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Inleiding 

De onderhavige landsverordening strekt tot wijziging van de Landsverordening 

van de 23ste december 2013 tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor 

het dienstjaar 2014. 

 

In het onderhavige ontwerp wordt de Landsverordening tot vaststelling van de 

Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2014 gewijzigd teneinde de 

wijziging van de begroting van het land voor het dienstjaar 2014 bij 

landsverordening, met inachtneming van artikel 46 van de Landsverordening 

comptabiliteit 2010, vast te stellen. 

 

 

Verder wordt de verhoging van de financiering van het nieuwe ziekenhuis  

meerjarig geregeld in het onderhavige ontwerp. Anders dan verondersteld was 

in de begroting 2014, zal de overheid voor 100% een beroep doen op de 

kapitaalmarkt ter financiering van het nieuwe ziekenhuis. 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 leningkosten te minimaliseren. 

 

Advies Raad van Advies  

De Raad van Advies van Advies heeft bij brief van 14 mei 2014, met nummer 

RvA no. RA/13-14-LV, advies uitgebracht over de onderhavige 

landsverordening. Hieronder wordt op dit advies ingegaan, waarbij de 

structuur van dat advies wordt aangehouden.  

 

De Raad van Advies is zich bewust van de inspanningen van de Regering om 

de kwaliteit van de toelichtingen op de begrotingen te verbeteren. In het licht 

daarvan beveelt voormelde raad bijzondere aandacht te schenken aan het 

duidelijker in beeld brengen van de beleidsvoornemens die zijn opgenomen in 

de Algemene Beschouwingen bij de onderhavige landsverordening. Volgens 

voormelde raad houdt dat in dat de Regering niet alleen het beleidsvoornemen 

duidelijk formuleert maar ook aangeeft welke activiteiten verricht worden om 

dat voornemen te realiseren en welke meetbare resultaten gedurende en na 
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het hele traject worden verwacht. Daarnaast houdt dit volgens voormelde raad 

in dat het beleidsvoornemen wordt gerelateerd aan de begrote bedragen voor 

het betrokken dienstjaar en/of de daaropvolgende dienstjaren en aan een 

tijdsplanning voor de realisering daarvan.  

 

De Raad van Advies illustreert dit aan de hand van een aantal voorbeelden 

waarbij volgens voormelde raad in mindere mate wordt voldaan aan de 

vereisten, genoemd in de artikelen 2 en 14 van de Landsverordening 

comptabiliteit 2010. 

 

a. Honderd procent overheidsfinanciering van het nieuwe ziekenhuis, 

Hospital Nobo Otrobanda 

De Raad van Advies geeft aan dat het haar bekend is dat de Regering een 

businesscase voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis heeft doen voorbereiden 

en deze door terzake deskundigen heeft laten toetsen. Mede gelet op de 

omvang van het bedrag dat met de financiering van de bouw van het nieuwe 

ziekenhuis is gemoeid en waarvoor de goedkeuring van de Staten wordt 

verzocht, adviseert voormelde raad om in de toelichting een korte uiteenzetting 

van de businesscase te geven waaruit in ieder geval blijkt dat het geleende 

bedrag voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis terugbetaald kan worden. 

Daarnaast is het aanbevelingswaardig dat de Regering de resultaten van de 

door terzake deskundigen verrichte toetsing van de businesscase voor de bouw 

van het nieuwe ziekenhuis, voor zover van toepassing, in de memorie van 

toelichting vermeldt. Volgens voormelde raad zal het vorenstaande de 

inzichtelijkheid van de onderhavige landsverordening ten goede komen. De 

Raad van Advies adviseert de Regering de memorie van toelichting met 

inachtneming van het bovenstaande aan te vullen. 

Voorts blijkt volgens de Raad van Advies uit de laatste tabel op pagina 13 van 

de Algemene Beschouwingen dat de nieuwe totale financiering van de bouw 

van het nieuwe ziekenhuis NAf 436,1 miljoen bedraagt. Voormelde raad 

constateert dat dit bedrag hoger is dan het bedrag dat oorspronkelijk voor de 

bouw was geraamd en vermeld in de Begroting voor het dienstjaar 2013, te 

weten circa NAf 400 miljoen. Voormelde raad merkt op dat de memorie van 

toelichting niet inzichtelijk maakt uit welke componenten de meerkosten van 

circa NAf 36 miljoen bestaan. De Raad van Advies adviseert de Regering in de 

memorie van toelichting op het bovenstaande in te gaan.  
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De Regering merkt hierover het volgende op. Vanwege de verplaatsing van het 

ziekenhuis naar Otrobanda zijn de noodzakelijke aanpassingen gedaan aan de 

businesscase. Allereerst werden de investeringsbedragen aangepast aan de 

nieuwe locatie. Voorts werd de bouwrente gekapitaliseerd; aanvankelijk zou de 

bouwrente door de overheid worden betaald. Verder werd uitgegaan van een 

financiering van 30% privaat geld, 70% via een obligatielening. 

 

De SOAB heeft in oktober 2013, in opdracht van het Ministerie van Financiën 

onderzoek gedaan naar de wijzigingen van de investeringsbedragen van het 

bouwfonds en de impact op de exploitatiebegroting.  

 

De SOAB concludeerde dat het investeringsbedrag van NAf 400 miljoen 

aanvaardbaar is uit een oogpunt van een sluitende exploitatie van het nieuwe 

ziekenhuis gedurende de periode 2017-2032 en voorts dat een 

efficiencybesparing in de exploitatie van het nieuwe ziekenhuis van structureel 

NAf 2 miljoen mogelijk is.  

 

Recente wijzigingen 

De overheid heeft intussen besloten het nieuwe ziekenhuis volledig met een 

obligatielening te financieren. Het ziekenhuis profiteert hierdoor van een lager 

rentepercentage van 2,85%. Een lager rentepercentage leidt tot minder 

rentelasten. Deze aanpassing heeft een positief effect op de business case.  

 

De gewijzigde business case zoals getoetst door de SOAB in oktober 2013, ging 

ervan uit dat in 2014 40% van de bouwsom geïnvesteerd zou worden, in 2015 

30% en in 2016 30%. De bouwinvesteringen zijn inmiddels in afstemming met 

het consortium aangepast aan de realiteit. Hierdoor valt de gekapitaliseerde 

bouwrente iets lager uit dan eerder geraamd. Deze aanpassing heeft een 

positief effect op de business case.  

 

In de afgelopen maanden is een duidelijker beeld ontstaan over twee 

kostenposten die voorwaardelijk zijn om tot een nieuw ziekenhuis te komen: 1) 

de kosten van de grond en de benodigde daarmee samenhangende 

werkzaamheden en 2) de kosten voor de transitie van Sehos naar het nieuwe 

ziekenhuis. 
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De transitiekosten werden aanvankelijk geschat op circa NAf 15 miljoen. 

Inmiddels is duidelijk geworden dat er sprake is van fors ‘’achterstallig 

onderhoud’’ ten aanzien van het vakinhoudelijke kennisniveau van het huidige 

SEHOS-personeel. In het transitieplan is derhalve een onvermijdelijke 

inhaalslag  opgenomen. Circa de helft van de geraamde trainings- en 

opleidingsuren worden besteed aan het op niveau brengen van 

vakinhoudelijke kennis. Dit achterstallige onderhoud vertegenwoordigt een 

additioneel bedrag van circa NAf 4,5 miljoen.  

 

De grond en transitiekosten worden gemaakt ten behoeve van het 

ziekenhuisproject. Het is logisch dat deze uit de business case gefinancierd 

worden, tenzij dit het doel om een duurzaam operationeel ziekenhuis tot stand 

te brengen belemmert, wat niet het geval is.  

 

Deze additionele kostenposten hebben een negatief effect op de business- case, 

omdat extra rente- en (gedeeltelijk) aflossingslasten ontstaan. De volledige 

kapitaalbehoefte van het Land ten behoeve van het nieuwe ziekenhuis (direct 

en omgeving) bedraagt circa NAf 434.114.000. In de onderhavige 

landsverordening wordt uitgegaan van NAf 436,1 miljoen. Het verschil 

bedraagt een post Onvoorzien van NAf 2,0 miljoen. 

 

 

Conclusie: Door de daling in de rentelasten naar 2,85% en een bijgesteld ritme 

van de bouwinvesteringen is in de business case van het ziekenhuis enige 

ruimte ontstaan om additionele  investeringen te bekostigen, zonder het doel – 

het tot stand brengen van een duurzaam operationeel ziekenhuis - te 
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belemmeren. Als gevolg van de additionele investeringen en lasten uit de 

erfpacht, zal het duurzame break-even-point twee jaar later worden bereikt. In 

de periode tot het break-even-jaar zal dan ook dezelfde cumulatieve winst 

behaald kunnen worden als in de vorige (laatstelijk door SOAB getoetste) 

versie van de businesscase. 

 

 

 

b. Het One Laptop per Child - project  

De Raad van Advies juicht het toe dat de Regering wil overgaan op een 

modernere leermethode, maar acht de toelichting hierop in de Algemene 

Beschouwingen als zeer summier, vooral gezien het daarmee gemoeide 

substantiële bedrag. Hierdoor blijven het OLPC-project en de implementatie en 

doelstellingen daarvan in zijn geheel onduidelijk. Uit de media heeft voormelde 

raad begrepen dat in 2013 via het participatieprogramma van de United 

Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) financiering 

beschikbaar werd gesteld voor een conferentie over ICT en educatie en ook 

voor de productie van digitaal materiaal (educatieve software) in het 

Papiaments. Tegen deze achtergrond vraagt voormelde raad zich af hoe dit 

project past binnen het overheidsbeleid en waaruit het begrote bedrag van NAf 

19,5 miljoen is samengesteld. Daarnaast rijst de vraag of de laptops 

afhankelijk van het doel waarvoor ze zullen worden gebruikt wel passend zijn 

voor de doelgroep.  

 

Verder is het voor de Raad van Advies niet duidelijk of de leerlingen van alle 

scholen en van alle klassen voor een laptop in aanmerking zullen komen. De 

vraag wordt tevens gesteld of de Regering rekening heeft gehouden met de 

financiële risico’s in het geval de leerlingen de laptops mee naar huis nemen, 

alsook met de operationele kosten die het project met zich meebrengt, zoals 

het laten installeren van draadloze internetverbindingen en het onderhoud en 

de reparatie van de laptops. Verder is een nadere toelichting gewenst over hoe 

de invoering van deze laptops zal plaatsvinden binnen het totale 

onderwijsprogramma en de ondersteuning hiervan.  

 

De Raad van Advies adviseert de Regering om de memorie van toelichting aan 

te vullen met inachtneming van het bovenstaande. 



Algemene Beschouwing-8 
 

 

• De Regering merkt hierover het volgende op. De conferentie ICT & 

Education, gefinancierd door UNESCO, had als voornaamste doel het 

opwaarderen van de kennis over digitale leermiddelen van alle leerkrachten 

en docenten op Curaçao. Daarnaast waren er sessies voor niet-

onderwijzend personeel en voor management (van schoolhoofd tot 

Ministerie). Een ander doel was het produceren van leermiddelen in het 

Papiaments door middel van vertaling. Dit doel werd bereikt door het 

vertalen van de educatieve software 'Sugar' die op PC's gebruikt kan 

worden en ook de basis software van de OLPC laptop/tablet is.  

 

• In een digitaliseringsproject gaat het niet alleen om het uitdelen en 

installeren van hardware (zoals draadloze verbindingen en laptop/tablets) 

maar zeer zeker ook om de beschikbaarheid van digitale leermiddelen. Er 

zijn reeds veel digitale leermiddelen voorhanden, zoals de Nederlandse 

rekenmethode 'Alles Telt' die enige jaren geleden door de overheid 

aangeschaft is. Doordat de kinderen en de leerkrachten niet of nauwelijks 

over digitale tools (digiborden, laptops/tablets) beschikken, wordt deze 

methode nauwelijks of niet gebruikt (bij de DOS-scholen). Echter, doordat 

de instructietaal voor een groot aantal leerlingen Papiaments is, is er ook 

behoefte aan Papiamentstalige educatieve software. Dit kan in sommige 

gevallen bereikt worden door het vertalen van deze software. Er is echter 

nog een aspect, dat van de 'cultural image'. Dat wil zeggen dat er weinig tot 

geen leermiddelen beschikbaar zijn waar de cultuur en geschiedenis van 

het eiland een belangrijke factor is, of waar vanuit een caribisch perspectief 

naar zaken gekeken wordt. Denk hierbij vooral aan geschiedenis, 

aardrijkskunde, mens & maatschappij, maar ook aan beeldmateriaal bij 

lezen en rekenen. 

 

• Het OLPC project bestaat uit 5 'pijlers' of deelgebieden. Slechts één gebied 

daarvan bestaat uit het verstrekken van een laptop/device aan alle 

kinderen in het FO en SO. Dit gebeurt echter niet in één keer maar 

verspreid over 4 jaren. Na 4 jaren heeft ieder kind een 'Learning Tool'. Na 

de eerste 4 jaren worden voor de ongeveer 3.000 'instromers' elk jaar, 

nieuwe laptop/devices gekocht. Het bedrag hiervoor komt op de jaarlijkse 

begroting. Aangezien er nu ongeveer 18.000 kinderen in het FO/SO zitten, 
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en er wordt uitgegaan van een laptop/device van ongeveer USD 235 per 

stuk, komt dit in de eerste 4 jaren neer op ongeveer NAf 8 miljoen. Elk 

volgend begrotingsjaar is er ongeveer NAf 1 miljoen nodig voor de 

aanvulling van nieuwe laptop/devices voor nieuwe leerlingen. 

 

  Een andere pijler is de versterking van de infrastructuur op de DOS-

scholen en de scholen van Advent, EBG, SCONS en SKAI. Deze scholen 

liggen ver achter qua infrastructuur op de RK en VPCO scholen. Een extra 

inspanning is gerechtvaardigd. Denk hierbij aan aansluiting op internet, 

Wifi in elke klas, digborden en dergelijke. Hierbij hoort ook beveiliging, 

upgrading van electriciteitscapaciteit en dergelijke. Denk ook aan 

apparatuur die wel geleverd is vanuit donaties, projecten of 

overheidsgelden, die echter niet functioneren of ingezet worden. Het gaat 

hier om ongeveer 25 scholen waarvoor NAf 3 miljoen is uitgetrokken. 

 

  Bovenstaande twee pijlers moeten er voor zorgen dat kinderen over digitale 

tools beschikken, echter tegelijkertijd worden er digitale leermiddelen 

ontwikkeld, aangeschaft, gebruikt, verbeterd en/of vertaald. Een deel van 

het leermateriaal wordt in het Papiaments gemaakt en met culturele 

aansluiting. Hiervoor is in 4 jaren NAf 6,5 miljoen gereserveerd.  

  

  Motivatie ontbreekt vaak. Zelfs als de digitale middelen er zijn. Motivatie 

kan versterkt worden door trainingen, workshops, en dergelijke, maar veel 

meer nog door het met elkaar delen van ervaringen. Deze 'gemeenschap' 

van leerkrachten wordt gestimuleerd door regelmatig conferenties, 

seminaris, mini-conferenties, digilesweekenden en zo voort te houden. Hier 

wordt heel bewust gekozen om leerkrachten die reeds wat verder en 

enthousiast zijn, te belonen om hun kennis aan hun collega's over te 

brengen.  

  

  Voor het meten en wetenschappelijk onderzoeken van de resultaten (NAf 

125.000 per jaar) zal binnen de begroting van OWCS naar financiële ruimte 

worden gezocht. Voor de voorbereidings/projectwerkgroep die gedurende 4 

jaar actief zal zijn, is NAf 1,5 miljoen uitgetrokken. 
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Samenvattend: 

laptop/device voor alle kinderen in FO/SO:  NAf    8 miljoen 

versterking infrastructuur     NAf    3 miljoen 

digitale leermiddelen/papiaments   NAf    5 miljoen 

voorbereidingskosten        NAf 1,5 miljoen 

deskundigheidsbevordering      NAf 1,5 miljoen 

onderzoek/resultaten       P.M. 

 

Totaal       NAf 19 miljoen 

 

• Welke latop/device past bij de doelgroep? 

  We spreken hier over kinderen van 4 tot 12 jaar (soms tot 14 jaar), van 

kinderen binnen het speciaal onderwijs en van alle nationaliteiten, 

intelligentieniveaus en religies, en van arme en rijke kinderen. Het 

lesmateriaal en hoe er in de les mee omgegaan wordt zal een belangrijke 

factor zijn tot het succes van een dergelijk project.  

 

  Gelukkig zijn er al vele voorbeelden. Op ons eigen eiland beschikken we 

over een iPad klas (bij een internationale school), een Windows Tablet klas 

(bij een nederlandse school), een OLPC laptop klas (sinds 2010, Prins 

Bernhard School). In het buitenland kunnen we verschillende projecten 

aanwijzen zoals de Maurice de Hond scholen. Het OLPC project in 

Uruguay, waarbij 100% van de kinderen een OLPC laptop hebben, blijkt 

succesvol, maar leert ons ook valkuilen en hoe die te voorkomen. 

 

  Gelet moet worden op robuustheid (in verband met laten vallen, krassen, 

en dergelijke). Ook moeten de apparaten lokaal op het eiland te repareren 

zijn. De apparaten moeten lang meegaan.  

 

Voorop staat: wordt het kind er beter van, kan het kind omgaan met de 

hardware en software, en is er software beschikbaar voor dit  specifieke 

apparaat. Hoewel speciale reken- en taalmethoders, die uit Nederland 

worden geïmporteerd, vergezeld gaan van hoge licentiekosten, hoeft andere 

software niet extra geld te kosten. Devices waarbij ook nog per jaar per 

kind een licentiebedrag betaald moet worden maken de invoering van een 

Learning Tool voor ieder kind vrijwel onmogelijk. Het ontwikkelen van eigen 
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software of het gebruiken en verbeteren van bestaande software levert 

tevens een aantal banen voor hoger opgeleiden en creatieven op 

(kenniseconomie). 

 

• Laptops/devices mee naar huis nemen? 

Men is geneigd te denken dat deze apparaten dan direct zullen verdwijnen 

richting de zwarte markt. Technische beveiliging (device werkt niet meer 

indien gestolen) kan helpen dit probleem te mitigeren; meer nog zal een 

soort erantwoordelijkheidsgevoel bij kinderen en ouders onderdeel moeten 

zijn van de invoering. Men kan dan denken aan dat de laptop pas mee naar 

huis mag als aan een aantal voorwaarden is voldaan, of een aantal 

opdrachten met ouder(s) en/of kind doorlopen zijn. 

 

• onderhoud en reparatie. 

Allereerst, het gekozen apparaat moet in aanmerking komen voor reparatie. 

Apparaten die verzegeld zijn of alleen met heel hoogwaardig gereedschap 

geopend en gerepareerd kan worden, zullen in praktijk altijd in het 

buitenland geserviced moeten worden. Dat is duur (verzendkosten) en 

duurt lang (kind kan langere tijd geen apparaat gebruiken). 

 

In dit verband is het interessant te noemen dat in de OLPC projecten in 

Peru, Uruguay, Jamaica, Australië en andere landen, het opzetten van een 

reparatiecentrum onderdeel van het project is. In feite, worden er kinderen 

van zo'n 10 jaar of ouder ingezet om deze laptop/tablets te repareren. 

Daarbij leren zij vliegensvlug de werking van verschillende onderdelen, hoe 

het geheel samen hangt, en raken voorgoed hun angst voor het inwendige 

van de apparaten die ons omringen kwijt. Ook het installeren van een 

upgrade van de software wordt door speciaal uitgekozen leerlingen gedaan.  

 

• invoering 

Na een gedegen voorbereiding, het kiezen van de latop/device voor de 

doelgroep(en), en nadat er al een inventarisatie is van de bestaande digitale 

leermiddelen, worden de Learning Tools ingevoerd in groep 1 en groep 5, bij 

alle schoolbesturen die voldoen aan de voorwaarden (zoals het op orde 

hebben van de organisatie). 
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Het jaar daarop in groep 2 en groep 6. In het derde jaar groep 3/7 en het 

laatste jaar groep 4/8. 

Tijdens het jaar wordt veel aandacht besteed aan het daadwerkelijk 

gebruik in de klas, en de leerkrachten die het jaar daarop de Learning Tool 

uitgereikt krijgen, gaan gedurende het jaar met hun collega's 

samenwerken. Daardoor wordt kennis geleidelijk overgedragen en is na 4 

jaar elke school geheel voorzien van deze laptop/devices, en is er in 

verschillende graad ervaring bij de leerkrachten. In de daaropvolgende 

jaren krijgen alleen de kinderen van  groep 1 een nieuwe  laptop. De laptop 

blijft van groep 1 tot en met groep 8 bij de leerling. 

 

De Digitalisering van het onderwijs is een zeer uitdagende onderneming. Toch 

kan door goede planning, goede financiële bewaking, korte beslisprocedures en 

veel ruggespraak met het onderwijsveld, in een aantal jaren een omslag 

gemaakt worden in de manier waarop onderwijs genoten wordt op Curaçao. 

Het lange termijn effect daarvan kan en zal zijn dat de in Curaçao opgegroeide 

kinderen een voorsprong krijgen op kinderen uit de regio, en meer 

gelijkwaardig in ontwikkeling zullen zijn met de kinderen uit de 

rijkere/westers landen. Uitendelijk zal de digitalisering ook door moeten 

dringen in het voortgezet onderwijs en met name ook in de LOFO, die 

leerkrachten opleidt. Het LOFO zou een bolwerk moeten zijn van innovatieve 

digitale leermiddelen, zodat de leerkrachten de school ingaan met extra bagage 

om van de digitalisering een succes te maken. 

 

 

c. Mutaties op de kapitaaldienst 

De Raad van Advies maakt op dat de voorgestelde begrotingswijziging op de 

kapitaaldienst van het Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening 

(pagina 5 van de Algemene Beschouwingen) onder andere betrekking heeft op 

het stelsel van basisregistratie, het SNA project, de aanschaf van tablets en de 

aanschaf van kantoorapparatuur. Uit de memorie van toelichting kan de Raad 

van Advies echter niet opmaken wat het beleid van de is ten aanzien van de 

basisregistratie, wat het SNA project precies inhoudt, en waarvoor de aanschaf 

van tablets dienen.  

De Raad adviseert de regering de memorie van toelichting  aan te passen met 

inachtneming van het bovenstaande.  
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De Regering merkt hierover het volgende op. 

 

• Stelsel van Basisregisters 

  Het programma Inrichting Stelsel basisregistraties beoogt de realisatie van 

een 9-tal authentieke basisregisters en elektronische gegevensuitwisseling 

van veelgebruikte basisgegevens tussen de diensten en met overige 

belanghebbende organisaties zowel binnen als buiten de overheid. 

 

  Op 20 juli 2011 is de Raad van Ministers akkoord gegaan met de 

beleidsnota Basisregistraties en de projectorganisatie voor dit programma. 

Met het accorderen hiervan slaat de overheid de weg in van eenmalige 

gegevens verstrekking en meerdere gebruik, waarbij de werkprocessen van 

de overheid zullen verbeteren. Het geheel leidt tot onder andere 

vermindering van de administratieve lastendruk, kostenbesparing en 

beperking van fraude. Dit programma wordt uitgevoerd binnen het kader 

van een geïntegreerd informatievoorzieningenbeleid voor de overheid. 

   

  In 2014 wordt de realisatie en koppeling van 2 additionele basisregister en 

minstens 4 afnemers binnen de overheid met het verzochte budget op de 

kapitaaldienst gerealiseerd. Dit is de uitvoer van een deel van fase 2 van 

het project. Fase 2 beslaat een periode van 3 jaar. Fase 1 wordt per 30 juni 

2014 afgerond. Fase 1 is gefinancierd uit SONA fondsen. 

   

• System of national accounts 2008 

  Het budget op de kapitaaldienst voor de implementatie van een nieuwe 

nationale rekeningsysteem SNA 2008 is nodig omdat het oude systeem van 

1993 niet meer aan de internationale eisen en richtlijnen voldoet. Het 

betreft de tweede fase van het project dat in 2013 is gestart. Het invoeren 

van dit systeem zorgt voor een efficiëntere opstelling van de nationale 

rekeningen. Rapportages worden hierdoor verbeterd.  

  

  Uit de terms of reference van het project kan de volgende componenten 

worden aangevoerd om het verzochte budget te verantwoorden: 

 

  The following main outputs are expected after completion of the project: 
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  Annual National Accounts: 

• Improved methodology for the compilation of the Annual GDP 

(Production, Expenditure and Income Method) according to the 

concepts and definitions of the SNA 2008; 

• Improved methodology for the estimation of change in inventories, 

Gross Fixed Capital Formation (GFCF), by industry and type of asset 

and for Non Profit Institutions Serving House Holds (NPISH's); 

• Estimated annual data of GDP at current and constant prices 

(production and expenditure approach); 

• Estimated annual data of GDP by industry and by institutional 

sector accounts for government and financial corporation sectors, 

for non-financial corporations and for households units sectors 

published (recent years); 

• Improved and updated set of the sequence accounts for the 

institutional sectors published (recent years); 

• Estimated data for national saving, net lending/borrowing, 

disposable income published (recent years); 

• Improved and updated national accounts classifications codes;   

• Estimated data of the non-observed economy; 

• Developed methodology for the compilation of Supply-Use Tables 

(SUT) and data needs; 

• Estimated annual data of the Supply - Use tables published (recent 

years).  

 

  Quarterly National Accounts: 

• Set up methodology for the compilation of the Quarterly GDP 

(Production, Expenditure and Income Method); 

• Estimated quarterly data of GDP by industrial sectors published 

(recent years).  

  Training:  

• Assist in the capacity building activities at the CBS. The personnel 

of the economic division is trained in the definitions and concepts of 

the SNA 2008, and should be able to compile the National Accounts 

according to the SNA 2008.    
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  Software: 

• Provide recommendations for an adequate and functional national 

accounts software for the CBS according to SNA 2008.  

• Assist in the implementation of the national accounts software. At 

the end of the project, an efficient and user-friendly national 

accounts software should be in place.  

• The national accounts software should be able to: 

o make use of a data-module input,  

o create a database with historic data, 

o produce worktables to analyze datasets of the different 

institutional sectors (the reconciliation process), 

o generate Supply and Use Tables, Integrated Economic 

Accounts, Quarterly GDP tables, and customized publication 

tables (please refer to CBS national accounts publications).  

o be customized to requested outputs (open-source system 

software). 

o allow multi-users to access and process data.  

o include security features, no changes can be made in the 

software or data without the proper administrator rights.   

o include checks and balances in the data processing features 

of the software. 

 

• Aanschaf van tablets 

  Het Centraal Bureau voor de Statistiek moet werken volgens de moderne 

methodes en technieken en is bezig met een inhaalslag hiertoe. Binnen dit 

kader heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek in oktober 2013 een 

pilot uitgevoerd bij de uitvoering van zijn jaarlijkse 

arbeidskrachtenonderzoek. Het betrof het gebruik van tablets bij 

datacollectie en verwerking van gegevens. Het opgevoerde budget op de 

kapitaaldienst is nodig om de rest van de tablets die benodigd zijn voor 

onderzoeken aan te schaffen. Het Arbeidskrachtenonderzoek en 

daaropvolgende onderzoeken vereisen meer tablets aangezien verschillende 

onderzoeken simultaan dienen te verlopen en dus het al aangeschafte 

aantal niet genoeg is.  
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Verder constateert de Raad van Advies dat mutaties op de kapitaaldienst van 

diverse ministeries worden verricht onder meer ten behoeve van de vervanging 

van leaseauto’s door eigen auto’s. Uit de memorie van toelichting kan de Raad 

van Advies niet afleiden welke overwegingen ten grondslag hebben gelegen aan 

deze beleidswijziging. De Raad van Advies adviseert de Regering om de 

memorie van toelichting aan te vullen met inachtneming van het 

bovenstaande. 

 

De Regering merkt hierover het volgende op. Gezien de gestegen kosten om 

wagens te leasen is de Regering tot de conclusie gekomen dat de aanschaf 

uiteindelijk in de loop der tijd goedkoper is. De randvoorwaarden hiervoor zijn 

wel, dat er regelmatig onderhoud van de wagens moet worden gepleegd en dat 

er tijdig gezorgd zal moeten worden voor vervanging van deze wagens. Hierbij 

moet rekening worden gehouden met hun economische afschrijvingsduur. Zo 

zal een politiewagen die bijna 24 uur per dag gebruikt wordt eerder moeten 

worden vervangen. Daarnaast ziet de Regering hiermee toe op de ontlasting 

van de Gewone dienst, doordat de aanschaf van wagens een investering is, in 

tegenstelling tot de lease die op de gewone dienst drukt. 

 

Met de opmerking van wetstechnische en redactionele aard is rekening 

gehouden. 

 

 

 

Advies College financieel toezicht 

Het College financieel toezicht heeft bij brief van 9 mei 2014 (Cft 201400068) 

advies uitgebracht over de onderhavige landsverordening tot wijziging van de 

Landsverordening van de 23ste december 2013 tot vaststelling van de 

Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2014 (Eerste Suppletoire begroting 

2014). Hieronder wordt op dit advies ingegaan, waarbij de structuur van dat 

advies wordt aangehouden. 

 

De Regering verheugt zich met het feit dat het College financieel toezicht van 

oordeel is dat het ontwerp op een heldere manier wordt toegelicht en een 

duidelijk beeld geeft van de mutaties op de begroting. Vergeleken met eerdere 
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adviezen van het College financieel toezicht is er duidelijk een verbetering 

hierin waar te nemen. 

 

Evenwel constateert het College financieel toezicht dat de meerjarige 

sluitendheid van de begroting gevaar loopt vanwege vertragingen in de 

implementatie van enkele maatregelen zoals voorzien waren in de Begroting 

203 op het gebied van personeel, materieel en subsidies en vanwege de 

financiële situatie van enkele overheidsvennootschappen. 

 

De Regering merkt hierover het volgende op. 

 

Saneringspad 

De Regering constateert dat vertragingen zijn ontstaan in de implementatie 

van enkele maatregelen die voorzien waren in de Begroting 2013 op het gebied 

van personeel, materieel en subsidies. Deze moeten structureel een besparing 

opbrengen van circa NAf 130 miljoen. Bijzondere aandacht verdient daarbij het 

traject welk door het Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening 

doorlopen moet worden met betrekking tot de onderhandelingen met de 

vakbonden over het arbeidsvoorwaardenpakket in het overheidsapparaat. De 

Regering heeft intussen besloten de regie op dit traject te verbeteren teneinde 

verdere vertragingen te voorkomen. Met betrekking tot het 

arbeidsvoorwaardenoverleg is intussen een tegenvoorstel van de vakbonden 

ontvangen. Hoewel dit nog niet volledig voldoet aan de noodzakelijke 

bezuinigingen, zijn er wel stappen in de goede richting gezet. De Regering zal 

deze weg blijven bewandelen doch zal, in het algemeen belang, zonodig het 

escalatieproces activeren.  

 

 

Aan de andere kant zijn er ook aspecten waarop de implementatie vooruitloopt 

op de planning. Zo zijn de kwantitatieve doelstellingen voor het aantal 

personeelsleden eind 2014 reeds gerealiseerd, wat de mogelijkheid schept om 

te investeren in de kwaliteit van het overheidsapparaat. 

 

In dit kader heeft de Regering intussen in mei 2014 een concrete 

instroomplanning voor 2014 onder de nodige randvoorwaarden vastgesteld. 

Hierdoor wordt bereikt dat de kosten van de ambtelijke bezetting dit jaar 
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binnen de begrotingskaders blijven, inclusief de stelpost voor formatiereductie 

voor 2014. 

 

In augustus 2014 zal het meerjarenperspectief voor de instroom en uitstroom 

voor de periode tot en met 2017 worden vastgesteld. Op deze manier denkt de 

Regering invulling te geven aan dit belangrijk onderdeel van het saneringspad, 

namelijk een kleiner en efficiëntere overheid. 

 

 

De exercitie in de materiële lasten, alsook met betrekking tot de subsidies, is 

een traject welk afhankelijk is van de implementatie van diverse beslissingen 

welke reeds door de Regering zijn genomen. De materiële kosten van het 

saneringspad worden vooral ingevuld door het plan voor centrale huisvesting 

en de nieuwe opzet van centrale inkoop. Het plan voor de centrale huisvesting 

wordt in dit stadium afgestemd op de nieuwe invulling van het 

overheidsapparaat, waardoor verwacht wordt dat dit traject in augustus 2014 

concrete vormen zal aannemen. De besparingen manifesteren zich vervolgens 

gefaseerd in de komende jaren.  

 

Het traject voor de subsidies is inmiddels ook gestart maar bevindt zich niet in 

een startfase. 

 

Overheidsvennootschappen  

Met betrekking tot de overheidsvennootschappen merkt de Regering het 

volgende op. De financiële situatie van meerdere overheidsinstellingen, 

overheidsvennootschappen en door de overheid gesubsidieerde instellingen is 

een punt van zorg. Deze situatie vormt een risico voor de overheidsfinanciën 

en is ook negatief van invloed op de kwaliteit  van de dienstverlening aan de 

gemeenschap, de kostprijs van de dienstverlening aan de gemeenschap, alsook 

op het investeringsklimaat. 

 

Mede door de financieel nopende situatie komt vaak de kwaliteit van de 

dienstverlening aan de gemeenschap onder druk te staan en of leidt dit tot 

hoge kosten voor de gemeenschap. Dit is onder meer zichtbaar in de 

nutsvoorzieningen. De minder kwalitatieve dienstverlening alsook de hoge 

kosten tasten de concurrentiepositie van Curaçao aan. Dit negatieve effect op 
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het investeringsklimaat vertaalt zich in minder economische groei, alsook 

tekorten op de betalingsbalans. 

 

Het Ministerie van Financiën is gestart met de analyse van de financiële 

situatie van de overheidsvennootschappen aan de hand van beschikbare 

jaarrekeningen 2010-2012. Hoewel nog niet alle jaarrekeningen ontvangen 

zijn, kan gesteld worden dat het aantal overheidsvennootschappen met een 

negatieve algemene reserve tussen 2010 en 2012 afneemt van zes naar vijf. De 

overheidsvennootschappen met de grootste negatieve algemene reserve zijn  

nog steeds Aqualectra (NAf -300,9 miljoen in 2010), CDM (NAf -161,5 miljoen 

in 2010) en Nieuwe Post NA /C-Post (NAf -41,7 miljoen in 2011).  

 

Tevens heeft de Regering zich voorgenomen het kader waarbinnen 

overheidsinstellingen, overheidsvennootschappen en door de overheid 

gesubsidieerde instellingen moeten opereren te hervormen en waar nodig te 

reguleren teneinde de kosten voor de gemeenschap te drukken, de kwaliteit 

van de dienstverlening te verbeteren en de risico’s voor de overheidsfinanciën 

te mitigeren. Dit normerend wettelijk kader is in voorbereiding en richt zich op 

het invoeren van algemene regels bij het plaatsten van opdrachten waarbij 

marktwerking en transparantie worden bevorderd, als vehikels om de kosten 

van de dienstverlening te drukken. Daarnaast worden normen ingevoerd voor 

specifieke kostenposten die makkelijk tot onnodige meerkosten alsook 

misbruik kunnen leiden. Tenslotte worden ook richtlijnen ingevoerd voor de 

personeelskosten.  

 

Deze efficiëntieslag zal ruimte creëeren om de kwaliteit van de dienstverlening 

te financieren, alsmede om de financiële situatie van deze entiteiten te 

versterken. Dit vindt plaats door: 

• de bevordering van de marktwerking op de goederen- en dienstenmarkt; 

• de bevordering van de marktwerking op de arbeidsmarkt; 

• wettelijk vereiste om internationaal aanvaarde kwaliteitsnormen te hateren;  

• handhavend toezicht vanuit de overheid. 

 

Specifiek, ten aanzien van Aqualectra zijn belangrijke stappen gezet in het 

financieel verbeteren van de vermogenspositie van Aqualectra. Via 

kapitaalinjecties, de marktconforme aanpassingen van de water en elektra-
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tarieven en het compenseren van Aqualectra voor haar aandeel in CRU, wordt 

verwacht dat de vermogenspositie met bijna NAf 200 miljoen verbetert. Diverse 

exercities vinden nu plaats binnen het bedrijf om de kosten te drukken. 

 

De doorgevoerde liberalisering van de energiemarkt wordt thans geanalyseerd 

teneinde waar nodig het noodzakelijke evenwicht te herstellen, wat positief van 

invloed zal zijn op de vermogenspositie van Aqualectra. Ook heeft de Regering 

besloten Aqualectra actief te steunen in de investeringen in groene energie 

(zonnepanelen), wat de concurrentiepositie van Aqualectra ten goede komt en 

het behoud van de afzetmarkt van Aqualectra ondersteunt. Gestart wordt met 

een injectie van NAf 10 miljoen om zonnepanelen te installeren bij scholen. 

Voorts inventariseert Aqualectra locaties die zich lenen voor efficiënte 

investeringen in zonnepanelen. Hiermee wordt niet alleen de vermogenspositie 

van Aqualectra verbeterd, maar wordt ook verwacht de elektratarieven op 

termijn te kunnen reduceren, wat de gemeenschap en het investeringsklimaat 

ten goede komt. 

 

De saneringsplannen van CDM en C-Post zijn nog niet uitgewerkt. In de 

periodieke rapportages zal aan dit aspect de nodige aandacht worden besteed. 

 

 

 

Op het verzoek van het College financieel toezicht om een geactualiseerde 

businesscase bij de nieuwe financieringstranche en het periodiek rapporteren 

over dit belangrijk project in de uitvoeringsrapportages reageert de Regering 

positief. Met betrekking tot de lening voor het nieuwe ziekenhuis is het, gezien 

het belang en de omvang van dit project, de bedoeling van ed Regering om de 

opbrengsten van de emissie te administreren via een afzonderlijke 

bankrekening.  

 

Met betrekking tot de overige investeringsplannen voor 2014 zal bij de eerste 

volgende emissie van obligaties inzicht worden verschaft in de 

voorbereidingsstatus van elk beleidsvoornemen.  
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MINISTERIE VAN BESTUUR, PLANNING EN DIENSTVERLENING 

 

In het kader van de eerste suppletoire begroting 2014 zijn de volgende 

middelen per functie opgevoerd/afgevoerd: 

Gewone dienst 2014 2015 2016 2017 

01 Bestuurorganen - - - - 

04 Algemeen beheer, bestuur, planning 
en dienstverlening 

733.000 733.000 733.000 733.000 

05 Wachtgelden en pensioenen - - - - 

06 Statistiek - - - - 

08 Overige bestuur, planning, en 
      dienstverlening 

- - - - 

Totaal  733.000 733.000 733.000 733.000 

Kapitaaldienst 2014 2015 2016 2017 

01 Bestuurorganen 88.000 - - - 

04 Algemeen beheer, bestuur, planning 
en dienstverlening 

2.432.000    

05 Wachtgelden en pensioenen - - - - 

06 Statistiek 1.680.000 - - - 

08 Overige bestuur, planning, en 
     dienstverlening 

- - - - 

Totaal 4.200.000    

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 88.000 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal         88.000 - - - 
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Functie 04 Algemeen beheer Bestuur, Planning en Dienstverlening 

Gewone dienst 2013 2014 2015 2016 

Apparaatskosten 733.000 733.000 733.000 733.000 

Programmakosten - - - - 

Totaal 733.000 733.000 733.000 733.000 

Kapitaaldienst 2013 2014 2015 2016 

Apparaatskosten 2.432.000 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 2.432.000 - - - 

 

Functie 06 Statistiek 

Gewone dienst 2013 2014 2015 2016 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 
Kapitaaldienst 2013 2014 2015 2016 

Apparaatskosten 1.680.000 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal     1.680.000 - - - 

 

De bovenstaande begrotingswijziging voor wat betreft de Gewone dienst heeft 

betrekking op: 

• Uitzendkrachten ten behoeve van Afdeling Rijbewijzen  

• Materiaal voor het vervaardigen van sedulas en rijbewijzen  

• Paspoortgelden afdracht aan het Kabinet van de Gouverneur 

 

De bovenstaande begrotingswijziging voor wat betreft de Kapitaaldienst heeft 

betrekking op: 

• Vervanging van leaseauto’s doormiddel van aanschaffen van 

dienstauto’s. 

• Investering voor verbetering van netwerk en e-mail en voor het 

aanschaffen van hulpmiddelen (planning-software) 

• Onderhouden/vervangen airco’s, computers e.d. Computer gestuurde 

informatiezuil. 
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• Aanschaf van verrijdbare archiefstellingen voor bouwlaag 3 nieuwe 

depot 

• Boe scanner om stukken te digitaliseren. 

• Vervanging van meubilair ten behoeve van 100 man 

• Aanschaf van scanners, draagbare telfoons en module Top Desk. 

• Stelsel van Basisregistratie. System of National Accounts project. 

Aanschaf tablets. Aanschaf kantoorapparatuur. 
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MINISTERIE VAN JUSTITIE 
 

In het kader van de eerste suppletoire begroting 2014 zijn de volgende 

middelen per functie opgevoerd/afgevoerd: 

Gewone dienst 2014 2015 2016 2017 

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

11  Rechtswezen - - - - 

12  Politie - - - - 

13  Brandweer en Rampenbestrijding 675.000 675.000 675.000 675.000 

14  Defensie - - - - 

15  Overige Beschermende Maatregelen - - - - 

16  Gevangeniswezen - - - - 

17  Opvoedingswezen 450.000 450.000 450.000 450.000 

18  Overige Ministerie van Justitie - - - - 
     
Totaal 1.125.000 1.125.000 1.125.000 1.125.000 
Kapitaaldienst 2013 2014 2015 2016 

01  Bestuursorganen - - - - 

10  Algemeen beheer Openbare orde en 
Veiligheid - - - - 

11  Rechtswezen - - - - 

12  Politie 4.341.836 -         -        - 

13  Brandweer en Rampenbestrijding 173.540 - - - 

14  Defensie  -  - - - 

15  Overige Beschermende Maatregelen - - - - 

16  Gevangeniswezen 2.773.000 - - - 

17  Opvoedingswezen - - - - 

18  Overige Ministerie van Justitie - - - - 
     
Totaal 7.288.376 -         -        - 

 

Hieronder wordt de begroting per functie toegelicht. 
 
Functie 12 Politie 

Gewone dienst 2013 2014 2015 2016 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 
Kapitaaldienst 2013 2014 2015 2016 

Apparaatskosten 4.341.836 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 4.341.836 - - - 
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De opgevoerde kredieten op de kapitaal dienst te weten NAf 4.341.836,-- zijn 

ten behoeve van de aanschaf van auto’s (NAf 1.967.584) en de aanschaf van 

kogelwerende vesten (NAf 145.695) en vuurwapens (NAf 2.173.557) van het 

Korps Politie Curaçao. De aanschaf van een dienstwagen ten behoeve van het 

Toelatingsorganisatie voor een bedrag van NAf 55.000. 

 
 
Functie 13 Brandweer en Rampenbestrijding 

Gewone dienst 2013 2014 2015 2016 

Apparaatskosten 675.000 675.000 675.000 675.000 

Programmakosten - - - - 

Totaal 675.000 675.000 675.000 675.000 
Kapitaaldienst 2013 2014 2015 2016 

Apparaatskosten 173.540 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 173.540 - - - 

 
De opgevoerde kredieten op de gewone dienst te weten NAf 675.000,-- zijn ten 

behoeve van de indienstneming van 9 Brandweerpersoneel. 

De opgevoerde kredieten op de kapitaaldienst te weten NAf 173.540,-- zijn ten 

behoeve van de aanschaf van een rescue equipment en overige bepakking.  

 

Functie 16 Gevangeniswezen  

Gewone dienst 2013 2014 2015 2016 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 
Kapitaaldienst 2013 2014 2015 2016 

Apparaatskosten 2.773.000 2.773.000 2.773.000 2.773.000 

Programmakosten - - - - 

Totaal 2.773.000 2.773.000 2.773.000 2.773.000 

 

De opgevoerde kredieten op de kapitaaldienst te weten NAf 2.773.000,-- zijn 

ten behoeve van de aanschaf van de Electronisch Toezicht (ET) apparatuur 

(NAf 500.000), NAf 1.558.000 als eigen bijdrage Land Sentro Di Korekshon 

Korsou in het kader van het Plan van Aanpak (2014/008020). De aanschaf 

van dienstwagens voor een bedrag van NAf 240.000,-- en NAf 475.000 voor de 

aanschaf van een ijsmachine. 
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Functie 17 Opvoedingswezen  

Gewone dienst 2013 2014 2015 2016 

Apparaatskosten 450.000 450.000 450.000 450.000 

Programmakosten - - - - 

Totaal 450.000 450.000 450.000 450.000 

Kapitaaldienst 2013 2014 2015 2016 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 

 

De opgevoerde kredieten op de gewone dienst te weten NAf 450.000,-- zijn ten 

behoeve van de indienstneming van zes pedagogische personeelsleden bij de 

Justitiele Jeugdinrichting Curacao. 
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MINISTERIE VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP, CULTUUR EN SPORT 

In het kader van de eerste suppletoire begroting 2014 zijn de volgende 

middelen per functie opgevoerd/afgevoerd: 

Gewone dienst 2014 2015 2016 2017 

01. Bestuursorganen - - - - 

40. Algemeen beheer OWS - - - - 

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 - - - - 

49. Gemeensch. Uitgaven Onderwijs - - - - 

50. Overig Onderwijs - - - - 

51. Cultuur en Sport algemeen - - - - 

52. Openbare bibliotheek - - - - 

53. Sport - - - - 

54. Cultuur - - - - 

55. Oudheidkunde en Musea - - -  

58. Overig Cultuur en Sport - - -  

Totaal - - - - 

 

Kapitaaldienst 2014 2015 2016 2017 

01. Bestuursorganen - - - - 

40. Algemeen beheer OWS - - - - 
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 19.500.000 - - - 

50. Overig Onderwijs - - - - 

51. Cultuur en Sport algemeen - - - - 

52. Openbaar bibliotheek - - - - 

53. Sport - - - - 

54. Cultuur - - - - 

55. Oudheidkunde en Musea - - - - 

58. Overig Cultuur en Sport - - - - 

Totaal 19.500.000 - - - 
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Hieronder wordt de begroting nader per functie toegelicht. 

 

Functie 49 Gemeenschappelijke uitgaven onderwijs (gedeeltelijk) – 

Beleidsveld: Studiefinanciering 

Gewone dienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten -            -            -           - 

Totaal -            -            -          - 

Kapitaaldienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten 19.500.00 - - - 

Totaal 19.500.000 - - - 

  

ICT binnen het onderwijs dient te fungeren als ondersteuning/modernisering 

van het onderwijs. In dit kader worden onderhavige kredieten opgevoerd ter 

investering in het project “One Laptop per Child”. 

Het project “One Laptop per Child” is wereldwijd bekend en heeft als doel elk 

kind toe te rusten met een stevige, laaggeprijsde, energiezuinige laptop. 
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Ministerie Gezondheid, Milieu en Natuur 

In het kader van de eerste suppletoire begroting 2014 zijn de volgende 

middelen per functie opgevoerd/afgevoerd: 

Gewone dienst 2014 2015 2016 2017 

01 Bestuursorganen - - - - 

70 Algemeen Beheer 
Gezondheid, Milieu en 
Natuur 

- - - - 

71 Preventie en Curatieve 
     gezondheidszorg 

- - - - 

72 Ambulancevervoer - - - - 

73 Verpleeginrichtingen - - - - 

75 Agrarische Zaken, Jacht en 
Visserij 

- - - - 

76 Milieubeheer - - - - 

77 Lijkbezorging - - - - 

78 Overige Uitgave 
Gezondheid, Milieu en 
Natuur 

- - - - 

Totaal - - - - 

Kapitaaldienst 2014 2015 2016 2017 

01 Bestuursorganen - - - - 

70 Alg. Beheer Gezondheid, 
Milieu en Natuur 

- - - - 

71 Preventie en Curatieve 
     gezondheidszorg 

- - - - 

72 Ambulancevervoer - - - - 

73 Verpleeginrichtingen - - - - 

75 Agrarische Zaken, Jacht en  
Visserij 

- - - - 

76 Milieubeheer - - - - 

77 Lijkbezorging - - - - 

78 Overige Uitgave 

Gezondheid, Milieu en 
Natuur 

15.700.000 39.400.000 38.300.000 - 

Totaal 15.700.000 39.400.000 38.300.000 - 

 
 

Functie 78 Overige uitgaven Gezondheid, Milieu en Natuur 
Gewone dienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 

Kapitaaldienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten 15.700.000 39.400.000 38.300.000 
- 

Totaal 15.700.000 39.400.000 38.300.000 - 
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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 

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 nieuwe 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 leningkosten te minimaliseren. Hierdoor zullen de kosten 

van de business case  van het nieuwe ziekenhuis niet verder oplopen. Dit komt 

dan tot uitdrukking in de onderstaande tabel. 
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  2014 2015 2016 2017 Totaal 

    

Lasten  15,7 39,4 38,3 - 93,4 

Bouwfonds 13,7 36,7 37,5 - 87,8 

Bouwrente 2,1 2,7 0,8 - 5,6 

    

Baten 326,2 -84,9 -87,4 - 154,0 

Financiering (geldlening) 325,5 -85,6 -87,5 - 152,4 

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

        

Saldo  -310,5 124,2 125,7  - -60,5 

 
 

In de onderstaande tabel wordt de nieuwe totale financiering en het 

bestedingstempo van het nieuwe ziekenhuis gepresenteerd. 

 

 

 

 

  2013 2014 2015 2016 2017 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 0,0 435,3 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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Ministerie van Financiën 
 
 

In het kader van de eerste suppletoire begroting 2014 zijn de volgende 

middelen per functie opgevoerd/afgevoerd: 

 
Gewone dienst 2014 2015 2016 2017 

01 Bestuursorganen - - - - 

90 Algemeen Beheer 
Financiën 

- - - - 

91 Belastingen  - - - - 

93 Geldleningen - - - - 

95 Algemene Uitgaven 

en inkomsten 

-733.000 -733.000 -733.000 -733.000 

98 Ov. Financ. Alg. 
dekkingsmidd. 

-1.125.000 -1.125.000 -1.125.000 -1.125.000 

Totaal:  -1.858.000 -1.858.000 -1.858.000 1.858.000 

Kapitaaldienst     

01 Bestuursorganen - - - - 

90 Algemeen Beheer 
Financiën 

- - - - 

91 Belastingen  11.037.050 557.270 287.270 - 

93 Geldleningen - - - - 

95 Algemene Uitgaven 
en inkomsten 

-4.200.000 -557.270 -287.270 - 

98 Ov. Financ. Alg. 
dekkingsmidd. 

- - - - 

Totaal 6.837.050 - - - 

 
 
91 Functie 

Beleidsterrein: fiscaal beleid en uitvoering 

Gewone dienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 

Kapitaaldienst     

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten 11.037.050 557.270 287.270 - 

Totaal 11.037.050 557.270 287.270 - 
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Functie 91 Belastingen  

Belastingen hebben als algemene doelstelling een optimaal fiscaal beleid en 

uitvoering met één van de operationele doelstellingen het project nieuw ICT-

platform (zie Regeerprogramma Curaçao 2012-2016). Het bovenstaande 

bedrag is ter financiering van een nieuw ICT-platform voor de belastingen. 

 

De rol die de overheid, in dit geval het Ministerie van Financiën en in het 

bijzonder het belastingapparaat, dient te vervullen, is het faciliteren en 

ondersteunen van privaat initiatief door middel van: 

• Het optimaliseren van het overheidsapparaat.  

• Het verlagen van de belastingen. 

• Het vereenvoudigen van procedures en het wegnemen van belemmeringen 

voor de groei van de economie. 

 
 

Functie 95 Algemene uitgaven en inkomsten 

Gewone dienst 2014 2015 2016 2017 

Stelpost -733.000 -733.000 -733.000 -733.000 

Programmakosten - - - - 

Totaal -733.000 -733.000 -733.000 -733.000 

Kapitaaldienst     

Stelpost -4.200.000 -557.270 -287.270 - 

Programmakosten - - - - 

totaal -4.200.000 -557.270 -287.270 - 

 
 

Op  de Gewone dienst wordt de stelpost onvoorzien verlaagd met NAf 0,73 

miljoen ter dekking van de lasten bij het Ministerie van Bestuur, Planning en 

Dienstverlening (UO  Publieke Zaken). Op de kapitaaldienst wordt tevens een 

bedrag van circa NAf 4,2 miljoen afgevoerd van onverdeelde kredieten ten 

behoeve van investeringen bij het Ministerie van Bestuur, Planning en 

Dienstverlening en het Ministerie van Financiën. 
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Functie 98 Overige Financiële en Algemene Dekkingsmiddelen 

Beleidsterrein: de bestrijding, de opsporing en de preventie van het 

witwassen van geld en de financiering van terrorisme ter uitvoering van 

internationale verplichtingen. 

Gewone dienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten - - - - 

Stelpost -1.125.000 -1.125.000 -1.125.000 -1.125.000 

Programmakosten - - - - 

Totaal -1.125.000 -1.125.000 -1.125.000 -1.125.000 

Kapitaaldienst     

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 

 
In de eerste suppletoire begroting 2014 wordt een bedrag van NAf 1,1 mln. 

afgevoerd ter dekking van de invulling van vacatures bij het Ministerie van 

Justitie, vanuit de stelpost Personeelslasten. 
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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 

eerste Suppletoire Begroting 2014 inzichtelijk. In dit document wordt een 

uitgebreide toelichting op de cijfers gegeven en naast deze toelichting wordt de 

lezer tevens inzicht geboden in de totstandkoming van de cijfers zoals deze in de 

eerste Suppletoire Begroting 2014 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 EERSTE SUPPLETOIRE BEGROTING 2014   

In dit hoofdstuk worden de begrotingscijfers weergegeven met een 

samenhangende verantwoording van de baten en lasten die verwacht worden 

binnen de eerste Suppletoire begroting. Tevens wordt in dit hoofdstuk inzicht 

verschaft in de meerjarige cijfers. Dit hoofdstuk dient als instrument om de 

begrotingstrend jaar op jaar in kaart te brengen. Een beter inzicht verschaffen in 

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

worden als de primaire taak die dit hoofdstuk vervult binnen de Nota van 

Financiën. 

 
Recapitulatie 

In de recapitulatie worden de totaalbedragen van de eerste Suppletoire Begroting 

2014 gepresenteerd, vergezeld van de projectie van de meerjarige mutaties op de 

totaalbedragen in de Begroting 2014. Tevens worden de mutaties op de 

totaalbedragen, zowel in 2014 als meerjarig, verder inzichtelijk gemaakt aan de 

hand van relevante analysegrootheden. 

 

In Tabel 1 zijn de totaalbedragen van de eerste Suppletoire Begroting 2014 en de 

mutaties op de Meerjarenbegroting gepresenteerd (in NAf miljoen). 

 
Tabel 1. Mutatie op Recapitulatie 
Omschrijving 2013 2014 2015 2016 2017 

Baten       

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

Lasten - 0,0 0,0 0,0 0,0 

        

Saldo Kapitaaldienst - 309,8 -125,0 -125,8 0,0 
Baten - 363,3 -85,6 -87,5 0,0 

Lasten - 53,5 39,4 38,3 0,0 

        

Begrotingssaldo -  310,5 -124,3 -125,7 0,0 
Saldo      

 

De eerste Suppletoire Begroting 2014 sluit af in 2014 met een positief saldo en in 

2015 en 2016 sluit het begrotingssaldo met een negatief saldo af. Er is er voor 

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 2014 en de 

Meerjarenbegroting, inclusief de eerste Suppletoire begroting, gepresenteerd (in 

NAf miljoen). 

 
 
Tabel 2. Recapitulatie Begroting 2014 inclusief suppletoire begrotingen 

 
 
De Begroting 2014, inclusief de eerste Suppletoire begroting, sluit in 2014 met 

een positief saldo af en in 2015 en 2016 met een negatief saldo af.  

 

In Tabel 3 worden deze totaalbedragen in deze eerste Suppletoire Begroting 

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

Omschrijving B2013 P2013 2014 2015 2016 2017 

Baten        

Saldo Gewone 

dienst 

-49,8 104,9 0,7 0,7 0,1 - 

Baten 1.656,5 1.642,8 1.696,1 1.716,1 1.735,0 1.804,7 

Lasten 1.656,5 1.537,9 1.695,4 1.715,4 1.734,9 1.804,7 

         

Saldo 

Kapitaaldienst 
- 35,1 309,8 -125,0 -125,8 - 

Baten 178,2 148,6 683,3 200,9 182,3 148,5 

Lasten 189,1 111,3 373,5 325,9 308,1 148,5 

         

Begrotingssaldo -10,9 37,3 310,5 -124,3 -125,7 - 
Saldo       
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Tabel 3. Mutatie op Recapitulatie 
Omschrijving   2013 2014 2015 2016 2017 

         
Saldo Gewone dienst exclusief 
interestlasten 

- 0,7 0,7 0,1 - 

Investeringen en 
vermogensoverdrachten 

 

- 53,5 39,4 38,3 - 

Afschrijvingen  - - - - - 

         

Primair saldo (+overschot/-
tekort) 

- -52,8 -38,7 -38,2 - 

        

Rentelasten  - - - -  - 

        

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

- -52,8 -38,7 -38,2 - 

       

Aflossing op opgenomen 
leningen 

- - - - - 

Terug te ontvangen aflossingen 
op uitgegeven leningen 

- - - - - 

        

Financieringsbehoefte - 52,8 38,7 38,2 - 

        

 

Het primair saldo, oftewel het financieringssaldo voor aflossingen exclusief 

rentelasten, en het financieringssaldo verslechteren in de periode 2014 – 2017 als 

gevolg van het brede investeringsprogramma. Daarnaast heeft de regering de 

keuze gemaakt voor 100% overheidsfinanciering voor de bouw van het nieuwe 

ziekenhuis. Er wordt een beroep gedaan op de beschikbare financieringsruimte in 

de periode 2014 – 2017 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 leningskosten te minimaliseren. Hierdoor zullen de kosten 

van de business case van het nieuwe 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 
 2014 2015 2016 2017 
     
Reële economische groei 0,3 1,5 2,0 2,1 

Inflatie 2,1 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 NAf miljoen). 

 

Gewone Dienst 

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

voornaamste baten en lastencomponenten (in NAf miljoen).  

 

Tabel 5. Mutatie op Gewone Dienst 
Omschrijving 2013 2014 2015 2016 2017 

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

Belastingopbrengsten - - - - - 

Niet-belastingopbrengsten - 0,7 0,7 0,1 - 

       

Lasten - - - - - 

Beloning van personeel - - - - - 

Verbruik goederen en diensten - 0,7 0,7 0,7 0,7 

Afschrijving vaste activa - - - - - 

Interest - - - - - 

Subsidies - - - - - 

Overdrachten - - - - - 

Sociale zekerheid - - - - - 

Andere uitgaven - -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 

Reserveringen - - - - - 

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

 
 

Financiële norm Gewone dienst 

De Gewone Dienst sluit af met een positief saldo in 2014 en meerjarig. De 

financiële normen schrijven een sluitende Gewone dienst voor. Het resultaat van 

de eerste Suppletoire Begroting 2014 voldoet aan de financiële normen. 
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BATEN 
De baten op de Gewone Dienst nemen via de eerste Suppletoire Begroting 2014 

met circa NAf 0,7 miljoen toe in 2014 en 2015. In 2016 neemt deze toe met NAf 

0,1 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 2013 2014 2015 2016 2017 

Sociale Voorziening - - - - - 

Schenkingen en subsidies - - - - - 

Andere inkomsten - 0,7 0,7 0,1 - 

waarvan: Dividenden - - - - - 

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

Pacht Opbrengsten - - - - - 

Terugvorderingen Onderwijs - - - - - 

Vergunningen teleccomunicatie - - - - - 

Cassinoheffing en speelvergunning - - - - - 

Andere Opbrengsten - - - - - 

Vrijval van reserves en  
 Voorzieningen 

- - - - - 

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

 

De niet-belastingontvangsten groeien incidenteel in 2014 en 2015 met circa NAf 

0,7 miljoen en in 2016 loopt dit terug tot NAf 0,1 miljoen en in 2017 verder tot 

nihil. Dit bedrag betreft 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. Het bestedingstempo van de lasten van 

ziekenhuis is hetzelfde gebleven, waardoor in het begin het onbestede bedrag 

wordt belegd om zodoende interest baten te krijgen. 

  

LASTEN 

De lasten in de eerste Suppletoire Begroting 2014, 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 
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4. Interest 9. Reserveringen 

5. Subsidies  

 

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

in de Begroting 2014 NAf 0,7 miljoen (Gewone dienst). Uit dezelfde tabel blijkt dat 

de totale lasten in de periode 2015 - 2017 structureel verhoogd worden met NAf 

0,7 miljoen (Gewone dienst).  

 

Beloning van personeel 

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

raming van de beloningen verandert per saldo niet. Wel wordt budgetneutraal 

geschoven. Deze wijziging houdt verband met een verhoging van de 

personeelslasten van het Ministerie van Justitie in verband met indienstneming 

van zes pedagogische personeelsleden bij de Justitieel Jeugdinrichting en 9 

personeelsleden bij de Brandweer. Deze lasten van circa NAf 1,1 miljoen worden 

budgetneutraal gedekt vanuit de stelpost personeelslasten. 

 

 

Verbruik goederen en diensten 

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

categorie nemen toe als gevolg van herallocatie van middelen vanuit andere 

begrotingscategorieen. Het betreft budgetneutrale wijzigingen ter dekking van 

operationele  lasten. 

 

 
Andere uitgaven 

De ramingen van andere uitgaven worden in 2014 verlaagd. Het betreft de 

verlaging van de stelpost voor onvoorziene uitgaven met circa NAf 0,7 mijoen ter 

dekking van operationele kosten ten behoeve van het maken van rijbewijzen en 

identiteitskaarten.  
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Kapitaal Dienst 

 

 

 

Tabel 7. Mutatie op Kapitaal Dienst 
  2013 2014 2015 2016 2017 

Lasten - 53,5 39,4 38,3 - 

Investeringen en 
vermogensoverdrachten - 53,5 39,4 38,3 

- 

Aflossing leningen o/g: - - - - - 

- binnenland - - - - - 

- buitenland - - - - - 

Kapitaalverstrekking 
overheidsbedrijven - 

- - - - 

       
Baten - 363,3 -85,6 -87,5 - 

Vrijgekomen middelen uit 
afschrijvingen - 

- - - - 

Aflossing leningen u/g - - - - - 

Nieuwe financiering - 
 

363,3 -85,6 -87,5 - 

       

Saldo - 309,8 -125,0 -125,8 - 

 

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

miljoen). 

 
Tabel 8. Mutatie op Saldo kapitaaldienst (nieuw ziekenhuis) 

  2014 2015 2016 2017 

  

Lasten  53,5 39,4 38,3 - 

Bouwfonds NHO 13,7 36,7 37,5 - 

Bouwrente NHO 2,1 2,7 0,8 - 

Overige investeringen  37,7 

  

Baten 363,3 -85,6 -87,5 - 

Financiering (geldlening) t.b.v. NHO 325,6 -85,6 -87,5 - 
Financiering (geldlening) t.b.v. overige 
investeringen 37,7 

      

Saldo  309,8 -125,0 -125,8  - 

 

 

Uit Tabel 7 en Tabel 8 blijkt dat de overheid een beroep zal doen in 2014 op de 

kapitaalmarkt ter integrale financiering van het nieuwe ziekenhuis. Om de bouw 

van het nieuwe ziekenhuis (HNO) te financieren werd in eerste instantie afgetast 

of een publiek-private financiering in de verhouding 70%-30% mogelijk zou zijn. 
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Daartoe is overleg gepleegd met de locale financiers (die commerciële banken, 

verzekeringsbedrijven en pensioenfondsen vertegenwoordigen). De bereidheid om 

met 30% 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 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 

nieuwe 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 

leningskosten te minimaliseren. Hierdoor zullen de kosten van de business case  

van het nieuwe ziekenhuis niet verder oplopen. 

  

Daarnaast is het budget opgenomen voor de aankoop van belastingsoftware voor 

een bedrag van circa NAf 11,0 miljoen en voor het ministerie van Justitie in het 

kader van het plan van aanpak justitie voor een bedrag van circa NAf 7,3 miljoen. 

Verder wordt een bedrag van NAf 19,5 miljoen opgenomen voor financiering van 

laptops voor schoolkinderen. 

 

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 in 2014 circa NAf 

363,3 miljoen. Er wordt een totaal bedrag van NAf 434,6 miljoen opgenomen voor 
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de financiering van de bouwkosten van het nieuwe ziekenhuis in 2014. De 

kapitaallasten (rente + afschrijving/aflossing) 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 NAf) uit 

hoofde van de ramingen in de Begroting 2014, inclusief de eerste Suppletoire 

begroting, gepresenteerd.  

 

Tabel 9. Bruto schuldpositie 
Omschrijving 2013 2014 2015 2016 2017 

        

Beginstand 1.667,4 1.730,0 2.366,2 2.507,9 2.627,6 

        

Mutatie t.o.v. (t-1) 62,6 636,2 141,8 119,7 68,5 

        

Eindstand 1.730,0 2.366,2 2.507,9 2.627,6 2.696,1 

            

 

 

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 2014 – 2017 biedt (in NAf miljoen). 
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Tabel 10. Financieringsruimte  
  2013 2014 2015 2016 2017 
        

Rentelastnorm jaar t  108,5 110,4 110,1 111,7 113,9 

        

Rentelasten jaar t 52,4 55,7 60 66,9 79,1 

        

Financieringsruimte (in 
termen van rentelasten) 

56,1 54,7 50,1 44,8 34,8 

        

Financieringsruimte 2.411,1 2.350,9 2.153,2 1.925,4 1.495,7 

        

Financiering  62,6 698,8 840,5 960,2 1.028,7 

        

Deviatie (+ gunstig / - 
ongunstig) 

2.348,5 1.652,2 1.312,7 965,2 466,9 

            

 

 

Allocatie van de middelen op de Kapitaaldienst 

In de eerste Suppletoire Begroting 2014 is een additioneel bedrag van NAf 60,3 

miljoen opgevoerd aan investeringen in 2014. Zoals uit Tabel 11 blijkt nemen de 

totale investeringen in de periode 2015 - 2017 cumulatief met NAf 436,1 miljoen 

toe. 

 

Tabel 11. Mutaties op de allocatie van de middelen op de Kapitaaldienst 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Gebouwen                         - 15,7 39,4 38,3 - 

Andere Bouwstructuren            - - - - - 

Kantoor Inrichting               - 0,8 - - - 

Kantoor Apparatuur               - 30,9 - - - 

Transportmiddelen                - 3,2 - - - 

Machines&andere Werktuigen      - 3,0 - - - 

Gecultiveerde Eigendommen       - - - - - 

Immateriële Vaste Activa  - - - - - 

Gronden & Terreinen              - - - - - 

Ondergrondse Eigendommen        - - - - - 

Totaal - 53,5 39,4 38,3 - 

 

- Bouwfonds nieuw ziekenhuis 

De totale kosten, dus inclusief voorbereidings- en directiekosten, grond, 

apparatuur, ICT en onvoorzien, worden geraamd op NAf 436,1 miljoen.  
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Om de bouw van het nieuwe ziekenhuis (HNO) te financieren werd in eerste 

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

mogelijk zou zijn. Zoals hierboven is aangegeven, is de Regering afgestapt van de 

publiek-private financiering en heeft de keuze 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 leningskosten te minimaliseren. Hierdoor zullen de kosten van de 

business case van het nieuwe 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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Verder zijn voor investeringen budgetneutraal ten laste van de stelpost voor 

onvoorziene uitgaven op de kapitaaldienst extra voorzieningen getroffen voor in 

het bijzonder: 

• Aanschaf belastingsoftware en hardware ten behoeve van de belastingdienst.  

• Aanschaf van laptops voor schoolkinderen. 

• Financiering van plan van aanpak justitiele diensten. 

• Aanschaf van kantoorapparatuur en kantoorinrichting ten behoeve van het 

Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening. 
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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 eerste Suppletoire Begroting 

2014 nader uitgesplitst per hoofdstuk gepresenteerd (in NAf 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 2013 2014

   
Staatsorganen en overige algemene organen - - 

Ministerie van Algemene zaken - - 

Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening - 0,7 

Ministerie van Justitie - 1,1 

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 - - 

Ministerie van Financiën - -1,9 

     
Totaal  - - 

 
 

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.  

De verhogingen zijn voornamelijk voor: 

• operationele lasten ten behoeve van de uitvoerende dienst Publieke Zaken; 

• verhoging personeelskosten binnen het Ministerie van Justitie; 
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• verlaging onvoorziene uitgaven en stelpost personeelkosten ter dekking van 
bovengenoemde lasten. 
 

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 wanneer voor deze uitgaven wordt gecorrigeerd. Het resultaat 

van deze correctie wordt weergegeven in Tabel 13 (in NAf miljoen). 
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Tabel 13  Mutatie op Gecorrigeerde Gewone dienst uitgaven per hoofdstuk 
Hoofdstuk 2013 2014

   
Staatsorganen en overige algemene organen - - 

Ministerie van Algemene zaken - - 

Ministerie van Bestuurlijke Planning en Dienstverlening - 0,7 

Ministerie van Justitie - 1,1 

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 - - 

Ministerie van Financiën - - 

Totaal  - 1,9  

 
 

Kapitaaldienst 

In Tabel 14 zijn de Kapitaaldienst uitgaven in de eerste Suppletoire Begroting 

2014, uitgesplitst per hoofdstuk gepresenteerd (in NAf miljoen).  

 

Tabel 14. Mutaties op de Kapitaaldienst uitgaven per hoofdstuk 
Hoofdstuk 2013 2014

   
Staatsorganen en overige algemene organen - - 

Ministerie van Algemene zaken - - 

Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening - 4,2 

Ministerie van Justitie - 7,3 

Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning - - 

Ministerie van Economische Ontwikkeling - - 

Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport - 19,5 

Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn - - 

Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur - 15,7 

Ministerie van Financiën - 6,8 

    
Totaal  - 53,5 
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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 NAf miljoen). 

  

Tabel 15. Mutaties op de gecorrigeerde Kapitaaldienst uitgaven per 
hoofdstuk 
 

Hoofdstuk 2013 2014

   
Staatsorganen en overige algemene organen - - 

Ministerie van Algemene zaken - - 

Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening - 4,2 

Ministerie van Justitie - 7,3 

Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning - - 

Ministerie van Economische Ontwikkeling - - 

Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport - 19,5 

Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn - - 

Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur - 15,7 

Ministerie van Financiën - 11,0 

     
Totaal  - 57,7 

 

 

Recapitulatiestaat 

Deze staat is bedoeld om in één oogopslag de consequenties van deze eerste 

Suppletoire Begroting te presenteren. Hierin worden de cijfers van de 

Goedgekeurde begroting 2014 (begroting), de eerste Suppletoire Begroting 2014 

(wijziging), en de Totale begroting 2014 (Totaal) – i.e. inclusief de suppletoire 

begroting - systematisch op een rij gezet. 



Tabel 16

Recapitulatiestaat Gewone Dienst 

Gewone Dienst

Uitgaven

                                        BEGROTING SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE TOTAAL

Hoofdstuk WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING

                                                                                          

10 Staatsorganen en overige algemene organen 52,3 -                   52,3             52,3                    -                52,3            52,3                    -                  52,3             52,3                  -                    52,3               

11 Ministerie van Algemene zaken 47,0 -                   47,0             55,0                    -                55,0            55,0                    -                  55,0             55,1                  -                    55,1               

12 Ministerie van Bestuurlijke Planning en Dienstverlening 189,4 0,7                   190,1           190,9                  0,7                191,6          192,5                  0,7                  193,2           194,1                0,7                    194,9              

13 Ministerie van Justitie 231,9 1,1                   233,0           231,9                  1,1                233,0          231,9                  1,1                  233,0           231,9                1,1                    233,0              

14 Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning 64,8 -                   64,8             64,8                    -                64,8            64,8                    -                  64,8             64,8                  -                    64,8               

15 Ministerie van Economische Ontwikkeling 61,3 0,0 61,3             61,3                    -                61,3            61,3                    -                  61,3             61,3                  -                    61,3               

16 Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport 331,5 0,0 331,5           331,5                  -                331,5          331,5                  -                  331,5           331,5                -                    331,5              

17 Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn 141,1 -                   141,1           141,1                  -                141,1          141,1                  -                  141,1           141,1                -                    141,1              

18 Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur 326,6 0,0 326,6           333,2                  -                333,2          376,1                  -                  376,1           374,4                -                    374,4              

19 Ministerie van Financiën 249,6 -1,9 247,7           253,4                  1,9-                251,5          228,4                  1,9-                  226,5           298,2                1,9-                    296,3              

Totaal 1.695,4 0,0 1.695,4 1.715,4 0,0 1.715,4 1.734,9 0,0 1.734,9 1.804,7 0,0 1.804,7

                                                                                                                                                                                                      

Gewone Dienst

Inkomsten

                                        BEGROTING SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE TOTAAL

Hoofdstuk WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING

                                                                                          

10 Staatsorganen en overige algemene organen 9,7 -                   9,7               9,7                     -                9,7              9,7                      -                  9,7              9,7                    -                    9,7                 

11 Ministerie van Algemene zaken 10,4 -                   10,4             10,4                    -                10,4            10,4                    -                  10,4             10,4                  -                    10,4               

12 Ministerie van Bestuurlijke Planning en Dienstverlening 7,9 -                   7,9               8,0                     -                8,0              8,1                      -                  8,1              8,1                    -                    8,1                 

13 Ministerie van Justitie 25,2 -                   25,2             25,2                    -                25,2            25,2                    -                  25,2             25,2                  -                    25,2               

14 Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning 26,8 -                   26,8             26,8                    -                26,8            26,8                    -                  26,8             26,8                  -                    26,8               

15 Ministerie van Economische Ontwikkeling 27,2 -                   27,2             27,2                    -                27,2            27,2                    -                  27,2             27,2                  -                    27,2               

16 Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport 5,6 -                   5,6               5,6                     -                5,6              5,6                      -                  5,6              5,6                    -                    5,6                 

17 Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn 2,4 -                   2,4               2,4                     -                2,4              2,4                      -                  2,4              2,4                    -                    2,4                 

18 Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur 11,0 0,0 11,0             11,0                    -                11,0            11,0                    -                  11,0             26,7                  -                    26,7               

19 Ministerie van Financiën 1.569,1 0,7 1.569,8        1.589,0               0,7                1.589,7       1.608,4               0,1                  1.608,5        1.662,6             -                    1.662,6           

Totaal 1.695,4 0,7 1.696,1 1.715,4 0,7 1.716,1 1.734,9 0,1 1.735,0 1.804,7 0,0 1.804,7

                                                                                                                                                                                                      

Gewone Dienst

Saldo

                                        BEGROTING SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE TOTAAL

Hoofdstuk WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING

                                                                                          

10 Staatsorganen en overige algemene organen -42,6 -                   42,6-             42,6-                    -                42,6-            42,6-                    -                  42,6-             42,6-                  -                    42,6-               

11 Ministerie van Algemene zaken -36,6 -                   36,6-             44,6-                    -                44,6-            44,6-                    -                  44,6-             44,7-                  -                    44,7-               

12 Ministerie van Bestuurlijke Planning en Dienstverlening -181,5 0,7-                   182,3-           183,0-                  0,7-                183,7-          184,5-                  0,7-                  185,2-           186,1-                0,7-                    186,8-              

13 Ministerie van Justitie -206,7 1,1-                   207,8-           206,7-                  1,1-                207,8-          206,7-                  1,1-                  207,8-           206,7-                1,1-                    207,8-              

14 Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning -38,0 -                   38,0-             38,0-                    -                38,0-            38,0-                    -                  38,0-             38,0-                  -                    38,0-               

15 Ministerie van Economische Ontwikkeling -34,1 -                   34,1-             34,1-                    -                34,1-            34,1-                    -                  34,1-             34,1-                  -                    34,1-               

16 Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport -325,8 -                   325,8-           325,8-                  -                325,8-          325,8-                  -                  325,8-           325,8-                -                    325,8-              

17 Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn -138,7 -                   138,7-           138,7-                  -                138,7-          138,7-                  -                  138,7-           138,7-                -                    138,7-              

18 Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur -315,5 0,0 315,5-           322,1-                  -                322,1-          365,0-                  -                  365,0-           347,7-                -                    347,7-              

19 Ministerie van Financiën 1.319,6 2,6 1.322,1        1.335,6               2,6                1.338,2       1.380,0               2,0                  1.382,0        1.364,4             1,9                    1.366,3           

Totaal -0,1 0,6 0,6 -0,1 0,6 0,6 -0,1 0,0 0,0 -0,1 -0,1 -0,1

2014 2015 2016 2017

2014 2015 2016 2017

2014 2015 2016 2017
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Recapitulatiestaat Kapitaaldienst

Kapitaaldienst

Uitgaven

                                        BEGROTING SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE TOTAAL

Hoofdstuk WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING

                                                                                          

10 Staatsorganen en overige algemene organen 1,1 0,0 1,1 0,7 0,0 0,7 0,7 0,0 0,7 0,7 0,0 0,7

11 Ministerie van Algemene zaken 6,5 0,0 6,5 3,6 0,0 3,6 2,8 0,0 2,8 2,8 0,0 2,8

12 Ministerie van Bestuurlijke Planning en Dienstverlening 1,2 4,2 5,4 1,2 0,0 1,2 1,2 0,0 1,2 1,2 0,0 1,2

13 Ministerie van Justitie 10,9 7,3 18,2 8,5 0,0 8,5 8,5 0,0 8,5 8,5 0,0 8,5

14 Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning 67,6 0,0 67,6 67,6 0,0 67,6 67,6 0,0 67,6 67,6 0,0 67,6

15 Ministerie van Economische Ontwikkeling 7,7 0,0 7,7 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3

16 Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport 37,3 19,5 56,8 37,3 0,0 37,3 29,5 0,0 29,5 25,5 0,0 25,5

17 Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn 16,9 0,0 16,9 16,9 0,0 16,9 14,2 0,0 14,2 11,5 0,0 11,5

18 Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur 125,3 15,7 141,0 91,6 39,4 131,0 90,5 38,3 128,8 0,9 0,0 0,9

19 Ministerie van Financiën 45,5 6,8 52,3 58,8 0,0 58,8 54,5 0,0 54,5 29,5 0,0 29,5

Totaal 320,0 53,5 373,5 286,5 39,4 325,9 269,8 38,3 308,1 148,5 0,0 148,5

                                                                                                                                                                                                      

Kapitaaldienst

Inkomsten

                                        BEGROTING SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE TOTAAL

Hoofdstuk WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING

                                                                                          

10 Staatsorganen en overige algemene organen -                      -                   -              -                     -                -              -                     -                  -              -                    -                    -                 

11 Ministerie van Algemene zaken -                      -                   -              -                     -                -              -                     -                  -              -                    -                    -                 

12 Ministerie van Bestuurlijke Planning en Dienstverlening -                      -                   -              -                     -                -              -                     -                  -              -                    -                    -                 

13 Ministerie van Justitie -                      -                   -              -                     -                -              -                     -                  -              -                    -                    -                 

14 Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning 0,3                      -                   0,3               0,3                     -                0,3              0,3                      -                  0,3              0,3                    -                    0,3                 

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 319,7                   363,3               683,0           286,2                  85,6-               200,6          269,5                  87,5-                182,0           148,2                -                    148,2              

Totaal 320,0 363,3 683,3 286,5 -85,6 200,9 269,8 -87,5 182,3 148,5 0,0 148,5

                                                                                                                                                                                                      

Kapitaaldienst

Saldo

                                        BEGROTING SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE TOTAAL

Hoofdstuk WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING

                                                                                          

10 Staatsorganen en overige algemene organen -1,1 0,0 -1,1 -0,7 0,0 -0,7 -0,7 0,0 -0,7 -0,7 0,0 -0,7

11 Ministerie van Algemene zaken -6,5 0,0 -6,5 -3,6 0,0 -3,6 -2,8 0,0 -2,8 -2,8 0,0 -2,8

12 Ministerie van Bestuurlijke Planning en Dienstverlening -1,2 -4,2 -5,4 -1,2 0,0 -1,2 -1,2 0,0 -1,2 -1,2 0,0 -1,2

13 Ministerie van Justitie -10,9 -7,3 -18,2 -8,5 0,0 -8,5 -8,5 0,0 -8,5 -8,5 0,0 -8,5

14 Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning -67,3 0,0 -67,3 -67,3 0,0 -67,3 -67,3 0,0 -67,3 -67,3 0,0 -67,3

15 Ministerie van Economische Ontwikkeling -7,7 0,0 -7,7 -0,3 0,0 -0,3 -0,3 0,0 -0,3 -0,3 0,0 -0,3

16 Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport -37,3 -19,5 -56,8 -37,3 0,0 -37,3 -29,5 0,0 -29,5 -25,5 0,0 -25,5

17 Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn -16,9 0,0 -16,9 -16,9 0,0 -16,9 -14,2 0,0 -14,2 -11,5 0,0 -11,5

18 Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur -125,3 -15,7 -141,0 -91,6 -39,4 -131,0 -90,5 -38,3 -128,8 -0,9 0,0 -0,9

19 Ministerie van Financiën 274,2 356,5 630,7 227,4 -85,6 141,8 215,0 -87,5 127,5 118,7 0,0 118,7

Totaal 0,0 309,8 309,8 0,0 -125,0 -125,0 0,0 -125,8 -125,8 0,0 0,0 0,0

0 310 200 0 -124 -100 0 -126 100 0 0 100

2014 2015 2016 2017

Tabel 17

2014 2015 2016 2017

2014 2015 2016 2017
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Recapitulatiestaat naar Economische Categorie 

Gewone-/Kapitaal-/Verdeeldienst

Uitgaven

                                        BEGROTING SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE TOTAAL

Categorie WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING

4200    Beloning van Personeel      489,4 0,0 489,4 491,1 0,0 491,1 493,8 0,0 493,8 512,8 0,0 512,8

4300    Verbruik Goederen en Diensten 191,9 0,7 192,6 190,4 0,7 191,1 190,4 0,7 191,1 190,4 0,7 191,2

4500    Afschrijving Vaste Activa   46,9 0,0 46,9 58,8 0,0 58,8 62,3 0,0 62,3 87,1 0,0 87,1

4550    Interest                    55,7 0,0 55,7 60,0 0,0 60,0 66,9 0,0 66,9 79,1 0,0 79,1

4600    Subsidies                   70,3 0,0 70,3 70,3 0,0 70,3 70,3 0,0 70,3 70,3 0,0 70,3

4650    Overdrachten                322,2 0,0 322,2 329,9 0,0 329,9 329,3 0,0 329,3 329,3 0,0 329,3

4700    Sociale Zekerheid           447,0 0,0 447,0 455,5 0,0 455,5 500,4 0,0 500,4 492,9 0,0 492,9

4750    Andere Uitgaven             72,1 -0,7 71,3 59,4 -0,7 58,7 21,5 -0,7 20,8 42,8 -0,7 42,1

4909    Verwerving Nonfinciele Activa 320,0 53,5 373,5 286,5 39,4 325,9 269,8 38,3 308,1 148,5 0,0 148,5

4929    Financiering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5100    Belastingen                 

5200    Sociale Voorzieningen

5300    Schenkingen & Subsidies     

5400    Andere Inkomsten            

5909    Non Financiele Activa       

5929    Financiering

Totaal 2.015,4 53,5 2.068,9 2.001,9 39,4 2.041,3 2.004,7 38,3 2.043,0 1.953,2 0,0 1.953,2

Gewone-/Kapitaal-/Verdeeldienst

Inkomsten

                                        BEGROTING SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE TOTAAL

Categorie WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING

4200    Beloning van Personeel      

4300    Verbruik Goederen en Diensten

4500    Afschrijving Vaste Activa   

4550    Interest                    

4600    Subsidies                   

4650    Overdrachten                

4700    Sociale Zekerheid           

4750    Andere Uitgaven             

4909    Verwerving Nonfinciele Activa

4929    Financiering

5100    Belastingen                 1.491,2 0,0 1.491,2 1.500,3 0,0 1.500,3 1.509,6 0,0 1.509,6 1.563,8 0,0 1.563,8

5200    Sociale Voorzieningen 2,3 0,0 2,3 2,3 0,0 2,3 2,3 0,0 2,3 2,3 0,0 2,3

5300    Schenkingen & Subsidies     18,9 0,0 18,9 18,9 0,0 18,9 18,9 0,0 18,9 18,9 0,0 18,9

5400    Andere Inkomsten            183,0 0,7 183,7 193,9 0,7 194,6 204,1 0,1 204,2 219,8 0,0 219,8

5909    Non Financiele Activa       47,2 0,0 47,2 59,1 0,0 59,1 62,6 0,0 62,6 80,0 0,0 80,0

5929    Financiering 272,8 363,3 636,2 227,4 -85,6 141,8 207,2 -87,5 119,7 68,5 0,0 68,5

Totaal 2.015,4 364,0 2.379,4 2.001,9 -84,9 1.917,0 2.004,7 -87,4 1.917,3 1.953,2 0,0 1.953,2

Gewone-/Kapitaal-/Verdeeldienst

Saldo

                                        BEGROTING SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE TOTAAL

Categorie WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING

4200    Beloning van Personeel      -489,4 0,0 -489,4 -491,1 0,0 -491,1 -493,8 0,0 -493,8 -512,8 0,0 -512,8

4300    Verbruik Goederen en Diensten -191,9 -0,7 -192,6 -190,4 -0,7 -191,1 -190,4 -0,7 -191,1 -190,4 -0,7 -191,2

4500    Afschrijving Vaste Activa   -46,9 0,0 -46,9 -58,8 0,0 -58,8 -62,3 0,0 -62,3 -87,1 0,0 -87,1

4550    Interest                    -55,7 0,0 -55,7 -60,0 0,0 -60,0 -66,9 0,0 -66,9 -79,1 0,0 -79,1

4600    Subsidies                   -70,3 0,0 -70,3 -70,3 0,0 -70,3 -70,3 0,0 -70,3 -70,3 0,0 -70,3

4650    Overdrachten                -322,2 0,0 -322,2 -329,9 0,0 -329,9 -329,3 0,0 -329,3 -329,3 0,0 -329,3

4700    Sociale Zekerheid           -447,0 0,0 -447,0 -455,5 0,0 -455,5 -500,4 0,0 -500,4 -492,9 0,0 -492,9

4750    Andere Uitgaven             -72,1 0,7 -71,3 -59,4 0,7 -58,7 -21,5 0,7 -20,8 -42,8 0,7 -42,1

4909    Verwerving Nonfinciele Activa -320,0 -53,5 -373,5 -286,5 -39,4 -325,9 -269,8 -38,3 -308,1 -148,5 0,0 -148,5

4929    Financiering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5100    Belastingen                 1.491,2 0,0 1.491,2 1.500,3 0,0 1.500,3 1.509,6 0,0 1.509,6 1.563,8 0,0 1.563,8

5200    Sociale Voorzieningen 2,3 0,0 2,3 2,3 0,0 2,3 2,3 0,0 2,3 2,3 0,0 2,3

5300    Schenkingen & Subsidies     18,9 0,0 18,9 18,9 0,0 18,9 18,9 0,0 18,9 18,9 0,0 18,9

5400    Andere Inkomsten            183,0 0,7 183,7 193,9 0,7 194,6 204,1 0,1 204,2 219,8 0,0 219,8

5909    Non Financiele Activa       47,2 0,0 47,2 59,1 0,0 59,1 62,6 0,0 62,6 80,0 0,0 80,0

5929    Financiering 272,8 363,3 636,2 227,4 -85,6 141,8 207,2 -87,5 119,7 68,5 0,0 68,5

Totaal 0 311 311 0 -124 -124 0 -126 -126 0 0 0

Tabel 18

2014 2015 2016 2017

2014 2015 2016 2017

2014 2015 2016 2017
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Bijlage 

Tabel 1. Mutatie op Recapitulatie 
Omschrijving 2013 2014 2015 2016 2017 

Baten       

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

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

Lasten - 0,0 0,0 0,0 0,0 

        

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

Baten - 363,3 -85,6 -87,5 0,0 

Lasten - 53,5 39,4 38,3 0,0 

        
Begrotingssaldo -   310,5 -124,3 -125,7 0,0 

Saldo      

 

 
 

Tabel 2. Recapitulatie Begroting 2014 inclusief suppletoire begrotingen 

 
 

Omschrijving B2013 P2013 2014 2015 2016 2017 

Baten        

Saldo Gewone 
dienst 

-49,8 104,9 0,7 0,7 0,1 - 

Baten 1.656,5 1.642,8 1.696,1 1.716,1 1.735,0 1.804,7 

Lasten 1.656,5 1.537,9 1.695,4 1.715,4 1.734,9 1.804,7 

         

Saldo 
Kapitaaldienst 

- 35,1 309,8 -125,0 -125,8 - 

Baten 178,2 148,6 683,3 200,9 182,3 148,5 

Lasten 189,1 111,3 373,5 325,9 308,1 148,5 

         

Begrotingssaldo -10,9 37,3 310,5 -124,3 -125,7 - 

Saldo       
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Tabel 3. Mutatie op Recapitulatie 
Omschrijving   2013 2014 2015 2016 2017 

         

Saldo Gewone dienst exclusief 
interestlasten 

- 0,7 0,7 0,1 - 

Investeringen en 
vermogensoverdrachten 

 

- 53,5 39,4 38,3 - 

Afschrijvingen  - - - - - 

         

Primair saldo (+overschot/-
tekort) 

- -52,8 -38,7 -38,2 - 

        

Rentelasten  - - - -  - 

        

Globaal saldo/ 

Financieringssaldo voor 
aflossingen (+overschot/-

tekort) 

- -52,8 -38,7 -38,2 - 

       

Aflossing op opgenomen 
leningen 

- - - - - 

Terug te ontvangen aflossingen 
op uitgegeven leningen 

- - - - - 

        

Financieringsbehoefte - 52,8 38,7 38,2 - 

        

 
 

Tabel 4. Economische grootheden 
 2014 2015 2016 2017 
     
Reële economische groei -0,3 1,5 2,0 2,1 

Inflatie 2,1 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 2013 2014 2015 2016 2017 

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

Belastingopbrengsten - - - - - 

Niet-belastingopbrengsten - 0,7 0,7 0,1 - 

       

Lasten - - - - - 

Beloning van personeel - - - - - 

Verbruik goederen en diensten - 0,7 0,7 0,7 0,7 

Afschrijving vaste activa - - - - - 

Interest - - - - - 

Subsidies - - - - - 

Overdrachten - - - - - 

Sociale zekerheid - - - - - 

Andere uitgaven - -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 

Reserveringen - - - - - 

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

 
 

 

Tabel 6. Niet-belastingopbrengsten 
 Omschrijving 2013 2014 2015 2016 2017 

Sociale Voorziening - - - - - 

Schenkingen en subsidies - - - - - 

Andere inkomsten - 0,7 0,7 0,1 - 

waarvan: Dividenden - - - - - 

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

Pacht Opbrengsten - - - - - 

Terugvorderingen Onderwijs - - - - - 

Vergunningen teleccomunicatie - - - - - 

Cassinoheffing en speelvergunning - - - - - 

Andere Opbrengsten - - - - - 

Vrijval van reserves en  
 Voorzieningen 

- - - - - 

Totaal - 0,7 0,7 0,1 - 
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Tabel 7. Mutatie op Kapitaal Dienst 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Lasten - 53,5 39,4 38,3 - 

Investeringen en 
vermogensoverdrachten - 53,5 39,4 38,3 

- 

Aflossing leningen o/g: - - - - - 

- binnenland - - - - - 

- buitenland - - - - - 

Kapitaalverstrekking 
overheidsbedrijven - 

- - - - 

       
Baten - 363,3 -85,6 -87,5 - 

Vrijgekomen middelen uit 
afschrijvingen - 

- - - - 

Aflossing leningen u/g - - - - - 

Nieuwe financiering - 363,3 -85,6 -87,5 - 

       

Saldo - 309,8 -125,0 -125,8 - 

 

Tabel 8. Mutatie op Saldo kapitaaldienst (nieuw ziekenhuis) 
 

  2014 2015 2016 2017 

  
    Lasten  53,5 39,4 38,3 - 

Bouwfonds NHO 13,7 36,7 37,5 - 

Bouwrente NHO 2,1 2,7 0,8 - 

Overige investeringen  37,7 
     

    Baten 363,3 -85,6 -87,5 - 

Financiering (geldlening) t.b.v. NHO 325,6 -85,6 -87,5 - 
Financiering (geldlening) t.b.v. overige 
investeringen 37,7 

         

Saldo  309,8 -125,0 -125,8  - 

 
Tabel 9. Bruto schuldpositie 
Omschrijving 2013 2014 2015 2016 2017 

        

Beginstand 1.667,4 1.730,0 2.366,2 2.507,9 2.627,6 

        
Mutatie t.o.v. (t-1) 62,6 636,2 141,8 119,7 68,5 

        

Eindstand 1.730,0 2.366,2 2.507,9 2.627,6 2.696,1 

            

 



Nota van Financiën -27 

 
Tabel 10. Financieringsruimte  

  2013 2014 2015 2016 2017 
        

Rentelastnorm jaar t  108,5 110,4 110,1 111,7 113,9 

        

Rentelasten jaar t 52,4 55,7 60 66,9 79,1 

        

Financieringsruimte (in 
termen van rentelasten) 

56,1 54,7 50,1 44,8 34,8 

        

Financieringsruimte 2.411,1 2.350,9 2.153,2 1.925,4 1.495,7 

        

Financiering  62,6 698,8 840,5 960,2 1.028,7 

        

Deviatie (+ gunstig / - 

ongunstig) 

2.348,5 1.652,2 1.312,7 965,2 466,9 

            

 
 

 

 

 

Tabel 11. Mutaties op de allocatie van de middelen op de 

Kapitaaldienst 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Gebouwen                         - 15,7 39,4 38,3 - 

Andere Bouwstructuren            - - - - - 

Kantoor Inrichting               - 0,8 - - - 

Kantoor Apparatuur               - 30,9 - - - 

Transportmiddelen                - 3,2 - - - 

Machines&andere Werktuigen       - 3,0 - - - 

Gecultiveerde Eigendommen        - - - - - 

Immateriële Vaste Activa  - - - - - 

Gronden & Terreinen              - - - - - 

Ondergrondse Eigendommen         - - - - - 

Totaal - 53,5 39,4 38,3 - 
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Tabel 12. Mutatie op Gewone dienst uitgaven per hoofdstuk 
Hoofdstuk 2013 2014 

   
Staatsorganen en overige algemene organen - - 

Ministerie van Algemene zaken - - 

Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening - 0,7 

Ministerie van Justitie - 1,1 

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 - - 

Ministerie van Financiën - -1,9 

     
Totaal  - - 

 
 

Tabel 13  Mutatie op Gecorrigeerde Gewone dienst uitgaven per 
hoofdstuk 
Hoofdstuk 2012 2014 

   
Staatsorganen en overige algemene organen - - 

Ministerie van Algemene zaken - - 

Ministerie van Bestuurlijke Planning en Dienstverlening - 0,7 

Ministerie van Justitie - 1,1 

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 - - 

Ministerie van Financiën - - 

Totaal  - 1,9  
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Tabel 14. Mutaties op de Kapitaaldienst uitgaven per hoofdstuk 

Hoofdstuk 2012 2014 

   
Staatsorganen en overige algemene organen - - 

Ministerie van Algemene zaken - - 

Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening - 4,2 

Ministerie van Justitie - 7,3 

Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning - - 

Ministerie van Economische Ontwikkeling - - 

Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport - 19,5 

Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn - - 

Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur - 15,7 

Ministerie van Financiën - 6,8 

    
Totaal  - 53,5 

 

 

Tabel 15. Mutaties op de gecorrigeerde Kapitaaldienst uitgaven per 
hoofdstuk 
 

Hoofdstuk 2012 2014 

   
Staatsorganen en overige algemene organen - - 

Ministerie van Algemene zaken - - 

Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening - 4,2 

Ministerie van Justitie - 7,3 

Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning - - 

Ministerie van Economische Ontwikkeling - - 

Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport - 19,5 

Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn - - 

Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur - 15,7 

Ministerie van Financiën - 11,0 

     
Totaal  - 57,7 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

Gegeven te Willemstad, 

 

 

 

 

 

 

De Minister van Financiën, 

   

 

 

 

 

       

 

 




