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ALGEMENE BESCHOUWING 



Algemene Beschouwing-2 

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 worden in het onderhavige ontwerp de volgende aanpassingen aangebracht in 

de Begroting 2014: 

 

 

A. Neerwaartse bijstelling raming belastingopbrengsten  

De belastingopbrengsten moeten bijgesteld worden op basis van realisatiecijfers van de 

eerste zeven maanden van het jaar 2014. 

 

 

B. Neerwaartse bijstelling raming van de Personeelslasten  

De personeelslaten worden bijgesteld doordat: 

 in 2014 geen indexatie van de salarissen is doorgevoerd vanwege de lage inflatie in 

het jaar 2013; 

 de per saldo geplande uitstroom van personeel eerder is geraliseerd; in maart 2014 

is het streefaantal voor het einde van het jaar gerealiseerd; 

 de maatregel die is genomen om de toelagen te beperken effect bereikt; 

 het bedrag van premieafdrachten AOV/AWW werkgeversgedeelte en medische 

kosten te hoog was geraamd.  

 

 

C. Overige Materiele lasten 
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De Overige materiële lasten worden bijgesteld op basis van realisatiecijfers van de 

eerste zeven maanden van het jaar 2014. 

 

D. Opvoeren Kapitaaldienst 

De voor het dienstjaar 2013 op de kapitaaldienst van de begroting ter beschikking 

gestelde bedragen, die niet tot verplichtingen voor investeringen hebben geleid, worden 

middels onderhavige ontwerplandsverordening toegevoegd aan de begroting voor het  

dienstjaar 2014 voor de overeenkomstige ramingen terzake verplichtingen voor 

investeringen in de kapitaaldienst. 

 

Verder wordt middelen beschikbaar gesteld voor aanschaf van dienst wagens in plaats 

van leasen. 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 

gedeeltelijke ontlasting van de Gewone dienst, doordat de aanschaf van wagens een 

investering is, in tegenstelling tot de lease die op de gewone dienst drukt. 

 

Advies Raad van Advies 

 

De Raad van Advies van Advies heeft bij brief van 5 november 2014, met nummer 

RA/31-14-LV, advies uitgebracht over het onderhavige ontwerp. Hieronder wordt op 

dit advies ingegaan. Hierbij wordt de structuur van dat advies aangehouden. 

 

I. Algemeen 

 

1. Het ontbreken van een gedegen toelichting op de voorgestelde wijzigingen 

van de Begroting voor het dienstjaar 2014 
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De Raad van Advies is van mening dat een begroting onder andere als instrument 

dient voor het verschaffen van inzicht in de inkomsten en uitgaven van de overheid. De 

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

wordt gegeven op de in de onderhavige ontwerplandsverordening (het ontwerp) 

voorgestelde wijzigingen van de Begroting voor het dienstjaar 2014 (Begroting 2014). 

De toelichting op de diverse wijzigingen is steeds hetzelfde. De Raad van Advies van 

Advies wijst onder andere op de hierna volgende voorbeelden en adviseert de regering 

om met inachtneming hiervan de memorie van toelichting aan te passen en verder te 

concretiseren: 

 

Artikel 2, eerste lid van de Begroting 2014, zoals voorgesteld in artikel I van het 

ontwerp. De Raad van Advies van Advies mist een onderbouwing om welke reden het 

totaalbedrag aan voor het dienstjaar 2014 benodigde binnenlandse en buitenlandse 

geldleningen (de financieringsbehoefte) van NAf 2.169.505.800 naar NAf 

2.472.171.100 verhoogd wordt. 

 

De Regering geeft aan dat de verhoging van NAf 2.169.505.800 naar NAf 

2.472.171.100 is gedaan op basis van de in de eerste en de tweede suppletoire 

begroting 2014 verwerkte verhoging van de aan te gane geldlening. Het betreft 100% 

van de financiering van het nieuwe ziekenhuis en sociaal economische 

projectinvesteringen. Deze worden middels een beroep op de kapitaalmarkt 

gefinancierd. 

 

In onderstaande tabel wordt een onderbouwing gegeven. 

Beschrijving Bedrag (Naf)  

  
Oorspronkelijke begroting 2014 zoals vastgesteld door de staten 2.169.505.800 

Eerste suppletoire begroting 2014 256.656.800 

 
2.426.162.600 

Tweede suppletoire begroting 2014 46.008.500 

Totaal 2.472.171.100 

 
 



Algemene Beschouwing-5 5 

De Regering heeft de memorie van toelichting aangepast aan de hand van het 

commentaar van de Raad van Advies. 

 

pagina‟s 2 en 3 van de Algemene Beschouwingen in de memorie van toelichting. De 

Raad van Advies is van oordeel dat de onderdelen A tot en met D de essentie vormen 

van de in het ontwerp voorgestelde wijzigingen en aldus nader uitgewerkt kunnen 

worden ter verduidelijking van de wijzigingen. 

 

De Regering heeft de toelichting in de nota van financiën uitgebreider toegelicht. De 

nadere uitwerking wordt thans altijd in de nota van Financiën en in het algemene 

hoofdstuk per onderdeelgegeven.  

 

pagina 3 van de Algemene Beschouwingen. Er worden middelen beschikbaar gesteld 

voor de aanschaf van dienstwagens omdat zal worden afgezien van het leasen van 

voertuigen. Noch uit de begrotingscijfers, noch uit de memorie van toelichting kan 

worden afgeleid of en in hoeverre er rekening is gehouden met de kosten voor de 

verzekering en de motorrijtuigbelasting van de aan te schaffen dienstwagens. 

 

De Regering geeft aan dat in de begroting van 2015 en meerjarig op de gewone dienst 

de middelen ter dekking van het leasen van dienstwagens niet zijn weggehaald. Een 

gedeelte van deze middelen zal gebruikt worden voor de dekking van de uitgaven van 

de verzekering en de motorrijtuigbelasting.   

 

De Regering heeft de memorie van toelichting aangepast aan de hand van het 

commentaar van de Raad van Advies. 

 

pagina 47 van de Algemene Beschouwingen. Het is voor de Raad van Advies niet 

duidelijk om welke reden de stelpost “Onvoorzien” op de gewone dienstverlaagd dient 
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te worden ter dekking van de lasten bij het Ministerie van Financiën, het Ministerie 

van Gezondheid, Milieu en Natuur en het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, 

Cultuur en Sport. De Raad van Advies betwijfelt of dit de juiste manier is om te gaan 

met de stelpost “Onvoorzien”. 

 

De Regering geeft aan dat de post onvoorzien gebruikt wordt voor onvoorziene en hoog 

nodige uitgaven waarvoor bij het opstellen van de begroting onvoldoende rekening was 

gehouden. De beslissing om de post onvoorzien aan te spreken wordt overwogen naar 

de urgentie en de landsbelang. 

In de hoofdstukken in de Algemene beschouwing wordt aangegeven waarvoor een 

beroep is gedaan op de onvoorziene uitgaven. De Regering zal deze weer opsommen 

onder de functie waaronder de onvoorziene uitgaven vallen.  

 

pagina 11 van de Nota van Financiën. De in het onderdeel “Beloning van personeel” 

gegeven toelichting is te summier. De Raad van Advies kan niet uit de memorie van 

toelichting opmaken hoeveel de meevaller die aanleiding heeft gegeven tot neerwaartse 

bijstelling van de beloningen van het personeel bedraagt. 

 

De Regering heeft de memorie van toelichting aangepast aan de hand van het 

commentaar van de Raad van Advies. 

 

 

 

2. Geraamde belastingopbrengsten 

De Raad van Advies constateert dat de toelichting in het Hoofdstuk Ministerie van 

Financiën in de Algemene Beschouwingen voor wat betreft de directe en indirecte 

belastingen niet overeenkomt met het gestelde hierover in de Nota van Financiën 

(pagina 8 e.v.). In de toelichting in genoemd hoofdstuk komen bijvoorbeeld mutaties op 

de belastingopbrengsten, het meerjarenperspectief voor de dienstjaren 2015 tot en met 

2017 en de structurele doorwerking van belastingtegenvallers niet voor.  
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De Regering wil aangegeven dat de inkomsten, en dus ook de belastingopbrengsten, 

niet in de algemene beschouwingen worden toegelicht. Deze worden in de nota van 

Financiën toegelicht. 

 

Op pagina 9 van de Nota van Financiën, eerste tekstblok wordt aangegeven dat de 

directe belastingopbrengsten voor 2014 neerwaarts worden bijgesteld met circa NAf 

28,9 miljoen. Volgens de Raad van Advies is in de Nota van Financiën onvoldoende 

onderbouwd om welke reden deze belastingopbrengsten (neerwaarts) dienen te worden 

bijgesteld.  

Voorts wordt in laatstgenoemd tekstblok aangegeven dat de afname van de directe 

belastingopbrengsten van structurele aard is en ook voor de jaren daarop geldt. Uit 

tabel 6 “Mutaties op de belastingopbrengsten” (pagina 8 van de Nota van Financiën) 

blijkt de structurele aard van de afname van deze belastingopbrengsten niet omdat de 

bedragen volgens de Raad van Adviesniet geheel kloppend zijn.  

De Raad van Advies adviseert de regering om met inachtneming van het bovenstaande 

de memorie van toelichting aan te passen. 

 

De Regering geeft de volgende onderbouwing aan. Bij het voorbereiden van de 

Begroting 2014 werd oorspronkelijk uitgegaan van een nominale economische groei 

van 2,1% (reële krimp van 0,3% en inflatie van 2,4%). Inmiddels heeft de regering de 

ramingen voor 2014 bijgesteld. De verwachting van de reële economische groei is 

bijgesteld naar +0,3%. De inflatie is echter achtergebleven bij de raming, en zal naar 

verwachting uitkomen op circa 1,2%. Als gevolg hiervan is de verwachte nominale 

economische groei circa 1,5%, wat substantieel lager is dan werd verwacht. Als gevolg 

hiervan blijven de inkomsten lager dan verwacht. Vanuit het lagere uitgangspunt 

groeien de inkomsten de komende jaren verder. De initiële verlaging werkt structureel 

in de meerjarenramingen door.  

 

Ten aanzien van enkele specifieke belastingen geldt daarnaast het volgende.  
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Voor de bijgestelde raming van de loon- en inkomstenbelasting zijn de realisatiecijfers 

van de eerste 9 maanden van 2014 gebruikt. De loon- en inkomstenbelasting hebben 

in deze maanden bijna NAf 374 miljoen opgebracht. Op basis daarvan is een nieuwe 

raming gemaakt voor de verwachte inkomsten uit de loon- en inkomstenbelasting. Dit 

heeft geleid tot een verlaging van de raming van deze belastingen met circa NAf 42 

miljoen. Om redenen van behoedzaamheid is ervan uitgegaan dat deze verlaging een 

structureel karakter heeft.  

 

De ontvangsten uit de indirecte belastingen in de eerste negen maanden van 2014 zijn 

lager dan verwacht werd in de ramingen voor 2014. Ten aanzien van de 

omzetbelasting heeft in het bijzonder de ontwikkeling van de prijzen en de 

economische groei een effect. In de ramingen wordt dit effect verondersteld structureel 

van aard te zijn. Daarnaast is bij het opstellen van de begroting van 2014 

verondersteld dat de wetgeving die de verbetering van de tax compliance dient te 

bevorderen eerder in werking zou treden. Dit is pas per 1 oktober 2014 geëffectueerd. 

Ook de verwachte effecten hiervan zullen daarom vertraagd in de tijd worden 

gerealiseerd. Dat betekent dat een belangrijk deel van de verwachte extra inkomsten 

uit de maatregelen om de heffing van de omzetbelasting te verbeteren pas na 2014 

optreden.  

Bij de invoerrechten hebben de ontwikkeling van de prijzen en de economische groei 

een negatief effect op de ontvangsten. Daarnaast bestaat het vermoeden dat deze 

dalende ontwikkeling, welke in het jaar 2011 is ingezet, veroorzaakt wordt door 

belastingontduiking en inadequate controles. Daarom heeft de Regering besloten het 

Douane Informatie Centrum te operationaliseren welke op grond van intelligentie, dus 

door informatie aangestuurd, zal moeten bijdragen aan het herstellen van de tax 

compliance aan de grensdoor gerichte controles op de ontduiking van de 

invoerrechten. Tevens is een groep gepensioneerde douaniers ingeschakeld om de 

controletak in de Douane tijdelijk te versterken. Ook dit zal moeten bijdragen aan het 

herstellen van de tax compliance aan de grens. De materiële effecten van deze acties 

worden pas in de loop van 2015 verwacht. 
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Voor wat betreft de onroerende zaak belasting heeft de implementatievertraging 

opgelopen, waardoor de te verwachten meeropbrengsten pas in 2015 (in plaats van 

2014) gerealiseerd zullen worden. 

 

Op basis van het bovenstaande zal de Regering de toelichting in de nota van financiën 

aanvullen. Voor wat betreft de cijfers is er geen aanleiding om deze op basis van het 

commentaar van de Raad van advies aan te passen. 

 

 

3. Uitvoeringscapaciteit voor het bereiken van de vastgestelde beleidsdoelen 

De Raad van Advies geeft aan dat op de kapitaaldienst verschillende projecten 

waarvan de daarvoor vastgestelde beleidsdoelen niet in het jaar 2013 zijn gehaald naar 

het jaar 2014 worden geschoven. De Raad van Advies vraagt zich afof de regering 

voldoende uitvoeringscapaciteit heeft om de voorgenomen beleidsdoelen te bereiken. 

Als voorbeeld geeft de Raad van Advies de verbouwing van Fort Amsterdam (pagina 9 

van de Algemene Beschouwingen), het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (pagina 7 

van de Algemene Beschouwingen) en het Financieringsproject herstructurering 

belastingstelsel (pagina 47 van de Algemene Beschouwingen). De Raad van Advies 

vraagt de aandacht van de regering voor het bovenstaande. 

 

De Regering is zich ervan bewust dat de uitvoering van de investeringen in 2013 en 

begin 2014 niet optimaal is verlopen. Dit is merendeel te wijten aan de beperkte 

uitvoeringscapaciteit. Inmiddels wordt aan een betere investeringsplanning gewerkt. 

De Regering meent dat de resultaten hiervan al blijken uit de cijfers in de Financiële 

Management Rapportage van de maand augustus. Inmiddels is een bedrag van NAf 

109,6 miljoen aan investeringen gepleegd. Daarnaast is er een bedrag van NAf 38,5 

miljoen aan verplichtingen aangegaan. 
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4.  Reserveringen 

De raad van advies geeft aan dat  in het laatste tekstblok op pagina 12 van de Nota 

van Financiën wordt aangegeven dat voor het jaar 2014 een bedrag van NAf 62,1 

miljoen is begroot voor de dekking van de tekorten over de jaren 2010, 2011 en 2012. 

Aangezien er sprake is van tegenvallers in de belastingopbrengsten zal, zoals de Raad 

van Advies uit tabel 5 “Mutatie op Gewone Dienst” (pagina 7 van de Nota van 

Financiën) af kan lezen, NAf 34,9 miljoen van de NAf 62,1 miljoen aan reserveringen 

aangewend worden om deze tegenvallers te dekken. De Raad van Advies mist echter 

een onderbouwing hoe de tekorten over de jaren 2010, 2011 en 2012 gedekt zullen 

worden. De Raad van Advies adviseert de regering om met inachtneming van het 

bovenstaande de Nota van Financiën aan te passen. 

 

De regering geeft het volgende aan. In onderstaand tabel wordt het saldo van de te 

dekken begrotingstekorten van 2010-2012 weer. 

 

Omschrijving Bedrag 

    

Saldo BRK-reserve per 10-10-10 beschikbaar voor compensatie 161,6 

Mutaties BRK-reserve 10-10-10 t/m 27-3-13 (koersverliezen)  -21,3 

Saldo GD 10-10-10 t/m 31-12-10 jaarrekening 2010 -51,2 

Saldo GD 2011 jaarrekening 2011 -166,3 

Saldo GD 2012 jaarrekening 2012 -73,1 

Totaal te compenseren  -150,3 

    

Dekking tekort 150,3 

voorlopig overschot 2013 120,9 

geprojecteerd overschot 2014 15,0 

gebudgetteerd overschot 2015 14,4 

    

dotatie aan reserve 2015 12,2 

dotatie aan reserve 2016 0 

dotatie aan reserve 2017 3,2 

dotatie aan reserve 2018 25,9 

 
 

Conform het Koninklijk besluit bevattende de aanwijzing aan Curaçao om de begroting 

in overeenstemming te brengen met de financiële normen dienen de tekorten over 
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2010, 2011 en 2012 te worden gedekt. Een deel van dit totale tekort is inmiddels 

ingelopen. De regering is voornemens het overige deel te dekken uit reservedotaties in 

de periode 2014 - 2015. Dit is overeenkomstig meerjarig voorzien in het onderhavige 

ontwerp.  

 

II. Opmerkingen van (wets)technische en redactionele aard 

 

De opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard zijn conform door Raad van 

Advies aanbevolen aangepast. 

 

Concluderend geeft de Raad van Advies de regering in overweging de 

ontwerplandsverordening bij de Staten in te dienen, nadat met het vorenstaande 

rekening is gehouden. 

 

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

van de Raad van Advies aangaande het onderhavige ontwerp. Teneinde de 

overzichtelijkheid te verbeteren wordt hier vorm aan gegeven met behulp van een 

markering in de linker zijlijn. 

 

Advies College financieel toezicht 

 

De ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening van de 23ste 

december 2013 tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 

2014, is overeenkomstig het bepaalde in de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en 

Sint Maarten, voor advies voorgelegd aan het College financieel toezicht. Het College 

financieel toezicht heeft bij brief van 17 oktober 2014, met kenmerk Cft201400173, 

advies uitgebracht over het ontwerp.  
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Neerwaartse bijstelling van de raming van de belastingopbrengsten 

Het College financieel toezicht constateert dat de belastingopbrengsten op basis van de 

realisatiecijfers over de eerste zeven maanden van het uitvoeringsjaar neerwaarts 

worden bijgesteld met NAf 66,7 miljoen (de niet-belastingopbrengsten worden met NAf 

1,2 miljoen neerwaarts bijgesteld waardoor het totaal aan bijstelling van de baten op 

NAF 67,9 miljoen uitkomt) in 2014, met NAf 36,2 miljoen in 2015, NAf19,6 miljoen in 

2016 en NAf 59,8 miljoen in 2017. Het betreffen voornamelijk de volgende 

belastingcategorieën: de loon- en inkomstenbelasting, de omzetbelasting, de 

invoerrechten en de onroerende zaakbelasting. De afname in de directe 

belastingopbrengsten (de loon- en inkomstbelasting) is structureel van aard. Er is 

volgens het College financieel toezicht verder geen nadere onderbouwing opgenomen 

van de structurele bijstelling. Het College financieel toezicht verzoekt om alsnog een 

onderbouwing in de  2e Suppletoire begroting 2014 op te nemen. Ten aanzien van de 

omzetbelasting geeft het College financieel Toezicht te hebben vernomen dat bij het 

opstellen van de begroting 2014 verondersteld werd dat de wetgeving voor de 

verbetering van de tax compliance eerder in werking zou treden. Dit is echter pas per 

oktober 2014 gebeurd. Met de vertraagde inwerkingtreding wordt ook meerjarig 

rekening gehouden. Het College financieel toezicht geeft voorts aan te hebben 

vernomen dat de invoerrechten incidenteel tegenvallen, maar dat door de inzet van 

extra douaniers de inkomsten uit de invoerrechten structureel weer hoger kunnen 

uitvallen. Het College financieel toezicht constateert evenwel dat in de 2e  Suppletoire 

begroting 2014 daarentegen zonder nadere toelichting een structurele neerwaartse 

bijstelling is opgenomen. Ook hiervoor meent het College financieel toezicht dat een 

nadere onderbouwing in de 2e Suppletoire begroting 2014 opgenomen dient te worden. 

De onroerende zaakbelasting is incidenteel neerwaarts bijgesteld omdat de uitvoering 

van de verhoging van de tarieven vertraging heeft opgelopen, waardoor de te 

verwachten meeropbrengsten pas in 2015 gerealiseerd zullen worden, aldus het 

College financieel toezicht. Het College financieel toezichtheeft reeds in de reactie op de 

ontwerpbegroting 2015 (Cft201400125) aangegeven de ontwikkeling van de 

realisatiecijfers de komende maanden nauwlettend te blijven monitoren en indien 

nodig te verzoeken de belastingramingen in de begroting 2015 alsnog neerwaarts bij te 

stellen.  
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De raming voor deelnemingen/dividendbelasting wordt in 2015 en 2016 verhoogd 

zonder dat hierbij een toelichting wordt gegeven in de ontwerp 2e Suppletoire begroting 

2014, aldus het College financieel toezicht. Geadviseerd wordt om alsnog deze 

onderbouwing op te nemen.  

 

De Regering geeft de volgende onderbouwing aan. Bij het voorbereiden van de 

Begroting 2014 werd oorspronkelijk uitgegaan van een nominale economische groei 

van 2,1% (reële krimp van 0,3% en inflatie van 2,4%). Inmiddels heeft de regering de 

ramingen voor 2014 bijgesteld. De verwachting van de reële economische groei is 

bijgesteld naar +0,3%. De inflatie is echter achtergebleven bij de raming, en zal naar 

verwachting uitkomen op circa 1,2%. Als gevolg hiervan is de verwachte nominale 

economische groei circa 1,5%, wat substantieel lager is dan werd verwacht. Als gevolg 

hiervan blijven de inkomsten lager dan verwacht. Vanuit het lagere uitgangspunt 

groeien de inkomsten de komende jaren verder. De initiële verlaging werkt structureel 

in de meerjarenramingen door.  

 

Voor de bijgestelde raming van de loon- en inkomstenbelasting zijn de realisatiecijfers 

van de eerste 9 maanden van 2014 gebruikt. De loon- en inkomstenbelasting hebben 

in deze maanden bijna NAf 374 miljoen opgebracht. Op basis daarvan is een nieuwe 

raming gemaakt voor de verwachte inkomsten uit de loon- en inkomstenbelasting. Dit 

heeft geleid tot een verlaging van de raming van deze belastingen met circa NAf 42 

miljoen. Om redenen van behoedzaamheid is ervan uitgegaan dat deze verlaging een 

structureel karakter heeft.  

 

De ontvangsten uit de indirecte belastingen in de eerste negen maanden van 2014 zijn 

lager dan verwacht werd in de ramingen voor 2014. Ten aanzien van de 

omzetbelasting heeft in het bijzonder de ontwikkeling van de prijzen en de 

economische groei een effect. In de ramingen wordt dit effect verondersteld structureel 

van aard te zijn. Daarnaast is bij het opstellen van de begroting van 2014 

verondersteld dat de wetgeving die de verbetering van de tax compliance dient te 

bevorderen eerder in werking zou treden. Dit is pas per 1 oktober 2014 geeffectueerd. 

Deze wetgeving is pas per 1 oktober 2014 in werking getreden. Ook de verwachte 

effecten hiervan zullen daarom vertraagd in de tijd worden gerealiseerd.  
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Dat betekent dat een belangrijk deel van de verwachte extra inkomsten uit de 

maatregelen om de heffing van de omzetbelasting te verbeteren pas na 214 optreden.  

Bij de invoerrechten hebben de ontwikkeling van de prijzen en de economische groei 

een negatief effect op de ontvangsten. Daarnaast bestaat het vermoeden dat deze 

dalende ontwikkeling, welke in het jaar 2011 is ingezet, veroorzaakt wordt door 

belastingontduiking en inadequate controles. Daarom heeft de Regering besloten het 

Douane Informatie Centrum te operationaliseren welke op grond van intelligentie, dus 

door informatie aangestuurd, zal moeten bijdragen aan het herstellen van de tax 

compliance aan de grensdoor gerichte controles op de ontduiking van de 

invoerrechten. Tevens is een groep gepensioneerde douaniers ingeschakeld om de 

controletak in de Douane tijdelijk te versterken. Ook dit zal moeten bijdragen aan het 

herstellen van de tax compliance aan de grens. De materiële effecten van deze acties 

worden pas in de loop van 2015 verwacht. 

Voor wat betreft de onroerende zaak belasting heeft de implementatievertraging 

opgelopen, waardoor de te verwachten meeropbrengsten pas in 2015 (in plaats van 

2014) gerealiseerd zullen worden. 

 

Met betrekking tot de hogere raming voor deelnemingen/dividendbelasting in 2015 en 

2016 geeft de Regering aan dat hiermee aangesloten wordt op de hogere raming in de 

ontwerpbegroting 2015. Voor 2015 wordt een opbrengst van NAf 30 miljoen geraamd 

aan Deelnemingen/dividendbelasting. Deze heeft betrekking op de winstbelasting 

offshore in het kader van de thans nog vigerende Belastingregeling Koninkrijk. Voor de 

periode  2016 - 2018 wordt uitgegaan van een afnemende opbrengst naar NAf 5 mln. 

in 2018. Dit is een behoedzame raming, maar sluit aan op de nieuwe Belastingregeling 

tussen Nederland en Curaçao welke vanaf 1 januari 2015 van kracht zal zijn. De 

nieuwe regeling voorziet in een lager belastingtarief (0%) als voldaan wordt aan de 

nieuwe substance-vereisten en een hoger tarief (15%) in overige gevallen, met 

uitzondering van die gevallen welke reeds onder de huidige Belastingregeling 

Koninkrijk onder het 8,3% tarief vallen. Deze laatste groep valt voortaan onder een 

tussentarief van 5%.De verwachting is dat de vennootschappen die niet aan de 

substance-vereisten kunnen voldoen langzamerhand tot het einde van de vigerende 

overgangsperiode (grandfather clause) welke in 2019 afloopt, hun activiteiten 

stopzetten.  
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Daarentegen wordt verwacht dat de aanpassing van reeds gevestigde vennootschappen 

aan de substance-vereisten en de vestiging van nieuwe vennootschappen die voldoen 

aan de substance-vereisten zullen bijdragen aan een groei van de overige 

belastingmiddelen. 

Voorts meldt de Regering dat deze verhoging op basis van de in 2012 en nu in 2014 

ontvangen opbrengsten plaatsvindt. Deze waren c.q zijn hoger dan de oorspronkelijke 

raming in de begroting. De begroting ging uit vaan jaarlijks opbrengsten van circa NAf 

20 miljoen, terwijl de realisatie ruim € 14,6 miljoen bedraagt over 2011 en € 13,4 

miljoen over 2012. Vandaar de behoedzame opwaartse bijstelling. 

 

 

 

Het College financieel toezicht geeft aan dat de meerjarige projecties van de nieuwe 

belastingramingen uit tabel 7 van de Nota van Financiën niet aansluiten bij de 

geraamde belastinginkomsten zoals opgenomen in de ontwerpbegroting 2015. In de 

tabel hieronder zijn de verschillen weergegeven. Het College financieel toezicht 

ontvangt graag een verklaring voor dit verschil en hoort graag op welke wijze Curaçao 

voornemens is deze discrepantie weg te werken. Geadviseerd wordt om in de 

toelichting bij de concept Suppletoire begroting 2014 hier nader op in te gaan, ook 

omdat de Staten de ontwerp begroting 2015 ook nog in behandeling moeten nemen. 

 

Belastingramingen P2014 B2015 B2016 B2017 

Ontwerpbegroting 2015 1491,2 1480,7 1494,4 1508,4 

2eSuppletoire begroting 2014 

2014 

1424,5 1464,1 1489,9 1503,8 

Verschil -66,7 -16,6 -4,5 -4,6 

 

 

De Regering merkt op dat nadat de ontwerpbegroting 2015 naar de Raad van Advies 

en het College financieel toezicht is verzonden, en na overleg met het College financieel 

toezicht, de belastingopbrengsten aangepast zijn aan de meeste actuele realisatiecijfers 

en inzichten. Het betreft hierbij voornamelijk de neerwaartse bijstelling van de 

loonbelasting. In onderstaande tabellen wordende belastingopbrengsten in de 

ontwerpbegroting 2015 zoals aangeboden aan de Staten en de totale 
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belastingopbrengsten 2014 na aanpassing van de suppletoire begroting gepresenteerd. 

Hieruit kan worden dat die gelijk zijn en dat er dus geen verschil bestaat tussen de 

ramingen.  

 

Tabel 5.Belastingopbrengsten ontwerpbegroting 2015 

 Omschrijving R2013 P2014 B2014 B2015 B2016 B2017 B2018 

Directebelastingen 674,1 675,3 703,4 676,8 655,2 639,7 642,5 

Loon- en inkomstenbelasting 500,5 489,0 517,1 476,8 458,3 462,1 469,3 

Winstbelasting 173,6 165,2 165,2 170,0 166,9 162,6 168,2 

Deelnemingen/dividendbelasting 0,0 21,1 21,1 30,0 30,0 15,0 5,0 

         

Indirectebelastingen 749,3 749,2 787,8 787,3 834,7 864,2 896,1 

Omzetbelasting 390,2 406,1 420,1 411,5 444,4 466,8 490,0 

Invoerrechten 159,9 155,0 166,7 162,1 172,0 179,7 185,2 

Accijnzen 94,4 86,2 86,2 88,4 89,8 91,1 92,5 

OnroerendeZaakBelasting 27,4 29,8 38,7 45,0 45,9 46,8 47,8 

Motorrijtuigenbelasting 36,6 37,0 37,0 38,1 38,6 39,2 39,8 

Overige 40,8 35,1 39,1 42,2 44,0 40,5 40,8 

          

Totaal 1.423,4 1.424,5 1.491,2 1.464,1 1.489,9 1.504,0 1.538,6 

 

 

Tabel 7. Belastingopbrengsten Begroting 2014 inclusief 2esuppletoire begroting 

 Omschrijving R2013 P2014 t/m juli 

2014 

B2015 B2016 B2017 B2018 

Directebelastingen 674,1 675,3 417,0 676,8 655,2 639,7 642,5 

Loon- eninkomstenbelasting 500,5 489,0 298,7 476,8 458,3 462,1 469,3 

Winstbelasting 173,6 165,2 118,3 170,0 166,9 162,6 168,2 

Deelnemingen/dividendbelasting 0,0 21,1 0,0 30,0 30,0 15,0 5,0 

          

Indirectebelastingen 749,3 749,2 426,0 787,3 834,7 864,1 896,1 

Omzetbelasting 390,2 394,1 222,5 411,5 444,4 466,8 490,0 

Invoerrechten 159,9 155,0 86,3 162,1 172,0 179,7 185,2 

Accijnzen 94,4 86,2 51,6 88,4 89,8 91,1 92,5 

OnroerendeZaakBelasting 27,4 29,5 9,3 45,0 45,9 46,8 47,8 

Motorrijtuigenbelasting 36,6 37,0 32,9 38,1 38,6 39,2 39,8 

Overige 40,8 47,4 23,4 42,2 44,0 40,5 40,8 

          

Totaal 1.423,4 1.424,5 843,0 1.464,1 1.489,9 1.503,8 1.538,6 
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Overhevelen investeringen 2013 naar 2014 op de kapitaaldienst 

Het College financieel toezicht constateert dat de beschikbaar gestelde bedragen voor 

2013 die niet tot verplichtingen voor investeringen hebben geleid worden toegevoegd 

aan de Begroting 2014. Het College financieel toezicht merkt op dat er een algemeen 

voorbehoud geldt voor de opgenomen investeringen op de kapitaaldienst in de 

begroting en dat alle investeringen middels een leenaanvraag bij het College financieel 

toezicht dienen te worden ingediend. Het College financieel toezicht ontvangt dan ook 

graag een overzicht van alle investeringen in 2014, waaruit blijkt voor welke 

investering reeds goedkeuring is verkregen in 2013 (bij de leenaanvraag voor een 

bedrag van NAf 60 miljoen) en voor welke (nieuwe) investeringen nog geen goedkeuring 

is verkregen. Overigens is het College financieel toezicht blij met de toevoeging van de 

kolom met verwijzing naar de betreffende SNA code, wat de toetsing of de voorgenomen 

investeringen voldoen aan de definitie van de System of National Accounts (SNA) zal 

vergemakkelijken.  

 

 

De Regering geeft hetvolgende aan. In onderstaande tabel wordt een overzicht 

gepresenteerd van de  investeringen die in 2013 zijn gedaan. Hieruit kan worden 

afgeleid dat de in 2013 aangegane lening niet voldoende was om de investeringen 

volledig te financieren. Deze zijn vooralsnog voor een bedrag van circa NAf 54 miljoen 

uit eigen liquide middelen gefinancierd. Het voornemen is om dit bedrag bij het 

eerstvolgende leningsverzoek te betrekken. 

 

KDU Beschrijving BO13 BW13 
= 

BA13 
AA13   

SNA 

code 
  

4913  100100Gebouwen 24. Renovatie Staten gebouw 0,0  2,0  2,0  2,0  
 

AN1121 
 

4913  101100 Gebouwen 25. Renovatie gebouw Hof van justitie 0,0  1,3  1,3  0,8  
 

AN1121 
 

4913  110304 Renovatie 2. Gebouw Kabinet Gevolmachtigde Minister 0,0  0,3  0,3  0,2  
 

AN1121 
 

4913  110305 Gebouwen 1. Afbouw Noordvleugel Fort Amsterdam  0,0  0,6  0,6  0,6  
 

AN1121 
 

4913  131203Gebouwen 21. InvesteringGebouwenPolitie 0,0  2,0  2,0  0,0  
 

AN1121 
 

4923  131203Transportmiddelen 22. Aanschaf van politieauto‟s 0,0  5,0  5,0  0,0  
 

AN1131 
 

4924  131203 Machines ea. 20. Kogelvrije vesten, vuurwapens en acc. 0,6  2,8  3,4  0,7  
 

AN1123 
 

4913  131300Gebouwen 23. RenovatieBrandweerkazerne 0,0  3,0  3,0  0,1  
 

AN1121 
 

4922  131600 Project 33. ElectronischToezichtKantoorapparatuur 1,0  0,0  1,0  0,0  
 

AN1133 
 

4924  131600 Project 33. ElectronischToezichtOverige 1,9  0,4  2,3  0,0  
 

AN1133 
 

4914  142102 Andere Bouwstructuren 17. Inhaalslag wegen | straatvrl. 40,0  22,7  62,7  57,3  
 

AN1122 
 

4914  142600AndereBouwstructuren 15. RioleringBinnenstad 1,0  0,1  1,1  0,3  
 

AN1122 
 

4941  142702Gronden&Terreinen 16. Verkavelingsplannen 1,1  1,8  2,9  6,9  
 

AN1123 
 

4913  153800 Gebouwen 19. CDM: Curacao Training School 0,0  1,6  1,6  0,0  
 

AN1121 
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4913  164901 Gebouwen 2. RedaSosial: ondh. schoolgebouwen  10,0  -0,3  9,7  4,0  
 

AN1121 
 

4914  164901AndereBouwstructuren 4. Zonnepanelen @ scholen 0,0  0,5  0,5  0,0  
 

AN1122 
 

4932  164901 Immateriële Vaste Activa 3. Gratis Onderwijs 0,0  13,2  13,2  11,7  
 

AN117 
 

4913  165300Gebouwen 7. Sportfaciliteiten 0,0  1,3  1,3  0,0  
 

AN1121 
 

4913  165400 Gebouwen 5. Renovatie Centro pro Arte 0,0  1,0  1,0  0,0  
 

AN1121 
 

4913  176500 Gebouwen 6. TeraKora plus wooncentra 0,0  1,0  1,0  0,0  
 

AN111 
 

4932  176803 IMA 9. Renovatie van zes Kas di Bario 10,0  0,0  10,0  0,0  
 

AN1121 
 

4914  187502AndereBouwstructuren 9-14. Vissershaven ea. 0,0  3,0  3,0  0,0  
 

AN1122 
 

4924  187502 Machines/Werktuigen 19. Financiering  

Landbouwfaciliteiten 
0,2  0,0  0,2  0,0  

 AN1123  

4913  187800Gebouwen 7. SVB: PoliNobo 0,0  0,5  0,5  0,5  
 

AF4 

AN1173  

4921  187800 Kantoor Inrichting 8. SVB: Inrichting Polikliniek 0,0  5,0  5,0  0,0  
 

AF4 

AN1173  

4913  187801 Gebouwen: Nos Hospital Nobo:  157,3  -105,3  52,0  61,2  
 

AF4 

AN1173  

4932  190100MinFin Project 24. HerstructureringBelastingstelsel 0,0  1,0  1,0  0,0  
 

AN1179 
 

4932  199000 MinFinKab. Project 24. Herstructurering Belastingstelsel 0,0  3,0  3,0  0,0  
 

AN1179 
 

4923  199100 Aanschaf auto's tbvDouane 0,0  0,0  0,0  0,0  
   

4913  199802 Gebouwen Ov. Financ. 18. Centrale Huisvesting 

Overheid 
0,0  0,1  0,1  0,0  

 

AF4 of 

AN 1121  

Totaal Actuele Investeringsprojecten 223,1  -32,4  190,7  146,3  
   

Overige Investeringen op de Kapitaaldienst 47,3  -5,5  41,8  14,9  
   

Totaal Investeringen op de Kapitaaldienst 270,4  -37,9  232,5  161,2  
  

A 

          
   

Lening 2013 ter financiering van Investeringsprojecten       62,6  
   

Afschrijving       44,6  
   

Totale Financiering       107,2  
  

B 

          
   

Nog teLenenbedrag       54,0  
  

A-B 

 

Voorts tekent de Regering aan dat de woordkeuze door het College financieel toezicht 

op meerdere punten niet correct is. Zo kan het College financieel toezicht enkel een 

voorbehoud plaatsen ten aanzien van de financiering van investeringen op de 

kapitaaldienst uit de staande inschrijving en geenszins ten aanzien van de investering 

zelf. Daar voorziet de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten niet in. 

Voorts gaat het niet om de indiening van de investeringen middels een leenaanvraag, 

maar van een onderbouwend overzicht van de investeringen die gefinancierd zullen 

worden met de middelen die verkregen zullen worden uit het voornemen om via de 

staande inschrijving een lening aan te gaan.Daarnaast slot verleent het College 

financieel toezichtkrachtens de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten 

geen goedkeuring. Het College financieel toezichtheeft enkel een adviserende rol. 
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Tot slot neemt de Regering kennis van het feit dat het College financieel toezicht het 

belang van de toevoeging van een kolom met de verwijzing naar de betreffende SNA 

code onderschrijft. Dit vormt onderdeel van het proces om de toelichting en de 

transparantie in het begrotingsproces te verbeteren. 

 

Uit de besprekingen met het ministerie van Financiën over de sanering van het Sehos 

blijkt in ieder geval dat de overheid en het Sehos in 2013 een MoU hebben getekend 

waarin zowel een belastingschuld als een informele lening uit hoofde van 

liquiditeitssteun, samen circa ANG 18 miljoen, wordt kwijtgescholden. Deze lasten zijn 

niet in aanmerking genomen in de jaarrekening 2013. Het overschot zou als gevolg van 

deze MoU dus al met ANG 18 miljoen neerwaarts moeten worden bijgesteld. Het 

College financieel toezicht heeft vernomen dat het ministerie van Financiën deze lasten 

deels in 2014 en deels in 2017 zou willen nemen, maar naar de mening van het 

College financieel toezicht kan er niet worden geschoven met deze posten, gegeven dat 

deze lasten zijn ontstaan in 2013. Het College financieel toezicht geeft Curaçao daarom 

in overweging mee om vanuit behoedzaamheid voldoende overdekking aan te houden 

ten aanzien van de tekortcompensatie voor dit soort nagekomen correcties op het 

saldo op gewone dienst. 

 

Het College financieel toezicht adviseert om separaat inzicht te geven in de sanering 

SEHOS. Het betrof hier een omvangrijke operatie die invloed heeft gehad op de 

tekortcijfers van de afgelopen jaren. Een aparte onderbouwing is op zijn plaats met het 

oog op het autorisatierecht van de Staten.  

 

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

uitstaande loonbelastingverplichtingen bij de Ontvanger per 1 december 2013. Dit 

heeft geen consequenties op de begroting. Immers, loonbelasting wordt conform het 

kasstelsel verantwoord, en zijn in de ramingen voor 2014 niet opgenomen.  

Met betrekking tot de als latente verplichting opgenomen de lening aan SEHOS van 

Naf 10.0 mln. en een verstrekte voorschot aan SEHOS ad Naf 1,5 mln. als dat nodig 

mocht blijken kan worden opgemerkt, dat in de MoU overeen is gekomen dat dit pas 

zal worden afgewikkeld aan het eind van de transitieperiode. Naar verwachting zal dit 

pas in 2017 plaatsvinden. De Regering is van mening dat omdat het afboeken 

gekoppeld is geworden aan de medewerking van SEHOS aan de realisering van het 

HNO-project, er pas in 2017 na afronding van de  transitieperiode met de 
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kwijtschelding van deze schulden rekening zal worden gehouden. In geval van 

uitvoering van de MoU heeft dit ook geen consequenties op de begroting. Wel heeft dit 

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

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

een toevoeging aan de reserve van ruim ANG 25,5 miljoen. Per saldo wordt het 

eigenvermogen niet negatief beïnvloed. 
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Staatsorganen en overige Algemene Organen 

 

10  Staatsorganen en overige Algemene Organen  

In het kader van het 2de suppletoire begroting 2014 zijn de volgende middelen per 

functie opgevoerd/afgevoerd: 

 

Gewone dienst 2014 2015 2016 2017 

01. Bestuursorganen  -61.400 - - - 

02. Algemeen Beheer Staatsorganen  -81.100 - - - 

11. Rechtswezen  22.900 - - - 

14. Defensie  -455.600 - - - 

Totaal -575.200 - - - 

Kapitaaldienst 2014 2015 2016 2017 

01. Bestuursorganen - - - - 

02. Algemeen Beheer Staatsorganen 110.000 - - - 

11. Rechtswezen 1.300.000 - - - 

14. Defensie - - - - 

Totaal 1.410.000 - - - 

 

Hieronder wordt de begroting per functie toegelicht. 

 

Functie 01 Bestuursorganen 

Staten 

Gewone dienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten -61.400 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal -61.400 - - - 

Kapitaaldienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 

 

Bovenstaande wijziging heeft betrekking op de bijstelling van de personeelslasten en 

pensioenuitkeringen en de bijstelling van de afschrijvingskosten.  
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Functie 02 Algemeen Beheer Staatsorganen 

Gewone dienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten -81.100 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal -81.100 - - - 

Kapitaaldienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten 110.000 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 110.000 - - - 

 

Onder de functie 02 Algemeen Beheer Staatsorganen vallen de Raad van Advies, de 

Algemene Rekenkamer, het Secretariaat SER/GOA en de Ombudsman. 

 

Raad van Advies  

Gewone dienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten -7.300 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal -7.300 - - - 

Kapitaaldienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten 55.000 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 55.000 - - - 

 
Bovenstaande wijziging voor wat betreft Gewone Dienst heeft betrekking op de 

bijstelling van de personeelslasten en de bijstelling van de afschrijvingskosten.  

De Kapitaaldienst betreft de aanschaf van dienstwagens. 

 

Algemene Rekenkamer 

Gewone dienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten -35.300 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal -35.300 - - - 

Kapitaaldienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 
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Bovenstaande wijziging heeft betrekking op de bijstelling van de personeelslasten en 

de bijstelling van de afschrijvingskosten.  

 

Secretariaat SER/GOA 

Gewone dienst 2013 2014 2015 2016 

Apparaatskosten 3.400 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 3.400 - - - 

Kapitaaldienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten 55.000 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 55.000 - - - 

 

Bovenstaande wijziging voor wat betreft Gewone Dienst heeft betrekking op de 

bijstelling van de personeelslasten en de bijstelling van de afschrijvingskosten.  

De Kapitaaldienst betreft de aanschaf van dienstwagens. 

 

Ombudsman 
 
Gewone dienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten -41.900 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal -41.900 - - - 

Kapitaaldienst     

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 

 
Bovenstaande wijziging heeft betrekking op de bijstelling van de personeelslasten en 

de bijstelling van de afschrijvingskosten.  

 

Functie 11 Rechtswezen  

Gemeenschappelijk Hof van Justitie 

Gewone dienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten 22.900 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 22.900 - - - 

Kapitaaldienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten 1.300.000 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 1.300.000 - - - 
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Bovenstaande wijziging voor wat betreft de Gewone Dienst heeft betrekking op de 

bijstelling van de afschrijvingskosten.  

Op de kapitaaldienst betreft het ter de beschikking gestelde bedrag voor de verbouwing 

van het gebouw van het Gemeenschappelijke Hof van Minister, die niet tot verplichting 

heeft geleid in het jaar 2013.  

 

Functie 14 Defensie 

Gewone dienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten -455.600 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal -455.600 - - - 

Kapitaaldienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 

 

Bovenstaande wijziging heeft betrekking op de bijstelling van de personeelslasten.  
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Ministerie van Algemene Zaken 

 

In het kader van het 2de suppletoire begroting 2014 zijn de volgende middelen per 

functie opgevoerd/afgevoerd: 

 

Gewone dienst 2014 2015 2016 2017 

01 Bestuursorganen 513.200 - - - 

03 Algemeen Beheer Algemene 

Zaken 

-307.600 

- - - 

07 Overige Algemeen Beheer -2.112.800 - - - 

Totaal:  1.907.200 - - - 

Kapitaaldienst 2014 2015 2016 2017 

01 Bestuursorganen 110.000 - - - 

03 Algemeen Beheer Algemene 

Zaken 

1.989.581 

- - - 

07 Overige Algemeen Beheer 31.570 - - - 

Totaal 2.131.151 - - - 

 

Hieronder wordt de begroting per functie toegelicht. 

 

Functie 01 Bestuursorganen  

Gewone dienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten 158.200 - - - 

Programmakosten 355.000 - - - 

Totaal 513.200 - - - 

Kapitaaldienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten 110.000 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 110.000 - - - 

 

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

minister van Algemene Zaken. 

 

Bovenstaande wijziging voor wat betreft de Gewone Dienst heeft betrekking op: 

 De bijstelling van de personeelslasten; 

 De kosten voor de ondersteuning van de Territorial Autorizing Officer (TAO) 

Curaçao met betrekking tot de uitvoering van de financieringsovereenkomst in het 

kader van de uitvoering van de 10e  European Development Fund (EDF).  

De Kapitaaldienst betreft de aanschaf van dienstwagens. 
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Functie 03 Algemeen Beheer Algemene Zaken 

Gewone dienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten -303.300 - - - 

Programmakosten -4.300 - - - 

Totaal -307.600 - - - 

Kapitaaldienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten 1.989.581 - - - 

Programmakosten - - - - 

Total 1.989.581 - - - 

 

Bovenstaande wijziging heeft voor wat betreft de Gewone Dienst betrekking op:  

 De bijstelling van de personeelslasten en pensioenuitkeringen en de bijstelling 

van de afschrijvingskosten; 

 Extra huurkosten i.v.m. staat onderhoud c.q. verbouwing van gebouw ; 

 De kosten van de verlenging van de inzet van juridische expertise.  

 

Op de kapitaaldienst betreft het met name het ter beschikking gestelde bedrag voor de 

verbouwing van Fort Amsterdam die niet tot verplichting heeft geleid in het jaar 2013. 

Daarnaast gaat het om de aanschaf van dienstwagens en de aanschaf van inventaris 

en inrichting door het Kabinet Gevolmachtigde Minister.  

 

Functie 07 Overige Uitgaven Algemeen Beheer 

Gewone dienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten -2.112.800 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal -2.112.800 - - - 

Kapitaaldienst     

Apparaatskosten 31.570 - - - 

Programmakosten - - - - 

totaal 31.570 - - - 

 

Bovenstaande wijziging heeft voor wat betreft de Gewone Dienst betrekking op de 

bijstelling van de personeelslasten en pensioenuitkeringen en de bijstelling van de 

afschrijvingskosten.  

Op de Kapitaaldienst betreft de wijziging een overboeking van middelen voor de 

afwikkeling van reeds bestelde bewakingsapparatuur.  
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 Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening 

 

In het kader van het 2de suppletoire begroting 2014 zijn de volgende middelen per 

functie opgevoerd/afgevoerd: 

 
Gewone dienst 2014 2015 2016 2017 

01 Bestuurorganen -39.900 - - - 

04 Algemeen beheer, bestuur, 

planning en Dienstverlening 

-4.952.400 - - - 

05 Wachtgelden en pensioenen -4.142.800 - - - 

06 Statistiek -577.200 - - - 

08 Overige bestuur, planning, en 

      Dienstverlening 

-434.700 - - - 

Totaal  -10.147.000 - - - 

Kapitaaldienst 2014 2015 2016 2017 

01 Bestuurorganen 55.000 - - - 

04 Algemeen beheer, bestuur, 

planning en Dienstverlening 

825.000 - - - 

05 Wachtgelden en pensioenen - - - - 

06 Statistiek 55.000 - - - 

08 Overige bestuur, planning, en 

     Dienstverlening 

- - - - 

Totaal 935.000 - - - 

 

Hieronder wordt de begroting per functie toegelicht. 

 

Functie 01 Bestuursorganen 

Gewone dienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten 
-39.900 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal -39.900 - - - 

Kapitaaldienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten 55.000 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 55.000 - - - 

 

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

minister. 



Algemene Beschouwing-28 

Bovenstaande wijziging voor wat betreft de Gewone Dienst heeft betrekking op de 

bijstelling van de personeelslasten. 

De Kapitaaldienst betreft de aanschaf van dienstwagens. 

 

Functie 04 Algemeen Beheer Bestuur, Planning en Dienstverlening 

Gewone dienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten -4.948.100 - - - 

Programmakosten -4.300 - - - 

Totaal -4.952.400 - - - 

Kapitaaldienst    2014  2015  2016  2017 

Apparaatskosten 825.000 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 825.000 - - - 

 

Bovenstaande wijziging voor wat betreft Gewone Dienst heeft betrekking op de 

bijstelling van de personeelslasten en de bijstelling van de afschrijvingskosten.  

De Kapitaaldienst betreft de aanschaf van dienstwagens. 

 

Functie 05 Wachtgelden en Pensioenen 

Gewone dienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten -4.142.800 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal -4.142.800 - - - 

Kapitaaldienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 

 

Bovenstaande wijziging voor wat betreft Gewone Dienst heeft betrekking op de 

neerwaartse bijstelling van de Pensioen- en VUT-uitkeringen op basis van 

realisatiecijfers van de eerste zeven maanden van 2014. 
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Functie 06 Statistiek 

Gewone dienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten -577.200 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal -577.200 - - - 

Kapitaaldienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten 55.000 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 55.000 - - - 

 

Bovenstaande wijziging voor wat betreft Gewone Dienst heeft betrekking op de 

bijstelling van de personeelslasten en de bijstelling van de afschrijvingskosten.  

De Kapitaaldienst betreft de aanschaf van dienstwagens. 

 

Functie 08 Overige Bestuur, Planning en Dienstverlening 

Gewone dienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten -434.700 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal -434.700 - - - 

Kapitaaldienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 

 

 

 

 

 



Algemene Beschouwing-30 

Ministerie van Justitie 
 

In het kader van het 2de suppletoire begroting 2014 zijn de volgende middelen per 

functie opgevoerd/afgevoerd: 

Gewone dienst 2014 2015 2016 2017 

01  Bestuursorganen -25.600 - - - 

10  Algemeen Beheer Openbare   

Orde en Veiligheid -311.900 
- - - 

11  Rechtswezen -294.900 - - - 

12  Politie 1.315.200 - - - 

13  Brandweer en 

Rampenbestrijding -2.737.300 
- - - 

14  Defensie -554.200 - - - 

15  Overige Beschermende 

Maatregelen -3.062.300 
- - - 

16  Gevangeniswezen -297.600 - - - 

17  Opvoedingswezen 67.400 - - - 

18  Overige ministerie van 

Justitie 175.600 
- - - 

Totaal -5.725.600 - - - 

Kapitaaldienst 2014 2015 2016 2017 

01  Bestuursorganen 110.000 - - - 

10  Algemeen Beheer Openbare 

Orde en        Veiligheid 55.000 
- - - 

11  Rechtswezen  - - - 

12  Politie 8.884.457 - - - 

13  Brandweer en 

Rampenbestrijding 
- - - - 

14  Defensie - - - - 

15  Overige Beschermende 

Maatregelen 
- - - - 

16  Gevangeniswezen 7.313.400 - - - 

17  Opvoedingswezen 385.000 - - - 

18  Overig ministerie van 

Justitie 
- - - - 

Totaal 16.747.857 - - - 

 



Algemene Beschouwing-31 31 

Hieronder wordt de begroting per functie toegelicht. 

 

Functie 01 Bestuursorganen 

Gewone dienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten -25.600 - - - 
Programmakosten - - - - 

Totaal -25.600 - - - 

Kapitaaldienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten 110.000 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 110.000 - - - 

 

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

minister. 

 

Bovenstaande wijziging voor wat betreft Gewone Dienst heeft betrekking op de 

bijstelling van de personeelslasten. 

De Kapitaaldienst betreft de aanschaf van dienstwagens. 

 

Functie 10 Algemeen Beheer Openbare Orde en Veiligheid 

Gewone dienst 2014 2015 2016 2017 

 

Apparaatskosten -311.900 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal -311.900 - - - 

Kapitaaldienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten 55.000 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 55.000 - - - 

 

Bovenstaande wijziging voor wat betreft Gewone Dienst heeft betrekking op de 

bijstelling van de personeelslasten en de bijstelling van de afschrijvingskosten.  

De Kapitaaldienst betreft de aanschaf van dienstwagens. 

 

 

Functie 11 Rechtswezen 
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Gewone dienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten -294.900 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal -294.900 - - - 

Kapitaaldienst 2014 

 

2015 2016 2017 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 

 
Bovenstaande wijziging voor wat betreft Gewone Dienst heeft betrekking op de 

bijstelling van de personeelslasten en de bijstelling van de afschrijvingskosten.  

 

Functie 12 Politie 

Gewone dienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten 1.315.200 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 1.315.200 - - - 

Kapitaaldienst 2014 
 

2015 2016 2017 

Apparaatskosten 8.884.457 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 8.884.457 - - - 

 

Bovenstaande wijziging voor wat betreft Gewone Dienst heeft betrekking op de 

bijstelling van de personeelslasten en de bijstelling van de afschrijvingskosten.  

 

De wijziging op de kapitaaldienst van NAf 8,8 miljoen is voornamelijk voor de 

renovatie/groot onderhoud van gebouwen, de aanschaf van wapens, aanschaf van 

camara‟s voor veiligheidscontrole op het eiland en ramingen in het kader van de Plan 

van Aanpak van het Korps Politie Curaçao (KPC) en de andere organisatie-eenheden 

die onder deze functie vallen. Daarnaast worden dienstwagens aangeschaft in plaats 

van leasen. 
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Functie 13 Brandweer en Rampenbestrijding 

Gewone dienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten -2.737.300 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal -2.737.300 - - - 

Kapitaaldienst 2014 
 

2015 2016 2017 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 

 

Bovenstaande wijziging voor wat betreft Gewone Dienst heeft betrekking op de 

bijstelling van de personeelslasten en de bijstelling van de afschrijvingskosten.  

 

Functie 14 Defensie 

Gewone dienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten -554.200 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal -554.200 - - - 

Kapitaaldienst 2014 

 

2015 2016 2017 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 

 

Bovenstaande wijziging voor wat betreft Gewone Dienst heeft betrekking op de 

bijstelling van de personeelslasten. 

 

Functie 15 Overige Beschermende maatregelen 

Gewone dienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten -3.062.300 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal -3.062.300 - - - 

Kapitaaldienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 
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Bovenstaande wijziging voor wat betreft Gewone Dienst heeft betrekking op de 

bijstelling van de personeelslasten en de bijstelling van de afschrijvingskosten.  

 

Functie 16 Gevangeniswezen 

Gewone dienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten -297.600 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal -297.600 - - - 

Kapitaaldienst 2014 

 

2015 2016 2017 

Apparaatskosten 7.313.400 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 7.313.400 - - - 

 

Bovenstaande wijziging voor wat betreft Gewone Dienst heeft betrekking op de 

bijstelling van de personeelslasten en de bijstelling van de afschrijvingskosten.  

De wijziging op de kapitaaldienst ter waarde van NAf 7,3 miljoen is in het kader van de 

Plannen van Aanpak die conform planning uitgevoerd dienen te worden. Daarnaast 

gaat het om de aanschaf van dienstwagens. 

 

Functie 17 Opvoedingswezen 

Gewone dienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten 67.400 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 67.400 - - - 

Kapitaaldienst 2014 

 

2015 2016 2017 

Apparaatskosten 385.000 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 385.000 - - - 

 

Bovenstaande wijziging voor wat betreft Gewone Dienst heeft betrekking op de 

bijstelling van de personeelslasten en de bijstelling van de afschrijvingskosten.  

De Kapitaaldienst betreft de aanschaf van dienstwagens. 



Algemene Beschouwing-35 35 

 

Functie 18 Overige Justitiële Aangelegenheden 

Gewone dienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten 175.600 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 175.600 - - - 

Kapitaaldienst 2014 

 

2015 2016 2017 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 

 

Bovenstaande wijziging voor wat betreft Gewone Dienst heeft betrekking op de 

bijstelling van de personeelslasten. 
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Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning 
 

In het kader van het 2de suppletoire begroting 2014 zijn de volgende middelen per 

functie opgevoerd/afgevoerd: 

 

Gewone dienst 2014 2015 2016 2017 

01 Bestuursorganen -24.900 - - - 

20 Algemeen Beheer VVRP 1.723.400 - - - 

21 Openbare Werken 443.100 - - - 

22 Verkeer en Vervoer -1.211.600 - - - 

23 Luchtvaart -1.149.500 - - - 

24 Meteorologische  
     Aangelegenheden 

-101.700 - - - 

25 Reiniging - - - - 

26 Riolering en     

     Waterzuivering 
1.097.100 - - - 

27 Ruimtelijke Ordening,  

     woning en bouwgrond  

     exploitatie 

672.900 - - - 

28 Overige VVRP 116.300 - - - 

Totaal:  1.565.100 - - - 

Kapitaaldienst 2014 2015 2016 2017 

01 Bestuursorganen 110.000 - - - 

20 Algemeen Beheer VVRP 110.000 - - - 

21 Openbare Werken 6.596.776 - - - 

22 Verkeer en Vervoer 165.000 - - - 

23  Luchtvaart 110.000 - - - 

24 Meteorologische  

     Aangelegenheden 
3.310.000 - - - 

25 Reiniging - - - - 

26 Riolering en  

     Waterzuivering 
5.501.304 - - - 

27 Ruimtelijke Ordening,  

     woning en bouwgrond  

     exploitatie 

10.260.052 - - - 

28 Overige VVRP  -     - - 

Totaal 26.163.132 - - - 

 
 
Hieronder wordt de begroting per functie toegelicht. 
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Functie 01 Bestuursorganen  

Gewone dienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten -24.900 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal -24.900 - - - 

Kapitaaldienst     

Apparaatskosten 110.000             -             -            - 

Programmakosten             -            -            -            - 

totaal 110.000                   -            -            - 

 

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

minister. 

 

Bovenstaande wijziging voor wat betreft Gewone Dienst heeft betrekking op de 

bijstelling van de personeelslasten. 

De Kapitaaldienst betreft de aanschaf van dienstwagens. 

 

Functie 20 Algemeen Beheer VVRP  

Gewone dienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten 1.723.400 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 1.723.400 - - - 

Kapitaaldienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten 110.000     - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 110.000     - - - 

 

Bovenstaande wijziging voor wat betreft Gewone Dienst heeft betrekking op de 

bijstelling van de personeelslasten en de bijstelling van de afschrijvingskosten.  

De Kapitaaldienst betreft de aanschaf van dienstwagens. 

 

Functie 21 Openbare Werken  

Gewone dienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten 443.100 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 443.100 - - - 

Kapitaaldienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten 1.764.152 - - - 
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Programmakosten 4.832.624 - - - 

Totaal 6.596.776 - - - 

 

Bovenstaande wijziging voor wat betreft Gewone Dienst heeft betrekking op de 

bijstelling van de personeelslasten en de bijstelling van de afschrijvingskosten.  

 

De wijziging op de kapitaaldienst in de functie 21 heeft o.a. betrekking op hetvolgende: 

Voor wat betreft begrotingspost 142101.4913 “Gebouwen” gaat het om het 

beschikbaar stellen van kredieten opdat het project onderhoud/renovatie Landhuis 

Parera fase 2 afgerond kan worden (NAf 1.028.402,-). 

Voor wat betreft begrotingspost 142102.4914 “Straten Wegen en Pleinen” gaat het 

onder andere om het beschikbaar stellen van kredieten opdat het project reconstructie 

weg naar Ronde Klip afgerond kan worden (NAf 1.482.624,-) en voor werkzaamheden 

van diverse projecten voor onder andere het aanbrengen van funderingsconstructies 

en voor onderhoud van zandwegen welke in het dienstjaar 2013 zijn opgestart en die 

in 2014 afgerond zullen worden. 

Daarnaast gaat het om de aanschaf van dienstwagens. 

 

Functie 22 Verkeer en Vervoer  

Gewone dienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten -1.211.600 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal -1.211.600 - - - 

Kapitaaldienst     

Apparaatskosten 165.000 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 165.000 - - - 

 

Bovenstaande wijziging voor wat betreft Gewone Dienst heeft betrekking op de 

bijstelling van de personeelslasten en de bijstelling van de afschrijvingskosten.  

De Kapitaaldienst betreft de aanschaf van dienstwagens. 
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Functie 23 Luchtvaart  

Gewone dienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten -1.149.500 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal -1.149.500 - - - 

Kapitaaldienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten 110.000 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 110.000 - - - 

 

Bovenstaande wijziging voor wat betreft Gewone Dienst heeft betrekking op de 

bijstelling van de personeelslasten en de bijstelling van de afschrijvingskosten.  

De Kapitaaldienst betreft de aanschaf van dienstwagens. 

 

Functie 24 Meteorologische aangelegenheden  

Gewone dienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten -101.700 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal -101.700 - - - 

Kapitaaldienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten 3.310.000 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 3.310.000 - - - 

 

Bovenstaande wijziging voor wat betreft Gewone Dienst heeft betrekking op de 

bijstelling van de personeelslasten en de bijstelling van de afschrijvingskosten.  

 

De wijziging op de kapitaaldienst in functie 24 heeft onder andere betrekking op: 

het beschikbaar stellen van kredieten opdat het huidige defecte weerradar van de UO 

Meteorologische Dienst vervangen kan worden en de aanschaf van dienstwagens. 
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Functie 26 Riolering en Waterzuivering  

Gewone dienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten 1.097.100 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 1.097.100 - - - 

Kapitaaldienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten 5.501.304 - - - 

Total 5.501.304 - - - 

 

Bovenstaande wijziging voor wat betreft Gewone Dienst heeft betrekking op de 

bijstelling van de personeelslasten en de bijstelling van de afschrijvingskosten.  

 

De wijziging op de kapitaaldienst in functie 26 heeft betrekking op: 

het beschikbaar stellen van kredieten opdat het project renovatie rioleringen 

binnenstad, welke in het dienstjaar 2013 is aangevangen, afgerond kan worden. 

 

Functie 27 Ruimtelijke Ordening, Woning en Bouwgrond exploitaties  

Gewone dienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten 672.900 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 672.900 - - - 

Kapitaaldienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten 55.000 - - - 

Programmakosten 10.205.052 - - - 

Total 10.260.052 - - - 

 

Bovenstaande wijziging voor wat betreft Gewone Dienst heeft betrekking op de 

bijstelling van de personeelslasten en de bijstelling van de afschrijvingskosten.  

 

De wijziging op de kapitaaldienst in functie 27 heeft onder andere betrekking op: 

het beschikbaar stellen van kredieten opdat projecten ten behoeve van verkaveling en 

bouwrijpmaken van verschillende domeingronden gerealisseerd kunnen worden. 

Daarnaast gaat het om de aanschaf van dienstwagens. 
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Functie 28 Overige VVRP  

Gewone dienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten 116.300 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 116.300 - - - 

Kapitaaldienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 

 

Bovenstaande wijziging voor wat betreft Gewone Dienst heeft betrekking op de 

bijstelling van de personeelslasten en de bijstelling van de afschrijvingskosten.  
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Ministerie van Economische Ontwikkeling 

 

In het kader van het 2de suppletoire begroting 2014 zijn de volgende middelen per 

functie opgevoerd/afgevoerd: 

 
Gewone dienst 2014 2015 2016 2017 

01 Bestuursorganen  115.400 - - - 

30 Algemeen Beheer  

     Economische 

     Ontwikkeling 

-811.100 - - - 

31 Handel en Ambacht  -24.400 - - - 

32 Economische  

     Samenwerking  

-102.900 - - - 

33 Handel en Industrie  - - - - 

34 Economische 
     Ontwikkeling en  

     Innovatie 

-146.400 - - - 

36 Telecommunicatie - - - - 

38 Overige Economische  
     Ontwikkeling  

-44.400 - - - 

Totaal:  -1.013.800 - - - 

Kapitaaldienst 2014 2015 2016 2017 

01 Bestuursorganen  110.000 - - - 

30 Algemeen Beheer  

     Economische 

     Ontwikkeling 

- - - - 

31 Handel en Ambacht  - - - - 

32 Economische  

     Samenwerking  

- - - - 

33 Handel en Industrie  - - - - 

34 Economische 

     Ontwikkeling en  

     Innovatie 

- - - - 

36 Telecommunicatie - - - - 

38 Overige Economische  

     Ontwikkeling  

400.000 - - - 

Totaal 510.000 - - - 
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Hieronder wordt de begroting per functie toegelicht. 

 

Functie 01 Bestuursorganen 

Gewone dienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten 115.400 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 115.400 - - - 

Kapitaaldienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten 110.000 - - - 

Programmakosten - - - - 

Total 110.000 - - - 

 

Bovenstaande wijziging voor wat betreft Gewone Dienst heeft betrekking op de 

bijstelling van de personeelslasten en de bijstelling van de afschrijvingskosten.  

De Kapitaaldienst betreft de aanschaf van dienstwagens. 

 

Functie 30 Algemeen Beheer Economische Ontwikkeling 

Gewone dienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten  -806.800 - - - 

Programmakosten -4.300 - - - 

Totaal -811.100 - - - 

Kapitaaldienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

totaal - - - - 

 

Bovenstaande wijziging voor wat betreft Gewone Dienst heeft betrekking op de 

bijstelling van de personeelslasten en de bijstelling van de afschrijvingskosten. Verder, 

in het kader van de tienjarige viering van het feit dat de lokale little league team 

kampioen werd van de gehouden World Series in het jaar 2004, heeft de regering 

besloten dat alle ministeries een bedrag van NAf 4.300 dient in te leveren. Hiermee 

werden de tickets en verblijf gefinancieerd voor de jongeren die kampioen werden in 

2004. 
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Functie 31 Handel en Ambacht 

Gewone dienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten -24.400    

Programmakosten -    

Totaal -24.400    

Kapitaaldienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

totaal - - - - 

 

Bovenstaande wijziging voor wat betreft Gewone Dienst heeft betrekking op de 

bijstelling van de personeelslasten en de bijstelling van de afschrijvingskosten. 

 

Functie 32 Economische Samenwerking 

Gewone dienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten -102.900 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal -102.900 - - - 

Kapitaaldienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

totaal - - - - 

 

Bovenstaande wijziging voor wat betreft Gewone Dienst heeft betrekking op de 

bijstelling van de personeelslasten en de bijstelling van de afschrijvingskosten. 

 

Functie 34 Economische Ontwikkeling en Innovatie 

Gewone dienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten -146.400 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal -146.400 - - - 

Kapitaaldienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 

 

Bovenstaande wijziging voor wat betreft Gewone Dienst heeft betrekking op de 

bijstelling van de personeelslasten en de bijstelling van de afschrijvingskosten. 
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Functie 38 Overige Economische Ontwikkeling 

Gewone dienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten -44.400    

Programmakosten -    

Totaal -44.400    

Kapitaaldienst     

Apparaatskosten 400.000    

Programmakosten -    

Totaal 400.000    

 

Ter verbetering van het toeristische product Curaçao en Punda is er een 

projectvoorstel „Toeristische Ontwikkeling Waaigat‟. Het project zal ondergebracht 

worden bij de Curaçao Ports Authority (CPA) voor verdere uitwerking. Door deze 

plannen wordt Waaigat een integraal onderdeel van de binnenstad en daardoor een 

aantrekkelijke plek om faciliteiten voor toeristen te ontwikkelen, zoals jachthaven en 

restaurants. Vooruitlopend hierop zal de overheid starten met de uitvoering van de 

werkzaamheden aan de gemalen die gezien kunnen worden als basisinfrastructuur om 

dit project succesvol te laten zijn. 
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Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport 

 

In het kader van het 2de suppletoire begroting 2014 zijn de volgende middelen per 

functie opgevoerd/afgevoerd: 

Gewone dienst 2014 2015 2016 2017 

01. Bestuursorganen 4.200 - - - 

40. Algemeen beheer OWS -1.631.700 - - - 

41. Examenaangelegenheden 48.800 - - - 

42. Openbaar funderend onderwijs -981.600 - - - 

43. Bijzonder funderend Onderwijs 2.778.400 - - - 

44. Openbaar speciaal onderwijs 353.500 - - - 

45. Bijzonder speciaal onderwijs -500 - - - 

46. Openbaar voortgezet onderwijs -1.952.500 - - - 

47. Bijzonder voortgezet onderwijs 2.516.100 - - - 

48. Bijzonder Hoger Onderwijs - - - - 

49. Gemeensch. Uitgaven  

Onderwijs 
2.281.500 - - - 

50. Overig Onderwijs 705.800 - - - 

51. Cultuur en Sport algemeen -145.700 - - - 

52. Openbare bibliotheek - - - - 

53. Sport 38.700 - - - 

54. Cultuur - - - - 

55. Oudheidkunde en Musea - - - - 

58. Overig Cultuur en Sport 198.200 - - - 

Totaal 4.213.200                -                       -                 - 

Kapitaaldienst 2014 2015 2016 2017 

01. Bestuursorganen 55.000 - - - 

40. Algemeen beheer OWS 110.000 - - - 
41. Examenaangelegenheden - - - - 

42. Openbaar funderend onderwijs - - - - 

43. Bijzonder funderend Onderwijs - - - - 

44. Openbaar speciaal onderwijs - - - - 

46. Openbaar voortgezet onderwijs 8.564 - - - 

47. Bijzonder voortgezet onderwijs - - - - 

48. Bijzonder Hoger Onderwijs - - - - 

49. Gemeensch. Uitgaven 

Onderwijs 

- - - - 

50. Overig Onderwijs -8.564 - - - 

51. Cultuur en Sport algemeen - - - - 

52. Openbaar bibliotheek - - - - 

53. Sport - - - - 

54. Cultuur - - - - 

55. Oudheidkunde en Musea - - - - 

58. Overig Cultuur en Sport - - - - 

Totaal 165.000 - - - 
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Hieronder wordt de begroting per functie toegelicht. 

 

Functie 01 Bestuursorganen 

Gewone dienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten 4.200 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 4.200 - - - 

Kapitaaldienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten 55.000 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 55.000 - - - 

 

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

minister. 

 

Bovenstaande wijziging voor wat betreft Gewone Dienst heeft betrekking op de bijstelling 

van de personeelslasten.  

De Kapitaaldienst betreft de aanschaf van dienstwagens. 

 

Functie 40 Algemeen Beheer OWCS 

Gewone dienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten -1.631.700 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal -1.631.700 - - - 

Kapitaaldienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten 110.000 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 110.000 - - - 

 

Bovenstaande wijziging voor wat betreft Gewone Dienst heeft betrekking op de bijstelling 

van de personeelslasten en de bijstelling van de afschrijvingskosten.  

De Kapitaaldienst betreft de aanschaf van dienstwagens. 
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Functie 41 Examenaangelegenheden 

Gewone dienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten 48.800 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 48.800 - - - 

Kapitaaldienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 

  

Bovenstaande wijziging voor wat betreft Gewone Dienst heeft betrekking op de bijstelling 

van de personeelslasten en de bijstelling van de afschrijvingskosten.  

 

Functie 42 Openbaar Funderend Onderwijs 

Gewone dienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten -981.600 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal -981.600 - - - 

Kapitaaldienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 

 

 Bovenstaande wijziging voor wat betreft Gewone Dienst heeft betrekking op de bijstelling 

van de personeelslasten en de bijstelling van de afschrijvingskosten.  

 

Functie 43 Bijzonder Funderend Onderwijs 

Gewone dienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten 2.778.400 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 2.778.400 - - - 

Kapitaaldienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 
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Bovenstaande wijziging voor wat betreft Gewone Dienst heeft betrekking op de bijstelling 

van de personeelslasten en de bijstelling van de afschrijvingskosten.  

 

Functie 44 Openbaar Speciaal Onderwijs 

Gewone dienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten 353.500 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 353.500 - - - 

Kapitaaldienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 

 

 Bovenstaande wijziging voor wat betreft Gewone Dienst heeft betrekking op de bijstelling 

van de personeelslasten en de bijstelling van de afschrijvingskosten.  

 

Functie 45 Bijzonder Speciaal Onderwijs 

Gewone dienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten -500 - - - 

Totaal -500 - - - 

Kapitaaldienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 

 

Bovenstaande wijziging voor wat betreft Gewone Dienst heeft betrekking op de bijstelling 

van de personeelslasten en de bijstelling van de afschrijvingskosten.  
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Functie 46 Openbaar Voortgezet Onderwijs 

Gewone dienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten -1.952.500 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal -1.952.500 - - - 

Kapitaaldienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten 8.564 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 8.564 - - - 

 

 Bovenstaande wijziging voor wat betreft Gewone Dienst heeft betrekking op de bijstelling 

van de personeelslasten en de bijstelling van de afschrijvingskosten.  

Kredieten beschikbaar gesteld op de Kapitaaldienst om een alarminstallatie te kunnen 

aanschaffen voor een school ressorterend onder het Openbaar Onderwijs.  

 

Functie 47 Bijzonder Voortgezet Onderwijs 

Gewone dienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten 2.516.100    

Programmakosten -    

Totaal 2.516.100    

Kapitaaldienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 

 

Bovenstaande wijziging voor wat betreft Gewone Dienst heeft betrekking op de bijstelling 

van de personeelslasten en de bijstelling van de afschrijvingskosten.  
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Functie 49 Gemeenschappelijke uitgaven onderwijs 

Gewone dienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten 2.281.500 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 2.281.500 - - - 

Kapitaaldienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 

 

 Bovenstaande wijziging voor wat betreft Gewone Dienst heeft betrekking op de bijstelling 

van de personeelslasten en de bijstelling van de afschrijvingskosten.  

 

Functie 50 Overig Onderwijs 

Gewone dienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten 705.800 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 705.800 - - - 

Kapitaaldienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten -8.564 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal -8.564 - - - 

 

 Bovenstaande wijziging voor wat betreft Gewone Dienst heeft betrekking op de bijstelling 

van de personeelslasten en de bijstelling van de afschrijvingskosten.  
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Functie 51 Cultuur en Sport Algemeen 

Gewone dienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten -205.700 - - - 

Programmakosten 60.000 - - - 

Totaal -145.700 - - - 

Kapitaaldienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 

 

Bovenstaande wijziging voor wat betreft Gewone Dienst heeft betrekking op de bijstelling 

van de personeelslasten en de bijstelling van de afschrijvingskosten.  

De wijziging in de functie 51 heeft verder betrekking op: 

Het beschikbaar stellen van kredieten opdat in het kader van de viering van de 

vijfenzeventigjarige bestaan van de “Little League Baseball and Softball” organisatie van de 

Verenigde Staten, de organisatie in kwestie de wens heeft geuit om de voormalige kampioen 

“Little League” honkbalploeg (2004) te willen huldigen.  

 

 

Functie 53 Sport 

Gewone dienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten 38.700 - - - 

Totaal 38.700 - - - 

Kapitaaldienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 

 

Bovenstaande wijziging voor wat betreft Gewone Dienst heeft betrekking op het 

beschikbaar stellen van kredieten opdat de “little league” honkbal ploeg van Curaçao deel 

kon nemen aan de wereld kampioenschappen te Williamsport (Verenigde Staten). 
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Functie 58 Overig Cultuur en Sport 

Gewone dienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten 198.200 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 198.200 - - - 

Kapitaaldienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 

 

Bovenstaande wijziging voor wat betreft Gewone Dienst heeft betrekking op de bijstelling 

van de personeelslasten en de bijstelling van de afschrijvingskosten.  
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Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn 

 

In het kader van het 2de suppletoire begroting 2014 zijn de volgende middelen per functie 

opgevoerd/afgevoerd: 

 

Gewone dienst 2014 2015 2016 2017 

01 Bestuursorganen  -25.600 - - - 

60 Algemeen beheer  -1.551.300 - - - 

61 Bijstandverlening  -10.361.600 - - - 

62 Werkgelegenheid  -229.600 - - - 

63 Familie en Jeugd  -759.400 - - - 

64 Soc. Cult. Jeugd en Werk - - - - 

65 Bejaardenoorden  - - - - 

66 Landsbemiddelaar  -204.300 - - - 

68 Overige Sociale 

Voorzieningen en 

Maatschappelijke 

Dienstverlening 

-4.976.700 -5.000.000 -5.000.000 -5.000.000 

Totaal:  -18.108.500 -5.000.000 -5.000.000 -5.000.000 

Kapitaaldienst 2014 2015 2016 2017 

01 Bestuursorganen 55.000 - - - 

60 Algemeen beheer SOAW 110.000 - - - 

61 Bijstandverlening - - - - 

62 Werkgelegenheid - - - - 

63 Familie en Jeugd  - - - - 

65 Bejaardenoorden  - - - - 

66 Landsbemiddelaar  - - - - 

68 Overige Sociale 

Voorzieningen en 

Maatschappelijke 

Dienstverlening  

5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 

Totaal 5.165.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 
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Hieronder wordt de begroting per functie toegelicht. 

 

Functie 01 Bestuursorgaan 

Gewone dienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten -25.600 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal -25.600 - - - 

Kapitaaldienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten 55.000 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 55.000 - - - 

 

Bovenstaande wijziging voor wat betreft Gewone Dienst heeft betrekking op de 

bijstelling van de personeelslasten.  

De Kapitaaldienst betreft de aanschaf van dienstwagens. 

 

Functie 60 Algemeen Beheer Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn  

Gewone dienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten -1.551.300 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal -1.551.300 - - - 

Kapitaaldienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten 110.000 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 110.000 - - - 

 

Bovenstaande wijziging voor wat betreft Gewone Dienst heeft betrekking op de 

bijstelling van de personeelslasten en de bijstelling van de afschrijvingskosten.  

De Kapitaaldienst betreft de aanschaf van dienstwagens. 
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Functie 61 Bijstandverlening – Beleidsveld Sociale Zorg 

Gewone dienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten -10.361.600 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal  -10.361.600 - - - 

Kapitaaldienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 

 

Bovenstaande wijziging voor wat betreft Gewone Dienst heeft betrekking op de 

bijstelling van de personeelslasten en de bijstelling van de afschrijvingskosten 

van circa NAf 1,4 miljoen. Verder wordt een bedrag van NAf 9,0 verlaagd van 

de AVBZ landsbijdrage. de prognose van het tekort van AVBZ bedraagt circa 

NAf 4,0 miljoen. Het afgevoerde bedrag wordt gereserveerd voor dekking van 

eventuele tekort in de basisverzekering ziektekosten.   

 

Functie 62 Werkgelegenheid 

Gewone dienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten -229.600 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal  -229.600 - - - 

Kapitaaldienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten - - -  

Programmakosten - - -  

Totaal - - -  

 

Bovenstaande wijziging voor wat betreft Gewone Dienst heeft betrekking op de 

bijstelling van de personeelslasten en de bijstelling van de afschrijvingskosten.  

 

Functie 63 Maatschappelijke Begeleiding en Advies 

Gewone dienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten -759.400 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal  -759.400 - - - 

Kapitaaldienst 2014 2015 2016 2017 
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Apparaatskosten - - -  

Programmakosten - - -  

Totaal - - -  

 

Bovenstaande wijziging voor wat betreft Gewone Dienst heeft betrekking op de 

bijstelling van de personeelslasten en de bijstelling van de afschrijvingskosten.  

  

Functie 66 Landsbemiddelaar 

Gewone dienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten -204.300 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal  -204.300 - - - 

Kapitaaldienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten - - -  

Programmakosten - - -  

Totaal - - -  

 

Bovenstaande wijziging voor wat betreft Gewone Dienst heeft betrekking op de 

bijstelling van de personeelslasten en de bijstelling van de afschrijvingskosten.  

 

Functie 68 Overige Voorziening Maatschappelijke dienstverlening  

Gewone dienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten 23.300 - - - 

Programmakosten -5.000.000 -5.000.000 -5.000.000 -5.000.000 

Totaal  -4.976.700 -5.000.000 -5.000.000 -5.000.000 

Kapitaaldienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten - - -                  - 

Programmakosten 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 

Totaal 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 

 

Bovenstaande wijziging voor wat betreft Gewone Dienst heeft betrekking op de 

bijstelling van de personeelslasten en de bijstelling van de afschrijvingskosten 

voor een bedrag van NAf 23.300.  

 

De programmakosten (subsidie) worden neerwaarts bijgesteld door de juiste 

classificatie van de uitgaven van de gesubsidieerde instellingen. Het betreft 

hier de juiste classificatie van lasten in de administratie. De bedoeling van de 
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exercitie is om bij de gesubsidieerde instellingen de voorgenomen 

investeringen in kaart te brengen. Deze investeringen gaan nu, via de 

subsidies, ten laste van de gewone dienst van de begroting. Dit is geen juiste 

weergave. Deze investeringen zullen worden aangemerkt als kapitaaluitgaven 

van de overheid. De gewone dienst wordt ontlast doordat de subsidies worden 

verlaagd, terwijl tegelijkertijd bij de ontvangende instelling de totaal ter 

beschikking staande middelen om de taken uitvoeren niet zullen veranderen. 

Tevens ontstaat de mogelijkheid te investeren in nieuwe kapitaalgoederen 

waardoor de kwaliteit van de diensten kunnen verbeteren. Ter uitvoering van 

deze exercitie zijn de middelen die op de gewone dienst zijn gevoteerd, voor de 

renovatie en levensduur verlengende groot onderhoud aan overheidswoningen, 

overgeheveld naar de Kapitaaldienst.    
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Ministerie Gezondheid, Milieu en Natuur 

In het kader van het 2de suppletoire begroting 2014 zijn de volgende middelen 

per functie opgevoerd/afgevoerd: 

 

Gewone dienst 2014 2015 2016 2017 

01 Bestuursorganen -19.700 - - - 

70 Algemeen Beheer 

Gezondheid, Milieu en 

Natuur 

-265.200 - - - 

71 Preventie en Curatieve 

     gezondheidszorg 

-1.649.400 - - - 

72 Ambulancevervoer 53.900 - - - 

73 Verpleeginrichtingen  - - - 

75 Agrarische Zaken, Jacht en 

Visserij 

-798.350 - - - 

76 Milieubeheer -546.400 - - - 

77 Lijkbezorging  - - - 

78 Overige Uitgave 

Gezondheid, Milieu en 

Natuur 

1.271.947 - - - 

Totaal 7.064.897 - - - 

Kapitaaldienst 2014 2015 2016 2017 

01 Bestuursorganen 32.000 - - - 

70 Alg. Beheer Gezondheid, 

Milieu en Natuur 

3.000 - - - 

71 Preventie en Curatieve 

     gezondheidszorg 

14.500 - - - 

72 Ambulancevervoer - - - - 

73 Verpleeginrichtingen  - - - 

75 Agrarische Zaken, Jacht en  

Visserij 

30.150 - - - 

76 Milieubeheer - - - - 

77 Lijkbezorging - - - - 

78 Overige Uitgave 

Gezondheid, Milieu en 

Natuur 

- - - - 

Totaal 79.650 - - - 
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Hieronder wordt de begroting per functie toegelicht. 

 

Functie 01 Bestuursorganen 

Gewone dienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten -19.700 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal -19.700 - - - 

Kapitaaldienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten 32.000 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 32.000 - - - 

 

 

Bovenstaande wijziging voor wat betreft Gewone Dienst heeft betrekking op de 

bijstelling van de personeelslasten en de bijstelling van de afschrijvingskosten.  

De Kapitaaldienst betreft kantoorinrichting van de minister (NAf 2.000,--) en 

een bewakingssysteem voor de woning van de minister (NAf 30.000,--). 

 

Functie 70 Algemeen Beheer Gezondheid, Milieu en Natuur 

Gewone dienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten -265.200 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal -265.200 - - - 

Kapitaaldienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten 3.000 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 3.000 - - - 

 

Bovenstaande wijziging voor wat betreft Gewone Dienst heeft betrekking op de 

bijstelling van de personeelslasten en de bijstelling van de afschrijvingskosten.  

De Kapitaaldienst betreft de aanschaf van elektrische deursloten voor het 

Kabinet van de minister. 
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Functie 71 Preventie en Curatieve gezondheidszorg 
Gewone dienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten -1.599.400 - - - 

Programmakosten -50.000 - - - 

Totaal -1.649.400 - - - 

Kapitaaldienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten 14.500 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 14.500 - - - 

 

Bovenstaande wijziging voor wat betreft Gewone Dienst heeft betrekking op de 

bijstelling van de personeelslasten en de bijstelling van de afschrijvingskosten.  

De Kapitaaldienst betreft de aanschaf van brackets t.b.v. dental cars. 

 

Functie 72 Ambulancevervoer 

Gewone dienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten 53.900 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 53.900 - - - 

Kapitaaldienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 

 

Bovenstaande wijziging voor wat betreft Gewone Dienst heeft betrekking op de 

bijstelling van de personeelslasten en de bijstelling van de afschrijvingskosten.  

 

 

Functie 75 Agrarische Zaken, Jacht en Visserij 

Gewone dienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten -798.350 - - - 

Programmakosten  - - - 

Totaal -798.350 - - - 

Kapitaaldienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten 30.150 - - - 

Programmakosten  - - - 

Totaal 30.150 - - - 

 

Bovenstaande wijziging voor wat betreft Gewone Dienst heeft betrekking op de 

bijstelling van de personeelslasten en de bijstelling van de afschrijvingskosten.  

De Kapitaaldienst betreft hoofdzakelijk de aanschaf van dienstwagens. 
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Functie 76 Milieubeheer 

Gewone dienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten -746.400 - - - 

Programmakosten 200.000 - - - 

Totaal -546.400 - - - 

Kapitaaldienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 

 

Bovenstaande wijziging voor wat betreft Gewone Dienst heeft betrekking op de 

bijstelling van de personeelslasten en de bijstelling van de afschrijvingskosten.  

De wijziging betreft verder een incidentele subsidie aan Parke Tropical (NAf 

200.000,--). 

 

 

Functie 78 Overige uitgaven Gezondheid, Milieu en Natuur 

Gewone dienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten 1.271.947 - - - 

Programmakosten 9.000.000 - - - 

Totaal 10.271.947 - - - 

Kapitaaldienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 

 
Bovenstaande wijziging voor wat betreft Gewone Dienst heeft betrekking op de 

bijstelling van de personeelslasten en de bijstelling van de afschrijvingskosten.  

De wijziging betreft verder (onvoorziene) kosten  in verband met de aankoop 

van het winkelcentrum Colon door de regering teneinde op een deel van het 

betreffende terrein  het nieuw te bouwen ziekenhuis te realiseren. 

Verder wordt een bedrag van NAf 9,0 opgevoerd ter dekking van eventuele 

tekort basisverzekering ziektekosten. De dekking komt uit verlaging van de 

AVBZ landsbijdrage.  
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Ministerie van Financiën 

 

 
In het kader van het 2de suppletoire begroting 2014 zijn de volgende middelen 

per functie opgevoerd/afgevoerd: 

 
Gewone dienst 2014 2015 2016 2017 

01 Bestuursorganen -155.630 - - - 

90 Algemeen Beheer 

Financiën 

143.130 - - - 

91 Belastingen  1.768.525 - - - 

93 Geldleningen -    

95 Algemene Uitgaven 

en inkomsten 

-33.115.775 -17.439.600 -5.000.000 -22.335.047 

98 Ov. Financ. Alg. 

dekkingsmidd. 

-16.953.600 -13.746.600 -9.645.800 -32.468.188 

Totaal:  -48.313.350 -31.186.200 -14.645.800 -54.803.235 

Kapitaaldienst 2014 2015 2016 2017 

01 Bestuursorganen 110.000 - - - 

90 Algemeen Beheer 

Financiën 

55.000 - - - 

91 Belastingen  9.937.100 - - - 

93 Geldleningen - - - - 

95 Algemene Uitgaven 

en inkomsten 

-2.121.950 - - - 

98 Ov. Financ. Alg. 
dekkingsmidd. 

-14.525.000 -5.000.000 -5.000.000 -5.000.000 

Totaal -6.544.850 -5.000.000 -5.000.000 -5.000.000 

 
Hieronder wordt de begroting per functie toegelicht. 

 
01 Bestuursorganen 

Gewone dienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten 110.900 - - - 

Programmakosten -266.530 - - - 

Totaal -155.630 - - - 

Kapitaaldienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten 110.000 - - - 

Programmakosten - - - - 

Total 110.000 - - - 

 
Op de Gewone dienst werd NAf 155.630 afgevoerd. De apparaatskosten betreft 

verlaging van de personeelskosten van de Minister van Financien en de 

programmakosten betreft verlaging van het budget voor het project Fondo pa 

Deporte i Responsabilidat Social.  
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De Kapitaaldienst betreft de aanschaf van dienstwagens in plaats van lease 

wagens.  

 

90 Algemeen Beheer Financiën 

Beleidsterrein: Financieel Beleid, Beheer en Uitvoering 

Gewone dienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten 147.430 - - - 

Programmakosten -4.300 - - - 

Totaal 143.130 - - - 

Kapitaaldienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten 55.000 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 55.000 - - - 

 
Op de Gewone Dienst werd NAf 143.130 opgevoerd. De apparaatskosten 

betreft onderhoud t.b.v.  Paytime support voor de integratie salarissystemen 

en de programmakosten betreft verlaging van advieskosten. 

De Kapitaaldienst betreft de aanschaf van dienstwagens. 

 

 

91 Functie 

Beleidsterrein: fiscaal beleid en uitvoering 

Gewone dienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten 1.768.525 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 1.768.525 - - - 

Kapitaaldienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten 9.937.100 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 9.937.100 - - - 

 

Op de gewone dienst werd circa 1,8 mln opgevoerd t.b.v.: 

 

Douane: Er werd besloten om de lease-overeenkomst met Uralco met 10 

maanden te verlengen, daar de levering van de dienstwagens bij aanschaf 

enkele maanden in beslag zal nemen. 

 

Inspectie der Belastingen: De aandacht van de organisatie, belast met de 

belastingheffing in 2014, is gericht op het tegemoetkomen van de regering in 

haar voornemens conform het Regeerakkoord 2012-2016 d.d. 12 december 
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2012 van de Regering van het Land Curaçao en het businessplan van het 

Ministerie van Financiën 2010-2014. Naar aanleiding hiervan werden gelden 

gereserveerd voor maaltijdenvergoedingen en kilometervergoedingen i.v.m. 

overwerk, onderhoud van de geautomatiseerde belastingheffingssystemen en 

het project “Onroerende Zaakbelasting”. 

 

Landsontvanger: Er werd besloten om de autovergoeding aan de deurwaarders 

toe te kennen.  

 

Op de kapitaaldienst wordt een bedrag van Naf 10.937.050 opgevoerd voor 

Financiering project herstructuringbelastingstelsel. Dit bedrag was voor het 

dienstjaar 2013 op de kapitaaldienst van de begroting ter beschikking gesteld 

en is niet tot verplichtingen voor investeringen geleid. Deze wordt middels deze 

landsverordening aan de begroting voor het dienstjaar 2014 toegevoegd. 

 

Verder is bij de Landsontvanger een bedrag van ruim NAf 1,0 miljoen verlaagd 

ter dekking van aanschaf van wagens bij andere ministeries. In de begroting 

was een bedrag gereserveerd voor aanschaf van dienstwagens ten behoeve van 

de deurwaarders. Dit zal niet meer plaats vinden. 

 

 

Functie 95 Algemene uitgaven en inkomsten 

Gewone dienst 2014 2015 2016 2017 

Stelpost -33.115.775 -17.439.600 -5.000.000 -22.335.047 

Programmakosten - - - - 

Totaal -33.115.775 -17.439.600 -5.000.000 -22.335.047 

Kapitaaldienst 2014 2015 2016 2017 

Stelpost -2.121.950 - - - 

Programmakosten - - - - 

totaal -2.121.950 - - - 
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Op de Gewone Dienst wordt de stelpost Onvoorzien verlaagd met ruim NAf 3,0 

mln. ter dekking van de lasten bij het Ministerie  van Financien, Gezondheid, 

Milieu en Natuur en Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport. De verlaging is 

ten behoeve van: 

 Bijdrage ten behoeve van viering van de voormalige little league team die 

kampioen werden van de World Series in het jaar 2004, 

 Extra subsidie aan Parke tropikal, 

 Kosten verbonden met de aankoop van Winkelcentrum Colon (o.a. 

nutsvoorziening). 

 Extra middelen voor paytime support voor integratie van de salarissysteem. 

 Verlenging van de lease-overeenkomst van Douane met Uralco met 10 

maanden, daar de levering van de dienstwagens bij aanschaf enkele 

maanden in beslag zal nemen. 

 Extra middelen ter onderhoud van de geautomatiseerde 

belastingheffingssystemen in verband met het project “Onroerende 

Zaakbelasting”. 

Verder is in de begroting 2014, conform het Koninklijk besluit bevattende de 

aanwijzing aan Curaçao om de begroting in overeenstemming te brengen met 

de financiële normen, een bedrag van NAf 62,1 miljoen begroot voor dekking 

van de tekorten over 2010, 2011 en 2012. Een deel van dit totaal tekort is 

inmiddels (in 2013) ingelopen. De regering is voornemens het overige deel te 

dekken uit reservedotaties in de periode 2014 - 2015. Gezien het 

bovenstaande wordt een deel van deze begrote reservering ruim NAf 30 miljoen 

ingezet ter dekking van de tegenvallers in de belastingopbrengsten. 

 

 

Op de Kapitaaldienst werd ruim NAf 2 mln. afgevoerd.  Het betreft 

budgetneutrale verschuivingen naar andere ministeries, ter dekking van 

overige aanschaf ten behoeve van het ambtelijk apparaat. 

 

 

Functie 98 Overige Financiële en Algemene Dekkingsmiddelen 
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Gewone dienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten -279.100 - - - 

Stelpost -16.674.500 -13.746.600 -9.645.800 -32.468.188 

Programmakosten - - - - 

Totaal -16.953.600 -13.746.600 -9.645.800 -32.468.188 

Kapitaaldienst 2014 2015 2016 2017 

Apparaatskosten - - - - 

Stelpost -14.525.000 -5.000.000 -5.000.000 -5.000.000 

Programmakosten - - - - 

Totaal 
-14.525.000 -5.000.000 -5.000.000 -5.000.000 

 

Op de Gewone Dienst werd circa NAf 17 mln. afgevoerd. dit komt door 

neerwaartse bijstelling doordat: 

 in 2014 geen indexatie van de salarissen zijn doorgevoerd vanwege de lage 

inflatie in het jaar 2013; 

 de per saldo geplande uitstroom van personeel eerder is geraliseerd; in 

maart 2014 is het streefaantal voor het einde van het jaar gerealiseerd; 

 functioneel boeking van de verhoging van de salarisuitgaven vanwege de 

uitbetaling van de trede.  

 

Op de kapitaaldienst werd ruim NAf 14 mln. afgevoerd, dit bedrag was 

bestemd voor gebouwen (zal niet meer gebruikt worden t.l.v. het dienstjaar 

2014). 
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0. INLEIDING 

De informatiefunctie van de overheid is een functie die verantwoordelijkheden 

schept waaraan de verschillende onderdelen van de overheid moeten voldoen. In 

het licht van deze verantwoordelijkheid dient de Nota van Financiën geplaatst te 

worden. De Nota van Financiën maakt de cijfers die opgenomen zijn in deze 

tweede Suppletoire Begroting 2014 inzichtelijk. In dit document wordt een 

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

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

tweede Suppletoire Begroting 2014 gepresenteerd worden. 

 

In het tweede hoofdstuk wordt de financiële situatie van de overheid integraal 

weergegeven. Hierbij spelen de volgende elementen een rol: 

a. De belastingopbrengsten worden waar relevant per belastingmiddel 

gespecificeerd. 

b. Baten die niet verkregen worden aan de hand van belastingen, de zogenaamde 

niet-belastingopbrengsten, worden waar relevant nader toegelicht. 

c. De lasten worden gespecificeerd naar categorie. 

 

In het tweede hoofdstuk worden de lasten per hoofdstuk weergegeven. 

 

In de bijlage bij de Nota van Financiën worden de stappen inzichtelijk gemaakt 

die geleid hebben tot de verschillende grafische overzichten. Deze bijlage fungeert 

tevens als een referentiekader voor de gebruikte grafieken en tabellen in de Nota 

van Financiën. 
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I. NOTA VAN FINANCIËN TWEEDE SUPPLETOIRE BEGROTING 2014  

In dit hoofdstuk worden de begrotingscijfers weergegeven met een 

samenhangende verantwoording van de baten en lasten die verwacht worden in 

de tweede Suppletoire begroting. Tevens wordt in dit hoofdstuk inzicht verschaft 

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

jaar op jaar in kaart te brengen. Een beter inzicht verschaffen in de cijfers en het 

vergroten van zekerheden ten aanzien van de cijfers moet gezien worden als de 

primaire taak die dit hoofdstuk vervult binnen de Nota van Financiën. 

 

Recapitulatie 

In de recapitulatie worden de totaalbedragen van de tweede Suppletoire Begroting 

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 tweede 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 - -  -  -  -  

Baten - -72,9 -36,2 -19,6 -59,8 

Lasten - -72,9 -36,2 -19,6 -59,8 

        

Saldo Kapitaaldienst - -  - - - 

Baten - 46,8 - - - 

Lasten - 46,8 - - - 

        
Begrotingssaldo -  -  -  -  -  

Saldo      

 

De tweede suppletoire begroting 2014 sluit af met een saldo van nul. De Gewone 

Dienst en de Kapitaaldienst zijn elk afzonderlijk in evenwicht. Ook meerjarig is de 

tweede suppletoire begroting in evenwicht. 

 

In Tabel 2 zijn de totaalbedragen van de Begroting 2014 en de 

Meerjarenbegroting, inclusief de tweede Suppletoire begrotingen, gepresenteerd 

(in Naf miljoen). 
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Tabel 2. Recapitulatie Begroting 2014 inclusief suppletoire begrotingen 

 
 

De Begroting 2014, inclusief de tweede Suppletoire begroting, sluit 2014 met een 

positief saldo af. De meerjarigbegroting 2015 en 2016 sluit af met een klein 

positieve saldo. In 2017 sluit de begroting saldo met nul. In 2015 en 2016 is er 

een positief saldo op de Gewone dienst en een negatief saldo op de Kapitaaldienst. 

In 2014 was het begrotingssaldo aanzienlijk hoger vergeleken met de realisatie 

2013. Dit wordt veroorzaakt door de lening die de regering in 2014 aangegaan is 

voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis te Otrobanda, Hospital Nobo Otrobanda, 

HNO. In 2014 wordt een gedeelte van het geleende bedrag besteed ter uitvoering 

van de bouw van het nieuwe ziekenhuis. Het resterend geleend bedrag zal 

gereserveerd worden voor de daadwerkelijke uitgaven in 2015 en 2016. De 

dekking van deze uitgaven zal komen vanuit het gereserveerde bedrag in 2014 en 

is waar te nemen in de positieve saldo op de Gewone dienst. De onttrekking van 

de reserve is een boekhoudkundige verwerking en zal vanuit de Gewone dienst 

geschieden. 

 

In Tabel 3 worden de totaalbedragen in de tweede Suppletoire Begroting ontleed 

in de relevante analyse grootheden (in Naf miljoen).  

Omschrijving R2013 2014 2015 2016 2017 

Baten       

Saldo Gewone dienst 120,9 0,7 125,7 125,8 - 

Baten 1.702,40 1.628,20 1.804,9 1.841,1 1.744,9 

Lasten 1.581,50 1.627,50 1.679,2 1.715,3 1.744,9 

        

Saldo Kapitaaldienst -75,5 309,8 -125,0 -125,8 0,0 

Baten 112,0 730,1 200,9 182,3 148,5 

Lasten 187,5 420,3 325,9 308,1 148,5 

        

Begrotingssaldo -10,9 310,5 0,7 0,1 - 

Saldo      
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Tabel 3. Mutatie op Recapitulatie 

Omschrijving 2014 2015 2016 2017 

          

Saldo Gewone dienst exclusief 
interestlasten 

- - - - 

Investeringen en vermogensoverdrachten 46,8 - - - 

Afschrijvingen 0,0 - - - 

      

Primair saldo (+overschot/-tekort) -46,8 - - - 

      

Rentelasten 0,0 - - - 

   - - - 

Globaal saldo/ -46,8 - - - 

Financieringssaldo voor aflossingen 
(+overschot/-tekort) 

- - - - 

      

Aflossing op opgenomen leningen - - - - 

Nieuwe financiering - - - - 

Terug te ontvangen aflossingen op 
uitgegeven leningen 

- - - - 

      

Financieringsbehoefte 46,8 - - - 

          

 

Het primair saldo, oftewel het financieringssaldo voor aflossingen exclusief 

rentelasten en het financieringssaldo verslechteren in 2014 als gevolg van 

investeringen uit het brede investeringsprogramma die in 2013 niet zijn 

gerealiseerd. Doel is deze in 2014 te verplichten. Deze worden daarom toegevoegd 

aan de begroting voor het dienstjaar 2014.  

 

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

uitgangspunten gehanteerd voor de relevante economische grootheden (in 

procenten): 

 
 

Tabel 4. Economische grootheden 

 

 P2014 P2015 P2016 P2017 P2018 

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

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

Nominale rente op 5 jaar 

overheidsobligaties 

3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 
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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 - -72,9 -36,2 -19,6 -59,8 

Belastingopbrengsten - -79,7 -36,2 -19,6 -59,8 

Niet-belastingopbrengsten - 6,8 - - - 

       

Lasten - -72,9 -36,2 -19,6 -59,8 

Beloning van personeel - -28,8 -13,7 -9,6 -32,5 

Verbruik goederen en diensten - 3,2 - - - 

Afschrijving vaste activa - 0,8 - - - 

Interest - 0,8 - - - 

Subsidies - -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 

Overdrachten - - - - - 

Sociale zekerheid - -5,8 - - - 

Andere uitgaven - -3,3 - - - 

Reserveringen - -34,9 -17,4 -5,0 -22,3 

        
Saldo - - - - - 

 

 

Financiële norm Gewone dienst 

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

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

de tweede Suppletoire Begroting 2014 voldoet aan de financiële normen. 

 

BATEN 
De baten op de Gewone Dienst nemen volgens de tweede Suppletoire Begroting 

2014 met ruim NAf 67,9 miljoen af. Meerjarig is ook een afname waar te nemen. 

In Tabel 6 en 7 worden de meerjarige cijfers weergegeven betreffende de baten. De 

baten bestaan uit twee elementen: 

1. Belastingopbrengsten. 

2. Niet-belastingopbrengsten. 
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Belastingopbrengsten 

In de Begroting 2014 wordt ervan uitgegaan dat de indirecte belastingopbrengsten groeien 

met de reële economische groei, in een verhouding van 1 staat tot 1,1, op basis van een 

schatting van de betreffende elasticiteit. 1  Dit wil zeggen dat per procentpunt reële 

economische groei (positief of negatief) de indirecte belastingopbrengsten toenemen 

(afnemen) met 1,1%. Daarnaast groeien de loon- en inkomstenbelasting en de 

winstbelasting met de reële economische groei in een verhouding van, respectievelijk, 1 

staat tot 1,2 en 1 staat tot 2,8. 

 

De niet-belastingopbrengsten worden verondersteld te groeien in een verhouding van 1 

staat tot 1 met de reële economische groei waarbij rekening is gehouden met de 

beschikbare relevante realisatiecijfers betreffende de eerste negen maanden van 2014. 

 

Bij het voorbereiden van de Begroting 2014 werd oorspronkelijk uitgegaan van een 

nominale economische groei van 2,1% (reële krimp van 0,3% en inflatie van 2,4%). 

Inmiddels heeft de regering de ramingen voor 2014 bijgesteld. De verwachting van de 

reële economische groei is bijgesteld naar +0,3%. De inflatie is echter achtergebleven bij 

de raming, en zal naar verwachting uitkomen op circa 1,2%. Als gevolg hiervan is de 

verwachte nominale economische groei circa 1,5%, wat substantieel lager is dan werd 

verwacht. Als gevolg hiervan blijven de inkomsten lager dan verwacht. Vanuit het lagere 

uitgangspunt groeien de inkomsten de komende jaren verder. De initiële verlaging werkt 

structureel in de meerjarenramingen door.  

 

Voor de bijgestelde raming van de loon- en inkomstenbelasting zijn de realisatiecijfers van 

de eerste 7 maanden van 2014 gebruikt. De loon- en inkomstenbelasting hebben in deze 

maanden bijna NAf 374 miljoen opgebracht. Op basis daarvan is een nieuwe raming 

gemaakt voor de verwachte inkomsten uit de loon- en inkomstenbelasting. Dit heeft geleid 

tot een verlaging van de raming van deze belastingen met circa NAf 42 miljoen. Om 

redenen van behoedzaamheid is ervan uitgegaan dat deze verlaging een structureel 

karakter heeft.  

 

De ontvangsten uit de indirecte belastingen in de eerste negen maanden van 2014 zijn 

lager dan verwacht werd in de ramingen voor 2014. Ten aanzien van de omzetbelasting 

heeft in het bijzonder de ontwikkeling van de prijzen en de economische groei een effect. 

In de ramingen wordt dit effect verondersteld structureel van aard te zijn. Daarnaast is bij 

het opstellen van de begroting van 2014 verondersteld dat de wetgeving die de verbetering 

                                                 
1  Deze schatting is ontleend aan het onderzoek “Het cyclisch gecorrigeerde 

begrotingssaldo – methodologie en toepassing voor de Centrale overheid-” met ISBN-
nummer: 99901-1-128-X. 
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van de tax compliance dient te bevorderen eerder in werking zou treden. Dit is pas per 1 

oktober 2014 geeffectueerd. Deze wetgeving is pas per 1 oktober 2014 in werking 

getreden. Ook de verwachte effecten hiervan zullen daarom vertraagd in de tijd worden 

gerealiseerd. Dat betekent dat een belangrijk deel van de verwachte extra inkomsten uit 

de maatregelen om de heffing van de omzetbelasting te verbeteren pas na 214 optreden.  

Bij de invoerrechten hebben de ontwikkeling van de prijzen en de economische groei een 

negatief effect op de ontvangsten. Daarnaast bestaat het vermoeden dat deze dalende 

ontwikkeling, welke in het jaar 2011 is ingezet, veroorzaakt wordt door 

belastingontduiking en inadequate controles. Daarom heeft de Regering besloten het 

Douane Informatie Centrum te operationaliseren welke op grond van intelligentie, dus 

door informatie aangestuurd, zal moeten bijdragen aan het herstellen van de tax 

compliance aan de grensdoor gerichte controles op de ontduiking van de invoerrechten. 

Tevens is een groep gepensioneerde douaniers ingeschakeld om de controletak in de 

Douane tijdelijk te versterken. Ook dit zal moeten bijdragen aan het herstellen van de tax 

compliance aan de grens. De materiële effecten van deze acties worden pas in de loop van 

2015 verwacht. 

 

Voor wat betreft de onroerende zaak belasting heeft de implementatievertraging 

opgelopen, waardoor de te verwachten meeropbrengsten pas in 2015 (in plaats van 2014) 

gerealiseerd zullen worden. 

 

In Tabel 6 worden de mutaties op de belastingopbrengsten in de Begroting 2014 en de 

drie daaropvolgende jaren, uitgesplitst gepresenteerd. 

 

Tabel 6. Mutaties op de belastingopbrengsten 

 Omschrijving 2013 2014 2015 2016 2017 

Directe belastingen - -41,9 -9,3 -8,2 -43,2 

Loon- en inkomstenbelasting - -28,1 -20,8 -21,2 -39,4 

Winstbelasting - -13,8 2,6 4,1 2,3 

Deelnemingen/dividendbelasting - 0,0 8,9 8,9 -6,1 

 -     

Indirecte belastingen - -37,8 -26,7 -11,2 -16,4 

Omzetbelasting - -26,0 -24,2 -10,0 -7,8 

Invoerrechten - -11,7 -10,8 -8,3 -8,6 

Accijnzen - 0,0 0,9 0,4 -0,3 
Grondbelasting - -8,8 4,9 4,1 3,1 

Motorrijtuigenbelasting - 0,0 0,5 0,2 -0,1 

Overige - 8,7 2,0 2,3 -2,8 

  -     

Totaal - -79,7 -36,0 -19,4 -59,6 
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Directe belastingen 

Uit Tabel 6 kan worden afgeleid dat de directe belastingopbrengsten voor 2014 neerwaarts 

bijgesteld zijn met circa NAf 41,9 miljoen. De afname in de directe belastingopbrengsten is 

van structurele aard en geldt ook voor de verdere jaren. De teruggang van de inkomsten 

in de eerste negen maanden is ten opzichte van de raming voor 2014, de realisatie in 

2013 en de conjunctuursensibiliteit van de directe belastingen.  

 

Indirecte belastingen 

De ontvangsten uit de indirecte belastingen in de eerste negen maanden van 2014 zijn 

zowel ten opzichte van de ramingen voor 2014 als ten op zichte van de realisatiecijfers van 

2013 teruggelopen. Rekening houdend met de conjunctuursensibiliteit van de indirecte 

belastingen zijn de inkomsten eveneens lager. 

 

De bovengenoemde belastingtegenvallers werken structureel door (in de komende jaren). 

Ten aanzien van de omzetbelasting is bij het opstellen van de begroting van 2014 

rekening gehouden met het volledige effect van de tariefdifferentiatie. Aangezien 

de tarief differentiate echter eerst per mei 2013 in werking is getreden treedt niet 

het volledige effect op. Dit leidt ertoe dat de raming neerwaarts is bijgesteld.  

 

Voor wat betreft de onroerendgoedbelasting is de uitvoering vertraagd van start 

gegaan, waardoor de te verwachten meeropbrengsten pas in 2015 gerealiseerd 

zullen worden. 

 

In Tabel 7 zijn de totaalbedragen van de belastingopbrengsten in de Begroting 

2014 en de Meerjarenbegroting, inclusief de tweede suppletoire begroting, 

gepresenteerd (in NAf miljoen). 
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Tabel 7. Belastingopbrengsten inclusief tweede suppletoire begroting 

 
 Omschrijving R2013 P2014 t/m sep 

2014 
B2015 B2016 B2017 B2018 

Directe belastingen 674,1 662,3 507,3 676,8 655,2 639,7 642,5 

Loon- en inkomstenbelasting 500,5 489,0 373,8 476,8 458,3 462,1 469,3 

Winstbelasting 173,6 152,2 133,5 170,0 166,9 162,6 168,2 

Deelnemingen/dividendbelasting 0,0 21,1 0,0 30,0 30,0 15,0 5,0 

          

Indirecte belastingen 749,3 749,2 548,2 787,3 834,7 864,1 896,1 

Omzetbelasting 390,2 394,1 287,6 411,5 444,4 466,8 490,0 

Invoerrechten 159,9 155,0 112,3 162,1 172,0 179,7 185,2 

Accijnzen 94,4 86,2 63,8 88,4 89,8 91,1 92,5 

Onroerende Zaak Belasting 27,4 29,5 11,4 45,0 45,9 46,8 47,8 

Motorrijtuigenbelasting 36,6 37,0 35,3 38,1 38,6 39,2 39,8 

Overige 40,8 47,4 37,8 42,2 44,0 40,5 40,8 

  
        

Totaal 1.423,4 1.411,5 1.055,5 1.464,1 1.489,9 1.503,8 1.538,6 

 
 
 
Niet-belastingopbrengsten 

Tabel 8. Niet-belastingopbrengsten 
 Omschrijving 2013 2014 2015 2016 2017 

Sociale Voorziening - - - - - 

Schenkingen en subsidies - -2,0 - - - 

Andere inkomsten - 8,8 

 

- - - 

waarvan: Dividenden - 8,0 - - - 

Agio & and. Rente Inkomsten - - - - - 

Verhuur Opbrengsten - 0,8 - - - 

Terugvorderingen Onderwijs - - - - - 

Vergunningen teleccomunicatie - - - - - 

Cassinoheffing en speelvergunning - - - - - 

Andere Opbrengsten - - - - - 

Vrijval van reserves en  

 Voorzieningen 

- - - - - 

Totaal - 6,8 - - - 

 

De niet-belastingontvangsten stijgen incidenteel in 2014 met circa Naf 6,8 

miljoen. De verhoging betreft voornamelijk dividendopbrengsten op basis van de 

resultaten van: 

 Curaçao Airport Holding (CAH) worden dividendopbrengsten verwacht van  

NAf 6,0 miljoen, 

 Core voor een bedrag van NAf 1,0 miljoen, 

 Dutch Caribbean Air Navigation Service Provider NV voor een bedrag van NAf 

1,0 miljoen.   
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Daarnaast wordt de daling voornamelijk veroorzaakt door een lagere bijdrage van 

Nederland in de personeelskosten voor Defensie en de Kustwacht. 

  

 

LASTEN 

De lasten in de tweede 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 

4. Interest 9. Reserveringen 

5. Subsidies  

 

Zoals uit Tabel 5 blijkt worden de totale lasten in de periode 2014 - 2017 structureel 

verlaagd. In 2014 met NAf 72,9 miljoen, 2015 met Naf 36,2 miljoen, 2016 met NAf 19,6 

miljoen en 2017 met NAf 59,8 miljoen (Gewone dienst). Uit dezelfde tabel blijken ook 

budgetneutrale mutaties op de totale lasten in de Begroting 2014 van NAf 3,3 miljoen 

(Gewone dienst).  

 

Beloning van personeel 

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

raming van de beloningen worden neerwaarts bijgesteld. De personeelslaten 

worden bijgesteld doordat: 

 in 2014 geen indexatie van de salarissen is doorgevoerd vanwege de lage 

inflatie in het jaar 2013(NAf 6,8 miljoen); 

 de per saldo geplande uitstroom van personeel eerder is geraliseerd; in maart 

2014 is het streefaantal voor het einde van het jaar gerealiseerd (NAf 5,0 

miljoen); 

 de maatregel die is genomen om de toelagen te beperken effect bereikt(NAf 0,2 

miljoen); 

 het bedrag van premieafdrachten AOV/AWW werkgeversgedeelte te hoog was 

geraamd(NAf 15,0 miljoen).  

 

Verbruik goederen en diensten 

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

categorie nemen toe als gevolg van herallocatie van middelen, voornamelijk vanuit 
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de post onvoorzien (begrotingscategorieen andere uitgaven). Het betreft 

budgetneutrale wijzigingen ter dekking van operationele lasten. 

 

 

 
Afschrijving en Interest 

De afschrijvings- en interestlasten worden opwaarts bijgesteld op basis van realisaticijfers 

over de eerste negen maanden van het jaar. Er wordt in deze landsverordening NAf 46 

miljoen opgevoerd aan leningen voor investeringen die aanvankelijk in 2013 voorzien 

waren maar pas in 2014 gerealiseerd zullen worden. Ondanks deze extra geldlening 

groeien de interestlasten niet. In de begroting 2014 is al rekening gehouden met deze 

intrestlasten daar bij de opmaak van de begroting 2014 rekening gehouden was met de 

investeringen en bijbehorende geldlening die in 2013 zouden plaatsvinden.  

 

Subsidies 

De subsidies worden neerwaarts bijgesteld door de juiste classificatie van de uitgaven van 

de gesubsidieerde instellingen. Het betreft hier de juiste classificatie van lasten in de 

administratie. De bedoeling van de exercitie is om bij de gesubsidieerde instellingen de 

voorgenomen investeringen in kaart te brengen. Deze investeringen gaan nu, via de 

subsidies, ten laste van de gewone dienst van de begroting. Dit is geen juiste weergave. 

Deze investeringen zullen worden aangemerkt als kapitaaluitgaven van de overheid. De 

gewone dienst wordt ontlast doordat de subsidies worden verlaagd, terwijl tegelijkertijd bij 

de ontvangende instelling de totaal ter beschikking staande middelen om de taken 

uitvoeren niet zullen veranderen. Tevens ontstaat de mogelijkheid te investeren in nieuwe 

kapitaalgoederen waardoor de kwaliteit van de diensten kunnen verbeteren. Ter 

uitvoering van deze exercitie zijn de middelen die op de gewone dienst zijn gevoteerd, voor 

de renovatie en levensduur verlengende groot onderhoud aan overheidswoningen, 

overgeheveld naar de Kapitaaldienst.    

 

Sociale zekerheid 

De Pensioen- en VUT-uitkeringen worden neerwaarts bijgesteld op basis van 

realisatiecijfers van de eerste negen maanden van 2014. 

 

Andere uitgaven 

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

de stelpost voor onvoorziene uitgaven met circa NAf 3,3 miljoen ter dekking van 

operationele kosten van het ambtelijke apparaat.  
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Reserveringen 

In de begroting 2014 is, conform het Koninklijk besluit bevattende de aanwijzing aan 

Curaçao om de begroting in overeenstemming te brengen met de financiële normen, een 

bedrag van NAf 62,1 miljoen begroot voor dekking van de tekorten over 2010, 2011 en 

2012. Een deel van dit totaal tekort is inmiddels (in 2013) ingelopen. De regering is 

voornemens het overige deel te dekken uit reservedotaties in de periode 2014 - 2015. 

Gezien het bovenstaande wordt een deel van deze begrote reservering ingezet ter dekking 

van de tegenvallers in de belastingopbrengsten 
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Kapitaal Dienst 

 

Tabel 9. Mutatie op Kapitaal Dienst 
  2013 2014 2015 2016 2017 

Lasten - 46,8 - - - 

Investeringen en 

vermogensoverdrachten - 

46,8 

- - 

- 

Aflossing leningen o/g: - - - - - 

- binnenland - - - - - 

- buitenland - - - - - 

Kapitaalverstrekking 

overheidsbedrijven - 

- 

- - 

- 

       
Baten - 46,8 - - - 

Vrijgekomen middelen uit 
afschrijvingen - 

0,8 
- - 

- 

Aflossing leningen u/g - - - - - 

Nieuwe financiering - 46,0 - - - 

       

Saldo - - - - - 

 

De voor het dienstjaar 2013 op de kapitaaldienst van de begroting ter beschikking 

gestelde bedragen, die niet tot verplichtingen voor investeringen hebben geleid, worden 

aan de begroting voor het dienstjaar 2014 toegevoegd voor de overeenkomstige ramingen 

voor het doen van de investeringen in de kapitaaldienst. 

 

Financieringsbehoefte en Financiering 

In deze suppletoire begroting bedraagt de extra financieringsbehoefte in 2014 

circa NAf 46,0 miljoen. Er wordt een totaal bedrag van NAf 46,0 miljoen 

opgenomen voor de financiering van de investeringen. De beleidsdoelen die met 

deze budgetten worden gefinancierd zijn: 
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Tabel 10. Beleidsdoelen Investeringen 

 
Omschrijving Bedrag (NAf) SNA code 
Verbouwing vleugel en cellenblokken van het 
Stadhuis 

1,3 AN1121 

Verbouwing en renovantie hoofdkantoor en 

noordvleugel Fort Amsterdam 

1,8 AN1121 

Aanschaf wapens politie 2,2 AN1133 
Financiering plannen van aanpak Gevangenis 7,1 AN1133/ AN1121 
Financiering plannen van aanpak Politie 1,1 AN1133/ AN1121 
Financiering van reconstructie weg naar Ronde 
Klip 

1,5 AN1122 

Financiering van wegeninfrastructuur 
Funderingsconstructies en onderhoud 
zandwegen 

3,4 AN1122 

Financiering van werkzaamheden en aanschaf 
van materialen ten behoeve van rioleringen 
binnenstad 

5,5 AN1122 

Financiering bouwrijp maken van verschillende 
domeingronden en verkaveling 

10,2 AN1123 

Financiering renovatie Landhuis Parera 1,0 AN1121 
Financiering project 
herstructuringbelastingstelsel 

10,9 AN1173 
AN1179 

Totaal 46,0  

 

Daarnaast zijn budgetten gealloceerd voor de aanschaf van dienstwagens. Gezien 

de gestegen kosten om wagens te leasen is de regering tot de conclusie gekomen 

dat de aanschaf uiteindelijk goedkoper zal zijn. De randvoorwaarden hiervoor zijn 

wel dat regelmatig onderhoud van de wagens wordt gepleegd en dat tijdig gezorgd 

zal moeten worden voor vervanging van deze wagens. Hierbij moet rekening 

worden gehouden met de 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 gedeeltelijke ontlasting van de 

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

tegenstelling tot de lease die op de gewone dienst drukt. Het betreft een totaal 

bedrag van NAf 9,6 miljoen. Een bedrag van NAf 4,1 miljoen is al in de begroting 

2014 opgevoerd. Middels onderhavige landsverordening is rekening gehouden met 

een bedrag van NAf. 5,5 miljoen.  

De gedeeltelijke ontlasting van de gewone dienst betekent dat in de begroting van 

2015 en meerjarig op de gewone dienst de middelen ter dekking van het leasen 

van dienstwagens niet zijn weggehaald. Een gedeelte van deze middelen zal 

gebruikt worden voor de dekking van de uitgaven van de verzekering en de 

motorrijtuigbelasting.   
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Verder is ook een bedrag van NAf 5,0 miljoen opgevoerd voor de renovatie en 

levensduur verlengende groot onderhoud aan overheidswoningen. Deze zijn 

budgetneutraal gedekt middels de post onvoorziene uitgaven op de 

kapitaaldienst.  

 

Schuldpositie 

In Tabel 11 worden de mutaties in de bruto schuldpositie (in miljoen NAf) uit hoofde van 

de ramingen in de Begroting 2014, inclusief de tweede Suppletoire begroting, 

gepresenteerd.  

 

Tabel 11. Bruto schuldpositie 

Omschrijving 2013 2014 2015 2016 2017 

        

Beginstand 1.667,4 1.730,0 2.366,9 2.508,7 2.628,4 

        

Mutatie t.o.v. (t-1) 62,6 636,9 141,8 119,7 68,5 

        

Eindstand 1.730,0 2.366,9 2.508,7 2.628,4 2.696,8 

            

 

 

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 12 wordt inzicht verschaft in de financieringsruimte die de rentelastnorm 

in de periode 2014 – 2017 biedt (in NAf miljoen). 
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Tabel 12. Financieringsruimte  

  2013 2014 2015 2016 2017 

        

Rentelastnorm jaar t  108,5 111,7 113,4 115,7 118,1 

    

  
  

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

        

Financieringsruimte (in 
termen van rentelasten) 

56,1 56 53,4 48,8 39,0 

     

 
  

Financieringsruimte 2.533,3 2.528,7 2.411,3 2.203,6 1.761,1 

     

 
  

Financiering  62,6 699,5 841,3 961,0 1.029,5 

     

 
  

Deviatie (+ gunstig / - 
ongunstig) 

2.470,7 1.829,2 1.570,0 1.242,6 731,6 

            

 

 

Allocatie van de middelen op de Kapitaaldienst 

In de tweede Suppletoire Begroting 2014 is een additioneel bedrag van NAf 46,8 miljoen 

opgevoerd aan investeringen in 2014.  

 

Tabel 13. Mutaties op de allocatie van de middelen op de Kapitaaldienst 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Woningen  5,0 5,0 5,0 5,0 

Gebouwen             - -2,6 -5,0 -5,0 -5,0 

Andere Bouwstructuren       - 10,7 - - - 

Kantoor Inrichting        - - - - - 

Kantoor Apparatuur        - 12,4 - - - 

Transportmiddelen         - 4,1 - - - 

Machines&andere Werktuigen    - 6,9 - - - 

Gecultiveerde Eigendommen     - - - - - 

Immateriële Vaste Activa  - - - - - 

Gronden & Terreinen        - 10,2 - - - 

Ondergrondse Eigendommen     - - - - - 

Totaal - 46,8 - - - 
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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 hoofdstuk 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 14 zijn de Gewone dienst uitgaven in de tweede 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 14. Mutatie op Gewone dienst uitgaven per hoofdstuk 
Hoofdstuk 2013 2014 

   
Staatsorganen en overige algemene organen - -0,6 

Ministerie van Algemene Zaken - -1,9 

Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening - -10,1 

Ministerie van Justitie - -5,7 

Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning - 1,6 

Ministerie van Economische Ontwikkeling - -1,0 

Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en 

Sport 
- 4,2 

Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn - -18,1 

Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur - 7,1 

Ministerie van Financiën - -48,3 

     
Totaal  - -72,9 

 
 

Zoals uit Tabel 14 is af te leiden, nemen de budgetten van diverse ministeries per saldo af. 

De budgetneutrale wijzigingen binnen de afzonderlijke ministeries blijken niet uit deze 

tabel. De mutaties zijn voornamelijk de neerwaartse bijstelling van de personeelslasten en 

de reservedotatie. 

 

Rekening dient gehouden te worden dat op 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: 
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 De duurtetoeslag pensioenen. 

 De voorziening ter dekking van het tekort in het Fonds Ziektekosten 

Overheidsgepensioneerden. 

 

Hetzelfde geldt 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 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 15 (in NAf miljoen). 

 

Tabel 15 Mutatie op Gecorrigeerde Gewone dienst uitgaven per hoofdstuk 
Hoofdstuk 2013 2014 

   
Staatsorganen en overige algemene organen - -0,6 

Ministerie van Algemene Zaken - -1,9 

Ministerie van Bestuurlijke Planning en Dienstverlening - -6,0 

Ministerie van Justitie - -5,7 

Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning - 1,6 

Ministerie van Economische Ontwikkeling - -1,0 

Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport - 4,2 

Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn - -18,1 

Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur - 7,1 

Ministerie van Financiën - -5,5 

Totaal  - -26,0 
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Kapitaaldienst 

In Tabel 16 zijn de Kapitaaldienst uitgaven in de tweede Suppletoire Begroting 2014, 

uitgesplitst per hoofdstuk gepresenteerd (in NAf miljoen).  

 

Tabel 16. Mutaties op de Kapitaaldienst uitgaven per hoofdstuk 
Hoofdstuk 2013 2014 

   
Staatsorganen en overige algemene organen - 1,4 

Ministerie van Algemene Zaken - 2,1 

Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening - 0,9 

Ministerie van Justitie - 16,7 

Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning - 26,2 

Ministerie van Economische Ontwikkeling - 0,5 

Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport - 0,2 

Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn - 5,2 

Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur - 0,1 

Ministerie van Financiën - -6,5 

     
Totaal  - 46,8 

 

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 17 (in NAf miljoen). 

  

Tabel 17. Mutaties op de gecorrigeerde Kapitaaldienst uitgaven per 
hoofdstuk 
 

Hoofdstuk 2013 2014 

   
Staatsorganen en overige algemene organen - 1,4 

Ministerie van Algemene zaken - 2,1 

Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening - 0,9 

Ministerie van Justitie - 16,7 

Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning - 26,2 

Ministerie van Economische Ontwikkeling - 0,5 

Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport - 0,2 

Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn - 5,2 

Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur - 0,1 

Ministerie van Financiën - 10,1 

     
Totaal  - 63,4 
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Recapitulatiestaat 

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

Suppletoire Begroting te presenteren. Hierin worden de cijfers van de 

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

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

begroting - systematisch op een rij gezet. 



Tabel 17

Recapitulatiestaat Gewone Dienst 

Gewone Dienst

Uitgaven

                                        BEGROTING SUPPLETOIRE 2de SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE 2de SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE 2de SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE 2de SUPPLETOIRE TOTAAL

Hoofdstuk WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING

                                                                                          

10 Staatsorganen en overige algemene organen 52,3 -                   -0,6 51,7        52,3             -                   -                          52,3        52,3             -                   -                          52,3      52,3             -                   -                          52,3      

11 Ministerie van Algemene zaken 47,0 -                   -1,9 45,1        55,0             -                   -                          55,0        55,0             -                   -                          55,0      55,1             -                   -                          55,1      

12 Ministerie van Bestuurlijke Planning en Dienstverlening 189,4 0,7                   -10,1 180,0      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                   -5,7 227,3      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 -                   1,6 66,4        64,8             -                   -                          64,8        64,8             -                   -                          64,8      64,8             -                   -                          64,8      

15 Ministerie van Economische Ontwikkeling 61,3 0,0 -1,0 60,3        61,3             -                   -                          61,3        61,3             -                   -                          61,3      61,3             -                   -                          61,3      

16 Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport 331,5 0,0 4,2 335,7      331,5           -                   -                          331,5      331,5           -                   -                          331,5     331,5           -                   -                          331,5     

17 Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn 141,1 -                   -18,1 123,0      141,1           -                   5,0-                          136,1      141,1           -                   5,0-                          136,1     141,1           -                   5,0-                          136,1     

18 Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur 326,6 0,0 7,1 333,6      333,2           -                   -                          333,2      376,1           -                   -                          376,1     374,4           -                   -                          374,4     

19 Ministerie van Financiën 249,6 -1,9 -48,3 199,4      253,4           1,9-                   31,2-                        220,4      228,4           1,9-                   14,6-                        211,9     298,2           1,9-                   54,8-                        241,5     

Totaal 1.695,4 0,0 -72,9 1.622,5 1.715,4 0,0 -36,2 1.679,2 1.734,9 0,0 -19,6 1.715,3 1.804,7 0,0 -59,8 1.744,9

                                                                                                                                                                                                      

Gewone Dienst

Inkomsten

                                        BEGROTING SUPPLETOIRE 2de SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE 2de SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE 2de SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE 2de SUPPLETOIRE TOTAAL

Hoofdstuk WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING

                                                                                          

10 Staatsorganen en overige algemene organen 9,7 -                   -1,0 8,7          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 -                   1,0                          8,9          8,0               -                   -                          8,0          8,1               -                   -                          8,1        8,1               -                   -                          8,1        

13 Ministerie van Justitie 25,2 -                   -1,0 24,2        25,2             -                   -                          25,2        25,2             -                   -                          25,2      25,2             -                   -                          25,2      

14 Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning 26,8 -                   1,0                          27,8        26,8             -                   -                          26,8        26,8             -                   -                          26,8      26,8             -                   -                          26,8      

15 Ministerie van Economische Ontwikkeling 27,2 -                   6,0                          33,2        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 0,8 11,8        11,0             -                   -                          11,0        11,0             -                   -                          11,0      26,7             -                   -                          26,7      

19 Ministerie van Financiën 1.569,1 0,7 -79,7 1.490,1   1.589,0         125,7               36,2-                        1.678,5   1.608,4         125,8               19,6-                        1.714,6  1.662,6         -                   59,8-                        1.602,8  

Totaal 1.695,4 0,7 -72,9 1.623,2 1.715,4 125,7 -36,2 1.804,9 1.734,9 125,8 -19,6 1.841,1 1.804,7 0,0 -59,8 1.744,9

                                                                                                                                                                                                      

Gewone Dienst

Saldo

                                        BEGROTING SUPPLETOIRE 2de SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE 2de SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE 2de SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE 2de SUPPLETOIRE TOTAAL

Hoofdstuk WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING

                                                                                          

10 Staatsorganen en overige algemene organen -42,6 -                   -0,4 43,0-        42,6-             -                   -                          42,6-        42,6-             -                   -                          42,6-      42,6-             -                   -                          42,6-      

11 Ministerie van Algemene zaken -36,6 -                   1,9 34,7-        44,6-             -                   -                          44,6-        44,6-             -                   -                          44,6-      44,7-             -                   -                          44,7-      

12 Ministerie van Bestuurlijke Planning en Dienstverlening -181,5 0,7-                   11,1 171,1-      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-                   4,7 203,1-      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 -                   -0,6 38,6-        38,0-             -                   -                          38,0-        38,0-             -                   -                          38,0-      38,0-             -                   -                          38,0-      

15 Ministerie van Economische Ontwikkeling -34,1 -                   7,0 27,1-        34,1-             -                   -                          34,1-        34,1-             -                   -                          34,1-      34,1-             -                   -                          34,1-      

16 Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport -325,8 -                   -4,2 330,0-      325,8-           -                   -                          325,8-      325,8-           -                   -                          325,8-     325,8-           -                   -                          325,8-     

17 Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn -138,7 -                   18,1 120,6-      138,7-           -                   5,0                          133,7-      138,7-           -                   5,0                          133,7-     138,7-           -                   5,0                          133,7-     

18 Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur -315,5 0,0 -6,3 321,8-      322,1-           -                   -                          322,1-      365,0-           -                   -                          365,0-     347,7-           -                   -                          347,7-     

19 Ministerie van Financiën 1.319,6 2,6 -31,4 1.290,7   1.335,6         127,6               5,0-                          1.458,2   1.380,0         127,7               5,0-                          1.502,7  1.364,4         1,9                   5,0-                          1.361,3  

Totaal -0,1 0,6 -0,1 0,6 -0,1 125,6 -0,1 125,6 -0,1 125,7 -0,1 125,7 -0,1 -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 2de SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE 2de SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE 2de SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE 2de SUPPLETOIRE TOTAAL

Hoofdstuk WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING

                                                                                          

10 Staatsorganen en overige algemene organen 1,1 0,0 1,4 2,5 0,7 0,0 0,0 0,7 0,7 0,0 0,0 0,7 0,7 0,0 0,0 0,7

11 Ministerie van Algemene zaken 6,5 0,0 2,1 8,6 3,6 0,0 0,0 3,6 2,8 0,0 0,0 2,8 2,8 0,0 0,0 2,8

12 Ministerie van Bestuurlijke Planning en Dienstverlening 1,2 4,2 0,9 6,4 1,2 0,0 0,0 1,2 1,2 0,0 0,0 1,2 1,2 0,0 0,0 1,2

13 Ministerie van Justitie 10,9 7,3 16,7 34,9 8,5 0,0 0,0 8,5 8,5 0,0 0,0 8,5 8,5 0,0 0,0 8,5

14 Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning 67,6 0,0 26,2 93,8 67,6 0,0 0,0 67,6 67,6 0,0 0,0 67,6 67,6 0,0 0,0 67,6

15 Ministerie van Economische Ontwikkeling 7,7 0,0 0,5 8,2 0,3 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 0,3

16 Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport 37,3 19,5 0,2 56,9 37,3 0,0 0,0 37,3 29,5 0,0 0,0 29,5 25,5 0,0 0,0 25,5

17 Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn 16,9 0,0 5,2 22,1 16,9 0,0 5,0 21,9 14,2 0,0 5,0 19,2 11,5 0,0 5,0 16,5

18 Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur 125,3 15,7 0,1 141,0 91,6 39,4 0,0 131,0 90,5 38,3 0,0 128,8 0,9 0,0 0,0 0,9

19 Ministerie van Financiën 45,5 6,8 -6,5 45,8 58,8 0,0 -5,0 53,8 54,5 0,0 -5,0 49,5 29,5 0,0 -5,0 24,5

Totaal 320,0 53,5 46,8 420,3 286,5 39,4 0,0 325,9 269,8 38,3 0,0 308,1 148,5 0,0 0,0 148,5

                                                                                                                                                                                                      

Kapitaaldienst

Inkomsten

                                        BEGROTING SUPPLETOIRE 2de SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE 2de SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE 2de SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE 2de SUPPLETOIRE TOTAAL

Hoofdstuk WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING

                                                                                          

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

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

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

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

14 Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning 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               46,8                        729,8      286,2           85,6-                 -                          200,6      269,5           87,5-                 -                          182,0     148,2           -                   -                          148,2     

Totaal 320,0 363,3 46,8 730,1 286,5 -85,6 0,0 200,9 269,8 -87,5 0,0 182,3 148,5 0,0 0,0 148,5

                                                                                                                                                                                                      

Kapitaaldienst

Saldo

                                        BEGROTING SUPPLETOIRE 2de SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE 2de SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE 2de SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE 2de SUPPLETOIRE TOTAAL

Hoofdstuk WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING

                                                                                          

10 Staatsorganen en overige algemene organen -1,1 0,0 -1,4 -2,5 -0,7 0,0 0,0 -0,7 -0,7 0,0 0,0 -0,7 -0,7 0,0 0,0 -0,7

11 Ministerie van Algemene zaken -6,5 0,0 -2,1 -8,6 -3,6 0,0 0,0 -3,6 -2,8 0,0 0,0 -2,8 -2,8 0,0 0,0 -2,8

12 Ministerie van Bestuurlijke Planning en Dienstverlening -1,2 -4,2 -0,9 -6,4 -1,2 0,0 0,0 -1,2 -1,2 0,0 0,0 -1,2 -1,2 0,0 0,0 -1,2

13 Ministerie van Justitie -10,9 -7,3 -16,7 -34,9 -8,5 0,0 0,0 -8,5 -8,5 0,0 0,0 -8,5 -8,5 0,0 0,0 -8,5

14 Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning -67,3 0,0 -26,2 -93,5 -67,3 0,0 0,0 -67,3 -67,3 0,0 0,0 -67,3 -67,3 0,0 0,0 -67,3

15 Ministerie van Economische Ontwikkeling -7,7 0,0 -0,5 -8,2 -0,3 0,0 0,0 -0,3 -0,3 0,0 0,0 -0,3 -0,3 0,0 0,0 -0,3

16 Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport -37,3 -19,5 -0,2 -56,9 -37,3 0,0 0,0 -37,3 -29,5 0,0 0,0 -29,5 -25,5 0,0 0,0 -25,5

17 Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn -16,9 0,0 -5,2 -22,1 -16,9 0,0 -5,0 -21,9 -14,2 0,0 -5,0 -19,2 -11,5 0,0 -5,0 -16,5

18 Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur -125,3 -15,7 -0,1 -141,0 -91,6 -39,4 0,0 -131,0 -90,5 -38,3 0,0 -128,8 -0,9 0,0 0,0 -0,9

19 Ministerie van Financiën 274,2 356,5 53,3 684,0 227,4 -85,6 5,0 146,8 215,0 -87,5 5,0 132,5 118,7 0,0 5,0 123,7

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

0 310 200 0 1 -100 0 0 100 0 0 100

Tabel 18

2014 2015 2016 2017

2014 2015 2016 2017

2014 2015 2016 2017
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Recapitulatiestaat naar Economische Categorie 

Gewone-/Kapitaal-/Verdeeldienst

Uitgaven

                                        BEGROTING SUPPLETOIRE 2de SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE 2de SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE 2de SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE 2de SUPPLETOIRE TOTAAL

Categorie WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING

4200    Beloning van Personeel      489,4 0,0 -28,8 460,6 491,1 0,0 -13,7 477,3 493,8 0,0 -9,6 484,1 512,8 0,0 -32,5 480,4

4300    Verbruik Goederen en Diensten 191,9 0,7 3,2 195,8 190,4 0,7 0,0 191,1 190,4 0,7 0,0 191,1 190,4 0,7 0,0 191,2

4500    Afschrijving Vaste Activa   46,9 0,0 0,8 47,6 58,8 0,0 0,0 58,8 62,3 0,0 0,0 62,3 87,1 0,0 0,0 87,1

4550    Interest                    55,7 0,0 0,8 56,4 60,0 0,0 0,0 60,0 66,9 0,0 0,0 66,9 79,1 0,0 0,0 79,1

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

4650    Overdrachten                322,2 0,0 -5,0 317,2 329,9 0,0 -5,0 324,9 329,3 0,0 -5,0 324,3 329,3 0,0 -5,0 324,3

4700    Sociale Zekerheid           447,0 0,0 0,0 447,1 455,5 0,0 0,0 455,5 500,4 0,0 0,0 500,4 492,9 0,0 0,0 492,9

4750    Andere Uitgaven             72,1 -0,7 -5,8 65,6 59,4 -0,7 0,0 58,7 21,5 -0,7 0,0 20,8 42,8 -0,7 0,0 42,1

4909    Verwerving Nonfinciele Activa 320,0 53,5 -38,2 335,3 286,5 39,4 -17,4 308,4 269,8 38,3 -5,0 303,1 148,5 0,0 -22,3 126,2

4929    Financiering 0,0 0,0 46,8 46,8 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 -26,2 2.042,7 2.001,9 39,4 -36,2 2.005,1 2.004,7 38,3 -19,6 2.023,3 1.953,2 0,0 -59,8 1.893,4

Gewone-/Kapitaal-/Verdeeldienst

Inkomsten

                                        BEGROTING SUPPLETOIRE 2de SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE 2de SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE 2de SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE 2de SUPPLETOIRE TOTAAL

Categorie WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING

4200    Beloning van Personeel      

4300    Verbruik Goederen en Diensten

4500    Afschrijving Vaste Activa   

4550    Interest                    

4600    Subsidies                   

4650    Overdrachten                

4700    Sociale Zekerheid           

4750    Andere Uitgaven             

4909    Verwerving Nonfinciele Activa

4929    Financiering

5100    Belastingen                 1.491,2 0,0 -79,7 1.411,5 1.500,3 0,0 -36,2 1.464,1 1.509,6 0,0 -19,6 1.489,9 1.563,8 0,0 -59,8 1.504,0

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

5300    Schenkingen & Subsidies     18,9 0,0 -2,0 16,9 18,9 0,0 0,0 18,9 18,9 0,0 0,0 18,9 18,9 0,0 0,0 18,9

5400    Andere Inkomsten            183,0 0,7 8,8 192,4 193,9 0,7 0,0 194,6 204,1 0,1 0,0 204,2 219,8 0,0 0,0 219,8

5909    Non Financiele Activa       47,2 0,0 0,8 47,9 59,1 0,0 0,0 59,1 62,6 0,0 0,0 62,6 80,0 0,0 0,0 80,0

5929    Financiering 272,8 363,3 46,0 682,2 227,4 -85,6 0,0 141,8 207,2 -87,5 0,0 119,7 68,5 0,0 0,0 68,5

Totaal 2.015,4 364,0 -26,2 2.353,3 2.001,9 -84,9 -36,2 1.880,8 2.004,7 -87,4 -19,6 1.897,6 1.953,2 0,0 -59,8 1.893,4

Gewone-/Kapitaal-/Verdeeldienst

Saldo

                                        BEGROTING SUPPLETOIRE 2de SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE 2de SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE 2de SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE 2de SUPPLETOIRE TOTAAL

Categorie WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING

4200    Beloning van Personeel      -489,4 0,0 28,8 -460,6 -491,1 0,0 13,7 -477,3 -493,8 0,0 9,6 -484,1 -512,8 0,0 32,5 -480,4

4300    Verbruik Goederen en Diensten -191,9 -0,7 -3,2 -195,8 -190,4 -0,7 0,0 -191,1 -190,4 -0,7 0,0 -191,1 -190,4 -0,7 0,0 -191,2

4500    Afschrijving Vaste Activa   -46,9 0,0 -0,8 -47,6 -58,8 0,0 0,0 -58,8 -62,3 0,0 0,0 -62,3 -87,1 0,0 0,0 -87,1

4550    Interest                    -55,7 0,0 -0,8 -56,4 -60,0 0,0 0,0 -60,0 -66,9 0,0 0,0 -66,9 -79,1 0,0 0,0 -79,1

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

4650    Overdrachten                -322,2 0,0 5,0 -317,2 -329,9 0,0 5,0 -324,9 -329,3 0,0 5,0 -324,3 -329,3 0,0 5,0 -324,3

4700    Sociale Zekerheid           -447,0 0,0 0,0 -447,1 -455,5 0,0 0,0 -455,5 -500,4 0,0 0,0 -500,4 -492,9 0,0 0,0 -492,9

4750    Andere Uitgaven             -72,1 0,7 5,8 -65,6 -59,4 0,7 0,0 -58,7 -21,5 0,7 0,0 -20,8 -42,8 0,7 0,0 -42,1

4909    Verwerving Nonfinciele Activa -320,0 -53,5 38,2 -335,3 -286,5 -39,4 17,4 -308,4 -269,8 -38,3 5,0 -303,1 -148,5 0,0 22,3 -126,2

4929    Financiering 0,0 0,0 -46,8 -46,8 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 -79,7 1.411,5 1.500,3 0,0 -36,2 1.464,1 1.509,6 0,0 -19,6 1.489,9 1.563,8 0,0 -59,8 1.504,0

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

5300    Schenkingen & Subsidies     18,9 0,0 -2,0 16,9 18,9 0,0 0,0 18,9 18,9 0,0 0,0 18,9 18,9 0,0 0,0 18,9

5400    Andere Inkomsten            183,0 0,7 8,8 192,4 193,9 0,7 0,0 194,6 204,1 0,1 0,0 204,2 219,8 0,0 0,0 219,8

5909    Non Financiele Activa       47,2 0,0 0,8 47,9 59,1 0,0 0,0 59,1 62,6 0,0 0,0 62,6 80,0 0,0 0,0 80,0

5929    Financiering 272,8 363,3 46,0 682,2 227,4 -85,6 0,0 141,8 207,2 -87,5 0,0 119,7 68,5 0,0 0,0 68,5

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

2014 2015 2016 2017

2014 2015 2016 2017

Tabel 19

2014 2015 2016 2017
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Toelichting artikel 2 

De verhoging van NAf 2.169.505.800 naar NAf 2.472.171.100 is gedaan op 

basis van de in de eerste en de tweede suppletoire begroting 2014 verwerkte 

verhoging van de aan te gane geldlening. Het betreft 100% van de 

financiering van het nieuwe ziekenhuis en sociaal economische 

projectinvesteringen. Deze worden middels een beroep op de kapitaalmarkt 

gefinancierd. 

 

In onderstaande overzicht wordt een onderbouwing gegeven. 

Beschrijving Bedrag (Naf)  

  Oorspronkelijke begroting 2014 zoals vastgesteld door de staten 2.169.505.800 

Eerste suppletoire begroting 2014 256.656.800 

 

2.426.162.600 

Tweede suppletoire begroting 2014 46.008.500 

Totaal 2.472.171.100 



Nota van Financiën -27 

Bijlage 

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

Baten       

Saldo Gewone dienst - -  -  -  -  

Baten - -72,9 -36,2 -19,6 -59,8 

Lasten - -72,9 -36,2 -19,6 -59,8 

        

Saldo Kapitaaldienst - -  - - - 

Baten - 46,8 - - - 

Lasten - 46,8 - - - 

        
Begrotingssaldo -  -  -  -  -  

Saldo      

 

 

 

Tabel 2. Recapitulatie Begroting 2014 inclusief suppletoire begrotingen 

 

Omschrijving R2013 2014 2015 2016 2017 

Baten       

Saldo Gewone dienst 120,9 0,7 125,7 125,8 - 

Baten 1.702,40 1.628,20 1.804,9 1.841,1 1.744,9 

Lasten 1.581,50 1.627,50 1.679,2 1.715,3 1.744,9 

        

Saldo Kapitaaldienst -75,5 309,8 -125,0 -125,8 0,0 

Baten 112,0 730,1 200,9 182,3 148,5 

Lasten 187,5 420,3 325,9 308,1 148,5 

        

Begrotingssaldo -10,9 310,5 0,7 0,1 - 

Saldo      
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Tabel 3. Mutatie op Recapitulatie 

Omschrijving 2014 2015 2016 2017 

          

Saldo Gewone dienst exclusief 
interestlasten 

- - - - 

Investeringen en vermogensoverdrachten 46,8 - - - 

Afschrijvingen 0,0 - - - 

      

Primair saldo (+overschot/-tekort) -46,8 - - - 

      

Rentelasten 0,0 - - - 

   - - - 

Globaal saldo/ -46,8 - - - 

Financieringssaldo voor aflossingen 
(+overschot/-tekort) 

- - - - 

      

Aflossing op opgenomen leningen - - - - 

Nieuwe financiering - - - - 

Terug te ontvangen aflossingen op 
uitgegeven leningen 

- - - - 

      

Financieringsbehoefte 46,8 - - - 

          

 

 
Tabel 4. Economische grootheden 

 

 P2014 P2015 P2016 P2017 P2018 

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

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

Nominale rente op 5 jaar 

overheidsobligaties 

3,5 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 - -72,9 -36,2 -19,6 -59,8 
Belastingopbrengsten - -79,7 -36,2 -19,6 -59,8 
Niet-belastingopbrengsten - 6,8 - - - 

       

Lasten - -72,9 -36,2 -19,6 -59,8 

Beloning van personeel - -28,8 -13,7 -9,6 -32,5 

Verbruik goederen en diensten - 3,2 - - - 

Afschrijving vaste activa - 0,8 - - - 

Interest - 0,8 - - - 

Subsidies - -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 

Overdrachten - - - - - 

Sociale zekerheid - -5,8 - - - 

Andere uitgaven - -3,3 - - - 

Reserveringen - -34,9 -17,4 -5,0 -22,3 

        
Saldo - - - - - 

 

 

Tabel 6. Mutaties op de belastingopbrengsten 

 Omschrijving 2013 2014 2015 2016 2017 

Directe belastingen - -41,9 -9,3 -8,2 -43,2 

Loon- en inkomstenbelasting - -28,1 -20,8 -21,2 -39,4 

Winstbelasting - -13,8 2,6 4,1 2,3 

Deelnemingen/dividendbelasting - 0,0 8,9 8,9 -6,1 

 -     

Indirecte belastingen - -37,8 -26,7 -11,2 -16,4 

Omzetbelasting - -26,0 -24,2 -10,0 -7,8 

Invoerrechten - -11,7 -10,8 -8,3 -8,6 

Accijnzen - 0,0 0,9 0,4 -0,3 
Grondbelasting - -8,8 4,9 4,1 3,1 

Motorrijtuigenbelasting - 0,0 0,5 0,2 -0,1 

Overige - 8,7 2,0 2,3 -2,8 

  -     

Totaal - -79,7 -36,0 -19,4 -59,6 
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Tabel 7. Belastingopbrengsten inclusief tweede suppletoire begroting 

 
 Omschrijving R2013 P2014 t/m sep 

2014 
B2015 B2016 B2017 B2018 

Directe belastingen 674,1 662,3 507,3 676,8 655,2 639,7 642,5 

Loon- en inkomstenbelasting 500,5 489,0 373,8 476,8 458,3 462,1 469,3 

Winstbelasting 173,6 152,2 133,5 170,0 166,9 162,6 168,2 

Deelnemingen/dividendbelasting 0,0 21,1 0,0 30,0 30,0 15,0 5,0 

          

Indirecte belastingen 749,3 749,2 548,2 787,3 834,7 864,1 896,1 

Omzetbelasting 390,2 394,1 287,6 411,5 444,4 466,8 490,0 

Invoerrechten 159,9 155,0 112,3 162,1 172,0 179,7 185,2 

Accijnzen 94,4 86,2 63,8 88,4 89,8 91,1 92,5 

Onroerende Zaak Belasting 27,4 29,5 11,4 45,0 45,9 46,8 47,8 

Motorrijtuigenbelasting 36,6 37,0 35,3 38,1 38,6 39,2 39,8 

Overige 40,8 47,4 37,8 42,2 44,0 40,5 40,8 

  
        

Totaal 1.423,4 1.411,5 1.055,5 1.464,1 1.489,9 1.503,8 1.538,6 

 
 
 
Niet-belastingopbrengsten 

Tabel 8. Niet-belastingopbrengsten 
 Omschrijving 2013 2014 2015 2016 2017 

Sociale Voorziening - - - - - 

Schenkingen en subsidies - -2,0 - - - 

Andere inkomsten - 8,8 

 

- - - 

waarvan: Dividenden - 8,0 - - - 

Agio & and. Rente Inkomsten - - - - - 

Verhuur Opbrengsten - 0,8 - - - 

Terugvorderingen Onderwijs - - - - - 

Vergunningen teleccomunicatie - - - - - 

Cassinoheffing en speelvergunning - - - - - 

Andere Opbrengsten - - - - - 

Vrijval van reserves en  

 Voorzieningen 

- - - - - 

Totaal - 6,8 - - - 
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Tabel 9. Mutatie op Kapitaal Dienst 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Lasten - 46,8 - - - 

Investeringen en 

vermogensoverdrachten - 

46,8 

- - 

- 

Aflossing leningen o/g: - - - - - 

- binnenland - - - - - 

- buitenland - - - - - 

Kapitaalverstrekking 

overheidsbedrijven - 

- 

- - 

- 

       
Baten - 46,8 - - - 

Vrijgekomen middelen uit 

afschrijvingen - 

0,8 

- - 

- 

Aflossing leningen u/g - - - - - 

Nieuwe financiering - 46,0 - - - 

       

Saldo - - - - - 

 

Tabel 10. Beleidsdoelen Investeringen 
Omschrijving Bedrag (NAf) SNA code 
Verbouwing vleugel en cellenblokken van het 
Stadhuis 

1,3 AN1121 

Verbouwing en renovantie hoofdkantoor en 
noordvleugel Fort Amsterdam 

1,8 AN1121 

Aanschaf wapens politie 2,2 AN1133 
Financiering plannen van aanpak Gevangenis 7,1 AN1133/ AN1121 
Financiering plannen van aanpak Politie 1,1 AN1133/ AN1121 
Financiering van reconstructie weg naar Ronde 
Klip 

1,5 AN1122 

Financiering van wegeninfrastructuur 
Funderingsconstructies en onderhoud 
zandwegen 

3,4 AN1122 

Financiering van werkzaamheden en aanschaf 
van materialen ten behoeve van rioleringen 
binnenstad 

5,5 AN1122 

Financiering bouwrijp maken van verschillende 
domeingronden en verkaveling 

10,2 AN1123 

Financiering renovatie Landhuis Parera 1,0 AN1121 
Financiering project 
herstructuringbelastingstelsel 

10,9 AN1173 
AN1179 

Totaal 46,0  

 

Tabel 11. Bruto schuldpositie 

Omschrijving 2013 2014 2015 2016 2017 

        

Beginstand 1.667,4 1.730,0 2.366,9 2.508,7 2.628,4 

        

Mutatie t.o.v. (t-1) 62,6 636,9 141,8 119,7 68,5 

        

Eindstand 1.730,0 2.366,9 2.508,7 2.628,4 2.696,8 
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Tabel 12. Financieringsruimte  

  2013 2014 2015 2016 2017 

        

Rentelastnorm jaar t  108,5 111,7 113,4 115,7 118,1 

    

  
  

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

        

Financieringsruimte (in 
termen van rentelasten) 

56,1 56 53,4 48,8 39,0 

     

 
  

Financieringsruimte 2.533,3 2.528,7 2.411,3 2.203,6 1.761,1 

     

 
  

Financiering  62,6 699,5 841,3 961,0 1.029,5 

     

 
  

Deviatie (+ gunstig / - 
ongunstig) 

2.470,7 1.829,2 1.570,0 1.242,6 731,6 

            

 

 

Tabel 13. Mutaties op de allocatie van de middelen op de Kapitaaldienst 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Woningen  5,0 5,0 5,0 5,0 

Gebouwen             - -2,6 -5,0 -5,0 -5,0 

Andere Bouwstructuren       - 10,7 - - - 

Kantoor Inrichting        - - - - - 

Kantoor Apparatuur        - 12,4 - - - 

Transportmiddelen         - 4,1 - - - 

Machines&andere Werktuigen    - 6,9 - - - 

Gecultiveerde Eigendommen     - - - - - 

Immateriële Vaste Activa  - - - - - 

Gronden & Terreinen        - 10,2 - - - 

Ondergrondse Eigendommen     - - - - - 

Totaal - 46,8 - - - 
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Tabel 14. Mutatie op Gewone dienst uitgaven per hoofdstuk 

Hoofdstuk 2013 2014 

   
Staatsorganen en overige algemene organen - -0,6 

Ministerie van Algemene Zaken - -1,9 

Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening - -10,1 

Ministerie van Justitie - -5,7 

Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning - 1,6 

Ministerie van Economische Ontwikkeling - -1,0 

Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en 

Sport 
- 4,2 

Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn - -18,1 

Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur - 7,1 

Ministerie van Financiën - -48,3 

     
Totaal  - -72,9 

 
 

Tabel 15 Mutatie op Gecorrigeerde Gewone dienst uitgaven per 
hoofdstuk 
Hoofdstuk 2013 2014 

   
Staatsorganen en overige algemene organen - -0,6 

Ministerie van Algemene Zaken - -1,9 

Ministerie van Bestuurlijke Planning en Dienstverlening - -6,0 

Ministerie van Justitie - -5,7 

Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning - 1,6 

Ministerie van Economische Ontwikkeling - -1,0 

Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport - 4,2 

Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn - -18,1 

Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur - 7,1 

Ministerie van Financiën - -5,5 

Totaal  - -26,0 
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Tabel 16. Mutaties op de Kapitaaldienst uitgaven per hoofdstuk 

Hoofdstuk 2013 2014 

   
Staatsorganen en overige algemene organen - 1,4 

Ministerie van Algemene Zaken - 2,1 

Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening - 0,9 

Ministerie van Justitie - 16,7 

Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning - 26,2 

Ministerie van Economische Ontwikkeling - 0,5 

Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport - 0,2 

Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn - 5,2 

Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur - 0,1 

Ministerie van Financiën - -6,5 

     
Totaal  - 46,8 

 

 

Tabel 17. Mutaties op de gecorrigeerde Kapitaaldienst uitgaven per 
hoofdstuk 
 

Hoofdstuk 2013 2014 

   
Staatsorganen en overige algemene organen - 1,4 

Ministerie van Algemene zaken - 2,1 

Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening - 0,9 

Ministerie van Justitie - 16,7 

Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning - 26,2 

Ministerie van Economische Ontwikkeling - 0,5 

Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport - 0,2 

Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn - 5,2 

Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur - 0,1 

Ministerie van Financiën - 10,1 

     
Totaal  - 63,4 

 



 
 
 
 
 
 

Gegeven te Willemstad, 
 
 
 
 
 
 
De Minister van Financiën, 
   
 
 
 
 
                

,  
                  
 
 




