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Inleiding
Op 10 oktober 2010 kreeg Curaçao de status van land binnen het Koninkrijk
der Nederlanden. Het huidige kabinet is op die datum aangetreden. Het
Regeerprogramma was toen nog niet klaar.
Het Regeerprogramma is daarom niet verwerkt in de Begroting 2011, zoals
door de Staten vastgesteld. Aan de Staten is gecommuniceerd dat de vertaling
van het beleid in de Begroting 2011 bij Suppletoire Begroting zou geschieden.
Het gieten van het beleid van het kabinet in de Begroting 2011, aan de hand
van een Nota van Wijziging op de ontwerplandsverordening tot vaststelling van
de begroting voor het dienstjaar 2011, werd niet als een werkbare optie gezien.
De redenering voor het niet opteren voor een Nota van Wijziging, vond zijn
grondslag in het volgende; De opmaak van een Nota van Wijziging beschikt
over een chronologisch karakter met een minimale doorlooptijd. Zo zou in dit
geval de desbetreffende Nota van Wijziging, vanwege de doelstelling tot
wijziging van beleid, door zowel het College financieel toezicht als de Raad van
Advies getoetst dienen te worden.
Het is tevens van belang te vermelden, dat in tegenstelling tot een reguliere
situatie, het cruciaal was dat de begroting voor het dienstjaar 2011 tijdig werd
vastgesteld door de Staten van Curaçao. Hieraan ten grondslag liggen de
comptabiliteitsvoorschriften, die een algemene bepaling bevatten betreffende
uitzonderlijke situaties in het geval van het uitblijven van een tijdige
vaststelling van de begroting. In deze situatie wordt de begroting van het
voorafgaande dienstjaar gebruikt om de dienst draaiende te houden. Te
constateren valt dat dit voor het jaar 2011 geen oplossing bood, omdat het
Land Curaçao pas op 10 oktober 2010 ontstaan is en hierdoor niet beschikte
over een Begroting 2010 waarop kon worden teruggevallen. Voor de periode
vanaf 10 oktober 2010 tot eind 2010, boden de Comptabiliteitsvoorschriften
een overgangsbepaling. In die overgangsbepaling was opgenomen dat in
voormelde periode de begroting dezelfde inrichting heeft als die van de oude
entiteiten, te weten het voormalige Land Nederlandse Antillen en het
voormalige eilandgebied Curaçao.
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De betreffende overgangsbepaling om de Comptabiliteitsvoorschriften vindt
zijn ratio in de verwachting dat de nieuwe bestuurlijke organisatie onmogelijk
al per 10 oktober 2010 volledig geïmplementeerd had kunnen zijn. In de
aanloop daarnaartoe boden de oude begrotingen voldoende mogelijkheden.
Bovendien gold de betreffende overgangsbepaling alleen voor de periode vanaf
10 oktober 2010 tot eind 2010. Tot slot dient de Begroting, vanaf 1 januari
2011,

wettelijk

ingericht

te

worden

conform

de

nieuwe

bestuurlijke

organisatie.
In het kader van behoorlijk bestuur en ter waarborging van de kwaliteit van de
begroting heeft de Regering besloten het Regeerprogramma bij Suppletoire
Begroting tot uitdrukking te laten brengen in de Begroting betreffende het
dienstjaar 2011. De Regering heeft zich toen voorgenomen om deze
Suppletoire Begroting in het eerste kwartaal van 2011 aan de Staten van
Curaçao aan te bieden. Het onderhavige ontwerp geeft conform de toezegging,
hier een adequate invulling aan.
De Algemene Beschouwingen die de Nota van Wijziging op de eerste
Suppletoire Begroting 2011 vergezellen, welke in deze begroting inclusief nota
van wijziging is verwerkt, zullen fungeren als belichting van de wijzigingen die
worden aangebracht ten aanzien van aanvullende beleidskeuzen betreffende
de beleidskeuzen die zijn doorgevoerd in de Suppletoire Begroting 2011.
De Algemene Beschouwingen is gericht op de benodigdheden van de Staten
van Curaçao aangaande additionele financiële middelen die benodigd ter
ondersteuning van het personeelsbeleid als ondersteuning van huishoudelijke
zaken.
Verder wordt rekening gehouden met de invoer van het belastingplan van de
regering. Het Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW),
wordt

ingezet

om te

waarborgen

dat

de

negatieve

effecten

van

het

belastingplan worden ondervangen door een verlaging van de sociale premies
gecombineerd, in de aangegeven gevallen, met een verhoging van de
bijstanduitkeringen.
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Verder heeft deze wijziging tot doel om de cijfermatige verandering te
verwerken

betreffende

invloed

van

het

nieuwe

belasting

plan

op

de

(suppletoire) begroting. Hierbij wordt voor de textuele onderbouwing verwezen
naar de Nota van Financiën. Daarnaast worden er bij het Ministerie van
Financiën wijzigingen opgevoerd ter dekking van de wijzigingen in de
personeelslasten , die het resultaat zijn van invullingen van vacatures bij de
Staten.
De Algemene Beschouwingen die de Tweede Nota van Wijziging op de eerste
Suppletoire Begroting 2011 vergezellen, zullen fungeren als belichting van de
wijzigingen

die

worden

aangebracht

ten

aanzien

van

aanvullende

beleidskeuzen.
De wijzigingen houden verband met de vertraagde invoer van het belastingplan
2011. Daar het belastingplan gedeeltelijk pas in 2012 zal ingaan zijn er ook
cijfermatige aanpassingen nodig. In eerste instantie had het Ministerie van
Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW), middelen ingezet om te
waarborgen dat de negatieve effecten van het belastingplan zouden worden
ondervangen door een verlaging van de sociale premies gecombineerd, in de
aangegeven gevallen, met een verhoging van de bijstanduitkeringen. Daar het
belastingplan

gedeeltelijk

pas

in

2012

zal

worden

ingevoerd

is

de

bovengenoemde maatregel niet meer nodig. Verder ten aanzien van het
Ministerie van Financiën wordt ingevoegd, heeft tot doel om de effecten van de
vertraagde invoer van het belstingplan in 2011 cijfermatige te verwerken.

Advies Raad van Advies
De Raad van Advies heeft bij brief van 24 maart 2011, met nummer RA/1011-LV, advies uitgebracht over het onderhavige ontwerp. Hieronder wordt op
dit advies ingegaan waarbij de indeling van het advies van de Raad van Advies
wordt gehanteerd.
1. Algemene opmerkingen
a. Regeerprogramma
3

De Raad van Advies verwijst naar de brief van 21 februari 2011 (kenmerk
2011/8692) van de Minister van Financiën aan de Voorzitter van de Raad van
Advies waarin hij aangeeft dat de ontwerplandsverordening tot wijziging van de
Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2011 (het ontwerp) ertoe strekt om
de accentverschuivingen in het beleid van de Regering tot uitdrukking te
brengen in de reeds vastgestelde begroting voor het dienstjaar 2011. In dit
verband verwijst de Raad van Advies ook naar de Nota van Financiën
behorende bij het ontwerp, onderdeel “Toelichting artikel 2”, waar melding
wordt gemaakt van bedoelde accentverschuivingen in het beleid. Uit de
memorie van toelichting op het ontwerp, onderdeel “Inleiding”, maakt de Raad
van Advies op dat de beleidsvoornemens in het Regeerprogramma volgens de
Regering - conform toezegging van de regering aan de Staten - in het ontwerp
tot uitdrukking komen.
De Raad van Advies merkt vooreerst op dat de toetsing aan het beleid van de
Regering één van de criteria is die de Raad bij de beoordeling van elk ontwerp
van een wettelijke regeling toepast. De Raad van Advies geeft aan in het licht
van het voorgaande uitgezien te hebben naar het Regeerprogramma van de
Regering, waarop - volgens de memorie van toelichting - het ontwerp zich
baseert.
De Raad van Advies constateert dat het Regeerprogramma bij de aanbieding
van het ontwerp aan de Raad van Advies nog niet bekendgemaakt is. Zij stelt
daarom slechts kennis te kunnen hebben genomen van het beleid van de
Regering zoals opgenomen in het Regeerakkoord 2010-2014 (8 november
2010) en beschreven in de memorie van toelichting. De Raad van Advies stelt
dat zij als gevolg hiervan geen totaalbeeld heeft van het beleid van de Regering,
zoals dat in het Regeerprogramma tot uitdrukking zal worden gebracht.
De Raad van Advies acht het evenwel voor een volledige toetsing van belang
dat het beleid dat in een begroting tot uitdrukking moet komen voorhanden is.
Dit geldt volgens voormelde raad des te meer voor de voorliggende
begrotingswijziging, aangezien deze - zoals in bovengenoemde brief van de
Minister van Financiën en in de Nota van Financiën wordt uitgedrukt - primair
tot doel heeft de accentverschuivingen in het beleid tot uitdrukking te
brengen.
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De Raad van Advies concludeert dat zij om genoemde reden niet volledig kan
toetsen of het aan de voorliggende begrotingswijziging ten grondslag liggende
beleid in de begrotingscijfers of in de memorie van toelichting voldoende tot
uitdrukking komen.
De Regering kan zich slechts ten dele verenigen met bovenstaande stellingen
van de Raad van Advies. Het is uiteraard wenselijk over een referentiekader –
in dit geval het regeerprogramma – te kunnen beschikken waartegen het
onderhavige ontwerp zou kunnen worden afgezet. Het nog niet voorhanden
zijn van het Regeerprogramma bij de aanbieding van het onderhavige ontwerp
aan voormelde raad vormt evenwel geen belemmering te meer gezien de aard
van het onderhavig ontwerp en het bij de beleidstoetsing gaat om een
inhoudelijke toetsing en niet om de toetsing van een ontwerp aan het
Regeerprogramma dat een politiek document is. De begroting en elke wijziging
daarop vormt een weergave van de beleidsmatige bestemming van de algemene
middelen.
Deze opmerking vormt geen aanleiding op het ontwerp aan te passen.
b.

Accentverschuiving in het beleid

De Raad van Advies is van oordeel dat het uitgangspunt van de memorie van
toelichting op het voorliggende ontwerp en van de Nota van Financiën vooral
moet zijn, om (slechts) de wijzigingen in de Begroting 2011 in kaart te
brengen, deze toe te lichten en cijfermatig te onderbouwen. Meer algemene
opmerkingen die reeds in de Begroting 2011 zijn meegenomen en die geen
verband houden met de voorliggende begrotingswijziging, dienen, naar het
oordeel van voormelde raad, in beginsel niet in de memorie van toelichting van
het ontwerp te worden opgenomen.
De Raad van Advies constateert verder dat niet steeds duidelijk uit het
ontwerp kan worden opgemaakt wat de feitelijk gewijzigde begrote bedragen
zijn

die,

in

vergelijking

tot

de

Begroting

2011,

de

aangekondigde

accentverschuivingen in het beleid van de Regering moeten weergeven.
Voormelde raad stelt dat dit komt - naar voormelde raad heeft begrepen mede omdat het kostenclassificatiesysteem dat gebruikt wordt voor de
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Begroting

2011,

minder

transparant

is

en

minder

inzicht

geeft

bij

verschuivingen binnen één economische categorie. Op enkele uitzonderingen
na blijkt ook niet duidelijk uit de memorie van toelichting en de Nota van
Financiën welke bedragen in de Begroting 2011 gewijzigd zijn als gevolg van
een gewijzigd beleid, aldus voormelde raad.
Het valt voormelde raad voorts op dat er binnen de eerder begrote totale
bedragen weinig wezenlijke aanpassingen of accentverschuivingen in het
beleid zichtbaar worden gemaakt in het ontwerp. Uitzondering daarop vormen
de overboeking in 2012 van een voorziening die in 2010 is getroffen ten
behoove van het project “Klein Hofje” en de verhogingen van de begrote
bedragen met betrekking tot de Staten en het Ministerie van Justitie. Volgens
voormelde raad beperkt ook de Nota van Financiën zich met name tot de
reclassificaties in de lasten betreffende “beloning van personeel”, “verbruik
goederen

en

diensten”,

“afschrijvingen

vaste

activa”,

“subsidies”

en

“overdrachten”.
Aangezien

de

onderhavige

begrotingswijziging

ertoe

strekt

om

de

accentverschuivingen in het beleid tot uitdrukking te brengen en niet om de
Begroting 2011 naar aanleiding van de begrotingsuitvoering aan te passen
acht de Raad van Advies het des te meer van belang, met name jegens de
Staten, dat in ieder geval de aangekondigde wijzigingen wel uitdrukkelijk
worden weergegeven en ook cijfermatig inzichtelijk worden gemaakt.
De Raad van Advies concludeert op grond van het vorenstaande dat de
aangekondigde

accentverschuivingen

in

het

beleid

onvoldoende

tot

uitdrukking komen in de begrotingswijziging. Zij adviseert daarom de Regering
om de memorie van toelichting en de Nota van Financiën toe te spitsen op de
wijzigingen in de Begroting 2011.
De Regering merkt hierover het volgende op. Beleidswijzigingen kunnen een
cijfermatige wijziging van de begroting met zich meebrengen, maar kunnen
ook zonder cijfermatige wijzigingen gepaard gaan. Omdat de begrotingswet de
Regering autoriseert uitgaven te doen, gekoppeld aan het realiseren van
beleidsdoelen, ligt het voor de hand dat wanneer die beleidsdoelen wijzigen
zonder dat de begroting cijfermatig wijzigt, dit aan de Staten wordt
gecommuniceerd in het ontwerp. In dat context dient de toelichting ook te
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worden gelezen. Alle beleidswijzigingen die gepaard gaan met de cijfermatige
aanpassing van de begroting, zijn in het onderhavige ontwerp verwerkt.
Met de stelling van de Raad van Advies dat de Begroting 2011, minder
transparant is en minder inzicht geeft bij verschuivingen binnen één
economische categorie, kan de Regering zich evenmin verenigen. De Begroting
2011 is in overeenstemming met de vigerende comptabiliteitsvoorschriften
ingericht. De begroting beoogt op dit niveau inzicht te verschaffen in de
aanwending van de algemene middelen op het niveau van economische
categorie, gekoppeld aan beleidsdoelen.
Waar de Raad van Advies in feite op doelt, is de beheersbegroting. Die kadert
het beheer en uitvoer van de begroting en ligt dus op het operationele vlak. De
begroting van een land, zoals vastgesteld door het parlement, heeft een
strategisch beleidsmatige strekking.
De opmerking van de Raad van Advies dat de Nota van Financiën zich met
name beperkt tot het herclassificeren van de lasten betreffende “beloning van
personeel”, “verbruik goederen en diensten”, “afschrijvingen vaste activa”,
“subsidies” en “overdrachten”, wordt evenmin onderschreven. De Nota van
Financiën heeft tot doel inzicht te verschaffen in de situatie van de
overheidsfinanciën. Hierin wordt niet ingegaan op het beleid van de
verschillende ministeries anders dan wanneer belangrijke mutaties moeten
worden onderbouwd. Als zodanig kan niet worden gesproken van een
beperking van de Nota van Financiën, omdat dit inherent is aan de aard en
het doel van dit onderdeel van de toelichting. In de algemene beschouwingen
behorende tot de toelichting wordt op het beleid ingegaan.
Deze opmerking vormt geen aanleiding op het ontwerp aan te passen.
c. De Meerjarenbegroting
De Raad van Advies constateert dat voor wat betreft het dienstjaar 2011 het
accent met name gelegd wordt op het herclassificeren van de middelen en is
van mening dat de accentverschuivingen in het beleid, zeker voor wat betreft
de jaren volgende op het dienstjaar 2011, in mindere mate inzichtelijk worden
gemaakt. Voormelde raad verwachtte, als gevolg van de doorwerking van een
gewijzigd beleid, voor de jaren volgende op 2011, meer significante wijzigingen
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op de Meerjarenbegroting voor 2012 en daaropvolgende jaren. Zij adviseert de
Regering dan ook om de Meerjarenbegroting in het licht van het voorgaande
aan te passen.
De Regering merkt hierover het volgende op. De focus van het onderhavige
ontwerp lag en ligt op het in de Begroting 2011 tot uitdrukking brengen van de
beleidswijzigingen die in 2011 geïnitieerd worden. De meerjarige doorwerking
daarvan is in het onderhavige ontwerp verwerkt. De beleidswijzigingen voor de
jaren 2012 en daaropvolgend, alsook hun meerjarige consequenties, zullen in
de Begroting 2012 worden verwerkt.
Deze opmerking vormt geen aanleiding op het ontwerp aan te passen.
d.

De onderbouwing van de begrotingswijziging

De Raad van Advies haalt artikel 14, tweede lid, van de Landsverordening
comptabiliteit 2010 aan die bepaalt dat de begroting zowel per hoofdstuk als
per functie wordt toegelicht. In het derde lid van artikel 14 zijn de gegevens
opgesomd die de toelichting moet bevatten, waaronder de factoren die aan de
ramingen ten grondslag liggen en voor zover mogelijk gegevens omtrent de
omvang van de activiteiten of prestaties die worden beoogd.
In het licht van genoemd artikel 14 acht voormelde raad de memorie van
toelichting in het algemeen weinig informatief. Weliswaar worden er door de
verschillende

ministeries

beleidsinstrumenten,

speerpunten,

of

doelen

bekendgemaakt, maar slechts in enkele gevallen staat daar ook een tijdpad bij
en worden de activiteiten beschreven die zullen leiden tot het bereiken van de
beoogde beleidsdoelstellingen, aldus voormelde raad.
De Raad van Advies concludeert dat in de memorie van toelichting in het
algemeen onvoldoende is aangegeven welke specifieke beleidsvoornemens
afwijken van het eerdere beleid, wanneer de nieuwe beleidsvoornemens
gerealiseerd zullen worden, en welke activiteiten daartoe zullen worden
verricht. Voormelde raad vindt dat deze elementen alsnog moeten worden
verduidelijkt en adviseert de memorie van toelichting, met inachtneming van
het bovenstaande, aan te passen.

8

De Regering onderschrijft de onderliggende stelling van de Raad van Advies
dat de toelichting voor verbetering vatbaar is. Maar stelt aan de andere kant
dat dit een groeiproces is dat de komende jaren vorm moet krijgen. Dat was
ook al in de Begroting 2011 vermeld.
2. Mogelijke tegenvallende belastingsopbrengsten
De Raad van Advies haalt een brief van de Directeur-generaal Financieel beleid
en Begrotingsbeheer brief van 13 februari 2011 (kenmerk 2011/008692) aan
waarin hij de Minister van Financiën er op wijst “dat eerder gesignaleerde
negatieve ontwikkelingen in de belastingsfeer” niet zijn meegenomen in het
ontwerp. Voormelde ontwikkelingen kunnen naar de mening van genoemde
directeur er toe leiden dat ramingen van de baten in de Begroting 2011
neerwaarts dienen te worden bijgesteld in een suppletoire begroting, aldus
voormelde raad.
Het voorgaande wordt volgens voormelde raad onderstreept door het feit dat de
thans verwachte economische groei lager is dan waarop de Begroting 2011 is
gebaseerd. In de Nota van Financiën behorende bij de Begroting 2011 (pagina
16) wordt vermeld dat in 2011 een economische groei wordt verwacht van
1,25%. De huidige verwachting van de Centrale Bank van Curaçao en Sint
Maarten is dat deze groei niet meer zal bedragen dan ongeveer 0,2%, aldus de
Raad van Advies. Dat betekent dat het volgens voormelde raad zeer wel
mogelijk is dat de voor het dienstjaar 2011 verwachte baten, waarmee in de
Begroting 2011 rekening is gehouden, tegen zouden kunnen vallen.
De Raad van Advies adviseert de regering om op korte termijn duidelijkheid te
krijgen in voormelde ontwikkelingen teneinde zo nodig het ontwerp aan te
passen.
De Regering merkt hierover op dat de situatie in de belastingopbrengsten
wordt gemonitoord en dat, indien daartoe aanleiding bestaat, de Begroting
2011 aangepast zal worden.
3. Artikel 2 van het ontwerp
Het oorspronkelijke ontwerp bevatte een artikel 2 die als volgt luidde: “In
afwijking van artikel 46, tweede lid, van de Landsverordening comptabiliteit
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2010 vindt de wijziging van de landsverordening tot vaststelling van de
begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2010 (P.B. 2010, no. 6)
overeenkomstig het bepaalde in artikel 1 plaats vooruitlopend op het
aanbieden van de uitvoeringsnota’s bedoeld in artikel 42, eerste lid, van de
Landsverordening comptabiliteit 2010.”
De Raad van Advies merkt op dat van een landsverordening in beginsel door
een andere landsverordening kan worden afgeweken indien dat noodzakelijk
is. Dit moet worden gemotiveerd in de memorie van toelichting, wat in dit
geval, volgens voormelde raad, is gebeurd in de toelichting op artikel 2.
De

Raad

van

Advies

attendeert

er

evenwel

op

dat

een

begrotingslandsverordening een bijzonder soort wet is, omdat deze geen
algemene regels bevat, maar slechts een machtiging aan de Regering is tot het
uitgeven van geld, die geen externe werking heeft. Voormelde raad is daarom
van oordeel dat bij begrotingslandsverordening niet kan worden afgeweken van
een landsverordening met externe werking, zoals de Landsverordening
comptabiliteit 2010.
De Raad van Advies adviseert de Regering daarom artikel 2 van het ontwerp
weg te laten en alsnog te voldoen aan artikel 46, tweede lid, van de
Landsverordening comptabiliteit 2010.
De Regering heeft overeenkomstig het advies van de Raad van Advies artikel 2
verwijderd en heeft alsnog de uitvoeringsnota betreffende het begrotingsjaar
2010 als bijlage toegevoegd aan het onderhavige ontwerp.
Bijlage. Het ontwerp
De

Raad

van

Advies

geeft

aan

dat,

om

de

oorspronkelijke

cijfers

overzichtelijker te maken, om in de ontwerp begroting een additionele kolom
op te nemen waarin de oorspronkelijke cijfers zichtbaar worden gemaakt.
De Regering moet constateren dat dit niet mogelijk is, gegeven de volgende
argumenten:
1. Wetstechnisch is de Begroting ingericht aan de hand van de vigeren
Comptabelewetgeving.
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2. Praktisch is het weergeven van een additionele kolom betreffende
oorspronkelijke cijfers, voor een meerjarige begroting simpelweg niet
duidelijk weer te geven. Immers zullen er dan een zevental kolommen
bijgevoegd moeten worden.
Met de opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard van de Raad van
Advies is rekening gehouden. Daar waar de Regering het standpunt van de
Raad van advies niet deelt en daarom het ontwerp niet heeft aangepast wordt
dat expliciet vermeld.
De Raad van Advies heeft bij brief van 14 juni 2011, advies uitgebracht over
het onderhavige ontwerp. Hieronder wordt op dit advies ingegaan waarbij de
indeling van het advies van de Raad van Advies wordt gehanteerd. De
opmerkingen betreffende de redactionele aard, zijn conform het advies van de
Raad van Advies opgenomen.

1. Algemene opmerkingen
a. Realisering fiscale voornemens
De raad van advies geeft aan dat onderhavige ontwerpnota van wijziging strekt
ertoe de gevolgen van de fiscale voornemens voor het jaar 2011 zoals verwerkt
in de ontwerplandsverordening belastingvoorzieningen 2011 tot uitdrukking te
brengen in de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2011 (Begroting
2011). De Raad van Advies geeft tevens aan dat in zijn advies d.d. 19 mei
2011, RvA no. RA/18-11-LV over laatstgenoemd ontwerp, positief te staan
tegenover de beleidsuitgangspunten van de regering met betrekking tot de
belastingherziening, zoals uitgewerkt in “Programa di Gobernashon 20102014” en het “Belastingplan 2011-2014 Pais Kòrsou” (Belastingplan).
De regering verenigt zich met het standpunt van de Raad van Advies dat de
onderhavige wetgeving een vertaling betreft van de beleidsuitgangspunten met
betrekking tot de belastingherziening, zoals uitgewerkt in “Programa di
Gobernashon 2010-2014”en het “Belastingplan 2011-2014 Pais Kòrsou”.
b. Sociale zekerheid
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De Raad van Advies concludeert, dat het landsbesluit betreffende de verhoging
met 3% van de uitkeringen van diegenen die een inkomen genieten bestaande
uit uitsluitend AOV, AWW of een sociale uitkering algemene bijstand als
bedoeld in de Eilandsverordening verlening bijstand Curaçao 2008, nog niet
heeft mogen ontvangen ter adviesgeving.
Betreffende

het

bovenstaande

wordt

ingegaan

bij

de

reactie

op

de

ontwerplandsverordening belastingvoorzieningen 2011.
c. Belastingen
De Raad van Advies concludeert, dat de inkeerregeling slechts oog schijnt te
hebben voor buitenlands vermogens en inkomsten. De Raad van Advies geeft
tevens aan dat het onduidelijk is of het geraamde bedrag van circa ANG 3,1
miljoen, tevens de verzwegen binnenlandse vermogens en inkomsten omhelst.
De Regering kan zich niet vinden in het standpunt van de Raad van Advies. De
inkeerregeling en de beoogde inkomsten voorzien in zowel de buitenlandse als
de binnenlandse vermogens en inkomsten. In het kader van voorzichtigheid is
de prognose van de inkomsten uit de inkeerregeling gemaakt aan de hand van
de beschikbare informatie.
Advies College financieel toezicht
Dit ontwerp is, overeenkomstig het bepaalde in de Rijkswet financieel toezicht
Curaçao en Sint Maarten, voor advies voorgelegd aan het College financieel
toezicht. Het College financieel toezicht heeft bij brief van 14 maart 2011, met
kenmerk Cft 201100264, advies uitgebracht over het onderhavige ontwerp.
Hieronder wordt daar nader op ingegaan.
Het College financieel toezicht merkt op dat het niet door Curaçao is betrokken
bij de totstandkoming van de suppletoire begroting. Het spreekt zijn wens uit
regelmatig betrokken te worden bij de totstandkoming van de begroting 2012
(en navolgende begrotingsjaren) en eventuele suppletoire begrotingen 2011 die
later dit jaar nog volgen. Het vraagt daarom of de Regering bereid is de
betrokkenheid van het College financieel toezicht in het voortraject te
vergroten.
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De Regering merkt op bereid te zijn het College financieel toezicht reeds in het
voortraject te betrekken. Wel benadrukt de Regering dat toen in het verleden
daartoe stappen werden genomen het, blijkens verkregen informatie, niet altijd
mogelijk is geweest de planningen op elkaar af te stemmen.
Het College financieel toezicht verwijst naar de derde kwartaalrapportage 2010
over het voormalige Eilandgebied Curaçao, waarin is aangegeven dat de in
2010 opgetreden (incidentele) meevaller uit de Belastingregeling van het
Koninkrijk is gereserveerd en besteed zal worden in 2011. De voorgestelde
besteding zou worden verwerkt in de eerste begrotingswijziging van 2011. Het
College financieel toezicht constateert evenwel dat dit niet is gebeurd en vraagt
wanneer verwacht wordt dat hierover besluitvorming plaatsvindt.
De Regering merkt hierover het volgende op. In dit stadium is, voor zover nodig
en wenselijk, deels daarover besloten. Zo is in het onderhavige ontwerp
verwerkt dat het project Klein Hofje, dat deels wordt gefinancierd uit middelen
voor de Sociaal Economische Initiatieven, de zogenaamde SEI-middelen, deels
wordt gefinancierd ten laste van de voorziening die in het jaar 2010 is gevormd
uit de meevaller uit de Belastingregeling van het Koninkrijk.
In de loop van 2011 zal, aan de hand van een algehele prioriteitenstelling en
met inachtneming van de meerjarige uitvoering van het Regeerprogramma,
hierover verder worden besloten en in volgende begroting(swijziging)en
rekening mee worden gehouden.
Het College financieel toezicht stelt reeds bij de beoordeling van de
ontwerpbegroting 2011 te hebben geconstateerd dat die voldeed aan het
criterium van een (minimaal) sluitende gewone dienst. Het College financieel
toezicht handhaaft deze constatering bij het beoordelen van het onderhavige
ontwerp.
Het College financieel toezicht stelt dat de Post voor onvoorziene uitgaven in de
Begroting 2011 wordt verlaagd met ruim ANG 13 miljoen. Het College
financieel toezicht vermeldt verder dat in de memorie van toelichting valt te
lezen dat op deze post een tweetal bedragen zijn opgevoerd: ANG 10 miljoen
voor investeringen in de kwaliteit van de overheidsorganisatie en ANG 30
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miljoen voor onvoorziene uitgaven overheidsbreed en de inrichtingsplannen
van het Ministerie van Justitie. De inrichtingsplannen dienen nog nader
geconcretiseerd te worden. Het College financieel toezicht vraagt in hoeverre
het beroep op deze post ten koste gaat van de financierbaarheid van de
inrichtingsplannen van Justitie en wat de laatste stand van zaken is met
betrekking tot de verdere uitwerking van deze plannen.
De

Regering

geeft

aan

dat

het

budget

voor

de

uitvoering

van

de

inrichtingsplannen van het Ministerie van Justitie onverkort ANG 10 miljoen
bedraagt. De Regering zal tijdens de parlementaire behandeling van het
onderhavige ontwerp nader ingaan op de laatste stand van zaken met
betrekking tot de verdere uitwerking van deze plannen en vervolgens, na
overleg met het parlement, deze informatie aanbieden aan het College
financieel toezicht.
Met betrekking tot de meerjarencijfers verwijst het College financieel toezicht
naar haar advies over de ontwerpbegroting 2011 waarin het heeft geadviseerd
om de nog resterende resultaten van een tweetal begrotingsdoorlichtingen op
Gezondheidzorg

en

Onderwijs,

waarvan

de

resultaten

deels

in

de

ontwerpbegroting waren verwekt, alsnog zo spoedig mogelijk te verwerken in
de begroting, evenals andere beleidsterreinen aan een dergelijke doorlichting te
onderwerpen.
Uit het onderhavige ontwerp trekt het College financieel toezicht de conclusie
dat de doorvertaling van de resultaten van de reeds uitgevoerde doorlichtingen
in de begroting nog niet heeft plaatsgevonden. Ook is het voor het College
financieel toezicht onduidelijk wat de stand van zaken is met betrekking tot de
doorlichtingen op de resterende beleidsterreinen. Met deze constatering, stelt
het

College

financieel

toezicht

dat

de

bij

de

beoordeling

van

de

ontwerpbegroting 2011 uitgesproken twijfel omtrent de volledigheid van de
(meerjaren)cijfers is bliven bestaan. Het College financieel toezicht verzoekt
hier nader inzicht in te verkrijgen.
In reactie op genoemd advies, heeft de Regering aangegeven, dat in de
Begroting 2011 deels rekening was gehouden met de doorlichting van het
onderwijsveld. De demografische ontwikkelingen zorgen, bij ongewijzigd beleid,
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voor een daling van het onderwijsbudget. Deze daling is deels doorgevoerd in
de Begroting 2011, omdat een gedeelte van de ruimte die ontstaat als gevolg
van de demografische ontwikkelingen is ingezet voor beleidsintensiveringen.
Dit betekent een impliciete investering in de verbetering van de kwaliteit van
het onderwijs. Onder kwaliteit van het onderwijs wordt verstaan kwaliteit in
brede zin, waarbij zowel lesmateriaal als adequate huisvesting onder de
noemer kwaliteit geplaatst dienen te worden.
De meerjarencijfers, voor wat betreft de lastenramingen, moeten bezien
worden

in

het

kader

van

het

lopende

proces

van

de

verschillende

doorlichtingtrajecten die op verschillende beleidsterreinen, te weten onderwijs,
volksgezondheid

en

justitie

in

gang

gezet

zijn.

Bij

de

resterende

beleidsterreinen dient het doorlichtingtraject nog in gang gezet te worden. De
beoogde termijn van het verkrijgen van de adequate input, was gekoppeld aan
de vertaling van het Regeerprogramma naar de begroting van Curaçao. Die
trajecten zijn niet afgerond en daarom heeft de Regering besloten deze te
ontkoppelen van het onderhavige ontwerp. Zodra deze trajecten zijn afgerond
zullen de uitkomsten ervan, in volgende begroting(swijziging)en worden
meegenomen.
Het College financieel toezicht vraagt ook aandacht voor de voortgang op de
reeds in 2009 en 2010 ingezette maatregelen ter structurele versterking van de
begroting. Uit de uitvoeringsrapportages blijkt, volgens het College financieel
toezicht, telkenmale dat de implementatie van een aantal van die maatregelen
(Casinoheffing, geneesmiddelen, studiefinanciering, etcetera) in de praktijk
lastig blijkt en veel vertraging oploopt. Het College financieel toezicht stelt dat
de vertraging het zorgen baart, daar hierdoor de structurele gezondheid van de
overheidsfinanciën in het geding komt, aldus het College financieel toezicht.
Het College financieel toezicht geeft verder aan dat in het onderhavige ontwerp
geen melding wordt gemaakt van wijzigingen als gevolg van de opgetreden
vertraging en vraagt of daarmee de conclusie gerechtvaardigd is dat Curaçao
er vooralsnog vanuit gaat dat de maatregelen nog in 2011 de volle budgettaire
gevolgen opleveren.
In de uitvoeringsrapportages is inderdaad aangegeven, dat de implementatie
van een aantal van bedoelde maatregelen vertraging heeft opgelopen, maar de
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Regering heeft die vertraging ook telkenmale toegelicht. De Regering is
vastberaden die maatregelen te implementeren en bij vertraging compensatie
aan te wijzen. In de tweede suppletoire begroting op de Begroting 2011 zal hier
nader op worden ingegaan.
Het College financieel toezicht noemt dat in 2011 en 2012 middelen worden
geïnvesteerd in het project Klein Hofje en dat deze middelen deels worden
gefinancierd uit de middelen voor het Sociaal Economisch Initiatief (SEI) en
deels ten taste van een voorziening die in 2010 is gevormd ten behoeve van dit
project. Het College financieel toezicht vraagt zich af, wanneer in 2010, en op
welke wijze een voorziening voor dit project is gevormd.
De Regering merkt op dat het Bestuurscollege van het voormalige eilandgebied
Curaçao besloten heeft deze voorziening te vormen. Deze zal in de slotwijziging
van de Begroting 2010 worden vastgelegd.
Het College financieel toezicht concludeert verder dat, omdat het (per saldo)
tekort op de Kapitaaldienst, als gevolg van de mutaties, gedekt wordt door een
exact even groot overschot op de Gewone Dienst, als gevolg van de mutaties,
de begroting ook na deze wijziging voldoet aan het criterium dat de in de
begroting en de meerjarige begroting opgenomen uitgaven op de kapitaaldienst
worden gedekt door de ter dekking van die uitgaven opgenomen middelen,
rekening houdend met de verwachte ontvangsten uit de opbrengst van
geldleningen.
Het College financieel toezicht stelt verder dat tijdens haar recente bezoek aan
Curaçao het conceptrapport van de SOAB over de collectieve sector bij de
Regering zou liggen, in het kader van hoor- en wederhoor. Het College
financieel toezicht geeft aan dat dit nog niet het geval blijkt te zijn. Daarom
vraagt het College financieel toezicht wat de laatste stand van taken is met
betrekking tot de rapportage over de collectieve sector en wanneer het deze
rapportage tegemoet kan zien. Het College financieel toezicht stelt tenslotte dat
het tot die tijd geen finaal oordeel kan geven over het criterium van de
rentelastnorm.
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De Regering merkt, onder verwijzing naar haar reactie op het advies van het
College financieel toezicht over de ontwerpbegroting 2011, het volgende op.
Om de bredere collectieve sector in kaart brengen is een proces ingezet om het
Centraal Bureau voor Statistiek te ondersteunen in haar taken betreffende het
in kaart

brengen van de overheid in brede

zin, door

de

Stichting

Overheidsaccountantsbureau. De Regering vermeld dat zij de rapportage van
de Stichting Overheidsaccountantsbureau over de collectieve sector nog niet
heeft ontvangen. Wel is begrepen dat het in de afronding verkeert.
Met het oog op de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten,
dragen de betrokken besturen primair de verantwoordelijkheid voor een
adequate aanvoer van informatie betreffende de collectieve sector. Vanuit deze
optiek is gekozen om de Stichting Overheidsaccountantsbureau tijdelijk in te
zetten ter ondersteuning van het Centraal Bureau voor Statistiek. Dit neemt
niet weg, dat het de uitdrukkelijke wens is van de Regering, om het Centraal
Bureau voor Statistiek in de toekomst adequaat te equiperen om op eigen
kracht statistische data aan te leveren betreffende de samenstelling en omvang
van de collectieve sector.
Diverse

stappen

zullen

worden

ondernomen

om

deze

taakuitvoering

structureel in te bedden in het overheidsapparaat. Zo zal het Ministerie van
Financiën in de toekomst gaan rapporteren over de collectieve sector om
zodoende de nodige structuren op te zetten voor onder meer de aanvoer van
informatie. Dit zal de aanvoer richting het Centraal Bureau voor Statistiek
structureren. Dit laat evenwel onverkort dat daarmede de uitvoering van de
taak zoals geregeld in de Rijkswet financieel toezicht niet volledig is
bewerkstelligd. Het vorenstaande geldt namelijk enkel voor de entiteiten die
eerder als onderdeel van de collectieve sector zijn aangemerkt. Maar het
Centraal Bureau voor Statistiek moet vaststellen of wijzigingen in de
samenstelling van de collectieve sector zijn opgetreden. Pas dan kunnen deze
betrokken worden bij deze exercitie. De toerekening van nieuwe entiteiten tot
de collectieve sector vereist een proactieve taakuitvoering door het Centraal
Bureau voor Statistiek.
Er valt tevens op te merken dat Nederland, naast het overnemen van de
schulden van de overheid in enge zin, ook de schulden van de overige
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collectieve sector heeft overgenomen. Door dit gegeven, draagt de overige
collectieve sector bij aan de rentelastnorm en heeft, in beginsel, een klein
aandeel in de te berekenen rentelasten voor de gehele collectieve sector.
Ter afsluiting van dit onderwerp, is het van belang te melden dat de ruimte
tussen de rentelasten van de overheid in enge zin en de rentelastnorm der
mate groot is dat uit te sluiten valt dat de rentelasten van de brede collectieve
sector de rentelastnorm overschrijden. In dit kader wordt gerefereerd aan de
instructie van het voormalige Land Nederlandse Antillen en het voormalige
Eilandgebied Curaçao aan de entiteiten behorende tot de respectievelijke
collectieve sectoren, dat leningen slechts na voorafgaande instemming van het
bestuur mogen worden aangegaan.
Voor wat betreft het verzoek van het College financieel toezicht om de
jaarrekeningen 2008/2009 van de naamloze vennootschappen van de overheid
ter beschikking te stellen, kan de Regering melden dat in dit stadium een
belangrijk deel van bedoelde jaarrekeningen is verzameld en dat deze
binnenkort ter beschikking zullen kunnen worden gesteld.
Met betrekking tot de toelichting op het onderhavige ontwerp constateert het
College financieel toezicht dat het, niet altijd, duidelijk is wat het doel van de
gewenste wijziging is. Volgens het College financieel toezicht is de memorie van
toelichting grotendeels gelijk aan de ontwerpbegroting. Het College financieel
toezicht stelt dat cijfermatig weliswaar de gewenste wijzigingen worden
weergegeven, maar dat de toelichting veelal betrekking heeft op het totaal van
de begroting en niet op de wijzigingen zelf.
Het College financieel toezicht beveelt dan ook aan om in toekomstige
voorstellen tot wijziging, de memorie van toelichting te beperken tot die zaken
die gewijzigd worden.
Daarnaast beveelt het College financieel toezicht aan om bij volgende
voorstellen tot wijziging de toelichting, of de Nota van Financiën, te beginnen
met een overzicht van de gevolgen van de mutaties op hoofdlijnen, voor het
nieuwe totaal van lasten, baten en daarmee het saldo. Dit omdat nu alleen het
totaal van de mutaties op hoofdlijnen wordt gepresenteerd en dus de
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ontwerpbegroting er bij moet worden gepakt om te bepalen wat nu het nieuwe
saldo op de Gewone Dienst is en of dat nog voldoet aan de Rijkswet. Het
College financieel toezicht voegt aan haar advies een voorstel toe voor een
dergelijk overzicht en stelt voor om op korte termijn ambtelijk hierover te
spreken.
De Regering herhaalt hier de essentie van haar reactie op een vergelijkbare
opmerking

van

de

Raad

van

Advies.

Beleidswijzigingen

kunnen

een

cijfermatige wijziging met zich meebrengen, maar kunnen ook zonder
cijfermatige wijzigingen gepaard gaan. Omdat de begrotingswet de Regering
autoriseert uitgaven te doen, gekoppeld aan het realiseren van beleidsdoelen,
ligt het voor de hand dat wanneer die beleidsdoelen wijzigen zonder dat de
begroting cijfermatig wijzigt, dit aan de Staten wordt gecommuniceerd in het
ontwerp. In dat context dient de toelichting ook te worden gelezen.
Voor wat betreft het voorstel om bij volgende suppletoire begrotingen in de
toelichting een overzicht op te nemen van de gevolgen van de mutaties op
hoofdlijnen, voor het nieuwe totaal van lasten, baten en daarmee het saldo,
kan de Regering melden dat zij dit voorstel zal overnemen. Over de concrete
vormgeving zal technisch overleg worden gevoerd.
Het College financieel toezicht komt tenslotte tot de conclusie dat het
onderhavige ontwerp geen negatieve gevolgen heeft voor de beoordeling van de
Begroting 2011, zoals die bij de ontwerpbegroting is gegeven.
Het ontwerp nota van wijziging op de eerste suppletoire begroting 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 juni 2011, met kenmerk Cft
201100536, advies uitgebracht over het onderhavige ontwerp. Hieronder wordt
daar nader op ingegaan.
Het College financieel toezicht merkt op dat de Nota van Wijziging op de Eerste
suppletoire begroting 2011 niet budgetneutraal is, maar meerjarig een klein
tekort vertoont. Weliswaar leidt dit tekort niet tot problemen betreffende de

19

Gewone Dienst, maar kan dit na de periode 2011-2014 weldegelijk problemen
opleveren.
De Regering merkt op dat de keuze ter aanpassing van het fiscaal stelsel moet
leiden tot een versterking van de concurrentie positie van de lokale economie,
waarbij de nadruk ligt op een vergroting van de economische activiteiten.
Hierdoor schat de Regering in dat het conservatieve scenario, zoals dit is
opgenomen in Nota van Wijziging, zich in de periode 2011-2014 als daarna
zich voordoet bij een nul-effect van het nieuwe fiscale plan voor de
concurrentie positie. Daarnaast stelt de Regering, dat haar activiteiten op een
betere belasting compliance integraal onderdeel vormen van een verdere
positieve afwijking van het conservatieve scenario.
Ten derde zal de Regering, bij het persisteren van het conservatieve scenario,
in overweging nemen om op andere uitgaven die voor rekening komen van de
Gewone Dienst te bezuinigen.
Het College financieel toezicht geeft aan dat de prognose van de CBCS,
betreffende de economische groei, naar 0,6 procent is bijgesteld en vraagt of de
Regering van plan is haar niveau van baten neerwaards bij te stellen.
De Regering heeft kennis genomen van de neerwaarts aangepaste prognose
van de CBCS aangaande de economische groei. Echter hebben de baten in de
eerste drie maanden van het jaar 2011 geen daling weergegeven, aan de hand
hiervan is de Regering van mening dat vooralsnog het niveau van baten niet
bijgesteld hoeft te worden.
Het College financieel toezicht merkt op dat ingevolgde de tijdelijke rol van de
Stichting Overheidsaccountantsbureau het rapport betreffende de collectieve
sector ontvangen is. Voorts vraag het College financieel toezicht naar de
toekomstige

rol

van

de

Stichting

Overheidsaccountantsbureau

bij het

produceren van informatie betreffende de collectieve sector verband houdende
met de rentelastnorm. Het College financieel toezicht merkt op dat het
Centraal Bureau voor Statistiek versterking wordt toegezegd om de rol van de
Stichting Overheidsaccountantsbureau inzake de rapportage betreffende de
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collectieve sector te kunnen vervullen, alsmede vraagt het College financieel
toezicht om de toekomstige inrichting van de desbetreffende rapportage.
De Regering merkt op dat in de Begroting 2011, zoals deze door de Staten is
vastgesteld, reeds is voorzien in extra middelen ter versterking van het
Centraal bureau voor de Statistiek. Daarnaast worden de nodige structuren
opgezet, voortbouwend op het werk zoals verricht door de Stichting
Overheidsaccountantsbureau opdat de werkzaamheden structureel ingebed
kunnen worden in het overheidsapparaat. In de reactie op het advies advies
van het College financieel toezicht van 14 maart 2011, met kenmerk Cft
201100264, over de suppletoire begroting is daar uitvoerig op ingegaan. Het
rapportage-model zoals dat door de Stichting Overheidsaccountantsbureau is
gehanteerd zal daarbij worden meegenomen.
Het College financieel toezicht signaleert dat haar voorstellen in de wijze van
presentatie van toekomstige wijzigingen niet volledig zijn opgevolgd.
De regering verwijst in dit context naar haar reactie op het advies van het
College financieel toezicht van 14 maart 2011, met kenmerk Cft 201100264,
over de suppletoire begroting. Daarin is aangegeven dat de Regering het
voorstel zou overnemen om bij volgende suppletoire begrotingen in de
toelichting een overzicht op te nemen van de gevolgen van de mutaties op
hoofdlijnen, voor het nieuwe totaal van lasten, baten en daarmee het saldo.
Toen is ook aangegeven dat over de concrete vormgeving technisch overleg zou
worden gevoerd.
Het College financieel toezicht komt tenslotte tot de conclusie dat het
onderhavige ontwerp net als de eerste suppletoire begroting 2011 voldoen aan
de normen zoals deze in de Rijkswet financieel beheer Curaçao en Sint
Maarten zijn opgenomen.

In de hierna volgende hoofdstukken wordt concreet ingegaan op het beleid wat
betrekking heeft op de afzonderlijke beleidsterreinen en wordt waar nodig
nader ingegaan op het advies van de Raad van Advies en het advies van het
College financieel toezicht aangaande het onderhavige ontwerp. Teneinde de
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overzichtelijkheid te verbeteren wordt hier vorm aan gegeven met behulp van
een markering in de linker zijlijn.
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STAATSORGANEN EN OVERIGE ALGEMENE ORGANEN
Tot de Staatsorganen en overige algemene organen behoren de volgende
organisatorische eenheden:
•

Staten

•

Raad van advies

•

Algemene Rekenkamer

•

Secretariaat SER/GOA

•

Ombudsman

•

Gemeenschappelijk Hof van Justitie

•

Defensie

Hiervoor zijn de volgende middelen gereserveerd:
Gewone dienst

2011

01. Bestuursorganen
02. Algemeen Beheer Staatsorganen
11. Rechtswezen

02. Algemeen Beheer Staatsorganen
11. Rechtswezen

1.857.900

1.857.900

1.857.900

-65.500

-65.500

-65.500

50.000

50.000

50.000

50.000

-

-

-

2.178.400

1.842.400

1.842.400

1.842.400

2011

2012

2013

2014

1.179.000

1.179.000

1.179.000

1.179.000

65.500

65.500

65.500

65.500

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

-

-

-

1.194.500

1.194.500

1.194.500

14. Defensie
Totaal

2014

-65.500

Kapitaaldienst
01. Bestuursorganen

2013

2.193.900

14. Defensie
Totaal

2012

-

1.194.500

Functie 01 Bestuursorganen
Gewone dienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal
Kapitaaldienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal

2011

2012

2.193.900

2013

1.857.900
-

1.341.500

2014

1.857.900

1.341.500

1.857.900

1.341.500

1.341.500

2011

2012

2013

2014

1.179.000

1.179.000

1.179.000

1.179.000

1.179.000

-

-

-

1.179.000

1.179.000

1.179.000
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Onder de functie 01 vallen de Staten. De Staten, het hoogste orgaan in onze
Staatsinrichting, hebben als belangrijkste taken:
a. Meewerken aan de totstandkoming van de wetgeving
b. Controle uitoefenen op het beleid van de Regering.
Om deze taken naar behoren te kunnen vervullen, is aan de Staten een aantal
bevoegdheden toegekend die in de Staatsregeling nader zijn aangegeven. Aan
de Staten is een Griffie verbonden, onder de algemene leiding van de Griffier
der Staten.
De Griffie van de Staten heeft tot taak, ondersteuning te verlenen aan de
Staten op de volgende gebieden:
1. Op organisatorisch-administratief gebied.
2. Op juridisch technisch gebied.
Dit, om het behoorlijk functioneren van de Staten te waarborgen en tevens
ervoor te zorgen dat zij haar constitutionele taken op een adequate wijze kan
vervullen.
De Raad van Advies geeft aan dat de accentverschuiving in het beleid ten
aanzien van de Staten niet is weergegeven. Voormelde raad signaleert een
aanzienlijke stijging van de begroting van de Staten en meent dat deze
onvoldoende is toegelicht. De Raad van Advies adviseert daarom de memorie
van toelichting aan te vullen.
Ook het College financieel toezicht geeft aan dat de toelichting op de Staten
summier is en overeenkomstig datgene wat reeds in de ontwerpbegroting was
opgenomen.
De Regering stelt ten eerste dat in het geval van een staatsorgaan de
toelichting geen uiteenzetting van het te voeren beleid bevat, maar een
uiteenzetting van de binnen de betrokken instantie levende opvattingen
aangaande de wijze waarop haar werkzaamheden in het komende dienstjaar
zullen moeten worden uitgevoerd. Ondanks de groei van het budget komt hier
geen verandering in, daar de Regering hier geen wijziging op heeft ontvangen.
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Functie 02 Algemeen Beheer Staatsorganen
Onder de functie 02 Algemeen Beheer Staatsorganen vallen de Raad van
Advies,

de

Algemene

Rekenkamer,

het

Secretariaat

SER/GOA

en

de

Ombudsman.
Raad van Advies
De Raad van Advies ontleent haar karakter als staatsorgaan aan de
staatsinrichting van het land Curaçao. De inrichting, samenstelling en
bevoegdheid van de Raad van Advies zijn constitutioneel verankerd. De Raad
van Advies fungeert, naast de andere staatsorgaan in het constitutioneel
bestel, als een zelfstandig element van binnen het staatsbestel.
De Raad van Advies heeft tot taak de democratische rechtsorde in ons land te
bewaken en te versterken. Zowel de Raad als het Secretariaat, belast met de
ondersteuning

van

de

Raad,

dienen

voor

de

uitoefening

van

hun

constitutionele taak organisatorisch adequaat geëquipeerd te zijn. Het
Secretariaat dient op een kwalitatief hoogwaardige en professionele wijze het
gehele overlegproces (voorbereiding, besluitvorming, advisering) van de Raad te
ondersteunen en te faciliteren. Daarnaast dient, binnen dit kader, doelmatig
en doeltreffend met de middelen omgegaan te worden.
Advisering door de Raad van Advies
De belangrijkste taak van de Raad van Advies omvat het adviseren ten aanzien
van ontwerpen van wettelijke regelingen, te weten rijkswetten, algemene
maatregelen

van

rijksbestuur,

landsverordeningen

en

landsbesluiten,

houdende algemene maatregelen. In deze advisering staat de toetsing van de
kwaliteit van ontwerpen van wet- en regelgeving centraal en wordt gekeken
naar de beleidsmatige, juridische en wetstechnische aspecten van de aan de
Raad aangeboden ontwerpen van wettelijke regelingen. De advisering over
ontwerpwet- en regelgeving is een constitutief vereiste.
In het jaar 2011 zal de Raad zich ten aanzien van de advisering over
ontwerpen van wet- en regelgeving richten op de voortgaande verbetering van
de kwaliteit van de advisering met bijzondere aandacht voor de uitbreiding van
de beschikbare kennis en het realiseren van de door de Raad voor
adviesverzoeken vastgestelde behandeltermijn.
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Ook zal de Raad in het jaar 2011 gebruikmaken van zijn bevoegdheid –
vastgelegd in artikel 64, tweede lid, van de Staatsregeling van Curaçao in
samenhang met artikel 21 van de Landsverordening Raad van Advies - om de
regering uit eigen beweging te adviseren als de Raad dit geboden acht.
Verbeteren van de beschikbare kennis van de Raad van Advies
Kennis is randvoorwaardelijk voor kwaliteit. Voor het goed uitoefenen van zijn
taken is de Raad van Advies afhankelijk van de mate waarin kennis
beschikbaar is. De beschikbaarheid, actualiteit en toepasbaarheid van
kennisbronnen is cruciaal voor de advisering. Beoogd wordt de beschikbare
kennis te verbeteren door onder andere de medewerkers van het Secretariaat
in de gelegenheid te stellen stage te lopen en cursussen te volgen en door de
realisatie van een gedegen bibliotheek.
In het jaar 2011 zullen twee medewerkers van het Secretariaat stage lopen bij
de Raad van State. Voor de medewerkers van het Secretariaat is het van
belang om over adequate kennis van de wetgevingstechniek te beschikken. De
bedoeling is dat de betrokken medewerkers gedurende de stageperiode in
Nederland de Module Wetgevingstechniek, die verzorgd wordt door de
Academie voor Wetgeving, volgen.
De medewerkers van het Secretariaat zullen in de gelegenheid worden gesteld
om

cursussen die lokaal gegeven worden te volgen. Ook zal vanwege het

beperkte aanbod op de lokale markt van cursussen, op projectmatige basis
cursussen op maat ten behoeve van de medewerkers van het Secretariaat
worden georganiseerd. De organisatie van laatstbedoelde cursussen, zal al dan
niet, in samenwerking met een ambtelijke dienst en/of andere adviesraden
binnen het Koninkrijk der Nederlanden plaatsvinden.
Het beschikbaar houden van goed gestructureerde, actuele en toegankelijke
kennis-

en

informatiebronnen

is

tevens

een

noodzaak.

Verdere

professionalisering door middel van de uitbreiding van de bestanden van de
bibliotheek van de Raad met de nodige abonnementen op vakliteratuur zal met
de nodige voortvarendheid in het jaar 2011 plaatsvinden.
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Samenwerkingsverband met de adviesraden binnen het Koninkrijk
Gestructureerd overleg met de

adviesraden binnen het Koninkrijk

is

belangrijk. Om de twee jaar vindt er een gestructureerd overleg plaats tussen
de adviesraden binnen het Koninkrijk. In het jaar 2011 zal een overleg in Den
Haag plaatsvinden. De delegatie van de Raad van Advies van Curaçao zal
bestaan uit de Ondervoorzitter, drie Raadsleden en de Secretaris.
Externe oriëntatie van de Raad
De Raad streeft naar het onderhouden van goede communicatie met de
gemeenschap, publieke sector, staatsorganen en andere entiteiten. De website
van de Raad kan als instrument dienen voor de verbetering van de
communicatie met de gemeenschap. De toegankelijkheid voor de gemeenschap
tot adviezen van de Raad, die openbaar zijn, kan via de website worden
vergroot.
Het jaarverslag van de Raad is onder andere een instrument om de
gemeenschap bewust te maken van de rol als actor in het proces van
wetgeving. In het jaarverslag van de Raad, gaat de Raad in op onder andere de
taak en de werkwijze van de Raad en de in het jaar waarop het jaarverslag
betrekking heeft uitgebrachte adviezen.
Wijzigingen in de Begroting 2011
In de Begroting 2011 was geen rekening gehouden met alle verwachte
aanpassingen van het salaris van het personeel van de Raad van Advies. In
deze suppletoire begroting is de verwachte salarisverhoging van twee
medewerkers alsnog verwerkt in de begroting.
In het dienstjaar 2011 zal de huurprijs van het pand, waarin de Raad is
gehuisvest, door de verhuurder worden aangepast aan de ontwikkeling van de
prijsindexcijfers van de gezinsconsumptie. In deze suppletoire begroting is
hiermee rekening gehouden.
De Raad van Advies beschikt over een zelfstandig financieel beheer. De Raad
dient tijdig de benodigde financiële gegevens en overige benodigde informatie
aan de Minister van Financiën aan te leveren voor het opstellen van een
jaarrekening over een bepaald dienstjaar.
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Voor de kosten die gemoeid zijn met de controle van het hoofdstuk van de
jaarrekening, betreffende de Raad van Advies door een accountantsbureau,
zijn hier gelden voor op deze suppletoire begroting gereserveerd.
Algemene Rekenkamer
De begroting van de Algemene Rekenkamer voor het dienstjaar 2011 is
opgemaakt uitgaande van:
De belangrijkste taakgebieden van de Kamer:
1.

de controle van de rekeningen van de overheid, het instellen van
rechtmatigheids- en doelmatigheidsonderzoeken mede met het oog op
een goed functioneren van het overheidsapparaat, structurele aandacht
voor de op afstand geplaatste organisaties en gesubsidieerde
instellingen en een in te vullen rol voor wat betreft
integriteitsaangelegenheden.

2.

Met ingang van 2011 zal er een verschuiving optreden in de gebieden
waarop capaciteit zal worden ingezet. Terwijl de Algemene Rekenkamer
Nederlandse Antillen een sectorale opzet kende, gericht op de entiteiten
waaruit de Nederlandse Antillen bestond, zal de Algemene Rekenkamer
Curaçao nadrukkelijk ingericht zijn op de zorggebieden van de overheid
(de

ministeries).

De

Algemene

Rekenkamer

Curaçao

zal

een

evenwichtiger inzet van de capaciteit kennen gericht op de taakgebieden
van de rekenkamer.
3.

Ten

aanzien

van

haar

medewerkers

zal

de

rekenkamer

in

bovengenoemd verband een noodzakelijk opleidingstraject ter hand
nemen gezien de op handen zijnde verschuiving in de werkzaamheden.
De bedoeling is dat dit in de loop van van 2011 in samenwerking met de
Nederlandse

rekenkamer

zal

geschieden

middels

een

De

Uitvoeringsorganisatie Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen
(USONA) project dat inmiddels door de rekenkamer is ingediend. De
rekenkamer wil overigens via de USONA ook enige noodzakelijke intern
organisatorische verbeteringen realiseren op het gebied van archivering
en werkregistratie.
4.

Met de invulling van de organisatorische opzet zal voor de rekenkamer
ook (eindelijk) concreet inzicht ontstaan in de wijze waarop bestaande
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vacatures dienen te worden opgevuld (met name wenselijke niet
financiēle disciplines). Met de invulling van deze vacatures zal in de loop
van 2011 worden gestart.
5.

In loop van 2011 zal de rekenkamer zich blijven inspannen om tot een
adequatere en meer representatieve huisvesting te geraken. De huidige
huisvesting

voldoet

niet

meer

aan

de

eisen

die

ruimtelijk

en

organisatorisch door deze organisatie worden gesteld. Reeds genoemd
USONA project bevat mede dit element.
6.

Ook op het gebied van verbetering van de externe communicatie zal met
ingang van 2011 gestreefd worden naar verbetering.

Het zal voorts duidelijk zijn dat de Algemene Rekenkamer Curaçao in het jaar
2011, nog te maken zal hebben met de rekeningen over 2010 van het land en
de voormalige eilandgebieden. In dit kader is voor de afdoening, voor zover bij
de rekenkamer bekend, geen bijzondere regeling getroffen. Vooralsnog gaat de
rekenkamer er van uit, dat ook in 2011 in belangrijke mate capaciteit zal
moeten worden ingezet om de genoemde rekeningen af te handelen.

Secretariaat SER/GOA
Gewone dienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal
Kapitaaldienst

2011

2012

-65.500

2013

-65.500

2014

-65.500

-65.500

-

-

-

-

-65.500

-65.500

-65.500

-65.500

2011

2012

2013

2014

-

Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal

-

-

-

De Sociaal-Economische Raad (SER)
De Sociaal-Economische Raad adviseert de Regering en het Parlement over
hoofdlijnen van het sociaal-economische beleid en over belangrijke wetgeving
op

sociaal-economisch

terrein.

Advisering

desgevraagd, dan wel op eigen initiatief.
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aan

de

Regering

geschiedt

De SER is een advies c.q. overlegorgaan bestaande uit werknemers,
werkgevers en door de Regering benoemde zogenaamde onafhankelijke leden.
Deze tripartiete samenstelling van de SER, waarbij de gelederen elk een eigen
taak hebben, geeft de mogelijkheid dat deze drie partners elkaar over en weer
kunnen spreken over sociaal-economische beleidsvoornemens en de regering
gevraagd of ongevraagd hierover te adviseren.
Bij de uitoefening van zijn kerntaak, namelijk advisering, vervult de SER een
tweetal belangrijke functies, te weten:
-

het creëren van maatschappelijk draagvlak en

-

het vervullen van de forumfunctie
•

Creëren maatschappelijk draagvlak

Maatschappelijk draagvlak voor het sociaal-economisch beleid is essentieel
voor een stabiele en duurzame ontwikkeling van een land.
Eén

van

de

belangrijke

functies

van

de

SER

is

het

creëren

van

maatschappelijk draagvlak voor het regeringsbeleid. Dat is mogelijk door in
tripartiete

vorm

-

werknemers-

en

werkgeversvertegenwoordigers

en

onafhankelijke leden – te discussiëren over beleidsvoornemens en daarover
gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen.
Als gevolg hierdoor zijn de standpunten van de belangrijkste gelederen in de
Curaçaose maatschappij vertegenwoordigd in met name de adviezen van de
SER.
Adviezen

van

de

SER

kunnen

onder

meer

ook

bijdragen

aan

de

maatschappelijke consensus over diverse lokale onderwerpen op sociaaleconomisch terrein, waarbij het brede welvaartsbegrip als richtsnoer geldt.
De SER hanteert een breed welvaartsbegrip, waarbij het niet alleen gaat om
materiële vooruitgang, maar ook om aspecten van sociaal welzijn en een goede
kwaliteit van de leefomgeving.
•

Vervullen forumfunctie

De SER biedt de sociale partners een platform, een forum, om overleg te
voeren over zaken die werknemers en werkgevers aangaan. Met dit overleg kan
een klimaat worden geschapen waarbij door sociale partners, een gezamenlijke
strategie wordt ingezet op duurzame sociale en economische ontwikkeling.
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Voor het creëren van draagvlak voor het te voeren beleid zijn solidariteit en de
wil tot samenwerking van groot belang. Investering in de sociale dialoog, het
creëren van maatschappelijk draagvlak en daarmee consistent beleid middels
gezamenlijk overleg en het sluiten van compromissen dient dan ook prioriteit
te hebben. Aan deze taak dient verder inhoud te worden gegeven.
•

Openbaarheid inzake werkzaamheden en adviezen van de SER

De SER als adviesorgaan dient teneinde te kunnen voldoen aan de eerder
aangegeven

functies,

meer

openbaarheid

te

betrachten

inzake

haar

werkzaamheden en adviezen. Middels haar website zal de SER de agenda van
de diverse plenaire vergaderingen aangeven, er zal voor wat betreft haar
adviezen gestreefd worden naar de plaatsing hiervan op de website en tevens
zal de aanbieding van betreffend advies aan de Regering op de website
aangekondigd worden.
•

Internationale contacten

De SER is lid van 2 internationale organisaties die zoveel mogelijk
economische raden en vergelijkbare instituten vertegenwoordigd. Dit zijn de:
-

International Association of Economic and Social Councils and
Similar Institutions (AICESIS); en de

-

“United Nations Department of Economic and Social Affairs
(UNDESA)

met

de

“Division

of

Public

Administration

and

Development Management (DPADM)”.
Aan deze organisaties is een jaarlijkse contributie verschuldigd.
De SER onderhoudt ook nauwe contacten met de SER Nederland, waarbij een
in 1997 getekend samenwerkingsverklaring nog altijd de basis vormt voor
goede contacten en samenwerking. De contacten met de SER Aruba en de SER
Suriname dienen verder gestalte te krijgen. Zo zullen tevens contacten met de
SER Sint Maarten aangehaald worden zodra deze Raad operationeel is.
Daarnaast is het zaak om ook contacten aan te halen met vergelijkbare
organisaties in het Caribische gebied.
De SER is tevens voornemens om nader onderzoek te doen naar het
vormgeven

van

een

Koninkrijksgedachte

economische aangelegenheden aangaat.
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voorzover

deze

de

sociaal

Uitvoering Landsverordening Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (GOA)
In het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken wordt overleg
gevoerd

inzake

alle

aangelegenheden

van

algemeen

belang

voor

de

rechtstoestand van het overheidspersoneel.
Bij Landsverordening van de 21ste augustus 2008, houdende regels met
betrekking tot de structuur van het overleg inzake aangelegenheden van
algemeen belang betreffende de rechtstoestand van ambtenaren, is de
Landsverordening Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (P.B. 2008, no.
70) vastgesteld.
De wijze van toepassing van het georganiseerd overleg binnen het land
Curaçao dient nader uitgewerkt te worden, evenals de criteria inzake
participatie van representatieve organisaties in de Centrale Commissie van
Vakbonden en het Centraal Georganiseerd Overleg, deze dienen op korte
termijn vastgelegd te worden.
Het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken dient ook te
investeren in het leervermogen van de eigen organisatie.
Er zal verder geïnvesteerd worden in een nieuwe en moderne overlegstructuur
voor het overheidspersoneel, door middel van het beschikbaar stellen van
faciliteiten voor organisaties die toegelaten worden tot de Centrale Commissie.
Reden waarom onder andere een substantieel bedrag is opgenomen op de post
subsidie non-profit instellingen.
Secretariaat SER/GOA
Het Secretariaat SER/GOA vervult de ondersteunende secretariële functie voor
de Centrale Commissie van Vakbonden, het Centraal Georganiseerd Overleg in
Ambtenarenzaken maar ook voor de Advies- en Arbitragecommissie indien
deze commissie dit ook wenst.
Het Secretariaat SER/GOA heeft o.a. tot taak het voorbereiden van de
adviesverzoeken en het vastleggen van de vergaderingen van de SociaalEconomische Raad (SER), de centrale Commissie van Vakbonden (CCvV) en
het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA) alsmede het
opstellen van de betreffende adviezen, rapporten en standpunten.
De uitbreiding van de werkzaamheden van het Secretariaat noopt tot een
nadere wijziging van de formatie en samenstelling van het personeel.
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•

Investeren in het personeel / opleidingen en trainingen

Voor zowel de SER als de GOA wordt jaarlijks een werkplanning/programma
opgesteld die gestaag wordt uitgevoerd.
De kwalitatieve verbreding van de taak van de SER brengt met zich mee dat
ook geïnvesteerd moet worden in het leervermogen van de eigen organisatie
Voor een meer effectieve maar ook hoger niveau van de uitvoering van haar
taken dient het Secretariaat meer te gaan investeren in het personeel en de
organisatie. Zo zal veel meer geïnvesteerd moeten worden in inhoudelijke
cursussen, stages en het bijwonen van seminars en andere leerzame
bijeenkomsten op Curaçao maar ook in het buitenland voor het personeel dat
het inhoudelijke werk verricht. Investering in vakgerichte tijdschriften en
ander specifieke literatuur is ook imperatief.
•

Huisvesting

Het gebouw van de SER Curaçao verkeert in een deplorabele toestand en dient
opgeknapt te worden.
Met name na de frequente regenbuien van met name november 2010, dient
het kantoor van de SER met spoed elders gehuisvest te worden. Hygiëne,
gezondheids- en veiligheidsaspecten spelen hierbij een belangrijke rol.
•

Kapitaaldienst

De omissie om voor de Sociaal Economische Raad geen kapitaaldienst op te
nemen,

terwijl

dat

in

de

ingediende

begroting

was

opgenomen

en

omstandigheden dit thans acuut vereisen is gecorrigeerd.

Ombudsman
In de Staatsregeling van Curaçao wordt voor het eerst officieel de status van
Hoog College van Staat toegekend aan de Ombudsfunctionaris. Deze
vermelding in de Staatsregeling versterkt de onafhankelijke positie van de
Ombudsfunctionaris.
De wet bepaalt dat burgers de Ombudsfunctionaris kunnen benaderen voor
informatie en goede raad, ook al gaat het om zaken die formeel niet onder de
bevoegdheid van de Ombudsfunctionaris vallen. Ook al valt de behandeling
van een verzoek om informatie of klacht niet direct onder de competentie van
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de ombudsman, toch dienen alle verzoeken met zorg te worden afgehandeld.
Waar mogelijk is het de taak van de ombudsfunctionaris om de verzoeker c.q.
klager naar het juiste adres te verwijzen.
Communicatie en voorlichting
In 2011 zal de Ombudsfunctionaris vaker in de publiciteit treden. Zo zal het
in 2010 maandelijks gepubliceerde maandblad waarin de Ombudsfunctionaris
in

het

Papiamentu

informatie

verschaft

aan

de

burger

over

haar

werkzaamheden en waarin maandelijks een klacht wordt toegelicht verder
worden uitgebreid worden met informatie die van belang is voor de burger.
Door middel van dit kleurrijke en informatieve blad, heeft de Ombudsfunctionaris beschikking over een lezersvriendelijk communicatievehikel
waarbij

hij/zij

een

breed

publiek

aanspreekt.

Tevens

zal

de

Ombudsfunctionaris de uitzending van het tweewekelijks radioprogramma,
dat bedoeld is om een brede publiek heldere informatie te verschaffen over
haar werkzaamheden en over de diverse overheidsprocedures die van belang
zijn voor de burger om de weg te kunnen vinden in het overheidsapparaat,
continueren.
In dit programma zal de burger de gelegenheid krijgen om vragen te stellen
aan de Ombudsfunctionaris. Ook kan hij misstanden in de gemeenschap
signaleren waaraan hij vindt dat de Ombudsfuncionaris aandacht moet
besteden.
Het voornemen is verder, om regelmatig voorlichting te geven aan het
ambtelijke apparaat over de door de Ombudsfunctionaris tijdens hoorzittingen
gesignaleerde misstanden.
Na te streven ontwikkelingen:
•

de uitbreiding en het onderhoud in een interactieve vorm van de website
van het ombudsinstituut;

•

het

verrichten

deskundigen

van
in

voorlopige

het

kader

deelonderzoeken
van

Ombudsfunctionaris;
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de

door

vertrouwens-

onderzoeken

van

de

•

de zorg voor een goede publieke voorlichting en voor het uitdragen van
behoorlijkheidnormen en rechtsbeschermingsnoties zowel naar het publiek
als naar de overheidsector toe.

Functie 11 Rechtswezen – Beleidsveld: Gemeenschappelijke Hof van
Justitie
Gewone dienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal
Kapitaaldienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal

2011

2012

50.000
50.000

50.000
50.000

2013
50.000
50.000

2014
50.000
50.000

2011

2012

2013

2014

-50.000
-50.000

-50.000
-50.000

-50.000
-50.000

-50.000
-50.000

Het Gemeenschappelijke Hof van Justitie van Aruba, Curacao, Sint Maarten
en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba is een zelfstandig orgaan dat diensten
verleent aan de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten, en aan de BESeilanden.
De Raad van Advies constateert dat voor wat betreft het Gemeenschappelijk
Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint
Eustatius en Saba (Gemeenschappelijk Hof van Justitie) in het onderdeel
“Staatsorganen en overige Algemene Organen” van de memorie van toelichting
volstaan is met slechts een weergave van de omvang van de apparaatskosten
en programmakosten op de gewone dienst respectievelijk de kapitaaldienst.
Voormelde raad merkt voorts op dat pas in het onderdeel “Ministerie van
Justitie” het duidelijk wordt dat ten aanzien van het Gemeenschappelijk Hof
van Justitie nog geen volledig financieel beeld kan worden gegeven.
De Raad van Advies adviseert om in het onderdeel “Staatsorganen en overige
Algemene Organen” een nadere toelichting te geven op bovengenoemde
punten, al dan niet, door een verwijzing naar voormelde onderdelen van de
memorie van toelichting.
De Regering merkt op, dat de financiële kaders voor de financiering van de
implementatieplannen voor justitie en rechtshandhaving vast zijn gelegd in de
Begroting 2011. Omdat de implementatieplannen nog geconcretiseerd moeten
35

worden, kan de functionele toewijzing van die middelen in dit stadium nog niet
geschieden.

Deze

functionele

toewijzing

van

de

middelen,

zal

in

de

eerstvolgende suppletoire begroting alsnog geschieden.
Voorts stelt de Regering, eens te meer, dat in het geval van een staatsorgaan
de toelichting geen uiteenzetting van het te voeren beleid bevat, maar een
uiteenzetting van de binnen de betrokken instantie levende opvattingen
aangaande de wijze waarop haar werkzaamheden in het komende dienstjaar
zullen moeten worden uitgevoerd. Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie
heeft geen aanvulling aangeleverd ten behoeve van het onderhavige ontwerp.

Functie 14 Defensie
De lasten in deze functie betreffen personeelslasten. Deze lasten worden
teruggevorderd van de Staat der Nederlanden.
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Ministerie van Algemene Zaken
Tot

het

Ministerie

van

Algemene

Zaken

behoren

de

volgende

organisatorische eenheden:
•

Minister van Algemene Zaken

•

Kabinet Minister van Algemene Zaken

•

Secretariaat Raad van Ministers

•

Beleidscoördinatie

•

Kabinet Gevolmachtigde Minister

•

Secretaris Generaal Algemene Zaken

•

Ministeriële Staf

•

Beleidsorganisatie Algemene Zaken

•

Communicatie en Voorlichting

•

Wetgeving en Juridische Zaken

•

Constitutionele Zaken, Natievorming en Koninkrijksrelaties

•

Overige Uitgaven Algemeen Bestuur

Missie
Het Ministerie van Algemene Zaken draagt zorg voor de kwaliteit van de
rechtstaat,

optimale

interne

–

en

externe

communicatie,

duurzame

koninkrijksrelaties en buitenlandse betrekkingen, en versterking van de
nationale identiteit.
Het ministerie wil dit realiseren door:
•

Het bevorderen van synergie tussen de ministeries

•

De uitwisseling van informatie binnen de overheid en naar buiten toe
optimaal te verzorgen;

•

Realisatie van de kwaliteit van de rechtstaat door goede regelgeving en
hoogwaardige advisering;

•

Naleven van gemaakte afspraken, actief lobbyen en deelname aan
internationale overlegactiviteiten;

•

Vertegenwoordigen van het Land Curaçao binnen het koninkrijk,
regionaal en internationaal.
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De belangrijkste beleidsvelden en daaronder ressorterende hoofdtaken van het
Ministerie van Algemene Zaken zijn:
01 Bestuursorganen
03 Algemeen beheer algemene zaken
Bevorderen van het algemeen beleid
•

de zorg voor het algemeen regeringsbeleid;

•

de zorg voor de algemene voorlichting, waaronder het
communicatiebeleid en de openbaarheid van bestuur;

•

de zorg voor de wet- en regelgeving;

•

de coördinatie van aangelegenheden die meer dan één Ministerie raken.

Vertegenwoordiging in het buitenland
•

de zorg voor internationale en regionale zaken;

•

de zorg voor Koninkrijkszaken;

•

Vertegenwoordiging in Nederland.

07 Overige Algemene Zaken
Hiervoor zijn de volgende middelen per functie gereserveerd:
Gewone dienst

2011

2012

01. Bestuursorganen
03. Algemeen beheer Algemene
Zaken
07. Overige Algemene Zaken
Totaal
Kapitaaldienst
01. Bestuursorganen
03. Algemeen beheer Algemene
Zaken
07. Overige Algemene Zaken
Totaal

93.900
608.600

2013

-158.500
544.000
2011
2012
-

2014

-

-

-

-

-

-

2013

-

2014

-

-

-

-

-

-

Hierna wordt de begroting per functie toegelicht.
Functie 01. Bestuursorganen
.Gewone dienst

2011

Apparaatskosten

93.900

-

-

-

Programmakosten
Totaal
Kapitaaldienst

93.900
2011

-

-

-

Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal
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2012

2013

2012

2014

2013
-

2014
-

-

Deze functie heeft betrekking op de personele en materiële lasten ten behoeve
van de Minister van Algemene Zaken.
In de suppletoire begroting zijn de begrotingsposten ten behoeve van
rampenbestrijding centraal in deze functie samengebracht vanuit de andere
functies binnen Algemene Zaken. De minister van Algemene Zaken is
voorzitter van het rampenteam dat in actie komt in geval zich een ramp
voordoet, zoals in 2010 het geval was door de overvloedige regen ten tijde van
het voorbijtrekken van orkaan Tomas.
Om het effectief functioneren te waarborgen zijn de gereserveerde fondsen
centraal samengebracht. Mede omdat de wens geconstateerd voor een update
van de procedures in de rampenteams, aangevuld met extra training om te
zorgen dat de betrokken diensten optimaal hun taken kunnen vervullen.
Hiervoor zijn op internationaal niveau contacten gelegd via onder meer het
national hurricane center in Miami en Federal Emergency Management
Agency (FEMA), ook in de Verenigde Staten. In maart zal een bezoek
plaatsvinden van het C-130 verkenningsvliegtuig dat door de Verenigde Staten
wordt ingezet in de regio voor verkenningen ten tijde van orkanen. Dit bezoek
in het kader van de “Caribbean Hurricane Awareness Tour” zal worden
aangewend voor een informatie campagne rondom veiligheid en het goed
voorbereid zijn op orkanen, voor het publiek en voor de betrokken diensten.
Daarnaast worden aanvullende trainingsmogelijkheden verkend.
Functie 03. Algemeen beheer Algemene Zaken
Deze functie kent de hiernavolgende zorggebieden:
Zorg voor het algemeen regeringsbeleid van het Land
Coördinatie van aangelegenheden die meer dan één Ministerie raken.
Gewone dienst
Apparaatskosten
Programmakosten

2011
371.700
-

Totaal
Kapitaaldienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal

371.700
2011
-
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2012

2013

2014

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2012

2013
-

2014
-

-

Onder de functie Algemeen Beheer vallen:
1. Het Kabinet van de Minister van Algemene Zaken.
2. Het Secretariaat Raad van Ministers.
3. Dee Beleidscoördinatie
4. De Secretaris Generaal Algemene Zaken.
5. De Ministeriële Staf.
6. De Beleidsorganisatie Algemene Zaken.
Het Kabinet van de Minister biedt ondersteunings- en adviesactiviteiten aan
aan de Minister van Algemene Zaken. Naast de vaste ondersteunende
medewerkers kan de minister extern advies inwinnen op specifieke terreinen.
Volgens het College financieel toezicht blijkt - omdat de toelichting grotendeels
overeenkomt met hetgeen in de ontwerpbegroting was opgenomen - het uit de
toelichting niet wat, met de extra middelen voor het Kabinet van het ministerie
wordt beoogd.
De Regering licht in reactie hierop toe, dat de aanvullende kredieten bedoeld
zijn ter bekostiging van een externe liaison officer en een externe adviseur.
Het Secretariaat van de Raad van Ministers ondersteunt de Raad bij het
voorbereiden en organiseren van de vergaderingen van de Raad en het
voorbereiden en documenteren van de besluitvorming door de Raad. In 2011 is
er veel aandacht voor de te volgen procedures in het nieuwe land.
De Beleidscoordinatie vervult een centrale coördinerende rol ten behoeve van
de beleidsdirecties van alle ministeries. Vanuit deze functie worden de
strategische lijnen van het beleid bewaakt en wordt de voortgang gemeten. Er
zullen in de loop van 2011 indicatoren en methodieken worden ontwikkeld om
de vooruitgang op de strategische beleidsdoelstellingen te kunnen monitoren
en de realisering ervan effectief te kunnen aansturen.
De ministeriele staf verleent aan het ministerie als geheel algemeen
ondersteunende en adviserende diensten met name op kerntaken rondom
onder meer Information technology (IT), Human Resource (HR), en Financiën.
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De ministeriele staf vormt de ‘linking pin’ naar de Shared Services Organisatie
van het ministerie van Bestuurlijke Planning en Dienstverlening.
Zorg voor internationale en regionale zaken
De Beleidsorganisatie Algemene Zaken is in de praktijk bekend als de Directie
Buitenlandse Betrekkingen. Deze dienst dient na de schade door orkaan
Tomas tijdelijk een ander onderkomen te zoeken vanwege de schade
veroorzaakt door de aanhoudende regen en de bouwvallige staat van de
noordvleugel

in Fort Amsterdam als gevolg van het langdurig achterweg

blijven van onderhoud. Budgetneutraal is voorzien in tijdelijke huisvesting van
deze dienst elders, waarna de renovatie van de noordvleugel ter hand kan
worden genomen om verder verval te voorkomen.
In het jaar 2011 zal de vertegenwoordiging van Curaçao op diplomatieke
posten

van

het

Koninkrijk

in

de

regio

worden

herijkt

om

aan

de

beleidsdoelstellingen voor het realiseren van nauwe banden en samenwerking
in de regio tegemoet te kunnen komen. In het kader van internationale
betrekkingen zal in overleg met Nederland onder meer aandacht worden
geschonken aan economische diplomatie, waarbij de economische belangen
van Curaçao een prominente rol spelen in de diplomatieke betrekkingen.
Op het vlak van de regionale en internationale organisaties zal 2011 vooral in
het teken staan van de voortzetting van de werkzaamheden gericht op het
faciliteren en vormgeven van het lidmaatschap van het Land Curaçao bij de
onderscheiden organisaties.
Voor wat betreft de internationale verdragen en juridische zaken blijven de
prioriteiten

de

staatkundige

verdragsonderhandelingen,

hervorming,

de

mensenrechtenrapportages,

medegeldingsvraagstukken

en

het

jaarlijkse

verdragenoverleg met de Koninkrijkspartners.
Gezien de harmonisatie en de daarmee gepaarde gaande mandatering van
visumverstrekking aan de Koninkrijks-ambassades is het belangrijk om een
goed evenwicht te bewerkstelligen tussen de economische belangen van
Curacao en de veiligheid van het Koninkrijk.
Het eventueel verheffen van de visumregelgeving naar het niveau van een
Rijkswet zal de nodige exercities vergen. Dit zal in nauwe samenwerking met
het Ministerie van Buitenlands Zaken van Nederland plaatsvinden.
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In 2011 vindt in dit kader de visumconferentie tussen de drie landen plaats
waarbij verschillende onderwerpen aan bod zullen komen zoals de opstelling
van het nieuwe Handboek Visumverstrekking en de introductie van de nieuwe
visumsticker die de staatkundige veranderingen zullen weergeven. Dit
betekent dus dat de jaarlijkse evaluatie van de uitvoeringprocedures bij de
visumverstrekking zal doorgaan. De evaluatie van het visumbeleid en –
procedures blijft onder meer inhouden de voortzetting van evaluaties van de
uitvoering van de werkprocedures door de Koninkrijksambassades. De
resultaten worden gebruikt voor de verdere verfijning en op maat snijden van
de instructies in het Handboek Visumverstrekking.
De belangrijkste werkzaamheden op protocollair gebied zullen betreffen:
•

de bijstand bij bezoeken van zowel buitenlandse dignitarissen en
functionarissen aan ons land alsook bij die van de eigen bewindslieden aan
het buitenland;

•

ondersteuning in de vorm van bemiddeling, advisering en voorlichting bij
uiteenlopende gebeurtenissen;

•

de dienstverlening inzake diplomatieke privileges en immuniteiten.

Zorg voor de algemene voorlichting, waaronder het communicatiebeleid
en de openbaarheid van bestuur
Gewone dienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal
Kapitaaldienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal

2011
274.500
274.500
2011
-

2012

2013
-

2012

2014
-

2013
-

2014

-

De organisatie Communicatie en Voorlichting draagt zorg voor een optimale
voorlichting omtrent het beleid en de activiteiten van de regering. Goede
communicatie en uitwisseling van informatie zowel intern als extern biedt de
mogelijkheid om burgers en organisaties beter in staat te stellen hun eigen
verantwoordelijkheid te nemen. Het opent nieuwe wegen voor openbaarheid,
transparantie, responsiviteit en het afleggen van verantwoording door de
overheid.
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-

Vanwege het grote belang dat aan effectieve overheidscommunicatie wordt
gehecht zal in 2011 een beleidsnota overheidscommunicatie worden opgesteld
waarin aan de hand van de strategische beleidsdoelstellingen van de regering
de specifieke communicatiedoelstellingen en -activiteiten worden afgeleid. Dit
geldt voor zowel interne als externe communicatie. Veel aandacht zal worden
geschonken aan interactieve communicatie van de overheid.
Ten behoeve van de communicatiefunctie en het effectief kunnen functioneren
ervan zijn in de suppletoire begroting de fondsen voor communicatie binnen
het ministerie deels gecentraliseerd in deze functie.
Natievorming wordt gezien als een centrale taak die als een rode lijn door het
regeringsbeleid dient te lopen en zeker in de communicatieuitingen een
centrale rol heeft. Om die reden zal dit aandachtsgebied in 2011 worden
overgeheveld

van

Koninkrijksrelaties

en

Constitutionele

Zaken

naar

Communicatie en Voorlichting.
Zorg voor de wet- en regelgeving
Gewone dienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal
Kapitaaldienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal

2011
-18.800
-18.800
2011
-

2012

2013
-

2012

2014
-

2013
-

-

2014
-

Wetgeving en Juridische Zaken heeft een centrale juridische adviseringsfunctie
en dat manifesteert zich doorgaans in de vorm van dagelijks advieswerk
(mondeling en schriftelijk) betreffende uiteenlopende dossiers en deelname in
diverse commissies/werkgroepen en projectorganisaties.
Het aandachtsgebied kan worden opgedeeld in zes gebieden, te weten:
-

publiekrecht

-

civielrecht

-

wetgeving

-

rechtszaken

-

bezwaarschriften

-

vergunningen
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-

Het komende begrotingsjaar zal de organisatie op zich veel aandacht vergen
qua operationaliseren en het bijeenbrengen qua werkprocedures en cultuur
van de voorheen gescheiden afdelingen Algemeen Juridische Zaken (eiland) en
Directie Wetgeving en Juridische Zaken (Land). Tevens is sprake van een
vergaande onderbezetting met maar liefst 13 vacatures op een formatie van 40
fte. Dit laat onverlet dat er vanuit Wetgeving en Juridische Zaken dit
begrotingsjaar veel werk verzet moeten worden op het gebied van wetgeving en
juridische beleidsadvisering.
Volgens de Raad van Advies blijkt uit bovenstaande tekst, dat er bij de
organisatie Wetgeving en Juridische Zaken sprake is van 13 vacatures op een
formatie van 40 fte. Uit de toelichting volgt verder dat genoemde organisatie in
2011 veel werk zal moeten verzetten op het gebied van wetgeving en juridische
beleidsadvisering.
Met het oog daarop beveelt de Raad van Advies de Regering aan om in de
Memorie van Toelichting aan te geven op welke wijze en binnen welke termijn
zij tot een oplossing van de bestaande onderbezetting bij de organisatie
Wetgeving en Juridische Zaken denkt te komen.
De Regering merkt hierover het volgende op. Met de versterking van het
apparaat met juristen is reeds een aanvang gemaakt. Hier zal, afhankelijk van
de prioriteiten en de marktomstandigheden, verdere uitvoering aan worden
gegeven gedurende 2011 en de komende jaren.

Zorg voor Koninkrijkszaken en Constitutionele Zaken
Gewone dienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal
Kapitaaldienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal

2011
-18.800
-18.800
2011
-

2012

2013
-

2012

2014
-

2013
-

-

2014
-

De organisatie Koninkrijksrelaties en Constitutionele Zaken houdt zich bezig
met zaken die de staatsregeling betreffen, en tevens met aangelegenheden op
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-

het gebied van de relaties binnen het Koninkrijk. Het aspect van Natievorming
dat oorspronkelijk hier was ondergebracht, kan worden overgeheveld naar
Communicatie en Voorlichting waar het een centraal aandachtspunt zal
vormen in alle externe en interne communicatie.
Qua Konkrijksrelaties is er onder meer aandacht voor de voorbereiding van de
jaarlijkse Koninkrijksconferentie en het ontwikkelen van een visie op het
Koninkrijk. Tevens is er aandacht voor de samenwerking met Aruba en Sint
Maarten op grond van de Verklaring van Arikok.
Qua Constitutionele Zaken is het voornemen van de regering om de
staatregeling middels een interactief proces van consultatie en bewustwording
met doelgroepen in de gemeenschap een meer betekenisvolle vorm en inhoud
te geven.
De Raad van Advies verwijst naar bovenstaande tekst, waar is aangegeven dat
de organisatie Koninkrijksrelaties en Constitutionele Zaken onder meer
aandacht heeft voor het ontwikkelen van een visie op het Koninkrijk.
Voormelde raad juicht toe dat de Regering een visie op het Koninkrijk beoogt
te ontwikkelen en stelt zich bereid daaraan een bijdrage te leveren.
De Regering neemt hiervan kennis. De Regering beoogt een brede bijdrage aan
haar beleid op dit terrein en zal dan ook te zijner tijd de Raad van Advies
hierbij betrekken.

Vertegenwoordiging in Nederland
Deze functie betreft de lasten van het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister
in Den Haag. Daarin zijn voor 2011 geen grote wijzigingen voorzien die effecten
hebben op het budget. Het Curaçaohuis zal meer en meer worden ontwikkeld
tot een centraal punt voor Curaçaose organisaties in Nederland en een portaal
naar Curaçao voor zowel Curaçaose studenten, remigranten, investeerders als
toeristen.
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Functie 07. Overige Algemene Zaken
Gewone dienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal
Kapitaaldienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal

2011
-158.500
-158.500
2011
-

2012

2013
-

2012

2014
-

2013
-

-

2014
-

Deze functie heeft betrekking op de pensioenuitkeringen van ex-gezagdragers
en uitkeringen bij wijze van pensioen.
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-

Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening
Tot het Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening behoren de
volgende organisatorische eenheden:
•

Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening

•

Kabinet Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening

•

Secretaris Generaal Bestuur, Planning en Dienstverlening

•

Ministeriële Staf

•

Beleidsunit HR OO IT

•

Beleidsorganisatie Bestuur, Planning en Dienstverlening

•

UO Publieke Zaken

•

UO Vergunningloket

•

UO Nationaal Archief

•

Shared Service Organisatie

•

Pensioenen

•

Centraal Bureau voor Statistiek

•

Erediensten

•

FZOG

Missie
Het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BP&D) is een nieuw
ministerie dat niet direct een equivalent heeft in de oude organisatie. Gezien
dit innoverend karakter en tevens gezien de diversiteit aan beleidsvelden van
dit ministerie is gekozen voor een uitgebreide missie voor het ministerie, die
hier integraal wordt weergegeven.
Het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening neemt een leidende
rol in het realiseren en waarborgen van goed functionerend openbaar bestuur.
Daartoe ontwikkelt en onderhoudt het ministerie een strategisch, integraal
lange termijn Masterplan waarmee een duurzame ontwikkeling van het land
beoogd

wordt.

Het

plan

is

gestoeld

op

objectieve,

wetenschappelijk

doorberekende data en scenario’s en heeft een breed maatschappelijk
draagvlak. Met het Masterplan wint het openbaar bestuur aan consistentie en
continuïteit en dus effectiviteit van het overheidsbeleid. Het ministerie geeft
vorm aan informatievoorziening, gebaseerd op moderne standaarden en draagt
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er zorg voor dat overheidsinformatie ter alle tijde betrouwbaar, vindbaar,
toegankelijk, authentiek en volledig is. Het ministerie besteedt verder speciale
aandacht

aan

informatietechnologie

als

facilitator

van

een

duurzame

ontwikkeling.
Het ministerie versterkt dit verder door te waarborgen dat het Land Curaçao
ter alle tijden, ten behoeve van de gemeenschap, toegankelijk tevens objectieve
basis- en statistische informatie produceert die voldoet aan internationale
standaarden.
Efficiëntie en effectiviteit in het hele ambtelijk apparaat: dit ministerie heeft
hierin een coördinerende rol tussen de ministeries. Het ministerie ontwikkelt
een modern informatiebeleid voor het apparaat, ten einde het verlenen van
administratieve en ondersteunende taken om de algehele dienstverlening te
bevorderen.
Het openbaar bestuur is voor de burger het meest zichtbaar, waar de overheid
een loketfunctie vervult. Het ministerie heeft daarom een actieve rol in het
verhogen van dienstverlening door centralisatie van die loketfunctie voor een
aantal gebieden. Het “overheidsloket” is goed bereikbaar, klantvriendelijk en
geeft begrijpelijke voorlichting over de producten. Een snelle en adequate
behandeling wordt bevorderd door een proactieve samenwerkingsgerichte
benadering met korte lijnen naar de backoffice.
Dit ministerie draagt tenslotte bij aan een betere prijs-kwaliteit verhouding in
de overheidsbrede bedrijfsvoeringprocessen door innovatie te koppelen aan een
homogene aanpak. Schaalvoordelen en meer professionaliteit komen tot
uitdrukking in interne dienstverlening op hoog niveau richting de andere
ministeries.
De belangrijkste beleidsvelden en daaronder ressorterende hoofdtaken van het
ministerie zijn:
01 Bestuursorganen
04 Algemeen beheer, bestuur, planning en dienstverlening
Statuut en democratie
de zorg voor het binnenlands bestuur
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de zorg voor de kwaliteit van het bestuur, planning en dienstverlening
Personele, Innovatieve- en informatiebeleid openbare sector
de zorg voor de juridische en beleidskaders betreffende personeel-, ICT-beleid en
de organisatie ontwikkeling bij de Landsoverheid
Dienstverlenende overheid
de zorg voor de publieke zaken
de zorg voor vergunningen
Nationaal Archief
de zorg voor de nationale archieven
Shared Service Organisatie
05 Wachtgelden en pensioenen
Zorg voor pensioenen
06 Statistiek
Centraal Bureau voor Statistiek
08 Overige Bestuur planning en Dienstverlening
de zorg voor Geestelijken
de zorg voor gepensioeneerden

Hiervoor zijn de volgende middelen gereserveerd:
Gewone dienst

2011

2012

2013

2014

01 Bestuurorganen

-

-

-

-

04 Algemeen beheer, bestuur, planning en
dienstverlening
05 Wachtgelden en pensioenen

-

-

-

-

-

-

-

-

06 Statistiek

-

-

-

-

08 Overige bestuur, planning, en
dienstverlening
Totaal

-

-

-

-

-

Kapitaaldienst

2011

2012

2013

2014

01 Bestuurorganen

-

-

-

-

04 Algemeen beheer, bestuur, planning en
dienstverlening
05 Wachtgelden en pensioenen

-

-

-

-

-

-

-

-

06 Statistiek

-

-

-

-

08 Overige bestuur, planning, en
dienstverlening
Totaal

-

-

-

-

-

-

-

-
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Hieronder wordt de begroting per functie toegelicht.
Functie 01 Bestuursorganen
Deze functie heeft betrekking op de personele en materiële lasten ten behoeve
van de Minister.
Functie 04 Algemeen beheer Bestuur, Planning en Dienstverlening
Onder deze functie vallen de volgende zorggebieden:
Zorg voor het binnenlands bestuur en de kwaliteit van het bestuur,
planning en dienstverlening
De strategische doelstellingen op dit terrein zijn:
•

Het ontwikkelen en onderhouden van een lange termijn Masterplan met
een breed maatschappelijk draagvlak;

•

Bijdragen aan de reguliere beleidscyclus en het bewerkstelligen van een
overlegplatform samen met de andere stakeholders die binnen het apparaat
actief zijn op het gebied van beleidsontwikkeling;

•

Het actualiseren en ontwikkelen van een overheidsbreed informatiebeleid
en informatiebeheer;

•

Het

vergroten

van

toegankelijkheid

en

benutting

van

online

overheidsinformatie en diensten;
•

Het bevorderen van de concurrentiepositie van Curaçao door stimuleren
van het gebruik van Informatie en Commmunicatietechnologie (ICT) bij
bedrijven, maatschappelijke organisaties en onder de bevolking en het
verbeteren van de ICT vaardigheden van individuen.

Zorg voor het personeelsbeleid
De strategische doelstellingen zijn:
•

Het rekruteren en behouden van talent dat nodig is zodat het apparaat
geëquipeerd is om haar doelstellingen te behalen; mobiliteit is daarin een
belangrijk thema;

•

Definiëren en (laten) uitvoeren van programma’s die een continue
ontwikkeling van het ambtenarenapparaat bewerkstelligen;

•

Het vanaf 2011 ontwerpen en uitvoeren van meerjarig beleid en
programma’s om een cultuur te bevorderen met hoofdthema’s: een
zakelijke en dienende resultaatgerichte mentaliteit, integriteit, handelen
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vanuit klantgerichtheid, een proactieve houding, daadkrachtig optreden,
empowerment, accountability, een mentaliteit waarin teamwork, motivatie
en leren door ontwikkeling, coaching en begeleiding centraal staan;
•

Het introduceren van moderne structuren en management technieken, met
Performance Management gekoppeld aan het beloningsbeleid als belangrijk
onderdeel te introduceren in 2012.

Zorg voor de publieke zaken
Binnen de Sector publieke dienstverlening zal de nadruk komen te liggen op:
1. Een effectieve dienstverlening naar de samenleving toe.
2.

De verbetering van dekwaliteit van het openbaar bestuur.

Om een meer dienstverlening gerichte overheidsorganisatie te ontwikkelen zal
binnen deze sector een ministerie-breed-programma moeten worden opgezet.
De Minister van dat Ministerie zal de algemene verantwoordelijkheid voor de
kwaliteitbevordering van de dienstverlening binnen de overheid dragen, terwijl
de

andere

Ministers

de

vakinhoudelijke

dienstverlening

gerelateerde

verantwoordelijkheid voor hun desbetreffende Ministeries zullen dragen. De
visie ontwikkeling, coördinatie van de activiteiten met de andere Ministeries en
de continue bewaking van de kwaliteit betreffende de totale dienstverlening
vindt binnen dit Ministerie plaatst.

Zorg voor vergunningen
Curaçao kampt al lange tijd met een enorme bureaucratie, als het om het
verlenen van vergunningen gaat. Een fundamentele ingreep op dit terrein is
nodig, om de dienstverlening aan het publiek drastisch te verbeteren. Dat kan
door het op procesmatige en klantgerichte wijze in ontvangst nemen,
administratief verwerken en doen afwikkelen van vergunningaanvragen opdat
conform vastgestelde normen wordt voorzien in de behoefte van afnemers van
de publieke diensten.
De

grootste

beleidsuitdaging,

binnen

het

beleidsdomein

Publieke

Dienstverlening, behelst de ontwikkeling en gefaseerde implementatie van het
vergunningenloket. Dit vergunningenloket vergt een nauwe samenwerking
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tussen

de

betrokken

vergunningenloket

(front

stakeholders
office)

en

bestaande
anderzijds

uit,
de

enerzijds

vakministeries

het
die

verantwoordelijk zijn voor de behandeling en verwerking van vergunningen
(back office). Een interne stakeholder is de stafafdeling (permanent team)
Organisatie Ontwikkeling die een adviserende rol heeft in het stroomlijnen en
koppelen van de processen tussen front – en back office. Daarnaast zijn er het
bedrijfsleven, de maatschappelijke organisaties en het algemeen publiek die
gebruik zullen maken van het vergunningenloket.
Zorg voor de nationale archieven
De strategische doelstellingen op dit terrein zijn het beheer, behoud en ter
beschikking stellen van de openbare (niet-vernietigbare) archieven van de
overheid die ten dienste staan van het publiek, bestuur, wetenschap en
cultuur. Het Nationaal Archief houdt toezicht op het beheer van de openbaar
te maken (nog te selecteren) overheidsarchieven.
In het eerste jaar van de nieuwe entiteit is er nog sprake van het “scheiden”
van archief met oud briefhoofdpapier en nieuw briefhoofdpapier. Het archief
van de oude entiteiten dienen te worden “afgesloten”, apart van het nieuwe
archief. Maar uitwisseling tussen de eilanden blijft noodzakelijk daar waar het
gaat om de Shared Memory. Deze zal worden gedigitaliseerd. In eerste instantie
zal dat on demand gebeuren. Dat wil zeggen dat wat aangevraagd wordt,
gedigitaliseerd wordt.
Shared Services Organisatie
De Shared Services Organisatie is een nieuw concept binnen de ambtelijke
organisatie.
afhandeling

Het
van

Shared

Services

repeterende,

Organisatie

administratieve

wordt

opgezet

processen,

voor

de

technische

handelingen en logistieke ondersteuning waar efficiëntie-voordelen behaald
kunnen worden door deze processen gezamenlijk voor meerdere ministeries te
verrichten. Het betreft:
1. Personeels- en financiële administratie, waaronder het beheer van de
systemen voor personeeladministratie, begroting- en financiële registratie,
verplichtingen-registratie en salarisadministratie;
2. Information Technology helpdesk voor alle ministeries;
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3. Facilitaire

dienstverlening,

waaronder

schoonmaak,

onderhoud

en

bodediensten;
4. Het uitvoeren van de centrale inkoop processen conform het door het
Ministerie van Financiën vastgestelde beleid;
5. Document

management

(postregistratie,

voortgangscontrole,

dossiervorming, selectie en overdracht).
De Shared Services Organisatie heeft het voortdurend verbeteren van de
servicekwaliteit en het besparen van de kosten als primair doel. De invoering
van het Shared Services Organisatie draagt bij aan:
•

Kostenreductie door schaalvoordelen;

•

Verhogen van de kwaliteit van processen door schaalvoordelen;

•

Beperken van de organisatorische kwetsbaarheid door professioneel risico
management toe te passen op het beheer van kritieke informatie;

•

Verhogen van de professionaliteit en deskundigheid van medewerkers;

•

Verhogen van de effectiviteit door ontlasten van de vakministeries;

•

Een bijdrage leveren aan de verbetering van de interne dienstverlening en
de dienstverlening aan de burgers, bedrijven, instellingen.

De Raad van Advies stelt dat de door de Shared Services Organisatie beoogde
efficiëntievoordelen bestaan uit kostenverlagingen die bij de ministeries
gerealiseerd

kunnen

worden.

Voormelde

raad

merkt

op

dat

deze

kostenverlagingen en dus de efficiëntievoordelen niet zichtbaar zijn gemaakt in
de jaren na 2011 en adviseert de beoogde efficiëntievoordelen alsnog zichtbaar
te maken in de meerjarenbegroting.
De Regering merkt, op dat de trajecten die moeten zorgen voor deze
efficiëntievoordelen nog niet gereed zijn en het als zodanig niet mogelijk is om
in dit stadium de (meerjarige) consequenties mee te nemen in het onderhavige
ontwerp. In de Begroting 2012 zal een aanvang daarmee kunnen worden
gemaakt.
Beleidsinstrumenten
De onderkende wet- en regelgeving van toepassing op de Shared Services
Organisatie zijn:
•

Archieflandsverordening en Archiefbesluit (P.B. 2008, no. 7 en no. 26);
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•
De

Ministeriële Beschikking Digitaal Beheer (P.B. 2008, no. 28).
communicatie

en

informatieverstrekking

met

betrekking

tot

het

beleidsdomein wordt vooral gebruik gemaakt van web-based media, een
intranet waarvan het gehele bestuurlijk- en ambtelijk apparaat gebruik maakt.
Interne en externe stakeholders
De interne stakeholder is het gehele bestuurlijke- en ambtelijke apparaat.
Enerzijds puur voor gebruik van de shared services, anderzijds voor het
uitvoeren

van

inspectie

en

controletaken

door

bijvoorbeeld

Financiële

Accountmanagers en Human Resources-Accountmanagers. De stafafdeling
voor Organisatie Ontwikkeling zal ter bevordering van interne processen en
procedures het takenpakket en de performance van de Shared Services
Organisatie regelmatig evalueren, en is uiteraard ook een afnemer van
gegevens ter analyse van het apparaat.
De belangrijke externe stakeholders zijn de leveranciers, CORE en de Stichting
Overheidsaccountant Bureau. Voor shared services op gebied van Informatie
technologie, facilitair bedrijf en inkoop zullen standaard voorwaarden dan wel
Service Level Agreements worden afgesloten met leveranciers. CORE is in deze
een belangrijke huidige leverancier van ICT diensten en het hosten van
verschillende applicaties. Het regelen van de afspraken in de Service Level
Agreements geschiedt via het Shared Services Organisatie. De Stichting
Overheidsaccountant Bureau speelt vooral een belangrijke rol bij controle van
de financiële processen.
Beleidsuitdagingen
•

Het opzetten en inrichten van de Shared Services Organisatie als een nieuw
en

centraal

punt

voor

het

verlenen

van

administratieve

en

facilitaire/logistieke ondersteuning aan de ambtelijke organisatie is een
beleidsuitdaging op zich.
•

Het volledig verzorgen van web-based ondersteuning aan het bestuurlijk en
ambtelijk apparaat vormt eveneens een beleidsuitdaging. Het inrichten van
de IT helpdesk met een helpdesksysteem en de behorende ITIL-processen
dragen bij aan een adequate inrichting van de helpdesk en een optimale
dienstverlening op het gebied van IT aan de organisatie.
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•

Het verhogen van de focus van ministeries op hun core business, het
verlagen van de kosten, het bewaken van kwaliteit en risicomanagement,
en het bevorderen van efficiënte samenwerking tussen overheidsdiensten
door centraal beheer van repeterende, gezamenlijke administratieve
processen en daarmee samengaande informatiesystemen;

•

Het

definiëren,

meten

en

constant

verbeteren

van

de

interne

dienstverlening door opstellen en naleven van prestatienormen van de
dienstverlening van de Shared Services Organisatie aan de verschillende
ministeries, en het institutionaliseren van terugkoppelingsmechanismen
om de klanttevredenheid te meten;
•

Het definiëren, meten en constant verbeteren van de dienstverlening door
externe leveranciers door opstellen en controleren van prestatienormen van
de dienstverlening door externen;

•

Niet later dan 2011 integreren van administratieve systemen en procedures
welke verschilden tussen het voormalige Land Nederlandse Antillen en het
voormalige

Eilandgebied

Curaçao,

doch

hetzelfde

resultaat

beogen

(personeelsadministratie, post- en archiefsystemen en financiële systemen).

Zorg voor pensioenen
Onder deze zorg wordt de duurtetoeslag verantwoord. De duurtetoeslag dient
ter dekking van:
1. Het pensioenaandeel dat voortvloeit uit dat gedeelte van de indexering van
het ambtenareninkomen dat tot 1994 niet in het salaris werd geïntegreerd
doch in de vorm van een duurtetoeslag werd uitgekeerd en waarover
derhalve geen pensioenpremie is betaald.
2. De indexering van de pensioenuitkering gelijk aan de indexering van de
ambtenarensalarissen.
3. Het differentiaal in de opgebouwde pensioenrechten. De opbouw van
pensioen was vroeger als volgt. Over de eerste 20 jaar werd jaarlijks 2,5%
van het inkomen aan pensioen opgebouwd en over de laatste tien jaar 1
2/3%. Dit komt uit op een totaal pensioeninkomen van 66 2/3 %. Daar
70% wordt uitgekeerd vindt de aanvulling plaats in de vorm van een
duurtetoeslag.
Daarnaast worden de pensioenuitkeringen, inclusief uitkering in verband met
de vervroegde uittreding uit dienst, hieronder verantwoord.
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Zorg voor de statistieken
De kerntaak van het Centraal Bureau voor de Statistiek is het informeren van
de gemeenschap omtrent haar demografische en sociaal-economische situatie
en omtrent het milieu middels statistische informatie. In het onderstaande
overzicht is een samenvatting opgenomen van de statistieken die door het
Centraal Bureau voor de Statistiek worden geproduceerd.
Economische Statistieken
Bureaus

Samenvatting producten

Bedrijven

bedrijfsgegevens w.o.
omzet, kosten,
investeringen e.d.
opinies van
ondernemingen, sector
"bedrijven"
inkomsten en uitgaven
van de overheid, sector
overheid
import en export
gegevens, sector
buitenland
diverse productie
indicatoren per
bedrijfstak
toerisme satelliet in
ontwikkeling
prijsindexcijfers, inflatie
bestedingen en inkomens
van huishoudens

Overheid

Buitenlandse
handel
Korte termijn
indicatoren

Prijzen &
huishoudens

Nationale
rekeningen

nr-rekeningenstelsel,
macrototalen

Voorlopige
Nationale
rekeningen

BBP per sector en
bedrijfstak
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Samenvatting
bronnen
nationale rekeningen
enquete
conjunctuur enquete

periodiciteit
jaarlijks
halfjaarlijks

Jaarrekeningen,
kascijfers en overig

jaarlijks

import, export enquete

jaarlijks

verzameling bij diverse
bedrijven en instanties

jaarlijks

prijswaarneming
diverse bedrijven
budgetonderzoek/
armoedeonderzoek
integratie interne
sectordata plus BNA
data
conjunctuur enquete
plus indicatoren

1 en 2maandelijks
5-jaarlijks
jaarlijks

jaarlijks

Sociaal Demografische Statistieken
Bureaus

Samenvatting producten

Werkgelegenheid

Arbeidsmarktstatistieken:
aanbodzijde
Arbeidsmarktstatistieken:
vraagzijde

Demografie

Bevolkingsaantallen
Bevolkingsprognoses
Migratieaantallen
Overlevingstafels
Diverse indicatoren
Inkomensstatistieken

Inkomen

Criminaliteit en
Rechtspleging

Statistieken over
Criminaliteit en
Rechtspleging

Sociaal Culturele
Statistieken

Onderwijs: aantal
leerlingen/
geslacht/schooltype
Onderwijs: aantal
leerkrachten/schooltype
Onderwijs:
geslaagdencijfers
Onderwijs:
overheidsuitgaven
Overige Sociale
Statistieken:
minimumlonen,
onderstand

Samenvatting
bronnen

periodiciteit

Arbeidskrachten
Onderzoek (AKO)
Administratieve
Bestanden: in
ontwikkeling ( )
Vakature
Onderzoek(VAKO)
Bevolkingsregisters
van de eilanden

Jaarlijks

AKO onderzoek
Administratieve
bestanden: in
ontwikkeling
Administratieve
Bestanden: Politie en
Justitie
SlachtofferEnquete
Scholen,
overheidsdiensten
Overheidsdiensten

Jaarlijks

Jaarlijks

jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks

Overige Bestuur, Planning en Dienstverlening
Onder deze zorg wordt een voorziening getroffen voor het aanzuiveren van het
tekort in het Fonds Ziektekosten Overheidsgepensioneerden en de bijdrage van
de overheid .
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MINISTERIE VAN JUSTITIE
Tot het Ministerie van Justitie behoren de volgende organisatorische
eenheden:
•

Minister van Justitie

•

Kabinet Minister van Justitie

•

Secretaris Generaal Justitie

•

Ministeriële Staf

•

Beleidsorganisatie Justitie

•

Openbaar Ministerie

•

Landsrecherche

•

Opleidingsinstituut RH en VH

•

UO Toelatingsorganisatie

•

UO Politie en Immigratie Curaçao

•

UO Brandweer

•

Kustwacht

•

UO Controle en Bewaking

•

UO Gevangeniswezen en Huis van Bewaring

•

UO Justitiële Jeugdopvang

•

UO Reclassering

•

UO Voogdijraad

•

Gezinsvoogdijinstellingen

•

Vrijwilligerskorps

•

Criminaliteitsbestrijdingsfonds

Missie
Het Ministerie van Justitie draagt zorg voor de rechtsorde, rechtshandhaving,
veiligheid en openbare orde binnen het Land Curaçao.
Het Ministerie van Justitie richt zich primair op:
•

Ontwikkelen van beleid;

•

Concipiëren van justitiële wetgeving;

•

Leveren van een bijdrage aan de kwaliteit van het functioneren van de
ketenpartners in de veiligheidszorg;
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•

Zorgen voor de veiligheid, orde en rust in de Curaçaose samenleving, de
veiligheid van de burgers en iedereen die tijdelijk binnen de grenzen van
het Land Curaçao verblijft.

Beleidsvelden
De belangrijkste beleidsvelden en daaronder ressorterende hoofdtaken van het
Ministerie van Justitie zijn:
01 Bestuursorganen
10 Algemeen beheer Openbare orde en Veiligheid
•

de ontwikkeling, codificatie en wijziging van het burgerlijk recht,

•

strafrecht, bestuursrecht en handelsrecht

•

de zorg voor het beleid inzake de criminaliteitsbestrijding en de

•

burgerlijke veiligheidszorg

11 Rechtswezen
•

de zorg voor voldoende en goede kwaliteit rechtsbijstand

12 Politie
•

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

•

de zorg voor vreemdelingenzaken

•

de zorg voor opleidingen voor de justitiële keten

13 Brandweer en Rampenbestrijding
14 Defensie
15 Overige Beschermende Maatregelen
16 Gevangeniswezen
•

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

vrijheidsbeneming en invrijheidstelling, waaronder gratie en

generaal pardon
17 Opvoedingswezen
•

de zorg voor de justitiële jeugdbescherming

18 Overige Ministerie van Justitie
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Hiervoor zijn de volgende middelen per functie gereserveerd:
Gewone dienst

2011

2012

2013

2014

01 Bestuursorganen
10 Algemeen beheer Openbare orde en
Veiligheid

-

-

-

-

-

-

-

-

11 Rechtswezen

-

-

-

-

12 Politie

-

-

-

-

13 Brandweer en Rampenbestrijding

-

-

-

-

14 Defensie

-

-

-

-

15 Overige Beschermende Maatregelen

-

-

-

-

16 Gevangeniswezen

-

-

-

-

17 Opvoedingswezen

-

-

-

-

3.783.640

270.000

270.000

270.000

3.783.640

270.000

270.000

270.000

18 Overige Ministerie van Justitie
Totaal
Kapitaaldienst

2011

2012

2013

2014

01 Bestuursorganen
10 Algemeen beheer Openbare orde en
Veiligheid

-

-

-

-

-

-

-

-

11 Rechtswezen

-

-

-

-

12 Politie

-

-

-

-

13 Brandweer en Rampenbestrijding

-

-

-

-

14 Defensie

-

-

-

-

15 Overige Beschermende Maatregelen

-

-

-

-

16 Gevangeniswezen

-

-

-

-

17 Opvoedingswezen

-

-

-

-

18 Overige Ministerie van Justitie

-

-

-

-

Totaal

-

-

-

-

Hieronder wordt de begroting per functie toegelicht.
De Raad van Advies is van oordeel dat het Ministerie van Justitie een van de
weinige ministeries is waarvan de accentverschuiving in beleid in voldoende
mate is weergegeven in de memorie van toelichting. Een positief aspect daarbij
vindt voormelde raad het op te zetten integraal overheidsbeleid met betrekking
tot de jeugd, gericht op algehele hervorming van de huidige generatie en het
leggen van een grondslag voor een “gezonde” generatie.
Voormelde raad adviseert de Regering echter de memorie van toelichting te
beperken tot het gewijzigde beleid, hoe de doelstellingen van dat beleid bereikt
moeten worden, met welke middelen en binnen welke termijn, en de diverse
beschrijvende passages in de tekst als mogelijk te beperken.
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De Regering handhaaft de toelichting, onder verwijziging naar haar reactie op
het advies van de Raad van Advies in het inleidende gedeelte.
Functie 01 Bestuursorganen
Deze functie heeft betrekking op de personele en materiële lasten ten behoeve
van de minister.
Functie 10 Algemeen beheer Openbare orde en Veiligheid
Functie

11

Rechtswezen:

zorg

voor

voldoende

en

goede

kwaliteit

rechtsbijstand
Functie 11 Politie
Functie 13 Brandweer en Rampenbestrijding
Functie 14 Defensie
Functie 15 Overige Beschermende Maatregelen
Functie 16

Gevangeniswezen – Beleidsveld: de zorg voor het toezicht

inzake de detentiezorg, het gevangeniswezen, de

vrijheidsbeneming en

invrijheidstelling, waaronder gratie en generaal pardon
Functie 17 Opvoedingswezen - Beleidsveld: de zorg voor de justitiële
jeugdbescherming
Functie 18 Overige Ministerie van Justitie
Gewone dienst

2011

2012

Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal
Kapitaaldienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal

3.783.640

270.000

270.000

270.000

-

-

-

-

3.783.640

2013

270.000

2011

2012
-

270.000

2013
-
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2014

270.000

2014
-

-

1. Beleidsvorming
Het veiligheidsbeleid richt zich op ‘het bevorderen van de rechtszekerheid, door
het scheppen van voorwaarden voor een gelijkwaardige rechtsbescherming en
voor de toegankelijkheid tot het rechtsverkeer’.
Justitie heeft de plicht er voor zorg te dragen dat er omstandigheden worden
geschapen ter bescherming van de veiligheid van de individuele burger en van
de samenleving als geheel.
Het is de uitdaging, de fundamenten in het belang van een goede rechtspleging
en rechtshandhaving verder te verstevigen en aan te scherpen.
Justitie zal zich intensiever gaan leggen op haar kerntaken.
Belangrijk hierbij is dat er goed zicht bestaat op het functioneren van de
justitiële organen en instellingen die, in de realisatie van de justitiële doelen,
in relatief grote zelfstandigheid, de beperkte middelen inzetten of maatregelen
ten uitvoer brengen.
De bedoeling is, dat er informatie wordt verkregen over de kwaliteit van de
uitvoering van de rechtshandhaving en rechtspleging door diensten en
instellingen die daarbij een rol spelen.
2. Een integrerend veiligheidsbeleid binnen de juiste schaal
Het geformuleerde ‘veiligheidsbeleid’ staat in het teken van het regeerakkoord
2010-2014, waarin een weloverwogen pakket van heldere maar vooral
haalbare actiepunten op het terrein van onderwijs en vorming, financiën,
duurzame economische ontwikkeling en sociaal herstel is opgenomen.
Dit beleid is gericht op meer samenhang van initiatieven en de uitvoering
binnen de bestaande middelen en met de aanwezige beheersinstrumenten.
De effectiviteit van het beleid zal niet zo zeer worden beoordeeld aan de hand
van de inspanningen van de diverse uitvoeringsorganisaties (de interne
zingeving) maar vooral aan de hand van de maatschappelijke effecten (externe
zingeving);

de

mate

van

acceptatie

respectievelijk

verwerping

van

de

uitkomsten van het beleid door de verschillende afnemers.
Het justitieel beleid heeft alleen een kans van slagen, als alle betrokken
(beleids)actoren bereid zijn te accepteren dat er ten aanzien van de jeugd een
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voorrangsbeleid zal moeten worden gevoerd; een integraal overheidsbeleid,
gericht op de algehele hervorming van de huidige generatie en het leggen van
een grondslag voor een “gezonde” generatie.
Het Ministerie tracht als zodanig in zijn beleid systematiek en samenhang
(aan) te brengen.
De gedachte gaat uit naar een preventieve en proactieve benadering van de
veiligheid die de repressieve werkwijze zal moeten uitbreiden tot een integrale
methode van aanpak.
Aan het begrip ‘veiligheid’, zal een veel ruimere interpretatie moeten worden
gegeven. Maatschappelijke beveiliging zal meer moeten inhouden dan alleen
criminaliteitsbestrijding en detentie en berechting van gedetineerden.
De

repressieve

(reactieve),

strafrechtelijke,

aanpak

alleen

is

volstrekt

onvoldoende voor een optimale beheersing van de veiligheid.
Het strafrechtelijke instrumentarium mag daarom geenszins als het enige
bestrijdingsmiddel worden beschouwd.
Naast strafverzwaring en andere afschrikkende maatregelen zouden andere
effectieve, ‘niet-punitieve’ methoden tot gedragsverandering moeten worden
overwogen.
In plaats van een pleidooi voor een repressiever (strafrechtelijk) optreden zal er
een nieuwe weg moet worden ingeslagen, door activering van zorginstellingen
in het streven naar een collectieve veiligheid.
Veiligheidsproblemen worden voortaan bij de bron aangepakt.
Het ‘veiligheidsbeleid’ zal gerichte aandacht besteden aan preventie, als
gewenste aanvulling op de traditionele reactieve en repressieve benadering van
de veiligheidszorg.
Tot op heden was de aandacht overwegend gericht op repressie (op de Politie
en het Gevangeniswezen).
Er zal meer aandacht zijn voor de jongeren, door – uiteraard binnen de
mogelijkheden en beperkingen – te voorkomen dat zij in de gevangenis terecht
komen.
Wanneer jongeren in de penitentiaire inrichting belanden, is het meestal veel
te laat.
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Er zal dus een accentverlegging plaats vinden: van een overwegend repressief
gerichte veiligheidszorg naar een meer op preventie gerichte aanpak van de
veiligheid.
Zonder de huidige aandacht voor de politie en het Gevangeniswezen (die nog
overwegend repressief gericht zijn) van de hand te wijzen, zal er een
evenwichtige verdeling moeten zijn, in termen van mensen en financiële
middelen.
Aan de volgende diensten en (overheids- of particuliere) instellingen die in de
preventieve sfeer werkzaam zijn, zal verhoogde aandacht worden besteed: de
Justitiële

Jeugdinrichting

(voorheen

Gouvernements

Opvoedingsgesticht

(GOG)), Voogdijraad, Reclassering, Gezinsvoogdijinstelling en internaten.
Van belang is het om inzicht te krijgen in het persoonlijkheidsprofiel van
‘jeugdige delinquenten’ en de omgevingseigenschappen die aan de toetreding
tot het criminele justitiële circuit debet zijn om daarop tijdig in te spelen.
1.

Heropvoeding, jeugdbescherming en resocialisatie

Het Ministerie van Justitie heeft zich voorgenomen, in deze regeerperiode het
voortouw te nemen om tot duurzame samenwerkingsafspraken te komen
tussen het Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid & Welzijn, het
Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport en het eigen
ministerie, teneinde de mogelijkheden voor opvoedingsondersteuning aan
ouders,

vormingsprogramma’s

en

ontspanningsmogelijkheden

voor

alle

leeftijdsgroepen te vergroten.
Het preventiebeleid zal specifieke aandacht besteden aan de uitbreiding van de
mogelijkheden voor de resocialisatie en rehabilitatie van jeugdigen die in
aanraking zijn gekomen met justitie.
Het op de jeugd gerichte preventiebeleid zal in dit kader onder meer gericht
zijn op:
1) maatregelen ter preventie van alcohol-, drugs- en gokverslaving: informatieen bewustwordingsprogramma’s, met specifieke aandacht voor de jeugd;
2) voortzetting van acties om gokmachines in drank-, horeca- en/of andere
gelegenheden blijvend te verwijderen: importverbod van gokmachines, met
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uitzondering van de gokmachines bestemd voor gokinrichtingen die in het
bezit zijn van een vergunning voor het exploiteren van een casino.
Bij inspanningen ter preventie van jeugdcriminaliteit gelden de volgende
maatregelen:
1)

Introductie bij alle (semi)overheidsinstellingen die jeugd als doelgroep
hebben, van de methode van werken volgens het ‘veiligheidshuis concept’;

2)

Uitbreiding

van

de

reguliere

jeugdzorg

met

methodieken

en

organisatorische modellen binnen de residentiele en ambulante jeugdzorg
om jeugdcriminaliteit te verminderen;
3)

De nazorg (begeleiding) van de jeugdige (delinquenten) nader vorm geven;

4)

In gezamenlijkheid met andere (aanverwante) ministeries, het integraal
bekijken van de sociaaleconomische aspecten voor minderjarigen en de
interventies die hierop gericht moeten zijn;

5)

Het

stimuleren

van

voldoende betaalbare

of

gesubsidieerde

opvangmogelijkheden voor minderjarigen (die in noodsituaties verkeren);
6)

Het bewerkstelligen van de toegang tot de benodigde informatie en
instrumenten voor een betere inning van alimentatiegelden;

7)

Het beschikbaar stellen van menskracht en middelen om een integrale
aanpak

en

gerichte

acties

ter

verandering

van

het

gedrag

van

minderjarigen te bewerkstelligen;
8)

Implementatie van een multidisciplinair overleg binnen de justitiële keten
voor onderlinge afstemming van de werkzaamheden, betreffende de
jeugdige (zowel op het civielrechtelijk als strafrechtelijk gebied).

Ambulante jeugdzorg
Opzetten van de jeugdreclassering, met nadruk op de volgende aspecten:
1) introductie van de HALT-afdoening: een alternatieve buitengerechtelijke
afdoeningmodel voor jeugdigen die minder ernstige strafbare feiten hebben
begaan;
2) opzetten van een centraal Meldpunt voor Kindermishandeling;
3) ontwikkeling van een ‘intensieve traject begeleiding’ voor jeugdigen die vaker
in aanraking zijn gekomen met justitie voor zwaardere delicten, in
samenspraak met politie, ter voorkoming van de negatieve aspecten van
gevangenisstraffen;
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4) waar mogelijk voorkomen van gevangenisstraffen door het opleggen van
taakstraffen en ‘Elektronisch Toezicht’ (ET) met begeleiding door de
jeugdreclassering;
5) ontwikkeling

van

programma’s

voor

de

versterking

van

sociale

vaardigheden, agressiebeheersing en het omgaan met ‘peerpressure’;
6) ontwikkeling

van

programma’s,

gericht

op

versterking

van

de

opvoedingsvaardigheden bij ouders van ‘criminele jongeren’.
Residentiële jeugdzorg
Kwaliteitsverhoging binnen de internaten door:
1) In samenspraak met de Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Welzijn en
Arbeid, optimaliseren van de opvang binnen de internaten, teneinde
jeugdigen met ernstige gedragsproblemen te kunnen begeleiden;
2) Opzetten van een ‘jeugd correctie-instituut’ (jeugdgevangenis), gericht op
heropvoeding, vorming en resocialisatie van de jeugdige die een (ernstig)
delict heeft gepleegd;
3) Exploreren

van

de

mogelijkheid

van

een

residentiële/intramurale

psychiatrische unit, ter behandeling van jeugdigen met een TBsS/PIJmaatregel; Als iemand tussen de 12 en de 18 jaar schuldig is aan een
ernstig misdrijf, kan de rechter de dader als straf naar een jeugdinrichting
sturen. Dit wordt een PIJ-maatregel (Plaatsing In Jeugdinrichting) genoemd.
4) Omvorming van het huidige Gouvernementsopvoedingsgesticht (GOG) tot
een Justitiële Jeugdinrichting met een gesloten regiem.
Tenslotte zal binnen de justitiële keten speciale aandacht moeten zijn voor
jeugdigen, door:
1) binnen het Korps Politie Curaçao jeugdagenten aan te stellen;
2) in de procesgang (aanhouding, voorgeleiding, vervolging en berechting)
aanpassingen aan te brengen voor een jeugdspecifieke benadering.
2.

Rechtshandhaving, handhaving openbare orde en veiligheid

De hoofdtaak van de politie (in algemene zin) is drieledig: opsporing en
voorkoming van strafbare feiten als onderdeel van de strafrechtelijke
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handhaving van de rechtsorde, de handhaving van de openbare orde en de
hulpverlening.
De

daadwerkelijke

handhaving

van

de

rechtsorde

heeft

twee

hoofdbestanddelen: de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en de
bestuurlijke handhaving die steeds wordt aangeduid als de handhaving van de
openbare orde.
Binnen de opsporing en handhaving van de openbare orde worden de volgende
hoofdprocessen onderscheiden:
1) Wijkzorg (zichtbaarheid: herkenbaarheid en aanspreekbaarheid);
2) Noodhulp;
3) Intake (Serviceverlening/dienstbaarheid);
4) Opsporing;
5) Vreemdelingenzorg.
Deze hoofdprocessen zijn geïdentificeerd rondom de vijf (politiële) kerntaken:
criminaliteit, verkeer, openbare orde, bijzondere wetten en maatschappelijk
zorg.
Kwaliteitszorg, informatiegestuurde veiligheidszorg, gebiedsgebonden ‘politie’,
doelmatig ingerichte intake en noodhulpfunctie, probleemgerichte aanpak,
opsporing, slachtofferzorg, bedrijfsvoering en ondersteuning zijn hierbij
leidende beginselen.
Zelfbeheer en Resultaat-verantwoordelijkheid’ (Z&R) zijn managementprincipes
die in de nieuwe organisatie opgeld doen.
De in het Regeerakkoord 2010–2014 verwoorde strategische beleidsdoelen en
de door de Ministerie van Justitie daarvan afgeleide beleidskaders laten zich
als volgt vertalen:
1.

Preventie (in de ruimste zin des woords);

2.

Orde, respect, discipline en vertrouwen;

3.

Klantgerichtheid;

4.

Zichtbaarheid (toegankelijkheid en bereikbaarheid);

5.

Onderhouden van nauw contact met de burger;

6.

Integrale veiligheidszorg;

7.

Verlaging verkeersongelukken;
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8.

Resocialisatie en rehabilitatie (nadruk op jeugd);

9.

Synchronisatie LTU met andere beleidsterreinen;

10.

Bestrijding

grensoverschrijdende

criminaliteit

(waaronder

mensensmokkel en -handel.
2.1

Strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde

Het

veiligheidsbeleid

veronderstelt

een

geïntegreerde

inspanning

en

gezamenlijke inzet van de kwaliteit en expertise van alle - elkaar versterkende
opsporingsdiensten - die zouden moeten bijdragen aan de verhoging van de
effectiviteit, efficiency en kwaliteit van de veiligheidszorg.
Het terugdringen van de misdaad moet niet alleen worden voorgesteld als een
kwestie van goede beleids- c.q. managementinspanning, doch vooral van goede
operationele activiteiten op het juiste niveau.

Het gaat in het bijzonder om de volgende veelvoorkomende verschijnselen die
op grond van de frequentie (en/of de ernst) waarmee zij zich in de samenleving
manifesteren, de grenzen van het toelaatbare – de menselijke tolerantie –
hebben overschreden en benoemd zijn tot probleemgebieden:
1)

bedreigingen, (zware) mishandelingen (al dan niet met een wapen) en
andere

vormen

van

geweld,

diefstal

met

geweldpleging

(atrako),

autocriminaliteit (diefstal en joyriding), woning- en bedrijfsinbraken en
overtreding

van

de

Vreemdelingen-

en

(Vuur)wapenwet

(illegale

vreemdelingen en illegaal vuurwapenbezit);
2)

de meer ernstige vormen van criminaliteit die bovendien – bij de
bestrijding – een bepaalde specialisme vereisen: lokale drugsmisdrijven,
zedendelicten,

(gewapende)

roofovervallen,

doodslag,

moordzaken

(liquidaties) en illegale wapenhandel.
2.2

Handhaving openbare orde

Tot de openbare ordehandhaving behoort, de zorg voor de – naar tijd en plaats
veranderlijke - ordelijke gang van zaken op de openbare wegen, in de
woonbuurten en ander publieke plaatsen enerzijds en de bescherming van
persoon en goed (orde en veiligheid) anderzijds.
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Het gaat aldus om: (1) de reactie op orde verstorende activiteiten, (2)
preventieve surveillance in de omgeving van de benoemde hotspots, risicovolle
gebieden (gericht op het voorkomen van roofovervallen, woninginbraken,
autodiefstallen e.d.), (3) preventief toezicht en interventie bij inbreuk op de
openbare orde, (4) horeca- en recreatie-overlast (al dan niet door de jeugd
veroorzaakt) en (5) verhoging van de zichtbaarheid.
Deze orde moet worden gehandhaafd, door daadwerkelijk optreden tegen
ordeverstoringen.
Aanwezigheid van de politie in de straten of buurten zal de samenleving een
duurzaam hernieuwd gevoel van veiligheid en vertrouwen moeten geven, om
weer mee te willen werken aan het signaleren van misstanden.
2.3

De noodhulpfunctie

Bij ‘noodhulp’ gaat het op de eerste plaats om meldingen die een spoedeisend
karakter hebben en waarbij er sprake is van een of meerdere van
onderstaande kenmerken: levensbedreigende situaties, gevaar voor escalatie,
afhankelijkheid en hulpeloosheid.
Het gaat tevens om assistentieverzoeken, waarop, gelet op ernst, omvang en/of
invloed op de omgeving, onmiddellijk moet worden gereageerd (branden,
overvallen, geweld, inbraak, diefstal, dronkenrijders, ongevallen waarbij
mensen (ernstig) letsels hebben opgelopen).
Belangrijke elementen hierbij zijn: (1) een levensbedreigende situatie, (2)
ernstige aantasting van de rechtsorde, waarbij onmiddellijk optreden is
geboden en (3) bedreiging van de lichamelijke integriteit van personen waarbij
niet onmiddellijk ingrijpen zou kunnen leiden tot ernstige escalatie van de
situatie.
Kortom acute situaties waarbij het optreden van politie geboden is.
Het proces noodhulp heeft niet alleen een verbinding met andere processen,
maar is veelal zelfs essentieel voor de kwaliteit van alle andere processen zoals
handhaving (en toezicht).
Vanuit het belang om adequaat en snel te reageren op een noodhulpvraag,
vanuit het publiek is de zaak om de noodhulp te normeren en te monitoren.
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Door middel van een integrale aanpak zal een bijdrage moeten worden geleverd
aan de verbetering van veiligheid en leefbaarheid, door:
1) Preventie, waaronder begrepen: preventieve surveillance in de omgeving van
de zogeheten hotspots en risicovolle wijken (gericht op het voorkomen van
roofovervallen, woninginbraken, (auto)diefstallen e.d.);
2) Verhoging van de zichtbaarheid;
3) Het participeren in overlegstructuren en netwerken;
4) Bevordering van de zelfredzaamheid bij de burger;
5) Zorg voor een adequate, kwalitatieve, eerstelijns hulpverlening (intake,
opvang,

opname

van

aangifte,

assistentieverlening

en

ongevallenbehandeling) en indien noodzakelijk zorgen voor aansluiting op
professionele (hulpverlenings)instanties.
Gecoördineerde samenwerking tussen Politie en Servisio di Kontròl i Seguridat
(SKS)
Een gemeenschappelijk veiligheidsbeleid veronderstelt een evenwichtige en
inzichtelijke prioriteitsstelling en – in het verlengde daarvan – afstemming van
de (re)allocatie van mensen en middelen op de gestelde prioriteiten.
De

daadkracht

van

een

gemeenschappelijk

veiligheidsbeleid

is

sterk

afhankelijk van de toewijzing van duidelijke verantwoordelijkheden voor het
uitvoeren van het beleid.
In het huidige veiligheidsbeleid is er sprake van versnippering en van
onvoldoende op elkaar afgestemde veiligheidstaken.
De (on)veiligheidsproblematiek en het instrumentarium ter beheersing van de
onveiligheid vragen om een meer integrale benadering.
Het veiligheidsbeleid zal zoveel mogelijk een gezamenlijke opgave moeten zijn.
Op dit moment verzanden veel goede initiatieven met betrekking tot de orde en
veiligheid in het krachtenveld van tegengestelde (tegenstrijdige) belangen.
In de huidige versnippering van opsporingsinstanties ligt het risico verscholen
van concurrentie in plaats van samenwerking tussen deze instanties.
In gemeen overleg tussen politie en SKS zullen de twee uitvoeringsorganisaties
moeten komen tot een samenwerkingsprotocol ten aanzien van de handhaving
van de openbare ordehandhaving, verkeerstoezicht en de noodhulpverlening.
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Informatie Gestuurde Politie (IGP)
Informatie Gestuurde Politie (IGP) vormt een belangrijk uitgangspunt voor de
inrichting van de veiligheidszorg.
In de kern komt het ‘IGP-concept’ erop neer dat de informatie vanuit allerlei
bronnen binnen en buiten de politie, landelijk en boven landelijk, optimaal
wordt gegenereerd en gebruikt om te komen tot - sturing op - de meest
effectieve

bestrijding

van

criminaliteit

en

realisatie

van

veiligheid

en

leefbaarheid in de samenleving.
Het informatieproces wordt binnen de politie zodanig ingericht dat het voorziet
in het bepalen van de operationele informatiebehoefte en het vervolgens
verzamelen, verwerken, veredelen, analyseren, coördineren en verstrekken van
informatie.
Gebiedsgebonden werken
Het gebiedsgebonden werken vormt de basis van de politiële taakuitvoering.
De politie moet weten wat er leeft en zich afspeelt in haar zorggebied; zij moet
daarvoor zichtbaar en herkenbaar aanwezig zijn en handelend optreden waar
nodig.
Naast veiligheid is vertrouwen een van de belangrijke kernwaarden.
Vertrouwen in de politie is van invloed op de subjectieve veiligheidsbeleving
van burgers.
Buurtregisseur
De

buurtregisseur

is

de

gezichtsbepalende

persoon

in

de

wijk;

hij

vertegenwoordigt de politie in zijn werkgebied.
Hij vervult een signalerende rol in de richting van interne en externe partners.
Op operationeel niveau overlegt hij met verschillende relevante instanties en
buurtbewoners over de aanpak van (veiligheids)problemen.
Informatiegestuurd

verricht

de

buurtregisseur

samen

met

andere

medewerkers preventieve, proactieve en repressieve werkzaamheden.
De buurtregisseur is verder aanspreekbaar voor de totale politiezorg in het aan
hem toegewezen gebied.
De wijkzorg kent daarnaast een vaste kern van medewerkers met het
taakaccent ‘jeugd’.
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Deze jeugdagent wordt ingezet op tijden en plaatsen waar veel jeugd wordt
verwacht.
Verkeerstoezicht
Gerichte

aandacht

zal

worden

besteed

aan

de

handhaving

van

de

verkeersregels en de toepassing van sancties bij overtredingen.
De ‘verkeershandhaving’ zal doeltreffender en doelmatiger worden aangepakt
op

de

vijf

speerpunten:

helmdracht,

gordeldracht,

roodlichtnegatie,

alcoholgebruik en snelheid.
Verkeersacties zullen, in het bijzonder, gericht zijn op:
1) verkeersoverlast, veroorzaakt door motorfietsen en ‘scooters’;
2) de aanpak van onveilige verkeerssituaties;
3) verbaliserend optreden tegen verkeersgevaarlijke gedragingen;
Controleacties in het verkeer zullen – door een corrigerend en verbaliserend
politieoptreden – in de mentaliteit van de weggebruikers een omslag teweeg
moeten brengen.
2.3

Toelating en verblijf

Het illegale vreemdelingenverkeer neemt – wegens gebrek aan afdoende
controle – hand over hand toe.
De reguliere politie en de Kustwacht (Nederlandse Antillen & Aruba) snappen
uiteraard slechts een deel van de illegalen die het land binnenkomen en is
niettegenstaande alle inspanningen chronisch onderbemand en nog steeds te
weinig uitgerust om aan deze problematiek op afdoende wijze het hoofd te
bieden.
De controle en het toezicht op illegalen zal worden geïntensiveerd, teneinde
mogelijke mensenhandel en mensensmokkel te voorkomen.
Ten aanzien van de toelating van vreemdelingen wordt een restrictief beleid
gevoerd, hetgeen in feite inhoudt dat de toelating tot het land Curaçao op
limitatieve gronden kan worden verleend.
Een buitenlander mag het land Curaçao alleen voor langer verblijf binnen, als
er sprake is van een wezenlijk lokaal belang, in verband met verplichtingen die
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voortvloeien uit verdragen, dan wel klemmende redenen van humanitaire aard
(gezinshereniging valt terecht onder deze laatste noemer).
Naar gelang de verblijfsduur van de vreemdeling toeneemt, wordt zijn
verblijfsrechterlijke positie versterkt.
De

beschikking

over

voldoende

middelen

van

bestaan

(een

tewerkstellingsvergunning) om in het eigen onderhoud en dat van de
gezinsleden enerzijds en een geldige ziekteverzekering zullen de normen
moeten zijn om positief te staan tegenover de afgifte van verblijfs- en
tewerkstellingsvergunningen.
Ten aanzien van de volgende categorieën zal er een meer stringent beleid
moeten gelden:
a) stagiaires die onder allerlei oneigenlijke gronden om toelating verzoeken;
b) on- en laaggeschoolde arbeidskrachten;
c) vreemdelingen

die

om

toelating

wegens

gezinshereniging

en/of

gezinsvorming verzoeken.
Slechts die disciplines die niet op de lokale arbeidsmarkt voor handen zijn,
kunnen worden toegelaten.
Tegen werkgevers die willens en wetens illegalen in dienst nemen zal
onvoorwaardelijk verbaliserend moeten worden opgetreden.
2.4

Executie, detentie en resocialisatie van gedetineerden

De detentie wordt geacht verdergaande doelen te hebben dan louter het
straffen van een delinquent en het (tijdelijk) beschermen van de gemeenschap.
Intramurale zorg
Tijdens zijn verblijf in de inrichting dient de gedetineerde – door middel van
een gestructureerd detentie- en resocialisatieprogramma – dusdanig te worden
geconditioneerd, dat hij zich, bij zijn terugkeer in de maatschappij nuttig kan
maken voor de samenleving en met gemak aan het dagelijkse sociaal
maatschappelijk proces kan participeren.
Basisuitgangspunten bij het realiseren van deze doelen zijn:
1) beheersbaarheid en veiligheid van de penitentiaire inrichting;
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2) leefbaarheid voor de gedetineerden binnen de inrichting;
3) resocialisatie en rehabilitatie van de gedetineerden.
Een

resocialisatietraject

aangeleerd

en

waarbij

waarin

de

rekening

gedetineerde
wordt

nieuw

gehouden

gedrag

met

de

wordt
sociaal-

maatschappelijke omstandigheden van de gedetineerde is imperatief.
Een geslaagd resocialisatietraject vermindert de kans op recidive.
Resocialisatie

verdient

ook

om

een

andere

reden

de

aandacht: elke

gedetineerde verdient een nieuwe kans om zich te ontwikkelen tot een
rechtschapen burger.
Ervan uitgaande dat het resocialisatieproces moet leiden tot het (bereiken van)
welzijn van de gedetineerden, hun familieleden en de gemeenschap in het
algemeen, dienen de houding en het gedrag van de gedetineerden dusdanig te
worden beïnvloed dat bij terugkeer in de maatschappij er sprake zal zijn van
een (zichtbare) positieve mentaliteitsombuiging.
Rekening houdende met het daderprofiel – vrij jonge delinquenten, met een
laag opleidingsniveau, die betrekkelijk korte straffen moeten uitzitten en
zodoende binnen afzienbare tijd weer in de samenleving terugkeren – zal de
inrichting er voor moeten waken dat gedetineerden bij hun ontslag, met een
betere ‘bagage’ de toekomst tegemoet gaan.
Daarom dient er verder te worden gezorgd voor een gepast onderwijs- en
vormingstraject, waardoor de gedetineerden na detentie, gemakkelijk kunnen
doorstromen naar de arbeidsmarkt of het (voortgezette) onderwijs.
De inrichting zal er voor moeten zorgdragen dat aan de gedetineerde een zo
ruim mogelijke toegang wordt verleend tot het geheel van vormingsactiviteiten
die ter beschikking worden gesteld met het oog op zijn persoonlijke
ontplooiing, op het zinvol doorbrengen van zijn detentietijd, en op het behoud
of de verbetering van vooruitzichten op een kansrijke re-integratie in de
samenleving.
Beleidsobjectieven
De afspraken bevatten bovendien voorstellen met betrekking tot activiteiten
waaraan de gedetineerde zal moeten deelnemen, zoals:
1) in het kader van de strafuitvoering beschikbare of beschikbaar te stellen
arbeid;
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2) onderwijs- of vormingsprogramma's, opleidings- of omscholingsactiviteiten
en andere activiteiten die op re-integratie gericht zijn;
3) aan

de

gedetineerden

aldus

faciliteiten

bieden

zoals

een

zinvolle

dagbesteding, onderwijs, alfabetisering, (voortgezette) beroepsopleiding,
sociaal-culturele vorming en sociale vaardigheidstraining, creatieve en
culturele activiteiten, lichamelijke opvoeding, voldoende niveau van zorg,
geestelijke verzorging, recreatiemogelijkheden en de gelegenheid tot het
onderhouden van sociale contacten met familieleden en relaties buiten de
inrichting;
4) psychosociale begeleidingsprogramma's of medische of psychologische
behandelingsprogramma's.
Persoonlijke vorming, ontwikkeling van een gevoel van eigen waarde, opleiding
en

vorming, arbeidstraining

en bevordering

van

zelfdiscipline

kunnen

bijdragen aan een succesvolle re-integratie.

Beleidsinstrumenten
1) Herziening van huisregels binnen de inrichting;
2) Screening

(volgens

internationale

normen)

van

de

gedetineerde

bij

binnenkomst, op gezondheidsrisico’s, het vereiste beveiligingsniveau, het
risico

voor

persoonlijke

medegedetineerden,
en

zorgbehoeften

zelfdestructief

gedrag

(administratieve-,

en

de

educatieve-,

directe
psycho-

medische en zorgintake;
3) Herziening penitentiair programma (onder meer bedoeld, de overgang van
detentie naar de vrije maatschappij voor te bereiden en een geleidelijke
opstap te maken van detentie naar terugkeer in de samenleving, waarbij
gedetineerden de mogelijkheid wordt geboden, het laatste gedeelte van hun
straf niet als celstraf, maar buiten de inrichting door te brengen);
4) Differentiatie (opdeling in regimes, afhankelijk van de persoonlijkheid van
de

cliënt, zijn gedrag of

gezondheidstoestand,

de

andere

aard

van

persoonlijke
het

omstandigheden, zijn

gepleegde

delict

en/of

veronderstelde veiligheids-, beheersbaarheids- en welzijnsrisico’s);
5) Voldoende toegang tot de medische, geestelijke, en psychosociale zorg;
6) Continuering van het project ‘Sociale Vormingsplicht’.
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de

Extramurale zorg
Voor de Reclassering is hierbij een belangrijke rol weggelegd.
Door middel van resocialisatie en rehabilitatie trajecten en de begeleiding en
aansturing van van ex-gedetineerden worden deze op hun herintegratie in de
samenleving voorbereid.
Dit doet de Reclassering in samenwerking met verschillende instanties zoals
het Gevangeniswezen, de Dienst Werk en Inkomen en de Fundashon Kas
Popular (FKP) waarmede samenwerkingsprotocollen gesloten zijn.
Ook familieleden van de gedetineerden worden tijdens het traject intensief bij
betrokken.
Beleidsobjectieven
Aandacht zal moeten worden besteed aan:
1) de verdere uitbouw van de extramurale zorg, door aan de daarvoor in
aanmerking komende gedetineerden extramurale programma’s aan te
bieden (zoals verlof met toepassing van Elektronisch Toezicht);
2) introductie

van

een

arbeidstoeleidingstraject,

gekoppeld

aan

detentiefasering;
3) Het doel hiervan is de gedetineerde voor het einde van zijn straf zicht te
bieden op een vaste baan;
4) de opbouw, door de Reclassering, van een sociaal netwerk (relatie) voor de
gedetineerde, met het oog op het welslagen van de re-integratie in de
samenleving.
3.

Middelentoewijzing

Teneinde haar geprioriteerde (beleids)doelen te kunnen realiseren, zal het
Ministerie gebruik maken van de volgenden financiële middelen.
1) De reguliere begroting
Tijdens een presentatie aan de diverse uitvoeringsdiensten, op 7 januari
laatstleden, heeft het Ministerie van Financiën duidelijk laten blijken dat de
diensten in beginsel niet op enige verhoging van de reguliere begroting mogen
rekeningen.
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Tijdens het begrotingsjaar 2011 zullen de diensten moeten functioneren
binnen de via de reguliere begroting gegeven begrotingsruimte.
2) Suppletoire begroting
De zo verwachte ‘suppletoire begroting’ zal helaas geen soelaas bieden.
De mogelijkheden voor extra fondsen zijn zeer beperkt (of haast uitgesloten).
De ‘suppletoire begroting’ betekent in feite geen verhoging van de middelen,
maar slechts een reallocatie van de reeds beschikbare middelen.
Het

Ministerie

zal,

samen

met

haar

diensten

de

fondsen

moeten

herstructureren (her prioriteren) tussen de diverse categorieën.
3) Criminaliteitsfonds
De Stichting Overheidsaccountantsbureau (SOAB) werd benaderd met het
verzoek

een

nieuw

concept

te

presenteren

voor

het

beheer

van

de

Criminaliteitsfonds.
De in het verleden door de SOAB voorgestelde procedures zullen in het
concept worden verwerkt.
De

beschikbare

fondsen

zullen

in

beginsel

worden

aangewend

ter

ondersteuning van zorginstellingen die zich met (het welzijn van) de jeugd
bezig houden (zoals de Voogdijraad, Reclassering, Gezinsvoogdijinstelling,
Slachtofferhulp en internaten).
Er zal een commissie worden benoemd die de minister zal moeten adviseren
over subsidieverzoeken.
4) Fondsen, bestemd voor de uitvoering van de diverse plannen van aanpak
Binnen het ministerie zijn middelen opgenomen voor de realisering van een
aantal plannen van aanpak in het kader van de consensus Rijkswetten. De
volgende Rijkswetten zijn van toepassing:
1. Rijkswet van 7 juli 2010, houdende regeling van de inrichting, de
organisatie, het gezag en het beheer van de politie van Curaçao, van Sint
Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de onderlinge
samenwerking tussen de politie van Curaçao, van Sint Maarten en van
Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Rijkswet politie van Curaçao, van Sint
Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba)
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2. Rijkswet van 7 juli 2010 tot regeling van de inrichting, de organisatie en
het beheer van de openbare ministeries van Curaçao, van Sint Maarten en
van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de samenwerking daartussen
(Rijkswet openbare ministeries van Curaçao, van Sint Maarten en van
Bonaire, Sint Eustatius en Saba)
3. Rijkswet van 7 juli 2010, houdende regeling van taken en bevoegdheden
van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint
Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Rijkswet
Gemeenschappelijk Hof van Justitie)
4. Rijkswet van 7 juli 2010 tot regeling van de instelling, taken en
bevoegdheden van de Raad voor de rechtshandhaving van Curaçao, van
Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Rijkswet Raad voor
de rechtshandhaving)
5. Besluit van 24 juli 2010, houdende tijdelijke voorzieningen voor de
samenwerking bij en de waarborging van de uitvoering van de plannen van
aanpak door de landen Curaçao en Sint Maarten (Samenwerkingsregeling
waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten)

De uitvoering van de implementatieplannen wordt gemonitord door een
gemengde Voortgangscommissie.
Elk kwartaal zal aan deze commissie moeten worden gerapporteerd over de
voortgang.
De plannen hebben in beginsel een doorlooptijd van twee (2) tot drie (3) jaar.
Waar mogelijk zal worden getracht, in de uitvoering bij te stellen zodat eerder
aan de gestelde voorwaarden kan worden voldaan.
Dit is niet zozeer een kwestie van financiële middelen – deze zijn beschikbaar
voor uitvoering van de plannen – maar eerder een kwestie van het tijdig
kunnen

aantrekken

van

gekwalificeerd

absorptiemogelijkheden van de bestaande organisaties.
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personeel

en

de

Het betreft in de eerste plaats een plan voor Korps Politie Curaçao, waar voor
2011 additioneel structureel fls. 6.5 miljoen (exclusief overheveling budget
CPD) in de begroting is opgenomen.
De voor de realisering van de voor dit plan benodigde investeringen, naar
reden van fls. 5.2 miljoen zijn gelden die uit de BRK-middelen zijn
gereserveerd.
De tweede dienst die onder de werking van de AMvRB valt betreft de
penitentiaire inrichting.
Hiervoor is op de begroting 2011 een bedrag van fls. 1.7 miljoen opgenomen.
Voor de benodigde investeringen ter grootte van fls. 8.3 miljoen is ook in dit
geval gebruik gemaakt van de BRK-middelen.
Overigens zullen ter uitvoering van beide plannen ook in 2012 nog extra
structurele

middelen

op

de

begroting

moeten

worden

opgenomen

(respectievelijk fls. 2.5 miljoen (voor het KPC en fls. 0.5 miljoen voor de
gevangenis).
Daarnaast zijn er plannen van aanpak gemaakt voor de overige onderdelen
van de justitiële keten:
1) Gemeenschappelijk Hof van Justitie;
2) Openbaar Ministerie;
3) Raad voor de Rechtshandhaving;
4) Gemeenschappelijke Voorziening Politie;
5) Landsrecherche;
6) Nieuwe Toelatingsorganisatie.
Deze plannen moeten in 2011 nader geconcretiseerd worden.
Vooralsnog

zijn

er

op

basis

van

de

‘concept

plannen’

geldmiddelen

gereserveerd via een structurele stelpost bij het Ministerie van Financiën (fls.
10 miljoen en een investeringsraming van fls. 8 miljoen, vanuit de BRKmiddelen).
Zodra een plan van aanpak geconcretiseerd is zullen de beschikbare
geldmiddelen via een wijziging van de begroting worden toegekend aan het
desbetreffende onderdeel.
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Het is de planning dat dit allemaal binnen het begrotingsjaar 2011 wordt
gerealiseerd.
Geconcludeerd kan worden dat voor het Ministerie van Justitie in ruime mate
extra geldmiddelen zijn toegekend (fls. 21 miljoen structureel en fls. 22 miljoen
aan investeringen) waardoor er in financiële zin geen belemmeringen zijn om
alle plannen tot uitvoering te brengen.
Tenslotte de afzonderlijk behandelde investering in de nieuwbouw van de
jeugdinrichting waarvoor fls. 7 miljoen is gereserveerd.
Het jaar 2011 wordt samenvattend een intensief jaar voor Justitie, waarbij de
aandacht bericht is op de realisatie van de geprioriteerde doelen met de
beschikbaar gestelde gelden.
4.

Positie binnen het koninkrijk

In de laatste ‘vierpartijen overleg’ tussen de koninkrijkspartners (Aruba, Sint
Maarten, Nederland en Curaçao) zijn wij gekomen tot een aantal resoluties, die
de wens weergeeft om gezamenlijk te komen tot een hechtere banden en
samenwerkingsverbanden om als zodanig een veel hogere veiligheidsgraad te
kunnen garanderen binnen de diverse gemeenschappen.
Curaçao zal geleidelijk aan moeten tonen dat hij in staat is zijn zaken zelf te
regelen.
Concrete acties zullen alle twijfels moeten weghalen en bewijzen Curaçao het
aan kan.
Wij zullen hard moeten werken om op een bepaald moment op eigen benen te
kunnen staan.
Op deze wijze zullen alle consensus rijkswetten overbodig zijn (worden).
5.

Definiëring van projecten die dit jaar prioriteit genieten

Het ministerie kreeg de opdracht mee, de beleidsvoornemens die in het
begrotingsjaar

2011

prioriteit

genieten

–

rekening

beschikbare fondsen - in projectvorm aan te geven.
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houdende

met

de

De projecten zouden een weerspiegeling moeten zijn van de in het
regeerakkoord 2010-2014 geformuleerde strategische beleidsdoelen alsmede
de door de minister gegeven beleidskaders.
Deze projecten werden uiteindelijk verdeeld in twee categorieën:
1) Projecten

ter

verbetering

en

verdere

controle

op

kwaliteit

van

de

dienstverlening (met inbegrip van de kwaliteit van de wetgeving);
2) Projecten gericht op de integrale veiligheidszorg, met nadruk op de jeugd.
In nauw overleg met de diverse uitvoeringsdiensten werden de volgende
projecten gekozen en geëxpliciteerd.

kwaliteitszorg
I
1.
2.
3.

Ministeriële Beleidsorganisatie
Kwaliteitszorg binnen de justitiële keten
Voorrangsbeleid ten aanzien van de jeugd
Garant staan voor de kwaliteit van de wetgeving

integrale Veiligheidszorg
II
1.
2.
3.
4.
5.

Sector Rechtshandhaving
Criminaliteitspreventie (in het bijzonder onder de jeugd)
Uitbreiding jeugdzorg door middel van de ambulante zorg
Aanpassing Residentiële jeugdzorg, naar behoefte
Mensenhandel en mensensmokkel
Implementatieplan penitentiaire inrichting/ verbetering
detentiekwaliteit
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III Sector openbare orde en veiligheid
1.
2.
3.
4.

Verhoging veiligheidsgevoel binnen de wijken
Gerichte aandacht voor de jeugd
Integraal veiligheidsbeleid binnen de wijken
Reorganisatie bestrijding calamiteit

Het College financieel toezicht vermeldt verder dat de toelichting bij het
Ministerie van Justitie informatief is, maar grotendeels een kopie van de
ontwerpbegroting. Daardoor is het volgens het College financieel toezicht niet
duidelijk waartoe de extra fondsen voor de stichting Brasami en de stichting
Beveiliging moeten dienen.
De Regering verwijst in dit verband naar de algemene reactie in het inleidend
gedeelte. Verder merkt de Regering op dat eerstgenoemde ophoging bedoeld is
ter dekking van de subsidie van de stichting Brasami die actief is op het
terrein van drugsverslaafden. De bedoeling was deze lasten ten laste van het
Fonds Algemene Verzekering Bijzondere Ziektekosten te dekken. Maar omdat
dit nog niet wettelijk is geregeld, worden de budgetten hiervoor in het
onderhavige ontwerp opgenomen.
De ophoging van het budget voor de stichting Beveiliging, heeft niet het
karakter van een beleidsintensivering in 2011, doch eerder tot doel het budget
aan te doen sluiten op de feitelijke situatie eind 2010.
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MINISTERIE VAN VERKEER, VERVOER EN RUIMTELIJKE PLANNING

Tot het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning behoren
de volgende organisatorische eenheden:
•

Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning

•

Kabinet Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning

•

Secretaris Generaal Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning

•

Ministeriële Staf

•

Beleidsorganisatie Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning

•

UO Openbare Werken

•

Wegen, Straten en Pleinen

•

UO Verkeer en Vervoer

•

Autobusdienst

•

Luchthaven

•

UO Meteorologische Dienst

•

Reiniging

•

Rioleringen

•

Zuiveringsinstallaties

•

Waterafvoeren

•

UO Ruimtelijke Ordening en Planning

•

UO Domeinbeheer

•

Onbebouwde Eigendommen

•

Overige Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning

Missie
Het ministerie draagt zorg voor een duurzame ontwikkeling van verkeer,
vervoer en ruimtelijke planning, waarbij “volledig”, “veilig” en “schoon” centraal
staan.

Het

ministerie

is

een

organisatie

waarbinnen

vernieuwende

instrumenten worden gebruikt om het land leefbaar en bereikbaar te houden.
Ten einde te bewerkstelligen dat er op een duurzame wijze de leefbaarheid en
de ontsluiting van het eiland vorm krijgt.
De missie gaat in het bijzonder in op de volgende kernpunten:
•

Betrouwbare (inter)nationale verbindingen;
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•

Betrouwbare

bescherming

van

de

samenleving

tegen

gevaarlijke

weersomstandigheden;
•

Duurzame ontwikkeling en een continu streven naar een optimale
benutting van de ruimte en inrichting ervan met infrastructuur en een
adequate (volks)huisvesting;

•

Bijdragen aan het concipiëren van (inter)nationale wet- en regelgeving
alsook het handhaven hiervan.

Beleidsuitdagingen en strategische doelstellingen
Het ministerie bestaat uit twee sectoren:
1. Verkeer & Vervoer
2. Infrastructuur & Ruimtelijke Planning.
De sector Verkeer & Vervoer concentreert zich met name op de bereikbaarheid
van en op het eiland, op een veilige en effectieve wijze, via de lucht-, zeehaven
en op de grond. Het faciliteren van optimaal openbaar vervoer is ook een
kernactiviteit in deze sector. De macro-economische invloed van efficiënte
verbindingen van/naar en op het eiland is enorm en beïnvloedt alle
economische sectoren van het eiland. De internationale regelgeving op zowel
lucht- als zeetransport zal ook in de toekomst voortgaan met het stellen van
randvoorwaarden aan de diverse wijzen van transport. Daarnaast zal deze
sector zich concentreren op de bescherming van de hele samenleving, inclusief
materiele goederen, tegen maatschappij ontwrichtende weersituaties en andere
geofysische omstandigheden. Deze sector kenmerkt zich door een grote mate
van internationale wet- en

regelgeving waar de sector zich aan dient te

houden.
De sector Infrastructuur & Ruimtelijke Planning houdt zich met name bezig
met de (veilige) bereikbaarheid van de diverse woon- en werkgebieden op het
eiland, het voorzien in de behoefte aan betaalbare bouwgrond en met een
rechtvaardige, ruimtelijke indeling van het eiland in diverse bestemmingen
waaronder ook “groengebieden”. Ook deze sector kent een grote impact op
zowel de sociaaleconomische ontwikkeling als op het behoud van een lange
duur acceptabele leefomgeving voor alle levende wezens. Deze sector kent een
sterk lokaal karakter voor wat betreft wet- en regelgeving.
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Binnen het beleidsdomein Verkeer en Vervoer worden een viertal subbeleidsdomeinen onderkend, namelijk: (1) Luchtvaart (2) Scheepvaart en
maritieme zaken, (3) Meteorologie en (4) Verkeer, verkeersveiligheid en
Openbaar vervoer. In het beleidsdomein Infrastructuur & Ruimtelijke Planning
worden de volgende sub-beleidsdomeinen onderkend: (1) Domeinbeheer, (2)
Ruimtelijke Ordening & Planning en Infrastructuur en (3) Openbare werken.
Voor het formuleren en het uitvoeren van het beleid kent het ministerie diverse
beleidsinstrumenten. Deze zijn gegroepeerd onder: Wet- en regelgeving,
Financiële

interventies,

Communicatie

en

informatieverstrekking

en

Dienstverlening.
De

beleidsuitdagingen

van

het

ministerie

resulteren

in

de

volgende

strategische doelstellingen:
Strategische doelstellingen Sector Verkeer & Vervoer
A. Het tijdig en accuraat verschaffen van nauwkeurige meteorologische
informatie, door middel van:
•

Hoogwaardig beheer van de infrastructuur;

•

Modelontwikkeling;

•

Luchtvaartmeteorologie en wetenschappelijk onderzoek op het gebied
van weer, klimaat en seismologie.

B. Beschikbaarheid

van

een

optimaal

functionerend

luchtnetwerk,

in

combinatie met een concurrerende en duurzame luchtvaartsector, binnen
het kader van internationale wet- en regelgeving.
C. Beschikbaarheid
scheepvaart-

en

van

economisch-

maritieme

en

activiteiten,

ecologisch
binnen

de

verantwoorde
kaders

van

internationale wet- en regelgeving.
D. Beschikbaarheid van een veilig en toegankelijk wegennet, resulterend in
vermindering van verkeersongevallen en overbelasting van wegen.
E. Optimale mobiliteit van reizigers die gebruikmaken van het openbaar
vervoer door middel van:
•

Het kwantitatief evenwichtige aanbod van openbaar vervoer, waarbij
onderscheid gemaakt wordt tussen leef- en economische kerngebieden;

•

Het inzetten van kwalitatief hoogwaardige middelen ten behoeve van
openbaar vervoer;
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•

Het opzetten van een nieuw tarievenstructuur.

Strategische doelstellingen Sector Infrastructuur en Ruimtelijke Planning
A. De beschikbaarheid van een ruimtelijk plan dat een duurzaam evenwicht
schept tussen wonen, werken, recreatie en groengebied, waarin bovendien
voor alle activiteiten een geschikte locatie vast is gelegd en/of waarmee
voor de verschillende locaties een juiste bestemming wordt toegewezen;
B. Duurzaam beleid op het vlak van mobiliteit, beheer van gronden, natuur,
landschap en gebouwen, infrastructuur en openbare voorzieningen;
C. Voorzien in de behoefte aan betaalbare bouwgrond voor woon en
commerciële (toeristische) doeleinden;
D. Optimaal beheer van overheidsgronden en panden door het versnellen van
uitgifteprocedures en handhavend optreden tegen illegale occupatie en bij
niet voldoen aan uitgiftevoorwaarden.
E. Minimaliseren van de post nog te innen huurpenningen en erfpachtcanon;
F. Het waarborgen van de bereikbaarheid en leefbaarheid in het land, door
middel van:
•

Verbetering

van

wijken,

woningen,

stadsvernieuwing

en

monumentenzorg;
•

Verbetering en uitbreiding van wegenverkeersnet;

•

Verbetering van de waterhuishouding;

•

Natuurbeheer, groenvoorzieningen en een schoon milieu.

G. Optimale benutting van voorzieningen, gronden en gebouwen door waar
mogelijk ook het multifunctioneel inzetten van beschikbare ruimtes.

De belangrijkste beleidsvelden en daaronder ressorterende hoofdtaken van het
ministerie zijn:
01

Bestuursorganen

20

Algemeen beheer VVRP
de zorg voor de juridische en beleidskaders betreffende de luchtvaart
de zorg voor de juridische en beleidskaders, en het toezicht op de uitvoering en
de kwaliteit van de scheepvaart en maritieme zaken

21

Openbare Werken
de zorg voor de juridische en beleidskaders, en het toezicht op de uitvoering en
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de kwaliteit van de openbare werken, wegen, straten en pleinen
22

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

23

Luchtvaart

24

Meteorologische aangelegenheden
de zorg voor de meteorologische en klimatologische feiten en verschijnselen.

25

Reiniging

26

Riolering en Waterzuivering

27

Ruimtelijke Ordening, Woning en Bouwgrond exploitaties

28

Overige VVRP
de zorg voor de beleidskaders, en het toezicht op de uitvoering en de kwaliteit
van de ruimtelijke planning

Hiervoor zijn de volgende middelen gereserveerd:
Gewone dienst

2011

Algemeen beheer VVRP
Openbare werken
Verkeer en vervoer
Luchtvaart
Meteorologische
aangelegenheden
25 Reiniging

01 Bestuursorganen
20 Algemeen beheer VVRP
Openbare werken
Verkeer en vervoer
Luchtvaart
Meteorologische
aangelegenheden
25 Reiniging
26 Riolering en waterzuivering
27 Ruimtelijke Ordening,
woning en bouwgrond expl.
28 Overige VVRP
Totaal

2014
-

-

308.400

308.400

308.400

308.400

-

-

-

-

-

-

-

-

308.400
2011
-

308.400
2012
-

308.400
2013
-

308.400
2014
-

-

-

-

-

26 Riolering en waterzuivering
27 Ruimtelijke Ordening,
woning en bouwgrond expl.
28 Overige VVRP
Totaal
Kapitaaldienst

2013
-

01 Bestuursorganen
20
21
22
23
24

2012
-

21
22
23
24

-

-

-

-

8.000.000
-

13.000.000
-

-

-2.000.000
-

8.000.000

13.000.000

-

-2.000.000
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Hieronder wordt de begroting per functie toegelicht.
Functie 01 Bestuursorganen
Deze functie heeft betrekking op de personele en materiële lasten ten behoeve
van de minister.
Functie 20 Algemeen Beheer VVRP
Onder deze functie vallen de volgende zorggebieden:
Zorg voor de juridische en beleidskaders betreffende de luchtvaart
Vanwege het internationale karakter van de luchtvaart komt de regelgeving
voor luchtvaartveiligheid voornamelijk binnen internationaal verband tot
stand. De Curaçaose wet- en regelgeving voor interne luchtvaartveiligheid is
thans voor een groot deel gebaseerd op de International Civil Aviation
Organization (ICAO) standaarden. Het mondiale kader van de ICAO geeft een
basisniveau voor de veiligheid in de luchtvaart, neergelegd in de Annexen bij
het verdrag van Chicago. Het wettelijke kader voor de gehele luchtvaart is
thans vastgelegd in de Luchtvaartlandsverordening (P.B. 2001 no. 151) en de
uitvoeringsregelgeving hiervan.
Herziening en vernieuwing van de luchtvaartwet- en regelgeving is een
prioriteit voor 2011.
De structurering en coördinatie van de kaders waarbinnen de luchtvaart op
veilige wijze kan worden beoefend en het toezicht op de algemene en
plaatselijke luchtverkeersleiding, de luchtvaartterreinen en de naleving van de
luchtvaartvoorschriften ter waarborging van veilige operaties in het algemeen en
de vliegveiligheid in het bijzonder.
De toezichtactiviteit bestaat uit zowel het handhavende toezicht op de naleving
van de landelijke wet- en regelgeving en internationale verdragen, evenals op
de luchtvaarttechnische en - operationele activiteiten van overheid- en
particuliere instanties op luchtvaartgebied op Curaçao.
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De veiligheid in de burgerluchtvaart, onder de jurisdictie van Curaçao, staat
op een relatief hoog peil. Het kwaliteitsbewustzijn en het veiligheidsbewustzijn
in

de

sector

neemt

geleidelijk

toe

door

de

steeds

groter

wordende

veiligheidscultuur binnen de sector. Kosten voor het opzetten van kwaliteit- en
veiligheidssystemen worden steeds meer gezien als waardevolle investeringen
binnen de luchtvaartsector. Dit heeft ondermeer te maken met de grote
commerciële gevolgen, die de luchtvaartsector ondervindt als er ongelukken
gebeuren.
Van de grote luchtvaart in het bijzonder, evenals de luchtvaartnavigatie
diensten wordt, verwacht dat deze medio juli 2011 serieuze stappen hebben
ondernomen voor het implementeren en het in stand houden van hun
respectievelijke Safety Management System (SMS), conform richtlijnen die
momenteel worden aangeduid. Deze richtlijnen zullen uitgeput worden uit de
ICAO document 8959 aangevuld met de “beste praktijken” betreffende
veiligheidssystemen binnen de industrie.
Er wordt verwacht dat het volwassen stadium van de SMS-implementatie
binnen de industrie bij een gestadige SMS implementatieproces, rekening
houdend met de luchtvaartactiviteiten, in de tweede helft van 2012, wordt
bereikt.
Door

de

effectieve

toepassing

van

SMS

kan

de

luchtvaartindustrie

verbeterpunten distilleren voor de veiligheid.
Momenteel is er echter sprake van een gebrek aan mankracht bij de
Curaçaose

Luchtvaart

Autoriteit,

hetgeen

repercussies

heeft

voor

de

dienstverlening en ons internationaal aanzien als luchtvaartautoriteit.
Hierdoor is de autoriteit genoodzaakt verschillende leden van het personeel, na
het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd aan te houden, met het risico
dat ze plotseling uitvallen. Voormeld gebrek heeft ertoe geleid dat ICAO tijdens
de audit een negatief oordeel heeft afgegeven over het functioneren van de
Curaçaose Luchtvaart Autoriteit met alle mogelijke negatieve gevolgen voor ons
internationaal aanzien als Luchtvaart Autoriteit.
Prioriteit in 2011 is het duurzaam versterken van de personeelsbezetting van
de Curaçaose Luchtvaart Autoriteit.
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De Raad van Advies verwijst naar bovenstaande passage, waar wordt
gesteld dat het gebrek aan menskracht bij de Curaçaose Luchtvaart
Autoriteit ertoe

heeft geleid dat de

International Civil Aviation

Organization (ICAO) na een verrichte audit een negatief oordeel heeft
gegeven over het functioneren van genoemde organisatie. Ten aanzien
van de Curaçaose Luchtvaart Autoriteit is daarom als prioriteit voor
2011 gesteld het duurzaam versterken van zijn personeelsbezetting. De
Raad van Advies constateert dat in de memorie van toelichting geen
tijdpad is vastgesteld waarbinnen de personeelsbezetting van de
Curaçaose Luchtvaart Autoriteit versterkt dient te worden. Er is
evenmin aangegeven in hoeverre hiervoor additionele fondsen moeten
worden vrijgemaakt of begroot. Voormelde raad adviseert de Regering in
de memorie van toelichting een tijdpad vast te stellen waarbinnen
voornoemd probleem opgelost dient te worden, en de financiële
consequenties daarvan te vermelden, evenals de dekking daarvoor.
De Regering merkt hierover op, dat reeds in 2011 een effectieve
versterking van de Luchtvaart Autoriteit moet zijn gerealiseerd en dat in
de

Begroting

2011

middelen

voor

personele

versterking

zijn

gebudgetteerd in de vorm van een stelpost.
Vernieuwing van toezicht op internationale luchthavens
Er

bestaat

momenteel

weinig

samenwerking

tussen

de

verschillende

toezichthouders die actief zijn op de internationale luchthavens. Een hecht
samenwerkingsverband

tussen

alle

toezichthouders,

die

actief zijn

op

luchthavens is noodzakelijk en biedt voordelen inzake de invulling die
luchthavens geven inzake de naleving van wetgeving en veiligheidsprocessen.
Verder kan de overheid op basis van deze samenwerking ook komen tot het
eenduidig organiseren van toezichtprocessen.
Implementatie van “ Performance Based Navigation” (PBN)
Het implementatie traject van Performance Based Navigation (BPN) geschiedt
op

regionaal

niveau.

Het

regionale

plan

adresseert

de

strategische

doelstellingen van de PBN- implementatie op basis van duidelijk vastgesteld
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operationele vereisten om zodoende extra kosten te vermijden qua uitrusting
aan boord van luchtvaartuigen,

grondsystemen en het verkrijgen van

luchtwaardigheids- en operationele goedkeuringen betreffende potentiële
toepassingen op het gebied van navigatie naar luchthavens onder alle
weersomstandigheden.
Meldingsplicht voorvallen
De verhoging van de veiligheid binnen de luchtvaart is vergemakkelijkt door
meer kennis over meldingsplicht voorvallen. De analyse en trendbewaking
wordt hierdoor verbeterd, waardoor preventieve maatregelen of corrigerende
maatregelen tijdig kunnen worden genomen met als resultaat de verbetering
van het veiligheidsniveau binnen de sector. Er is dus een goedlopende
informatiestroom

betreffende

kritische

veiligheidsvoorvallen

naar

verzamelcentra, vereist.
De afhandeling van de meldingen en de perceptie van de luchtvaartsector hoe
de

toezichthoudende organen

op

gemelde

voorvallen

reageren

hebben

natuurlijk ook een invloed op de meldingsbereidheid binnen de sector.
Melding van voorvallen, gevolgd door adequate verwerking van deze, levert een
bijdrage aan de verhoging van de veiligheid in de luchtvaart.
Zorg voor de juridische en beleidskaders en het toezicht op de uitvoering
en de kwaliteit van de scheepvaart en maritieme zaken
Ten einde de veiligheid en de milieuvriendelijkheid van de scheepvaart, als ook
de arbeid- en leefomstandigheden van de bemanningen aan boord van de
schepen van Curaçao te bewaken dan wel te garanderen, dienen de
ontwikkelingen op het gebied van internationale en nationale wet –en
regelgeving te worden gevolgd.
Promotie maritieme sector en scheepsregister
Uit de onlangs afgeronde Quick Scan van de Maritieme Sector is gebleken dat
er momenteel nieuwe kansen liggen voor Curaçao op scheepvaartgebied, mits
de overheid er in slaagt een duidelijke visie te ontwikkelen en die gezamenlijk
met de sector lokaal en internationaal uit te dragen. Deze is met de sector
besproken en besloten is een Platform Maritiem Curaçao op te richten waarin
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zowel de overheid als de sector zitting hebben. Dit platform heeft tot doel de
aanbevelingen van het rapport uit te voeren en de promotie van maritiem
Curaçao ter hand te nemen. Over de exacte rechtsvorm van dit platform en de
rol daarin van de overheid en de sector wordt momenteel nagedacht.
In 2011 zal een beleidsnotitie worden opgesteld, waarvoor voornoemde quick
scan en een nulmeting door het CBS als uitgangspunten dienen. Op basis
hiervan zullen doelstellingen en meetindicatoren worden ontwikkeld en zal een
programma worden uitgevoerd. Promotie van het register en de sector zal
worden

gekoppeld

aan

een

programma

van

productverbetering

en

ontwikkeling in overleg met de maritieme en financiële sector. Speerpunten
zijn daarbij de sectoren scheepsregistratie, jachten, visserij en het fiscale
maritieme product. Speerpuntlanden zijn landen waar fiscale overeenkomsten
mee zijn afgesloten en waarvoor het register onlangs is opengesteld
(Scandinavische landen, VS, Zwitserland). In de regio zal de promotie zich
richten op Venezuela, Colombia, Mexico en Brazilië. Participatie in de stichting
en de promotie moet zorgen voor concrete bijdragen uit de sector. Er zal een
logo en promotiestrategie worden ontwikkeld om het product Maritiem
Curaçao neer te zetten in de speerpuntmarkten en landen. Voor het
begrotingsjaar 2012 zal een concreet promotieprogramma moeten worden
overlegd voor vervolgfinanciering.

Beheer binnenwateren en toezicht haven
Met de oprichting van het nieuwe land is de tijd aangebroken voor een
herverdeling van taken op het gebied van beheer en toezicht tussen de diverse
instanties. Ook is er de mogelijkheid om een aantal onopgeloste kwesties te
regelen. Dit geldt m.n. voor het beheer en het toezicht op de binnenwateren en
havengebieden, welke krachtens de verordeningen zijn ondergebracht bij de
havenmeester en de havenveiligheid inspectie (HVI). Deze zijn tot nu toe onder
gebracht bij de Curaçao Ports Authority (CPA), maar vielen wettelijk onder het
Bestuurscollege

en

de

Gezaghebber.

In

het

nieuwe

land

vallen

de

toezichthoudende taken onder de Minister van Verkeer en Vervoer &
Ruimtelijke Planning. De beheerstaken blijven bij CPA en bekeken zal worden
hoe de positie van de havenmeester geregeld gaat worden (deze heeft
toezichthoudende, maar ook operationele en beheersmatige taken). De HVI is
de toezichthoudende arm van de havenmeester, die op basis van de
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vaartuigenverordening ook het beheer heeft over het vaartuigenregister. Tot
slot hebben ook de loodsen toezichthoudende bevoegdheden en ook dit moet
worden bekeken (loodsenverordening). Alvorens dienaangaande definitieve
beslissingen te nemen dient een traject te worden ingegaan gericht op het
moderniseren van de zwaar verouderde wetgeving (de verordeningen dateren
uit de eerste helft van de twintigste eeuw), de personele en organisatorische
gevolgen, de positie van en de verhouding tot de havenmeester en de
havenautoriteiten en de financiële en begrotingstechnische consequenties.
Hiertoe zal op korte termijn een Task Force onder voorzitterschap van de
Maritieme Autoriteit van Curaçao (MAC) in het leven worden geroepen, die in
2011 met voorstellen moet komen.

Toezicht en handhaving
Toezicht vlaggenstaat
Met het doel om de uitvoering van de vlaggenstaatstaken efficiënter en
effectiever te maken en daarmee aan te sluiten bij de internationale
ontwikkelingen wordt de implementatie van het nieuwe Klasse Contract
overwogen. Deze overeenkomst houdt in, verdere mandatering van de
inspectietaken, waarbij het overgrote deel van de inspecties door de
klassenbureaus zullen worden uitgevoerd. De dan ontstane inkomstenderving
wordt opgevangen via al ingevoerde tariefverhogingen, invoering van een
administration fee en het behoud van de afgifte van certificaten. De
vrijgekomen inspectiecapaciteit kan worden ingezet ter intensivering van
havenstaatcontrole, toezicht op lokale vaartuigen en toezicht op Klasse,
toezicht op de reders/scheepseigenaren.
Dit contract voorziet ook in de mogelijkheid om de werkzaamheden door de
Klassebureau’s te monitoren door audits. Voor dit doel dient echter met de
Inspectie Verkeer & Waterstaat (IVW) Nederland een Service Level Agreement
(SLA)

te worden onderhandeld. Tegelijkertijd zal ook een systeem van

risicoanalyse worden gevoerd op de schepen van Curaçao, welke gebaseerd is
op Port State Control (PSC) rapporten uit de verschillende mondiale PSC
regio’s. Hierdoor is het mogelijk om gericht de eigen inspectiecapaciteit in te
zetten op “slecht presterende” schepen. Het voorgaande moet leiden tot

93

stabilisatie van Curaçao als vlaggenstaat op de witte lijst van Paris MOU en de
Tokyo MOU on Port State Control.
Ter uitvoering van het beleid met betrekking tot risicoanalyse van schepen,
dient er over een op maat gemaakt programma te worden geïntroduceerd. Dit
programma maakt het dan mogelijk om slecht presterende schepen in het
Curaçaose register te identificeren. Als input gelden inspectierapporten van
verschillende toezichthouders van onze schepen. Voor het houden van toezicht
op Klassenbureaus, is opleiding en praktische trainingen van het personeel
vereist. Door uitbreiding van haar werkterrein naar deze schepen, hoopt het
ministerie het jachtenregister meer inhoud te geven en daardoor meer
inkomsten te genereren.

Haven- en kuststaatcontrole
Havenstaatcontrole (Port State Control) houdt in, het toezicht op buitenlandse
schepen in de havens. De uitvoering van Port State Control is zonder meer
noodzakelijk in verband met de waarborging van de veiligheid van de
scheepvaart en moet geïntensiveerd worden. De MOU norm van 15% aan
inspecties per jaar wordt thans gehaald. Thans zal ook worden begonnen met
het identificeren van risico-schepen en uitvoering van thema-inspecties met
als doel schonere en veiligere schepen in de Curaçaose wateren. Onder de
kuststaatcontrole

valt

verder

het

toezicht

en

instandhouding

van

de

vuurtorens op het land.
Scheepvaartregister
Het registreren van schepen bij Curaçao moet aantrekkelijker worden
gemaakt. Momenteel telt het Curaçaose register ongeveer 250 tot 300 schepen
en 140 tot 160 jachten. De maritieme sector is van strategisch belang voor de
economie van Curaçao en kan een essentiële rol spelen in de economische
ontwikkeling. Een modern en dynamisch scheepvaartbeleid strekt daarom tot
aanbeveling.
Maritieme opleidingen
Het ministerie ondersteunt de initiatieven van de Feffyk om maritieme
opleidingen te ontwikkelen. Het doel moet zijn Curaçaose jongeren de kans te
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geven een gedegen opleiding te volgen ten einde als maritiem officier van de
koopvaardij aan de slag te kunnen. Wereldwijd is er een tekort aan goed
opgeleide kapiteins en scheepsofficieren. De rol van het ministerie met
betrekking tot de opleidingen is nog niet bepaald en dient nog te worden
vastgesteld bij landsbesluit. Internationaal zijn de toezichthoudende taken op
het maritieme onderwijs een taak van de maritieme administraties onder
auspiciën van

hetSTCW- verdrag (Standards of Training, Certification and

Watchkeeping for Seafarers).

Functie 21 Openbare Werken – Beleidsveld: Zorg voor de juridische en
beleidsmatige kaders, het toezicht op de uitvoering en de kwaliteit van
de openbare werken, wegen, straten en pleinen
Het ministerie is mede verantwoordelijk voor het waarborgen van veilig verkeer
op Curaçao. Onder de begrippen openbare werken vallen onder andere
voorzieningen, infrastructuur, verkeer, afvalwaterinzameling en –verwerking,
elektrotechnische keuringen en inspecties, werktuigbouwkundige keuringen
en inspecties, wegenbouwkundige, bouwkundige en landmeetkundige werken,
opslag van vuurwerk en onderhoud van het wagenpark. In dit zorggebied is
het ministerie verantwoordelijk voor de volgende resultaatgebieden:
•

Infrastructuur en openbare ruimte

•

Topografische basisregistratie

•

Technische dienstverlening en openbare voorzieningen

Dit zorggebied biedt ondersteuning aan het resultaatgebied Ruimtelijke
ontwikkeling en beheer.
Beleidskader infrastructuur en openbare ruimte
Het beleid richt zich op personenvervoer en -verkeer dat op een veilige,
betaalbare, tijdsbesparende en milieuvriendelijke wijze tot stand wordt
gebracht. Daarbij wordt tevens een gunstig leef- en woonklimaat gecreëerd
rekeninghoudend met veiligheid, een goede infrastructuur, nutsvoorzieningen
en goede woningen.
Doelstelling
Het doel is het ontwikkelen van beleid en het beheer en onderhoud van de
infrastructuur en openbare ruimte waaronder de wegen, openbare verlichting,
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verkeerslichten,

straatmeubilair,

waterafvoeren,

riolering

en

de

waterzuiveringen. De infrastructuur is een belangrijke drager van de sociale en
economische ontwikkeling van het eiland. De mens hanteert de infrastructuur
als medium om in zijn basisvoorzieningen te kunnen voorzien.
Het beheer van het budget ten behoeve van beheer en onderhoud van de
infrastructuur geschiedt door de Stichting Wegenfonds Curaçao. De plannen
worden uitgevoerd door de uitvoerende dienst op basis van een goedgekeurde
jaarplanning.
In het statuut van de Stichting Wegenfonds (SWC) is opgenomen dat de
opbrengsten van de motorrijtuigenbelasting toekomen aan de SWC.
De opbrengsten voor 2011 worden geraamd op ANG 35.500.000.
Van dit bedrag komt ANG 29.500.000 rechtstreeks uit de begroting van Pais
Korsou voor het jaar 2011. Daarnaast kan het wegenfonds in 2011 rekenen op
een bedrag van ANG 6.000.000, zijnde de schuld van het voormalige
eilandgebied curacao aan het wegenfonds.
De Stichting Wegenfonds zal in 2011 een aanvang maken met het herstel van
de wegen die door de hevige regenval in de laatste maanden van 2010 schade
hebben opgelopen.
Het reguliere jaarlijkse onderhoud aan de wegen zal in 2011 ook worden
uitgevoerd.

Beleidskader topografische basisregistratie
De geografische informatie technologie kenmerkt zich op dit moment door een
grote diversiteit aan informatie systemen, toepassingsvelden en gebruikers. Dit
slaat voornamelijk op de GIS-systemen van leidingen registratie, wegen- en
rioolbeheer, kadastrale percelen en het adressenbestand. Een scala van
datasets die een belangrijke rol spelen in de taakuitoefening van het openbare
bestuur.
Deze technologie is momenteel een van de meest groeiende markten en kan de
bestaande datasets toegankelijker maken voor externe gebruikers. Reden
waarom in nauw overleg met gebruikers van de digitale topografische kaarten
het project upgrading Basisregistratie Topografie verder zal worden uitgevoerd.
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De doelstellingen zijn:
•

het objectgericht maken van de topografische kaart,

•

het efficiënter bijhouden van de topografische kaart, en

•

het intern en extern ontsluiten van de objectgerichte kaart.

Hiermee worden de volgende resultaten nagestreefd:
•

Ontsluiten van Geo-informatie;

•

Op elkaar afgestemde Geo-informatie;

•

Inzichtelijke data en werkprocessen.

Beleidskader technische dienstverlening en openbare voorzieningen
De regering streeft naar een optimale technische dienstverlening met goede
openbare voorzieningen en ruimten waarbij veiligheid en functionaliteit een
heel belangrijke rol speelt. Met de realisatie van het project implementatie
Masterplan motorrijtuigenbelasting en keuringssysteem is een grote stap
gedaan in de goede richting om voertuiggerelateerde verplichtingen op een
meer optimale wijze aan te gaan pakken. Als leidraad voor de realisatie van het
project wordt de Voertuigketen Curaçao gehanteerd. De voertuigketen is een
middel

om

de

samenhang

en

de

verantwoordelijkheden

binnen

de

voertuigketen in kaart te brengen De opslagfunctie en het wagenpark van de
overheid dienen ook aan de moderne regels van veiligheid te voldoen.
Het doel is het bieden van een goede registratie en administratie van de
voertuigen op Curaçao. Het accent zal tevens verlegd worden van fysieke naar
administratieve controle. Al bij al moet dit alles resulteren in een klantgericht
en klantvriendelijk overheidsapparaat, veilige openbare voorzieningen en een
goed functionerende wagenpark van de overheid.
Hiermee worden de volgende resultaten nagestreefd:
•

Een veilig en goed functionerend voertuigenketen op Curaçao;

•

Veilige openbare opslagvoorziening;

•

Een goed functionerend wagenpark.

Beleidskader intern beheer
Het beleid is gericht op het voeren van een klantgericht beleid waar de
noodzakelijke eisen en verwachtingen van de klant centraal staan bij het
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uitoefen van de taken en het zorgen voor een professionele interne
bedrijfsvoering om kwaliteit van de producten te verbeteren.
De doelstellingen zijn:
•

Het personeel zoveel mogelijk upgraden, en

•

Een efficiënte en effectieve organisatie die voldoet aan de wensen en eisen
van de klanten en van de stakeholders.

Hiermee worden de volgende resultaten nagestreefd:
•

Verbetering van de klantenservice;

•

Verbetering van de efficiëntie;

•

Hoog ontwikkelde en goed geschoolde medewerkers.

Beleidskader ruimtelijke ontwikkeling en beheer
Gestreefd wordt naar een rechtvaardige verdeling van ruimte, grond en
middelen met betrekking tot onder andere het waterplan en de ontwikkeling van
overheidsterreinen.
De doelstellingen zijn:
•

het verhogen van flexibiliteit voor nieuwe ontwikkelingen ten gunste van
algemeen belang, en

•

het zorgdragen voor een betere afstemming tussen de diverse instanties met
betrekking tot uitgestippelde beleidsplannen.

Hiermee worden de volgende resultaten nagestreefd:
•

Optimale benutting van de schaarse ruimte;

•

Bescherming van het milieu;

•

Behoud van de hydrologische cyclus.

De Raad van Advies constateert voorts dat in de memorie van toelichting,
onder “Zorg voor de juridische en beleidsmatige kaders, het toezicht op de
uitvoering en de kwaliteit van de openbare werken, wegen, straten en pleinen”
weinig gezegd wordt over de zeer slechte staat van het wegennet mede als
gevolg van tropische storm “Tomas” en het achterstallige onderhoud daarvan.
Verder wordt in de memorie van toelichting geen melding gemaakt van de
noodzaak voor verbetering van de regenwaterafvoer als gevolg van de
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ervaringen die zijn opgedaan met genoemde storm, aldus voormelde raad. De
Raad van Advies is van oordeel dat in de memorie van toelichting moet worden
aangegeven hoe de beschikbare fondsen die geraamd worden op een bedrag
van ANG 35.500.000, - zullen worden aangewend om het wegennet en de
regenwaterafvoer te verbeteren zodat voor de Staten inzichtelijk wordt waaraan
de opbrengst van de motorrijtuigbelasting door de Stichting Wegenfonds
Curaçao wordt besteed. De Raad van Advies adviseert de Regering aan dit
aspect aandacht te geven in de memorie van toelichting.
De Regering zal de Staten het plan toesturen voor de besteding van deze
middelen door de Stichting Wegenfonds Curaçao.
Functie 22 Verkeer en Vervoer – Beleidsveld: Zorg voor de beleidskaders,
en het toezicht op de uitvoering en de kwaliteit van het openbaar vervoer
Dit beleidsveld houdt zich bezig met:
•

Beleid en onderzoek

•

Controle

•

Secretariaat commissies openbaar vervoer

•

Beleidsmatig toezicht op het Autobusbedrijf Curaçao N.V.

In de komende jaren zullen hervormingen op het gebied van openbaar vervoer
per autobus, taxi en toerwagen moeten plaatsvinden. Uit problemen met het
aanbieden van clandestien vervoer op het vliegveld en later de verplaatsing van
de tijdelijke bushalte terug naar de bushalte bij het Postkantoor is gebleken
dat uitbreiding en herstructurering van het controle-apparaat noodzakelijk is.
Dit zal gecombineerd worden met de introductie van moderne op Global
Positioning System (GPS) gebaseerde controle- en monitoringsystemen.
In het jaar 2011 zal de basis worden gelegd voor de daadwerkelijke
hervormingen op het gebied van het openbaar vervoer per Autobus, Taxi en
Toerwagen. De voorbereidingen hiervan zijn reeds in het jaar 2010
aangevangen.
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Functie23 Luchtvaart
Deze functie heeft betrekking op de verzekeringen van de luchthaven.
Functie 24 Meteorologische aangelegenheden – Beleidsveld: Zorg voor de
meteorologische en klimatologische feiten en verschijnselen
Gewone dienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal
Kapitaaldienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal

2011

2012

308.400

-

2012

2014

308.400

308.400

-

308.400

308.400

2011

2013

308.400

-

308.400

2013

308.400

2014

Zoals bij wet geregeld draagt de Meteorologische Dienst Curaçao (MDC) zorg
voor de dienstverlening op gebied van meteorologie en andere geofysische
verschijnselen op Curaçao en Aruba. Hoewel het land Sint Maarten een
zelfstandige Meteorologische Dienst Curaçao heeft, zal zij samenwerken met
Curaçao. De samenwerking dient wel te geschieden op basis van vrijwilligheid
en zakelijkheid.
Ten aanzien van de afgesloten overeenkomst tussen Curaçao en Nederland ten
behoeve van de meteorologische dienstverlening voor de BES-eilanden is met
Nederland overeengekomen dat Nederland een vast bedrag maandelijks betaalt
voor de operationele kosten en de dienstverlening door de MDC. Aan het eind
van elk jaar zal op basis van een nacalculatie van de kosten een eventueel
verschil worden verekend.
De operationele kosten houden onder andere de personeelskosten van 4
medewerkers gestationeerd te Bonaire. Zoals reeds vermeld zal Nederland deze
kosten aan het eind van de begrotingsjaar betalen. Dit in beschouwing
nemend, dient rekening te worden gehouden met deze kosten op de begroting
van de MDC.
Meteorologische Opleidingen
Door

toenemende

observatorenbestand,

vergrijzing
heeft

de

van

zowel

Meteorologische

het

meteorologen-

Dienst

Curaçao

als

(MDC)

dringend behoefte aan nieuwe krachten, die tot meteoroloog/observator
opgeleid dienen te worden. De huidige stand van zaken wijst dat, momenteel
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het vacaturenbestand bij de Meteorologische Dienst Curaçao voor wat betreft
de operationele dienstverlening 7fte’s bedraagt.
Gezien de minimale personeelsformatie en de structurele onderbezetting, in de
observatoren- en meteorologenrangen en in de ondersteuningsrangen zullen
voor, van de aangegeven vacatures, op korte termijn krachten moeten worden
aangetrokken. Dit om:
1. De door Federal Aviation Administration (FAA), International Civil
Aviation Organization (ICAO) en World Meteorological Organization
(WMO) voorgeschreven minimum operationele continubezetting te
kunnen garanderen en teneinde te kunnen voldoen aan de vereisten
m.b.t. de resultaten van de ICAO Audit van 2008. Hoewel de situatie
met

betrekking

tot

de

structurele

onderbezetting

in

de

meteorologenrangen een nogal ingewikkelde zaak is, zal desondanks
getracht moeten worden om op gefaseerde wijze, de vacatures in deze
categorie op te vullen;
2. Het voldoen aan de verplichtingen omtrent de dienstverlening aan
derden binnen het Koninkrijk, zoals overeengekomen in de onderlinge
regelingen met verschillende Koninkrijkspartners, zoals bedoelt in
artikel 60c juncto 38, eerste lid, van het Statuut der Koninkrijk der
Nederlanden;
3. De 24 uurlijkse weerbewaking i.v.m. slechtweersystemen, zoals o.a.
tropische cyclonen, te kunnen continueren.
Gezien de 3 bovengenoemde punten is het van groot belang dat de
Meteorologische Dienst Curaçao over de financiële middelen beschikt om de
nodige opleidingstrajecten voor het klaarstomen van het nieuwe aangetrokken
personeel

te

verwezenlijken. Als

hieraan

niet

wordt

voldoen,

zal

dit

verstrekkende gevolgen hebben. Deze zijn onder meer:
1. De MDC zal zijn taken niet 24/ 7 kunnen uitvoeren als gevolg van de
onderbezetting

(van

gekwalificeerd

personeel),

waardoor

de

meteorologische dienstverlening naar de burger- en militaire luchtvaart
toe in het geding zal komen (ICAO verdrag). Hierdoor zullen ondermeer
geen vliegbewegingen op de luchthaven van Curaçao, noch in het door
Curaçao gecontroleerde luchtruim (Curaçao FIR) mogelijk zijn, met alle
toeristische/ economische gevolgen van dien.
2. De MDC zal niet in staat zijn aan zijn verplichtingen jegens zijn
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Koninkrijkspartners te voldoen, zoals vastgesteld in de onderlinge
regelingen, waardoor de MDC inkomstenderving zal leiden. Hierbij zal
ook de weerbewaking voor het door St. Maarten gecontroleerde
luchtruim (St. Maarten TMA) in het geding komen.
3. Ook de internationaal aanzien van de MDC, zowel binnen de regio,
alsook verder strekkend, en zijn aanzien binnen het Koninkrijk dreigt in
het geding te komen, waardoor de lange termijn visies van het eigen
berdijfsvoering in het geding zullen komen.

Apparatuur en instrumentarium
De

Meteorologische

Dienst

Curaçaobeschikt

over

GVAR-

satellietontvangstsystemen ten behoeve van de forecastcentra op Curaçao.
Hiermee worden weersatellietbeelden van zeer hoge resolutie ontvangen. Deze
producten kunnen op een veel efficiënter en moderner methode operationeel
worden gebruikt. Voorts worden een International Satellite Communication
System

(ISCS)-Workstation

meteorologische

(geautomatiseerde

satellietcommunicatie

systeem)

computergestuurde
op

Curaçao

volledig

operationeel gebruikt.
Naast een aanzienlijke verbetering in operationele slagvaardigheid zorgt het
ISCS voor telecommunicatie er tevens voor dat tijdens en na eventuele
weercalamiteiten

(tropische

storm/orkaan)

de

uitwisseling

van

vitale

meteorologische informatie behouden blijft.
Ook is het van belang om de huidige observatienetwerk in gebruik bij de MDC
zonodig te vervangen opdat de hoge kwalitteit van de metingen gewaarborgd
blijft. Vooral in het kader van de huidige regenstationsnetwerk is het van
cruciaal belang dat deze geautomatiseerd worden en op afstand in reële tijd
(realtime)

waarnemingen

verricht

kunnen

worden.

Deze

automatische

regenstations dienen op strategische en vooral risicogebieden met betrekking
tot overstroming geplaatst te worden.
Met de toenemende bewustwording van de wereld en ook op het eiland
Curaçao ten aanzien van een Tsunamidreiging, is het belangrijk om een
seismograaf aan te schaffen. Dit ter bewaking van de seismische activiteiten in
de regio en zo een bijdrage te leveren aan de internationale inspanningen om
een regionale waarschuwingssysteem voor dit phenomeen op te richten. Reeds
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is een zeeniveau station als onderdeel van dit waarschuwingssysteem in
samenwerking met de The National Oceanic and Atmospheric Administration
(NOAA) National Weather Service op het eiland succesvol geinstalleerd.

Toepassing cost recovery (profijtbeginsel)
In het kader van de zoveel mogelijke “verzakelijking” van de meteorologische
dienstverlening zal nagestreefd worden om het concept van cost recovery toe te
passen.

Inmiddels

is

een

wetgeving

ingediend

voor

wat

betreft

de

luchtvaartmeteorologische dienstverlening aan The Netherlands Antilles Air
Traffic Control N.V. (NAATC) en de luchthavens. Dit concept is internationaal
geaccepteerd en is volledig conform internationale afspraken van de World
Meteorological Organization (WMO), International Civil Aviation Organization
(ICAO), ICAO en The Air Transport Association (IATA).
Kwaliteitsmanagement
In verband met de meteorologische dienstverlening in Curaçao
noodzakelijk

om

Kwaliteitsmanagement

en

is het

Kwaliteitscertificering

te

introduceren. Dit is een tendens welke van buiten af (internationaal) wordt
opgelegd. In het bijzonder voor wat betreft de continue audit-activiteiten van
de

ICAO

worden

steeds

meer

eisen

gesteld

met

betrekking

tot

Kwaliteitsmanagement en Kwaliteitscertificering in relatie tot allerlei aspecten
van de luchtvaart.
Functie 25 Reiniging
Functie 26 Riolering en Waterzuivering
Het zorgen voor de adequate inzameling, transport en zuivering van afvalwater
en de levering van gezuiverd afvalwater voor hergebruikdoeleinden.
Afvalwater inzameling en zuivering vindt plaats om redenen van
volksgezondheid, milieuhygiëne en in het bijzonder het duurzame behoud van
de openbare infrastructuur voor het toerisme zoals onder anderen stranden en
koraalriffen.
Hiermee worden de volgende resultaten nagestreefd.
•

Waarborging volksgezondheid en milieu hygiëne.

•

Het duurzaam behoud van de openbare infrastructuur voor het
toerisme zoals groenvoorziening, stranden en koraalriffen.
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•

Stimulering van de landbouw om aan ons eigen levensbehoeften te
voldoen.

•

Lange termijn planning m.b.t. mogelijke capaciteitsverhoging
aanpassingen bij de gemalen en de zuiveringen.

•

Bescherming van de flora en Fauna.

•

Minimalisering van storingen en verhoging van de levensduur van de
bedrijfsonderdelen

en

Het onderhoudsprogramma van de 4 afvalwaterzuiveringinrichtingen en de 36
gemalen is gebaseerd op preventief, vervangings- en curatief - onderhoud.
Onderhoud is noodzakelijk en kan bij onvoldoende en/of te late uitvoering
leiden tot storingen, vroegtijdige en overmatige slijtage van de machines
hetgeen tot hogere bedrijfsvoeringkosten en mogelijkerwijs calamiteiten kan
leiden.

Prioriteiten voor 2011 zijn:
1. De optimalisering zuiveringsinstallatie Klein Hofje
2. Het updaten van het afvalwater structuurplan
3. Het elimineren van oppervlaktewater vervuiling en overstort in zee.
4. Het preventief onderhoud aan de gemalen en zuiveringsinstallaties

Ten aanzien van het project “Klein Hofje”, waarnaar in het onderdeel
“Investeringen” in de Nota van Financiën wordt verwezen, stelt de Raad van
Advies dat een toelichting ontbreekt. Gezien het grote bedrag dat met genoemd
project is gemoeid, is de Raad van Advies van mening dat toegelicht dient te
worden wat de optimalisering van de zuiveringsinstallatie Klein Hofje inhoudt.
In navolging op het advies van de Raad van Advies wordt de volgende
toelichting toegevoegd aan het onderhavige ontwerp:
“Het

project

“Klein

Hofje”

heeft

tot

doel

de

betreffende

waterzuiveringsinstallatie te onderhouden. Hiermee is een aanzienlijk bedrag
gemoeid, wat noodzakelijk is en geen verder uitstel gedoogt. De huidige
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situatie vormt een gevaar voor de volksgezondheid en is ook schadelijk voor
het milieu.”
Functie 27 Ruimtelijke Ordening, Woning en Bouwgrond exploitaties
Functie 28 Overige VVRP
Deze functies vormen samen het beleidsveld Infrastructuur en Ruimtelijke
Planning.

Zorg voor de juridische en beleidsmatige kaders, het toezicht op de
uitvoering en de kwaliteit van de infrastructuur en de kwaliteit van de
ruimtelijke planning.
Het resultaatgebied Ruimtelijke Ontwikkeling en Volkshuisvesting bestaat uit
de volgende hoofdproducten:
•

Ruimtelijke planning

•

Stedelijke vernieuwing

•

Volkshuisvesting

•

Monumentenzorg.

Beleidskader ruimtelijke planning
Via ruimtelijke planning wordt gestreefd naar een rechtvaardige verdeling van
ruimte, grond en middelen. Daarnaast wordt een optimale kwaliteit van
ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, monumentenzorg en bescherming van
waardevolle zaken beoogd. Een en ander impliceert dat er ook effectief
toegezien moet worden op naleving van de verordeningen op dit gebied.
In dit kader zal in 2011 met hoge prioriteit verder gewerkt worden aan de
actualisering van een EOP die geconcretiseerd wordt middels een aangepast en
aangescherpt EOP. Deze zal een relatie hebben met het masterplan voor
Curaçao en dat rekening houdt met de drie dimensies van duurzame
ontwikkeling, zijnde economische groei, sociale ontwikkeling en zorg voor de
natuur en het milieu. Dit biedt Curaçao de basis voor een integrale
ontwikkeling,
Speciale aandachtspunten zijn de vaststelling van een masterplan voor het
Caracasbaaigebied

en

de

vaststelling

natuurbeleidsplan.
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en

implementatie

van

een

Evenzo zal met hoge prioriteit gewerkt worden aan de actualisering en vaststelling van een nieuwe bouw- en woningverordening met een bijbehorend
modern bouwbesluit.
Essentieel voor de naleving van de genoemde wettelijke instrumenten is een
gedegen en consistente controle en daadkrachtige handhaving. Dit zal middels
organisatorische veranderingen meer accent krijgen. Ook zullen de betrokken
uitvoeringsorganisaties

gemandateerd

worden

opdat

zij

direct

kunnen

optreden tegen illegale activiteiten.]
Beleidskader stedelijke vernieuwing
Er wordt gestreefd naar doelmatig beheer en behoud van de binnenstad als
waarborg voor het behoud van de wereld-erfgoed-status ervan.
In het kader van de stedelijke vernieuwing zal bijzondere aandacht besteedt
worden aan de opstelling en implementatie van het stedelijk ontwikkelingsplan
en van wijkverbeteringsplannen, met als doel dat uiteindelijk alle wijken over
een goede woon- en leefklimaat en adequate infrastructuur beschikken, op
zodanige wijze dat na het realiseren van dit plan er weer een schone, hele en
veilige wijk met hoge fysieke en cultuurhistorische waarde is ontstaan; een
wijk waarin bewoners, maar ook anderen weer vertrouwen in hebben en
waarbij de sociale infrastructuur is versterkt.
Hierbij zal middels concrete voorstellen voor een aantal wijken worden aangeknoopt bij de financiële mogelijkheden die het 10e ontwikkelingsfonds van de
Europese Unie voor de komende jaren biedt. De afspraken die de overheid met
actoren zal maken voor een integrale wijkaanpak zijn mede gebaseerd op het
stedelijke ontwikkelingsplan 2011.
Er zal verder worden gewerkt aan het doelmatige beheer en behoud van de
binnenstad als waarborg voor het behoud van de werelderfgoedstatus ervan,
die van toeristisch en economisch belang is. Het beheer van de binnenstad zal
conform de internationale bepalingen voor werelderfgoedsteden van de The
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
worden vastgelegd in een managementplan. Tevens zal in dit kader verder
voortvarend gewerkt worden aan het herstel en vernieuwing van de binnenstad
middels o.a. het SOP en overige masterplannen, waarbij bijzondere aandacht
voor versterking centrumfuncties.
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Beleidskader volkshuisvesting
Het streven is dat iedereen beschikt over een acceptabel leef- en woonklimaat
en geschikte huisvesting met voldoende ruimte in en om woningen, veiligheid,
gezonde

leefomstandigheden,

verlichting,

veilig

drinkwater,

sanitaire

voorzieningen, afval gerelateerde voorzieningen, basisinfrastructuur en een
goede bereikbaarheid.
Het

kaderbeleid

Volkshuisvesting

zal

met

het

oog

hierop

in

2011

geactualiseerd moeten worden.
Van belang in dit verband is verder de noodzakelijke samenwerking tussen de
relevante uitvoeringsorganisaties om bouwkavels te identificeren en op basis
hiervan een programma bouwrijpmaken overheidsterreinen ten behoeve van
onder meer woonkavels voor de komende periode op te stellen.
Een belangrijke administratief kader voor dit zorggebied is de beschikking over
een actueel en betrouwbaar adressenbestand. Het project hiervoor is opgesteld, zal in 2011 met voortvarendheid worden voortgezet en dienen als een
belangrijke basis voor een Geografisch Informatie Systeem (GIS) dat in
onderlinge samenwerking binnen het ministerie verder zal worden opgezet.

Beleidskader monumenten:
Er zal voortvarend gewerkt worden aan het behoud van bouwkundige en
archeologische monumenten, onder andere door deze als zodanig aan te
wijzen. Het beleid is er op gericht te voorkomen dat nog meer monumentale
panden verloren gaan. Het aanschrijvingsbeleid zal daarom geïntensiveerd
worden, evenals de controle op de omgang met onze monumenten. Ook zal
extra aandacht besteed worden aan de bewustwording in onze samenleving
van monumentale waarden.
Met betrekking tot het streven om het waardevol gebouwd en archeologisch
erfgoed van Curaçao voor de hele gemeenschap te behouden, zal het
monumentenbeleid, dat is vastgelegd in het Monumentenplan van 1990 en het
‘Plan di Monumento 2000+’, worden geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd.
Het Meerjarenprogramma bijdrageregeling Monumentenzorg, dat tot en met
2010 geldig was, zal eveneens worden bijgesteld op basis van de huidige
situatie. Het beleid zal erop gericht blijven om zoveel mogelijk bijzondere historische gebouwen en archeologische overblijfselen te behouden.
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In het kader van bovengenoemd streven zal in 2011 onder meer voortvarend
gewerkt worden aan het aanwijzen van zowel gebouwde als archeologische
monumenten tot beschermde monumenten. Hierbij zal thans met name de nadruk worden gelegd op eenvoudige stenen en lemen woonhuizen in de buitengebieden.
Uiteraard zullen beschermde monumenten in een goede staat moeten verkeren. Het aanschrijvingsbeleid zal derhalve met betrekking tot de onderhoudsplicht van eigenaren geïntensiveerd worden, evenals de controle op behoud
van de authenticiteit van onze monumenten.
De overheid zal met concrete acties komen om de situatie van bouwvallige
panden met name in de binnenstad aan te pakken.
Daar waar noodzakelijk zullen de inspanningen om te komen tot noodherstel
geïntensiveerd worden. Hierbij zal direct met Financiën concrete actievoorstellen worden uitgewerkt om geïnvesteerde overheidsgelden terug te winnen, zodat zo snel mogelijk gekomen wordt tot een ‘revolving fund’. Extra aandacht
verdient de bewustwording van onze samenleving van en de informatieverschaffing over onze monumentale waarden.
Gelet op de hier vermelde uit te voeren beleidskaders, moet opgemerkt worden
dat de bestaande capaciteitsproblemen van personeel urgent opgelost moeten
worden.
Daarnaast valt hieronder het resultaatgebied Overheidsgronden en Panden.
Beleidskader resultaatgebied overheidsgronden en panden
Doelstelling van het beleid is het voorzien in de behoefte aan grond, rekening
houdende met de lokale markt door op een efficiënte wijze overheidsgronden te
exploiteren.
Grond is een belangrijke productiefactor. Bovendien is bouwrijpe grond
schaars. Het is van uitermate belang dat bij de verdeling van gronden alle
maatschappelijke sectoren aan bod komen, ook de minder draagkrachtige.
Het grondbeleid zal zich richten op het strategisch aankopen en ruilen van
terreinen, het verkopen van panden, die geen functie meer hebben voor de
overheid en de ontwikkeling van terreinen, exploitatie en uitgifte in huur en
erfpacht van overheidsgronden en panden.
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Het beleid is gericht op effectief beheer, kostenbewuste exploitatie en
rechtvaardige verdeling. Hiermee worden de volgende resultaten nagestreefd:
•

voorzien in de behoefte aan betaalbare bouwgrond;

•

genereren van inkomsten, mede ter investering in de grondontwikkeling;

•

minimaliseren van illegale occupatie;

•

bevorderen

van

bedrijvigheid

en

stimulering

van

de

economische

ontwikkeling van Curaçao;
•

optimaal gebruik van de overheidsgronden.

In 2011 zal de Regering optimaliseringtrajecten opstarten en doorlopen die als
doel hebben de dienstverlening met betrekking tot het beheer van de
overheidsgronden en panden, middels automatisering en standaardisering, te
versnellen en vereenvoudigen.
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MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ONTWIKKELING
Tot het Ministerie van Economische Ontwikkeling behoren de volgende
organisatorische eenheden:
•

Minister van Economische Ontwikkeling

•

Kabinet Minister van Economische Ontwikkeling

•

Economische Inspectie

•

Secretaris Generaal Economische Ontwikkeling

•

Ministeriële Staf

•

Beleidsorganisatie Economische Ontwikkeling

•

UO Economische Dienst

•

Economische Ontwikkeling

•

UO Buitenlandse Economische Samenwerking

•

Bureau Intellectueel Eigendom

•

UO Economische Ontwikkeling en Innovatie

•

Bureau Telecommunicatie en Post

De belangrijkste beleidsvelden en daaronder ressorterende hoofdtaken van het
Ministerie van Economische Ontwikkeling zijn:
01. Bestuursorganen
30. Algemeen beheer Economische Ontwikkeling (beleidsorganisatie)
Zorg voor beleidsformulering met betrekking tot ondernemen, economische
ontwikkeling en innovatie en buitenlandse economische samenwerking
31. Handel en Ambacht
Ondernemen
32. Economische Samenwerking
internationale samenwerking op economisch gebied
33. Handel en Industrie
betreft subsidie aan het Bureau Intellectuele Eigendommen
34. Economische ontwikkeling en innovatie
innovatie ter bevordering van de economische ontwikkeling
36. Telecommunicatie
telecommunicatie
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Hiervoor zijn de volgende middelen gereserveerd:
Gewone Dienst
01 Bestuursorganen
30 Alg. beheer Econom. Ontwikkel
31 Handel en Ambacht
32 Economische Samenwerking
33 Handel en Industrie
34 Econ.Ontwikkeling en Innovatie
36 Telecommunicatie
Totaal

2011

2013

2014

-

-

-

-

2011

2012

2013

2014

24.000
45.000
69.000

-

-

-

Kapitaaldienst
01 Bestuursorganen
30 Alg. beheer Econom. Ontwikkel
31 Handel en Ambacht
32 Economische Samenwerking
33 Handel en Industrie
34 Econ.Ontwikkeling en Innovatie
36 Telecommunicatie
Totaal

2012

01. Bestuursorganen
Deze functie heeft betrekking op de personele en materiële lasten ten behoeve
van de Minister.
Functie 30 Algemeen beheer Economische Ontwikkeling – Beleidsveld:
Zorg

voor

de

nationale,

internationale

en

regionale

Economische

Ontwikkeling
Gewone dienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal
Kapitaal dienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal

2011

2012
-

2011
24.000
24.000

2013
-

2012

2014
-

2013
-

2014

-

Er zijn veel initiatieven die gericht zijn op de ontwikkeling van de economie
van Curaçao. De uitdagingen hierbij zijn om te komen tot:
a. actueel stimuleringsbeleid,
b. daarop aangepaste wet- en regelgeving, en
c. vervolgens de uitvoering ervan.
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Het ministerie kan dit oppakken vanuit haar kaderstellende rol richting
uitvoerende organisaties of door haar toezicht- en controletaak.
De volgende beleidsdoelen moeten hierbij in het vizier gehouden worden:
1. Macro-economische stabiliteit.
2. Randvoorwaarden scheppend beleid.
3. Stimuleringsbeleid hoogwaardige productie.
4. Economische structuur versterking.
5. Effectief inspelen op nationale en internationale ontwikkelingen.
De speerpunten hierbij zijn:
A. Opstellen en vaststellen beleidsnota 2010 – 2030, passend binnen de
kaders van de Masterplanning van het ministerie van BPD, waarin de
verschillende sectoren zijn onderzocht en leiden tot (politieke) keuzes voor
de economische ontwikkeling van Curaçao.
B. Opstellen en vaststellen van een uitvoeringsprogramma en -projecten.
C. Opstellen en vaststellen van een beleidsnota met betrekking tot het
prijzenbeleid, uitvoering en controle hiervan. Hierin worden de prijsniveaus
bepaald voor een aantal consumptiegoederen als melk, bepaalde groenten
en een aantal farmaceutische producten.
D. Versterken van de toeristische sector
E. Bevorderen van werkgelegenheid voor lokalen, vooral jongeren
F. Versterking van de concurrentievermogen en productiviteit van lokale
ondernemingen en sectoren (business development)
G. Het realiseren van een hub functie voor Curacao
H. Het internationaal positionering van Curacao, leidend tot meer
buitenlandse investeringen, meer export van lokale bedrijven en meer
aanspraak op internationale samenwerkingsmogelijkheden in de breedste
zin des woords.
I. Energie is een steeds belangrijker onderwerp in relatie tot duurzaamheid.
Er wordt een beleidsnota opgesteld over hoe op langere termijn om te gaan
op Curaçao met zaken als water, elektra en de raffinaderij. Dit in relatie tot
de gewenste economische ontwikkeling van Curaçao.
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Uit

de

memorie

van

toelichting

onder

“Zorg

voor

de

nationale,

internationale en regionale economische ontwikkeling” volgt volgens de
Raad van Advies dat energie niet onder het Ministerie van Economische
Ontwikkeling valt.
Het beleidsvoornemen van de Regering ten aanzien van energie, zoals dat
blijkt uit het Regeerakkoord, in ogenschouw genomen, acht de Raad van
Advies het van belang dat in het ontwerp wordt opgenomen onder welk
ministerie het onderwerp “energie” ressorteert, en welke activiteiten de
regering op dit terrein ernaar streeft.
De Regering merkt op dat dit dossier onder de verantwoordelijkheid van de
Minister van Algemene Zaken valt. Het beleid op dit gebied is in
ontwikkeling en de nota terzake zal, zodra die gereed is, aan de Staten
worden verzonden.
g. Ministerie van Economische Ontwikkeling – energie niet onder dit
ministerie

Functie 31 Handel en Ambacht – Beleidsveld: Ondernemen
Gewone dienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal
Kapitaal dienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal

2011

2012
-

2011
45.000
45.000

2013
-

2012

2014
-

2013
-

2014

-

De elementen waarop het beleid zich richt worden gedeeld met de Functie 30
Algemeen beheer Economische ontwikkeling.
De speerpunten hierbij zijn:
A. Het creëren van een optimale structuur ter ondersteuning van de
duurzame ontwikkeling van het micro midden- en kleinbedrijf door het
doen verstrekken van adviezen, het laten verzorgen van cursussen,
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trainingen en opleidingen, het (laten) uitvoeren van regelingen, en het
stimuleren van samenwerking.
B,

Vermindering van de red tape, onder anderen door het versnellen van de
uitgifte van vergunningen.

32.

Economische

samenwerking

–

Beleidsveld:

internationale

samenwerking op economisch gebied
Ook hier worden de elementen waarop het beleid zich richt gedeeld met de
Functie 30 Algemeen beheer Economische ontwikkeling.
De speerpunten hierbij zijn:
A. Het bedrijven van regionale en internationale handelspolitiek is (jaarlijks)
terugkerend en betreft het aangaan en verlengen van overeenkomsten.
B. Kent een beleids- en uitvoeringscomponent. Actualiseren van de kaders
(beleid) door positionering van de Curaçaose economie Curaçao in de
wereldeconomie. Bevorderen van export van producten en diensten.
C. Het aanboren van nieuwe bronnen voor samenwerking in de breedste zin
des woords voor het land, bedrijven, NGO’s en individuen. Men denke aan
fondsen,

technische

assistentie,

uitwisselingen

met

betrekking

tot

ontwikkeling alsook “emerging trends” (milieu, globalisering, kennis, etc.)
33.

Handel en Industrie – Beleidsveld: handel die betrekking heeft op
de locale industriële ontwikkeling

Het

betreft

hier

de

activititeiten

van

het

Bureau

voor

Intellectuele

Eigendommen.
34.

Economische ontwikkeling en innovatie – Beleidsveld: innovatie

ter bevordering van de economische ontwikkeling
Ook hier worden de elementen waarop het beleid zich richt gedeeld met de
Functie 30 Algemeen beheer Economische ontwikkeling.
Hier zijn de speerpunten:
A. Het verhogen van het concurrentievermogen en efficientie van lokale
sectoren.
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B. het behalen van rendement in de breedste zin des woords door “ïnnovatie”
voor Curaçaose bedrijfssectoren en hun medewerkers.
C. Het behalen van rendement in de breedste zin des woords uit het begrip
‘kennis’’ voor Curacao en haar bevolking. Men denke bijvoorbeeld niet
alleen aan kennis voor Curaçaoënaars maar ook aan het aantrekken van
buitenlandse cursisten en studenten die op Curacao kennis vergaren, wat
het aanbod en kwaliteit van kennis vergroot.
36.

Telecommunicatie - Beleidsveld: telecommunicatie

De geraamde bedragen in deze functie hebben betrekking op de operationele
lasten van het Bureau Teleccomunicatie en post. Het verlenen van concessies
en vergunningen op het gebied van telecommunicatie en post is een taak die
veel aandacht vergt. Daarnaast bestaat er een controle element van de
communicatie sector waarbij dit beleidsveld in combinatie met bredere
controle op concurrentie een belangrijke rol vervult.
De Raad van Advies stelt dat het Bureau Telecommunicatie en Post volgens de
memorie van toelichting tot één van de organisatie-eenheden van het
Ministerie van Economische Ontwikkeling wordt gerekend, maar dat verderop
in de memorie van toelichting gesteld wordt dat telecommunicatie niet, althans
niet langer, onder genoemd ministerie valt.
Voormelde raad merkt op dat telecommunicatie in bijlage II behorende bij de
Landverordening comptabiliteit 2010 wordt gerekend tot één van de functies,
die vallen onder het Ministerie van Economische Ontwikkeling. De Raad van
Advies is daarom van oordeel dat het gestelde in de memorie van toelichting
ten aanzien van de functie telecommunicatie niet in overeenstemming is met
de Landsverordening comptabiliteit 2010.
De Raad van Advies adviseert de memorie van toelichting op bovengenoemd
punt in overeenstemming te brengen met genoemde landsverordening.
De Regering heeft het onderhavige ontwerp conform aangepast door de
betreffende passage te verwijderen.
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MINISTERIE VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP, CULTUUR EN SPORT
Onderwijs is een stuwende kracht voor zowel economische als sociale
verandering en vernieuwing. Het is een van de meest krachtige instrumenten
om armoede, sociale achterstelling en kwetsbaarheid te bestrijden. De
onderwijs doelstellingen zijn gericht op het verder inhalen van achterstanden
die de afgelopen decennia in het onderwijs zijn ontstaan en op een zodanige
inrichting van ons onderwijs, dat het, mede gezien de internationale
ontwikkelingen, de uitdagingen van deze tijd aankan. Om dit te bereiken wordt
gestreefd naar onderwijs van kwalitatief hoog niveau dat voor iedereen, van
jong kind tot volwassene, toegankelijk is. Het concept van lifelong learning
moet voor een ieder realiseerbaar zijn.
Dit stelt ons onderwijs voor een grote uitdaging die wij zijn aangegaan. De
ingezette onderwijsvernieuwingen moeten ertoe bijdragen dat iedereen goed
onderwijs en een zodanige vorming krijgt dat hen in staat stelt om in de eigen
samenleving maar ook daarbuiten constructief te kunnen functioneren en zich
te handhaven.
Maar er is meer nodig. Er zal een integraal beleid op het gebied van
onderwijs en wetenschap gerealiseerd worden ten behoeve van een
duurzame

ontwikkeling

van

onze

samenleving.

Een

belangrijk

uitgangspunt daarbij is het waarborgen van een brede toegankelijkheid
van het onderwijs, ongeacht de wijk waarin men woont en/of de sociaal
economische situatie waarin men verkeert. Bindende elementen als
Papiamentu en historische- en sociaal-culturele aspecten zullen daarin
een centrale plaats krijgen.
Tot het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport behoren de
volgende organisatorische eenheden:
•

Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport

•

Kabinet Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport

•

Secretaris Generaal Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport

•

Ministeriële Staf

•

Beleidsorganisatie Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport

•

UO Uitvoeringsteam Onderwijs en Wetenschap
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•

Openbaar Onderwijs

•

Vergoeding administratiekosten

•

UO Expertise Centrum Toetsen

•

Openbaar Funderend Onderwijs

•

Openbaar Speciaal Onderwijs

•

Bijzonder Funderend Onderwijs

•

Bijzonder Speciaal Onderwijs

•

Openbaar Voortgezet Speciaal Onderwijs

•

Openbaar VSBO

•

Openbaar HAVO/VWO

•

Openbaar Vakonderwijs (SBO)

•

Bijzonder VSBO/HAVO/VWO

•

Universiteit

•

Inspectie Onderwijs

•

Overige Gemeenschappelijke Uitgaven

•

Onderwijsondersteuning

•

Onderwijsvernieuwing

•

Bijzonder Vakonderwijs (SBO)

•

Bevordering Studie

•

Openbare Leergangen

•

Pedagogische en Sociale Opleidingen

•

Begeleiding, Vorming Jeugd en Volwassenen

•

UO Uitvoeringsorganisatie Cultuur en Sport

•

Openbare Bibliotheek

•

Subsidies en bijdragen Sport

•

Subsidies en bijdragen Cultuur

•

Subsidie bijdragen Oudheidkunde en Musea

•

Monumentenbureau

•

Subsidie bijdragen Overige Cultuur en Recreatie

Missie
Het ministerie zet zich in voor het waarborgen van voorzieningen zodat alle
inwoners van Curaçao gelijke mogelijkheden hebben om zich ten volle te
ontwikkelen en uit te groeien tot een volwaardig persoon die vanuit zijn
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potentie constructief kan participeren en bijdragen aan de economische en
algemeen maatschappelijke ontwikkeling van de gemeenschap.
Het ministerie maakt zich sterk voor:
• toegankelijk, innovatief en kwalitatief hoogwaardig onderwijs, gericht op
ontwikkeling van alle mogelijkheden van de onderwijsdeelnemers;
• krachtige ontwikkeling van de wetenschap;
• vergroten van het culturele bewustzijn en van actieve culturele participatie,
zodat alle inwoners de mogelijkheid krijgen tot volwaardige participatie in de
maatschappij;
• het verhogen van het besef van het belang van sport en beweging, gericht op
het stimuleren van sporten en bewegen.
Beleidsdomeinen en stakeholders
Voor het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport

is een

SWOT-analyse uitgevoerd.
Mede op basis daarvan is de invulling van de vier beleidsdomeinen van het
ministerie vormgegeven:
• Onderwijs: binnen dit domein staat centraal het realiseren van beleid
waarin alle onderwijssoorten optimaal zijn ingericht en waarin sprake is van
een optimale doorstroom van leerlingen;
• Wetenschap: het domein wetenschap is gericht op het realiseren van een
onderzoeksklimaat dat uitnodigt tot goede wetenschapsbeoefening en tot
het

maken

van

verbindingen

met

internationale

wetenschappelijke

instellingen;
• Cultuur: het domein cultuur richt zich op het ontwikkelen van cultureel
bewustzijn en actieve culturele participatie van alle Curaçaoënaars, zodat
zij zich evenwichtig kunnen ontwikkelen. Daarmee geeft het ook een impuls
aan natievorming en aan het bij elkaar brengen van de verschillende
culturele identiteiten;
• Sport: binnen dit domein ligt de focus op het realiseren van en breed
aanbod aan sportvoorzieningen en het vergroten van het besef van het
belang van sport en bewegen binnen de samenleving.
Het

Ministerie

is

voor

haar

functioneren

sterk

afhankelijk

van

zijn

stakeholders, zowel binnen als buiten de overheid. Vooral binnen de
beleidsdomeinen

Onderwijs

en

Wetenschap
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bestaat

een

groot

aantal

uitvoerende schoolbesturen en stichtingen. Eén van de hoofdopgaven voor het
ministerie is het verbeteren van communicatie en samenwerking met de
externe partners en met betrokken groepen in de samenleving (zoals
bijvoorbeeld de werkgevers en werknemersorganisaties). Het Ministerie zal
actief aansluiting zoeken bij deze organisaties en groeperingen om integrale
beleidsontwikkeling te realiseren, zowel binnen de eigen beleidsdomeinen als
met de beleidsdomeinen van de andere ministeries.
Beleidsuitdagingen
Op elk van de beleidsdomeinen zijn zowel voor het bestaand beleid als het
nieuw te ontwikkelen beleid de belangrijkste beleidsuitdagingen geformuleerd.
Hieronder volgt een samenvattend overzicht van de beleidsuitdagingen.
Beleidsdomein

Uitdagingen staand beleid

Uitdagingen te ontwikkelen beleid

Onderwijs

1. Versterking onderwijssysteem
en verbetering van samenwerking
met stakeholders
2. Verder uitwerken van het
taalbeleid

1. Ontwikkelen beleid en wetgeving
voor het hoger onderwijs

3. Realiseren grotere
verantwoordelijkheid en
professionalisering
uitvoeringsorganisaties
4. Versterken, bevorderen en
borgen van de kwaliteit, inclusief
het toezicht
5. Verbeteren leerlingenzorg en
ontwikkeling van Speciaal
Onderwijs
Wetenschap

Cultuur

2. Ontwikkelen beleid op het gebied
van persoonsgerichte ondersteuning
3. Uitwerking van vernieuwing ICTbeleid

4. Versterken en verzelfstandigen
van openbaar onderwijs

1. Ontwikkelen beleid ten aanzien
van wetenschap
2. Zorgen voor verbindingen met
wetenschappelijke instituten in het
buitenland om infrastructuur voor
wetenschap op Curaçao te maken
1. Vergroten van het culturele
bewustzijn, de actieve culturele
participatie en de samenwerking
tussen de verschillende actoren
op cultureel gebied
2. Versterken
volwasseneneducatie (life-long
learning)
3. Intensiveren
publiekscommunicatie
4. Ontwikkelen effectievere
aanpak van voorschoolse en
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1. Ontwikkelen archeologisch en
antropologisch beleid

2. Inzet van financiële middelen
richten op strategische doelen
cultuurbeleid

naschoolse educatie
Sport

1. Stimuleren sporten en bewegen
onder alle inwoners
2. Herstructureren van het
sportdomein (heldere afbakening)

1. Verbetering sportaccommodaties
en infrastructuur
2. Ontwikkelen topsportbeleid
3. Ontwikkelen aanpak
dopinggebruik in de sport

Bij de totstandkoming van de begroting 2010 van het voormalige Eilandgebied
Curaçao is met het College financieel toezicht overeengekomen dat de
begroting van het Onderwijsveld doorgelicht zou worden. Met als ‘stip aan de
horizon’ de begroting 2011 van het Land Curaçao, waren de belangrijkste
doelen

van

deze

doorlichting

een

verbeterde

onderbouwing

van

de

meerjarenramingen en een vollediger zicht op de risico's. De doorlichtingen,
die in 2009 en 2010 hebben plaatsgevonden, zijn inmiddels afgerond. Het
College financieel toezicht is hierbij nauw betrokken geweest.
In het voorjaar 2010 is de doorlichting van het Onderwijsveld vastgesteld en de
aanbevelingen uit het rapport overgenomen. In de 1e kwartaalrapportage 2010
van het Eilandgebied Curaçao is op hoofdlijnen al aangegeven hoe de diverse
aanbevelingen zijn en worden opgevolgd.
De belangrijkste bevindingen uit de doorlichtingen zijn voor een groot deel in
deze begroting 2011 verwerkt. Zo is de meerjarenbegroting Onderwijs beter
onderbouwd

op

grond

van

de

demografische

ontwikkelingen

(leerlingenaantallen) en is voor een periode van vier jaar voorzien in de
benodigde middelen voor het ontwikkelen van leermiddelen en voor het
achterstallig onderhoud aan scholen.
Zo laten de geboortecijfers op Curaçao in de jaren rond 2000 een daling zien
van circa 3.000 geboortes per jaar naar circa 2.000. De daling heeft zich al
voorgedaan in het Funderend Onderwijs, met als gevolg dat klassen binnen
het budget verkleind konden worden. Als gevolg van deze daling wordt de
volgende ontwikkeling van het aantal leerlingen in het VSBO voorzien.
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VSBO

2009/2010

Basisvorming

3.848

Bovenbouw

3.928

2010/2011

7.776

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

3.791

leerjaar
1
2
3.964
3
4

1.896
1.895
1.982
1.982

1.700
1.896
1.895
1.982

1.500
1.700
1.896
1.895

1.300
1.500
1.700
1.896

7.755

7.755

7.473

6.991

6.396

100

96

94

91

percentuele afname tov jaar daarvoor

Toelichting:
Het betreft hier een ruwe prognose. De instroom in het eerste jaar basisvorming is gesteld op 200 leerlingen minder
per schooljaar. Er is geen rekening gehouden met leerlingen die blijven zitten en/of niet slagen voor hun examen en
het vierde jaar overdoen.

De doorlichting heeft dus tot het beoogde effect in de (meerjaren)begroting
geleid. Dit neemt niet weg dat een deel van de aanbevelingen en bevindingen
nog nadere uitwerking en opvolging behoeft. Hiertoe werd (conform ambtelijke
afspraak met het College financieel toezicht) voor Onderwijs een plan van
aanpak opgesteld, waarbij ook de verdere, structurele inbedding van de
aanbevelingen in het begrotingsproces aan de orde is gekomen.
De belangrijkste beleidsvelden en daaronder ressorterende hoofdtaken van het
ministerie zijn:
01 Bestuursorganen
40 Algemeen beheer OWS
•

de zorg voor de juridische en beleidskaders betreffende Onderwijs,
wetenschap, cultuur en sport

41 Examenaangelegenheden
•

Zorg voor de examen

42 Openbaar funderend onderwijs
43 Bijzonder funderend Onderwijs
•

Primair Onderwijs

44 Openbaar speciaal onderwijs
46 Openbaar voortgezet onderwijs
47 Bijzonder voortgezet onderwijs
•

Voortgezet onderwijs

48 Bijzonder Hoger Onderwijs
•

Hoger Onderwijs en Onderzoek en Wetenschap
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49 Gemeenschappelijke Uitgaven Onderwijs
•

Studiefinanciering

•

Onderwijsvoorzieningen

•

Onderwijsbegeleiding

50 Overig Onderwijs
•

Secundair beroepsonderwijs

•

Pedagogische en sociale opleidingen

•

Tweede kans onderwijs (waaronder sociale vormingsplicht)

51 Cultuur en Sport algemeen
•

Behartiging van cultuur en sportaangelegenheden, ook voor wat betreft
internationale en regionale aspecten

52 Openbaar bibliotheek
•

Behartiging van cultuur aangelegenheden, ook voor wat betreft de
internationale en regionale aspecten

53 Sport
•

Behartiging

van

sportaangelegenheden,

ook

voor

wat

betreft

de

internationale en regionale aspecten
54 Cultuur
55 Oudheidkunde en Musea
•

Behartiging van cultuur aangelegenheden, ook voor wat betreft de
internationale en regionale aspecten

58 Overig Cultuur en Sport
•

Behartiging van cultuur en sportaangelegenheden, ook voor wat betreft de
internationale en regionale aspecten

In de begroting zijn de volgende middelen per functie geraamd:
Gewone dienst
01.
40.
41.
42.
43.
44.
46.
47.
48.
49.
50.

Bestuursorganen
Algemeen beheer OWS
Examenaangelegenheden
Openbaar funderend onderwijs
Bijzonder funderend Onderwijs
Openbaar speciaal onderwijs
Openbaar voortgezet onderwijs
Bijzonder voortgezet onderwijs
Bijzonder Hoger Onderwijs
Gemeensch. Uitgaven Onderwijs
Overig Onderwijs

2011

2012

2013

2014

-200.000

955.000

900.000
-900.000
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955.000

955.000

955.000

51. Cultuur en Sport algemeen
52. Openbaar bibliotheek
53. Sport
54. Cultuur
55. Oudheidkunde en Musea
58. Overig Cultuur en Sport
Totaal

Kapitaaldienst
01. Bestuursorganen
40. Algemeen beheer OWS
41. Examenaangelegenheden
42. Openbaar funderend onderwijs
43. Bijzonder funderend Onderwijs
44. Openbaar speciaal onderwijs
46. Openbaar voortgezet onderwijs
47. Bijzonder voortgezet onderwijs
48. Bijzonder Hoger Onderwijs
49. Gemeensch. Uitgaven Onderwijs
50. Overig Onderwijs
51. Cultuur en Sport algemeen
52. Openbaar bibliotheek
53. Sport
54. Cultuur
55. Oudheidkunde en Musea
58. Overig Cultuur en Sport
Totaal

200.000

955.000

2011

955.000

2012

955.000

2013

Hieronder wordt de begroting nader per functie toegelicht.
Functie 01 Bestuursorganen
Deze functie heeft betrekking op de personele en materiële lasten ten behoeve
van de Minister.
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955.000

2014

Functie 40 Algemeen beheer Onderwijs; de zorg voor de juridische en
beleidskaders betreffende Onderwijs, wetenschap, cultuur en sport
Gewone dienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal
Kapitaaldienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal

2011

2012

2013

2014

-

-

-

-

-200.000

-

-

-

-200.000

-

-

-

2011

2012

2013

2014

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Het betreft de zorg voor de juridische en beleidskaders betreffende het
onderwijs, cultuur, wetenschap en sport. Hieronder vallen de personele en
materiële kosten van de organisatieonderdelen Kabinet van de Minister,
Secretaris

Generaal,

Ministeriële

Staf

en

de

Beleidsorganisatie.

Deze

organisatieonderdelen vallen onder de functie 40 Algemeen beheer OWCS.
Functie 41 Examenaangelegenheden
Beleidskader en Beleidsbegroting
De Regering onderkent het belang van de afstemming van het onderwijs op de
hedendaagse behoeften in de samenleving. Het onderwijs op Curaçao heeft
zich altijd gekenmerkt door een sterk van binnen uit gedreven kwaliteitsbesef.
Hoewel het onderwijs op een aantal gebieden, met name de inrichting en de
bevoegdheden van leerkrachten, sterk gereguleerd wordt door wetgeving, zijn
het in de praktijk toch de scholen zelf, en vaak de individuele leerkrachten, die
bepalen wat goed onderwijs is.
Onderwijs

is

een

samenspel

tussen

diverse

actoren,

zoals

scholen,

schoolbesturen, bekostigende instanties en beleidsmakers, die hun eigen
verantwoordelijkheden hebben en overeenkomstig met elkaar samen moeten
werken. De samenleving stelt daarbij eisen aan de kwaliteit van het geboden
onderwijs.

Deze

kwaliteitseisen

zullen

gedefinieerd

moeten

worden.

Examinering vormt onderdeel van een geïntegreerd beleid met betrekking tot
de kwaliteit van het onderwijs. Hiervoor is het van belang dat er een goed
functionerende kwaliteitsborgingsysteem is om de onderwijsprestaties op een
degelijke wijze te kunnen meten c.q. toetsen. Het doel hiervan is de toetsing en
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evaluatie van de kwaliteit van het onderwijsproces en de resultaten in het
funderend onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs.
Het onderwijsbeleid is voor wat betreft het VWO, HAVO en VSBO gericht op
het

ontwikkelen

van

meer

lokale

examens

welke

aan

internationale

kwaliteitsstandaarden voldoen, teneinde de waarde van de diploma’s én de
aansluiting op het vervolgonderwijs c.q. arbeidsmarkt te garanderen.
Op

grond

van

het

overheidsbeleid

zijn

de

volgende

kwaliteitscriteria

vastgesteld waar toetsen en examens aan moeten voldoen: betrouwbaarheid,
validiteit,

authenticiteit,

aanvaardbaarheid

en

transparantie.

Continue

evaluatie van de processen en het opbouwen van empirische gegevens dragen
bij aan de kwaliteitsbevordering.
Examenactiviteiten
Het beleid voor het jaar 2011 is gericht op uitvoering van de wettelijke taken
conform

het

onderwijsbeleid

en

het

ondersteunen

van

nieuwe

beleidsontwikkelingen en onderwijsvernieuwingen. De kerngebieden van het
uitvoeringsbeleid zijn:
A1.Examinering: ontwikkelen van kwalitatieve toetsen en examens en de
kwaliteitsborging van de examinering voor wat betreft het voortgezet
onderwijs, SBO en Funderend onderwijs.
A2.Vernieuwingen onderwijsbeleid: ontwikkelen van kwalitatieve toetsen en
examens ter ondersteunen van de onderwijsvernieuwingen
B. Kwaliteitsbevorderingonderzoek: evaluatie en onderzoek van de kwaliteit
van de examens en examensystematiek
Ad. A1 Examinering
1. Constructie, screening en vertalen van centraal eindexamens VSBO, HAVO
en VWO
In het jaar 2010 waren er een aantal vernieuwingen naar aanleiding van
beleidsaanpassingen voor het HAVO en VWO. Op het niveau van het VSBO
zijn de sectorprogramma-vakken in de sector techniek, die vooralsnog niet
centraal geëxamineerd werden, in 2010 centraal geëxamineerd.
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Het aantal jaarlijks te construeren examens voor het VSBO en HAVO/VWO
nieuwe stijl is toegenomen. Het betreft de constructie van toetsen en examens
voor circa 48 vakken uit het VSBO en circa 16 vakken uit het HAVO en VWO
tezamen respectievelijk 96 en 32 examens eerste en tweede tijdvak.
Het bepalen van de norm van de centrale examens. De zogenaamde
cesuurbepaling.
2. De kwaliteitsbewaking van het onderwijsinhoud en het niveau door externe
evaluatie van de toetsing binnen het SBO (aanvullende kwaliteitsborging: AKB)
Conform de wetgeving van het SBO dient meer dan de helft (50+1) van de
toetsen van de SBO instellingen vooraf extern door het ministerie geëvalueerd
te worden op kwaliteitseisen en onderwijsdoelen.
Op beleidsuitvoeringsniveau is een herziening van de inrichting van dit
taakgebied in gang gezet. Het een en ander houdt in dat er een haalbardere en
praktischer werkwijze gevonden moet worden, zodat de uitvoering van de AKB
zowel voor de instellingen als voor het ministerie effectief en efficiënt kan zijn.
3. De kwaliteitsbevordering van het Funderend Onderwijs door degelijke
evaluatiesystemen van de ontwikkeling van het kind
Het ministerie heeft binnen het FO een ondersteunende en adviserende taak
om de scholen te ondersteunen bij het evalueren en stimuleren van de
voortgang

van

de

leerlingen.

Hierbij

ontwikkelt

het

ministerie

gestandaardiseerde evaluatie-instrumenten en ondersteunt de scholen bij de
uitvoering van de zelfevaluatie door onder andere het verzorgen van
workshops, trainingen, adviezen.
Ad A2. Vernieuwingen in het onderwijsbeleid
1. Het VWO, HAVO en VSBO
Zoals hierboven is weergegeven zijn er een aantal vernieuwingen in gang gezet
op het gebied van het HAVO- en VWO-onderwijs. Ook op het gebied van het
VSBO zijn er een aantal vernieuwingen in gang gezet. Deze vernieuwingen
hebben uiteraard gevolgen op het examengebied.
In het algemeen betekent de vernieuwingen op HAVO en VWO voor de
uitvoering dat er een aantal examens definitief centraal geëxamineerd moeten
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worden. Op grond van een verantwoord beleid zullen er voor de definitieve
afname van deze examens voorbeeld examens aangeleverd worden voor de
scholen.
In de SBO worden er deskundigengroepen ingesteld per opleiding die onder
begeleiding van een kwaliteitscoördinator de aanvullende kwaliteitsborging
ondersteunen.

Daarnaast

worden

de

onderwijsinstellingen

structureel

ondersteund om tot een optimale interne kwaliteitsstructuur te komen en aan
de door het ministerie gestelde voorwaarden te voldoen.
In concreet betekent deze vernieuwing het volgende:
•

HAVO/VWO-vakken waarvoor examens ontwikkeld moeten worden:
Niveau

Vakken

Wanneer
examen

HAVO

Geschiedenis
Aardrijkskunde
Kunstvakken
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Kunstvakken

20102011(projectie)

2009-2010

2011-2012

2010-2011

VWO

•

eerste Wanneer
voorbeeldexamens?

SBO
Ondersteuningsgebied

Nieuwe evaluatie
structuur AKB

Ondersteunen SBO
instellingen:
Trainingen AKB:
inrichting
examensysteem,
toetsontwikkeling

Aantal
opleidingen /
kwalificaties
> 150
kwalificaties

10 SBO
instellingen

Kwaliteits
groepen

Coördinator
Kwaliteitszorg

2 personen per
opleiding: 300
personen

1 deskundige
projectbasis
4 toetsconstructiedeskundigen in
vaste dienst
1 deskundige
projectbasis
4 toetsconstructiedeskundigen in
vaste dienst

> meer dan
250 docenten

2. Funderend Onderwijs
In het schooljaar 2002/2003 is een start gemaakt met de invoering van de
eerste cyclus van het Funderend Onderwijs. De verschillende bij dit
invoeringsproces betrokken actoren zijn vanuit hun eigen invalshoek en
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taakstelling geïnteresseerd in de stand van zaken. Op de conferenties
“Kwaliteitsbevordering F.O.” kwam dit duidelijk naar voren. Vast staat dat er
op verschillende niveaus behoefte is aan ondersteuning om meer inzicht te
krijgen in de vorderingen van het kind. Het ministerie heeft activiteiten
ontplooid om in deze behoefte te voorzien, teneinde de vorderingen bij de
leerlingen inzichtelijk te maken en te ondersteunen.
De Raad van Advies stelt dat de activiteiten bedoeld in de vorige zin niet nader
worden aangeduid. De Regering zal hier tijdens de parlementaire behandeling
nader op ingaan.
Ad. B Onderzoek en evaluatie met het doel kwaliteitsbewaking van het
onderwijs
Toetsen en examens moeten aan bepaalde eisen voldoen, om een effectieve
kwaliteitsbewaking van het onderwijs te kunnen uitvoeren. Examens moeten
geijkt zijn en over de jaren een en zelfde moeilijkheidsgraad hebben, zodat een
geleidelijke daling van de moeilijkheidsgraad niet mogelijk is en zodat effecten
van onderwijsvernieuwing in positieve zin aan het licht gebracht kunnen
worden en door de jaren van gelijk niveau zijn. Een vergelijking van resultaten
van een school op de landelijke examens met het landelijke gemiddelde geeft
de school en de inspectie tevens de mogelijkheid het onderwijs op de
betreffende school te evalueren. Het is daarom noodzakelijk dat er adequate
instrumenten zijn om de output van het onderwijssysteem te meten.
Centrale examens is bij uitstek een instrument, dat de output van een
onderwijssysteem meet, naast de kwalificatiefunctie of diplomeringsfunctie
daarvan. Het is dus zaak dat op grond van de resultaten van examinering na
een periode na de invoering van de onderwijsvernieuwing een degelijke
evaluatie wordt uitgevoerd om de resultaten van de onderwijsvernieuwing in
kaart te brengen.
Voorst is het zaak om de huidige examenvormen te evalueren op effectiviteit en
vast te stellen of deze aan de vastgestelde leerling- en onderwijsdoelen voldoen.
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Functie 40 Algemeen beheer OWCS (deels: openbaar onderwijs en
vergoeding administratiekosten)
functie 42 Openbaar funderend onderwijs
functie 43 Bijzonder funderend onderwijs.
Deze functies vormen samen het zorggebied Primair Onderwijs
Gewone dienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal
Kapitaaldienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal

2011

2012

955.000

955.000

955.000

2011

2013

955.000

2012
-

2014

955.000
955.000

2013
-

955.000
955.000

2014
-

-

Een van de beleidskaders is de zorg voor een optimale doorstroom van
leerlingen. Dit vereist een betere aansluiting tussen funderend onderwijs en
voortgezet onderwijs. Vanaf het schooljaar 2009-2010 wordt een aantal
wettelijk geregelde voorzieningen ingezet zoals het onderwijskundige rapport
en de centrale toetsing van een aantal kennisvelden. De invloed die de inzet
van deze instrumenten heeft op de aansluiting zal nauwkeurig gevolgd worden.
Een belangrijk instrument is ook de leerlingvolgsystemen. Dit gebied is nog
volop in ontwikkeling. De eerste jaren zal beleidsonderzoek uitgevoerd worden
gericht op het verbeteren van de effectiviteit van de instrumenten die tot doel
hebben het verbeteren van de aansluiting tussen funderend onderwijs en
voortgezet onderwijs.
Nu na afloop van het schooljaar 2010-2011 de tweede lichting leerlingen zal
doorstromen naar het voortgezet onderwijs, zal de introductie en het
functioneren van het funderend onderwijs worden geëvalueerd. Waar nodig zal
het curriculum van het funderend onderwijs en van de basisvorming van het
voortgezet onderwijs worden gereviseerd en waar nodig zullen leerkrachten
worden bij- en nageschoold. Daarbij zal ook bijzondere aandacht worden
gegeven aan het speciaal onderwijs.
Prestatie-indicatoren
Jaarlijks zal een rapport worden opgesteld over de ontwikkelingen op het
gebied van de aansluiting tussen het funderend onderwijs en het voortgezet
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onderwijs. Het rapport dient zowel een grondig overzicht van de gevonden
situatie te bevatten als ook aanbevelingen voor verbetering. De mate waarin de
inzet van voornoemde instrumenten inderdaad leidt tot een betere aansluiting
zal gemeten worden en zal dienen als belangrijkste prestatie indicator.
Toezicht
De zorg voor het toezicht op de uitvoering van de kaders en de kwaliteit van
het onderwijs geldt zowel voor primair als het voortgezet onderwijs.
Het afronden van voldoende lesmateriaal voor taal en rekenen en voor in het
Papiamentu en voor vakken die een regionaal gebonden vakinhoud hebben is in
dit kader een prioriteit. Ook zal erop worden toegezien dat voldaan wordt aan
de randvoorwaarden voor samenhangend en betekenisvol onderwijs, zoals het
voldoen aan de gestelde eisen van de inrichting van het curriculum, de
infrastructuur, de inventaris en de leermiddelen en de competentie van de
leerkrachten.

Functie 40 Algemeen beheer OWCS (deels: openbaar onderwijs en
vergoeding administratiekosten)
Functie 44 Openbaar speciaal voortgezet onderwijs
Functie 46 Openbaar voortgezet onderwijs
Functie 47 Bijzonder voortgezet onderwijs.
Deze functies vormen samen het zorggebied Voortgezet Onderwijs
In 2011 zal de voortzetting van een aantal projecten op het gebied van de
vernieuwingen in het voortgezet onderwijs (VSBO en SBO) centraal staan. De
aansluiting tussen VSBO en SBO en de implementatie van de ‘leerweg ‘werkend
leren’ in het SBO zullen daarbij speciale aandacht krijgen. Dit laatste is, samen
met de actualisering van het curriculum van cruciaal belang om de aansluiting
van het beroepsonderwijs op de behoefte van de arbeidsmarkt te realiseren. De
mogelijkheid om speciale vakcolleges te introduceren zal verder worden
onderzocht; vooral voor technische beroepen is er een discrepantie tussen de
vraag op de arbeidsmarkt en de uitstroom uit het onderwijs. .
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Daarnaast dienen in het havo-vwo onderwijs een aantal projecten te worden
afgerond. Deze projecten zijn gericht op een versnelde groei naar een
voortgezet onderwijs dat een hoogwaardig onderwijs aanbiedt, aansluitend op
de eisen van de moderne maatschappij, waar leerlingen volgens de laatste
inzichten kwalitatief en modern onderwijs kunnen volgen, dat aansluit bij hun
belangstelling, motivatie en toekomstplannen. Het streven is een hogere in- en
uitstroom en het aanbieden van meer samenhangend en betekenisvol
onderwijs, waarbij het leerproces van de leerling centraal staat. Ook in het
havo/vwo zal taalontwikkeling meer aandacht krijgen en zal de rol van
Papiamentu worden verstrekt.

Externe factoren
De projecten vragen een grote input van de betrokken scholen. Getracht zal
worden om voldoende ondersteuning ter beschikking te stellen.
Prestatie-indicatoren
In alle overeenkomsten die de projecten inkaderen zijn specifieke resultaten
aangegeven. Het gaat hierbij veelal om resultaten op het gebied van betere
leerlingprestaties, in- en uitstroom van leerlingen en metingen van de kwaliteit
van het onderwijs door de inzet van kwaliteitstrajecten.
In de komende jaren zal er jaarlijks een rapport worden opgesteld over de
aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt. Het rapport dient
zowel een grondig overzicht van de gevonden situatie te bevatten als ook
aanbevelingen voor verbetering. De resultaten van de overgang van de vsbo
naar de havo en het beroepsonderwijs naar de arbeidsmarkt zal gemeten
worden met behulp van de ontwikkeling van het aantal zittenblijvers, de
succesvolle afronding van de vervolgopleiding en de mate waarin en de periode
waarbinnen werk gevonden wordt op de arbeidsmarkt.
Functie van 48 Bijzonder hoger onderwijs
Functie 49 Gemeenschappelijke uitgaven onderwijs (gedeeltelijk)
Deze functies vormen samen het zorggebied Hoger Onderwijs en Onderzoek en
Wetenschap
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Gewone dienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal
Kapitaaldienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal

2011

2012

2013

2014

-

-

-

-

900.000

-

-

-

900.000

-

-

-

2011

2012

2013

2014

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

De bekostiging en de accreditatie van het hoger onderwijs zal bijzondere
aandacht krijgen, waarbij samenwerking met Nederland van belang zal blijven.
Daarbij zal ook bijzondere aandacht worden besteed aan de ontwikkeling van
het

wetenschappelijk

en

beleidsvoorbereidend

onderzoek

binnen

de

universiteit. Het belangrijkste deel van de middelen in deze functie zijn
bedoeld als overheidssubsidie aan de ‘University of Curaçao’ (voorheen UNA) en
voor de ontwikkeling en uitvoering van wetenschapsbeleid.
Functie 49 Gemeenschappelijke uitgaven onderwijs (gedeeltelijk) –
Beleidsveld: Studiefinanciering
De middelen in deze functie worden ingezet voor studiefinanciering. Het
streven is een adequaat stelsel van studiefinanciering dat de jeugd in staat
moet stellen zich verder te ontwikkelen en zich voor te bereiden om een
belangrijke bijdrage te leveren aan de individuele en maatschappelijke
vooruitgang van Curaçao.
Daarbij zal studeren in de regio worden gestimuleerd en zullen studenten uit
ons omringende landen de mogelijkheid krijgen om hun studie op Curaçao voor
te zetten.
Functie 49 Gemeenschappelijke uitgaven onderwijs (gedeeltelijk)
Functie 50 Overige onderwijs (gedeeltelijk)
Deze functies vormen samen het zorggebied Overige onderwijs.
Gewone dienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal
Kapitaaldienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal

2011

2012
-

2013
-

-900.000
-900.000

2011

2012
-
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2014
-

2013

2014

-

-

-

-

-

-

De gewone dienstuitgaven hebben betrekking op nascholing leerkrachten (circa
ANG 2,4 miljoen), overheidssubsidie aan Fide, FMS, FPI en SGE (circa ANG 7.5
miljoen),

vervoerkosten

leerlingen

(circa

ANG

6,7

miljoen)

en

overheidsbekostiging van secundair bijzonder onderwijs SBO RKCS (circa ANG
19,2 miljoen) en IFE (circa ANG 1,7 miljoen).
De kapitaaluitgaven zijn bedoeld voor het onderhoud en constructie van
schoolgebouwen en voor onderhoud van inventaris.
Het College financieel toezicht signaleert dat uit de toelichting niet duidelijk is
af te leiden waar de ophogingen van de budgetten voor bedoeld zijn. Ook is het
volgens het College financieel toezicht niet duidelijk wat de gevolgen zijn van
het verlagen van de fondsen voor Bevordering Studie.

De Regering verwijst in dit verband naar de toelichting en zal tijdens de
parlementaire behandeling hier nader op ingaan.
Functie 50 Overige onderwijs (gedeeltelijk) - Beleidsveld: Tweede kans
onderwijs (sociale vormingsplicht)
De middelen op deze functie zijn bedoeld ter dekking van de kosten van Feffik
voor vakopleidingen en kanstrajecten van de sociale vormingsplicht. De
structurele

jeugdwerkloosheid

en

het

groot

percentage

voortijdige

schooluitvallers gedurende decennia, heeft geleid tot het ontstaan van de
Sociale Vormingsplicht als middel om de 16 – 24 jarigen een kans te bieden op
een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt of aansluiting bij het secundair
beroepsonderwijs.
Functie 51 Cultuur en Sport algemeen (gedeeltelijk)
Functie 52 Openbaar bibliotheekwerk
Functie 54 Cultuur
Functie 55 Oudheidkunde en Musea
Functie 58 Overige Cultuur en Sport
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Deze functies vormen samen het zorggebied Behartiging van culturele aangelegenheden, voor zover het de internationale, regionale en inter-insulaire
aspecten betreft.
Gewone dienst

2011

Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal
Kapitaaldienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal

200.000
200.000

2012

2011

2013
-

2012
-

2014
-

2013
-

-

2014
-

-

De verschillende functies van CARMABI en NAAM als uitvoeringsorganisaties
van het cultureel beleid zullen alsnog volop bezig zijn met de overdracht van
collecties, kennis, middelen, enzovoorts aan de andere entiteiten of eventueel
met het sluiten van samenwerkingsverbanden tussen de entiteiten.
Culturele uitwisseling
Gelet op de staatkundige veranderingen die hebben plaatsgevonden is het van
belang om het cultureel beleid te herzien. De culturele uitwisseling met de
andere nieuwe entiteiten van het Koninkrijk der Nederlanden moeten vorm
krijgen.
Het wordt wenselijk geacht extra aandacht te besteden aan de waarde van het
Koninkrijk als gemeenschappelijke binding. Een speciaal moment om daar stil
bij te staan is de Koninkrijksdag, waarvan de viering een extra dimensie
gegeven zal worden. Over de vorm en inhoud daarvan dient een goede
afstemming tussen de nieuwe entiteiten en Nederland plaats te vinden.
Voorlopig

wordt

er

van

uitgegaan

dat

een

voorlichting-

en

bewustwordingscampagne deel zal uitmaken van de viering, waarbij wordt
overwogen deze campagne vooral op de jeugd te richten.

Functie 51 Cultuur en Sport algemeen (gedeeltelijk)
Functie 53 Sport
Deze functies vormen samen het zorggebied Behartiging van sportaangelegenheden, voor zover het de internationale en regionale aspecten.
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De entiteiten die op 10 oktober 2010 in het Koninkrijk zijn ontstaan, en dus
ook het Land Curaçao, dienen samen te blijven werken in een nationaal
Olympisch orgaan. De rol en de functie dat het NAOC eventueel in dit nieuwe
orgaan zal hebben wordt in overleg met alle nieuwe bestuursentiteiten
bepaald.
Onderzoek naar mogelijke opzet van een sportopleiding MBO/HBO niveau zal
worden voortgezet en afgerond. Dit traject sluit nauw aan op de mogelijkheden
en trajecten die reeds zijn geschapen en opgestart in het kader van tweede
kans onderwijs onder de sociale vormingsplicht.
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MINISTERIE VAN SOCIALE ONTWIKKELING ARBEID EN WELZIJN (SOAW)
Tot het Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn behoren
de volgende organisatorische eenheden:
•

Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn

•

Kabinet Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn

•

Inspectie Arbeidszaken

•

Secretaris Generaal Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn

•

Ministeriële Staf

•

Beleidsorganisatie Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn

•

UO Regiokantoren

•

Sociale Zorg

•

Maatschappelijke Zorg

•

Electra- en watersubsidie

•

UO Uitvoeringsteam Arbeid

•

UO Bureau Mediation

•

UO Bedrijfsvoering Regiokantoren

•

Sociale werkplaatsen

•

Maatschappelijke Opbouw en Begeleiding

•

Jeugdzorg

•

Jeugdwerk

•

Subsidie bijdragen Bejaardenoorden

•

UO Uitvoeringsteam Familie, Jeugd en Sociale Ontwikkeling

•

Sociale verzekeringen

Missie van het Ministerie van SOAW:
Het ministerie is primair gericht op het ontwikkelen en uitvoeren van integraal
beleid ten aanzien van de sociale ontwikkeling, arbeid en welzijn van de
Curaçaose maatschappij. Op die manier draagt zij bij aan het realiseren van
de visie. Het ministerie werkt daarbij op basis van de volgende missie: “Het
Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn neemt het voortouw om
samen met alle burgers, bedrijven en instellingen de sociale ontwikkeling en
het welzijn van de inwoners van het land Curaçao te stimuleren in de richting
van een duurzame, gezonde, liefdevolle, veilige, constructieve, leefbare,
stimulerende en geëmancipeerde leef- leer- werk- en woonomgeving te
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realiseren. Familie en jeugd, arbeid en sociale ontwikkeling nemen daarbij een
centrale plaats in.”
Het ministerie streeft daarbij de volgende doelen na:
1.

Bevorderen van sociale cohesie en een bemiddelingscultuur in buurten

en wijken;
2.

Stimuleren van de toegang tot de arbeidsmarkt, goede arbeidsrelaties,

en een evenwichtige
3.

sociale zekerheid en sociale rechtvaardigheid;

Empowerment van inwoners van Curaçao door het versterken van de

toegang tot netwerken;
4.

Bevorderen van de gezonde ontwikkeling van het kind, versterken van

de familie als hoeksteen binnen de samenleving en het beschermen van de
(rechten van de) familie en de jeugd.
De belangrijkste beleidsvelden en daaronder ressorterende hoofdtaken van het
Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn zijn:
01 Bestuursorganen
60 Algemeen beheer Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn
Sociaal Ontwikkeling Beleid
Het behartiging van sociale ontwikkelingsaangelegenheden.
Jeugd en Jongeren beleid
de zorg voor de juridische en beleidskaders betreffende het jeugd- en jongeren
Ontwikkeling
Arbeidsparticipatie
de zorg voor de juridische en beleidskaders betreffende van de nationale,
internationale en regionale arbeidszaken en –verhoudingen, waaronder

de

relatie met de Internationale Arbeidsorganisatie
Inspectie Arbeidszaken
de uitvoering van arbeids-en veiligheidsinspectie en de uitvoering van de
juridische en beleidskaders betreffende de arbeidszaken
61 Bijstandverlening
Sociale zorg
62 Werkgelegenheid
63 Maatschappelijke Begeleiding en Advies
64 Sociaal Cultureel Jeugd en Jongerenwerk
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de zorg voor de uitvoering van de juridische en beleidskaders betreffende het jeugden jongeren Ontwikkeling
65 Bejaardenoorden
68 Overige Sociale Voorzieningen en Maatschappelijke Dienstverlening
Hiervoor zijn de volgende middelen gereserveerd:
Gewone dienst

2011

01 Bestuursorganen

2012
-

2013

2014

-

-

-

60 Algemeen beheer Sociale
Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn

-2.225.000

61 Bijstandverlening
62 Werkgelegenheid
63 aatschappelike Begeleiding en
Advies

2.225.000
-

4.770.000

4.770.000

4698.300

-

-

-

64 Sociaal Cultureel Jeugd en
Jongerenwerk

-

-

-

-

65 Bejaardenoorden

-

-

-

-

68 Overige Sociale Voorzieningen
en
Maatschappelijke
Dienstverlening

-

-

-

-

Totaal
Kapitaaldienst

-

4.770.000
2012

4.770.000
2013

4698.300
2014

01 Bestuursorganen

-

-

-

-

60 Algemeen beheer Sociale
Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn

-

-

-

-

61 Bijstandverlening

-

-

-

-

62 Werkgelegenheid

-

-

-

-

63 Maatschappelijke Begeleiding
en Advies

-

-

-

-

64 Sociaal Cultureel Jeugd en
Jongerenwerk

-

-

-

-

65 Bejaardenoorden

-

-

-

-

68 Overige Sociale Voorzieningen
en
Maatschappelijke
Dienstverlening

-

-

-

-

Totaal

-

-

-

-

2011

Functie 01 Bestuursorganen
Deze functie heeft betrekking op de personele en materiële lasten ten behoeve
van de Minister.
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Functie 60 Algemeen beheer Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn
Gewone dienst

2011

2012

2013

-

Apparaatskosten

2014

-

-

-

Programmakosten

-2.225.000

-

-

-

Totaal
Kapitaaldienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal

-2.225.000
2011

-

-

-

2012
-

2013
-

2013
-

-

Hieronder vallen de volgende zorggebieden:
Behartiging van sociale ontwikkelingsaangelegenheden
De samenvoeging van beleid en uitvoering in de nieuwe bestuurlijke
organisatie scherpt de bestuurlijke en ambtelijke verantwoordelijkheden aan.
Naast deze concentratie is er tevens een organisatieontwikkeling zichtbaar
voor intern en extern toezicht op de sociale ontwikkeling. Ook deze
toezichtfunctie zal waarschijnlijk een positief effect gaan hebben op de
resultaatgerichte aanpak en concretisering van sociale producten. Van enkele
overheidssectoren valt te leren, dat naarmate er meer toezicht en controle op
de sector is gerealiseerd, dit ten goede is gekomen aan hun planning- en
uitvoeringskwaliteit.
Meer

kwaliteitsverbetering

kan

verder

worden

verwacht

vanwege

het

internationaal sociaal recht (waaronder de Rechten van het Kind) en de
toegenomen samenwerking op het gebied van sociale ontwikkeling met
internationale organisaties (de UN en ILO) en regionale organisaties (CARICOM
en ECLAC).
Gelet op de verwachte dynamiek kan er vanuit worden gegaan dat van
verschillende zijden hogere eisen aan de sociale sector zal worden gesteld in
2011. Er zullen meer resultaatgerichte en tastbare producten van sociale
ontwikkeling worden verwacht, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid,
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psychosociale zorg, de rechten van het kind, verslaving, ouderenzorg en
sociale zekerheid.
Doelformulering
In het jaar 2011 zal aandacht worden besteed aan de volgende inhoudelijke
targets:
1. Sociale correctie en preventie van geweld en criminaliteit.
In sociale mediation is tevens de informele en non-gouvernementele
aanpak, die dichter bij burgers staat van belang. Derhalve zal in dit beleid
verder worden nagegaan hoe hier meer aandacht aan gegeven kan worden.
Ondersteuning en onderzoek zal blijven plaatsvinden op het gebied van de
gezinsgerichte hulpverlening ten behoeve van multiprobleem-gezinnen
binnen onder andere de Justitiële Jeugdinrichting. In dit laatste geval
betekent dit concrete begeleiding van het maatschappelijk werkteam en
ondersteuning bij de ontwikkeling van het gezinsgerichte beleid (o.a.
intake).
Speciale aandacht zal er zijn voor beleid en onderzoek ter preventie en
correctie

van

Huiselijk

Geweld,

(=

relationeel

geweld

en

kindermishandeling), waaronder slachtofferhulp voor kinderen, vrouwen,
mannen èn ouderen. In deze bijdrage zal het gender-, gezin en ouderaspect
worden benadrukt.
2. De ontwikkeling (waaronder evaluatie) van het ouderenbeleid op regionaal
niveau zal worden voortgezet, conform de “Regional Plan of Action of the
Madrid International Plan of Action” (2003). Hierbij gaat het onder andere
om aangepaste wetgeving en de ontwikkeling van senior personeelsbeleid
binnen

de

publieke

en

private

sector

(afbouw

van

aanstaande

gepensioneerden).
3. Diverse organisaties op het gebied van personen met een handicap dringen
aan op meer beleid en betere wetgeving. De voormalige overheid van de
Nederlandse antillen heeft in 2008 gekozen voor een beleidsvertaling op
nationaal niveau van de Convention on the Rights of Persons with
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Disabilities

(2006),

waaronder

aangepaste

wetgeving

en

capaciteitsversterking binnen het regionale streefkader.
4. Genderbeleid blijft van belang in het ontwikkelingsbeleid, onder andere
vanwege de positie van arme vrouwen maar ook inzake de achterstand van
jongens. In koninkrijksverband is mede gelet op de eisen van UN-zijde,
aangedrongen op meer samenwerking en de verbetering van de nationale
beleidscoördinatie.
In 2011 concentreert het beleid zich op een samenwerkende organisatie ten
behoeve van intersectorale gender-mainstreaming en monitoring (onder
andere aan de hand van de conclusies van de CEDAW-conferentie 2010, de
Convention Elimenation of All Forms of Discrimination Against Women en de
Plan of Action Regional Conference of Women, ECLAC 2004/7).

Zorg voor de juridische en beleidskaders betreffende de jeugd- en
jongereneducatie
De

structurele

jeugdwerkloosheid

en

het

groot

percentage

voortijdige

schooluitvallers gedurende decennia, heeft geleid tot het ontstaan van de
Sociale Vormingsplicht als middel om de 16 – 24 jarigen een kans te bieden op
een beroepskwalificatie of aansluiting bij het beroepsonderwijs.
Het beleid op het gebied van jeugd voor 2011-2012
Onderstaand is een uitwerking van de beleidsaandachtspunten ten aanzien
van lopend beleid voor de jeugd:
•

De

aanpak

van

Landsverordening

de
Sociale

jeugdwerkloosheid
Vormingsplicht.

is
In

onderdeel
het

kader

van

de

van

het

Implementatieprogramma Kans op Perspectief krijgen jongeren kans op
een baan en wordt er gewerkt aan duurzame verbetering van de
inkomenspositie van deelnemers aan de Sociale vormingsplicht.
•

Doorstart Sociale vormingsplicht door middel van invoering nieuwe
intakeprocedures,

examens

kwaliteitsverhoging,

effectieve

en

competentiegerichte

invoering

handhavend toezicht.
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zorgtraject;

extra

vorming;
inzet

op

•

Binnen het programma Vroegkinderlijke Zorg en Ontwikkeling zullen
opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering belangrijke pijlers
vormen met extra aandacht voor kinderen in achterstandsituaties.

•

De vernieuwing van de Jeugdzorg is een noodzakelijke actie voor het
verbeteren van de leef- en ontwikkelingssituatie van jeugdigen en jongeren
met problemen. De vernieuwing gaat uit van de vindplaatsbenadering.

•

Het communicatieplan Rechten van het Kind zal in 2011 een vervolg
krijgen.

•

De implementatie van het Communities that Care (CtC) programma zal
worden voortgezet. Op basis van het rapport Jeugdmonitor 3 zal het
preventieprogramma Positive Action vanuit de verschillende schooltypen
veel gerichter de risicofactoren, die aanwezig zijn in de leefomgeving van
de jongere, kunnen aanpakken.

•

De ontwikkeling, doen uitvoeren en bewaken van de invoering van een
mediabeleid met participatie van jongeren en ouders ten behoeve van de
ontwikkeling van de jeugd en jongeren, waaronder ook het bieden van
voorlichting met betrekking tot de Rechten van het kind en overige
relevante wet- en regelgeving, educatie van ouders en jongeren.

•

In het kader van participatie van jongeren onder de rechten van het kind,
het

organiseren

van

een

jongerentopconferentie

(Youthsummit)

en

mediatrainingen voor jongeren.
Ontwikkelingen en prestatie-indicatoren, en beleid op het gebied van familie en
jeugd
In 2011 zullen de volgende zaken worden belicht:
•

Preventieve jeugdopvang;

•

Het gezin, waaronder ouderschapsvorming;

•

Preventie Jeugdcriminaliteit en 1e opvang risicojongeren;

•

Het ontwikkelen van familiebeleid met als doel versterking van de familie;

•

Van belang is dat voorwaarden gecreëerd worden en preventieve
maatregelen

genomen

familieomgeving
vorming

waarin

gestimuleerd

worden

gericht

sociaalworden.

op

het

realiseren

maatschappelijke
Door

middel

van

van

ontwikkeling
het

een
en

programma

Vroegkinderlijke Zorg en Ontwikkeling kan een deel van de ouders bereikt
worden met opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsondersteuning van
hun kinderen van conceptie tot en met 8 jaar;
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•

Vanuit

het

jeugdbeleid

jeugdbescherming

meer

inclusief

de

aandacht

preventieve

richten

jeugdopvang,

op

justitiële

eerste

opvang

risicojongeren en jeugdcriminaliteit.

Status

Verplicht aan te leveren over het verslagjaar 2011

Onderbouwing

Het

aantal

families

/opvoedingsondersteuning

dat
en

d.m.v.

familie-

ontwikkelingsstimulering

is

bereikt
Beschrijving

Voorwaarden

dienen

te

worden

gecreëerd

worden

en

preventieve maatregelen dienen te worden genomen gericht op
het

realiseren

van

maatschappelijke

een

familieomgeving

ontwikkeling

en

waarin

vorming

sociaal-

gestimuleerd

worden.
Streefdoel

In

2012

heeft

70%

van

de

ouders

die

zich

in

een

achterstandssituatie bevinden deelgenomen aan minimaal één
cursus familie-/opvoedingsondersteuning.
In

2012

is

begeleiders

per

kindercentrum

getraind

om

minstens

25%

van

de

opvoedingsondersteuning/

voorlichting te bieden.
Toets

- Aantal families dat bereikt is via cursussen familie- en
opvoedingsondersteuning.
- Aantal kindercentra waarvan de begeleiders getraind zijn om
cursussen familie/opvoedingsondersteuning/voorlichting te geven

Meetinstrument Dossieronderzoek
Informatiebron

Dossiers van de instanties die de cursussen verzorgen

Type indicator

Uitkomst

Zorg voor de nationale, internationale en regionale sociale en arbeidszaken en -verhoudingen, waaronder de relatie met de Internationale
Arbeidsorganisatie
Jaarlijks dienen er rapportages opgesteld te worden betreffende de werking
van

medegeldige

internationale

verdragen.

Het

betreffen

in

dit

geval

rapportages betreffende medegeldige International Labour Organization (ILO)
verdragen en betreffende een viertal artikelen van het Europees Sociaal
Handvest. Per jaar wordt over zo’n tien verschillende verdragen gerapporteerd
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waarbij de detaillering van de rapportages sterk varieert. Het doel is het
voldoen aan aangegane internationale verplichtingen. Buiten opzegging van
verdragsverplichtingen bestaan er geen alternatieven voor rapportage.
Informatie, voorlichting en persberichten
Het doel van deze activiteit is het informeren van werkgevers, werknemers en
het publiek in het algemeen over de arbeidswetgeving, het regeringsbeleid en
hun rechtspositie.
Functie 61 Bijstandverlening - Beleidsveld: Sociale zorg
Gewone dienst

2011

2012

2013

2014

-

-

-

-

Programmakosten

2.385.000

4.770.000

4.770.000

4698.300

Totaal
Kapitaaldienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal

2.385.000

Apparaatskosten

4.770.000

2011

2012
-

4.770.000

2013
-

4698.300

2013
-

Geplande resultaten materiële hulpverlening:
•

In samenwerking met werkgevers en NGO’s zorgen dat werklozen door
middel van vorming c.q. scholing en inzet werkervaringsplaatsen hun
“employability” vergroten qua werkattitude en op het vaktechnisch gebied.

•

Terugdringing van het aantal onderstandtrekkers door het implementeren
van trajectbegeleidings-projecten in samenwerking met andere
overheidsinstanties en NGO’s .

•

Hulpverlening aan daklozen.

De programmakosten in deze functie hebben hoofdzakelijk betrekking op de
medische kosten van PP-patiënten dat oploopt van circa ANG 146,3 miljoen in
2011 tot circa ANG 167,0 miljoen in 2014. Daarnaast vallen hieronder de
overheidsbijdrage

aan

het

Fonds

Algemene

Verzekering

Bijzondere

Ziektekosten dat oploopt van circa ANG 15,7 miljoen in 2011 tot circa ANG
17,9 miljoen in 2014. Tenslotte vallen hieronder ook de lasten met
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-

onderstandsuitkeringen. Deze bedragen nominaal circa ANG 41,7 miljoen per
haar.
Teneinde te voorkomen dat de verhoging van de omzetbelasting nadelig
uitwerkt voor degenen met de laagste inkomens die weinig of geen voordeel
hebben van de verlaging van de inkomsten- en loonbelasting, wordt
voorgesteld, evenals voor de inkomstenbelasting het geval is, ook voor premies
AOV/AWW een premievoet met een inkomensafhankelijke vrijstelling in te
voeren, zodat hiermee het gevolg van de stijging van de omzetbelasting wordt
gecompenseerd. Tegelijkertijd zal de premiegrens worden verhoogd tot ANG.
93.000. De collectieve lastendruk voor de midden- en hoge inkomensgroepen
zal hiermee toenemen. Door de verlaging van de inkomstenbelastingtarieven,
zullen deze groepen er in koopkracht echter niet op achteruit gaan.
Voor zelfstandigen met een laag inkomen en gepensioneerden met een partner
tot 60 jaar is ervoor gekozen om de premiekorting in de gliding scale te
verwerken.

Daartoe

zal

de

Gezamenlijke

beschikking

AOV/AWW

en

loonbelasting 19761 en het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot
wijziging van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen van de 21ste
december 1965 ter uitvoering van artikel 26, zevende lid 26, zevende lid, van
de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering en artikel 29, zevende
lid, van de Landsverordening Algemene Weduwen- en wezenverzekering
worden aangepast.
Tot slot zullen voor diegenen die een inkomen genieten bestaande uit
uitsluitend AOV, AWW of een sociale uitkering (algemene bijstand als bedoeld
in de Eilandsverordening verlening bijstand Curaçao 2008), deze uitkeringen
worden

verhoogd

met

3%.

De

verhoging

zal

overigens

niet

in

de

Landsverordening Algemene ouderdomsverzekering en de Landsverordening
Algemene Weduwen- en wezenverzekering zelf worden opgenomen, maar zal
worden geregeld in Regeling Maatschappelijke Zorg Curaçao (A.B. 1966, no.
69). Daartoe zal een landsbesluit worden opgesteld.
Voor wat betreft de algemene bijstand zal de Regering conform artikel 14,
derde

lid,

bij

Landsbesluit,

houdende

bijstandsnormen aanpassen.

1

P.B. 1978, no. 296.
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algemene

maatregelen,

de

Functie 62 werkgelegenheid
Gewone dienst

2011

Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal
Kapitaaldienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal

2.225.000
2.225.000
2011
-

2012

2013

2014

2012

2013

2013

-

-

Een van de belangrijkste doelstellingen van de sector Arbeid is het toeleiden
van mensen naar de arbeidsmarkt. Het is wenselijk dat er een reintegratiebeleid komt dat systematisch werkt aan het verbeteren van de
kansen op werk van Curaçaoënaars die op afstand staan van de arbeidsmarkt.
Dit beleid zou gebaseerd moeten zijn op een indeling van werkzoekenden naar
(mate) van afstand tot die arbeidsmarkt. Op de verschillende categorieën kan
dan een maatwerk aanpak van ondersteuning op weg terug naar de
arbeidsmarkt worden ontwikkeld. Verder wordt het belangrijk geacht aandacht
te besteden aan het terugdringen van het aantal illegale buitenlanders op de
Curaçaose arbeidsmarkt. Zij nemen veelal werkplekken in die uitermate
geschikt zijn voor werklozen van het eiland. Het ontwikkelen van re-integratie
beleid en het creëren van banen voor inwoners van Curaçao vergt
samenwerking en afstemming tussen betrokken stakeholders in het domein.
Nog te vaak zijn partijen bezig met het afschermen van hun eigen domein. Dat
moet doorbroken worden door middel van een gezamenlijke strategische
agenda.
Het College financieel toezicht is van oordeel dat de budgetneutrale
verschuiving

van

de

beleidsorganisatie

naar

de

Sociale

werkplaatsen

onvoldoende tot uitdrukking komen in de memorie van toelichting.
De Regering meent terzake dat dit voldoende in de bovenstaande alinea is
toegelicht.

Functie 63 Maatschappelijke begeleiding en adviezen
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-

Functie 64 Sociaal Cultureel Jeugd en Jongerenwerk – Beleidsveld: de
zorg voor de uitvoering van de juridische en beleidskaders betreffende de
jeugd- en jongerenontwikkeling
Toezicht is nodig voor de handhaving van de Rechten van het kind en van de
Sociale Vormingsplicht in het bijzonder.
Prestatie-indicatoren
•

Prestatie-indicator: Toezicht op de werking van de Sociale Vormingsplicht

Status

Verplicht aan te leveren over het verslagjaar 2011

Onderbouwing

De mate waarin het Toezicht op de naleving van de Sociale
Vormingsplicht plaatsvindt, bepaalt de participatiegraad van
de jongeren.
Beschrijving
Deze indicator bestaat uit 4 onderdelen:
Bevorderen van de naleving van de LV Sociale Vormingsplicht
door voorlichting en advisering
Controleren van de reikwijdte en kwaliteit van de toepassing
door
onderzoek,
monitoring,
analyse,
evaluatie
en
terugkoppeling
Opsporen en aanpakken van schendingen door signalering,
interventie en procesverbaal en doorgeleiden naar OM
Ontwikkeling en handhaving van een kwaliteitszorgsysteen
gericht op organisatie-ontwikkeling, Competentie-monitor,
Centraal Examen en duurzame nascholing van de
beroepskrachten in de Sociale Vormingsplicht
Streefdoel
In 2012 is de Unit Handhavend toezicht operationeel en in
staat om schendingen op te sporen en aan te pakken.
Toets
Verlaging van het percentage jongeren dat weigert deel te
nemen aan de Sociale Vormingsplicht.
Meetinstrument Participatiegraad van voor de sociale vormingsplicht
opgeroepen jongeren
Informatiebron Voortgangsrapportages van trajectaanbieders
Type indicator
Uitkomst
•

Prestatie-indicator: vermindering jeugdcriminaliteit

Status
Onderbouwing

Beschrijving

Verplicht aan te leveren over het verslagjaar 2011
Het percentage jongeren dat met justitie in aanraking komt,
dan wel een civiele beschermingsmaatregel krijgt opgelegd is
een maat om de effectiviteit van het beleid t.a.v.
jeugdbescherming te meten
Deze indicator bestaat uit 6 onderdelen:
- Het percentage jongeren dat met justitie in aanraking komt
- Het percentage jongeren dat in detentie zit
- Het percentage jongeren dat deelneemt aan resocialisatie
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programma’s en
programma’s voor onderwijs en beroepsopleiding
- Het percentage jongeren dat een TBR maatregel opgelegd
krijgt
- Het percentage jongeren dat een jeugdreclasseringmaatregel
opgelegd krijgt
- Het percentage jongeren dat een voogdijmaatregel opgelegd
krijgt
Streefdoel
In 2012 is het percentage jongeren dat een justitiële of een
civiele (beschermings)maatregel krijgt opgelegd verlaagd met
5 procent
Toets
Verlaging van het percentage jongeren dat een justitiële of
een civiele (beschermings)maatregel krijgt opgelegd
Meetinstrument Dossieronderzoek
Informatiebron Dossiers van de Directie Justitie en de Voogdijraden
Type indicator
Uitkomst

Functie 65 Bejaardenoorden
Deze functie heeft betrekking op de overheidssubsidies/-bijdragen aan
bejaardenoorden.

Functie 68 Overige voorziening Maatschappelijke dienstverlening –
Beleidsveld: Zorg voor de sociale verzekeringen
De programmakosten betreffen de premie ziektekosten die aan de Sociale
Verzekeringsbank (SVB) verschuldigd zijn voor het meeverzekeren van
gezinsleden en de aanzuivering van de tekorten in de sociale fondsen die door
de Sociale Verzekeringsbank worden beheerd.

148

MINISTERIE VAN GEZONDHEID, MILIEU EN NATUUR
Tot het Ministerie van Gezondheid, Natuur en Milieu behoren de volgende
organisatorische eenheden:
•

Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur

•

Kabinet Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur

•

Raad voor de Volksgezondheid

•

Secretaris Generaal Gezondheid, Milieu en Natuur

•

Ministeriële Staf

•

Beleidsorganisatie Gezondheid, Milieu en Natuur

•

Inspectie Volksgezondheid

•

UO Geneeskundige en Gezondheidszaken

•

Subsidie bijdragen Ambulancevervoer

•

Dr. Caprileskliniek

•

UO Veterinaire Zaken

•

UO Agrarisch en Visserijbeheer

•

UO Milieu en Natuur Beheer

•

Subsidie bijdragen Milieu, Natuur

•

Begraafplaatsen

•

Overige uitgaven Volksgezondheid

Missie
Het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) draagt zorg voor het
bevorderen van de gezondheid van de bevolking en voor een gezond milieu
waarin mens, dier en natuur zich duurzaam kunnen ontwikkelen
Het ministerie wil haar missie nastreven door:
1. Het initiëren, coördineren, afstemmen, uitvoeren en zorg dragen voor
continuïteit van het Regeringsbeleid op het gebied van de volksgezondheid,
milieu, natuur, veterinaire zaken, landbouw, veeteelt en visserij.
2. Het gevraagd en ongevraagd geven van kwalitatief hoogwaardig advies.
3. Het voorbereiden van wet- en regelgeving en in voorkomende gevallen,
rekening houdende met internationale wet- en regelgeving.
4. Het uitvoeren van verplichtingen voortvloeiend uit verdragen en het
nakomen van internationale afspraken.
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5. Het informeren van de samenleving en het bevorderen van participatie in
voorkomende gevallen.
6. Het ontwikkelen van duidelijke transparante uitvoeringsprocedures.
7. Het actief netwerken en deelnemen aan (inter)nationale activiteiten.
8. Het tijdig signaleren en onderkennen van relevante ontwikkelingen,
dreigingen en risico’s binnen de beleidsdomeinen.
9. Het verlenen van excellente diensten.
10. Het continu stimuleren van innovaties, trainingen en upgrading.
11. Het verrichten van inspectiediensten.

De belangrijkste beleidsvelden en daaronder ressorterende hoofdtaken van het
Ministerie van Gezondheid, natuur en milieu zijn:
70 Algemeen beheer gezondheid, Milieu en Natuur
•

De zorg voor de juridische en beleidskaders betreffende de volksgezondheid,
gezondheidszorg, Milieu, Natuur , gezondheid van dieren en voor
epidemiologisch onderzoek en onderzoek betreffende gezondheidssystemen
en voorzieningen

71 Preventie en Curatieve gezondheidszorg
•

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

volksgezondheid en gezondheidszorg
72 Ambulancevervoer
73 verpleeginrichtingen
75 Agrarische Zaken, Jacht, Visserij
•

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

dieren
76 Milieubeheer
•

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

77 Lijkbezorging
78 overige uitgaven Gezondheid, Milieu En Natuur
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Hiervoor zijn per functie de volgende middelen gereserveerd:
Gewone dienst
01 Bestuursorganen
70 Algemeen beheer Gezondheid,
Milieu en Natuur
71 Preventieve en Curatieve
Gezondheidszorg
72 Ambulancevervoer
73 Verpleeginrichtingen
75 Agrarische Zaken, Jacht en Visserij
76 Milieubeheer
77 Lijkbezorging
78 Overige Uitgaven Gezondheid,
Milieu en Natuur
Totaal
Kapitaaldienst
01 Bestuursorganen
70 Algemeen beheer Gezondheid,
Milieu en Natuur
71 Preventieve en Curatieve
Gezondheidszorg
72 Ambulancevervoer
73 Verpleeginrichtingen
75 Agrarische Zaken, Jacht en Visserij
76 Milieubeheer
77 Lijkbezorging
78 Overige Uitgaven Gezondheid,
Milieu en Natuur
Totaal

2011

2012

2013

2014

-

-

-

-

125.000

125.000

125.000

125.000

-

-

-

-

125.000
2011
-

125.000
2012
-

125.000
2013
-

125.000
2014
-

54.000

54.000

54.000

54.000

-

-

-

-

54.000

54.000

54.000

54.000

De toelichting op het ontwerp met betrekking tot de gezondheidszorg is volgens
de Raad van Advies goed te volgen, maar is van mening dat de vertaling naar
begrote bedragen ontbreekt en dat ook informatie ontbreekt aangaande welke
onderdelen van het beleid worden gewijzigd. Voormelde raad merkt voorts op
dat aan de beheersing van de kosten in de gezondheidszorg geen of
onvoldoende aandacht wordt besteed. De Raad van Advies vindt het belangrijk
dat inzicht wordt gegeven op welke wijze de kostenbeheersing gestalte krijgt en
met name welke maatregelen daartoe genomen zullen worden. De Raad van
Advies adviseert de memorie van toelichting op de bovengenoemde punten aan
te vullen.
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Ten eerste verwijst de Regering naar de toelichting op de Begroting 2011.
Voorts voegt de Regering, naar aanleiding van de aanbeveling van de Raad van
Advies de volgende passage toe aan de toelichting:
“Het traject Herstructurering Cure, inclusief basisverzekering, zal bijdragen
aan de beersing van de kosten in de gezondheidszorg. Dit traject behelst:
a. Opschoning van het PP-bestand (rechtmatigheid)
Met de opschoning van het PP-bestand is de taakstelling van ANG 7 miljoen
voor 2010 gerealiseerd. In lijn met de opschoning – per eind 2010 is het
bestand afgeslankt met circa 1500 personen ten opzichte van 2009 – wordt
gewerkt aan waarborging van de rechtmatigheid en doelmatigheid van de
Landsverordening Bijstand kosten medische hulp.
b. Aaanbodregulering
Aanbodregulering is essentieel in de beheersing van de kosten van de
gezondheidszorg

en

moet

in

samenhang

worden

gezien

met

de

basisverzekering en de Nieuwe Beloningsstructuur Gezondheidszorg. Voor wat
betreft de aanbodzijde, is het verloop onder de individuele zorgverleners tot
2016 in beeld gebracht. Het lopende onderzoek naar de specialisatie en
jaargang van de studerende landskinderen blijkt complex te zijn.
c.

Introductie van de basisverzekering in 2011 voor de BZV- en SVB-

verzekerden
d. Efficiencyvoordelen door de integratie van BZV en SVB
De overlap van taken van beide organisaties, de grotere schaalvoordelen en de
afname van het werk door de vereenvoudiging van de pakketten en de Nieuwe
Beloningsstructuur Gezondheidszorg zullen hieraan bijdragen.

Invoering van het Geïntegreerd Medisch Specialistisch Bedrijf, waarbij de
medisch specialisten in het ziekenhuis werken, is ook een voorwaarde om te
komen tot zowel kostenbeheersing in de gezondheidszorg. Een belangrijke
randvoorwaarde voor het Geïntegreerd Medisch Specialistisch Bedrijf is op zijn
beurt weer de herziening/modernisering van de tariefstructuur van de
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specialisten. Het Onderzoek Medische Tarieven vormt hiervoor de basis en
maakt een betere beheersing van de kosten in de Gezondheidszorg mogelijk.

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

70 Algemeen beheer Gezondheidszorg Milieu en Natuur – Beleidsveld:
Zorg voor de juridische en beleidskaders betreffende de volksgezondheid,
milieu, natuur en gezondheidszorg en gezondheid van dieren
Functie 71

Preventieve en curatieve gezondheidszorg: zorg op het

toezicht op de uitvoering van die kaders en de kwaliteit van de
volksgezondheid en gezondheidszorg
Gewone dienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal
Kapitaaldienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal

2011
125.000
125.000
2011
54.000
54.000

2012
125.000
125.000
2012
54.000
54.000

2013
125.000
125.000
2013
54.000
54.000

2014
125.000
125.000
2014
54.000
54.000

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IVG) neemt een onafhankelijke positie
in binnen het ministerie. Dit houdt in dat de Inspectie zonder beïnvloed te
worden

door

beleidmakers,

de

onder

toezicht

staande

partij,

de

verantwoordelijke bestuurder of anderen, objectief te werk moet kunnen gaan
en

op

grond

daarvan

tot

een

oordeel

moet

kunnen

komen.

De

onafhankelijkheid van de Inspectie is gewaarborgd door enerzijds een
scheiding van de inspectie functie en de beleidsfunctie van het ministerie en
anderzijds door het inbouwen van waarborgen bij de uitoefening van de
inspectiefunctie, door taken en bevoegdheden wettelijk vast te leggen. De
inspectie draagt zorg voor de handhaving van wet- en regelgeving op de
volgende aandachtsgebieden:
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•

Geneesmiddelenvoorziening.

•

Gezondheidszorg.

•

Gezondheidsbescherming.

•

Milieu en Natuur.

De geraamde kosten bij de Inspectie vloeien niet uit een beleidsintensivering
voort, maar worden gemaakt ten behoeve van de toezicht- activiteiten van de
Inspectie die jaarlijks terugkomen (= lopend beleid) dan wel ten behoeve van
reeds ingezet beleid. Teneinde deze toezicht-activiteiten op een deskundige
manier uit te voeren, dient er zoals voorheen (=lopend beleid) geïnvesteerd te
worden in opleiding van het personeel, advieskosten ten behoeve van de
inspectie in de vorm van samenwerking met de Nederlandse Inspectie voor
gezondheidszorg. Daarnaast past dit ook in het voornemen van de huidige
regering die het ontwikkelen van een controlesysteem voorstaat dat bijdraagt
aan een betere kwaliteit en effectiviteit binnen de gezondheidszorg. Hieronder
volgt een toelichting op de genoemde investeringen en de koppeling daarvan
aan lopend beleid, het regeerakkoord en het businessplan Ministerie GMN.
I

Investering in cursus/opleiding.

Bij de uitvoerende dienst Inspectie voor de Volksgezondheid dient reeds lange
tijd een inhaalslag te worden gemaakt voor wat betreft de her- om en
bijscholing van het toezichthoudend personeel. Dit betreft zowel inhoudelijke
kennis alsook kennis op het gebied van toezichthoudende werkzaamheden.
Omdat

het

een

specifiek

vakgebied

betreft,

is

voor

deze

vorm

van

deskundigheidsbevordering gekozen voor het bijwonen van een aantal
relevante blokcursussen inspectievaardigheden die verspreid in het jaar
worden verzorgd door de Nederlandse Inspectie Gezondheidszorg, gekoppeld
aan een werkstage bij de Nederlandse Inspectie, waarbij de verworven
vaardigheden onder supervisie kunnen worden toegepast. Gelet op de hoge
kosten hieraan verbonden kunnen slechts 1-2 personen per jaar hieraan
meedoen.
Het

ligt

ook

in

de

bedoeling

om

vanuit

de

Nederlandse

Inspectie

Gezondheidszorg op Curaçao en St. Maarten een bijdrage te leveren aan de
opleiding van het toezichthoudend personeel. Hiermee wordt bereikt dat
doelgericht door één of meerdere docent-inspecteurs uit Nederland een grotere
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groep cursisten training kan worden gegeven. Uiteraard zijn hieraan kosten
verbonden.
Daarnaast is het gelet op het toenemende belang van voedselveiligheid van
belang dat het toezichthoudend personeel, dat zich bezighoudt met dit
vakgebied op dit gebied wordt getraind. Het ligt in de bedoeling om tenminste
1 keer een workshop te organiseren voor de ambtenaren die zich bezighouden
met de voedselcontrole. Er dient rekening gehouden te worden met het feit dat
de benodigde expertise uit het buitenland moet worden gehaald.
Voor wat betreft de cursussen en opleiding is er geen alternatief. Het gaat in
deze om cursussen die betrekking hebben op het specifieke karakter van het
toezicht (dit is anders dan opsporing). Vanwege de ervaring van de Inspectie
Gezondheidszorg

in

Nederland,

de

nagenoeg

gelijkluidende

wettelijke

regelingen is dit de beste oplossing.
Koppeling met lopend beleid, regeerakkoord en businessplan Ministerie GMN:
Eén en ander is van belang omdat het toezichthoudend personeel over de
juiste tools, opleiding en expertise dient te beschikken om de wettelijke
regelingen op het gebied van de volksgezondheid effectief en efficiënt te
handhaven.

Dit is een continu proces dat jaarlijks terugkomt. Daarnaast

staat het regeerprogramma het ontwikkelen van een controlesysteem voor dat
bijdraagt aan een betere kwaliteit en effectiviteit binnen de gezondheidszorg.
De huidige regering staat ook een effectieve controle op de voedselveiligheid
voor (zie hiervoor ook het regeerprogramma). Eén en ander is o.a. te bereiken
door de deskundigheid van het personeel op de hierboven geschetste manier
op pijl te houden.
II

Investering in advieskosten

De Inspectie houdt toezicht op de naleving van wettelijke regelingen waarvan
enkele een specifieke deskundigheid vereisen. In de afgelopen jaren zijn
verschilende nieuwe landsverordening in werking getreden [Landsverordening
Organisatie Bloedvoorziening (2003), de Drinkwaterlandsverordening (2006) en
de Landsverordening Zorginstellingen (2007)] Voorts zal in de loop van 2011
de Landsverordening Beroepen in de Gezondheidszorg
tesamen met een hele reeks uitvoeringsbesluiten.
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in werking treden,

Ook staan er andere wetsvoorstellen op stapel op het gebied van de
gezondheidszorg (Landsverordening Pubieke Volksgezondheid en op het gebied
van de geestelijke volksgezondheid), de geneesmiddelen-voorziening en de
gezondheidsbescherming
De “span of control” van de IVG neemt daardoor enorm toe. De door de IVG uit
te voeren controlerende en toezichthoudende taken nemen dan ook niet alleen
in omvang en aantal toe, maar worden ook veel ingewikkelder en tijdrovender.
Met alleen het aantrekken en opleiden van extra personeel zal dit niet kunnen
worden opgevangen. Het zal daarom noodzakelijk zijn om met buitenlandse
zuster-organisaties, met name de Nederlandse Inspectie Gezondheidszorg,
samenwerkingsverbanden

aan

te

gaan.

Niet

alleen

t.b.v.

de

deskundigheidsbevordering van de eigen mensen, maar tevens ook, wanneer
nodig of gewenst, voor het inroepen van expertise (mankracht) voor bijstand bij
b.v. ingewikkelde en thematische inspecties. Zo zal, in verband met
specialistische inspectieonderzoeken (b.v. Bloedbank, laboratoria, psychiatrie,
doorlichting ziekenhuizen, toezicht op de wereldwijd groeiende handel in
“counterfeit” geneesmiddelen), assistentie dienen te worden gevraagd van
gespecialiseerde inspecteurs uit het buitenland. Samen met deze inspecteurs
worden bezoeken aan instellingen, apotheken en groothandels, gebracht en
rapportages opgesteld. Per jaar zijn het afgelopen paar jaar gemiddeld vier
bezoeken van elk één week gepland.
Ook voor deskundigenrapporten t.b.v. klacht-afhandeling is externe hulp en
expertise van buiten noodzakelijk. Gemiddeld zal dat vier à vijf keer per jaar
nodig zijn.
In

het

met

de

Nederlandse

Inspectie

Gezondheidszorg

gesloten

samenwerkings-overeenkomst zijn ook voorzieningen getroffen voor een
uitwisselings-programma, waarbij inspectie-ambtenaren in Nederland ervaring
kunnen opdoen en Nederlandse inspectieambtenaren lokaal de Inspectie
Volksgezondheid over een wat langere periode kunnen ondersteunen.
Rekening wordt ook gehouden met ondersteuning door de Nederlandse
Inspectie Gezondheidszorg i.v.m. inspecties n.a.v. calamiteiten
Voor

de

implementatie

van

het

in

2009/2010

opgestarte

project

Stralingsbescherming (door het voormalige Land Nederlandse Antillen) dient
op de begroting van 2011 rekening worden gehouden met kosten voor de opzet
van de toezicht.
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Vanwege het feit dat de onderzoeken en inspecties van de Inspectie dusdanig
specialistisch van aard zijn, zijn er geen andere alternatieven.
Koppeling met lopend beleid, regeerakkoord, businessplan:
De Inspectie houdt toezicht op de naleving van wettelijke regelingen waarvan
enkele een specifieke deskundigheid vereisen (o.a bloedbank, psychiatrie etc).
Dit is een jaarlijks terugkomend aspect. Ondersteuning vwb de inhoudelijke
deskundigheid draagt indirect ook bij tot een verbetering van de kwaliteit
binnen de gezondheidszorg. Technische bijstand en advies bij ingewikkelde
inspecties dragen bij aan efficiëntie van het apparaat. Op deze manier wordt
een controlesysteem gehandhaafd dat

bijdraagt aan de kwaliteit binnen de

gezondheidszorg. Een en ander past binnen het regeerprogramma van de
huidige regering.
III

Investering Kantoormiddelen/Meubilair

Investering Nieuwbouw/verbouw/groot onderhoud
Investering Aanschaf computerhardware
Investering Aanschaf computersoftware
Bovengenoemde investeringen zijn het gevolg van reeds in gang gezet beleid
dat voortvloeit uit wetgeving dat reeds in 2009 door de Staten van de
Nederlandse Atillen is aangenomen en dat in de loop van het jaar 2011
mogelijk in werking zal treden. Het betreft de Landsverordening Beroepen in
de Gezondheidszorg (PB 2009 No 69). De Inspectie voor de volksgezondheid is
belast met het toezicht op naleving van deze landsverordening. Daarnaast zal
de Inspectie worden belast met het beheer van het register van medische
beroepsbeoefenaren, dat bij deze landsverordening wordt ingesteld. Ten
behoeve

van

de

registratie

van

medische

beroepsbeoefenaren

dient

geïnvesteerd te worden in een op maat geschreven programma (database) dat
nog ontwikkeld dient te worden. Gegevens uit deze database zullen vervolgens
gebruikt worden om toezicht te kunnen houden. Daarnaast moet er ten
aanzien van de uitvoer van deze wettelijke regeling informatie beschikbaar zijn
voor het publiek middels de IVG-website. Het onderhouden van deze website
brengt ook kosten met zich mee (Totaalkosten ANG . 24.000).
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Daarnaast dient voor het kunnen uitvoeren van de Landsverordening
Beroepen in de Gezondheidszorg een uitbreiding van het personeel plaats te
vinden met 3 personen.
Met deze uitbreiding gaat de aanschaf van minimaal 3 Pc’s gepaard.
Daarnaast dient vanzelfsprekend ook rekening gehouden te worden met het
vervangen van al oudere apparatuur (ANG 10.000,).
Uitbreiding van het personeel brengt ook kosten met zich mee ten aanzien van
de aanschaf van klein kantoormeubilair (ANG 10.000) en dient er middels het
plaatsen van schotten e.d. werkruimte te worden gecreëerd voor deze nieuwe
groep medewerkers (ANG 10.000). Ter ondersteuning hiervan wordt verwezen
naar bijgaande financiële toelichting op de Landverordening Beroepen in de
Gezondheidszorg.
Extra archiefruimte ten behoeve van het archief van het secretariaat van de
geneesmiddelenregistratiecommissie.
Het secretariaat van de geneesmiddelenregistratiecommissie beheert reeds
jaren

het

register

van

geneesmiddelen

en

het

archief

van

de

geneesmiddelenregistratiecommissie. De ruimte die thans beschikbaar is voor
dit archief is niet langer voldoende. Alhoewel over is gegaan tot digitalisering,
blijft het secretariaat afhankelijk van de wijze waarop de stukken aangeleverd
worden door de geneesmiddelenfabrieken. Deze zijn in verband met de
geheimhouding niet altijd bereid stukken digitaal aan te leveren, met als
gevolg dat het secretariaat dozen informatie in ontvangst moet nemen, die
vervolgens ergens gearchiveerd moeten worden.

Een uitbreiding van de

archiefruimte is daarom meer dan noodzakelijk.De investeringen die hiermee
gepaard gaan bedragen ANG 10.000.
Koppeling met lopend beleid, Regeerprogramma, Businessplan Ministerie
GMN:
Het betreft reeds in het jaar 2009 in gang gezet beleid. De landsverordening
Beroepen in de Gezondheidszorg (BIG) is eind 2009 door de staten van de
Nederlandse Antillen aangenomen. De landverordening BIG heeft als doel de
kwaliteit van de beroepsuitoefening door medische beroepsbeoefenaren te
garanderen/bevorderen. Teneinde dit doel te bereiken dient de Inspectie over
de “tools” te beschikken om effectief en efficiënt toezicht te kunnen houden op
naleving van deze wet. De inwerkingtreding van deze landsverordening kan in
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de loop van het jaar 2011 op elk moment plaatsvinden. Vooruitlopend daarop
dient het register in place te zijn en dienen de medewerkers beschikbaar te
zijn. Eén en ander draagt bij aan een controlesysteem dat bijdraagt aan de
kwaliteit en de effectiviteit van de gezondheidszorg (zie regeerprogramma).
Een goed toegankelijk archief ten behoeve van het secretariaat van de
geneesmiddelenregistratiecommissie draagt bij aan efficiënt en effectief
toezicht.
Beheersbegroting: Investering in Opleiding en Training:
Thans staat een bedrag van ANG 6000 begroot. Dit is evenwel niet voldoende
en dient uitgebreid te worden met ANG 4000 tot een totaal van ANG 10.000.
Een

professionele

cursus

bijzondere

opsporingsambtenaar

dan

wel

buitengewoon agent van politie kost ongeveer ANG 3000 per deelnemer. Het
ligt in de bedoeling om tenminste 2 tot 3 deelnemers voor de cursus aan te
melden. Naast het hebben van toezichthoudende vaardigheden is het
beschikken van opsporingsvaardigheden voor de medewerkers van de
Inspectie van belang. Sommige overtredingen van de wettelijke regelingen
eisen een “strengere aanpak” teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid te
beperken.
Een en ander past ook binnen het lopende beleid van de Inspectie alsook in
het

regeerprogramma

dat

een

effectief

en

efficiënt

controleapparaat

voorschrijft.
Beschermen van volksgezondheid, milieu en natuur door het effectief en efficiënt
handhaven van de wettelijke regelingen op deze gebieden.
Onder de Inspectie Volksgezondheid valt ook het inspectieonderdeel Milieu en
Natuur. Het is noodzakelijk om op basis van een risicoanalyse prioriteiten te
stellen om tot handhavingsbeleid te komen. Hierbij dienen de bestaande
bestuursrechtelijke handhavingsinstrumentaria te worden uitgewerkt ten
einde een sanctiebeleid te kunnen formuleren. Om dit doel te verwezenlijken
dient ondermeer gewerkt te worden aan de volgende beleidslijnen:
•

Inventarisatie

van

handhavingstaken

regelgeving.
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voortvloeiende

uit

wet-

en

•

Verrichten van

risicoanalyses om

vast te stellen wat de

grootse

gezondheidsrisico’s zijn.
•

Het

uitwerken

van

bestaande

bestuursrechtelijk

handhavingsinstrumentaria.

Deze laatste 3 beleidslijnen zijn in de begroting van 2011 niet meegenomen.
Het is in dit stadium nog onduidelijk hoe de aanvulling met een inspectieonderdeel Milieu en Natuur vorm zal krijgen. Zoals reeds eerder aangegeven is
het uitgangspunt van de begroting van 2011, voornamelijk het lopend beleid
binnen de Inspectie geweest.
De Raad van Advies vindt dat er in het ontwerp en de toelichting daarop
onvoldoende aandacht is voor initiatieven op het gebied van het milieu en voor
de beheersing van de kosten in de gezondheidszorg. De Raad van Advies haalt
in dit verband bovenstaande passage aan waar staat vermeld dat de
initiatieven op het gebied van het milieu niet zijn verwerkt in de Begroting
2011 en dat het nog onduidelijk is hoe deze vorm zullen krijgen. De Raad van
Advies adviseert in de memorie van toelichting aan te geven welke initiatieven
op het gebied van het milieu in de jaren na 2011 genomen zullen worden
alsook welke bedragen daarvoor begroot worden.
De Regering merkt hierover het volgende op. Het beleid op dit gebied is in
ontwikkeling en een nota terzake zal, zodra die gereed is, aan de Staten
worden verzonden. Zonodig zal dit in de eerstvolgende suppletoire begroting
worden verwerkt.
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MINISTERIE VAN FINANCIËN
Tot het Ministerie van Financiën behoren de volgende organisatorische
eenheden:
•

Minister van Financiën

•

Kabinet Minister van Financiën

•

Secretaris Generaal Financiën

•

Ministeriële Staf

•

Beleidsorganisatie Financiën

•

Sector Financiën Beleid en Begrotingszaken

•

Stichting OAB

•

Douane

•

Sector Fiscale Zaken

•

Nieuwe Belastingorganisatie Curaçao

•

Geldleningen

•

Onvoorziene Uitgaven

•

Meldpunt Ongebruikelijke Transacties

•

Overige Uitgaven Financiën/Dekkingsmiddelen

Missie
Het bevorderen van een doeltreffend en evenwichtig financieel- fiscaal- en
douanebeleid voor een verantwoorde, doelmatige en rechtmatige verwerving en
besteding van de overheidsmiddelen en bewaking van de budgettaire
aangelegenheden, alsmede een effectieve en efficiënte uitvoering van de fiscaleen douane aangelegenheden.
Beleidsvelden
De belangrijkste beleidsvelden en daaronder ressorterende hoofdtaken van het
Ministerie van Financiën zijn:
01. Financieel beleid, beheer en uitvoering:
- ontwikkelen van financieel beleid,
- bewaking budgettaire aangelegenheden,
- controle besteding overheidsmiddelen.
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02. Fiscaal beleid, uitvoering en douane beleid:
- ontwikkelen van fiscaal beleid (nationaal en internationaal), wetgeving
en toezicht,
- effectieve

en

doelmatige

uitvoering

van

de

fiscale

en

douane

aangelegenheden.
03. Financiële markten en beleid:
- ontwikkelen van beleid(nationaal en internationaal) op het gebied van
geld-, krediet- en bankwezen,
- effectieve

en

doelmatige

uitvoering

van

markt

gevoelige

aangelegenheden.
04.

Stelposten en onvoorzien

Hiervoor zijn de volgende middelen gereserveerd:
Gewone dienst
01 Bestuursorganen
90
91
93
95
98

Algemeen beheer Financiën
Belastingen
Geldleningen
Algemene Uitgaven en Inkomsten
Overige FinanciëleAlgemene
Dekkingsmiddelen
Totaal
Kapitaaldienst
01
90
91
93

2011

2013

2014

2.313.600
4.279.000

2.820.800
4.191.100

2.820.800
4.067.100

2.820.800
4.117.100

-13.812.340

-9.064800

-8.876.900

-8.964.000

-292.800
-7.512.540

-867.200
-2.920.100

-1.067.200
-3.056.200

-1.266.500
-3.292.600

2011

Bestuursorganen
Algemeen beheer Financiën
Belastingen
Geldleningen

95 Algemene Uitgaven en Inkomsten
98 Overige FinanciëleAlgemene
Dekkingsmiddelen
Totaal

2012

2012

2013

2014

1.200.000
305.000
-

2.000.000
-

-

-

-

-

-

-

-2.502.000
-997.000

-3.233.000
-1.233.000

-1.233.000
-1.233.000

767.000
767.000

Hieronder wordt de begroting per functie nader toegelicht.
Functie 01 Bestuursorganen
Deze functie heeft betrekking op de personele en materiële lasten ten behoeve
van de Minister.
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Functie 90 Algemeen beheer Financiën – Beleidsveld: Financieel beleid,
beheer en uitvoering
Gewone dienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal
Kapitaal dienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal

2011
2.313.600
2.313.600

2012
2.820.800
2.820.800

2013
2.820.800
2.820.800

2014
2.820.800
2.820.800

2011

2012

2013

2014

1.200.000

2.000.000

-

-

1.200.000

2.000.000

-

-

De overheidsfinanciën worden beïnvloed door mondiale ontwikkelingen. Als
gevolg van de financiële crisis in 2008 is de wereldeconomie in een zware
recessie beland. Intussen heeft het economisch herstel zich weer ingezet. maar
dit broze herstel staat sinds begin 2010 onder enorme druk. Dit wordt
veroorzaakt door de situatie in de overheidsfinanciën van enkele perifere
Eurolanden. Met deze nieuwe turbulente golf, is het economische herstel
wederom met grote onzekerheden omgeven.
De overheidsfinanciën zijn aanzienlijk ontlast dankzij de overname van
schulden door Nederland. Hierdoor komt op termijn ruimte vrij voor een
alternatieve aanwending van financiële middelen (beleidsintensiveringen en/of
een aanpassing van het fiscaalstelsel). Deze ontwikkling zet zich meerjarig
door, wat blijkt uit de meerjarenbegroting. Het beleid is erop gericht deze
ontwikkeling te consolideren en de concurrentiepositie van Curaçao te
verbeteren. Een belangrijk doel van dit beleid is het genereren van deviezen en
het beheersbaar maken van het tekort. Het beleid van Economische
Ontwikkeling, ten aanzien van langere aanmeertijden van cruiseschepen, valt
ondermeer onder één van de beleidstrajecten die effect hebben op de instroom
van meer deviezen.
Het genereren van deviezen, wordt bewerkstelligd door een beleid wat erop
gericht is een aantrekkelijk investeringsklimaat te creëren, dat vooral de
concurrentiepositie van de exportsectoren dient te versterken. Een effect van
dit beleid, is dat er een grotere instroom van deviezen plaatsvindt.
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Verder is met Nederland overeengekomen, dat zij standaard zal inschrijven op
schuldemissies door de Curaçaose overheid. Omdat dit tegen voor de
Nederlandse Staat gangbare rentepercentages zal geschieden, betekent dit een
structurele verlichting van de rentelasten.
De schuldovername gaat gepaard met de wettelijke verankering van financiële
normen en het instellen van toezicht op de naleving daarvan. Vandaar dat dit
proces ondersteund wordt door:
•

het inbouwen van de nodige instrumenten om te voorkomen, dat opnieuw
een onhoudbare schuldpositie ontstaat;

•

het instellen van een effectief toezichtkader;

•

het verbeteren van het financiële beheer.

De financiële normen zijn:
1. De rentelastnorm; de rentelasten in een dienstjaar mogen niet hoger zijn
dan 5% van de gemiddelde baten die in drie voorgaande jaren zijn
gerealiseerd.
2. De Gewone dienst moet sluitend zijn; de lopende baten en lasten dienen in
evenwicht te zijn.
3. Toelaatbaar tekort op de Kapitaaldienst; financiering van kapitaaluitgaven
mag, mits dit past binnen de rentelastnorm en de Gewone dienst sluitend
is.

Beheersen overheidsfinanciën
Met het oog op compliance van deze financiële normen, is het van belang dat
de regels ter versterking van de budgetdiscipline stringent worden toegepast.
Het beleid om de overheidsfinanciën te beheersen berust op de volgende
pijlers:
1. Naleving van de Corporate governance code, die van toepassing is op de
overheidsondernemingen en overheidsintellingen. De Stichting BTNO wordt
in 2011 operationeel gemaakt. Deze stichting is belast met het toezicht op
de naleving van de corporate governance code in overheidsbedrijven en –
instellingen. Tot nu toe is deze taak door de Stichting OAB uitgevoerd. De
Regering acht het evenwel van wezenlijk belang dat deze taak ingevolge de
wettelijke voorschriften in een aparte stichting worden ondergebracht.
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2. De noodzakelijke saneringsmaatregelen zullen worden getroffen om de
financiële positie van het Algemene Ouderdomsverzekeringsfonds, dat door
de Sociale Verzekeringsbank, en het Algemeen Pensioenfonds Curaçao te
versterken. Het betreft in dit geval de verhoging van de pensioenleeftijd en
de versobering van de pensioenregeling.
3. De

ziektekostenfondsen

saneringsinspanningen

en

zullen
verrichte

na

de

reeds

doorlichting,

doorgevoerde

strakker

worden

gemonitoord om duurzaamheid daarin te bevorderen.
4. Beheersbaarheid van de financiën van de verzelfstandigde entiteiten;
a. Voor deze entiteiten worden uitgaven plafonds vastgesteld in de
overheidsbegroting.
b.

Aanpassing

van

wet-

en

regelgeving,

waar

nodig,

om

het

overheidstoezicht en de rapportagestructuur te versterken, inclusief
rapportageplicht aan de overheid. Hierin moet verantwoording afgelegd
worden over de gebruikte financiële middelen en de hiermee behaalde
resultaten.

De Raad van Advies vindt de realisering van deze pijlers van groot belang.
Behoudens het operationeel maken van de Stichting Bureau Toezicht
Normering Overheidsentiteiten (Stichting BTNO) in 2011, mist voormelde raad
een tijdpad waarin wordt aangegeven wanneer de beleidsdoelen gerealiseerd
zullen worden, alsook de bedragen die daarvoor benodigd zijn. Gezien het
belang van deze maatregelen voor de beleidsuitvoering en de beheersing van
de overheidsfinanciën kan naar het oordeel van de Raad van Advies niet
worden volstaan met slechts het noemen van de pijlers waarop het beleid
berust.
De Raad van Advies adviseert met betrekking tot het beheersen van de
overheidsfinanciën aan te geven wanneer de beleidsdoelen worden gerealiseerd
en welke bedragen daarvoor worden uitgetrokken.
De Regering merkt hierover het volgende op. Deze beleidsdoelen zijn reeds
geïnitieerd of zullen anders in 2011 nog worden geïnitieerd, en in de komende
jaren worden voortgezet. De lasten verband houdende met de voorbereiding,
implementatie en uitvoering zijn voorzien in de Begroting en worden waar
nodig daarbinnen ingepast.
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Transparante overheidsfinanciën
Voor het jaar 2011 ligt de prioriteit op het verder bevorderen van de
transparantie in de overheidsfinanciën. Daarbij wordt zoveel als mogelijk
aangesloten op de codes voor transparantie die gesteld worden voor de
overheidsfinanciën door het Internationaal Monetaire Fonds2 en de Organisatie
voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling3.
De begroting is een weergave van een integraal afwegingsproces, met de
allocatie van de schaarse algemene middelen als afgeleide. De begroting dient
een volledig en getrouw beeld te geven van de beleidsvoornemens voor het
begrotingsjaar en daarop volgende jaren.
Het verzorgen van een inzichtelijke begroting met een adequate analystische
onderbouwing valt tevens onder het zorgdragen voor de financiën van het land.
De begroting moet over de volgende elementen beschikken om te voldoen aan
deze eisen:
1. Transparant beeld schetsen van de beleidsvoornemens.
2. Inzicht verschaffen in de meerjarige consequenties van hete beleid.
3. Realistisch zijn. Dat wil zeggen dat de begroting volledig moet zijn en dat de
voorgenomen uitgaven dienen aan te sluiten op de financiering, waarbij
voldaan moet worden aan de financiële normen.
4. Passende onderbouwing bezitten ter vergroting van de transparantie.
Bij de voorbereiding van de Begroting 2011 is zoveel als mogelijk getracht
onderscheid te maken tussen apparaatskosten en programmakosten. De
kosten die indirect worden gemaakt bij het voeren van beleid worden
apparaatkosten genoemd. Daarentegen zijn de programmakosten, de kosten
die gemaakt worden die direct verband houden met de beleidsvoering.
Nadat

bovenstaande

processen

zijn

geconsolideerd,

zullen

de

meerjarenbegrotingen in de toekomst, meer dan nu dat het geval is, inzicht
moeten verschaffen in de meerjarige financiële consequenties van beslissingen.

2
3

Code of good practice on fiscal transparency, 2007.
OECD best practices for budget transparency, mei 2001.
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In 2011 zal de jaarrekening over het jaar 2010 worden opgemaakt. Die beslaat
enkel de periode vanaf 10 oktober 2010 tot eind van het jaar. De tijdige
opmaak van de jaarrekening is in dit geheel een prioriteit zodat ook tijdig
verantwoording kan worden afgelegd over de bestede middelen en de
resultaten van het gevoerde beleid.
Het College financieel toezicht
Het College financieel toezicht is belast met het toezicht op de financiële
normen. Die ziet erop toe, dat tijdens de gehele begrotingscyclus in
overeenstemming met de financiële normen wordt gehandeld. Dat toezicht
houdt geen inhoudelijke toets van de begroting in. Dat wil zeggen, dat het
College financieel toezicht niet ingaat op de beleidsprioriteiten, noch op de
allocatie van de middelen. Evenmin wordt getoetst of het beleid, zoals vervat in
de begroting, daadwerkelijk in overeenstemming met het budgetrecht van het
parlement, worden uitgevoerd. De (ambtelijke) controle-instanties, alsook de
Algemene Rekenkamer en de Staten zijn hiervoor verantwoordelijk.
Verbetering financieel beheer
De verbetering van het financieel beheer dient een geordende uitvoering van de
begroting in overeenstemming met de financiële normen te ondersteunen.
Daarnaast zal de nodige aandacht worden geschonken aan het adequaat
inrichten van de procedures om van de beheersbegroting af te wijken en om de
begroting uit te putten.
De inrichting van het ICT-systeem waar de verbeteringen van het financieel
beheer in verwerkt zijn, is per 1 januari van 2011 geactiveerd. Dit systeem
zorgt ervoor dat, mede conform de nieuwe comptabele wetgeving, het financieel
beheer gedeconcentreerd wordt binnen het overheidsapparaat.
Om deze deconcentratie te kunnen bewerkstelligen, is er per 3 januari 2011
begonnen met het aanbieden van cursussen vanuit het Ministerie van
Financiën, aan de betreffende personen binnen het overheidsapparaat die de
financiële functie gaan bekleden. Extra financiële middelen zijn voor deze
operatie geraamd.
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Functie 91 Belastingen – Beleidsveld: Fiscaal beleid en uitvoering
Gewone dienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal

2011
4.279.000
4.279.000

2012
4.191.100
4.191.100

2013
4.067.100
4.067.100

2014
4.117.100
4.117.100

2011

2012

2013

2014

305.000
305.000

-

-

-

Kapitaal dienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal

In

2011

zullen

de

nodige

voorbereidingen

worden

getroffen

om

het

belastingstelsel aan te passen aan de realiteit van autonoom land binnen het
Koninkrijk,

en

met

inachtneming

van

de

mondiale

ontwikkelingen.

Uitgangspunt daarbij is een evenwichtige en eenvoudige opbouw van het
belastingsysteem. Het streven blijft, ook de tax compliance te verbeteren en te
versterken. Hiernaast zal ter vergroting van de achterstallige inning van
aanslagen een adequate incentives-regeling worden ingesteld. Tevens zal een
voorlichtingstraject

worden

opgestart

om

de

bewustwording

in

de

gemeenschap te stimuleren.
De Raad van Advies refereert aan bovenstaande passage betreffende de
hervormingen van het belastingstelsel.

Voormelde raad geeft aan dat in de

memorie van toelichting slechts is aangegeven wat het einddoel is maar niet
hoe het nieuwe belastingstelsel zal worden. Ook het begrotingskader dan wel
de begrotingsruimte, voor zover het betreft de batenkant, is niet bepaald. De
Raad van Advies adviseert de memorie van toelichting op dit punt aan te
vullen.
Er wordt naar gestreefd de tax compliance te verbeteren en te versterken, aldus
voormelde raad. Verder zal ter intensivering van de inning van achterstallige
aanslagen

een

adequate

incentives-regeling

worden

ingesteld

en

een

voorlichtingstraject worden opgestart. Er is evenwel niet aangegeven welke
financiële effecten worden verwacht van de verbetering van de tax compliance,
de instelling van een adequate incentives-regeling en een voorlichtingstraject.
De Raad van Advies adviseert de memorie van toelichting op dit punt aan te
vullen.
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De Regering merkt op dat het belastingstelsel in ontwikkeling is en dat het
beleid terzake binnenkort aan de Staten ter vaststelling zal worden
aangeboden. Dat zal dan samengaan met een wijziging van de Begroting 2011.
Alhoewel het voorbereidingstraject in een afrondende fase zit, acht de Regering
het niet opportuun in dit stadium verder uit te weiden over dit onderwerp.
Verder kan worden verwezen naar bijvoorbeeld het reeds aangekondigde beleid
betreffende prijzen die uitbetaald zullen worden aan mensen die hun facturen
aanmelden. Ook aan dit beleid zal verder vorm worden gegeven en op dat
moment aan de Staten worden gecommuniceerd.
Er is sprake van een nationale fiscale politiek die een evenwichtiger opbouw
van

het

belastingssysteem

en

het

zoeken

naar

een

rechtvaardige

inkomensverdeling beoogt. In grote lijnen moet dit belastingstelsel een
verandering te weeg brengen, die gekenmerkt wordt door een verandering van
een

stelsel

waar

weinig

mensen

veel

belasting

betalen,

naar

een

belastingstelsel waar veel mensen weinig belasting betalen.
Van groot belang is dat er binnen de belastingorganisatie van het land
Curaçao sprake is van eenheid van fiscaal beleid en uitvoering. Fiscale
shopping moet worden voorkomen en van eminent belang is dat alle
belastingplichtigen onder vergelijkbare omstandigheden op gelijke wijze
worden behandeld.
Uitvoering Fiscaal beleid
Het beleid van de Regering richt zich op een doelmatige en doeltreffende
heffing, inning en controle van belastingen. Een uniforme en correcte
toepassing van de fiscale wetgeving is daarbij van belang.
Om dit te bereiken werkt de Inspectie der Belastingen, aan een organisatie met
een professionele opstelling, personeel met hoge vakbekwaamheid en goed
functionerende geautomatiseerde systemen, die zich goed kwijt van haar
adviesfunctie, tijdig haar werkpakket wegwerkt en in haar dienstverlening een
klantgerichte opstelling heeft.
De Inspectie der Belastingen Curaçao heeft een aantal doelstellingen
geformuleerd teneinde deze organisatie te realiseren.
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Er zal op de korte en middellange termijn gewerkt worden aan de volgende
doelstellingen:
Organisatorische Structurering: bijdrage leveren aan de beleidsvoorbereiding
en implementatie van de Directoraat-generaal Fiscale Zaken
Automatiseringsbeleid: Inspanningen zullen de komende vijf jaren met name
gericht zijn op

goed

functionerende

automatiserings-systemen, waarbij

aandacht wordt besteed aan het monitoren van nieuwe technologische
ontwikkelingen en het ontwerpen en implementeren van nieuwe toepassingen
conform het in het dienstjaar 2011 bij te stellen automatiseringsbeleidsplan
2011-2014.
Tax compliance:

Ter

verhoging

van

de

Tax

compliance

onder

belastingplichtigen werkt de Inspectie aan verbetering van het aangiftegedrag
van belastingplichtigen. De meerjarenstrategie is o.a. gericht op verbetering
van de bestanden, het vergemakkelijken van het doen van aangifte door o.a. de
mogelijkheid van elektronisch aangifte doen en het verbeteren van de kwaliteit
van de dienstverlening en de aanslagregeling.
Het College financieel toezicht signaleert dat uit de toelichting niet is op te
maken wat de oorzaak is van de toename van de baten bij de Douane.
De Regering merkt hierover op dat het een aanpassing betreft om de raming
beter te doen aansluiten op de meest recente historische cijfers. Het betreft
overigens een, in totalen van de begroting, vrij geringe aanpassing.

95. Algemene uitgaven en inkomsten
Gewone dienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Stelposten
Totaal
Kapitaal dienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Stelposten
Totaal

2011
-13.812.340
-

2012
-9.064800
-

2013
-8.876.900
-

2014
-8.964.000
-

-13.812.340

-9.064800

-8.876.900

-8.964.000

2011

2012

2013

2014

-

-

-

-

-

-

-

-
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In deze functie zijn in de Begroting 2011 twee stelposten opgevoerd. Een
jaarlijks reëel bedrag van ANG 10,0 miljoen is opgevoerd als structurele
investering in de kwaliteit van de overheidsorganisatie (in opleidingen,
arbeidsvoorwaarden en apparatuur). Tevens bewerkstelligt deze investering
een verhoging van het rendement van de organisatie. Daarnaast is een budget
opgevoerd van jaarlijks nominaal ANG 30 miljoen ter dekking overheidsbreed
van onvoorziene uitgaven, alsook ter dekking van de inrichtingsplannen van
het Ministerie van Justitie.
In het geval van Financiën, zijn er extra financiële middelen uitgetrokken om
de inéénschuiving van de twee organisaties, te weten voormalig landsfinanciën
en voormalig eilandsfinanciën, in de materiële sfeer te kunnen accomoderen.

98. Overige Financiële en Algemene dekkingsmiddelen

Gewone dienst
Apparaatskosten
Programmakosten

2011
-292.800
-

2012
-867.200
-

2013
-1.067.200
-

2014
-1.266.500
-

Stelposten
Totaal

-292.800

-867.200

-1.067.200

-1.266.500

2011
-2.502.000

2012
-3.233.000

2013
-1.233.000

2014
767.000

-2.502.000

-3.233.000

-1.233.000

767.000

Kapitaal dienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Stelposten
Totaal

Beleidsveld: Financiële markten
Doordat Curaçao en Sint Maarten over een gemeenschappelijk geldstelsel
beschikken en dit doen in het kader van een gezamenlijke Centrale Bank.
Delen zij verantwoordelijkheden, die terug te vinden zijn in de doelstellingen
van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. Deze zijn vastgelegd in
het Centrale Bank-statuut voor Curaçao en Sint Maarten en luiden als volgt:
a. Het bevorderen van de stabiliteit van de waarde van de geldeenheid van de
Landen.
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b. Het bevorderen van de gezondheid van het financiële systeem van de
Landen.
c. Het bevorderen van een veilig en efficiënt betalingsverkeer in de Landen.
Curaçao en Sint Maarten hebben zich in dit verband verplicht te zullen
waarborgen dat hun nationale wetgeving voor zover in relatie tot de
doelstellingen van de Bank, en de daarop berustende uitvoeringsbepalingen,
eenvormig en verenigbaar zijn met het Centrale Bank-statuut voor Curaçao en
Sint Maarten, alsmede een gelijkluidende ingangsdatum bevatten.
De Regering voert thans explorerende gesprekken plaats om het standpunt
van de diverse stakeholders over een eventuele dollarisatie in kaart te brengen.
Dit onderzoek wordt in 2011 voortgezet alvorens een definitief standpunt in te
nemen over dit dossier.
Bij het ten uitvoer brengen van het beleid ten opzichte van de financiële
markten,

speel

het

Meldpunt

Ongebruikelijke

Transacties

(MOT)

een

belangrijke rol. Voor de werkzaamheden die het MOT uitvoert is een
structureel bedrag opgevoerd van circa ANG 2,1 miljoen. Een verdere
uitbreiding van het werkgebied van het MOT, betekent dat nu ook nieuwe
meldersgroepen

(de

vrije

beroepsbeoefenaren

en

de

niet-financiële

bedrijfstakken) zijn ondergebracht in het werkgebied van het MOT. Juridisch
heeft dit vorm gekregen onder de werking van de Landsverordening MOT.
Dit vereist wel dat alle melders, inclusief de nieuwe meldplichtigen van de nietfinanciële sector, van de nodige relevante informatie worden voorzien. Daarbij
wordt conform de wet aandacht besteed aan de verschijningsvormen en de
voorkoming van het witwassen van geld. Het MOT draagt hiermee de
verantwoordelijkheid dat de meldplichtige instellingen en hun personeel in
staat zijn de vigerende wet- en regelgeving na te leven en kennis hebben van
witwassen en de gebruikte methodieken. Deze voorlichting strekt zich
overigens niet alleen uit tot de relevante bedrijfstakken, doch is tevens gericht
op de rechterlijke macht, het openbare ministerie en de opsporings- en
vervolgingsdiensten.
Teneinde het melden voor de meldplichtige instellingen efficiënter te maken,
gaat het MOT over tot een online meldingssysteem. Het MOT zal een
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soortgelijke meldsysteem als het Nederlandse meldsysteem hanteren. Dit
houdt in dat het programma door de melders via de website van het MOT kan
wordt verkregen. In verband met het nieuwe online MOT meldsysteem zullen
alle meldplichtigen de nodige trainingen en voorlichting van het MOT blijven
verkrijgen.
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0. INLEIDING
De informatiefunctie van de overheid, is een functie die verantwoordelijkheden schept waaraan de verschillende onderdelen van de overheid moeten
voldoen. In het licht van deze verantwoordelijkheid dient de Nota van Financiën geplaatst te worden. De Nota van Financiën maakt de cijfers die opgenomen zijn in de Suppletoire Begroting 2011 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 Suppletoire begroting 2011 gepresenteerd worden.

Het belastingplan voor de periode 2011 - 2014 geeft de contouren weer van
de fiscale positie die de Regering in 2014 nastreeft en biedt tevens inzicht in
het te bewandelen pad ter realisatie van de aangegeven doelstellingen. Het
belastingplan is gericht op verbetering van het investeringsklimaat, doormiddel van een verlaging van de directe belastingen en een bredere verdeling
van de via belastingheffing te genereren overheidinkomsten door meer belastingplichtigen hieraan te doen bijdragen.
De Regering is zich ervan bewust, dat de fiscale positie van Curaçao dringend verbetering behoeft. De Regering is van mening dat een grondige herziening van de fiscale wetgeving, van groot belang is voor verbetering van onze concurrentiepositie. Inzet van deze herziening is een zodanige verlaging
van de directe belastingtarieven te realiseren, dat economie van Curaçao
weer concurrerend wordt. Hiermee wordt aansluiting gezocht bij de wereldwijde tendens, in de laatste tien jaren, om van directe naar indirecte belastingen te verschuiven.
Dit wordt bereikt door een zichtbare verschuiving van directe naar indirecte
belastingen, een vergaande vereenvoudiging van compliance en controle
waardoor zowel voor de overheid als het bedrijfsleven sprake is van administratieve lastenverlichting. Tevens komt er een structuur waarbij de lastendruk evenwichtiger wordt verdeeld doordat er meer belastingplichtigen bijdragen.
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De Regering heeft haar fiscale voornemens voor het jaar 2011 verwerkt in de
ontwerp-landsverordening belastingvoorzieningen 2011. Deze Nota van Wijziging op de Suppletoire Begroting 2011, strekt ertoe de gevolgen daarvan
voor de Begroting 2011 tot uitdrukking te brengen.
In het eerste hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële normen en de gerealseerde schuldverlichting op 10 oktober 2010. In het tweede hoofdstuk,
worden de mutaties op de Begroting 2011, zoals deze door de Staten is vastgesteld, toegelicht in relatie tot de financiële situatie van het Land Curaçao.
In het derde hoofdstuk worden de lasten per hoofdstuk weergegeven.
In de bijlage bij de Nota van Financiën worden de stappen inzichtelijk 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. FINANCIËLE NORMEN
Ter voorkoming van een toekomstige onhoudbare schuldpositie zijn begrotingsnormen verankerd in de Consensus Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten.
De Consensus Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten schrijft
een rentelastnorm voor. De rentelastnorm houdt in dat de totale rentelasten
in een dienstjaar niet meer mogen bedragen dan het bedrag dat overeenstemt met 5% van de gemiddeld in drie voorafgaande jaren gerealiseerde baten.
De schuldovername door Nederland is per 10 oktober 2010 voltooid. Zoals
overeengekomen in de Slotverklaring van 2006, heeft Nederland de schulden
overgenomen die tot en met eind 2005 door het voormalige Land Nederlandse Antillen en het voormalige eilandgebied Curaçao waren opgebouwd tot
aan een limiet van de rentelastnorm per 2005. Dit impliceerde schuldovername van dat gedeelte van de schulden eind 2005, waarvan de rentelasten
boven de rentelastnorm voor 2005 lagen. Tevens heeft Nederland schulden
overgenomen die sinds eind 2005 door laatstvermelde entiteiten waren aangegaan ter herfinanciering van eind 2005 uitstaande leningen, die sindsdien
zijn vervallen, alsook de schulden die tot aan de start van de schuldovername zijn aangegaan ter financiering van de rentelasten over de schulden, eind
2005, die door Nederland zouden worden overgenomen.
In de transitieperiode tot aan de nieuwe staatkundige structuur geschiedde
de schuldovername door de schuldendiensten tot aan de rentelastnorm te
betalen.
Bij het ingaan van de nieuwe staatkundige structuur heeft Nederland de dan
nog resterende hoofdsom aan schulden integraal overgenomen. Dat was inclusief dat gedeelte dat krachtens de Slotverklaring tot aan de rentelastnorm
voor 2005 niet overgenomen zou worden, alsook de schuldaanwas sinds
2005. Daarmee is een vordering van Nederland op Curaçao ontstaan. Op
haar beurt heeft Curaçao schuld geëmitteerd met een contante waarde gelijk
aan het schuldbedrag dat overeenstemt met de rentelastnorm voor 2005,
vermeerderd met schuldaanwas sindsdien die niet in aanmerking kwam voor
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schuldovername. Met de opbrengsten hiervan is het gedeelte van de resterende hoofdsom dat Nederland niet zou moeten overnemen betaald aan Nederland.
Met de schuldsanering is de situatie in de overheidsfinanciën verbeterd.
Doch verdere aanpassingen zijn noodzakelijk om tot een daadwerkelijke verduurzaming te komen. De schuldpositie van een land is houdbaar, zolang de
schuldverplichtingen kunnen worden voldaan zonder ingrijpende begrotingsaanpassingen. Omdat het bereiken van een structureel evenwichtige
begroting en een houdbare schuldpositie tijd vergt, moet rekening worden
gehouden met een convergentietraject naar een duurzame financieeleconomische situatie.
Naast de rentelastnorm houden de financiële normen in dat in de gehele begrotingscyclus:
−

de Gewone dienst sluitend moet zijn. Dat wil zeggen dat de Gewone
dienst in evenwicht moet zijn c.q. dat de lopende baten en lasten gelijk
moeten zijn;

−

een tekort toelaatbaar is op de Kapitaaldienst. Dit houdt in dat ter financiering van kapitaaluitgaven geleend mag worden, mits dit past binnen de
rentelastnorm en de Gewone dienst in evenwicht blijft.
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II. NOTA VAN FINANCIËN SUPPLETOIRE BEGROTING 2011
In dit hoofdstuk worden de begrotingscijfers weergegeven met een samenhangende verantwoording van de baten en lasten die verwacht worden binnen de suppletoire begroting. Tevens wordt in dit hoofdstuk inzicht verschaft
in de meerjarige cijfers. Een beter inzicht verschaffen in de cijfers en het vergroten van zekerheden ten aanzien van de cijfers moet gezien worden als de
primaire taak die dit hoofdstuk vervult binnen de Nota van Financiën.
Recapitulatie
In de recapitulatie worden de totaalbedragen van de Suppletoire Begroting
2011 gepresenteerd, vergezeld van de projectie van de meerjarige mutaties
op de totaalbedragen in de Begroting 2011. Tevens worden de mutaties op de
totaalbedragen, zowel in 2011 als meerjarig, verder inzichtelijk gemaakt aan
de hand van relevante analyse grootheden.
In Tabel 1 zijn de totaalbedragen van de Suppletoire Begroting 2011 en de
mutaties op de Meerjarenbegroting gepresenteerd (in ANG miljoen).
Tabel 1. Recapitulatie mutaties
Omschrijving
Baten
Saldo Gewone dienst
Baten
Lasten
Saldo Kapitaaldienst
Baten
Lasten
Begrotingssaldo
Saldo

2011

2012

2013

2014

0,5

13,2

0,1

0,1

0,9

18,6

5,3

5,2

0,4

5,4

5,2

5,1

-0,5
7,8
8,3

-13,2
-0,2
13,0

-0,1
-0,1
-

-0,1
-0,1
-

-

-

-

-

De Suppletoire Begroting 2011 sluit af met een saldo van nul. De Gewone
Dienst sluit in 2011 met een saldo van ANG 0,5 miljoen en de Kapitaaldienst
met een negatief saldo van ANG 0,5 miljoen. Ook meerjarig is de suppletoire
begroting in evenwicht.
In Tabel 2 worden deze totaalbedragen ontleed in de relevante analyse grootheden (in ANG miljoen).
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Tabel 2. Recapitulatie mutaties
Omschrijving

2011

2012

2013

2014

0,5

13,2

0,1

0,1

8,3
-0,2

13,0
-0,2

-0,1

-0,1

8,0

-

-

-

Primair saldo (+overschot/tekort)

-

-

-

-

Rentelasten

-

-

-

-

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

-

-

-

-

Aflossing op opgenomen leningen

-

-

-

-

Terug te ontvangen aflossingen
op uitgegeven leningen

-

-

-

-

Financieringsbehoefte

-

-

-

-

Saldo Gewone dienst exclusief
interestlasten
Investeringen en vermogensoverdrachten
Afschrijvingen
Vermogensoverdrachten

Het primair saldo, oftewel het financieringssaldo voor aflossingen exclusief
rentelasten, verandert niet. Uit tabel 2 valt te herleiden dat het primair saldo
ook ongewijzigd blijft.
Vervolgens worden de mutaties op de Gewone Dienst (Tabel 3) en de Kapitaaldienst (Tabel 7) nader uitgesplitst en toegelicht (in ANG miljoen).
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Gewone Dienst
In Tabel 3 worden de mutaties

op de Gewone dienst ontleed in de voor-

naamste baten en lastencomponenten (in ANG miljoen).
Tabel 3. Mutaties op de Gewone Dienst
Omschrijving

2011

Baten
Belastingopbrengsten
Niet-belastingopbrengsten
Lasten
Beloning van personeel
Verbruik goederen en diensten
Afschrijving vaste activa
Interest
Subsidies
Overdrachten
Sociale zekerheid
Andere uitgaven
Reserveringen
Saldo

2012

2013

2014

0,9
0
0,9

18,6
4,7
13,9

5,3
4,5
0,8

5,2
4,4
0,8

0,4
-18,4
-5,1
-0,2
18,3
18,2
-0,7
-11,4
-0,3

5,4
-18,3
-5,7
-0,2
17,1
14
5,1
-6,5
-0,1

5,2
-5,5
-1,7
-0,1
14
5,1
-6,3
-0,3

5
-5,5
-1,7
-0,1
14
5,2
-6,4
-0,5

0,5

13,2

0,1

0,2

Financiële norm Gewone dienst
De Gewone Dienst in de begroting 2011, inclusief deze suppletoire begroting,
sluit in 2011 af met een saldo van ANG 51,3 miljoen dat afneemt tot circa
ANG 46,4 miljoen in het jaar 2014. Dit is grafisch gepresenteerd in Grafiek
1.
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Grafiek 1. Financiële norm Gewone dienst

De financiële normen schrijven een sluitende Gewone dienst voor. De rode
lijn afgebeeld in Grafiek 1 geeft dit grafisch weer. Het positieve saldo op de
Gewone dienst geeft aan dat voldaan wordt aan deze norm.

BATEN
De mutaties op de baten op de Gewone dienst van de Begroting van het jaar
2011 bedragen per saldo structureel circa ANG 0,8 miljoen, met uitzondering
van het jaar 2012 waarin de baten daarbovenop incidenteel stijgen met ANG
13,0 miljoen. In Tabel 3 worden de meerjarige cijfers weergegeven betreffende de baten. De baten bestaan uit twee elementen:

1. Belastingopbrengsten.
2. Niet-belastingopbrengsten.
Belastingopbrengsten
Uit Tabel 3 kan worden afgeleid dat de belastingopbrengsten worden gewijzigd in deze Nota van Wijziging op de Suppletoire begroting 2011.
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Belastingopbrengsten
In Tabel 4 worden de mutaties op de belastingopbrengsten in de Begroting
2011 en de drie daaropvolgende jaren uitgesplitst gepresenteerd.
Tabel 4. Belastingopbrengsten
Omschrijving
Directe belastingen
Loon- en inkomstenbelasting
Winstbelasting
Deelnemingen/dividendbelasting
Indirecte belastingen
Omzetbelasting
Invoerrechten
Accijnzen
Grondbelasting
Motorrijtuigenbelasting

2011

2012

2013

2014

-

-44,4

-46,4

-48,5

-

-23,2

-24

-24,9

-

-21,2

-22,4

-23,6

-

-

-

-

-

49,1

50,9

52,9

2,0

71,4

74,3

76,7

-0,1

-4,7

-4,7

-4,8

-1,9

-17,6

-18,7

-19

-

-

-

-

-

-

-

-

Overige

-

-

-

-

Totaal

-

4,7

4,5

4,4

Directe belastingen
De Regering is voornemens de tarieven in de loon- en inkomstenbelasting te
verlagen, onder verlenging van de tariefschijven. Deze wijzigingen leveren
voor belastingplichtigen een verlaging van de inkomstenbelastingdruk op.
Voor ondernemers wordt de belastingdruk verminderd middels de verlaging
van de winst- en inkomstenbelastingtarieven.
Vanwege de verschoven invoeringsdatum, 1 januari 2012, van het nieuwe
fiscale stelsel zijn de bijkomende budgettaire effecten afgeraamd in deze Nota
van Wijziging.
Loon- en inkomstenbelasting
De opbrengsten aan Loon- en inkomstenbelasting worden, uitgaand van de
de realisatiecijfers in het begin van 2011, onder verlenging van de tariefschijven, aangepast. De budgettaire gevolgen hiervan worden geraamd op
circa ANG 23,2 miljoen in 2012, wat een voljaareffect is.
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De Regering is van mening dat de in de ontwerplandsverordening belastingvoorzieningen 2011 voorgestelde inkeerregeling bij goede promotie een belangrijke bron van inkomen voor de overheid zal kunnen betekenen. Hiervoor
is reeds opgemerkt dat er geen duidelijk beeld bestaat omtrent de grootte
van de verzwegen inkomsten uit buitenlandse bronnen. Enige jaren geleden
was er sprake van dat het in het buitenland aangehouden vermogen ANG
2.5 miljard zou kunnen bedragen.1 Alhoewel dit bedrag nimmer bevestigd
werd kan het wel als richtlijn dienen. Aangezien ook het vermogen van pensioenfondsen en sommige andere institutionele beleggers in dit bedrag zitten,
zal het door individuen in het buitenland aangehouden vermogen slechts een
deel hiervan vormen. Indien dit deel voorzichtig geschat wordt op 30% (derhalve circa 750 ANG miljoen) en wederom voorzichtig gesteld wordt dat de
helft hiervan (derhalve circa ANG 375 miljoen) wordt aangegeven. Indien circa ANG 375 miljoen aan vermogen wordt aangegeven zal in beginsel het verkregen rendement hierop belast worden. Uitgaande van een rendement van
5% betekent dit circa ANG 19,0 miljoen aan opbrengsten. Daarbij rekening
houdend met een gemiddeld inkeertarief van 16,25% zal dit een bedrag van
circa ANG 3,1 per jaar voor de schatkist opleveren. Aangezien de inkeerregeling meerdere jaren navordering kan bestrijken (in binnenland situaties
maximaal 10 jaar en buitenland situaties maximaal 15 jaar) en het bedrag in
één keer betaald dient te worden, betekent dit een substantieel hoger bedrag
aan opbrengsten. Hierbij dient te worden benadrukt dat bovenstaande
slechts een zeer grove schatting blijft.
Winstbelasting
Het winstbelasting tarief wordt verlaagd van 34,5% naar 27,5%. De budgettaire consequenties hiervan zijn weergegeven in Tabel 4.
De budgettaire gevolgen van de verlaging van het tarief van de winstbelasting
worden structureel geraamd op circa ANG 21,2 miljoen. Deze fiscale wijziging heeft pas vanaf het jaar 2012 een budgettair effect.

1
Pagina 9 van de memorie van toelichting van de initiatief-ontwerplansdverordening tot wijziging van de Algemene landsverordening Landsbelastingen
en de Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943.
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De invoering van de belaste SPF zal zonder twijfel een gunstig effect hebben
op de belastinginkomsten. Beleggingswinsten van de SPF zijn onder de vigerende regelgeving vrijgesteld van winstbelasting. Indien er wordt geopteerd
voor een belaste SPF zal een deel van die winsten belast worden tegen een
effectief tarief van 10%. Op dit ogenblik staan bij de Inspectie der Belastingen circa 4.500 SPF’s geregistreerd. Aangezien deze stichtingen in beginsel
niet belastingplichtig zijn voor de winstbelasting, en derhalve geen aangifte
behoeven te doen (zolang geen winst uit bedrijf wordt behaald), is over de totale omvang van de jaarlijks behaalde beleggingswinsten onvoldoende bekend. Daardoor is het nagenoeg onmogelijk een enigszins onderbouwde
schatting te geven omtrent de financiële gevolgen van de invoering van deze
bepaling. De invoering van de belaste SPF kan geen derving van belastinginkomsten tot gevolg hebben.
Indirecte belastingen
Het inzichtelijk maken van de indirecte belastingen wordt gedaan aan de
hand van de ramingen voor de verschillende middelen die geheven worden.
Omzetbelasting
Ter financiering van de vermindering van de directe belastingen worden een
aantal compenserende voorzieningen getroffen, als gevolg waarvan de belastingverlaging budgetneutraal kan plaatsvinden. De belangrijkste betreft de
verhoging van het tarief van de omzetbelasting van 5% tot 6%.
Hiernaast wordt het ondernemersbegrip in de omzetbelasting uitgebreid met
de verhuur van onroerend goed, met uitzondering van de tot hoofdverblijf
dienende woning. Hiermee wordt ongelijkheid voorkomen bij verhuur van
bedrijfspanden of vakantiewoningen aan toeristen.
Voorts zal de SPF inzake het bepalen van de plaats van dienst voor diensten
verricht door buitenlandse ondernemers aan lokale ondernemers, zodanig
worden aangepast dat deze buitenlandse diensten voortaan eerder aan omzetbelasting onderworpen zullen zijn.
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Ten slotte wordt voor de ondernemer die een vermogensbestanddeel exploiteert om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen, het tijdvak gesteld op een
kalenderjaar.
De bugdettaire gevolgen hiervan zijn gepresenteerd in Tabel 4. Verhoging tarief omzetbelasting en verlaging tarief inkomsten- en winstbelasting.
De budgettaire gevolgen van de verhoging van het tarief van de omzetbelasting worden geraamd op circa ANG 71,4 miljoen in 2012. Vanaf 2013 is er
een voljaareffect, zoals weergegeven in Tabel 4.
Voor de overige voorgestelde wijzigingen (uitbreiding van het ondernemersbegrip voor de omzetbelasting, de plaats van dienst voor de omzetbelasting,
de transparante vennootschap, de inkeerregeling en de belaste SPF/) kan in
dit kader het volgende worden gesteld.
De uitbreiding van het ondernemersbegrip behelst een definitiebepaling. De
grondslagverbreding zal in beginsel resulteren in een hogere belastingopbrengst. Hierbij dient echter in ogenschouw te worden genomen dat tevens
een vrijstelling wordt ingevoerd voor de verhuur van onroerende zaken welke
zijn bestemd, ingericht en worden gebruikt voor permanente bewoning. Aangezien geen danwel onvoldoende gegevens bekend zijn omtrent de exploitatie
van vermogensbestanddelen, valt omtrent de budgettaire gevolgen moeilijk
een inschatting te maken.
Uitgaand van een minimaal te belasten jaaromzet van ANG 9,0 miljoen en
een tarief van 6% levert dit een jaarlijkse belastingbaat op van circa ANG
0,5.
De aanpassing met betrekking tot de plaats van dienst voorkomt een geschatte minderopbrengst van circa ANG 0,8 op jaarbasis in verhouding tot
de bestaande situatie. Een en ander is gebaseerd op de geconstateerde
maandelijkse derving aan omzetbelasting direct na de bekendmaking van de
uitspraak van de Raad van Beroep voor Belastingzaken.
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Accijnzen
De mutaties op de opbrengsten uit accijnzen zijn gepresenteerd in Tabel 5 (in
ANG miljoen).
Tabel 5. Accijnzen
Omschrijving

2011

2012

2013

2014

-1,9

-17,6

-18,7

-19,0

-

-

-

-

Accijns Tabaksartikelen

-

-

-

-

Accijns gedistilleerd

-

-

-

-

-1,9

-17,6

-18,7

-19,0

Bijzondere invoerrechten op
benzine
Accijns op bier

Totaal

De verlaging van het Bijzondere Invoerrecht op Benzine wordt wel met terugwerkende kracht doorgevoerd. Ter compensatie hiervan worden ingezet:
de meeropbrengsten die voor 2011 geprojecteerd zijn in de sfeer van de Bijzondere invoerrechten op benzine (circa ANG 7,0 miljoen) en in de sfeer van
de Invoerrechten (circa ANG 1,9 miljoen).
In de nieuwe raming voor de Invoerrechten wordt tevens rekening gehouden
met de afschaffing van de invoerrechten op low sulphur diesel. Deze behelst
een aframing van circa ANG 2,0 miljoen in 2011. Deze afschaffing van invoerrechten op low sulphur diesel dient de consumptie van de schonere low
sulphur diesel te bevorderen en de consumptie van de zwaardere diesel te
ontmoedigen. Deze wordt gecompenseerd door meer opbrensgten in de sfeer
van de Omzetbelasting als gevolg van de hogere energieprijzen. Structureel
bedragen deze circa ANG 4,7 miljoen.
De lagere opbrengsten aan accijns op benzine houdt verband met de verlaging met 25%. De accijns op benzine wordt verminderd tot ANG 47,25 per
hectoliter.

Overige indirecte belastingopbrengsten
De overige opbrengsten aan indirecte belastingen blijven ongewijzigd.
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Niet-belastingopbrengsten
De Niet-belastingopbrengsten worden onderverdeeld in de verschillende
componenten. In Tabel 6 worden de niet belastingopbrengsten in de Begroting 2011, inclusief meerjarenraming voor de periode 2012 – 2014, uitgesplitst gepresenteerd.

Tabel 6. Niet-belastingopbrengsten
Omschrijving

2011

Schenkingen en subsidies
Andere inkomsten
waarvan: Dividenden
Licentie rechten Centrale Bank
Vergunningen teleccomunicatie
Cassinoheffing en speelvergunning

0,3
0,6
0,9

Totaal

2012

2013

0,3
13,6
13,9

0,3
0,5
0,8

2014

0,3
0,5
0,8

De niet-belastingontvangsten groeien structureel met circa ANG 0,8 miljoen,
in de periode 2011 ─ 2014. De raming in het jaar 2012 stijgt daarbovenop
met ANG 13,0 miljoen, als gevolg van een beroep op de voorziening die in het
jaar 2010 is gevormd ten behoeve van het project Klein Hofje.

LASTEN
De lasten in de Suppletoire Begroting 2011, inclusief meerjarenraming, zijn
onder te verdelen in de volgende categorieën:
1. Beloning van personeel

6. Overdrachten

2. Verbruik goederen en diensten

7. Sociale zekerheid

3. Afschrijving vaste activa

8. Andere uitgaven

4. Interest

9. Reserveringen

5. Subsidies

Zoals uit Tabel 3 blijkt bedragen de totale lasten in de Suppletoire Begroting
2011 per saldo circa ANG 0,4 miljoen, groeien deze in 2012 en 2013 tot circa
ANG 0,7 miljoen, om vervolgens in 2014 te dalen tot een bedrag van circa
ANG 0,6 miljoen (Gewone dienst).
Beloning van personeel
De beloningen van het personeel zijn gerelateerd aan actieve ambtenaren. De
raming van de beloningen van het personeel nemen in 2011 en 2012 af met
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circa ANG ANG 18,4 miljoen. Deze dalingen houden verband met de reclassificatie van de lasten van het belastingcontroleapparaat dat in die periode in
de vorm van een overdracht aan een stichting wordt opgevoerd. Verondersteld wordt dat de nieuwe belastingdienst in 2013 operationeel wordt.
Daarnaast nemen de lasten in 2011 en 2012 af met circa ANG 5,7 miljoen in
verband met de reclassificatie van de lasten van het Gemeenschappelijke Hof
van Justitie. In verband met de zelfstandige positie van het hof worden deze
als een overdracht opgevoerd.
Verbruik goederen en diensten
Deze categorie heeft betrekking op materiële lasten. Deze dalen ook als gevolg van de reclassificatie van de lasten van het belastingcontroleapparaat
dat in die periode in de vorm van een overdracht aan een stichting wordt opgevoerd en de reclassificatie van de lasten van het Gemeenschappelijke Hof
van Justitie. In verband met de zelfstandige positie van het hof worden deze
als een overdracht opgevoerd.
Afschrijvingen vaste activa
De afschrijvingen in de Begroting 2011 nemen structureel met circa ANG 0,1
miljoen af als gevolg van de reclassificatie van de lasten van het Gemeenschappelijke Hof van Justitie. In verband met de zelfstandige positie van het
hof worden deze als een overdracht opgevoerd. Zodra de activa in kaart is
gebracht zal de ter becshikking stelling hiervan tot uiting gebracht worden in
de begroting.
Interest
De raming van de rentelasten worden niet gewijzigd.
Subsidies
De raming van de subsidies stijgt in 2011 en 2012 als gevolg van de reclassificatie van de lasten van het belastingcontroleapparaat die in die periode in
de vorm van een overdracht aan een stichting worden opgevoerd. Verondersteld wordt dat de nieuwe belastingdienst in 2013 operationeel wordt.
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Overdrachten
De overige overdrachten nemen structureel toe als gevolg van de reclassificatie van het Geneemschappelijke Hof van justie, waar reeds hierboven op is
ingegaan. Dit zorgt voor een structurele stijging van circa ANG 13,7 miljoen.
Daarnaast stijgt deze categorie in 2011 met per saldo circa ANG 0,8 miljoen
ten behoeve van vakbonden, slachtoffershulp, boekenfonds en naschoolse
educatie. Alleen de dotatie ten behoeve van de vakbonden heeft een structureel karakter.

Sociale zekerheid
De raming voor sociale zekerheid in de Begroting 2011 ondergaat enkele
aanpassingen. De beëindiging van de overgangsregeling in verband met WSF
18+ zorgt voor een eenmalige daling in 2011 met ANG 0,9 miljoen. Meerjarig
was reeds hiermee rekening gehouden in de Begroting 2011.
De structurele stijging van circa ANG 0,3 miljoen houdt verband met een verhoging van het budget voor pensioenuitkeringen bij de Staten in aansluiting op
de realisatiecijfers.
De raming voor sociale zekerheid in de Begroting 2011 stijgt met circa ANG
4,8 miljoen in 2012 als gevolg van ter financiering van een aanvulling van
3% op de uitkeringen voor de burgers met enkel inkomsten bestaande uit
uitsluitend AOV, AWW of een sociale uitkering (algemene bijstand als bedoeld in de Eilandsverordening verlening bijstand Curaçao 2008). Op jaarbasis bedraagt dit structureel circa ANG 4,8 miljoen.
Teneinde te voorkomen dat de verhoging van de omzetbelasting nadelig uitwerkt voor degenen met de laagste inkomens die weinig of geen voordeel
hebben van de verlaging van de inkomsten- en loonbelasting, is de Regering
voornemens, evenals voor de inkomstenbelasting het geval is, ook voor premies AOV/AWW een premievoet met een inkomensafhankelijke vrijstelling in
te voeren, zodat hiermee het gevolg van de stijging van de omzetbelasting
wordt gecompenseerd. Tegelijkertijd zal de premiegrens worden verhoogd tot
ANG 93.000.
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Voor zelfstandigen met een laag inkomen en gepensioneerden met een partner tot 60 jaar wordt ervoor gekozen om de premiekorting in de gliding scale
te verwerken.
Tot slot zullen voor diegenen die een inkomen genieten bestaande uit uitsluitend AOV, AWW of een sociale uitkering (algemene bijstand als bedoeld in de
Eilandsverordening verlening bijstand Curaçao 2008), deze uitkeringen worden verhoogd met 3%. Deze verhoging wordt niet in de Landsverordening Algemene ouderdomsverzekering en de Landsverordening Algemene Weduwenen wezenverzekering opgenomen, maar in in de Regeling Maatschappelijke
Zorg Curaçao (A.B. 1966, no. 69). Daartoe zal een landsbesluit worden opgesteld. Voor wat betreft de algemene bijstand zal de Regering, conform artikel
14, derde lid, bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, de bijstandsnormen aanpassen.

Andere uitgaven
De raming van de lasten voor de categoriegroep Andere uitgaven daalt in
2011 met circa ANG 1,4 miljoen en vervolgens structureel met circa ANG 6,3
miljoen. Deze bedragen zijn afgevoerd van de post voor onvoorziene uitgaven
ten gunste van de subsidieverlening aan de Stichting Brasami, van het belastingcontroleapparaat en van de post die gereserveerd was voor de structurele versterking van het apparaat.
Reserveringen
De geraamde reserveringen in de Begroting 2011 blijven ongewijzigd.
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Kapitaal Dienst
Tabel 7. Mutaties op de Kapitaal Dienst
Lasten
Investeringen en vermogensoverdrachten
Aflossing leningen o/g:
- binnenland
- buitenland
Kapitaalverstrekking overheidsbedrijven

2011

2012

2013

2014

8,3

13,0

-

-

8,3

13,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Baten
Vrijgekomen middelen uit afschrijvingen
Vermogensoverdrachten
Aflossing leningen u/g
Nieuwe financiering

7,8

-0,2

-0,1

-0,1

-0,2
8,0
-

-0,2
-

-0,1
-

-0,1
-

Saldo

-0,5

-13,2

-0,1

-0,1

Opm. Bedragen in miljoen ANG

Investeringen
Voor investeringen zijn extra voorzieningen getroffen voor in het bijzonder
het project Klein Hofje dat deels wordt gefinancierd uit middelen voor de Sociaal Economische Initiatieven, de zofgenaamde SEI-middelen, en deels ten
laste van de voorziening die in het jaar 2010 is gevormd ten behoeve van het
project Klein Hofje.
Financiële norm Kapitaaldienst
Het saldo op de Kapitaaldienst verslechtert met circa ANG 0,5 miljoen in
2011 en circa ANG 13,2 miljoen in 2012. In 2013 en 2014 is de verslechtering circa ANG 0,1 miljoen. 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.
Omdat de kapitaaluitgaven ten laste van de Gewone dienst worden gefinancierd en geen beroep wordt gedaan op de beschikbare financieringsruimte in
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de periode 2011 – 2014 is de positie vergeleken met de Begroting 2011 ongewijzigd.
Financieringsbehoefte en Financiering
Het saldo op de Gewone dienst, in combinatie met de afschrijvingen op de
Kapitaaldienst, zijn toereikend om de kapitaaluitgaven te financieren.
Schuldpositie
De Suppletoire Begroting 2011 is niet van invloed op de schuldpositie van de
overheid.

Allocatie van de middelen op de Kapitaaldienst
In de Suppletoire Begroting 2011 is een bedrag van ANG 8,3 miljoen opgevoerd aan investeringen in 2011 en ANG 13,0 miljoen in 2012. In Tabel 8
wordt de samenstelling hiervan gepresenteerd.
Tabel 8. Mutaties op de allocatie van de middelen op de Kapitaaldienst
Gebouwen
Andere Bouwstructuren
Kantoor Inrichting
Kantoor Apparatuur
Transportmiddelen
Machines&andere Werktuigen
Gecultiveerde Eigendommen
Immateriële Vaste Activa
Gronden & Terreinen
Ondergrondse Eigendommen
Totaal

2011
3,0
0,8
-2,0
8,0
-1,4
8,3

2012
1,0
1,5
-2,5
13,0
13,0

2013
1,0
-1,0
-

2014
1,0
1,0
-2,0
-
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III. Begrotingsuitgaven per hoofdstuk
In dit hoofdstuk wordt kort uiteengezet, welke financiële middelen ter beschikking zijn gesteld aan de verschillende ministeries in de Suppletoire begroting 2011. Het betreffende hoofstuk moet thans een blik geven op de verhoudingen tussen de verschillende ministeries en hierdoor een inzicht verschaffen waar de prioriteiten, qua financiële middelen, gelegd worden. Naast
de eerst genoemde functie van dit hoofdstuk, wordt tevens het karakter
waarvoor de financiële middelen bestemd zijn binnen de ministeries geschetst.

Gewone dienst
In Tabel 9 zijn de mutaties op de Gewone dienst uitgaven in de Begroting
2011 nader uitgesplitst per hoofdstuk gepresenteerd(in ANG miljoen). De indeling per hoofdstuk in de Begroting 2011 is als volgt:
•

Een hoofdstuk betreffende de Staatsorganen en overige algemene organen;

•

Per ministerie een hoofdstuk.

Tabel 9. Mutaties op de Gewone dienst uitgaven per hoofdstuk
Hoofdstuk

2011

Staatsorganen en overige algemene organen

2,2

Ministerie van Algemene zaken

0,5

Ministerie van Bestuurlijke Planning en Dienstverlening

-

Ministerie van Justitie

3,8

Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning

0,3

Ministerie van Economische Ontwikkeling

-

Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en
Sport
Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn

1,0

Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur

0,1

-

Ministerie van Financiën

-7,5

Totaal

0,4

Rekening dient gehouden te worden met het feit dat in de begroting van het
Ministerie van Financiën bedragen gevoteerd zijn, welke niet enkel het opereren van dat ministerie betreffen doch een overheidsbreed karakter hebben.
Deze bedragen hebben hoofdzakelijke betrekking op:
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•

De stelposten ter financiering van de indexering, de periodieke verhoging
van de salarissen en de invulling van vacatures.

•

De stelposten ter financiering van eventuele prijscompensatie als gevolg
van de algemene prijsontwikkeling.

•

De rentelasten over de schulden welke uiteraard toe te rekenen zijn aan
de diverse ministeries.

•

Het budget voor onvoorziene uitgaven.

•

De reservedotatie.

Het beeld verandert wanneer voor deze uitgaven wordt gecorrigeerd. Het resultaat van deze correctie wordt weergegeven in Tabel 10 (in ANG miljoen).
Tabel 10. Mutaties op de Gecorrigeerde Gewone dienst uitgaven per
hoofdstuk
Hoofdstuk

2011

Staatsorganen en overige algemene organen

2,2

Ministerie van Algemene zaken

0,5

Ministerie van Bestuurlijke Planning en Dienstverlening

-

Ministerie van Justitie

3,8

Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning

0,3

Ministerie van Economische Ontwikkeling
Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport
Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn

1,0
-

Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur

0,1

Ministerie van Financiën

6,6

Totaal

14,5
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Kapitaaldienst
In Tabel 11 zijn de Kapitaaldienst uitgaven in de Suppletoire begroting 2011,
inclusief meerjarenraming 2012 – 2014, uitgesplitst per hoofdstuk gepresenteerd (in ANG miljoen).
Tabel 11. Mutaties op de Kapitaaldienst uitgaven per hoofdstuk
Hoofdstuk
Staatsorganen en overige algemene organen

2011
1.2

Ministerie van Algemene zaken

-

Ministerie van Bestuurlijke Planning en Dienstverlening

-

Ministerie van Justitie

-

Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning

8.0

Ministerie van Economische Ontwikkeling

0.1

Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport

-

Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn

-

Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur

0.1

Ministerie van Financiën

-1.0

Totaal

8.3

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 12 (in ANG miljoen).
Tabel 12. Mutaties op de gecorrigeerde Kapitaaldienst uitgaven per
hoofdstuk
Hoofdstuk
Staatsorganen en overige algemene organen

2011
1,2

Ministerie van Algemene zaken

-

Ministerie van Bestuurlijke Planning en Dienstverlening

-

Ministerie van Justitie

-

Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning

8,0

Ministerie van Economische Ontwikkeling

0,1

Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport
Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn

-

Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur

0,1

Ministerie van Financiën

1,5

Totaal
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10,8

Bijlage
Deze bijlage is bedoeld om de leesbaarheid van de Nota Financiën te vergroten. Hierin worden de cijfers en de bijbehorende grafische weergaven, systematisch op een rij gezet. Deze legenda moet fungeren als rode draad voor wat
betreft de cijfers en grafische weergaven gekoppeld aan de hoofdstuk indeling die gehanteerd wordt binnen de Nota van Financiën.
Hoofdstuk II Nota van Financiën Suppletoire Begroting 2011
Tabel 1. Recapitulatie mutaties
Omschrijving
Baten
Saldo Gewone dienst
Baten
Lasten
Saldo Kapitaaldienst
Baten
Lasten
Begrotingssaldo
Saldo

2011

2012

2013

2014

0,5

13,2

0,1

0,1

0,9
0,4

18,6
5,4

5,3
5,2

5,2
5,1

-0,5
7,8
8,3

-13,2
-0,2
13,0

-0,1
-0,1
-

-0,1
-0,1
-

-

-

-

-
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Tabel 2. Recapitulatie mutaties
Omschrijving

2011

2012

2013

2014

0.5

13.2

0.1

0.1

8.3
-0.2

13.0
-0.2

-0.1

-0.1

8.0

-

-

-

Primair saldo (+overschot/tekort)

-

-

-

-

Rentelasten

-

-

-

-

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

-

-

-

-

Aflossing op opgenomen leningen

-

-

-

-

Terug te ontvangen aflossingen
op uitgegeven leningen

-

-

-

-

Financieringsbehoefte

-

-

-

-

Saldo Gewone dienst exclusief
interestlasten
Investeringen en vermogensoverdrachten
Afschrijvingen
Vermogensoverdrachten

Tabel 3. Mutaties op de Gewone Dienst
Omschrijving
Baten
Belastingopbrengsten
Niet-belastingopbrengsten
Lasten
Beloning van personeel
Verbruik goederen en diensten
Afschrijving vaste activa
Interest
Subsidies
Overdrachten
Sociale zekerheid
Andere uitgaven
Reserveringen
Saldo
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2011

2012

2013

2014

0,9
0,9

18,6
4,7
13,9

5,3
4,5
0,8

5,2
4,4
0,8

0,4
-18,4
-5,1
-0,2
18,3
18,2
-0,7
-11,4
-0,3

5,4
-18,3
-5,7
-0,2
17,1
14
5,1
-6,5
-0,1

5,2
-5,5
-1,7
-0,1
14
5,1
-6,3
-0,3

5
-5,5
-1,7
-0,1
14
5,2
-6,4
-0,5

0,5

13,2

0,1

0,2

Grafiek 1. Financiële norm Gewone dienst

Tabel 4. Belastingopbrengsten
Omschrijving
Directe belastingen
Loon- en inkomstenbelasting
Winstbelasting
Deelnemingen/dividendbelasting
Indirecte belastingen
Omzetbelasting
Invoerrechten
Accijnzen
Grondbelasting
Motorrijtuigenbelasting

2011

2012

2013

2014

-

-44,4

-46,4

-48,5

-

-23,2

-24

-24,9

-

-21,2

-22,4

-23,6

-

-

-

-

-

49,1

50,9

52,9

2,0

71,4

74,3

76,7

-0,1

-4,7

-4,7

-4,8

-1,9

-17,6

-18,7

-19

-

-

-

-

-

-

-

-

Overige

-

-

-

-

Totaal

-

4,7

4,5

4,4
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Tabel 5. Accijnzen
Omschrijving

2011

2012

2013

2014

-1,9

-17,6

-18,7

-19,0

-

-

-

-

Accijns Tabaksartikelen

-

-

-

-

Accijns gedistilleerd

-

-

-

-

-1,9

-17,6

-18,7

-19,0

2012

2013

Bijzondere invoerrechten op
benzine
Accijns op bier

Totaal

Tabel 6. Niet-belastingopbrengsten
Omschrijving
Schenkingen en subsidies
Andere inkomsten
waarvan: Dividenden
Licentie rechten Centrale Bank
Vergunningen teleccomunicatie
Cassinoheffing en speelvergunning
Totaal

2011

0,3
0,6
0,9

0,3
13,6
13,9

0,3
0,5
0,8

2014

0,3
0,5
0,8

Tabel 7. Mutaties op de Kapitaal Dienst
Lasten
Investeringen en vermogensoverdrachten
Aflossing leningen o/g:
- binnenland
- buitenland
Kapitaalverstrekking overheidsbedrijven
Baten
Vrijgekomen middelen uit afschrijvingen
Vermogensoverdrachten
Aflossing leningen u/g
Nieuwe financiering
Saldo
Opm. Bedragen in miljoen ANG
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2011

2012

2013

2014

8,3

13,0

-

-

8,3
-

13,0
-

-

-

-

-

-

-

7,8

-0,2

-0,1

-0,1

-0,2
8,0

-0,2
-

-0,1
-

-0,1
-

-

-

-

-

-0,5

-13,2

-0,1

-0,1

Tabel 8. Mutaties op de allocatie van de middelen op de Kapitaaldienst
Gebouwen
Andere Bouwstructuren
Kantoor Inrichting
Kantoor Apparatuur
Transportmiddelen
Machines&andere Werktuigen
Gecultiveerde Eigendommen
Immateriële Vaste Activa
Gronden & Terreinen
Ondergrondse Eigendommen
Totaal

2011
3,0
0,8
-2,0
8,0
-1,4
8,3

2012
1,0
1,5
-2,5
13,0
13,0

2013
1,0
-1,0
-

2014
1,0
1,0
-2,0
-

Tabel 9. Mutaties op de Gewone dienst uitgaven per hoofdstuk
Hoofdstuk

2011

Staatsorganen en overige algemene organen

2,2

Ministerie van Algemene zaken

0,5

Ministerie van Bestuurlijke Planning en Dienstverlening

-

Ministerie van Justitie

3,8

Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning

0,3

Ministerie van Economische Ontwikkeling

-

Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en
Sport
Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn

1,0

Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur

0,1

-

Ministerie van Financiën

-7,5

Totaal

0,4

Tabel 10. Mutaties op de Gecorrigeerde Gewone dienst uitgaven per
hoofdstuk
Hoofdstuk

2011

Staatsorganen en overige algemene organen

2,2

Ministerie van Algemene zaken

0,5

Ministerie van Bestuurlijke Planning en Dienstverlening

-

Ministerie van Justitie

3,8

Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning

0,3

Ministerie van Economische Ontwikkeling
Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport
Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn

1,0
-

Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur

0,1

Ministerie van Financiën

6,6

Totaal

14,5
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Tabel 11. Mutaties op de Kapitaaldienst uitgaven per hoofdstuk
Hoofdstuk
Staatsorganen en overige algemene organen

2011
1.2

Ministerie van Algemene zaken

-

Ministerie van Bestuurlijke Planning en Dienstverlening

-

Ministerie van Justitie

-

Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning

8.0

Ministerie van Economische Ontwikkeling

0.1

Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport

-

Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn

-

Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur

0.1

Ministerie van Financiën

-1.0

Totaal

8.3

Tabel 12. Mutaties op de gecorrigeerde Kapitaaldienst uitgaven per
hoofdstuk
Hoofdstuk
Staatsorganen en overige algemene organen

2011
1,2

Ministerie van Algemene zaken

-

Ministerie van Bestuurlijke Planning en Dienstverlening

-

Ministerie van Justitie

-

Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning

8,0

Ministerie van Economische Ontwikkeling

0,1

Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport

-

Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn

-

Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur

0,1

Ministerie van Financiën

1,5

Totaal
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10,8

Willemstad,

MINISTER VAN FINANCIËN;

