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ALGEMENE BESCHOUWING 



Algemene Beschouwing-2 

Inleiding 

 

De onderhavige landsverordening strekt tot wijziging van de Landsverordening van de 

17e  december 2014 tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 

2015. 

 

In het onderhavige ontwerp wordt de Landsverordening tot vaststelling van de 

Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2015 gewijzigd teneinde de wijziging van de 

begroting van het land voor het dienstjaar 2015 bij landsverordening, met 

inachtneming van artikel 46 van de Landsverordening Comptabiliteit 2010, vast te 

stellen. 

 

Verder worden in het onderhavige ontwerp de volgende aanpassingen aangebracht in 

de Begroting 2015: 

 

A. Opwaartse bijstelling raming opbrengsten  

De opbrengsten worden opwaarts bijgesteld op basis van: 

 baten uit de BRK-regeling over de jaren 2011 en 2012. Deze baten worden 

ingeboekt als incidenteel. Op de in 2015 ontvangen BRK-middelen die betrekking 

hebben op het jaar 2011 en 2012 lag een claim. Door de uitspraak van de rechter 

in februari 2015  in het voordeel van Curaçao, zijn de middelen vrijgekomen. 

 

 dividendopbrengsten uit de resultaten van Curaçao Ports Authority (CPA). Hieruit 

worden dividendopbrengsten verwacht van NAf 30,0 miljoen.  

 

 verlaging van het reservefonds en het afwikkelen van een schuld aan het land 

Curaçao bij het Bureau Telecommunicatie en Post (BT&P). Hier komen middelen 

vrij die in 2015 in de landskas gestort zullen worden.  

 

B. Opwaartse bijstelling raming van de personeelslasten  

De personeelslaten worden bijgesteld doordat de invoering van de hervorming van de 

ambtelijke pensioenregeling  uiterlijk per 1 september 2015 plaats zal vinden. Als 

gevolg van de vertraging zal de pensioenpremie van de werkgever en de werknemer op 
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respectievelijk 14% en 8% gehanteerd worden voor de eerste negen maanden van het 

jaar. 

C. Overige lasten 

Het betreft een dotatie aan de reserveringen.  

 

D. Opvoeren Kapitaaldienst 

De voor het dienstjaar 2014 op de kapitaaldienst van de begroting ter beschikking 

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

middels onderhavige ontwerp landsverordening toegevoegd aan de Begroting voor het  

dienstjaar 2015 voor de overeenkomstige ramingen terzake verplichtingen voor 

investeringen op  de kapitaaldienst. 

 

Verder worden extra middelen beschikbaar gesteld voor onder andere de uitvoering 

van de plannen van aanpak, zoals vastgesteld in de Algemene Maatregel van 

Rijksbestuur. Verder worden  extra middelen beschikbaar gesteld voor een nieuwe 

containerscanner, een Marine Research Center en renovatie van alle gemalen op het 

eiland.  
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Algemene Toelichting 

Personeelslasten  

De personeelslaten worden bijgesteld doordat de invoering van de hervorming van de 

ambtelijke pensioenregeling pas uiterlijk per 1 juni 2015 plaats zal vinden. De 

onderhandeling met de vakbonden hebben meer tijd in beslag genomen dan initieel 

was verwacht. Als gevolg van de vertraging zal de pensioenpremie van de werkgever en 

de werknemer op respectievelijk 14% en 8% gehanteerd worden tot uiterlijk 1 januari 

2016. Bij alle ministeries worden de pensioenbijdrage opwaart aangepast. 

 

Investeringen 

Er wordt middelen beschikbaar gesteld voor aanschaf van dienstwagens in plaats van 

leasen. Gezien de gestegen kosten om wagens te leasen is de regering tot de conclusie 

gekomen dat de aanschaf uiteindelijk in de loop der tijd goedkoper is. De 

randvoorwaarden hiervoor zijn wel, dat  regelmatig onderhoud van de wagens moet 

worden gepleegd en dat  tijdig gezorgd zal moeten worden voor vervanging van deze 

wagens. Hierbij moet rekening worden gehouden met de  economische 

afschrijvingsduur. Zo zal een politiewagen die bijna 24 uur per dag gebruikt wordt, 

eerder moeten worden vervangen. Daarnaast ziet de regering hiermee toe op de 

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

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

Deze aanschaf is voor het dienstjaar 2014 op de kapitaaldienst van de begroting ter 

beschikking gesteld en heeft  niet tot een verplichting geleid. De middelen worden 

middels onderhavige  landsverordening toegevoegd aan de Begroting voor het  

dienstjaar 2015. 

Noemenswaardig is dat in de Begroting van 2015 en meerjarig op de gewone dienst, de 

middelen ter dekking van het leasen van dienstwagens niet geheel zijn afgehaald. Een 

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

de verzekering en de motorrijtuigenbelasting. In geval vorenstaande van toepassing is 

bij een functie, wordt hierbij melding van gemaakt.  
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Staatsorganen en overige Algemene Organen 

 

10  Staatsorganen en overige Algemene Organen  

In het kader van de 1 ste Suppletoire Begroting 2015 zijn de volgende middelen per 

functie opgevoerd/afgevoerd: 

 

Gewone dienst 2015 2016 2017 2018 

01. Bestuursorganen  148.004 - - - 

02. Algemeen Beheer Staatsorganen  98.089 

 

- - - 

11. Rechtswezen  - - - - 

14. Defensie  102.469 

 

- - - 

Totaal 348.583 - - - 

Kapitaaldienst 2015 2016 2017 2018 

01. Bestuursorganen - - - - 

02. Algemeen Beheer Staatsorganen 150.000 - - - 

11. Rechtswezen - - - - 

14. Defensie - - - - 

Totaal 150.000 - - - 

 

Hieronder wordt de begroting per functie toegelicht. 

 

Functie 01 Bestuursorganen 

Staten 

Gewone dienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten 148.004 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 148.004 - - - 

Kapitaaldienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 

 

Bovenstaande wijziging op de gewone dienst heeft betrekking op de opwaartse 

bijstelling van de pensioenbijdragen.  
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Functie 02 Algemeen Beheer Staatsorganen 

 

Raad van Advies  

Gewone dienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten 13.815 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 13.815 - - - 

Kapitaaldienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten 75.000 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 

 
Bovenstaande wijziging op de gewone dienst heeft betrekking op de opwaartse 

bijstelling van de pensioenbijdragen. De kapitaaldienst betreft de aanschaf van 

dienstwagens. 

 

Algemene Rekenkamer 

Gewone dienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten 60.406 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 60.406 - - - 

Kapitaaldienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 

 

Bovenstaande wijziging op de gewone dienst heeft betrekking op de opwaartse 

bijstelling van de pensioenbijdragen.  

 

Secretariaat SER/GOA 

Gewone dienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten 12.618 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 12.618 - - - 

Kapitaaldienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten 75.000 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 75.000 - - - 
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Bovenstaande wijziging op de gewone dienst heeft betrekking op de opwaartse 

bijstelling van de pensioenbijdragen. De kapitaaldienst betreft de aanschaf van 

dienstwagens. 

 

Ombudsman 
 
Gewone dienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten 11.250 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 11.250 - - - 

Kapitaaldienst     

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 

 
Bovenstaande wijziging op de gewone dienst heeft betrekking op de opwaartse 

bijstelling van de pensioenbijdragen. 

 

Functie 14 Defensie 

Gewone dienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten 102.469 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 102.469 - - - 

Kapitaaldienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 

 

Bovenstaande wijziging op de gewone dienst heeft betrekking op de opwaartse 

bijstelling van de pensioenbijdragen. 
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Ministerie van Algemene Zaken 

 

In het kader van de  1ste  Suppletoire Begroting 2015 zijn de volgende middelen per 

functie opgevoerd/afgevoerd: 

 

Gewone dienst 2015 2016 2017 2018 

01 Bestuursorganen 3.513 - - - 

03 Algemeen Beheer Algemene 

Zaken 

231.266 

- - - 

07 Overige Algemeen Beheer 63.800 - - - 

Totaal:  298.579 - - - 

Kapitaaldienst 2015 2016 2017 2018 

01 Bestuursorganen 150.000 - - - 

03 Algemeen Beheer Algemene 

Zaken 

1.163.800 

- - - 

07 Overige Algemeen Beheer 385.000 - - - 

Totaal 1.698.800 - - - 

 

Hieronder wordt de begroting per functie toegelicht. 

 

Functie 01 Bestuursorganen  

Gewone dienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten 3.513 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 3.513 - - - 

Kapitaaldienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten 150.000 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 150.000 - - - 

 

Bovenstaande wijziging op de gewone dienst heeft betrekking op de opwaartse 

bijstelling van de pensioenbijdragen. De kapitaaldienst betreft de aanschaf van 

dienstwagens. 
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Functie 03 Algemeen Beheer Algemene Zaken 

Gewone dienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten 231.266 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 231.266 - - - 

Kapitaaldienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten 1.163.800 - - - 

Programmakosten - - - - 

Total 1.163.800 - - - 

 

Bovenstaande wijziging heeft voor wat betreft de gewone dienst betrekking op de 

opwaartse bijstelling van de pensioenbijdragen. 

 

Op de kapitaaldienst gaat  het met name om het ter beschikking gestelde bedrag voor 

de verbouwing van Fort Amsterdam en de aanschaf van dienstwagens die niet tot 

verplichting hebben geleid in het jaar 2014.  

 

Functie 07 Overige Uitgaven Algemeen Beheer 

Gewone dienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten 63.800 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 63.800 - - - 

Kapitaaldienst     

Apparaatskosten 385.000 - - - 

Programmakosten - - - - 

totaal 385.000 - - - 

 

Bovenstaande wijziging heeft voor wat betreft de gewone dienst betrekking op de 

opwaartse bijstelling van de pensioenbijdragen. 

 

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

optimalisatie van het  LAN/WAN netwerk, die niet tot verplichting heeft geleid in het 

jaar 2014.  
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 Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening 

 

In het kader van de 1ste  Suppletoire Begroting 2015 zijn de volgende middelen per 

functie opgevoerd/afgevoerd: 

 
Gewone dienst 2015 2016 2017 2018 

01 Bestuurorganen 3.513 - - - 

04 Algemeen beheer, bestuur, 

planning en dienstverlening 

1.660.672 - - - 

05 Wachtgelden en pensioenen 176.558 - - - 

06 Statistiek 239.638 - - - 

08 Overige bestuur, planning, en 

      dienstverlening 

24.513 - - - 

Totaal  2.104.894 - - - 

Kapitaaldienst 2015 2016 2017 2018 

01 Bestuurorganen 75.000 - - - 

04 Algemeen beheer, bestuur, 

planning en dienstverlening 

5.340.457 - - - 

05 Wachtgelden en pensioenen - - - - 

06 Statistiek 75.000 - - - 

08 Overige bestuur, planning, en 

     dienstverlening 

- - - - 

Totaal 5.490.457 - - - 

 

Hieronder wordt de begroting per functie toegelicht. 

 

Functie 01 Bestuursorganen 

Gewone dienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten 3.513 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 3.513 - - - 

Kapitaaldienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten 75.000 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 75.000 - - - 

 

Bovenstaande wijziging op de gewone dienst heeft betrekking op de opwaartse 

bijstelling van de pensioenbijdragen. De kapitaaldienst betreft de aanschaf van 

dienstwagens. 
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Functie 04 Algemeen Beheer Bestuur, Planning en Dienstverlening 

Gewone dienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten 1.660.672 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 1.660.672 - - - 

Kapitaaldienst    2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten 5.340.457 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 4.340.457 - - - 

 

Bovenstaande wijziging op de gewone dienst heeft betrekking op de opwaartse 

bijstelling van de pensioenbijdragen. Verder wordt het materiele budget verhoogd voor 

betaling van onder andere huurlasten. Het gehele ministerie zal naar het WTC gebouw 

verhuizen. Doordat de verbouwing van het WTC nog niet gereed is, dient nog voor 

enkele maanden de huidige locatie gehuurd worden. Verder worden extra middelen 

opgenomen ter dekking van de operationele lasten. Daarnaast dient conform het 

Businessplan van het Ministerie en het Regeringsakkoord het Vergunningenloket 

uitgebreid te worden. Dit bedrag is bestemd voor de aanvulling op de huidige begroting 

ter betaling van de huur van Eurobuilding te Saliña en rekening houden met het 

uitbreiden van de huidige ruimte (locatie) in verband met de overname van de 

horecavergunningen, de vent/standplaatsvergunning en de verblijfsver-gunning. In 

dat geval dient de ruimte (publieksruimte) twee keer zo groot te worden. Het aantal 

personeelsleden zal groeien, het aantal balies zal toenemen en uiteraard het aantal 

bezoekers. 

 

De verhoging op de kapitaaldienst betreft: 

 Aanschaf zonnepanelen ten behoeve van het Nationaal Archief; 

 Aanschaf virtual memory servers; 

 Functionele en technische upgrading van het RUS3 systeem voor rijbewijzen; 

 Financiering van het project Oprichting Centraal Planbureau, College Bescherming 

Persoonsgegevens; 

 Aanschaf meubilair ten behoeve van het ministerie; 

 Aanschaf van een digitale boekenscanner en verrijdbare stellingen voor bouwlaag 

twee van het nieuwe depot van het Nationaal Archief. 
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Functie 05 Wachtgelden en Pensioenen 

Gewone dienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten 176.558 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 176.558 - - - 

Kapitaaldienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 

 

Bovenstaande wijziging op de gewone dienst heeft betrekking op de opwaartse 

bijstelling van de pensioenbijdragen.  

 

Functie 06 Statistiek 

Gewone dienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten 239.638 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 239.638 - - - 

Kapitaaldienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten 75.000 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 75.000 - - - 

 

Bovenstaande wijziging op de gewone dienst heeft betrekking op de opwaartse 

bijstelling van de pensioenbijdragen. Verder wordt het materiele budget verhoogd voor 

betaling van onder andere huurlasten. Het gehele ministerie zal naar het WTC gebouw 

verhuizen. Doordat de verbouwing van het WTC nog niet gereed is, dient het Centraal 

Bureau voor Statistiek voor enkele maanden een gebouw te huren. Zij moet per direct 

uit de huidige locatie (Fort Amsterdam) daar deze geronoveerd wordt. Verder worden 

extra middelen opgenomen ter dekking van de operationele lasten. 

 

De verhoging op de kapitaaldienst betreft de aanschaf van dienstwagens. 

 

Functie 08 Overige Bestuur, Planning en Dienstverlening 

Gewone dienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten 24.513 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 24.513 - - - 
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Kapitaaldienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 

 

Bovenstaande wijziging op de gewone dienst heeft betrekking op de opwaartse 

bijstelling van de pensioenbijdragen. 
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Ministerie van Justitie 
 

In het kader van de 1ste Suppletoire Begroting 2015 zijn de volgende middelen per 

functie opgevoerd/afgevoerd: 

Gewone dienst 2015 2016 2017 2018 

01  Bestuursorganen 3.513 - - - 

10  Algemeen Beheer Openbare   

Orde en Veiligheid 58.945 
- - - 

11  Rechtswezen 114.442 - - - 

12  Politie 1.027.666 - - - 

13  Brandweer en 

Rampenbestrijding 89.220 
- - - 

14  Defensie 91.246 - - - 

15  Overige Beschermende 

maatregelen 70.800 
- - - 

16  Gevangeniswezen 343.972 - - - 

17  Opvoedingswezen 95.864 - - - 

18  Overige ministerie van 

Justitie 4.881 
- - - 

Totaal 1.900.549 - - - 

Kapitaaldienst 2015 2016 2017 2018 

01  Bestuursorganen 150.000 - - - 

10  Algemeen Beheer Openbare 

Orde en Veiligheid 7.575.000 
- - - 

11  Rechtswezen  - - - 

12  Politie 8.167.300 - - - 

13  Brandweer en 

Rampenbestrijding 
- - - - 

14  Defensie - - - - 

15  Overige Beschermende 

maatregelen 
1.050.00 - - - 

16  Gevangeniswezen 6.144.191 - - - 

17  Opvoedingswezen 2.725.338 - - - 

18  Overig ministerie van 

Justitie 
- - - - 

Totaal 25.811.829 - - - 
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Hieronder wordt de begroting per functie toegelicht. 

 

Functie 01 Bestuursorganen 

Gewone dienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten 3.513 - - - 
Programmakosten - - - - 

Totaal 3.513 - - - 

Kapitaaldienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten 150.000 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 150.000 - - - 

 

Bovenstaande wijziging op de gewone dienst heeft betrekking op de opwaartse 

bijstelling van de pensioenbijdragen. De Kapitaaldienst betreft de aanschaf van 

dienstwagens. 

 

Functie 10 Algemeen Beheer Openbare Orde en Veiligheid 

Gewone dienst 2015 2016 2017 2018 

 

Apparaatskosten 58.945 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 58.945 - - - 

Kapitaaldienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten 7.575.000 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 7.575.000 - - - 

 

Bovenstaande wijziging op de gewone dienst heeft betrekking op de opwaartse 

bijstelling van de pensioenbijdragen.  

 

De opvoering van middelen op de kapitaaldienst betreft: 

Centrale huisvesting hulpdiensten (NAf 1,0 miljoen) 

In het kader van de optimalisering functioneren overheid zal een aantal diensten in 

een multifunctioneel gebouw worden gehuisvest.  Uitrukpost Brandweer Mundu Nobo, 

Ambulancedienst, Staf Brandweer Curaçao, Technische Opsporing- en 

Herkenningsdienst Politie en de “ Strongroom”  voor Cameratoezicht zullen samen als 

hulpdiensten die 24 uur dienst hebben in een centrale gebouw worden ondergebracht. 
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De bedoeling is ook  dit gebouw bij calamiteiten tijdelijk te modificeren in een EOC 

(Emergency Operations Center), ter vervanging van het gebruik van het ondeugdelijk 

gebouw van Feffijk. 

 

Garage politie, brandweer en ambulancedienst (mogelijk Selikor) (NAf 1,5 

miljoen) 

Er zijn onderhandelingen  gaande om de huidige opstallen op het terrein van Dienst 

Openbare Werken, waar vroeger het onderhoud van voertuigen werd verricht,   te 

renoveren en om te bouwen in een centrale garage. De garage zal ingericht  worden 

voor regulier onderhoud van dienstvoertuigen van hulpdiensten, mogelijk 

gecombineerd met Selikor. Het gaat vooral om klein onderhoud van personenauto’s en 

kleine vrachtauto’s, maar ook zwaar materieel (tankwagens, kraanwagens) In een 

latere fase zal de garage te Mundu Nobo van de Brandweer gebruikt worden voor 

onderhoud van voertuigen, die uit veiligheidsredenen niet aan een particulier bedrijf 

kunnen worden afgegeven. Het betreft in deze voertuigen van ministers, VDC, AT, 

beveiligingsteam voor beschermde personen. 

 

Gemengde Meldkamer hulpdiensten (NAf 5,0 miljoen)  

Het gaat om de centrale inkoop van materiaal en communicatieapparatuur voor de  

inrichting van een gemengde meldkamer (GMK) voor de hulpdiensten. De GMK zal in 

een ruimte worden onderbracht voor efficiëntie, gebruik makende van hetzelfde 

apparatuur voor de Brandweer, Politie en Ambulancedienst. Dit zal de aansturing van 

eenheden en bekostiging van de  totaliteit aanzienlijk efficiënt en effectief maken. 

 

Verder is een bedrag van NAf 75.000 opgenomen voor de aanschaf van dienstwagens.  
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Functie 11 Rechtswezen 

Gewone dienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten 114.442 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 114.442 - - - 

Kapitaaldienst 2015 

 

2016 2017 2018 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 

 
Bovenstaande wijziging op de gewone dienst heeft betrekking op de opwaartse 

bijstelling van de pensioenbijdragen.  

 

Functie 12 Politie 

Gewone dienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten 1.027.666 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 1.027.666 - - - 

Kapitaaldienst 2015 

 

2016 2017 2018 

Apparaatskosten 8.167.300 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 8.167.300 - - - 

 

Bovenstaande wijziging op de gewone dienst heeft betrekking op de opwaartse 

bijstelling van de pensioenbijdragen.  

 

Op de kapitaaldienst betreft het met name de ter beschikking gestelde middelen die 

niet tot verplichting hebben geleid in het jaar 2014.  

 Aanschaf van de eerste fase van camera’s en speciale lichtmasten (NAf 6,2 miljoen); 

 Aanschaf van dienstwagens (circa NAf 2,0 miljoen). 
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Functie 13 Brandweer en Rampenbestrijding 

Gewone dienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten 89.220 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 89.220 - - - 

Kapitaaldienst 2015 

 

2016 2017 2018 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 

 

Bovenstaande wijziging op de gewone dienst heeft betrekking op de opwaartse 

bijstelling van de pensioenbijdragen.  

 

Functie 14 Defensie 

Gewone dienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten 91.246 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 91.246 - - - 

Kapitaaldienst 2015 

 

2016 2017 2018 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 

 

Bovenstaande wijziging op de gewone dienst heeft betrekking op de opwaartse 

bijstelling van de pensioenbijdragen.  

 

Functie 15 Overige Beschermende maatregelen 

Gewone dienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten 70.800 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 70.800 - - - 

Kapitaaldienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten 1.050.000 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 1.050.00 - - - 
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Bovenstaande wijziging op de gewone dienst heeft betrekking op de opwaartse 

bijstelling van de pensioenbijdragen. De kapitaaldienst betreft de aanschaf van 

dienstwagens. 

Functie 16 Gevangeniswezen 

Gewone dienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten 343.972 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 343.972 - - - 

Kapitaaldienst 2015 

 

2016 2017 2018 

Apparaatskosten 6.144.191 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 6.144.191 - - - 

 

Bovenstaande wijziging op de gewone dienst heeft betrekking op de opwaartse 

bijstelling van de pensioenbijdragen.  

De wijziging op de kapitaaldienst ter waarde van NAf 6,1 miljoen betreft: 

 

Duurzame verbouwing keuken (gebouwen) 

Diverse urgente constructie werkzaamheden dienen in 2015 in de keuken van Sentro 

di Detenshon I Korekshon Kòrsou (SDKK) te worden uitgevoerd om aan de GGD 

normen en met name CPT normen te kunnen voldoen. Deze werkzaamheden zijn bij 

het opstellen van het Plan van Aanpak in 2010, dat onder de werkfeer van een 

Algemene Maatregel van Rijksbestuur is geplaatst, niet in het plan opgenomen omdat 

de keuken toentertijd nog in redelijk staat verkeerde. In het plan is slechts een 

hoogspanningskabel van buiten naar de keuken toe opgevoerd om de sinds 2010 

aangeschafte apparatuur in het kader van het plan van aanpak op aan te sluiten. 

Doordat het SDKK niet voldoende middelen had op de gewone dienst om de keuken op 

regelmatige basis te onderhouden, zal nu een groot deel  verbouwd  worden. Zo  is  

sprake van lekkage onder de vloer van de keuken.  Grote delen zullen  vervangen 

moeten worden. Dit geldt ook voor  de warmwatervoorziening.. Tevens is  sprake van 

het roesten van diverse deur- en raamkozijnen. Hierdoor ontstaant  een zeer 

onhygiënische situatie in de keuken. Mede hierdoor moet de keuken volledig 

gerenoveerd worden. Verder dient de buitenkant van de keuken aangepast te worden 

om diverse aanpassingen te gebeuren drie ijsmachines te kunnen plaatsen.  

 

Extra beveiligde cellen enstrafcellen gereed maken 
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De extra beveiligde cellen en de strafcellen die opgeleverd zijn in het kader van het  

plan van aanpak zijn niet helemaal klaar om in gebruik te worden genomen. Het 

overgrote deel van de verbouwing heeft USONA op zich genomen.  De  afronding op 

detailles van het gebouw moet door SDKK zelf gedaan worden. Ook dient door 

gewijzigde inzichten een bewakerspost te worden geconstrueerd. Bij de planning 

toentertijd in het plan van aanpak werd er niet van uitgegaan dat dit gedeelte een 

zelfstandige afdeling zou worden. Dit besluit is achteraf genomen.  Om dit gedeelte te 

operationaliseren, dient  nu een bewakingspost te worden gebouwd. De aanpassingen 

zijn urgent.. Afgesproken is dat de extra beveiligde cellen klaar moeten zijn in juni, 

zodat de gedetineerden die tijdelijk naar onder meer Nederland verplaatst zijn uit 

veiligheidsoverwegingen, weer kunnen terugkeren naar SDKK om hun straf uit te 

zitten.  

 

Overige machines & andere werktuigen 

Ter vervanging van oude keukenapparatuur, waaronder een grote koel-/vriescel 

dienen er nieuwe machines aangeschaft te worden (via aanbesteding).  De Koel- en 

vriesruimte van de keuken vertoonde grote gebreken en is op dit moment niet meer 

operationeel. Momenteel wordt  gebruik gemaakt van de koel/-en vriesruimte die bij de 

ingang van de gevangenis staat. Dit brengt met zich mee dat iedere dag voordat 

gekookt wordt , een behoorlijke afstand moet worden afgelegd met de 

voedingsmiddelen naar de keuken toe. Dit is niet efficiënt en ook niet de meest 

hygiënische manier om met het eten om te gaan. Deze werkwijze voldoet zeker niet aan 

CPT eisen. 

 

Bagagescanners voor magazijn en box 

In het kader van het vergroten van de veiligheid binnen SDKK en het voorkomen van 

smokkelwaar dient geschikte bagagescannerapparatuur aangeschaft te worden. 

Momenteel gebeurt de keuring van binnengekomen levensmiddelen volledig 

handmatig. In het verleden is dit opgelost met tweedehands apparatuur,  nu zijn deze 

ook defect. Bagagescanners voor Box is noodzakelijk om de bagage van de 

gedetineerden te scannen bij binnenkomst.  registratie in het SDKK is in het kader van 

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

gaat het om de aanschaf van dienstwagens. 
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Functie 17 Opvoedingswezen 

Gewone dienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten 95.864 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 95.864 - - - 

Kapitaaldienst 2015 

 

2016 2017 2018 

Apparaatskosten 2.725.338 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 2.725.338 - - - 

 

Bovenstaande wijziging op de gewone dienst heeft betrekking op de opwaartse 

bijstelling van de pensioenbijdragen.  

De wijziging op de kapitaaldienst ter waarde van NAf 2,7 miljoen betreft 

 het plan van aanpak Justitiele Jeugd Inrichting Curaçao (JJIC). Indertijd  heeft het 

installatiebedrijf Garnet  de gunning gewonnen voor de technische installaties van de 

nieuwbouw JJIC met een inschrijfsom van NAf 1.690.762,-. Doordat  het Nederlands-

geld via USONA niet toereikend was, kon men slechts opdracht geven tot NAf. 

1.664.424. Er is derhalve een tekort van NAf. 26.338,- dat aangevuld dient te worden 

door het land. 

 

Het nieuwe JJIC complex heeft, naast een 5m hoge ringmuur, ook een 5m hoge 

security hekwerk aan de binnenzijde nodig conform de Europese veiligheidsnormen. 

Nederland heeft eerder al bijgedragen om het hekwerk aan te schaffen. De resterende 

bijdrage door het land geschiedt door het aanbrengen van het hekwerk. De bijdrage is  

geraamd op NAf. 424.000-.  

 

De uitvoering van de ringmuur van het JJIC is geheel gefinancierd door Nederland. 

Het beveiligings- en detectiesysteem op de ringmuur is echter een onderdeel dat door 

het land zelf gefinancierd dient te worden. Dit werk houdt in het aanbrengen van hoge 

resolutie digitale camera’s en doorlopende detectiedraden. Globaal geraamd op NAf. 

1.000.000,-. 

 

Het advieswerk houdt in het ontwerp, tekenwerk, het houden van aanbesteding 

alsmede de direktievoering en toezicht op alle werken die gefinancierd dienen te 

worden door het land. Dit heeft betrekking op onder andere het beveiligingsysteem, de 

parkeerplaatsen/infrastructuur, renovatie werkplaatsen en renovatie bestaande 
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lokalen van JJIC. Dit werk zal mogelijk door meerdere adviseurs worden verricht en is 

nu geraamd op NAf. 150.000,-. 

 

Het veiligheidshekwerk van het half-open deel van JJIC betreft hetzelfde geval als het 

hekwerk van punt 2, zijnde levering gefinancierd door Nederland.. Hierbij zijn  ook 

enkele camera’s opgenomenwelke dienen te zorgen voor een strengere m  controle. 

Daarnaast gaat het om de aanschaf van dienstwagens. 

 

Functie 18 Overige Justitiële Aangelegenheden 

Gewone dienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten 4.881 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 4.881 - - - 

Kapitaaldienst 2015 

 

2016 2017 2018 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 

 
Bovenstaande wijziging op de gewone dienst heeft betrekking op de opwaartse 

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

In het kader van de  1ste  Suppletoire Begroting 2015 zijn de volgende middelen per 

functie opgevoerd/afgevoerd: 

 

Gewone dienst 2015 2016 2017 2018 

01 Bestuursorganen 3.513 - - - 

20 Algemeen Beheer VVRP 40.261 - - - 

21 Openbare Werken 92.970 - - - 

22 Verkeer en Vervoer 33.670 - - - 

23 Luchtvaart 19.091 - - - 

24 Meteorologische  
     aangelegenheden 

38.735 - - - 

25 Reiniging - - - - 

26 Riolering en     

     Waterzuivering 
- - - - 

27 Ruimtelijke Ordening,  

     woning en bouwgrond  

     exploitatie 

59.945 - - - 

28 Overige VVRP 9.504.292 - - - 

Totaal:  9.792.477 - - - 

Kapitaaldienst 2015 2016 2017 2018 

01 Bestuursorganen 150.000 - - - 

20 Algemeen Beheer VVRP - - - - 

21 Openbare Werken 40.387.080 - - - 

22 Verkeer en Vervoer 225.000 - - - 

23  Luchtvaart 150.000 - - - 

24 Meteorologische  

     aangelegenheden 
3.285.572 - - - 

25 Reiniging - - - - 

26 Riolering en  

     Waterzuivering 
13.937.762 - - - 

27 Ruimtelijke Ordening,  

     woning en bouwgrond  

     exploitatie 

75.000 - - - 

28 Overige VVRP - -     - - 

Totaal 58.210.414 - - - 

 
 
Hieronder wordt de begroting per functie toegelicht. 
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Functie 01 Bestuursorganen  

Gewone dienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten 3.513 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 3.513 - - - 

Kapitaaldienst     

Apparaatskosten 150.000             -             -            - 

Programmakosten             -            -            -            - 

totaal 150.000                   -            -            - 

 

Bovenstaande wijziging op de gewone dienst heeft betrekking op de opwaartse 

bijstelling van de pensioenbijdragen. De kapitaaldienst betreft de aanschaf van 

dienstwagens. 

 

Functie 20 Algemeen Beheer VVRP  

Gewone dienst 2015 5016 2017 2018 

Apparaatskosten 40.261 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 40.261 - - - 

Kapitaaldienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 

 

Bovenstaande wijziging op de gewone dienst heeft betrekking op de opwaartse 

bijstelling van de pensioenbijdragen. De kapitaaldienst betreft de aanschaf van 

dienstwagens. 

 

Functie 21 Openbare Werken  

Gewone dienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten 92.970 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 92.970 - - - 

Kapitaaldienst 2015 5016 2017 2018 

Apparaatskosten 40.387.080 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 40.387.080 - - - 
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Bovenstaande wijziging op de gewone dienst heeft betrekking op de opwaartse 

bijstelling van de pensioenbijdragen.  

  

De wijziging op de kapitaaldienst bij functie 21 heeft onder andere betrekking op : 

het beschikbaar stellen van kredieten op de begrotingspost “ Gebouwen”, opdat het 

project onderhoud/renovatie landhuis Parera fase 2 afgerond kan worden (NAf 0,4 

miljoen). 

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

beschikbaar stellen van kredieten die  niet tot verplichting hebbengeleid en die  

middels onderhavige landsverordening worden toegevoegd aan de Begroting voor het  

dienstjaar 2015. Het betreft een bedrag van NAf 40,0 miljoen ten behoeve van het 

“project inhaalslag reconstructie van wegen”.  

 

Functie 22 Verkeer en Vervoer  

Gewone dienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten 33.670 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 33.670 - - - 

Kapitaaldienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten 225.000 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 225.000 - - - 

 

Bovenstaande wijziging op de gewone dienst heeft betrekking op de opwaartse 

bijstelling van de pensioenbijdragen. De kapitaaldienst betreft de aanschaf van 

dienstwagens. 

 

Functie 23 Luchtvaart  

Gewone dienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten 19.091 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 19.091 - - - 

Kapitaaldienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten 150.000 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 150.000 - - - 
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Bovenstaande wijziging op de gewone dienst heeft betrekking op de opwaartse 

bijstelling van de pensioenbijdragen. De kapitaaldienst betreft de aanschaf van 

dienstwagens. 

 

 

Functie 24 Meteorologische aangelegenheden  

Gewone dienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten 38.735 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 38.735 - - - 

Kapitaaldienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten 3.285.572 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 3.285.572 - - - 

 

Bovenstaande wijziging op de gewone dienst heeft betrekking op de opwaartse 

bijstelling van de pensioenbijdragen.  

 

De wijziging op de kapitaaldienst bij functie 24 heeft onder andere betrekking op 

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

Meteorologische Dienst vervangen kan worden en de aanschaf van dienstwagens. 

Beide projecten hebben niet tot een verplichting geleid in 2014 en worden middels 

onderhavige landsverordening weer opgevoerd in 2015. 

 

Functie 26 Riolering en Waterzuivering  

Gewone dienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 

Kapitaaldienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten 13.937.762 - - - 

Programmakosten - - - - 

Total 13.937.762 - - - 

 

De wijziging op de kapitaaldienst bij functie 26 heeft betrekking op 
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het beschikbaar stellen van kredieten, opdat het project “renovatie rioleringen en 

gemalen” op het eiland, welke in het dienstjaar 2014  gedeeltelijk is aangevangen, 

afgerond kan worden. 

 

Functie 27 Ruimtelijke Ordening, Woning en Bouwgrondexploitaties  

Gewone dienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten 59.945 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 59.945 - - - 

Kapitaaldienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten 75.000 - - - 

Programmakosten - - - - 

Total 75.000 - - - 

 

Bovenstaande wijziging op de gewone dienst heeft betrekking op de opwaartse 

bijstelling van de pensioenbijdragen. De kapitaaldienst betreft de aanschaf van 

dienstwagens. 

 

Functie 28 Overige VVRP  

Gewone dienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten 9.504.292 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 9.504.292 - - - 

Kapitaaldienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 

 

De verhoging wordt voornamelijk veroorzaakt, doordat bij het Bureau 

Telecommunicatie en Post (BT&P) op basis van verlaging van het reservefonds en 

afwikkelen van de schuld aan het land Curaçao, middelen vrijkomen die in  landskas 

gestort zullen worden in 2015. Het betreft een netto-bedrag van NAf 17,3 miljoen. 

Doordat het BT&P bruto in de begroting wordt verantwoord, is er een verhoging van 

NAf 9,5 miljoen waar te nemen op deze post. Verder is een bedrag van NAf 1,8 miljoen 

opgenomen ter voldoening van het oordeel van de rechter in de zaak van Kliniek Dr. J. 

Taams versus het land Curaçao. Zoals hierboven is aangegeven is dit bedrag aan het 

land zelf uitbetaald vanwege uitstaande belastingschulden. 
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Ministerie van Economische Ontwikkeling 

 

In het kader van de 1ste  Suppletoire Begroting 2015 zijn de volgende middelen per 

functie opgevoerd/afgevoerd: 

 
Gewone dienst 2015 2016 2017 2018 

01 Bestuursorganen  3.513 - - - 

30 Algemeen Beheer  

     Economische 

     Ontwikkeling 

41.130 - - - 

31 Handel en Ambacht  13.131 - - - 

32 Economische  

     Samenwerking  

14.881 - - - 

33 Handel en Industrie  - - - - 

34 Economische 
     Ontwikkeling en  

     Innovatie 

12.842 - - - 

36 Telecommunicatie - - - - 

38 Overige Economische  
     Ontwikkeling  

1.684 - - - 

Totaal:  87.180 - - - 

Kapitaaldienst 2015 2016 2017 2018 

01 Bestuursorganen  150.000 - - - 

30 Algemeen Beheer  

     Economische 

     Ontwikkeling 

- - - - 

31 Handel en Ambacht  2.000.000 - - - 

32 Economische  

     Samenwerking  

- - - - 

33 Handel en Industrie  - - - - 

34 Economische 

     Ontwikkeling en  

     Innovatie 

- - - - 

36 Telecommunicatie - - - - 

38 Overige Economische  

     Ontwikkeling  

6.625.000 - - - 

Totaal 8.775.000 - - - 
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Hieronder wordt de begroting per functie toegelicht. 

 

Functie 01 Bestuursorganen 

Gewone dienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten 3.513 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 3.513 - - - 

Kapitaaldienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten 150.000 - - - 

Programmakosten - - - - 

Total 150.000 - - - 

 

Bovenstaande wijziging op de gewone dienst heeft betrekking op de opwaartse 

bijstelling van de pensioenbijdragen. De kapitaaldienst betreft de aanschaf van 

dienstwagens. 

 

Functie 30 Algemeen Beheer Economische Ontwikkeling 

Gewone dienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten  41.130 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 41.130 - - - 

Kapitaaldienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

totaal - - - - 

 

Bovenstaande wijziging op de gewone dienst heeft betrekking op de opwaartse 

bijstelling van de pensioenbijdragen.  
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Functie 31 Handel en Ambacht 

Gewone dienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten 13.131    

Programmakosten -    

Totaal 13.131    

Kapitaaldienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten 2.000.000 - - - 

Programmakosten - - - - 

totaal 2.000.000 - - - 

 

Bovenstaande wijziging op de gewone dienst heeft betrekking op de opwaartse 

bijstelling van de pensioenbijdragen. De kapitaaldienst betreft de uitvoering van het 

Stappenplan automatisering lotenverkoop Fundashon Wega di Number Kòrsou 

(FWNK). 

 

Functie 32 Economische Samenwerking 

Gewone dienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten 14.881 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 14.881 - - - 

Kapitaaldienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

totaal - - - - 

 

Bovenstaande wijziging op de gewone dienst heeft betrekking op de opwaartse 

bijstelling van de pensioenbijdragen. 

 

Functie 34 Economische Ontwikkeling en Innovatie 

Gewone dienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten 12.842 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 12.842 - - - 

Kapitaaldienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 
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Bovenstaande wijziging op de gewone dienst heeft betrekking op de opwaartse 

bijstelling van de pensioenbijdragen. 

Functie 38 Overige Economische Ontwikkeling 

Gewone dienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten 1.684    

Programmakosten -    

Totaal 1.684    

Kapitaaldienst     

Apparaatskosten 6.625.000    

Programmakosten -    

Totaal 6.625.000    

 

Bovenstaande wijziging op de gewone dienst heeft betrekking op de opwaartse 

bijstelling van de pensioenbijdragen. 

 

De verhoging op de kapitaaldienst betreft de overheveling van middelen van 2014 naar 

2015. Het betreft projecten die niet tot verplichtingen hebben  geleid in 2014 en 

worden middels onderhavige landsverordening opgevoerd. Het betreft de inrichting van 

het Maritiem Training Center, het aanschaffen van nieuw equipment ten behoeve van 

de CDM training School en de projecten “Renovatie Pier Klein Curaçao” en 

“Toeristische Ontwikkeling Waaigat”. 
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Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport 

 

In het kader van de  1ste  Suppletoire Begroting 2015 zijn de volgende middelen per 

functie opgevoerd/afgevoerd: 

Gewone dienst 2015 2016 2017 2018 

01. Bestuursorganen 3.513 - - - 

40. Algemeen beheer OWS 86.128 - - - 

41. Examenaangelegenheden 15.065 - - - 

42. Openbaar funderend onderwijs 301.053 - - - 

43. Bijzonder funderend onderwijs -800.000 - - - 

44. Openbaar speciaal onderwijs 101.219 - - - 

45. Bijzonder speciaal onderwijs - - - - 

46. Openbaar voortgezet onderwijs 424.587 - - - 

47. Bijzonder voortgezet onderwijs - - - - 

48. Bijzonder Hoger onderwijs - - - - 

49. Gemeensch. Uitgaven  

Onderwijs 
7.217.631 - - - 

50. Overig Onderwijs - - - - 

51. Cultuur en Sport algemeen 33.696 - - - 

52. Openbare bibliotheek - - - - 

53. Sport - - - - 

54. Cultuur - - - - 

55. Oudheidkunde en Musea - - - - 

58. Overig Cultuur en Sport - - - - 

Totaal 7.382.891                -                       -                 - 

Kapitaaldienst 2015 2016 2017 2018 

01. Bestuursorganen 75.000 - - - 

40. Algemeen beheer OWS 150.000 - - - 
41. Examenaangelegenheden - - - - 

42. Openbaar funderend onderwijs - - - - 

43. Bijzonder funderend onderwijs - - - - 

44. Openbaar speciaal onderwijs - - - - 

46. Openbaar voortgezet onderwijs - - - - 

47. Bijzonder voortgezet onderwijs - - - - 

48. Bijzonder Hoger Onderwijs - - - - 

49. Gemeensch. Uitgaven 

Onderwijs 

19.5000.000 - - - 

50. Overig Onderwijs - - - - 

51. Cultuur en Sport algemeen - - - - 

52. Openbaar bibliotheek - - - - 

53. Sport - - - - 

54. Cultuur - - - - 

55. Oudheidkunde en Musea - - - - 

58. Overig Cultuur en Sport - - - - 

Totaal 19.725.000 - - - 
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Hieronder wordt de begroting per functie toegelicht. 

 

Functie 01 Bestuursorganen 

Gewone dienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten 3.513 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 3.513 - - - 

Kapitaaldienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten 75.000 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 75.000 - - - 

 

Bovenstaande wijziging op de gewone dienst heeft betrekking op de opwaartse bijstelling 

van de pensioenbijdragen. De kapitaaldienst betreft de aanschaf van dienstwagens. 

 

Functie 40 Algemeen Beheer OWCS 

Gewone dienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten 86.128 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 86.128 - - - 

Kapitaaldienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten 150.000 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 150.000 - - - 

 

Bovenstaande wijziging op de gewone dienst heeft betrekking op de opwaartse bijstelling 

van de pensioenbijdragen. De kapitaaldienst betreft de aanschaf van dienstwagens. 
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Functie 41 Examenaangelegenheden 

Gewone dienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten 15.065 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 15.065 - - - 

Kapitaaldienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 

  

Bovenstaande wijziging op de gewone dienst heeft betrekking op de opwaartse bijstelling 

van de pensioenbijdragen.  

 

Functie 42 Openbaar Funderend Onderwijs 

Gewone dienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten 301.053 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 301.053 - - - 

Kapitaaldienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 

 

Bovenstaande wijziging op de gewone dienst heeft betrekking op de opwaartse bijstelling 

van de pensioenbijdragen.  
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Functie 44 Openbaar Speciaal Onderwijs 

Gewone dienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten 101.219 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 101.219 - - - 

Kapitaaldienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 

 

Bovenstaande wijziging op de gewone dienst heeft betrekking op de opwaartse bijstelling 

van de pensioenbijdragen. 

 

Functie 46 Openbaar Voortgezet Onderwijs 

Gewone dienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten 424.587 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 424.587 - - - 

Kapitaaldienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 

 

Bovenstaande wijziging op de gewone dienst heeft betrekking op de opwaartse bijstelling 

van de pensioenbijdragen. 

 

Functie 49 Gemeenschappelijke uitgaven onderwijs 
Gewone dienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten 7.217.631 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 7.217.631 - - - 

Kapitaaldienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten 19.500.000 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 19.500.000 - - - 
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Bovenstaande wijziging voor wat betreft de gewone dienst heeft betrekking op de opwaartse 

bijstelling van de pensioenbijdragen. Hieronder worden onder andere de medischekosten en 

de pensioenbijdragen van de bijzondere scholen verantwoord. Hierbij geldt ook dat de 

pensioenbijdragen bijgesteld worden, doordat de invoering  hervorming van de ambtelijke 

pensioenregeling pas uiterlijk per 1 september 2015 plaats zal vinden. 

 

Verder is voor studeren in de regio een bedrag van NAf 4 miljioen opgenomen. Daarmee 

wordt een duidelijk signaal gegeven om studeren in de regio te stimuleren. Afhankelijk van 

de ontwikkelingen rondom het hoger onderwijs zal dit bedrag in de komende jaren 

aangepast worden, dit mede gezien het beleid van de Regering om het hoger kader zoveel 

mogelijk in eigen land / regio  op te leiden en mede daardoor het fenomeen van braindrain 

te verminderen. De opvoering wordt in 2015 gedekt door incidentele opbrengsten. Voor  

2016 en verder zal de Ministerie van OWCS inspanningen doen binnen haar begroting op 

deze uitgaven budgetneutraal te dekken.  

 

De opvoering op de kapitaaldienst betreft het ICT project “One Laptop per Child”, welke 

opgevoerd is in 2014, maar  niet tot verplichting heeftgeleid en overgeheveld wordt naar 

2015. ICT binnen het onderwijs dient te fungeren als ondersteuning/modernisering van het 

onderwijs. In dit kader worden onderhavige kredieten opgevoerd ter investering in het 

project “One Laptop per Child”. Het project “One Laptop per Child” is wereldwijd bekend en 

heeft als doel elk kind toe te rusten met een stevige, laag geprijsde, energiezuinige laptop. 

 

 Functie 51 Cultuur en Sport Algemeen 

Gewone dienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten 33.696 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 33.696 - - - 

Kapitaaldienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 

 
Bovenstaande wijziging op de gewone dienst heeft betrekking op de opwaartse bijstelling 

van de pensioenbijdragen. 
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Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn 

 

In het kader van de 1ste  Suppletoire Begroting 2015 zijn de volgende middelen per functie 

opgevoerd/afgevoerd: 

 

Gewone dienst 2015 2016 2017 2018 

01 Bestuursorganen  3.513 - - - 

60 Algemeen beheer  61.168 - - - 

61 Bijstandverlening  41.079.312 - - - 

62 Werkgelegenheid  29.486 - - - 

63 Familie en Jeugd  31.591 - - - 

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

65 Bejaardenoorden  - - - - 

66 Landsbemiddelaar  2.395 - - - 

68 Overige Sociale 

Voorzieningen en 

Maatschappelijke 

Dienstverlening 

 

- 

 

 

- - - 

Totaal:  41.207.465 - - - 

Kapitaaldienst 2015 2016 2017 2018 

01 Bestuursorganen 75.000 - - - 

60 Algemeen beheer SOAW 150.000 - - - 

61 Bijstandverlening - - - - 

62 Werkgelegenheid - - - - 

63 Familie en Jeugd  - - - - 

65 Bejaardenoorden  - - - - 

66 Landsbemiddelaar  - - - - 

68 Overige Sociale 

Voorzieningen en 

Maatschappelijke 

Dienstverlening  

 

- 
- - - 

Totaal 225.000 - - - 
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Hieronder wordt de begroting per functie toegelicht. 

 

Functie 01 Bestuursorgaan 

Gewone dienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten 3.513 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 3.513 - - - 

Kapitaaldienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten 75.000 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 75.000 - - - 

 

Bovenstaande wijziging op de gewone dienst heeft betrekking op de opwaartse 

bijstelling van de pensioenbijdragen. De kapitaaldienst betreft de aanschaf van 

dienstwagens. 

 

Functie 60 Algemeen Beheer Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn  

Gewone dienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten 61.168 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 61.168 - - - 

Kapitaaldienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten 150.000 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 150.000 - - - 

 

Bovenstaande wijziging op de gewone dienst heeft betrekking op de opwaartse 

bijstelling van de pensioenbijdragen. De kapitaaldienst betreft de aanschaf van 

dienstwagens.
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Functie 61 Bijstandverlening – Beleidsveld Sociale Zorg 

Gewone dienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten 41.079.312 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal  41.079.312 - - - 

Kapitaaldienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 

 

Bovenstaande wijziging op de gewone dienst (apparaatskosten) heeft 

betrekking op de opwaartse bijstelling van de pensioenbijdragen.  

 

Verder wordt voor 2015 een extra dotatie gedaan aan het schommelfonds van 

NAf 41,4 miljoen. Met deze extra dotatie aan het schommelfonds, de effecten 

van de maatregelen in de fondsen en de structurele landsbijdrage in het 

AOV/AWW-fonds en Basisverzekering ziektekosten wordt volgens de huidige 

inzichten verwacht dat per begin 2019 het schommelfonds circa NAf 30 

miljoen zal bedragen en per ultimo 2019, ongeveer NAf 80 miljoen. Uitgaand 

van dit totaalpakket is de uitbetaling van deze uitkeringen tot na 2019 

veiliggesteld.  

 

Functie 62 Werkgelegenheid 

Gewone dienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten 29.486 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal  29.486 - - - 

Kapitaaldienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten - - -  

Programmakosten - - -  

Totaal - - -  

 

Bovenstaande wijziging op de gewone dienst heeft betrekking op de opwaartse 

bijstelling van de pensioenbijdragen. 
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Functie 63 Maatschappelijke Begeleiding en Advies 

Gewone dienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten 31.591 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal  31.591 - - - 

Kapitaaldienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten - - -  

Programmakosten - - -  

Totaal - - -  

 

Bovenstaande wijziging op de gewone dienst (apparaatskosten) heeft 

betrekking op de opwaartse bijstelling van de pensioenbijdragen.  

  

Functie 66 Landsbemiddelaar 

Gewone dienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten 2.395 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal  2.395 - - - 

Kapitaaldienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten - - -  

Programmakosten - - -  

Totaal - - -  

 

Bovenstaande wijziging op de gewone dienst heeft betrekking op de opwaartse 

bijstelling van de pensioenbijdragen. 

 

Functie 68 Overige Voorziening Maatschappelijke dienstverlening  

Gewone dienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal  - - - - 

Kapitaaldienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten - - -                  - 

Programmakosten - - -  

Totaal - - -  

 



                 

Algemene Beschouwing-41 41 

Bovenstaande wijziging op de gewone dienst heeft betrekking op de opwaartse 

bijstelling van de pensioenbijdragen. 



Algemene Beschouwing-42 

Ministerie Gezondheid, Milieu en Natuur 

In het kader van de 1ste  Suppletoire Begroting 2015 zijn de volgende middelen 

per functie opgevoerd/afgevoerd: 

 

Gewone dienst 2015 2016 2017 2018 

01 Bestuursorganen 3.513 - - - 

70 Algemeen Beheer 

Gezondheid, Milieu en 

Natuur 

58.524 - - - 

71 Preventie en Curatieve 

     gezondheidszorg 

170.177 - - - 

72 Ambulancevervoer - - - - 

73 Verpleeginrichtingen - - - - 

75 Agrarische Zaken, Jacht en 

Visserij 

24.354 - - - 

76 Milieubeheer 20.289 - - - 

77 Lijkbezorging - - - - 

78 Overige Uitgave 

Gezondheid, Milieu en 

Natuur 

17.800.000 - - - 

Totaal 18.076.856 - - - 

Kapitaaldienst 2015 2016 2017 2018 

01 Bestuursorganen - - - - 

70 Alg. Beheer Gezondheid, 

Milieu en Natuur 

- - - - 

71 Preventie en Curatieve 

     gezondheidszorg 

-  - - - 

72 Ambulancevervoer - - - - 

73 Verpleeginrichtingen  - - - 

75 Agrarische Zaken, Jacht en  

Visserij 

- - - - 

76 Milieubeheer - - - - 

77 Lijkbezorging - - - - 

78 Overige Uitgave 

Gezondheid, Milieu en 

Natuur 

11.650.000 - - - 

Totaal 11.650.000 - - - 
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Hieronder wordt de begroting per functie toegelicht. 

 

Functie 01 Bestuursorganen 

Gewone dienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten 3.513 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 3.513 - - - 

Kapitaaldienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 

 
 

Bovenstaande wijziging op de gewone dienst heeft betrekking op de opwaartse 

bijstelling van de pensioenbijdragen. 

 

Functie 70 Algemeen Beheer Gezondheid, Milieu en Natuur 

Gewone dienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten 58.524 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 58.524 - - - 

Kapitaaldienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 

 

Bovenstaande wijziging op de gewone dienst heeft betrekking op de opwaartse 

bijstelling van de pensioenbijdragen. 

 

Functie 71 Preventie en Curatieve gezondheidszorg 

Gewone dienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten 170.177 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 170.177 - - - 

Kapitaaldienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 

 

Bovenstaande wijziging op de gewone dienst heeft betrekking op de opwaartse 

bijstelling van de pensioenbijdragen. 
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Functie 75 Agrarische Zaken, Jacht en Visserij 

Gewone dienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten 24.354 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 24.354 - - - 

Kapitaaldienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 

 

Bovenstaande wijziging op de gewone dienst heeft betrekking op de opwaartse 

bijstelling van de pensioenbijdragen. 

 

Functie 76 Milieubeheer 

Gewone dienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten 20.289 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 20.289 - - - 

Kapitaaldienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 

 

Bovenstaande wijziging op de gewone dienst heeft betrekking op de opwaartse 

bijstelling van de pensioenbijdragen. 

 
 

Functie 78 Overige uitgaven Gezondheid, Milieu en Natuur 

Gewone dienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten 17.800.000 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 17.800.000 - - - 

Kapitaaldienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten 11.650.000 - - - 

Totaal 11.650.000 - - - 

 
Bovenstaande wijziging op de gewone dienst heeft betrekking op het volgende. 

De rechter heeft het land Curacao veroordeeld in de zaak van Kliniek Dr. J. 

Taams versus het land Curaçao  tot het betalen van een voorschotbedrag van 
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NAf 1,8 miljoen. Het land heeft de betaling uitgevoerd, maar doordat de Kliniek 

Dr. J. Taams een uitstaande belastingschuld bij de loon- en 

inkomstenbelasting heeft, heeft het land deze betaling verrekend met dat 

gedeelte van de schuld van de Taamskliniek. 

 

De regering heeft besloten om Sehos te ondersteunen om haar 

liquiditeitspositie te verbeteren en de noodzakelijke voorzieningen te treffen om 

het maximale aan kwaliteitszorg te leveren en met een goede 

bedrijfseconomische status over te kunnen gaan naar Hospital Nobo 

Otrobanda (HNO) in het jaar 2017. Deze ondersteuning van NAf 30 miljoen 

wordt gefinancierd door NAf 16 miljoen uit de gewone dienst en NAf 14 miljoen 

uit het transitiebudget van het HNO. Deze injectie is gekoppeld aan een aantal 

normen die bereikt dienen te worden en een commissie die toezicht houdt op 

de wijze waarop het budget wordt uitbesteed. Voorts oefent de Minister van 

Financiën voorafgaand toezicht uit op deze bedragen. 

 

 

De kapitaaldienst wordt verhoogd. met  NAf 9,0 miljoen. Het opvoeren heeft 

betrekking op  het bouwen en inrichten van  het Curacao Marine Research 

centrum.  

 

Om de bouw van het nieuw algemeen ziekenhuis te Otrobanda (HNO) te 

verwezenlijken, hebben het land, SEHOS en USONA op 20 september 2013 

een Memorandum of Understanding ondertekend. Daarin is onder andere 

overeengekomen dat het land een tweetal terreinen, welke eigendom is van 

SEHOS, respectievelijk Fundashon Salus Informarum, zal verwerven teneinde 

de bouw van het ziekenhuis te kunnen voltooien.  

 

In opdracht van VVRP hebben drie taxateurs de betreffende terreinen 

getaxeerd en komen uit op de volgende taxatiewaarden:  

- Naf 2.250.000 voor terrein A ten name van Stichting Salus Informorum 

ter grootte van 15.000 m2;  

- Naf 2.600.000 voor terrein B (met opstal) ten name van SEHOS ter 

grootte van 13.000 m2. 
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In de Begroting van het land is voor de aankoop van de terreinen echter alleen 

rekening gehouden met een bedrag van NAf 2,2 miljoen. Vandaar dat 

compensatie vereist is voor het bedrag van (NAf 2.600.000 + 50.000 =) NAf 

2.650.000. 
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Ministerie van Financiën 
 

 
In het kader van de  1ste  Suppletoire Begroting 2015 zijn de volgende middelen 

per functie opgevoerd/afgevoerd: 

 
Gewone dienst 2015 2016 2017 2018 

01 Bestuursorganen 3.513 - - - 

90 Algemeen Beheer 

Financiën 

687.009 - - - 

91 Belastingen  475.006 - - - 

93 Geldleningen -    

95 Algemene Uitgaven 

en inkomsten 

570.423 - - - 

98 Ov. Financ. Alg. 

dekkingsmidd. 

-1.297.281 - - - 

Totaal:  438.669    

Kapitaaldienst 2015 2016 2017 2018 

01 Bestuursorganen 150.000 - - - 

90 Algemeen Beheer 

Financiën 

1.875.000 - - - 

91 Belastingen  9.400.000 - - - 

93 Geldleningen - - - - 

95 Algemene Uitgaven 

en inkomsten 

- - - - 

98 Ov. Financ. Alg. 
dekkingsmidd. 

- - - - 

Totaal 11.425.000 - - - 

 
Hieronder wordt de begroting per functie toegelicht. 

 
01 Bestuursorganen 

Gewone dienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten 3.513 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 3.513 - - - 

Kapitaaldienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten 150.000 - - - 

Programmakosten - - - - 

Total 150.000 - - - 

 
Bovenstaande wijziging op de gewone dienst heeft betrekking op de opwaartse 

bijstelling van de pensioenbijdragen. De kapitaaldienst betreft de aanschaf van 

dienstwagens en voor aanvulling van middelen ten behoeve van de afronding 

van de laaste fase van de verbouwing van Pietermaai 4-4a.  
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90 Algemeen Beheer Financiën 

Beleidsterrein: Financieel Beleid, Beheer en Uitvoering 

Gewone dienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten 687.009 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 687.009 - - - 

Kapitaaldienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten 1.875.000 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 1.875.000 - - - 

 
Bovenstaande wijziging op de gewone dienst heeft betrekking op de opwaartse 

bijstelling van de pensioenbijdragen. Verder wordt een bedrag van circa NAf 

0,5 miljoen opgevoerd voor opleiding ten behoeve van de financiele functie van 

de overheid. Afgelopen 7 jaar heeft een groot deel van het ambtenarenbestand 

werkzaam in het beleid en het financieel beheer deelgenomen aan het 

opleidingsprogramma vanuit het ministerie van Financiën. Dit jaar kenmerkt 

zich door een wezenlijke verandering, waarin verdiept en voortgebouwd wordt 

op de fundamenten die met alle opleidingen gelegd zijn. Dit betekent verdere 

ontwikkeling van onderdelen in samenwerking met de Rijksacademie. Hiermee 

wordt een verdere stap gezet in de gewenste gedragsverandering. Het 

programma  zal daarmee sluiten aan op de ingezette ‘verbeterslag financieel 

beheer’ die de regering nastreeft.  

 

De verhoging op de kapitaaldienst betreft de aanschaf van een nieuw 

koelsysteem voor Pietermaai 17 en verbouwing van het gebouw vanwege het 

installeren van nieuwe ductsystemen en voor de aanschaf van dienstwagens. 

Deze projecten waren opgevoerd op de begroting 2014 en hebben niet tot 

verplichtingen geleid. In onderhavige landsverordening zijn de middelen weer 

opgevoerd in 2015 ter uitvoering van de projecten. 
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91 Functie 

Beleidsterrein: Fiscaal Beleid en Uitvoering 

Gewone dienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten 475.006 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 475.006 - - - 

Kapitaaldienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten 9.400.000 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 9.400.000 - - - 

 

Bovenstaande wijziging op de gewone dienst heeft betrekking op de opwaartse 

bijstelling van de pensioenbijdragen.  De aanvulling op de kapitaaldienst 

betreft de aanschaf van een containerscan en dienstwagens ten behoeve van 

de Douane. 

 

Functie 95 Algemene uitgaven en inkomsten 

Gewone dienst 2015 2016 2017 2018 

Stelpost 570.423 - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal 570.423                    - - - 

Kapitaaldienst 2015 2016 2017 2018 

Stelpost - - - - 

Programmakosten - - - - 

totaal - - - - 

 

De opwaartse bijstelling op de gewone dienst betreft een dotatie aan de 

reserveringen. Deze reserve wordt gevormd voor economisch minder 

voorspoedige tijden. In dat geval zal zonodig deze reserve worden 

aangesproken om een procyclisch beleid, dat de mindere economische groei 

zou accentueren, te voorkomen. Tevens zal deze primair worden gebruikt om 

het schommelfonds aan te vullen teneinde tijdelijke lastenverzwaring te 

voorkomen totdat de doorgevoerde hervormingen hun volle structurele effect 

hebben bereikt. 



Algemene Beschouwing-50 

Functie 98 Overige Financiële en Algemene Dekkingsmiddelen 

Gewone dienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten -1.297.281 - - - 

Stelpost - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal -1.297.281 - - - 

Kapitaaldienst 2015 2016 2017 2018 

Apparaatskosten - - - - 

Programmakosten - - - - 

Totaal - - - - 

 

Bovenstaande wijziging op de gewone dienst heeft betrekking op de opwaartse 

bijstelling van de pensioenbijdragen en neerwaartse bijstelling van de stelpost 

salarissen. 
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0. INLEIDING 

De informatiefunctie van de overheid is een functie die verantwoordelijkheden 

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

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

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

eerste Suppletoire Begroting 2015 inzichtelijk. In dit document wordt een 

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

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

eerste Suppletoire Begroting 2015 gepresenteerd worden. 

 

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

weergegeven. Hierbij spelen de volgende elementen een rol: 

a. De belastingopbrengsten worden waar relevant per belastingmiddel 

gespecificeerd. 

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

niet-belastingopbrengsten, worden waar relevant nader toegelicht. 

c. De lasten worden gespecificeerd naar categorie. 

 

In het tweede hoofdstuk worden de lasten per hoofdstuk weergegeven. 

 

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

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

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

van Financiën. 
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I. NOTA VAN FINANCIËN EERSTE SUPPLETOIRE BEGROTING 2015  

In dit hoofdstuk worden de begrotingscijfers weergegeven met een 

samenhangende verantwoording van de baten en lasten die verwacht worden in 

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

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

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

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

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

 
Recapitulatie 

In de recapitulatie worden de totaalbedragen van de eerste Suppletoire Begroting 

2015 gepresenteerd, vergezeld van de projectie van de meerjarige mutaties op de 

totaalbedragen in de Begroting 2015. Tevens worden de mutaties op de 

totaalbedragen, zowel in 2015 als meerjarig, verder inzichtelijk gemaakt aan de 

hand van relevante analysegrootheden. 

 

In Tabel 1 zijn de totaalbedragen van de eerste Suppletoire Begroting 2015 en de 

mutaties op de Meerjarenbegroting gepresenteerd (in Naf miljoen). 

 

Tabel 1. Mutatie op Recapitulatie 
Omschrijving 2014 2015 2016 2017 2018 

Baten       

Saldo Gewone dienst - -127,4 -162,7 -  -  

Baten - -45,7 -162,7 - - 

Lasten - 81,6 0,0 - - 

        

Saldo Kapitaaldienst - 127,4 162,7 - - 

Baten - 270,5 162,7 - - 

Lasten - 143,2 0,0 - - 

        
Begrotingssaldo -  - - -  -  

Saldo      

 

De eerste Suppletoire begroting 2015 sluit af met een saldo van nul. De Gewone 

Dienst wordt verlaagd met NAf 127,4 miljoen terwijl de kapitaaldienst verhoogd 

wordt met hetzelfde bedrag. De wijzigingen in de eerste suppletoire zijn van 

eenmalig karakter en hebben geen meerjarige consequenties op de begroting. 
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Bij mutatie op het saldo op de gewone dienst is een negatief saldo waar te nemen 

en tegelijkertijd een positief saldo van dezelfde bedrag op de kapitaaldienst. Dit 

betreft een correctie van de verantwoording van de vrijval van de lening ten 

behoeve van het nieuwe ziekenhuis te Otrobanda (Hospital Nobo Otrobanda). In 

2014 is een lening aangegaan voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis te 

Otrobanda, Hospital Nobo Otrobanda (HNO). In 2014 is een gedeelte van het 

geleende bedrag besteed ter uitvoering van de bouw van het nieuwe ziekenhuis. 

Het overige geleend bedrag is gereserveerd worden voor de daadwerkelijke lasten 

in de daaropvolgende jaren. De dekking van deze lasten komt uit het 

gereserveerde bedrag in 2014. In de begroting 2015 is deze vrijval op de gewone 

dienst verantwoord. Conform aangegeven door de accountant van de regering 

wordt deze boeking gecorrigeerd. De vrijval van de lening wordt op de 

kapitaaldienst geboekt. Bij de mutatie op het saldo op de gewone dienst is een 

verlaging waar te nemen en op de kapitaaldienst een verhoging. De financiële 

normen schrijven een sluitende Gewone dienst voor. Het resultaat van de eertse 

suppletoire begroting, inclusief deze nota van wijziging, op de begroting 2015 

voldoet aan de financiële normen. 

 

In Tabel 2 zijn de totaalbedragen van de Begroting 2015 en de 

Meerjarenbegroting, inclusief de eerste Suppletoire begrotingen, gepresenteerd (in 

Naf miljoen). 

 

 

Tabel 2. Recapitulatie Begroting 2015 inclusief suppletoire begrotingen 

 

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

de relevante analyse grootheden (in Naf miljoen).  

 
 

Omschrijving 2015 2016 2017 2018 

Baten      

Saldo Gewone dienst - - - - 

Baten 1.796,1 1.731,8 1.756,4 1.796,2 

Lasten 1.796,0 1.731,8 1.756,4 1.796,2 

       

Saldo Kapitaaldienst - - - - 

Baten 484,4 395,0 219,6 170,1 

Lasten 484,5 395,0 219,6 170,1 

      

Begrotingssaldo - - - - 

Saldo     



Nota van Financiën -6 

Tabel 3. Mutatie op Recapitulatie 

Omschrijving 2015 2016 2017 2018 

          

Saldo Gewone dienst exclusief 
interestlasten 

-127,4 -162,7 - - 

Investeringen en vermogensoverdrachten 143,2 0,0 - - 

Afschrijvingen 0,0 0,0 - - 

      

Primair saldo (+overschot/-tekort) -270,5 -162,7 - - 

      

Rentelasten 0,0 0,0 - - 

    - - 

Globaal saldo/ -270,5 -162,7 - - 

Financieringssaldo voor aflossingen 
(+overschot/-tekort) 

  - - 

      

Aflossing op opgenomen leningen 0,0 0,0 - - 

Ontrekking reservering  -127,4 -162,7 - - 

Terug te ontvangen aflossingen op 
uitgegeven leningen 

  - - 

      

Financieringsbehoefte 143,2 - - - 

          

 

Het primair saldo, oftewel het financieringssaldo voor aflossingen exclusief 

rentelasten en het financieringssaldo verslechteren in 2015 als gevolg van nieuwe 

investeringen en investeringen uit het brede investeringsprogramma die in 2014 

niet zijn gerealiseerd. Doel is deze in 2015 te verplichten. Deze worden daarom 

toegevoegd aan de begroting voor het dienstjaar 2015. 

 

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

uitgangspunten gehanteerd voor de relevante economische grootheden (in 

procenten): 

 
 

Tabel 4. Economische grootheden 
 

 P2015 P2016 P2017 P2018 
     
Reële economische groei 1,5 2,0 2,1 2,1 

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

Nominale rente op 5 jaar overheidsobligaties 3,5 3,5 3,5 3,5 
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In het vervolg worden de mutaties op de Gewone Dienst (Tabel 5) nader 

uitgesplitst en toegelicht (in NAf miljoen). 

 

Gewone Dienst 

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

voornaamste baten en lastencomponenten (in NAf miljoen).  
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Tabel 5. Mutatie op Gewone Dienst 
Omschrijving 2014 2015 2016 2017 2018 

       
Baten - -45,7 -162,7 - - 

Belastingopbrengsten - 23,7 - - - 

Niet-belastingopbrengsten - -69,5 -162,7 - - 

    - - 

Lasten - 81,6 - - - 

Beloning van personeel - 4,3 - - - 

Verbruik goederen en diensten - 13,3 - - - 

Afschrijving vaste activa - 0,0 - - - 

Interest - 0,0 - - - 

Subsidies - 0,0 - - - 

Overdrachten - 22,4 - - - 

Sociale zekerheid - 41,0 - - - 

Andere uitgaven - - - - - 

Reserveringen - 0,6 - - - 

        
Saldo  -127,4 -162,7 - - 

 

 

Financiële norm Gewone dienst 

De Gewone Dienst sluit af met een saldo van nul in 2015 en meerjarig. De 

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

de eerste Suppletoire Begroting 2015 voldoet aan de financiële normen. 

 

 

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

2015 met ruim NAf 81,6 miljoen toe. Meerjarig is geen mutatie waar te nemen. In 

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

baten bestaan uit twee elementen: 

1. Belastingopbrengsten. 

2. Niet-belastingopbrengsten. 

 

Belastingopbrengsten 

In de Begroting 2015 wordt ervan uitgegaan dat de indirecte 

belastingopbrengsten groeien met de reële economische groei, in een verhouding 



Nota van Financiën -9 

van 1 staat tot 1,1, op basis van een schatting van de betreffende elasticiteit.1 Dit 

wil zeggen dat per procentpunt reële economische groei (positief of negatief) de 

indirecte belastingopbrengsten toenemen (afnemen) met 1,1%. Daarnaast groeien 

de loon- en inkomstenbelasting en de winstbelasting met de reële economische 

groei in een verhouding van, respectievelijk, 1 staat tot 1,2 en 1 staat tot 2,8. 

 

De niet-belastingopbrengsten worden verondersteld te groeien in een verhouding 

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

met de beschikbare relevante realisatiecijfers betreffende de eerste negen 

maanden van 2015. 

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

begrotingssaldo – methodologie en toepassing voor de Centrale overheid-” met ISBN-
nummer: 99901-1-128-X. 
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In Tabel 6 worden de mutaties op de belastingopbrengsten in de Begroting 2015 

en de drie daaropvolgende jaren, uitgesplitst gepresenteerd. 

 

Tabel 6. Mutaties op de belastingopbrengsten 

 Omschrijving 2015 2016 2017 2018 

Directe belastingen 23,7   -   -   - 

Loon- en inkomstenbelasting   -   -   -   - 

Winstbelasting    -   -   -   - 

Deelnemingen/dividendbelasting 23,7   -   -   - 

     

Indirecte belastingen   -   -   -   - 

Omzetbelasting   -   -   -   - 

Invoerrechten   -   -   -   - 

Accijnzen   -   -   -   - 

Grondbelasting   -   -   -   - 

Motorrijtuigenbelasting   -   -   -   - 

Overige   -   -   -   - 

    -   -   -   - 

Totaal 23,7   -   -   - 

 

 

Directe belastingen 

Uit Tabel 6 kan worden afgeleid dat de directe belastingopbrengsten voor 2015 

opwaarts bijgesteld zijn met circa NAf 23,7 miljoen. De opname in de directe 

belastingopbrengsten is van incidentele aard. De verhoging wordt verklaard door 

een bedrag van NAf 23,7 miljoen is verkregen uit baten van de BRK-regeling over 

de jaren 2011 en 2012. Deze baten worden ingeboekt als incidenteel. Op de in 

2015 ontvangen BRK-middelen die betrekking hebben op het jaar 2011 en 2012 

lag een claim. Door de uitspraak van de rechter in februari 2015 in het voordeel 

van Curaçao zijn de middelen vrijgekomen. 

 

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

2015 en de Meerjarenbegroting, inclusief de eerste Suppletoire begroting, 

gepresenteerd (in NAf miljoen). 
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Tabel 7. Belastingopbrengsten inclusief eerste Suppletoire begroting 
 Omschrijving B2015 B2016 B2017 B2018 

Directe belastingen 700,5 655,2 639,7 642,5 

Loon- en inkomstenbelasting 476,8 458,3 462,1 469,3 

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

Deelnemingen/dividendbelasting 53,7 30,0 15,0 5,0 

       

Indirecte belastingen 1.888,6 1.934,3 1.970,7 2.028,6 
Omzetbelasting 476,8 458,3 462,1 469,3 
Invoerrechten 170,0 166,9 162,6 168,2 
Accijnzen 30,0 30,0 15,0 5,0 
Onroerende Zaak Belasting 0,0 0,0 0,0 0,0 
Motorrijtuigenbelasting 800,3 834,7 864,2 896,1 
Overige 411,5 444,4 466,8 490,0 
  

     

Totaal 2.589,1 2.589,5 2.610,4 2.671,1 

 
 

Niet-belastingopbrengsten 

Tabel 8. Niet-belastingopbrengsten 
 Omschrijving 2014 2015 2016 2017 2018 

Sociale Voorziening - 0,6 - - - 

Schenkingen en subsidies - - - - - 

Andere inkomsten - -70,1 - - - 

waarvan: Dividenden - 30,0 - - - 

Agio & and. Rente Inkomsten - - - - - 

Verhuur Opbrengsten - - - - - 

Terugvorderingen Onderwijs - - - - - 

Vergunningen teleccomunicatie - 27,3 - - - 

Cassinoheffing en speelvergunning - - - - - 

Andere Opbrengsten - - - - - 

Vrijval van reserves en  

 Voorzieningen 

- -127,4 -162,7 - - 

Totaal - -69,5 -162,7 - - 

 

De niet-belastingontvangsten stijgen in 2015 incidenteel met circa Naf 57,3 

miljoen. De verhoging betreft voornamelijk dividendopbrengsten op basis van de 

resultaten van Curaçao Ports Authority (CPA). Daar worden dividendopbrengsten 

verwacht van NAf 30,0 miljoen. Verder komen bij het Bureau Telecommunicatie 

en Post (BT&P), op basis van verlaging van het reservefonds en het afwikkelen 

van een schuld aan het Land Curaçao, middelen vrij die in de Landskas gestort 

zullen worden in 2015. Het betreft een netto-bedrag van NAf 17,3 miljoen. BT&P 
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wordt bruto in de begroting verantwoord (baten NAf 27,3 miljoen en lasten NAf 

9,5 miljoen). 

 

Bij mutatie op de reservering is een negatief saldo waar te nemen. Dit betreft een 

correctie van de verantwoording van de vrijval van de lening ten behoeve van het 

nieuwe ziekenhuis te Otrobanda (Hospital Nobo Otrobanda). In 2014 is een lening 

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

Otrobanda (HNO). In 2014 is een gedeelte van het geleende bedrag besteed ter 

uitvoering van de bouw van het nieuwe ziekenhuis. Het overige geleend bedrag is 

gereserveerd worden voor de daadwerkelijke lasten in de daaropvolgende jaren. 

De dekking van deze lasten komt uit het gereserveerde bedrag in 2014. In de 

begroting 2015 is deze vrijval op de gewone dienst verantwoord. Conform 

aangegeven door de accountant van de regering wordt deze boeking gecorrigeerd. 

De vrijval van de lening wordt op de kapitaaldienst geboekt. Bij de mutatie op het 

saldo op de gewone dienst is een verlaging waar te nemen en op de kapitaaldienst 

een verhoging. 

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

van de eertse suppletoire begroting, inclusief deze nota van wijziging, op de 

begroting 2015 voldoet aan de financiële normen. 

 

LASTEN 

De lasten in de eerste Suppletoire  Begroting 2015, inclusief meerjarenraming, 

zijn onder te verdelen in de volgende categorieën: 

1. Beloning van personeel 6. Overdrachten 

2. Verbruik goederen en diensten 7. Sociale zekerheid 

3. Afschrijving vaste activa 8. Andere uitgaven 

4. Interest 9. Reserveringen 

5. Subsidies  

 

Zoals uit Tabel 5 blijkt worden de totale lasten in de periode 2015 incidenteel 

verhoogd met NAf 81,6 miljoen.  

 

 

Beloning van personeel 

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

raming van de beloningen worden opwaarts bijgesteld met Naf 4,4 miljoen. De 
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personeelslaten worden bijgesteld doordat de invoering de hervorming van de 

ambtelijke pensioenregeling pas uiterlijk per 1 januari 2016 plaats zal vinden. De 

onderhandeling met de vakbonden hebben meer tijd in beslag genomen dan 

initieel was verwacht. Als gevolg van de vertraging zal de pensioenpremie van de 

werkgever en de werknemer op respectievelijk 14% en 8% gehanteerd worden de 

gehele jaar 2015. 

 

Verbruik goederen en diensten 

Deze categorie heeft betrekking op materiële lasten. De verhoging wordt 

voornamelijk veroorzaakt doordat bij het Bureau Telecommunicatie en Post 

(BT&P), op basis van verlaging van de reservefonds en afwikkelen van schuld aan 

het Land Curaçao, middelen vrijkomen die in het Landskas gestort zullen worden 

in 2015. Het betreft een netto-bedrag van NAf 17,3 miljoen. Doordat het BT&P 

bruto in de begroting wordt verantwoord, is er een verhoging van NAf 9,5 miljoen 

waar te nemen op deze post. Verder is een bedrag van NAf 1,8 miljoen opgenomen 

ter voldoening van het oordeel van de rechter in de zaak van Kliniek Dr. J. Taams 

vs. Het Land Curaçao. Zoals hierboven is aangegeven is dit bedrag aan het Land 

zelf uitbetaald vanwege uitstaande belastingschulden. Daarnaast is een bedrag 

van circa NAf 2,0 miljoen opgevoerd ter dekking van incidenteele materiële 

uitgaven. 

 

 

Afschrijving en Interest 

Er wordt in deze landsverordening circa NAF 100,6 miljoen opgevoerd aan 

leningen voor investeringen die aanvankelijk in 2014 voorzien waren maar pas in 

2015 gerealiseerd zullen worden. Ondanks deze extra geldlening groeien de 

interestlasten niet. In de begroting 2015 is al rekening gehouden met deze 

intrestlasten daar bij de opmaak van de begroting 2015 rekening gehouden was 

met de investeringen en bijbehorende geldlening en interestbetaling die in 2014 

zouden plaatsvinden. Daarnaast wordt een bedrag van circa NAF 42,6 miljoen 

opgevoerd aan leningen voor investeringen die niet waren begroot in de begroting 

2015. Ook ondanks deze extra geldlening groeien de interestlasten niet. In de 

begroting 2015 is rekening gehouden met een rentepercentage van 3,4%. Doordat 

het coupon rentepercentage van de lening die de overheid laatst is aangegaan 

1,6% is, is de gebudgeteerde intrestlast meer dan voldoende voor de 

bovengenoemde nieuwe investeringen. Voor wat betreft de afschrijvingslasten zijn 
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deze circa NAf 2,0 miljoen per jaar. De begroting van 2015 is rekening gehouden 

met de jaarlijkse doorwerking van de investeringen.  

 

Overdrachten 

De overdrachten worden opwaarts bijgesteld. Op deze categorie wordt onder 

andere de pensioenbijdrage van de ambtenaren van de bijzondere scholen 

verantwoord. Hierbij geldt ook dat deze lasten bijgesteld worden doordat de 

invoering de hervorming van de ambtelijke pensioenregeling pas uiterlijk per 1 

september 2015 plaats zal vinden. De bijstelling bedraagt NAf 2,4 miljoen. Verder 

wordt een bedrag van NAf 4,0 miljoen opgenomen voor het studeren in de regio.   

 

De regering heeft besloten om Sehos te ondersteunen om haar liquiditeitspositie 

te verbeteren en de noodzakelijke voorzieningen te treffen om het maximale aan 

kwaliteitszorg te leveren en met een goede bedrijfseconomische status over te 

kunnen gaan naar Hospital Nobo Otrobanda (HNO) in het jaar 2017. Deze 

ondersteuning van NAf 30 miljoen wordt gefinancierd door NAf 16 miljoen uit de 

gewone dienst en NAf 14 miljoen uit het transitiebudget van het HNO. Deze 

injectie is gekoppeld aan een aantal normen die bereikt dienen te worden en een 

commissie die toezicht houdt op de wijze waarop het budget wordt uitbesteed. 

Voorts oefent de Minister van Financiën voorafgaand toezicht uit op deze 

bedragen. 

 

Sociale Zekerheid 

Voor 2015 wordt een extra dotatie gedaan aan het schommelfonds van NAf 41,4 

miljoen. Met deze extra dotatie aan het schommelfonds, de effecten van de 

maatregelen in de fondsen en de structurele landsbijdrage in het AOV/AWW-

fonds en Basisverzekering ziektekosten wordt volgens de huidige inzichten 

verwacht dat per begin 2019 het schommelfonds circa NAf 30 miljoen zal 

bedragen en per ultimo 2019, ongeveer NAf 80 miljoen. Uitgaand van dit 

totaalpakket is de uitbetaling van deze uitkeringen tot na 2019 veiliggesteld.  

 

 

Reserveringen 

Het betreft een dotatie aan de reserveringen. Deze reserve wordt gevormd voor 

economisch minder voorspoedige tijden. In dat geval zal zonodig deze reserve 

worden aangesproken om een procyclisch beleid, dat de mindere economische 
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groei zou accentueren, te voorkomen. Tevens zal deze primair worden gebruikt 

om het schommelfonds aan te vullen teneinde tijdelijke lastenverzwaring te 

voorkomen totdat de doorgevoerde hervormingen hun volle structurele effect 

hebben bereikt. 
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Kapitaal Dienst 

 

Tabel 9. Mutatie op Kapitaal Dienst 
  2014 2015 2016 2017 2018 

Lasten - 143,2 0,0 - - 

Investeringen en 

vermogensoverdrachten - 

143,2 0,0 

- 

- 

Aflossing leningen o/g: - - - - - 

- binnenland - - - - - 

- buitenland - - - - - 

Kapitaalverstrekking 

overheidsbedrijven - 

- - 

- 

- 

       
Baten - 270,6 162,7 - - 

Vrijgekomen middelen uit 
afschrijvingen - 

0,0 0,0 
- 

- 

Financiering vanuit reserve - 127,4 162,7 - - 

Nieuwe financiering - 143,2  - - 

       

Saldo - 127,4 162,7 - - 

 

De voor het dienstjaar 2014 op de kapitaaldienst van de begroting ter beschikking 

gestelde bedragen, die in 2014 niet tot verplichtingen voor investeringen hebben 

geleid, worden aan de begroting voor het dienstjaar 2015 toegevoegd voor 

overeenkomstige investeringen in 2015. Het betreft een bedrag van NAf 100,6 

miljoen. Daarnaast wordt een bedrag van circa NAf 42,6 miljoen opgevoerd aan 

leningen voor investeringen die niet waren gebudgeteerd in de begroting 2015. 

 

De inkomsten op de kapitaaldienst worden verhoogd. Dit betreft een correctie van 

de verantwoording van de vrijval van de lening ten behoeve van het nieuwe 

ziekenhuis te Otrobanda, Hospital Nobo Otrobanda. De vrijval van de lening 

wordt op de kapitaaldienst geboekt en niet op de gewone dienst verantwoord, één 

en ander conform advies van de accountant van de regering. Bij de mutatie op het 

saldo op de kapitaaldienst is een verhoging waar te nemen en op gewone dienst 

een verlaging. 

 

 
Financieringsbehoefte en Financiering 

In deze suppletoire begroting bedraagt de extra financieringsbehoefte in 2015 

circa NAf 143,2 miljoen. Er wordt een totaal bedrag van NAf 143,2 miljoen 

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

deze budgetten worden gefinancierd zijn: 
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Tabel 10. Beleidsdoelen Investeringen 
  

SNA code 
2015 2016 2017 2018 

Staatsorganen 
 

0,2 
    

Aanschaf dienstwagens in plaats van leasen t.b.v. Raad 
van Advies en Sociaal Economische Raad AN1131 0,2 

    

  

 

     

  

 

     

Ministerie Algemene Zaken 
 

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

Renovatie/ verbouwing Fort Amsterdam AN1121 0,9 
  

  

Optimalisatie LAN/WAN netwerk AN1179 0,4 

  

  

Aanschaf dienstwagens in plaats van leasen AN1131 0,4 
  

  

  
    

  

  
    

  

Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening 
 

5,5 0,0 0,0 0,0 

Financiering van zonnepanelen t.b.v. Nationaal Archief AN1122 0,2 
  

  

Finanaciering project Centraal Plan Bureau AN1179 1,0 
  

  
Aanschaf van digitale boekscanner, meubiliar  t.b.v het 
ministerie AN1133 2,7 

  
  

Aanschaf dienstwagens in plaats van leasen en aanschaf 
van kantoorapparatuur t.b.v. het ministerie 

AN1131/ 
AN1133 1,6 

  
  

  
    

  

  
    

  

Ministerie van Justitie 
 

25,8 0,0 0,0 0,0 

Aanschaf van toezichtcamara's AN1133 6,2 
  

  
Extra middelen t.b.v. financiering van nieuwbouw en 
herinrichting (renovatie)+ gebouw gevangenis plannen 
van aanpak 

AN1121/ 
AN1133 2,1 

  
  

Financiering van nieuwbouw en herinrichting 
(renovatie)+ gebouw gevangenis plannen van aanpak 
+electronische toezicht 

AN1121/ 
AN1134 2,8 

  
  

Financiering van nieuwbouw (keuken) en herinrichting 
(renovatie)+ gebouw gevangenis  AN1121 1,7 

  
  

Nieuwbouw Justitiele Jeugd Inrichting Curacao AN1121 2,2 
  

  

Bouw nieuwe Politie garage, Ambulance en Brandweer AN1121 1,5 
  

  

Centrale meldkamer inrichten AN1121 5,0 
  

  
Nieuwbouw Zakito: Brandweer, ambulance,strongroom, 
TOD AN1121 1,0 

  
  

Aanschaf dienstwagens in plaats van leasen en aanschaf 
van kantoorapparatuur t.b.v. het ministerie 

AN1131/ 
AN1133 3,3 

  
  

  
    

  

  
    

  

Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke 
Planning 

 

58,2 0,0 0,0 0,0 
Financiering van wegeninfrastructuur (wegennet, 
bewegwijzering, openbaar verlichtingsarmatuur etc) AN1122 40,0 

  
  

Financiering renovatie Landhuis Parera AN1121 0,4 
  

  
Financiering van Werkzaamheden en aanschaf van 
materialen ten behoeve van gemalen bij rioleringen voor 
het gehele eiland 

AN1122 5,7 

  
  

Financiering van Werkzaamheden en aanschaf van 
materialen ten behoeve van rioleringen (klein hofje)  AN1122 8,2 

  
  

aanschaf van radar t.b.v. Meteorologische dienst AN1122 3,3 
  

  

Aanschaf dienstwagens in plaats van leasen AN1131 0,6 
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SNA code 

2015 2016 2017 2018 

Ministerie van Economische Ontwikkeling 
 

8,8 
  

  
Aanschaf van materiaal t.b.v. Maritiem Training Center 

AN 1123 5,4 
  

  
financiering van automatisering wega di number korsou 

AN1179 2,1 
  

  
Aanleg van stranden in Marie Pampoen (breakwaters, 
voorzieningen) AN1122 1,2 

  
  

Aanschaf dienstwagens in plaats van leasen AN1131 0,1 
  

  
  

    
  

  

    
  

Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en 
Sport 

 
19,7 0,0 0,0 0,0 

Financiering van project One laptop/tablet per child  AN117 19,5 
  

  

Aanschaf dienstwagens in plaats van leasen AN1131 0,2 
  

  

  
    

  

  
    

  

Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en 
Welzijn 

 
0,2 0,0 0,0 0,0 

Aanschaf dienstwagens in plaats van leasen AN1131 0,2 
  

  

  
    

  

  
    

  

Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur 
 

11,7 0,0 0,0 0,0 

Bouwen en inrichting van Marine Research Centre AN1121 9,0 
  

  
Aankoop van Terein Sehos ten behoeve van Hospital 
Nobo Otrobanda 

AF4/ 
AN1173 2,7 

  
  

  
    

  

  
    

  

Ministerie van Financiën 

 

11,4 0,0 0,0 0,0 

Aanschaf Containerscanner   AN1122 8,0 
  

  
Aanschaf van nieuwe koelingsysteem voor Pietermaai 17 
en verbouwing van het gebouw vanwege het installering 
van nieuwe duksystemen AN1133 1,8 

  
  

Aanschaf dienstwagens in plaats van leasen AN1131 1,6 
  

  

  
    

  

Totaal   143,2       

De bedragen in het blauw betreffen de nieuwe investeringsprojecten 

 

 

Schuldpositie 

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

hoofde van de ramingen in de Begroting 2015, inclusief de eerste Suppletoire  

begroting, gepresenteerd.  
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Tabel 11. Bruto schuldpositie 

Omschrijving 2014 2015 2016 2017 2018 

        

Beginstand 1.730,0 2.059,7 2.354,0 2.495,7 2.615,4 

        

Mutatie t.o.v. (t-1) 329,7 294,3 141,8 119,7 68,5 

        

Eindstand 2.059,7 2.354,0 2.495,7 2.615,4 2.683,9 

            

 

 

Financiële norm Kapitaaldienst 

De Kapitaaldienst sluit met een saldo van nul. Ingevolge de financiële normen is 

een tekort toelaatbaar op de Kapitaaldienst, mits dit past binnen de 

rentelastnorm en de Gewone dienst in evenwicht blijft. De rentelastnorm houdt in 

dat de totale rentelasten in een dienstjaar niet meer mogen bedragen dan het 

bedrag dat overeenkomt met 5% van de gemiddeld in drie voorafgaande jaren 

gerealiseerde inkomsten. 

 

In Tabel 12 wordt inzicht verschaft in de financieringsruimte die de rentelastnorm 

in de periode 2015 – 2018 biedt (in NAf miljoen). 

 
Tabel 12. Financieringsruimte  
 

  2015 2016 2017 2018 

       

Rentelastnorm jaar t  113,4 115,7 118,1 120,6 
   

  

  
Rentelasten jaar t 70,5 75,4 80,1 83,6 
       
Financieringsruimte (in termen van rentelasten) 42,9 40,3 38 37,0 

    

 

  
Financieringsruimte 1.937,2 1.819,8 1.715,9 1.670,8 
    

 
  

Financiering (cumulatief) 624,0 765,7 885,4 953,9 

    

 

  
Deviatie (+ gunstig / - ongunstig) 1.313,2 1.054,1 830,5 716,9 
          

 

 

Allocatie van de middelen op de Kapitaaldienst 

In de eerste Suppletoire Begroting 2015 is een additioneel bedrag van NAf 143,2 

miljoen opgevoerd aan investeringen in 2015.  
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Tabel 13. Mutaties op de allocatie van de middelen op de Kapitaaldienst 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Woningen  0,0 - - - 

Gebouwen             - 22,5 - - - 

Andere Bouwstructuren       - 61,3 - - - 

Kantoor Inrichting        - 1,5 - - - 

Kantoor Apparatuur        - 27,7 - - - 

Transportmiddelen         - 11,8 - - - 

Machines&andere Werktuigen    - 16,4 - - - 

Gecultiveerde Eigendommen     - 0,0 - - - 

Immateriële Vaste Activa  - 2,0 - - - 

Gronden & Terreinen        - 0,0 - - - 

Ondergrondse Eigendommen     - 0,0 - - - 

Totaal - 143,2 - - - 
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II. Begrotingsuitgaven per hoofdstuk 

In dit hoofdstuk wordt kort uiteengezet welke financiële middelen ter beschikking 

zijn gesteld aan de verschillende ministeries. Het betreffende hoofdstuk moet 

thans een kijk geven op de verhoudingen tussen de verschillende ministeries en 

hierdoor een inzicht verschaffen waar de prioriteiten, qua financiële middelen, 

gelegd worden. Naast de eerst genoemde functie van dit hoofdstuk wordt tevens 

het karakter waarvoor de financiële middelen bestemd zijn binnen de ministeries 

geschetst. 

  

Gewone dienst 

In Tabel 14 zijn de Gewone dienst uitgaven in de eerste Suppletoire Begroting 

2015 nader uitgesplitst per hoofdstuk gepresenteerd (in NAf miljoen). De indeling 

per hoofdstuk is als volgt: 

 Een hoofdstuk betreffende de Staatsorganen en overige algemene organen;  

 Per ministerie een hoofdstuk.  

 

Tabel 14. Mutatie op Gewone dienst uitgaven per hoofdstuk 
Hoofdstuk 2014 2015 

   
Staatsorganen en overige algemene organen - 0,3 

Ministerie van Algemene Zaken - 0,2 

Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening - 1,9 

Ministerie van Justitie - 1,4 

Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning - 9,7 

Ministerie van Economische Ontwikkeling - 0,1 

Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en 

Sport 
- 7,1 

Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn - 0,2 

Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur - 2,0 

Ministerie van Financiën - 58,7 

     
Totaal  - 81,6 

 
 

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

saldo af. De budgetneutrale wijzigingen binnen de afzonderlijke ministeries 

blijken niet uit deze tabel. De mutaties zijn voornamelijk de opwaartse bijstelling 

van de personeelslasten. Verder wordt een bedrag van NAf 57,6 toegevoegd aan 

de reserveringen. Verder is een bedrag opgenomen voor de lasten van BT&P van 

NAf. 9,6 miljoen. Voor een uitgebreide toelichting wordt naar de algemene 

beschouwing per hoofdstuk verwezen. 
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Rekening dient gehouden te worden dat op de begroting van het Ministerie van 

Bestuur, Planning en Dienstverlening bedragen opgenomen zijn welke niet enkel 

de werkzaamheden van dat ministerie betreffen doch een overheidsbreed karakter 

hebben. Deze bedragen hebben hoofdzakelijke betrekking op: 

 De duurtetoeslag pensioenen. 

 De voorziening ter dekking van het tekort in het Fonds Ziektekosten 

Overheidsgepensioneerden. 

 

Hetzelfde geldt voor het Ministerie van Financiën. In het verlengde van deze 

redenering, moeten de volgende zaken in ogenschouw genomen worden: 

 De stelposten ter financiering van de indexering, de periodieke verhoging van 

de salarissen en de invulling van vacatures. 

 De stelposten ter financiering van eventuele prijscompensatie als gevolg van 

de algemene prijsontwikkeling. 

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

ministeries. 

 Het budget voor onvoorziene uitgaven. 

 De reservedotatie. 

 

Het beeld verandert niet wanneer voor deze uitgaven wordt gecorrigeerd.  

 

 

Kapitaaldienst 

In Tabel 16 zijn de uitgaven op de Kapitaaldienst in de eerste Suppletoire 

Begroting 2015 uitgesplitst per hoofdstuk gepresenteerd (in NAf miljoen).  
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Tabel 16. Mutaties op de Kapitaaldienst uitgaven per hoofdstuk 
Hoofdstuk 2014 2015 

   
Staatsorganen en overige algemene organen - 0,2 

Ministerie van Algemene Zaken - 1,7 

Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening - 5,5 

Ministerie van Justitie - 25,8 

Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning - 58,2 

Ministerie van Economische Ontwikkeling - 8,8 

Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport - 19,7 

Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn - 0,2 

Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur - 11,7 

Ministerie van Financiën - 11,4 

     
Totaal  - 143,2 

 

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 niet wanneer hiervoor wordt gecorrigeerd.  

  

Recapitulatiestaat 

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

Suppletoire Begroting te presenteren. Hierin worden de cijfers van de 

Goedgekeurde begroting 2015 (begroting), de eerste Suppletoire Begroting 2015 

(wijziging), en de Totale begroting 2015 (Totaal) – i.e. inclusief de suppletoire 

begroting - systematisch op een rij gezet. 
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Tabel 17

Recapitulatiestaat Gewone Dienst 

Gewone Dienst

Uitgaven

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

Hoofdstuk WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING

                                                                                          

10 Staatsorganen en overige algemene organen 52,0 0,3                 52,3       52,0            -                 52,0       52,0            -                 52,0      52,1            -                 52,1      

11 Ministerie van Algemene zaken 53,8 0,2                 54,0       53,9            -                 53,9       54,0            -                 54,0      54,6            -                 54,6      

12 Ministerie van Bestuurlijke Planning en Dienstverlening 184,3 1,9                 186,3     184,0          -                 184,0     184,3          -                 184,3    185,1          -                 185,1    

13 Ministerie van Justitie 231,2 1,4                 232,6     231,4          -                 231,4     231,9          -                 231,9    233,3          -                 233,3    

14 Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning 86,4 9,7                 96,1       87,7            -                 87,7       87,5            -                 87,5      89,1            -                 89,1      

15 Ministerie van Economische Ontwikkeling 50,3 0,1 50,4       50,3            -                 50,3       50,4            -                 50,4      50,4            -                 50,4      

16 Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport 360,5 7,1 367,6     360,8          -                 360,8     363,1          -                 363,1    367,8          -                 367,8    

17 Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn 160,0 0,2                 160,2     183,2          -                 183,2     172,9          -                 172,9    158,7          -                 158,7    

18 Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur 340,8 2,0 342,8     347,1          -                 347,1     364,4          -                 364,4    374,0          -                 374,0    

19 Ministerie van Financiën 195,1 58,7 253,8     181,3          -                 181,3     196,0          -                 196,0    231,0          -                 231,0    

Totaal 1.714,4 81,6 1.796,1 1.731,8 0,0 1.731,8 1.756,4 0,0 1.756,4 1.796,2 0,0 1.796,2

                                                                                                                                                                                                      

Gewone Dienst

Inkomsten

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

Hoofdstuk WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING

                                                                                          

10 Staatsorganen en overige algemene organen 9,4 -                 9,4         9,4              -                 9,4         9,4              -                 9,4       9,4              -                 9,4       

11 Ministerie van Algemene zaken 11,5 -                 11,5       11,5            -                 11,5       11,5            -                 11,5      11,5            -                 11,5      

12 Ministerie van Bestuurlijke Planning en Dienstverlening 9,9 -                 9,9         9,9              -                 9,9         9,9              -                 9,9       9,9              -                 9,9       

13 Ministerie van Justitie 27,0 -                 27,0       27,0            -                 27,0       27,0            -                 27,0      27,0            -                 27,0      

14 Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning 55,8 27,3               83,2       55,8            -                 55,8       55,8            -                 55,8      55,8            -                 55,8      

15 Ministerie van Economische Ontwikkeling 0,0 30,0               30,0       -              -                 -         -              -                 -       -              -                 -       

16 Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport 16,0 0,6                 16,6       16,1            -                 16,1       16,2            -                 16,2      16,3            -                 16,3      

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

18 Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur 138,4 0,0 138,4     173,7          -                 173,7     28,5            -                 28,5      28,5            -                 28,5      

19 Ministerie van Financiën 1.571,6 23,7 1.595,3   1.588,9       -                 1.588,9   1.596,0       -                 1.596,0 1.635,5       -                 1.635,5 

Totaal 1.841,8 81,6 1.923,5 1.894,5 0,0 1.894,5 1.756,4 0,0 1.756,4 1.796,2 0,0 1.796,2

                                                                                                                                                                                                      

Gewone Dienst

Saldo

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

Hoofdstuk WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING

                                                                                          

10 Staatsorganen en overige algemene organen -42,6 -0,3 -42,9 -42,6 -                 -42,6 -42,7 -                 -42,7 -42,7 -                 -42,7

11 Ministerie van Algemene zaken -42,3 -0,2 -42,5 -42,4 -                 -42,4 -42,4 -                 -42,4 -43,0 -                 -43,0

12 Ministerie van Bestuurlijke Planning en Dienstverlening -174,4 -1,9 -176,4 -174,2 -                 -174,2 -174,4 -                 -174,4 -175,2 -                 -175,2

13 Ministerie van Justitie -204,2 -1,4 -205,6 -204,4 -                 -204,4 -204,9 -                 -204,9 -206,3 -                 -206,3

14 Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning -30,5 17,6               -12,9 -31,9 -                 -31,9 -31,7 -                 -31,7 -33,3 -                 -33,3

15 Ministerie van Economische Ontwikkeling -50,3 29,9               -20,4 -50,3 -                 -50,3 -50,4 -                 -50,4 -50,4 -                 -50,4

16 Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport -344,4 -6,6 -351,0 -344,7 -                 -344,7 -346,9 -                 -346,9 -351,5 -                 -351,5

17 Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn -157,8 -0,2 -158,0 -181,0 -                 -181,0 -170,7 -                 -170,7 -156,6 -                 -156,6

18 Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur -202,4 -2,0 -204,4 -173,4 -                 -173,4 -335,9 -                 -335,9 -345,5 -                 -345,5

19 Ministerie van Financiën 1.376,4 -35,0 1.341,5 1.407,6 -                 1.407,6 1.399,9 -                 1.399,9 1.404,6 -                 1.404,6

Totaal 127,3 0,0 127,3 162,6 0,0 162,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 2016 2017 2018

2015 2016 2017 2018

2015 2016 2017 2018
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Recapitulatiestaat Kapitaaldienst

Kapitaaldienst

Uitgaven

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

Hoofdstuk WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING

                                                                                          

10 Staatsorganen en overige algemene organen 1,6 0,2 1,8 1,6 0,0 1,6 1,6 0,0 1,6 1,6 0,0 1,6

11 Ministerie van Algemene zaken 4,1 1,7 5,8 4,1 0,0 4,1 4,1 0,0 4,1 4,1 0,0 4,1

12 Ministerie van Bestuurlijke Planning en Dienstverlening 5,7 5,5 11,2 5,7 0,0 5,7 5,7 0,0 5,7 5,7 0,0 5,7

13 Ministerie van Justitie 18,9 25,8 44,7 18,9 0,0 18,9 18,9 0,0 18,9 18,9 0,0 18,9

14 Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning 74,2 58,2 132,4 74,2 0,0 74,2 74,2 0,0 74,2 74,2 0,0 74,2

15 Ministerie van Economische Ontwikkeling 11,2 8,8 20,0 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2

16 Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport 40,4 19,7 60,1 34,1 0,0 34,1 30,1 0,0 30,1 30,1 0,0 30,1

17 Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn 16,0 0,2 16,3 16,0 0,0 16,0 16,0 0,0 16,0 16,0 0,0 16,0

18 Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur 135,5 11,7 147,2 167,2 0,0 167,2 4,5 0,0 4,5 4,5 0,0 4,5

19 Ministerie van Financiën 33,6 11,4 45,1 72,9 0,0 72,9 64,2 0,0 64,2 14,8 0,0 14,8

Totaal 341,3 143,2 484,4 394,9 0,0 394,9 219,6 0,0 219,6 170,1 0,0 170,1

                                                                                                                                                                                                      

Kapitaaldienst

Inkomsten

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

Hoofdstuk WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING

                                                                                          

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

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

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

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

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

15 Ministerie van Economische Ontwikkeling -              -                 -         -              -                 -         -              -                 -       -              -                 -       

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

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

18 Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur -              -                 -         -              -                 -         -              -                 -       -              -                 -       

19 Ministerie van Financiën 213,9          143,2              357,0     232,3          -                 232,3     219,6          -                 219,6    170,1          -                 170,1    

Totaal 213,9 143,2 357,0 232,3 0,0 232,3 219,6 0,0 219,6 170,1 0,0 170,1

                                                                                                                                                                                                      

Kapitaaldienst

Saldo

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

Hoofdstuk WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING

                                                                                          

10 Staatsorganen en overige algemene organen -1,6 -0,2 -1,8 -1,6 0,0 -1,6 -1,6 0,0 -1,6 -1,6 0,0 -1,6

11 Ministerie van Algemene zaken -4,1 -1,7 -5,8 -4,1 0,0 -4,1 -4,1 0,0 -4,1 -4,1 0,0 -4,1

12 Ministerie van Bestuurlijke Planning en Dienstverlening -5,7 -5,5 -11,2 -5,7 0,0 -5,7 -5,7 0,0 -5,7 -5,7 0,0 -5,7

13 Ministerie van Justitie -18,9 -25,8 -44,7 -18,9 0,0 -18,9 -18,9 0,0 -18,9 -18,9 0,0 -18,9

14 Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning -74,2 -58,2 -132,4 -74,2 0,0 -74,2 -74,2 0,0 -74,2 -74,2 0,0 -74,2

15 Ministerie van Economische Ontwikkeling -11,2 -8,8 -20,0 -0,2 0,0 -0,2 -0,2 0,0 -0,2 -0,2 0,0 -0,2

16 Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport -40,4 -19,7 -60,1 -34,1 0,0 -34,1 -30,1 0,0 -30,1 -30,1 0,0 -30,1

17 Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn -16,0 -0,2 -16,3 -16,0 0,0 -16,0 -16,0 0,0 -16,0 -16,0 0,0 -16,0

18 Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur -135,5 -11,7 -147,2 -167,2 0,0 -167,2 -4,5 0,0 -4,5 -4,5 0,0 -4,5

19 Ministerie van Financiën 180,2 131,7 312,0 159,4 0,0 159,4 155,4 0,0 155,4 155,4 0,0 155,4

Totaal -127,4 0,0 -127,4 -162,7 0,0 -162,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 0 200 0 0 -100 0 0 100 0 0 100

Tabel 18

2015 2016 2017 2018

2015 2016 2017 2018

2015 2016 2017 2018
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Recapitulatiestaat naar Economische Categorie 

Gewone-/Kapitaal-/Verdeeldienst

Uitgaven

                                        BEGROTING SUPPLETOIRE NOTA VAN 2de SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE NOTA VAN 2de SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE NOTA VAN 2de SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE NOTA VAN 2de SUPPLETOIRE TOTAAL

Categorie WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING

4200    Beloning van Personeel      440,5 4,4 0,0 0,0 444,9 437,9 0,0 0,0 0,0 437,9 444,0 0,0 0,0 0,0 444,0 453,9 0,0 0,0 0,0 453,9

4300    Verbruik Goederen en Diensten 208,9 13,3 0,0 0,0 222,2 208,9 0,0 0,0 0,0 208,9 209,0 0,0 0,0 0,0 209,0 209,0 0,0 0,0 0,0 209,0

4500    Afschrijving Vaste Activa   62,7 0,0 0,0 0,0 62,7 70,9 0,0 0,0 0,0 70,9 79,1 0,0 0,0 0,0 79,1 87,0 0,0 0,0 0,0 87,0

4550    Interest                    70,5 0,0 0,0 0,0 70,5 75,4 0,0 0,0 0,0 75,4 80,1 0,0 0,0 0,0 80,1 83,6 0,0 0,0 0,0 83,6

4600    Subsidies                   69,8 0,0 0,0 0,0 69,8 69,8 0,0 0,0 0,0 69,8 69,9 0,0 0,0 0,0 69,9 69,9 0,0 0,0 0,0 69,9

4650    Overdrachten                353,4 6,4 0,0 0,0 359,8 353,8 0,0 0,0 0,0 353,8 356,0 0,0 0,0 0,0 356,0 358,1 0,0 0,0 0,0 358,1

4700    Sociale Zekerheid           481,1 0,0 0,0 0,0 481,1 511,4 0,0 0,0 0,0 511,4 508,8 0,0 0,0 0,0 508,8 502,3 0,0 0,0 0,0 502,3

4750    Andere Uitgaven             27,4 57,6 0,0 0,0 85,0 3,6 0,0 0,0 0,0 3,6 9,6 0,0 0,0 0,0 9,6 32,4 0,0 0,0 0,0 32,4

4909    Verwerving Nonfinciele Activa 341,3 143,2 0,0 0,0 484,4 394,9 0,0 0,0 0,0 394,9 219,6 0,0 0,0 0,0 219,6 170,1 0,0 0,0 0,0 170,1

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

5100    Belastingen                 

5200    Sociale Voorzieningen

5300    Schenkingen & Subsidies     

5400    Andere Inkomsten            

5909    Non Financiele Activa       

5929    Financiering

Totaal 2.055,7 224,8 0,0 0,0 2.280,5 2.126,7 0,0 0,0 0,0 2.126,7 1.976,0 0,0 0,0 0,0 1.976,0 1.966,3 0,0 0,0 0,0 1.966,3

Gewone-/Kapitaal-/Verdeeldienst

Inkomsten

                                        BEGROTING SUPPLETOIRE NOTA VAN 2de SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE NOTA VAN 2de SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE NOTA VAN 2de SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE NOTA VAN 2de SUPPLETOIRE TOTAAL

Categorie WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING

4200    Beloning van Personeel      

4300    Verbruik Goederen en Diensten

4500    Afschrijving Vaste Activa   

4550    Interest                    

4600    Subsidies                   

4650    Overdrachten                

4700    Sociale Zekerheid           

4750    Andere Uitgaven             

4909    Verwerving Nonfinciele Activa

4929    Financiering

5100    Belastingen                 1.477,1 23,7 0,0 0,0 1.500,8 1.489,9 0,0 0,0 0,0 1.489,9 1.504,0 0,0 0,0 0,0 1.504,0 1.538,6 0,0 0,0 0,0 1.538,6

5200    Sociale Voorzieningen 4,9 0,6 0,0 0,0 5,5 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,1 0,0 0,0 0,0 5,1 5,2 0,0 0,0 0,0 5,2

5300    Schenkingen & Subsidies     18,6 0,0 0,0 0,0 18,6 18,6 0,0 0,0 0,0 18,6 18,6 0,0 0,0 0,0 18,6 18,6 0,0 0,0 0,0 18,6

5400    Andere Inkomsten            341,2 57,3 0,0 0,0 398,5 381,0 0,0 0,0 0,0 381,0 228,8 0,0 0,0 0,0 228,8 233,8 0,0 0,0 0,0 233,8

5909    Non Financiele Activa       62,7 0,0 0,0 0,0 62,7 70,9 0,0 0,0 0,0 70,9 79,1 0,0 0,0 0,0 79,1 87,0 0,0 0,0 0,0 87,0

5929    Financiering 151,1 143,2 0,0 0,0 294,3 161,4 0,0 0,0 0,0 161,4 140,4 0,0 0,0 0,0 140,4 83,1 0,0 0,0 0,0 83,1

Totaal 2.055,7 224,8 0,0 0,0 2.280,5 2.126,7 0,0 0,0 0,0 2.126,7 1.976,0 0,0 0,0 0,0 1.976,0 1.966,3 0,0 0,0 0,0 1.966,3

Gewone-/Kapitaal-/Verdeeldienst

Saldo

                                        BEGROTING SUPPLETOIRE NOTA VAN 2de SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE NOTA VAN 2de SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE NOTA VAN 2de SUPPLETOIRE TOTAAL BEGROTING SUPPLETOIRE NOTA VAN 2de SUPPLETOIRE TOTAAL

Categorie WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING WIJZIGING

4200    Beloning van Personeel      -440,5 -4,4 0,0 0,0 -444,9 -437,9 0,0 0,0 0,0 -437,9 -444,0 0,0 0,0 0,0 -444,0 -453,9 0,0 0,0 0,0 -453,9

4300    Verbruik Goederen en Diensten -208,9 -13,3 0,0 0,0 -222,2 -208,9 0,0 0,0 0,0 -208,9 -209,0 0,0 0,0 0,0 -209,0 -209,0 0,0 0,0 0,0 -209,0

4500    Afschrijving Vaste Activa   -62,7 0,0 0,0 0,0 -62,7 -70,9 0,0 0,0 0,0 -70,9 -79,1 0,0 0,0 0,0 -79,1 -87,0 0,0 0,0 0,0 -87,0

4550    Interest                    -70,5 0,0 0,0 0,0 -70,5 -75,4 0,0 0,0 0,0 -75,4 -80,1 0,0 0,0 0,0 -80,1 -83,6 0,0 0,0 0,0 -83,6

4600    Subsidies                   -69,8 0,0 0,0 0,0 -69,8 -69,8 0,0 0,0 0,0 -69,8 -69,9 0,0 0,0 0,0 -69,9 -69,9 0,0 0,0 0,0 -69,9

4650    Overdrachten                -353,4 -6,4 0,0 0,0 -359,8 -353,8 0,0 0,0 0,0 -353,8 -356,0 0,0 0,0 0,0 -356,0 -358,1 0,0 0,0 0,0 -358,1

4700    Sociale Zekerheid           -481,1 0,0 0,0 0,0 -481,1 -511,4 0,0 0,0 0,0 -511,4 -508,8 0,0 0,0 0,0 -508,8 -502,3 0,0 0,0 0,0 -502,3

4750    Andere Uitgaven             -27,4 -57,6 0,0 0,0 -85,0 -3,6 0,0 0,0 0,0 -3,6 -9,6 0,0 0,0 0,0 -9,6 -32,4 0,0 0,0 0,0 -32,4

4909    Verwerving Nonfinciele Activa -341,3 -143,2 0,0 0,0 -484,4 -394,9 0,0 0,0 0,0 -394,9 -219,6 0,0 0,0 0,0 -219,6 -170,1 0,0 0,0 0,0 -170,1

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

5100    Belastingen                 1.477,1 23,7 0,0 0,0 1.500,8 1.489,9 0,0 0,0 0,0 1.489,9 1.504,0 0,0 0,0 0,0 1.504,0 1.538,6 0,0 0,0 0,0 1.538,6

5200    Sociale Voorzieningen 4,9 0,6 0,0 0,0 5,5 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,1 0,0 0,0 0,0 5,1 5,2 0,0 0,0 0,0 5,2

5300    Schenkingen & Subsidies     18,6 0,0 0,0 0,0 18,6 18,6 0,0 0,0 0,0 18,6 18,6 0,0 0,0 0,0 18,6 18,6 0,0 0,0 0,0 18,6

5400    Andere Inkomsten            341,2 57,3 0,0 0,0 398,5 381,0 0,0 0,0 0,0 381,0 228,8 0,0 0,0 0,0 228,8 233,8 0,0 0,0 0,0 233,8

5909    Non Financiele Activa       62,7 0,0 0,0 0,0 62,7 70,9 0,0 0,0 0,0 70,9 79,1 0,0 0,0 0,0 79,1 87,0 0,0 0,0 0,0 87,0

5929    Financiering 151,1 143,2 0,0 0,0 294,3 161,4 0,0 0,0 0,0 161,4 140,4 0,0 0,0 0,0 140,4 83,1 0,0 0,0 0,0 83,1

Totaal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 2016 2017 2018

2015 2016 2017 2018

Tabel 19

2015 2016 2017 2018
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 Bijlage 

Tabel 1. Mutatie op Recapitulatie 
Omschrijving 2014 2015 2016 2017 2018 

Baten       

Saldo Gewone dienst - -127,4 -162,7 -  -  

Baten - -45,7 -162,7 - - 

Lasten - 81,6 0,0 - - 

        

Saldo Kapitaaldienst - 127,4 162,7 - - 

Baten - 270,5 162,7 - - 

Lasten - 143,2 0,0 - - 

        
Begrotingssaldo -  - - -  -  

Saldo      

 

 

 

Tabel 2. Recapitulatie Begroting 2015 inclusief suppletoire begrotingen 

 

Omschrijving 2015 2016 2017 2018 

Baten      

Saldo Gewone dienst - - - - 

Baten 1.796,1 1.731,8 1.756,4 1.796,2 

Lasten 1.796,0 1.731,8 1.756,4 1.796,2 

       

Saldo Kapitaaldienst - - - - 

Baten 484,4 395,0 219,6 170,1 

Lasten 484,5 395,0 219,6 170,1 

      

Begrotingssaldo - - - - 

Saldo     
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Tabel 3. Mutatie op Recapitulatie 
Omschrijving 2015 2016 2017 2018 

          

Saldo Gewone dienst exclusief 
interestlasten 

-127,4 -162,7 - - 

Investeringen en vermogensoverdrachten 143,2 0,0 - - 

Afschrijvingen 0,0 0,0 - - 

      

Primair saldo (+overschot/-tekort) -270,5 -162,7 - - 

      

Rentelasten 0,0 0,0 - - 

    - - 

Globaal saldo/ -270,5 -162,7 - - 

Financieringssaldo voor aflossingen 
(+overschot/-tekort) 

  - - 

      

Aflossing op opgenomen leningen 0,0 0,0 - - 

Ontrekking reservering  -127,4 -162,7 - - 

Terug te ontvangen aflossingen op 
uitgegeven leningen 

  - - 

      

Financieringsbehoefte 143,2 - - - 

          

 

 
 

Tabel 4. Economische grootheden 

 

 P2015 P2016 P2017 P2018 

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

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

Nominale rente op 5 jaar overheidsobligaties 3,5 3,5 3,5 3,5 
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Tabel 5. Mutatie op Gewone Dienst 
Omschrijving 2014 2015 2016 2017 2018 

       
Baten - -45,7 -162,7 - - 

Belastingopbrengsten - 23,7 - - - 

Niet-belastingopbrengsten - -69,5 -162,7 - - 

    - - 

Lasten - 81,6 - - - 

Beloning van personeel - 4,3 - - - 

Verbruik goederen en diensten - 13,3 - - - 

Afschrijving vaste activa - 0,0 - - - 

Interest - 0,0 - - - 

Subsidies - 0,0 - - - 

Overdrachten - 22,4 - - - 

Sociale zekerheid - 41,0 - - - 

Andere uitgaven - - - - - 

Reserveringen - 0,6 - - - 

        
Saldo  -127,4 -162,7 - - 

 

 

Tabel 6. Mutaties op de belastingopbrengsten 

 Omschrijving 2015 2016 2017 2018 

Directe belastingen 23,7   -   -   - 

Loon- en inkomstenbelasting   -   -   -   - 

Winstbelasting    -   -   -   - 

Deelnemingen/dividendbelasting 23,7   -   -   - 

     

Indirecte belastingen   -   -   -   - 

Omzetbelasting   -   -   -   - 

Invoerrechten   -   -   -   - 

Accijnzen   -   -   -   - 

Grondbelasting   -   -   -   - 

Motorrijtuigenbelasting   -   -   -   - 

Overige   -   -   -   - 

    -   -   -   - 

Totaal 23,7   -   -   - 
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Tabel 7. Belastingopbrengsten inclusief eerste Suppletoire begroting 
 Omschrijving B2015 B2016 B2017 B2018 

Directe belastingen 700,5 655,2 639,7 642,5 

Loon- en inkomstenbelasting 476,8 458,3 462,1 469,3 

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

Deelnemingen/dividendbelasting 53,7 30,0 15,0 5,0 
       

Indirecte belastingen 1.888,6 1.934,3 1.970,7 2.028,6 
Omzetbelasting 476,8 458,3 462,1 469,3 
Invoerrechten 170,0 166,9 162,6 168,2 
Accijnzen 30,0 30,0 15,0 5,0 
Onroerende Zaak Belasting 0,0 0,0 0,0 0,0 
Motorrijtuigenbelasting 800,3 834,7 864,2 896,1 
Overige 411,5 444,4 466,8 490,0 
       

Totaal 2.589,1 2.589,5 2.610,4 2.671,1 

 
Tabel 8. Niet-belastingopbrengsten 

 Omschrijving 2014 2015 2016 2017 2018 

Sociale Voorziening - 0,6 - - - 

Schenkingen en subsidies - - - - - 

Andere inkomsten - -70,1 - - - 

waarvan: Dividenden - 30,0 - - - 

Agio & and. Rente Inkomsten - - - - - 

Verhuur Opbrengsten - - - - - 

Terugvorderingen Onderwijs - - - - - 

Vergunningen teleccomunicatie - 27,3 - - - 

Cassinoheffing en speelvergunning - - - - - 

Andere Opbrengsten - - - - - 

Vrijval van reserves en  

 Voorzieningen 

- -127,4 -162,7 - - 

Totaal - -69,5 -162,7 - - 

 

Tabel 9. Mutatie op Kapitaal Dienst 
  2014 2015 2016 2017 2018 

Lasten - 143,2 0,0 - - 

Investeringen en 
vermogensoverdrachten - 

143,2 0,0 
- 

- 

Aflossing leningen o/g: - - - - - 

- binnenland - - - - - 

- buitenland - - - - - 

Kapitaalverstrekking 

overheidsbedrijven - 

- - 

- 

- 

       
Baten - 270,6 162,7 - - 

Vrijgekomen middelen uit 

afschrijvingen - 

0,0 0,0 

- 

- 

Financiering vanuit reserve - 127,4 162,7 - - 

Nieuwe financiering - 143,2  - - 
   

 

  

 

Saldo - 127,4 162,7 - - 
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Tabel 10. Beleidsdoelen Investeringen 
  

SNA code 
2015 2016 2017 2018 

Staatsorganen 
 

0,2 
    

Aanschaf dienstwagens in plaats van leasen t.b.v. 
Raad van Advies en Sociaal Economische Raad AN1131 0,2 

    

  

 

     

  

 

     

Ministerie Algemene Zaken 
 

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

Renovatie/ verbouwing Fort Amsterdam AN1121 0,9 
  

  

Optimalisatie LAN/WAN netwerk AN1179 0,4 

  

  

Aanschaf dienstwagens in plaats van leasen AN1131 0,4 
  

  

  
    

  

  
    

  

Ministerie van Bestuur, Planning en 

Dienstverlening 
 

5,5 0,0 0,0 0,0 
Financiering van zonnepanelen t.b.v. Nationaal 
Archief AN1122 0,2 

  
  

Finanaciering project Centraal Plan Bureau AN1179 1,0 
  

  
Aanschaf van digitale boekscanner, meubiliar  
t.b.v het ministerie AN1133 2,7 

  
  

Aanschaf dienstwagens in plaats van leasen en 

aanschaf van kantoorapparatuur t.b.v. het 
ministerie 

AN1131/ 
AN1133 1,6 

  
  

  
    

  

  
    

  

Ministerie van Justitie 
 

25,8 0,0 0,0 0,0 

Aanschaf van toezichtcamara's AN1133 6,2 
  

  
Extra middelen t.b.v. financiering van nieuwbouw 
en herinrichting (renovatie)+ gebouw gevangenis 
plannen van aanpak 

AN1121/ 
AN1133 2,1 

  
  

Financiering van nieuwbouw en herinrichting 
(renovatie)+ gebouw gevangenis plannen van 

aanpak +electronische toezicht 

AN1121/ 

AN1134 2,8 
  

  
Financiering van nieuwbouw (keuken) en 
herinrichting (renovatie)+ gebouw gevangenis  AN1121 1,7 

  
  

Nieuwbouw Justitiele Jeugd Inrichting Curacao AN1121 2,2 
  

  
Bouw nieuwe Politie garage, Ambulance en 
Brandweer AN1121 1,5 

  
  

Centrale meldkamer inrichten AN1121 5,0 
  

  
Nieuwbouw Zakito: Brandweer, 
ambulance,strongroom, TOD AN1121 1,0 

  
  

Aanschaf dienstwagens in plaats van leasen en 
aanschaf van kantoorapparatuur t.b.v. het 
ministerie 

AN1131/ 
AN1133 3,3 

  
  

  
    

  

  
    

  

Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke 
Planning 

 
58,2 0,0 0,0 0,0 

Financiering van wegeninfrastructuur (wegennet, 
bewegwijzering, openbaar verlichtingsarmatuur 
etc) AN1122 40,0 

  
  

Financiering renovatie Landhuis Parera AN1121 0,4 
  

  
Financiering van Werkzaamheden en aanschaf 
van materialen ten behoeve van gemalen bij 
rioleringen voor het gehele eiland 

AN1122 5,7 
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SNA code 

2015 2016 2017 2018 

Financiering van Werkzaamheden en aanschaf 
van materialen ten behoeve van rioleringen (klein 
hofje)  AN1122 8,2 

  
  

aanschaf van radar t.b.v. Meteorologische dienst AN1122 3,3 
  

  

Aanschaf dienstwagens in plaats van leasen AN1131 0,6 
  

  

Ministerie van Economische Ontwikkeling 
 

8,8 
  

  
Aanschaf van materiaal t.b.v. Maritiem Training 
Center AN 1123 5,4 

  
  

financiering van automatisering wega di number 
korsou AN1179 2,1 

  
  

Aanleg van stranden in Marie Pampoen 
(breakwaters, voorzieningen) AN1122 1,2 

  
  

Aanschaf dienstwagens in plaats van leasen AN1131 0,1 
  

  
  

    

  

  

    
  

Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur 
en Sport 

 
19,7 0,0 0,0 0,0 

Financiering van project One laptop/tablet per 
child  AN117 19,5 

  
  

Aanschaf dienstwagens in plaats van leasen AN1131 0,2 
  

  

  
    

  

  
    

  

Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en 
Welzijn 

 
0,2 0,0 0,0 0,0 

Aanschaf dienstwagens in plaats van leasen AN1131 0,2 
  

  

  
    

  

  
    

  

Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur 

 

11,7 0,0 0,0 0,0 

Bouwen en inrichting van Marine Research Centre AN1121 9,0 
  

  
Aankoop van Terein Sehos ten behoeve van 
Hospital Nobo Otrobanda 

AF4/ 
AN1173 2,7 

  
  

  
    

  

  
    

  

Ministerie van Financiën 
 

11,4 0,0 0,0 0,0 

Aanschaf Containerscanner   AN1122 8,0 
  

  
Aanschaf van nieuwe koelingsysteem voor 
Pietermaai 17 en verbouwing van het gebouw 
vanwege het installering van nieuwe duksystemen AN1133 1,8 

  
  

Aanschaf dienstwagens in plaats van leasen AN1131 1,6 
  

  

  
    

  

Totaal   143,2       

De bedragen in het blauw betreffen de nieuwe investeringsprojecten 
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Tabel 11. Bruto schuldpositie 

Omschrijving 2014 2015 2016 2017 2018 

        

Beginstand 1.730,0 2.059,7 2.354,0 2.495,7 2.615,4 

        

Mutatie t.o.v. (t-1) 329,7 294,3 141,8 119,7 68,5 

        

Eindstand 2.059,7 2.354,0 2.495,7 2.615,4 2.683,9 

            

 

 

 
Tabel 12. Financieringsruimte  

  2015 2016 2017 2018 

       

Rentelastnorm jaar t  113,4 115,7 118,1 120,6 
   

  

  
Rentelasten jaar t 70,5 75,4 80,1 83,6 
       
Financieringsruimte (in termen van rentelasten) 42,9 40,3 38 37,0 

    

 

  
Financieringsruimte 1.937,2 1.819,8 1.715,9 1.670,8 
    

 

  
Financiering (cumulatief) 624,0 765,7 885,4 953,9 

    

 
  

Deviatie (+ gunstig / - ongunstig) 1.313,2 1.054,1 830,5 716,9 
          

 
 

 

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

  2014 2015 2016 2017 2018 

Woningen  0,0 - - - 

Gebouwen             - 22,5 - - - 

Andere Bouwstructuren       - 61,3 - - - 

Kantoor Inrichting        - 1,5 - - - 

Kantoor Apparatuur        - 27,7 - - - 

Transportmiddelen         - 11,8 - - - 

Machines&andere Werktuigen    - 16,4 - - - 

Gecultiveerde Eigendommen     - 0,0 - - - 

Immateriële Vaste Activa  - 2,0 - - - 

Gronden & Terreinen        - 0,0 - - - 

Ondergrondse Eigendommen     - 0,0 - - - 

Totaal - 143,2 - - - 
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Tabel 14. Mutatie op Gewone dienst uitgaven per hoofdstuk 

Hoofdstuk 2014 2015 

   
Staatsorganen en overige algemene organen - 0,3 

Ministerie van Algemene Zaken - 0,2 

Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening - 1,9 

Ministerie van Justitie - 1,4 

Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning - 9,7 

Ministerie van Economische Ontwikkeling - 0,1 

Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en 

Sport 
- 7,1 

Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn - 0,2 

Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur - 2,0 

Ministerie van Financiën - 58,7 

     
Totaal  - 81,6 

 
 

Tabel 16. Mutaties op de Kapitaaldienst uitgaven per hoofdstuk 
Hoofdstuk 2014 2015 

   
Staatsorganen en overige algemene organen - 0,2 

Ministerie van Algemene Zaken - 1,7 

Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening - 5,5 

Ministerie van Justitie - 25,8 

Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning - 58,2 

Ministerie van Economische Ontwikkeling - 8,8 

Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport - 19,7 

Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn - 0,2 

Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur - 11,7 

Ministerie van Financiën - 11,4 

     
Totaal  - 143,2 

 




