerkkosten binnen het Ministerie van Justitie; 

 verhoging reservedotatie binnen het Ministerie van Financiën  
 

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 voor deze uitgaven wordt gecorrigeerd. 

Het resultaat van deze correctie wordt weergegeven in Tabel 13 (in ANG miljoen). 
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Tabel 13  Mutatie op Gecorrigeerde Gewone dienst uitgaven per hoofdstuk 
Hoofdstuk 2012 2013 

   
Staatsorganen en overige algemene organen - 0,1 

Ministerie van Algemene zaken - 0,6 

Ministerie van Bestuurlijke Planning en Dienstverlening - - 

Ministerie van Justitie - 2,7 

Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning - - 

Ministerie van Economische Ontwikkeling - 0,2 

Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport - 7,6 

Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn - - 

Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur - 0,5 

Ministerie van Financiën - 0,5 

Totaal  - 12,3 

 

 

Kapitaaldienst 

In Tabel 14 zijn de Kapitaaldienst uitgaven in de tweede Suppletoire Begroting 

2013, uitgesplitst per hoofdstuk gepresenteerd (in ANG miljoen).  

 

Tabel 14. Mutaties op de Kapitaaldienst uitgaven per hoofdstuk 
Hoofdstuk 2012 2013 

   
Staatsorganen en overige algemene organen - - 

Ministerie van Algemene zaken - 0,3 

Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening - 0,3 

Ministerie van Justitie - - 

Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning - - 

Ministerie van Economische Ontwikkeling - - 

Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport - - 

Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn - - 

Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur - 60,5 

Ministerie van Financiën - -0,7 

     
Totaal  - 60,5 
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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 wanneer hiervoor wordt gecorrigeerd. Het resultaat van deze 

correctie is gepresenteerd in Tabel 15 (in ANG miljoen). 

  

Tabel 15. Mutaties op de gecorrigeerde Kapitaaldienst uitgaven per 
hoofdstuk 
 

Hoofdstuk 2012 2013 

   
Staatsorganen en overige algemene organen - - 

Ministerie van Algemene zaken - 0,3 

Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening - 0,3 

Ministerie van Justitie - - 

Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning - - 

Ministerie van Economische Ontwikkeling - - 

Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport - - 

Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn - - 

Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur - 60,5 

Ministerie van Financiën - 1,1 

     
Totaal  - 62,3 

 

In de tweede Suppletoire Begroting 2013 is voor de bouw van het nieuwe 

ziekenhuis een additioneel bedrag van ANG 60,5 miljoen opgevoerd aan 

kapitaaluitgaven in 2013.  

 

Recapitulatiestaat 

Deze staat is bedoeld om in één oogopslag de consequenties van deze tweede 

Suppletoire begroting te presenteren. Hierin worden de cijfers van de 

Goedgekeurde begroting 2013 (begroting), de eerste Suppletoire Begroting 2013 

(wijziging), de tweede Suppletoire Begroting 2013 (wijziging) en de Totale 

begroting 2013 (Totaal) – i.e. inclusief de suppletoire begrotingen - systematisch 

op een rij gezet. 



Tabel 15

Recapitulatiestaat Gewone Dienst 

Gewone Dienst

Uitgaven

                                        BEGROTING SUPPLETOIRE NOTA VAN 2de SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE NOTA VAN 2de SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE NOTA VAN 2de SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE NOTA VAN 2de SUPPLETOIRE TOTAAL

Hoofdstuk WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING

                                                                                          

10 Staatsorganen en overige algemene organen 48,8 -                   -                   0,1                             48,9             48,0                    -                 -                 0,1                             48,1             48,1                    -                  -                  0,1                   48,2             48,2                   -                     -                0,1                             48,3                

11 Ministerie van Algemene zaken 45,7 -                   -                   0,6                             46,3             45,3                    -                 2,0                 0,6                             48,0             45,9                    -                  8,0                   0,6                   54,5             46,4                   -                     8,0                0,6                             55,0                

12 Ministerie van Bestuurlijke Planning en Dienstverlening 196,9 -                   -                   0,0                             197,0           191,7                  -                 -                 0,0                             191,7           193,5                  -                  -                  0,0                   193,6           195,3                 -                     -                0,0                             195,3              

13 Ministerie van Justitie 229,7 -                   -                   2,7                             232,4           229,4                  -                 4,1                 0,0                             233,5           230,7                  -                  4,1                   0,0                   234,8           232,4                 -                     4,1                0,0                             236,5              

14 Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning 65,3 -                   -                   0,0-                             65,3             63,7                    -                 -                 0,0-                             63,7             63,9                    -                  -                  0,0-                   63,8             64,0                   -                     -                0,0-                             64,0                

15 Ministerie van Economische Ontwikkeling 62,1 -0,0 -                   0,2                             62,3             61,4                    0,0-                 -                 0,2                             61,6             62,7                    0,0-                   -                  0,2                   62,9             62,6                   0,0-                     -                0,2                             62,8                

16 Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport 329,0 -0,0 -                   7,6                             336,6           323,9                  0,0-                 6,4                 1,7                             332,0           322,3                  0,0-                   6,4                   1,7                   330,4           318,8                 0,0-                     6,4                1,7                             326,9              

17 Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn 167,1 -                   -                   0,0                             167,1           147,0                  -                 -                 0,0                             147,0           147,7                  -                  -                  0,0                   147,7           177,2                 -                     -                0,0                             177,2              

18 Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur 303,7 -1,5 -                   0,5                             302,7           324,9                  1,5-                 -                 0,0                             323,4           331,6                  1,5-                   -                  0,0                   330,1           368,8                 1,4-                     23,3-              0,0                             344,1              

19 Ministerie van Financiën 169,8 -3,9 7,6                   24,8                           198,3           232,3                  1,5                 11,4               2,0-                             243,2           246,1                  1,5                   4,8                   2,0-                   250,3           260,9                 1,4                     4,4                2,0-                             264,8              

Totaal 1.618,2 -5,4 7,6 36,5 1.656,8 1.667,7 0,0 23,9 0,7 1.692,3 1.692,3 0,0 23,2 0,7 1.716,3 1.774,5 0,0 -0,4 0,7 1.774,8

                                                                                                                                                                                                      

Gewone Dienst

Inkomsten

                                        BEGROTING SUPPLETOIRE NOTA VAN 2de SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE NOTA VAN 2de SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE NOTA VAN 2de SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE NOTA VAN 2de SUPPLETOIRE TOTAAL

Hoofdstuk WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING

                                                                                          

10 Staatsorganen en overige algemene organen 11,7 -                   -                   -                            11,7             11,7                    -                 -                 -                            11,7             11,7                    -                  -                  -                  11,7             11,7                   -                     -                -                            11,7                

11 Ministerie van Algemene zaken 10,5 -                   -                   6,4                             16,9             10,5                    -                 -                 -                            10,5             10,5                    -                  -                  -                  10,5             10,5                   -                     -                -                            10,5                

12 Ministerie van Bestuurlijke Planning en Dienstverlening 7,9 -                   -                   -                            7,9               7,9                      -                 -                 -                            7,9               8,0                      -                  -                  -                  8,0               8,1                     -                     -                -                            8,1                  

13 Ministerie van Justitie 16,0 -                   -                   -                            16,0             16,1                    -                 -                 -                            16,1             16,1                    -                  -                  -                  16,1             16,1                   -                     -                -                            16,1                

14 Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning 22,4 -                   -                   -                            22,4             22,4                    -                 -                 -                            22,4             22,4                    -                  -                  -                  22,4             22,4                   -                     -                -                            22,4                

15 Ministerie van Economische Ontwikkeling 26,8 -                   -                   19,0                           45,8             27,2                    -                 -                 -                            27,2             27,2                    -                  -                  -                  27,2             27,2                   -                     -                -                            27,2                

16 Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport 9,5 -                   -                   0,1                             9,6               9,5                      -                 -                 0,1                             9,6               9,5                      -                  -                  0,1                   9,6               9,5                     -                     -                0,1                             9,6                  

17 Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn 6,5 -                   -                   -                            6,5               6,5                      -                 -                 -                            6,5               6,5                      -                  -                  -                  6,5               6,5                     -                     -                -                            6,5                  

18 Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur 10,7 0,0 -                   -                            10,7             10,7                    -                 -                 -                            10,7             10,7                    -                  -                  -                  10,7             10,7                   -                     -                -                            10,7                

19 Ministerie van Financiën 1.496,2 -5,4 7,6                   11,0                           1.509,4        1.545,3               -                 23,9               1,3                             1.570,4        1.569,8               -                  23,2                 1,3                   1.594,3        1.651,8              -                     0,4-                0,7                             1.652,1           

Totaal 1.618,2 -5,4 7,6 36,5 1.656,9 1.667,7 0,0 23,9 1,4 1.693,0 1.692,3 0,0 23,2 1,4 1.717,0 1.774,5 0,0 -0,4 0,8 1.774,9

                                                                                                                                                                                                      

Gewone Dienst

Saldo

                                        BEGROTING SUPPLETOIRE NOTA VAN 2de SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE NOTA VAN 2de SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE NOTA VAN 2de SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE NOTA VAN 2de SUPPLETOIRE TOTAAL

Hoofdstuk WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING

                                                                                          

10 Staatsorganen en overige algemene organen -37,1 -                   -                   0,1-                             37,1-             36,3-                    -                 -                 0,1-                             36,4-             36,4-                    -                  -                  0,1-                   36,5-             36,5-                   -                     -                0,1-                             36,5-                

11 Ministerie van Algemene zaken -35,2 -                   -                   5,7                             29,5-             34,8-                    -                 2,0-                 0,6-                             37,5-             35,4-                    -                  8,0-                   0,6-                   44,0-             35,9-                   -                     8,0-                0,6-                             44,5-                

12 Ministerie van Bestuurlijke Planning en Dienstverlening -189,1 -                   -                   0,0-                             189,1-           183,8-                  -                 -                 0,0-                             183,9-           185,6-                  -                  -                  0,0-                   185,6-           187,2-                 -                     -                0,0-                             187,3-              

13 Ministerie van Justitie -213,7 -                   -                   2,7-                             216,4-           213,3-                  -                 4,1-                 0,0-                             217,4-           214,6-                  -                  4,1-                   0,0-                   218,6-           216,3-                 -                     4,1-                0,0-                             220,4-              

14 Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning -42,9 -                   -                   0,0                             42,9-             41,3-                    -                 -                 0,0                             41,3-             41,4-                    -                  -                  0,0                   41,4-             41,6-                   -                     -                0,0                             41,5-                

15 Ministerie van Economische Ontwikkeling -35,3 0,0                   -                   18,8                           16,5-             34,3-                    0,0                 -                 0,2-                             34,5-             35,5-                    0,0                   -                  0,2-                   35,7-             35,4-                   0,0                     -                0,2-                             35,6-                

16 Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport -319,5 0,0                   -                   7,5-                             326,9-           314,4-                  0,0                 6,4-                 1,6-                             322,4-           312,8-                  0,0                   6,4-                   1,6-                   320,8-           309,3-                 0,0                     6,4-                1,6-                             317,2-              

17 Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn -160,6 -                   -                   0,0-                             160,6-           140,5-                  -                 -                 0,0-                             140,5-           141,2-                  -                  -                  0,0-                   141,2-           170,6-                 -                     -                0,0-                             170,7-              

18 Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur -293,0 1,5 -                   0,5-                             292,0-           314,2-                  1,5                 -                 0,0-                             312,8-           320,9-                  1,5                   -                  0,0-                   319,5-           358,1-                 1,4                     23,3              0,0-                             333,5-              

19 Ministerie van Financiën 1.326,4 -1,5 -                   13,8-                           1.311,1        1.313,0               1,5-                 12,5               3,3                             1.327,3        1.323,7               1,5-                   18,5                 3,3                   1.344,0        1.390,9              1,4-                     4,8-                2,7                             1.387,3           

Totaal -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 0,6 0,6 -0,1 -0,1 -0,1 0,6 0,6 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 0,0

2013 2014 2015 2016

2013 2014 2015 2016

2013 2014 2015 2016
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Recapitulatiestaat Kapitaaldienst

Kapitaaldienst

Uitgaven

                                        BEGROTING SUPPLETOIRE NOTA VAN 2de SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE NOTA VAN 2de SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE NOTA VAN 2de SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE NOTA VAN 2de SUPPLETOIRE TOTAAL

Hoofdstuk WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING

                                                                                          

10 Staatsorganen en overige algemene organen 1,6 0,0 3,3 0,0 5,0 1,6 0,0 0,0 0,0 1,6 1,6 0,0 0,0 0,0 1,6 1,6 0,0 0,0 0,0 1,6

11 Ministerie van Algemene zaken 2,7 0,0 2,2 0,3 5,2 2,7 0,0 2,3 1,4 6,4 2,7 0,0 0,0 0,8 3,5 2,7 0,0 0,0 0,3 3,0

12 Ministerie van Bestuurlijke Planning en Dienstverlening 0,0 1,9 0,0 0,3 2,2 0,0 0,5 0,0 0,3 0,8 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3

13 Ministerie van Justitie 6,3 1,5 14,2 0,0 22,0 6,3 0,0 3,4 0,0 9,7 6,3 0,0 1,0 0,0 7,3 6,3 0,0 1,0 0,0 7,3

14 Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning 42,9 0,0 46,3 0,0 89,2 42,9 0,0 20,0 0,0 62,9 42,9 0,0 20,0 0,0 62,9 42,9 0,0 20,0 0,0 62,9

15 Ministerie van Economische Ontwikkeling 0,0 0,1 1,6 0,0 1,7 0,0 0,1 7,4 0,0 7,5 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1

16 Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport 11,2 0,0 14,7 0,0 26,0 11,2 0,0 25,0 0,0 36,2 41,2 0,0 25,0 0,0 66,2 41,2 0,0 17,2 0,0 58,5

17 Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn 11,4 0,0 1,0 0,0 12,4 11,4 0,0 5,4 0,0 16,7 11,4 0,0 5,4 0,0 16,7 11,4 0,0 2,7 0,0 14,0

18 Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur 170,1 0,0 -159,8 60,5 70,9 167,9 0,0 -151,6 124,8 141,1 26,0 0,0 -19,9 125,0 131,2 0,8 0,0 2,3 125,8 128,9

19 Ministerie van Financiën 24,2 -3,5 6,3 -0,7 26,3 24,2 -0,6 28,6 -1,8 50,5 24,2 -0,1 41,3 -1,2 64,2 24,2 -0,1 36,3 -0,7 59,7

Totaal 270,4 0,0 -70,2 60,5 260,8 268,2 0,0 -59,6 124,8 333,5 156,3 0,0 72,7 125,0 354,0 131,1 0,0 79,4 125,8 336,4

                                                                                                                                                                                                      

Kapitaaldienst

Inkomsten

                                        BEGROTING SUPPLETOIRE NOTA VAN 2de SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE NOTA VAN 2de SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE NOTA VAN 2de SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE NOTA VAN 2de SUPPLETOIRE TOTAAL

Hoofdstuk WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING 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 270,4                   -                   70,2-                 -                            200,3           268,2                  -                 59,6-               434,6                         643,3           156,3                  -                  72,7                 -                  229,0           131,1                 -                     79,4              -                            210,5              

Totaal 270,4 0,0 -70,2 0,0 200,3 268,2 0,0 -59,6 434,6 643,3 156,3 0,0 72,7 0,0 229,0 131,1 0,0 79,4 0,0 210,5

                                                                                                                                                                                                      

Kapitaaldienst

Saldo

                                        BEGROTING SUPPLETOIRE NOTA VAN 2de SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE NOTA VAN 2de SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE NOTA VAN 2de SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE NOTA VAN 2de SUPPLETOIRE TOTAAL

Hoofdstuk WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING

                                                                                          

10 Staatsorganen en overige algemene organen -1,6 0,0 -3,3 0,0 -5,0 -1,6 0,0 0,0 0,0 -1,6 -1,6 0,0 0,0 0,0 -1,6 -1,6 0,0 0,0 0,0 -1,6

11 Ministerie van Algemene zaken -2,7 0,0 -2,2 -0,3 -5,2 -2,7 0,0 -2,3 -1,4 -6,4 -2,7 0,0 0,0 -0,8 -3,5 -2,7 0,0 0,0 -0,3 -3,0

12 Ministerie van Bestuurlijke Planning en Dienstverlening 0,0 -1,9 0,0 -0,3 -2,2 0,0 -0,5 0,0 -0,3 -0,8 0,0 0,0 0,0 -0,3 -0,3 0,0 0,0 0,0 -0,3 -0,3

13 Ministerie van Justitie -6,3 -1,5 -14,2 0,0 -22,0 -6,3 0,0 -3,4 0,0 -9,7 -6,3 0,0 -1,0 0,0 -7,3 -6,3 0,0 -1,0 0,0 -7,3

14 Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning -42,9 0,0 -46,3 0,0 -89,2 -42,9 0,0 -20,0 0,0 -62,9 -42,9 0,0 -20,0 0,0 -62,9 -42,9 0,0 -20,0 0,0 -62,9

15 Ministerie van Economische Ontwikkeling 0,0 -0,1 -1,6 0,0 -1,7 0,0 -0,1 -7,4 0,0 -7,5 0,0 -0,1 0,0 0,0 -0,1 0,0 -0,1 0,0 0,0 -0,1

16 Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport -11,2 0,0 -14,7 0,0 -26,0 -11,2 0,0 -25,0 0,0 -36,2 -41,2 0,0 -25,0 0,0 -66,2 -41,2 0,0 -17,2 0,0 -58,5

17 Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn -11,4 0,0 -1,0 0,0 -12,4 -11,4 0,0 -5,4 0,0 -16,7 -11,4 0,0 -5,4 0,0 -16,7 -11,4 0,0 -2,7 0,0 -14,0

18 Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur -170,1 0,0 159,8 -60,5 -70,9 -167,9 0,0 151,6 -124,8 -141,1 -26,0 0,0 19,9 -125,0 -131,2 -0,8 0,0 -2,3 -125,8 -128,9

19 Ministerie van Financiën 246,2 3,5 -76,5 0,7 173,9 244,0 0,6 -88,2 436,4 592,8 132,1 0,1 31,4 1,2 164,8 106,9 0,1 43,1 0,7 150,8

Totaal 0,0 0,0 0,0 -60,5 -60,5 0,0 0,0 0,0 309,8 309,8 0,0 0,0 0,0 -125,0 -125,0 0,0 0,0 0,0 -125,8 -125,8

0 0 200 0 0 -100 0 0 100 0 0 100

2013 2014 2015 2016

Tabel 16

2013 2014 2015 2016

2013 2014 2015 2016
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Recapitulatiestaat naar Economische Categorie 

Gewone-/Kapitaal-/Verdeeldienst

Uitgaven

                                        BEGROTING SUPPLETOIRE NOTA VAN 2de SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE NOTA VAN 2de SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE NOTA VAN 2de SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE NOTA VAN 2de SUPPLETOIRE TOTAAL

Categorie WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING

4200    Beloning van Personeel      473,8 0,3 -0,9 1,1 474,2 483,5 0,3 3,2 -0,7 486,2 491,4 0,3 3,2 -0,7 494,2 506,2 0,3 3,2 -0,7 508,9

4300    Verbruik Goederen en Diensten 203,0 -1,6 -0,3 4,1 205,1 183,9 -1,6 -0,3 2,7 184,7 182,5 -1,6 -0,3 2,7 183,3 182,5 -1,6 -0,3 2,7 183,3

4500    Afschrijving Vaste Activa   41,1 0,0 0,0 0,0 41,1 48,1 0,0 -1,3 0,0 46,9 54,6 0,0 4,2 0,0 58,8 61,1 0,0 1,2 0,0 62,3

4550    Interest                    52,4 0,0 -2,6 0,0 49,8 55,6 0,0 0,1 0,0 55,7 59,9 0,0 0,1 0,0 60,0 63,0 0,0 3,9 0,0 66,9

4600    Subsidies                   72,6 -1,6 0,0 0,3 71,3 72,2 -1,5 0,0 0,1 70,8 72,1 -1,5 0,0 0,1 70,7 71,7 -1,5 0,0 0,1 70,4

4650    Overdrachten                315,3 1,3 1,2 7,3 325,2 310,1 1,3 9,6 1,5 322,6 308,1 1,3 15,6 1,5 326,6 301,6 1,3 15,6 1,5 320,0

4700    Sociale Zekerheid           447,0 0,0 0,0 -0,4 446,6 450,9 0,0 0,0 -0,4 450,6 460,5 0,0 0,0 -0,4 460,2 529,9 0,0 -23,3 -0,4 506,3

4750    Andere Uitgaven             13,0 -3,9 10,2 24,1 43,5 63,4 1,5 12,6 -2,6 74,9 63,3 1,5 0,4 -2,6 62,6 58,5 1,4 -0,7 -2,6 56,7

4909    Verwerving Nonfinciele Activa 270,4 0,0 -70,2 60,5 260,8 268,2 0,0 -59,6 124,8 333,5 156,3 0,0 72,7 125,0 354,0 131,1 0,0 79,4 125,8 336,4

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 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 1.888,6 -5,4 -62,6 97,0 1.917,7 1.936,0 0,0 -35,7 125,5 2.025,8 1.848,7 0,0 95,9 125,7 2.070,3 1.905,6 0,0 79,0 126,5 2.111,1

Gewone-/Kapitaal-/Verdeeldienst

Inkomsten

                                        BEGROTING SUPPLETOIRE NOTA VAN 2de SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE NOTA VAN 2de SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE NOTA VAN 2de SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE NOTA VAN 2de SUPPLETOIRE TOTAAL

Categorie WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING 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                 1.423,9 -5,4 7,6 0,0 1.426,1 1.467,3 0,0 23,9 0,0 1.491,2 1.481,1 0,0 23,2 0,0 1.504,3 1.553,0 0,0 -0,4 0,0 1.552,6

5200    Sociale Voorzieningen 2,3 0,0 0,0 0,0 2,3 2,3 0,0 0,0 0,0 2,3 2,3 0,0 0,0 0,0 2,3 2,3 0,0 0,0 0,0 2,3

5300    Schenkingen & Subsidies     18,7 0,0 0,0 0,0 18,7 18,7 0,0 0,0 0,0 18,7 18,7 0,0 0,0 0,0 18,7 18,7 0,0 0,0 0,0 18,7

5400    Andere Inkomsten            173,3 0,0 0,0 36,5 209,8 179,3 0,0 0,0 1,4 180,8 190,3 0,0 0,0 1,4 191,7 200,5 0,0 0,0 0,8 201,3

5909    Non Financiele Activa       270,4 0,0 0,0 0,0 270,4 268,2 0,0 0,0 0,0 268,2 156,3 0,0 0,0 0,0 156,3 131,1 0,0 0,0 0,0 131,1

5929    Financiering 0,0 0,0 -70,2 0,0 -70,2 0,0 0,0 -59,6 434,6 375,0 0,0 0,0 72,7 0,0 72,7 0,0 0,0 79,4 0,0 79,4

Totaal 1.888,6 -5,4 -62,6 36,5 1.857,2 1.936,0 0,0 -35,7 436,0 2.336,3 1.848,7 0,0 95,9 1,4 1.946,0 1.905,6 0,0 79,0 0,8 1.985,4

Gewone-/Kapitaal-/Verdeeldienst

Saldo

                                        BEGROTING SUPPLETOIRE NOTA VAN 2de SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE NOTA VAN 2de SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE NOTA VAN 2de SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE NOTA VAN 2de SUPPLETOIRE TOTAAL

Categorie WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING

4200    Beloning van Personeel      -473,8 -0,3 0,9 -1,1 -474,2 -483,5 -0,3 -3,2 0,7 -486,2 -491,4 -0,3 -3,2 0,7 -494,2 -506,2 -0,3 -3,2 0,7 -508,9

4300    Verbruik Goederen en Diensten -203,0 1,6 0,3 -4,1 -205,1 -183,9 1,6 0,3 -2,7 -184,7 -182,5 1,6 0,3 -2,7 -183,3 -182,5 1,6 0,3 -2,7 -183,3

4500    Afschrijving Vaste Activa   -41,1 0,0 0,0 0,0 -41,1 -48,1 0,0 1,3 0,0 -46,9 -54,6 0,0 -4,2 0,0 -58,8 -61,1 0,0 -1,2 0,0 -62,3

4550    Interest                    -52,4 0,0 2,6 0,0 -49,8 -55,6 0,0 -0,1 0,0 -55,7 -59,9 0,0 -0,1 0,0 -60,0 -63,0 0,0 -3,9 0,0 -66,9

4600    Subsidies                   -72,6 1,6 0,0 -0,3 -71,3 -72,2 1,5 0,0 -0,1 -70,8 -72,1 1,5 0,0 -0,1 -70,7 -71,7 1,5 0,0 -0,1 -70,4

4650    Overdrachten                -315,3 -1,3 -1,2 -7,3 -325,2 -310,1 -1,3 -9,6 -1,5 -322,6 -308,1 -1,3 -15,6 -1,5 -326,6 -301,6 -1,3 -15,6 -1,5 -320,0

4700    Sociale Zekerheid           -447,0 0,0 0,0 0,4 -446,6 -450,9 0,0 0,0 0,4 -450,6 -460,5 0,0 0,0 0,4 -460,2 -529,9 0,0 23,3 0,4 -506,3

4750    Andere Uitgaven             -13,0 3,9 -10,2 -24,1 -43,5 -63,4 -1,5 -12,6 2,6 -74,9 -63,3 -1,5 -0,4 2,6 -62,6 -58,5 -1,4 0,7 2,6 -56,7

4909    Verwerving Nonfinciele Activa -270,4 0,0 70,2 -60,5 -260,8 -268,2 0,0 59,6 -124,8 -333,5 -156,3 0,0 -72,7 -125,0 -354,0 -131,1 0,0 -79,4 -125,8 -336,4

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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5100    Belastingen                 1.423,9 -5,4 7,6 0,0 1.426,1 1.467,3 0,0 23,9 0,0 1.491,2 1.481,1 0,0 23,2 0,0 1.504,3 1.553,0 0,0 -0,4 0,0 1.552,6

5200    Sociale Voorzieningen 2,3 0,0 0,0 0,0 2,3 2,3 0,0 0,0 0,0 2,3 2,3 0,0 0,0 0,0 2,3 2,3 0,0 0,0 0,0 2,3

5300    Schenkingen & Subsidies     18,7 0,0 0,0 0,0 18,7 18,7 0,0 0,0 0,0 18,7 18,7 0,0 0,0 0,0 18,7 18,7 0,0 0,0 0,0 18,7

5400    Andere Inkomsten            173,3 0,0 0,0 36,5 209,8 179,3 0,0 0,0 1,4 180,8 190,3 0,0 0,0 1,4 191,7 200,5 0,0 0,0 0,8 201,3

5909    Non Financiele Activa       270,4 0,0 0,0 0,0 270,4 268,2 0,0 0,0 0,0 268,2 156,3 0,0 0,0 0,0 156,3 131,1 0,0 0,0 0,0 131,1

5929    Financiering 0,0 0,0 -70,2 0,0 -70,2 0,0 0,0 -59,6 434,6 375,0 0,0 0,0 72,7 0,0 72,7 0,0 0,0 79,4 0,0 79,4

Totaal 0 0 0 -61 -60 0 0 0 311 311 0 0 0 -124 -124 0 0 0 -126 -126

Tabel 17

2013 2014 2015 2016

2013 2014 2015 2016

2013 2014 2015 2016
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Bijlage 

 

Tabel 1. Mutatie op Recapitulatie 
Omschrijving 2012 2013 2014 2015 2016 

Baten       

Saldo Gewone dienst - - 0,7 0,7 0,1 

Baten - 36,5 1,4 1,4 0,8 
Lasten - 36,5 0,7 0,7 0,7 
        

Saldo Kapitaaldienst - -60,5 309,8 -125,0 -125,8 

Baten - - 434,6 - - 

Lasten - 60,5 124,8 125,0 125,8 

        
Begrotingssaldo -   -60,5 310,5 -124,3 -125,7 

Saldo      

 

 
 
Tabel 2. Recapitulatie Begroting 2013 inclusief suppletoire begrotingen 

 
 

Omschrijving B2012 P2012 2013 2014 2015 2016 

Baten        

Saldo Gewone 

dienst 

-49,8 -73,1 - 0,7 0,7 0,1 

Baten 1.742,1 1670,4 1.656,8 1.693,0 1.717,0 1.774,9 

Lasten 1.791,9 1743,5 1.656,8 1.692,3 1.716,3 1.774,8 

         

Saldo 
Kapitaaldienst 

-8,8 35,1 -60,5 309,8 97,9 -125,8 

Baten 44,5 96,3 200,3 643,3 229,0 210,5 

Lasten 53,3 61,2 260,8 333,5 131,1 336,4 

         

Begrotingssaldo -58,6 -38,0 -60,5 310,5 98,6 -125,7 

Saldo       
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Tabel 3. Mutatie op Recapitulatie 

Omschrijving   2012 2013 2014 2015 2016 

         

Saldo Gewone dienst exclusief 
interestlasten 

- 0,0 0,7 0,7 0,1 

Investeringen en 
vermogensoverdrachten 

 

- 60,5 124,8 125,0 125,8 

Afschrijvingen  - - - - - 

         

Primair saldo (+overschot/-
tekort) 

- -60,5 -124,1 -124,3 -125,7 

        

Rentelasten  - - - -  - 

        

Globaal saldo/ 
Financieringssaldo voor 
aflossingen (+overschot/-
tekort) 

- -60,5 -124,1 -124,3 -125,7 

       

Aflossing op opgenomen 
leningen 

- - - - - 

Terug te ontvangen aflossingen 
op uitgegeven leningen 

- - - - - 

        

Financieringsbehoefte - 60,5 124,1 124,3 125,7 

        

 

 
 
Tabel 4. Economische grootheden 
 2013 2014 2015 2016 
     
Reële economische groei -1,7 -0,3 1,5 2,0 

Inflatie 2,4 2,1 2,1 2,1 

Nominale rente op 5 jaar overheidsobligaties 3,5 3,5 3,5 3,5 
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Tabel 5. Mutatie op Gewone Dienst 
Omschrijving 2012 2013 2014 2015 2016 

       
Baten - 36,5 1,4 1,4 0,8 

Belastingopbrengsten - 0,0 0,0 0,0 0,0 

Niet-belastingopbrengsten - 36,5 1,4 1,4 0,8 
       

Lasten - 36,5 0,7 0,7 0,7 

Beloning van personeel - 1,1 -0,7 -0,7 -0,7 

Verbruik goederen en diensten - 4,1 2,7 2,7 2,7 

Afschrijving vaste activa - 0,0 0,0 0,0 0,0 

Interest - 0,0 0,0 0,0 0,0 

Subsidies - 0,3 0,1 0,1 0,1 

Overdrachten - 7,3 1,5 1,5 1,5 

Sociale zekerheid - -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 

Andere uitgaven - -5,4 -2,6 -2,6 -2,6 

Reserveringen - 29,5 0,0 0,0 0,0 

        
Saldo - - 0,7 0,7 0,1 

 

 

Tabel 6. Niet-belastingopbrengsten 
 Omschrijving 2012 2013 2014 2015 2016 

Sociale Voorziening - - - - - 

Schenkingen en subsidies - - - - - 

Andere inkomsten - 36,5 1,4 1,4 0,7 

waarvan: Dividenden - 16,8 - - - 

Agio & and. Rente Inkomsten - - 0,7 0,7 0,1 

Pacht Opbrengsten - - - - - 

Terugvorderingen Onderwijs - - - - - 

Vergunningen teleccomunicatie - 19,0 - - - 

Cassinoheffing en speelvergunning - - - - - 

Andere Opbrengsten - 0,7 0,7 0,7 0,7 

Vrijval van reserves en  

 Voorzieningen 

- - - - - 

Totaal - 36,5 1,4 1,4 0,7 
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Kapitaal Dienst 

 

Tabel 7. Mutatie op Kapitaal Dienst 
  2012 2013 2014 2015 2016 

Lasten - 60,5 124,8 125,8 125,0 

Investeringen en 

vermogensoverdrachten - 60,5 124,8 125,8 125,0 

Aflossing leningen o/g: - - - - - 

- binnenland - - - - - 

- buitenland - - - - - 

Kapitaalverstrekking 

overheidsbedrijven - 

- - - - 

   - - - - 
Baten - - 434,6 - - 

Vrijgekomen middelen uit 
afschrijvingen - 

- - - - 

Aflossing leningen u/g - - - - - 

Nieuwe financiering  - - - - 

   

- 434,6 

 

- - 

Saldo - -60,5 309,8 -125,8 -125,0 

 

 
Tabel 8. Mutatie op Saldo kapitaaldienst (nieuw ziekenhuis) 

 

 

Tabel 9. Bruto schuldpositie 

Omschrijving 2013 2014 2015 2016 

      

Beginstand 1.667,4 1.667,4 2.265,7 2.407,5 

      

Mutatie t.o.v. (t-1) 159,1 598,3 141,7 119,7 

      

Eindstand 1.667,4 2.265,7 2.407,5 2.527,1 

      

 

  2013 2014 2015 2016 Totaal 

  

    
  

Lasten nieuw ziekenhuis 60,5 124,8 125,0 125,8 436,1 
      

- Bouwfonds 60,5 120,9 117,1 117,9 416,3 

-Bouwrente - 4,0 7,9 7,9 19,8 

  
    

  

Baten  nieuw ziekenhuis - 435,3 0,7 0,1 436,1 
      

-Financiering (geldlening) - 434,6 - - 434,6 

-Rente baten - 0,7 0,7 0,1 1,5 

        

Saldo  60,5 -310,5 124,2 125,7 - 
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Tabel 10. Financieringsruimte  

  2013 2014 2015 2016 

       
Rentelastnorm jaar t  108,5 110,4 110,1 111,7 

    

  Rentelasten jaar t 52,4 55,7 60 66,9 

      

Financieringsruimte (in termen 
van rentelasten) 

56,1 55,9 56,7 53,2 

     

 Financieringsruimte 2.411,1 2.453,3 2.446,7 2.482,2 

     

 Financiering (cumulatief) 159,1 757,5 899,2 1.018,9 

     

 Deviatie (+ gunstig / - 
ongunstig) 

2.252,0 1.695,8 1.547,5 1.463,3 

          

 
Tabel 11. Mutaties op de allocatie van de middelen op de 
Kapitaaldienst 
  2012 2013 2014 2015 2016 

Gebouwen                         - 58,2 122,5 123,5 122,7 

Andere Bouwstructuren            - - - - - 

Kantoor Inrichting               - - - - - 

Kantoor Apparatuur               - 2,2 2,2 2,2 2,2 

Transportmiddelen                - 0,1 0,1 0,1 0,1 

Machines&andere Werktuigen       - - - - - 

Gecultiveerde Eigendommen        - - - - - 

Immateriële Vaste Activa  - - - - - 

Gronden & Terreinen              - - - - - 

Ondergrondse Eigendommen         - - - - - 

Totaal - 60,5 124,8 125,8 125,0 

 

Tabel 12. Mutatie op Gewone dienst uitgaven per hoofdstuk 
Hoofdstuk 2012 2013 

   
Staatsorganen en overige algemene organen - 0,1 

Ministerie van Algemene zaken - 0,6 

Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening - - 

Ministerie van Justitie - 2,7 

Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning - - 

Ministerie van Economische Ontwikkeling - 0,2 

Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en 

Sport 
- 7,6 

Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn - - 

Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur - 0,5 

Ministerie van Financiën - 24,8 

     
Totaal  - 36,5 
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Tabel 13  Mutatie op Gecorrigeerde Gewone dienst uitgaven per 

hoofdstuk 

Hoofdstuk 2012 2013 

   
Staatsorganen en overige algemene organen - 0,1 

Ministerie van Algemene zaken - 0,6 

Ministerie van Bestuurlijke Planning en Dienstverlening - - 

Ministerie van Justitie - 2,7 

Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning - - 

Ministerie van Economische Ontwikkeling - 0,2 

Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport - 7,6 

Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn - - 

Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur - 0,5 

Ministerie van Financiën - 0,5 

Totaal  - 12,3 

 

 

 

Tabel 14. Mutaties op de Kapitaaldienst uitgaven per hoofdstuk 
Hoofdstuk 2012 2013 

   
Staatsorganen en overige algemene organen - - 

Ministerie van Algemene zaken - 0,3 

Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening - 0,3 

Ministerie van Justitie - - 

Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning - - 

Ministerie van Economische Ontwikkeling - - 

Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport - - 

Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn - - 

Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur - 60,5 

Ministerie van Financiën - -0,7 

     
Totaal  - 60,5 
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Tabel 15. Mutaties op de gecorrigeerde Kapitaaldienst uitgaven per 

hoofdstuk 

 

Hoofdstuk 2012 2013 

   
Staatsorganen en overige algemene organen - - 

Ministerie van Algemene zaken - 0,3 

Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening - 0,3 

Ministerie van Justitie - - 

Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning - - 

Ministerie van Economische Ontwikkeling - - 

Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport - - 

Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn - - 

Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur - 60,5 

Ministerie van Financiën - 1,1 

     
Totaal  - 62,3 

 



 
 
 
 
 
 

Gegeven te Willemstad, 
 
 
 
 
 
 
De Minister van Financiën, 
   
 
 
 
 
                

,  
                  
 
 




