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VOORWOORD
Samen met de Jaarrekening 2012 van het Land Curaçao ontvangt u hierbij het verslag over het afgelopen
dienstjaar ex artikel 18p respectievelijk 33 van de Landsverordening Comptabiliteitsvoorschriften Curaçao
2010. Conform artikel 33 lid 1 wordt dit verslag in een aparte nota onder de tot de jaarrekening behorende
stukken opgenomen.
Dit verslag bevat een uiteenzetting van de mate waarin en in hoeverre de beleidsvoornemens zoals
geformuleerd in de algemene beschouwing behorende bij de begroting van het dienstjaar 2012 zijn
gerealiseerd.
Bij de opmaak van de Jaarrekening 2012 is verdere aandacht aan het jaarverslag besteedt. In tegenstelling
tot het afgelopen jaar, zijn de Ministeries, vroegtijdig benaderd om hun bijdrage aan het jaarverslag te
leveren. Het betreft een groeiproces. In dit verband zijn de afgelopen jaren per ministerie beleidsvelden
geïdentificeerd en zijn de hoofdtaken van het ministerie daaraan opgehangen. Deze fungeren hier als
beleidsdoelstellingen. In 2012 is het project verantwoorde beleidsbegroting opgestart. Deze nieuwe manier
van begroten heeft zijn aanvang gevonden in de begroting voor het dienstjaar 2014. Dit is een ingrijpend
groeiproces en zal daarom in fasen geïmplementeerd worden. De verantwoorde beleidsbegroting is een
belangrijk instrument in het beheersen van de overheidsfinanciën, daar het de efficiënte allocatie van de
schaarse algemene middelen bevordert, onder andere door een scherpere prioriteitenstelling. Het schept
namelijk duidelijkheid in het beleid c.q. de beleidsprioriteiten en de bestedingen c.q. inspanningen op de
afzonderlijke terreinen c.q producten.

Ministerie van Financiën
Augustus 2013
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11. Ministerie van Algemene Zaken
Tot het Ministerie van Algemene Zaken behoren de volgende organisatorische eenheden:
Minister van Algemene Zaken
Kabinet Minister van Algemene Zaken
Secretariaat Raad van Ministers
Beleidscoördinatie
Kabinet Gevolmachtigde Minister
Secretaris Generaal Algemene Zaken
Ministeriële Staf
Directie Buitenlandse Betrekkingen (Beleidsorganisatie Algemene Zaken)
Directie Communicatie en Voorlichting
Wetgeving en Juridische Zaken
Constitutionele Zaken en Koninkrijksrelaties
Huurcommissie
Overige Uitgaven Algemeen Bestuur
Plan Nashonal pa Desaroyá Bario
Vrijwilligers Korps Curaçao
Veiligheidsdienst Curaçao

Missie
Het Ministerie van Algemene Zaken draagt zorg voor de kwaliteit van de rechtstaat, optimale interne– en
externe communicatie, duurzame koninkrijksrelaties en buitenlandse betrekkingen, en versterking van de
nationale identiteit.
Het ministerie wil dit realiseren door:
Het bevorderen van synergie tussen de ministeries
De uitwisseling van informatie binnen de overheid en naar buiten toe optimaal te verzorgen;
Realisatie van de kwaliteit van de rechtstaat door goede regelgeving en hoogwaardige advisering;
Naleven van gemaakte afspraken, actief lobbyen en deelname aan internationale
overlegactiviteiten;
Vertegenwoordigen van het Land Curaçao binnen het Koninkrijk, regionaal en internationaal.
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De belangrijkste beleidsvelden en daaronder ressorterende hoofdtaken van het Ministerie van Algemene
Zaken zijn:
01 Bestuursorganen
03 Algemeen beheer algemene zaken
Bevorderen van het algemeen beleid
de zorg voor het algemeen regeringsbeleid;
de zorg voor de algemene voorlichting, waaronder het communicatiebeleid en de openbaarheid
van bestuur;
de zorg voor de wet- en regelgeving;
de coördinatie van aangelegenheden die meer dan één Ministerie raken.

Vertegenwoordiging in het buitenland
de zorg voor internationale en regionale zaken;
de zorg voor Koninkrijkszaken;
Vertegenwoordiging in Nederland.
07 Overige Algemene Zaken
Formatie
De bezetting van het Ministerie van Algemene Zaken was, conform de salarisadministratie per 31 december
2012 per organisatie onderdeel als volgt:
Organisatie onderdeel

Formatie per 31

Fte’s conform

december 2012

businessplan

Kabinet Minister

4,0

3,0

Secretariaat Raad van Ministers

5,0

5,0

Beleidscoördinatie

1,0

3,0

Kabinet Gevolmachtigde Minister

3,0

4,0

17,0

17,0

Secretaris Generaal

1,0

1,0

Ministeriële staf

7,0

6,5

13,0

19,0

Sector Directeur Buitenlandse Betrekkingen

1,0

1,0

Sector Directeur Algemene zaken

1,0

1,0

UO Communicatie en Voorlichting

8,0

14,0

UO Wetgeving en Juridische Zaken

29,0

40,0

0,0

3,0

42,0

35,0

3,0

-5,0

135,0

147,5

Kabinet Gevolmachtigde Minister (NL. aanstelling)

Buitenlandse Betrekkingen

UO Natievorming en Koninkrijksrelaties
VDC
Algemeen
Totaal
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De Ministerie van Algemene Zaken heeft in 2012 getracht om met bovenstaande bezetting haar doelen te
bereiken, met de volgende financiële middelen, welke in de begroting waren gereserveerd:
Werkelijke uitgaven en Inkomsten Gewone en Kapitaaldienst – economische categorie
Hieronder
wordt het gevoerd beleid cijfermatig nader per economische categorie toegelicht.
Land Curaçao
Jaarverslag 2012
Uitgaven
Economische Categorie
11 Ministerie van Algemene Zaken
4200
4400
4500
4550
4600
4700
4650
4750
4909
5100
5200
5300
5400
5300

Beloning van Personeel
Verbruik van Goederen & Dienst
Afschrijving Vaste Activa
Interest
Subsidies
Sociale Zekerheid
Overdrachten
Andere Uitgaven
Verwerving Nonfinanciele Act
Belastingen
Sociale Voorzieningen
Schenkingen & Subsidies
Andere Inkomsten
Schenkingen & Subsidies

Rekening

Inkomsten

Begroting (BO) Begroting (BA)

43.351.692
15.842.544
8.498.179
1.324.860

38.568.205
21.352.700
10.438.705
576.800

44.773.338
18.163.229
9.391.312
576.800

1.442.594
15.027.379
416.935

409.300
5.680.700
110.000

1.815.457
13.078.100
524.240

799.201

Rekening

Begroting (BO) Begroting (BA)

4.440.802

313.200

439.800

4.440.802

105.900
207.300

105.900
333.900

1.224.200

Werkelijke uitgaven en Inkomsten Gewone en Kapitaaldienst – hoofdfunctie
Hieronder wordt het gevoerd beleid cijfermatig nader per functie toegelicht.
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Uitgaven
Ministerie - Functie
11 Ministerie van Algemene Zaken
01 Bestuursorganen
4200 Beloning van Personeel
4400 Verbruik van Goederen & Dienst
4700 Sociale Zekerheid
5200 Sociale Voorzieningen
03 Algemeen beheer Algemene Zaken
4200 Beloning van Personeel
4400 Verbruik van Goederen & Dienst
4500 Afschrijving Vaste Activa
4550 Interest
4600 Subsidies
4700 Sociale Zekerheid
4650 Overdrachten
4750 Andere Uitgaven
4909 Verwerving Nonfinanciele Act
5100 Belastingen
5200 Sociale Voorzieningen
5300 Schenkingen & Subsidies
5400 Andere Inkomsten
07 Overige Algemene Zaken
4200 Beloning van Personeel
4400 Verbruik van Goederen & Dienst
4500 Afschrijving Vaste Activa
4550 Interest
4600 Subsidies
4700 Sociale Zekerheid
4650 Overdrachten
4750 Andere Uitgaven
4909 Verwerving Nonfinanciele Act
5100 Belastingen
5200 Sociale Voorzieningen
5300 Schenkingen & Subsidies
5400 Andere Inkomsten

Inkomsten

Rekening
Begroting (BO) Begroting (BA)
43.351.692
38.568.205
44.773.338
1.069.381
702.200
1.355.086
212.136
218.300
217.900
861.409
483.900
1.137.186
-4.164
24.963.003
14.336.371
7.391.981
1.201.125

24.747.705
16.395.600
7.874.905
276.400

27.277.746
16.322.100
7.849.849
276.400

1.042.594
189.796
1.935

9.300
81.500
110.000

1.415.457
81.500
108.240

799.201

Rekening
Begroting (BO) Begroting (BA)
4.440.802
313.200
439.800
0
0
0

4.440.802

105.900

235.900

105.900
207.300

105.900
130.000
203.900

207.300

203.900

1.224.200

17.319.308
1.294.037
244.789
123.735

13.118.300
4.738.800
2.079.900
300.400

16.140.506
1.623.229
404.277
300.400

400.000
14.841.747
415.000

400.000
5.599.200

400.000
12.996.600
416.000

4.440.802
0
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Functie 01. Bestuursorganen
Deze functie heeft betrekking op de personele en materiële lasten ten behoeve van de Minister van
Algemene Zaken. Hieronder vallen de beleidsmatige uitgaven ten behoeve van rampenbestrijding die
centraal in deze functie zijn samengebracht. De Minister van Algemene Zaken is voorzitter van het
rampenteam.
Er is in 2012 deelgenomen aan internationale bijeenkomsten in het kader van verdere training en
kennisuitwisseling om het optimaal functioneren van de rampenstaf te kunnen waarborgen.
Functie 03. Algemeen beheer Algemene Zaken
Deze functie kent de hiernavolgende zorggebieden:
Zorg voor het algemeen regeringsbeleid van het Land
Coördinatie van aangelegenheden die meer dan één Ministerie raken.
Onder de functie Algemeen Beheer vallen het Kabinet van de Minister van Algemene Zaken, het
Secretariaat Raad van Ministers, de Beleidscoördinatie, de Secretaris Generaal Algemene Zaken, de
Ministeriële Staf, Veiligheidsdienst Curaçao en de Directie Buitenlandse Betrekkingen (Beleidsorganisatie
Algemene Zaken).
Het Kabinet van de Minister biedt operationele ondersteuning en adviesactiviteiten aan de Minister van
Algemene Zaken. Naast de vaste ondersteunende medewerkers kan de minister extern advies inwinnen op
specifieke terreinen.
Het Secretariaat van de Raad van Ministers ondersteunt de Raad bij het voorbereiden en organiseren van
de vergaderingen van de Raad en het voorbereiden en documenteren van de besluitvorming door de Raad.
Er wordt gewerkt aan het voortdurend optimaliseren van de werkprocedures en werkprocessen.
De Beleidscoördinatie vervult een centrale coördinerende rol ten behoeve van de beleidsdirecties van alle
ministeries. Vanuit deze functie worden de strategische lijnen van het beleid bewaakt en wordt de voortgang
gemeten. Daarvoor worden indicatoren en methodieken ontwikkeld om de vooruitgang op de strategische
beleidsdoelstellingen te kunnen monitoren en de realisering ervan effectief te kunnen aansturen.
Zorg voor internationale en regionale zaken
De Directie Buitenlandse Betrekkingen (Beleidsorganisatie Algemene Zaken) is qua huisvesting medio
2012 teruggekeerd naar Fort Amsterdam. De directie heeft na de schade door orkaan Tomas tijdelijk een
ander onderkomen moeten zoeken vanwege de schade veroorzaakt door de aanhoudende regen en de
bouwvallige staat van de noordvleugel in Fort Amsterdam als gevolg van het langdurige achterstallig
onderhoud. De complete technische en functionele (her)inrichting van de benedenverdieping is medio 2012
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afgerond waarna de directie kon terugkeren naar Fort Amsterdam. De renovatie van de bovenverdiepingen
is gestopt in verband met de aanwijzing door de Rijksministerraad.
De Directie Buitenlandse betrekkingen is in juni 2011 een inhoudelijke en organisatorische reorganisatie
ingegaan.
Deze in 2011 en 2012 aangevangen inhoudelijke en organisatorische reorganisatie en de herijking van het
beleid, nu ook op personeelstechnisch gebied, heeft met de benoeming van de nieuwe Directeur per
september 2012 een nieuwe wending genomen en zal derhalve in 2013 worden voortgezet.
Wat de vertegenwoordiging van Curaçao op diplomatieke posten van het Koninkrijk betreft is t.a.v. de regio
gewerkt aan een herijking om tegemoet te komen aan de beleidsdoelstellingen om tot nauwere banden en
samenwerking met de regio te komen. Ook wordt plaatsing buiten de regio niet uitgesloten, met name in het
kader van de belangenbehartiging onder het chapeau "landen en gebieden overzee".
De vertegenwoordiging van Curaçao op diplomatieke posten van het Koninkrijk in de regio is deels herijkt in
die zin dat de posten die voor Curaçao van belang zijn geherdefinieerd zijn maar de daadwerkelijke
plaatsing heeft nog niet plaats gevonden. Voor wat betreft behartiging “landen en gebieden overzee” is
thans voorzien in een plaatselijke werkgroep die aandacht aan deze kwestie besteedt.
In het kader van de buitenlandse belangenbehartiging is in overleg met Nederland onder meer aandacht
geschonken aan publieke en economische diplomatie, waarbij de economische belangen van Curaçao een
prominente rol spelen in de diplomatieke betrekkingen. In 2012 is het proces dat moet leiden tot de
plaatsing van vertegenwoordigers op de Koninkrijksposten op gang gekomen. Het regionale netwerk zal
bestaan uit een combinatie van eigen medewerkers die op de posten worden geplaatst, maar ook uit
vertegenwoordigers die namens Curaçao en vanuit hun reeds bestaande netwerken de buitenlandse
belangen van Curaçao zullen behartigen. Voorstellen hiertoe zijn onderwerp van overleg met het ministerie
van Buitenlandse Zaken, maar hebben in 2012 nog niet geleid tot overeenstemming en concrete plaatsing.
Op het vlak van de regionale en internationale organisaties is in 2012 aandacht geschonken aan het
faciliteren en vormgeven van het lidmaatschap van het Land Curaçao bij de onderscheiden organisaties,
hierbij nadrukkelijk met het onderhouden van de politieke netwerken zowel op bi-lateraal als regionaal
niveau in gedachten.
PAHO (Pan American Health Organization), ECLAC (Economic Commission for Latin America and the
Caribbean), Caricom (Caribbean Community) en VN zijn organisaties waar in 2012 tijd in is geïnvesteerd en
actief in is geparticipeerd waardoor als geassocieerd lid toegetreden kon worden bij PAHO en ECLAC. De
banden met de VN zijn in 2012 ook aangehaald waarbij met een onderzoek is begonnen naar de
meerwaarde voor Curaçao van diverse Commissies van de VN.
Voor wat betreft de internationale verdragen en juridische aangelegenheden waren de prioriteiten:
afhandeling van alle verdragen die voor de Nederlandse Antillen golden en die nu naar Curaçao zijn
overgeheveld, advisering en coördinatie van het Curaçaose verdragstraject, mensenrechtenrapportages, de
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introductie van een Mensenrechten Instituut, jaarlijkse verdragenoverleg met de Koninkrijkspartners en
BOBB-overleg (beleidsoverleg buitenlandse betrekkingen) op Koninkrijksniveau.
In 2012 is verder doorgegaan met de advisering en coördinatie van het verdragstraject, mensenrechten
rapportages (o.m. CERD, CRC, HR-report van de VS), jaarlijks verdragenoverleg met de
Koninkrijkspartners en BOBB-overleg. Middels informatie uitwisselingen via mail maar ook persoonlijk is de
weg naar een Curaçaos mensen-rechten instituut verder voorbereid.
Gezien de harmonisatie en de daarmee gepaard gaande mandatering van visumverstrekking aan de
Koninkrijksambassades is het belangrijk om een goed evenwicht te bewerkstelligen tussen de economische
belangen van Curaçao en de veiligheid van het Koninkrijk. De evaluatie van het visumbeleid zal inhouden
de voortzetting van de werkprocedures door de Koninkrijksambassades, voor wat betreft afgifte van het
Caribische visum. De resultaten worden gebruikt voor de verdere verfijning en op maat snijden van de
instructies in het Handboek Visumverstrekking.
Ook in 2012 is de jaarlijkse visumconferentie gehouden waarbij het visumbeleid geëvalueerd is.
De belangrijkste werkzaamheden op protocollair gebied betroffen:
Het werken in een nieuwe opzet van de protocoltaken n.a.v. de overname van de
binnenlandse en koninkrijksprotocol taken van de voormalige RVD. Hierin was in het
Businessplan van het ministerie niet voorzien, maar samen met C&V is voorzien in de
uitvoering. .
De coördinatie van, en bijstand bij, bezoeken aan ons land van zowel Koninklijke
delegaties,

Nederlandse

en

buitenlandse

dignitarissen

en

hoog

ambtelijke

functionarissen, alsook aan eigen bewindslieden in geval van buitenlandse
werkbezoeken;
Ondersteuning in de vorm van bemiddeling, advisering en voorlichting bij uiteenlopende
evenementen;
De dienstverlening ten gevolge van de implementatie van de verdragen die betrekking
hebben op het diplomatieke en consulaire verkeer.

Zorg voor de algemene voorlichting, waaronder het communicatiebeleid en de openbaarheid van
bestuur
De zorg om communicatie en voorlichting viel oorspronkelijk onder de sector Algemene Zaken, maar is
omgevormd in een Directie Communicatie & Voorlichting.
Dit bracht ten opzichte van 2011 een aantal wijzigingen:
1.

Speerpunten en prioriteiten waarbij communicatie van immens belang is. Het betrof bijvoorbeeld:

a.

het “Plan Nashonal pa Desaroyá Bario”. Dat vroeg om grote inzet van communicatieve middelen
vanuit verschillende ministeries en sectoren.

b.

Ook intern is verhoging van het imago van de overheid essentieel. De informatie over de
veranderingen van de nieuwe overheidsorganisatie heeft ondanks de verschillende SEI B-23
projecten nog niet of niet compleet plaatsgevonden. Deze exercities werden in 2012 voortgezet.
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Bij de externe stakeholders en de bevolking bestaat er grote behoefte aan communicatie t.a.v. het
overheidsbeleid, haar diensten en producten. Aspecten, zoals onder meer het verbeteren van het
overheidsimago, moeten centraal aan bod komen. Het aanwenden en voor het merendeel
actualiseren en kwalitatief inhoudelijk verbeteren van het schriftelijke communicatie materiaal, heeft
in 2012 de nodige kosten met zich meegebracht.

3.

In het kader van zo efficiënt mogelijk functioneren en waar mogelijk bezuinigingen, werkte de
Directie C&V in 2012 ook aan het veranderen van de soort communicatiemiddelen die voor
overheidscommunicatie worden aangewend. Er werden onder meer specifieke strategieën
uitgewerkt voor digitale, multimedia en interactieve communicatie. Die veranderingen zijn deels in
2012 doorgevoerd, maar behoeven structurele aandacht en vergen een gedegen planning,
opleiding en verandering van mind set.

Natievorming
In juli 2012 werd Natievorming als taak overgeheveld van het organisatieonderdeel Constitutionele Zaken
en Koninkrijksrelaties naar C&V. In 2012 is de eerste aanzet gemaakt voor een planmatige benadering van
Natievorming en zijn er mogelijke projecten geïdentificeerd.
Zorg voor de wet- en regelgeving
Wetgeving en Juridische Zaken heeft een centrale juridische adviseringsfunctie betreffende uiteenlopende
dossiers en neemt deel in diverse commissies/werkgroepen en projectorganisaties.
Het aandachtsgebied kan worden opgedeeld in zes gebieden, te weten:
publiekrecht
civielrecht
wetgeving
rechtszaken
bezwaarschriften
vergunningen

Het afgelopen begrotingsjaar heeft de organisatie veel aandacht gegeven aan het operationaliseren en het
bijeenbrengen qua werkprocedures en cultuur van de voorheen gescheiden afdelingen AJZ (eiland) en
DWJZ (Land Nederlandse Antillen).
In april 2012 heeft de verhuizing van het voormalige Afdeling Juridische Zaken (AJZ) naar Fort Amsterdam
plaatsgevonden. Sindsdien zijn de voornoemde organisaties zowel fysiek als organisatorisch met elkaar
verbonden. In het kader van de reorganisatie is WJZ in 2012 in drie afdelingen opgesplitst, zijnde afdeling
Wetgeving A, afdeling Wetgeving B en afdeling Civiel recht.
Zorg voor Constitutionele Zaken en Koninkrijkszaken
De organisatie Constitutionele Zaken en Koninkrijksrelaties houdt zich bezig met aangelegenheden op het
gebied van de relaties binnen het Koninkrijk en constitutionele zaken zoals de Staatsregeling.
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Qua Konkrijksrelaties was er onder meer aandacht voor de voorbereiding in de werkgroepen van de
jaarlijkse Koninkrijksconferentie, en het ontwikkelen van een visie op het Koninkrijk. Tevens is er aandacht
besteed aan de samenwerking met Aruba en Sint Maarten op grond van de Verklaring van Arikok.
Vertegenwoordiging in Nederland
Deze functie betreft de lasten van het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister in Den Haag. Inhoudelijk
werd er in 2012 een start gemaakt met de heroriëntatie van taken om het Curaçaohuis meer te ontwikkelen
tot een centraal punt voor Curaçaose organisaties in Nederland en een portaal naar Curaçao voor zowel
Curaçaose studenten, remigranten, investeerders als toeristen. Daartoe is in 2012 een nulmeting verricht.
Het voornemen was om vanuit de Kapitaaldienst middelen aan te wenden voor het vele achterstallig
onderhoud aan de panden die deel uitmaken van het Kabinet. Uiteindelijk is voornoemde voornemen in
2012 niet gerealiseerd.
Functie 07. Overige Algemene Zaken
Verder is aandacht besteedt aan de volgende aandachtsgebieden:
Plan Nashonal pa Desaroyá Bario
Het programmabureau Plan Nashonal pa Desaroyá Bario ressorteert sinds juni 2011 onder het Ministerie
van Algemene Zaken.
De financiering van de operationele kosten van dit programmabureau werden uit de bestaande middelen
budget neutraal bijeengebracht door het ministerie van AZ en bijdragen van andere ministeries, in de vorm
van financiële middelen en/of (parttime) medewerkers.
In 2012 is een begin gemaakt met de uitvoering en een uitvoeringsstructuur voor de eerste 20 wijkplannen
en werd gewerkt aan een betere opzet van het programmabureau en sterkere samenwerking met andere
organisaties die in de wijken actief zijn. Er is een intensief traject afgerond in het kader van bewustwording
rond energieverbruik in de wijken. De voorgenomen oprichting van de Fondo di Bario, die externe fondsen
zou beheren voor projecten in het kader van Plan Nashonal pa Desaroyá Bario, was niet gerealiseerd.
Energiezaken
De Minister van Algemene Zaken was belast met de portefeuille Energiezaken. Bureau Telecommunicatie
en Post (die operationeel valt onder het Ministerie Economische Ontwikkeling) vervult taken ten behoeve
van regulering in de energiesector en dient hiervoor te worden gecompenseerd. Vanuit de begroting van AZ
heeft geen compensatie plaatsgevonden. In het jaar 2012 was het energiebeleid, opgesteld door BTP,
aangenomen en is tevens besluit genomen tot verlaging van de invoerrechten op ‘groene’ produkten (o.a.
elektrische auto’s).
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12. Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD)
Tot het Ministerie van BPD behoren de volgende organisatorische eenheden:
Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening
Kabinet Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening
Secretaris Generaal Bestuur, Planning en Dienstverlening
Ministeriële Staf
Beleidsunit HR OO IT
Beleidsorganisatie Bestuur, Planning en Dienstverlening
UO Publieke Zaken
UO Vergunningloket
UO Nationaal Archief
Shared Service Organisatie
Pensioenen
Centraal Bureau voor Statistiek
Erediensten
Fonds Ziektekosten OverheidsGepensioneerde (FZOG)

Missie
Het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening heeft een leidende rol in het realiseren en
waarborgen van goed functionerend openbaar bestuur. Daartoe ontwikkelt en onderhoudt het ministerie een
strategisch, integraal lange termijn Masterplan waarmee een duurzame ontwikkeling van het land beoogd
wordt. Het ministerie geeft vorm aan informatievoorziening en besteedt speciale aandacht aan
informatietechnologie als facilitator van een duurzame ontwikkeling.
Het ministerie versterkt dit verder door te waarborgen dat het Land ten behoeve van de gemeenschap, op
objectieve basis statistische informatie produceert die voldoet aan internationale standaarden.
Op het gebied van efficiëntie en effectiviteit in het hele ambtelijk apparaat heeft dit ministerie een
coördinerende rol tussen de ministeries. Het ministerie ontwikkelt een modern informatiebeleid voor het
apparaat, teneinde het verlenen van administratieve en ondersteunende taken om de algehele
dienstverlening te bevorderen.
Het openbaar bestuur is voor de burger het meest zichtbaar, waar de overheid een loketfunctie vervult. Het
ministerie heeft daarom een actieve rol in het verhogen van dienstverlening door centralisatie van die
loketfunctie voor een aantal gebieden.
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Formatie
Organisatie onderdeel

31 december 2012

Fte’s cfm
businessplan

Kabinet Minister

2,0

3,0

Secretaris Generaal

1,0

1,0

Ministeriële staf

16,0

16,5

Beleidsunit HR OO IT

32,0

36,0

1,0

1,0

16,0

23,0

1,0

1,0

UO Publieke Zaken

47,0

60,0

UO Vergunningenloket

10,0

22,0

UO Nationaal Archief

15,0

20,0

1,0

2,0

SSO:Financiële administratie

49,0

32,0

SSO:Personeelsadministratie

29,0

23,0

SSO:IT Helpdesk

20,0

15,0

SSO:Facilitair bedrijf

182,0

169,0

SSO:Centrale inkoop

7,0

18,0

48,0

28,0

0,0

-10,0

CBS

25,0

33,0

Geestelijke zorg

29,0

34,0

8,0

-14,0

539,0

513,5

Beleidsdirecteur
Beleidsorganisatie
Directeur Sector Publieke Dienstverlening

Hoofd Shared Service Organisatie

SSO:Document Management
SSO: pool

Algemeen
Totaal

Werkelijke uitgaven en Inkomsten Gewone en Kapitaaldienst – economische categorie
Hieronder wordt het gevoerd beleid cijfermatig nader per economische categorie toegelicht.
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Uitgaven

Inkomsten

Economische Categorie

Rekening

12 Ministerie van Bestuur Planning en Dienstverlening

266.500.532
89.475.197
22.450.686
1.298.935

186.133.897
44.784.100
26.456.280
907.000

237.805.424
57.059.844
23.849.800
907.000

1.344.328
150.951.903
22.338

717.800
111.072.700
14.500

1.457.830
152.823.572
14.268

549.570
407.575

2.181.517

1.693.110

4200
4400
4500
4550
4600
4700
4650
4750
4909
4950
5100
5200
5300
5400

Beloning van Personeel
Verbruik van Goederen & Dienst
Afschrijving Vaste Activa
Interest
Subsidies
Sociale Zekerheid
Overdrachten
Andere Uitgaven
Verwerving Nonfinanciele Act
Financiering (Uitgaven)
Belastingen
Sociale Voorzieningen
Schenkingen & Subsidies
Andere Inkomsten

Begroting (BO) Begroting (BA)

Rekening
7.349.155

7.349.155

Begroting (BO) Begroting (BA)
0

5.500.000

5.500.000
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Werkelijke uitgaven en Inkomsten Gewone en Kapitaaldienst – hoofdfunctie
Hieronder wordt het gevoerd beleid cijfermatig nader per functie toegelicht.
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Uitgaven

Inkomsten

Ministerie - Functie

Rekening

12 Ministerie van Bestuur Planning en Dienstverlening

266.500.532
1.283.126
195.391
1.092.863
-5.128
60.865.406
36.722.981
20.835.564
978.222

186.133.897
443.800
218.300
225.500

237.805.424
1.414.973
218.800
1.196.173

7.349.155
0

0
0

5.500.000
0

68.402.597
40.576.900
24.304.880
607.000

63.534.786
38.520.200
21.242.378
607.000

6.295.765

0

5.500.000

1.344.328
4.828
22.338

717.800

1.457.830

14.500

14.268

549.570
407.575

2.181.517

1.693.110

164.587.302
47.366.144
117.221.158
3.045.768
2.204.750
520.305
320.713

106.968.800
1.146.100
105.822.700
3.559.000
2.766.700
492.300
300.000

130.663.140
11.996.844
118.666.296
3.433.817
2.611.400
522.417
300.000

6.295.765
0

0

5.500.000
0

0

0

0

36.718.930
2.985.931
1.954

6.759.700
76.100
1.433.600

38.758.708
3.712.600
888.832

1.053.390

0

0

33.731.045

5.250.000

34.157.276

01 Bestuursorganen
4200 Beloning van Personeel
4400 Verbruik van Goederen & Dienst
4700 Sociale Zekerheid
04 Alg.beh.Best., Plann. Dnstverl
4200 Beloning van Personeel
4400 Verbruik van Goederen & Dienst
4500 Afschrijving Vaste Activa
4550 Interest
4600 Subsidies
4700 Sociale Zekerheid
4650 Overdrachten
4750 Andere Uitgaven
4909 Verwerving Nonfinanciele Act
4950 Financiering (Uitgaven)
5100 Belastingen
5200 Sociale Voorzieningen
5300 Schenkingen & Subsidies
5400 Andere Inkomsten
05 Wachtgelden en pensioenen
4200 Beloning van Personeel
4700 Sociale Zekerheid
06 Statistiek
4200 Beloning van Personeel
4400 Verbruik van Goederen & Dienst
4500 Afschrijving Vaste Activa
4909 Verwerving Nonfinanciele Act
08 Ov.Bestuur, Plann. Dnstverl.
4200 Beloning van Personeel
4400 Verbruik van Goederen & Dienst
4500 Afschrijving Vaste Activa
4550 Interest
4600 Subsidies
4700 Sociale Zekerheid
4650 Overdrachten
4750 Andere Uitgaven
5100 Belastingen
5200 Sociale Voorzieningen
5300 Schenkingen & Subsidies
5400 Andere Inkomsten

Begroting (BO) Begroting (BA)

Rekening

Begroting (BO) Begroting (BA)

1.053.390

De belangrijkste beleidsvelden en daaronder ressorterende hoofdtaken van het ministerie zijn:
01Bestuursorganen
04 Algemeen Beheer, Bestuur, Planning en Dienstverlening
Statuut en democratie
de zorg voor het binnenlands bestuur
de zorg voor de kwaliteit van het bestuur, planning en dienstverlening
Personele, Innovatieve- en Informatiebeleid Openbare sector
de zorg voor de juridische en beleidskaders betreffende personeels-, ICT-beleid en de organisatie
ontwikkeling bij de Landsoverheid
Dienstverlenende Overheid
de zorg voor de publieke zaken
de zorg voor vergunningen
Nationaal Archief

Land Curaçao
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de zorg voor de nationale archieven
Shared Service Organisatie
05 Wachtgelden en Pensioenen
Zorg voor pensioenen
06 Statistiek
Centraal Bureau voor Statistiek
08 Overige Bestuur Planning en Dienstverlening
de zorg voor Geestelijken
de zorg voor gepensioneerden

Functie 04 Algemeen beheer Bestuur, Planning en Dienstverlening
In het jaar 2012 is de nadruk gelegd op de verbetering van de externe dienstverlening door voorbereidingen
te treffen voor de implementatie van het “Vergunningenloket”. Daarnaast zijn diverse grote projecten
opgestart op het gebied van personeel- en organisatieontwikkeling waaronder het ontwikkelen van een
beoordeling- en ontwikkelsysteem. Tevens is een korte terugblik genomen om de knelpunten in het
functioneren van het ministerie BPD in kaart te brengen en de prioriteiten bij te stellen.
Zorg voor het binnenlands bestuur en de kwaliteit van het bestuur, planning en dienstverlening
In juli 2012 is het plan van aanpak voor het Masterplan goedgekeurd. Er zijn voorbereidingen getroffen om
in samenwerking met het ministerie van Economische Ontwikkeling en Algemene Zaken de taken en
verantwoordelijkheden per ministerie te identificeren. Dit ten behoeve van het ontwikkelen en onderhouden
van een lange termijn Masterplan met een breed maatschappelijk draagvlak.
Om een overheidsorganisatie dat meer op dienstverlening is gericht te ontwikkelen, zijn binnen deze sector
voorbereidingen getroffen om een ministeriebreed programma op te zetten. De algemene
verantwoordelijkheid voor de kwaliteitbevordering van de dienstverlening binnen de overheid wordt
gedragen door het onderhavige ministerie, terwijl de andere ministeries de vakinhoudelijke
verantwoordelijkheid op hun gebied van dienstverlening dragen. Binnen de sector heeft de visie
ontwikkeling, coördinatie van de activiteiten met de andere ministeries en de continue bewaking van de
kwaliteit plaatsgevonden. In dit kader zijn o.a. de strategische, tactische en operationele IT-taken per
organisatieonderdeel in kaart gebracht ten behoeve van het ontwikkelen van een overheidsbreed
informatiebeleid en informatiebeheer.
Zorg voor het personeelsbeleid
Begin 2012 was er sprake van een absolute externe vacaturestop. Eind oktober 2012 werd het
instroombeleid versoepeld. In het nieuwe instroombeleid zijn de kritische functies, minimale bezetting,
urgente situaties en de procedures voor werving en selectie opgenomen. Maandelijks wordt gerapporteerd
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over dit beleid. De in- en uitstroom wordt maandelijks gepubliceerd in de media en verstuurd naar de
Staten, Algemene Rekenkamer Curaçao en de Stichting Overheidsaccountantsbureau. Alle vacatures
conform dit instroombeleid worden eerst intern gepubliceerd. Dit biedt perspectief aan de personeelsleden
om zich te oriënteren op mogelijkheden om zich te ontwikkelen en de mobiliteit te bevorderen.
In 2012 is het traject voortgezet betreffende het ontwikkelen van een basisprogramma opleidingen voor het
personeel en leidinggevenden. De contouren voor de opleidingen zijn uitgewerkt waarbij aandacht zal
worden besteed aan kennis van de wet- en regelgeving, integriteit en handelen vanuit klantgerichtheid.
Tevens is een handleiding Beoordeling- en ontwikkelstructuur ontwikkeld. De handleiding en regelgeving
wordt thans besproken met de vakbonden die vertegenwoordigd zijn in het Georganiseerd Overlegorgaan
Ambtenarenzaken (GOA).
Zorg voor de publieke zaken
Binnen de sector publieke dienstverlening is nadruk gelegd op een effectieve dienstverlening naar de
samenleving toe. Er zijn verschillende plannen ontwikkeld om de dienstverlening te verbeteren. Onder
anderen is besloten om het verbeteringstraject in te zetten binnen de bestaande locatie van de
uitvoeringsorganisatie Publieke Zaken.
Zorg voor vergunningen
Uitgaande van het streven naar het verbeteren van de dienstverlening aan het publiek, zijn verschillende
stappen ondernomen teneinde per 2013 de front-office van een tweetal vergunningen over te nemen. Dit
zijn de vestigingsvergunning met de back-office in het ministerie van Economische Ontwikkeling en de
verblijfsvergunning met de back office in het ministerie van Sociale Ontwikkeling Arbeid en Welzijn. Ter
implementatie is een locatie gehuurd en is gestart met de verbouwing zodat het vergunningenloket in 2013
daadwerkelijk geopend kan worden.
Zorg voor de nationale archieven
De strategische doelstellingen op dit terrein zijn het beheer, behoud en ter beschikking stellen van de
openbare (niet-vernietigbare) archieven van de overheid die ten dienste staan van het publiek, bestuur,
wetenschap en cultuur. Het Nationaal Archief houdt toezicht op het beheer van het openbaar maken (nog te
selecteren) overheidsarchieven. De taakstelling van het Nationaal Archief behelst:
Inspectie en acquisitie
Archiefbeheer en
Ter beschikking stellen en outreach
Voor de in 2012 behaalde output per taak wordt verwezen naar het Jaarverslag 2012 van het Nationaal
Archief.
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Enkele hoogtepunten waren:
De installatie van het AtoM-programma, een gestandaardiseerd programma om inventarissen
online aan te bieden en uitwisseling mogelijk te maken;
De in mei op Curaçao georganiseerde 44e jaarlijkse Congres van de Association of Caribbean
Historians. Met 90 internationale sprekers het grootste ACH-congres tot nu toe.
Onderzoek t.b.v. een nieuw Handboek geschiedenis 1499-2010;
Digitaliseringproject Arubaanse Schutterij. Hiermee werden ongeveer 1.500 dossiers van
Arubaanse schutters gedigitaliseerd.
Lancering nieuwe website van het Nationaal Archief in december.

Voorts is het nog niet gelukt om de bestuursarchieven van de Nederlandse Antillen over te dragen aan het
Nationaal Archief. Voor wat betreft de archieven van overheidsdiensten en het voldoen aan de
openbaarheidtermijn van 20 jaar, is met de in 2011 opgeleverde depotruimte, de archieven van een vijftal
diensten van het land Nederlandse Antillen toegankelijk.
Voor de komende periode zal naast de overdracht van archieven aandacht besteedt worden aan de
opleiding van nieuw kader en het organisatorische ressort van de organisatie.
Functie 06 Statistiek
Zorg voor de statistieken
De kerntaak van het Centraal Bureau voor de Statistiek is het informeren van de gemeenschap omtrent
haar demografische en sociaal-economische situatie en omtrent het milieu middels statistische informatie.
In het onderstaande overzicht zijn de onderzoeken opgenomen die in het jaar 2012 zijn verricht.

Economische Statistieken
Bureaus

Samenvatting producten

Samenvatting bronnen

Bedrijven

bedrijfsgegevens w.o.
omzet, kosten,
investeringen e.d.
opinies van
ondernemingen, sector
"bedrijven"
inkomsten en uitgaven
van de overheid, sector
overheid
diverse productie
indicatoren per
bedrijfstak
toerisme satelliet in
ontwikkeling

nationale rekeningen
enquête
conjunctuur enquête

Overheid

Korte termijn
indicatoren

Jaarrekeningen, kascijfers
en overig
verzameling bij diverse
bedrijven en instanties
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Prijzen &
huishoudens

prijsindexcijfers, inflatie
bestedingen en inkomens
van huishoudens

Nationale
rekeningen
Voorlopige
Nationale
rekeningen

nr-rekeningenstelsel,
macrototalen
BBP per sector en
bedrijfstak

Demografie

Criminaliteit en
Rechtspleging

Jaarverslag 2012
prijswaarneming diverse
bedrijven
budgetonderzoek/
armoedeonderzoek
integratie interne
sectordata plus BNA data
conjunctuur enquête plus
indicatoren

Sociaal Demografische Statistieken
Bevolkingsaantallen
Bevolkingsregisters van de
eilanden
Bevolkingsprognoses
Migratieaantallen
Overlevingstafels
Diverse indicatoren
Statistieken over
Administratieve Bestanden:
Criminaliteit en
Politie en Justitie
Rechtspleging
Slachtofferenquête
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13. MINISTERIE VAN JUSTITIE
Tot het Ministerie van Justitie behoren de volgende organisatorische eenheden:
Minister van Justitie
Kabinet Minister van Justitie
Secretaris Generaal Justitie
Ministeriële Staf
Beleidsorganisatie Justitie
Openbaar Ministerie
Landsrecherche
Opleidingsinstituut Rechtshandhaving (RH) en veiligheidszorg (VH)
UO Toelatingsorganisatie
UO Politie en Immigratie Curaçao
UO Brandweer
Kustwacht
UO Controle en Bewaking
UO Gevangeniswezen en Huis van Bewaring
UO Justitiële Jeugdopvang
UO Reclassering
UO Voogdijraad
Gezinsvoogdijinstellingen
Vrijwilligerskorps
Criminaliteitsbestrijdingfonds
Visie
Een soeverein en solidair Curaçao, dat streeft naar een duurzame sociaaleconomische ontwikkeling.
Missie
Het Ministerie van Justitie draagt zorg voor de rechtsorde, rechtshandhaving, veiligheid en openbare orde
binnen het Land Curaçao.
Het Ministerie van Justitie richt zich primair op:
Ontwikkelen van interactief justitieel beleid;
Concipiëren van justitiële wetgeving;
Leveren van een bijdrage aan de kwaliteit van het functioneren van de ketenpartners in de
veiligheidszorg;
Zorgen voor de veiligheid, orde en rust in de Curaçaose samenleving en de veiligheid van de burgers
en iedereen die tijdelijk in het Land Curaçao verblijft in het bijzonder.

Land Curaçao

- 19 -

Jaarverslag 2012

Formatie
De bezetting van het ministerie van Justitie zag er per 31 december 2012 als volgt uit:

Organisatie onderdeel
Kabinet Minister
Secretaris Generaal
Ministeriële staf
Beleidsdirecteur
Beleidsorganisatie
SD Openbare Orde en Veiligheid
SD Rechtshandhaving
Openbaar Ministerie
Landsrecherche
Opleidingsinstituut RH&VH
UO Toelatingsorganisatie

31-12
3,0
1,0
11,0
1,0
13,0
0,0
1,0
64,0
11,0
39,0
39,0

Ofte Organisatie onderdeel
3,0
1,0
11,0
1,0
13,0
0,0
1,0
64,0
11,0
39,0
39,0

UO Korps Politie Curaçao
UO Brandweer
Kustwacht
UO Controle&Beveiliging
UO Gevangeniswezen
Idem Stichting Beveiligingszorg
UO Justitiële Jeugdinrichting
UO Reclassering
UO Voogdijraad
Algemeen
Totaal

31-12

Ofte

734,0
103,0
94,0
85,0
303,0
133,0
42,0
14,0
43,0
1,0
1.735,0

808,0
109,0
94,0
119,0
314,0
63,0
44,0
9,0
43,5
-58,0
1.735,0

Werkelijke uitgaven en Inkomsten Gewone en Kapitaaldienst – economische categorie
Hieronder wordt het gevoerd beleid cijfermatig nader per economische categorie toegelicht.
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Uitgaven

Inkomsten

Economische Categorie

Rekening Begroting (BO) Begroting (BA) Rekening Begroting (BO) Begroting (BA)

13 Ministerie van Justitie

219.075.099 232.611.450 237.864.937
146.739.708 152.149.900 167.193.016
44.028.278 53.327.453 49.110.981
7.476.117 2.524.400 2.524.400

4200
4400
4500
4550
4600
4700
4650
4750
4909
4950
5929
5100
5200
5300
5400

Beloning van Personeel
Verbruik van Goederen & Dienst
Afschrijving Vaste Activa
Interest
Subsidies
Sociale Zekerheid
Overdrachten
Andere Uitgaven
Verwerving Nonfinanciele Act
Financiering (Uitgaven)
Financiering (Inkomsten)
Belastingen
Sociale Voorzieningen
Schenkingen & Subsidies
Andere Inkomsten

1.154.831
4.811.804
11.202.379
3.661.982

37.500
2.650.000
9.267.600

37.500
2.650.000
5.428.830

12.654.597

10.920.210

18.031.356

8.651.200

13.333.895

8.367.026
9.664.330

7.350.200
1.301.000

7.350.200
5.983.695
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Werkelijke uitgaven en Inkomsten Gewone en Kapitaaldienst – hoofdfunctie
Hieronder wordt het gevoerd beleid cijfermatig nader per functie toegelicht.
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Uitgaven
Ministerie - Functie
13 Ministerie van Justitie
01 Bestuursorganen
4200 Beloning van Personeel
4400 Verbruik van Goederen & Dienst
4700 Sociale Zekerheid
5200 Sociale Voorzieningen
10 Alg.beh. Openb.orde Veiligh.
4200 Beloning van Personeel
4400 Verbruik van Goederen & Dienst
4500 Afschrijving Vaste Activa
4550 Interest
4600 Subsidies
4700 Sociale Zekerheid
4650 Overdrachten
4750 Andere Uitgaven
4909 Verwerving Nonfinanciele Act
4950 Financiering (Uitgaven)
5929 Financiering (Inkomsten)
5100 Belastingen
5200 Sociale Voorzieningen
5300 Schenkingen & Subsidies

Rekening

Inkomsten

Begroting (BO) Begroting (BA)

219.075.099 232.611.450 237.864.937
361.973
394.300
336.415
159.030,00 237.500,00 219.500,00
116.109,00 156.800,00 116.915,00
86.834,00
9.546.594
3.078.667
5.782.492
273.373

13.136.115
5.365.300
7.027.815
143.000

10.292.499
3.376.600
6.232.899
143.000

249.084
162.978

600.000

540.000

8.886.225

9.880.500

11.311.866

6.557.174

6.192.300

7.855.200

42.182
286.869
2.000.000

1.679.200
9.000
2.000.000

1.447.666
9.000
2.000.000

5400 Andere Inkomsten
11 Rechtswezen
4200 Beloning van Personeel
4400 Verbruik van Goederen & Dienst
4500 Afschrijving Vaste Activa
4650 Overdrachten
4909 Verwerving Nonfinanciele Act
5400 Andere Inkomsten
12 Politie
4200 Beloning van Personeel
4400 Verbruik van Goederen & Dienst
4500 Afschrijving Vaste Activa
4550 Interest
4600 Subsidies
4700 Sociale Zekerheid
4650 Overdrachten
4750 Andere Uitgaven
4909 Verwerving Nonfinanciele Act
4950 Financiering (Uitgaven)
5929 Financiering (Inkomsten)
5100 Belastingen
5200 Sociale Voorzieningen
5300 Schenkingen & Subsidies
5400 Andere Inkomsten
13 Brandweer en Rampenbestrijding
4200 Beloning van Personeel
4400 Verbruik van Goederen & Dienst
4500 Afschrijving Vaste Activa
4600 Subsidies
4750 Andere Uitgaven
4909 Verwerving Nonfinanciele Act
4950 Financiering (Uitgaven)
5929 Financiering (Inkomsten)
5200 Sociale Voorzieningen
5400 Andere Inkomsten

Rekening

Begroting (BO) Begroting (BA)

18.031.356
0

8.651.200
0

13.333.895
0

162.978

0

12.500

1.433.620

1.250.000

1.250.000

1.433.620
6.291.187

1.250.000
171.800

1.250.000
4.835.195

6.291.187
1.125.639

134.800
37.000
0

134.800
4.700.395
7.500

162.978

103.618.825 101.215.530 113.632.308
79.092.509 76.825.100 91.148.216
15.998.255 15.977.133 16.734.662
2.110.147
918.400
918.400

7.991
1.935
4.407.588
2.000.400

500

500

2.000.000

472.200

5.494.397

4.358.330

13.222.530
7.917.122
1.660.107
517.280

12.884.800
8.449.200
2.278.200
820.400

12.050.447
7.948.400
2.009.447
820.400

2.002.801
1.125.220

1.337.000

1.272.200

1.125.639

12.500

7.500

Land Curaçao

14 Defensie
4200 Beloning van Personeel
4400 Verbruik van Goederen & Dienst
5200 Sociale Voorzieningen
5300 Schenkingen & Subsidies
5400 Andere Inkomsten
15 Overige Beschermende Maatreg.
4200 Beloning van Personeel
4400 Verbruik van Goederen & Dienst
4500 Afschrijving Vaste Activa
4600 Subsidies
4700 Sociale Zekerheid
4909 Verwerving Nonfinanciele Act
5200 Sociale Voorzieningen
5400 Andere Inkomsten
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13.595.999
7.130.355
6.465.644

11.140.025
8.650.404
2.365.640
81.723

14.759.000
6.862.500
7.896.500

14.469.218
8.052.900
6.416.318

20.335.500
16.454.800
3.473.900
234.600
37.000

11.440.362
8.611.900
2.439.982
234.600
37.000

1.227
41.031

135.200

116.880

16 Gevangeniswezen

44.363.291

44.636.000

44.685.525

4200 Beloning van Personeel
4400 Verbruik van Goederen & Dienst
4500 Afschrijving Vaste Activa
4650 Overdrachten
4700 Sociale Zekerheid
4909 Verwerving Nonfinanciele Act
4950 Financiering (Uitgaven)
5200 Sociale Voorzieningen
5400 Andere Inkomsten
17 Opvoedingswezen
4200 Beloning van Personeel
4400 Verbruik van Goederen & Dienst
4500 Afschrijving Vaste Activa
4550 Interest
4600 Subsidies
4700 Sociale Zekerheid
4650 Overdrachten
4750 Andere Uitgaven
4909 Verwerving Nonfinanciele Act
5100 Belastingen
5200 Sociale Voorzieningen
5300 Schenkingen & Subsidies
5400 Andere Inkomsten
18 Overig Ministerie van Justitie
4200 Beloning van Personeel
4400 Verbruik van Goederen & Dienst
4500 Afschrijving Vaste Activa
4550 Interest
4600 Subsidies
4700 Sociale Zekerheid
4650 Overdrachten
4750 Andere Uitgaven
5100 Belastingen
5200 Sociale Voorzieningen
5300 Schenkingen & Subsidies
5400 Andere Inkomsten

26.226.560
9.172.019
4.121.368

26.172.300
11.683.100
298.600
2.207.000

30.062.300
10.449.625
298.600

318
4.469.642
373.384

4.275.000

3.875.000

11.020.070
6.654.398
1.770.133
85.357

13.539.105
5.590.900
3.154.805
100.400

15.444.587
7.910.400
2.615.667
100.400

1.058.461
1.419.488

2.650.000
1.230.000

2.650.000
1.410.320

32.233

813.000

757.800

8.126.831

7.228.700

7.228.700

8.091.007
35.824
144.998

7.215.400
13.300
0

7.215.400
13.300
0

374.584

0

0

374.584
276.019

0

0

95.500

700

0

95.500

700

144.998

276.019
3.319.567
1.273.489
655.697

1.830.600

4.201.710
2.007.600
647.800

1.390.381

1.830.600

1.546.310

Functie 10 Algemeen beheer Openbare orde en Veiligheid
In 2012 heeft de Beleidsorganisatie aan de volgende wetgevingsprojecten gewerkt:
In 2012 zijn diverse wetgevingsproducten in werking getreden. Het gaat daarbij onder meer om de
gerechtelijke vaststelling van het vaderschap. Indien een man een door hem verwekt kind niet wil erkennen,
kan het kind, de moeder of de Voogdijraad de rechter vragen het vaderschap vast te stellen.
Ook zijn thans bepalingen in het Burgerlijk Wetboek opgenomen die erop gericht zijn het geweld tegen
kinderen terug te dringen. De bepalingen komen overeen met wat in het Verdrag van de Verenigde Naties
inzake de rechten van het kind staat (Invoering centraal meldpunt kindermishandeling).
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In het nieuwe erfrecht wordt de langstlevende echtgenoot goed beschermd. De echtgenoot kan in elk geval
in de woning blijven wonen. Hetzelfde geldt voor een levenspartner met wie de overledene meer dan tien
jaren heeft geleefd. De legitieme portie is afgeschaft, maar kinderen onder de 25 jaar kunnen onder
bepaalde omstandigheden aanspraak maken op een som ineens uit de boedel. Hiermee hangt samen dat
ouders voortaan verplicht zijn hun kind te onderhouden tot diens 25-jarige leeftijd, als het kind een studie of
opleiding volgt.
Ook wordt er doorlopend gewerkt aan aanpassing van wetgeving en regelingen op justitieel gebied om deze
in lijn te brengen met verdragen, internationale ontwikkelingen, dan wel ontwikkelingen in Nederland en de
regio. Zo werd door de Vaste Commissie Vennootschapsrecht gewerkt aan de revisie van Boek 2, Burgerlijk
Wetboek. De Commissie herziening Strafvordering heeft in samenwerking met het Projectgroep binnen
Koninkrijksverband overleg gevoerd om te komen tot vernieuwing van het strafprocesrecht van het
Caribische deel van het Koninkrijk.
Tevens werd gewerkt aan de institutionele structurering binnen het Ministerie van Justitie en de revisie van
rechtspositionele aangelegenheden van de (politie)ambtenaren. Het voorstel voor een Bureau Kustwacht en
Militaire Zaken is geaccordeerd door de Raad van Ministers, het voorstel voor de vervanging van een
particuliere instelling voor reclassering door een uitvoeringsorganisatie is door de Georganiseerde
Ambtenaren Overleg geaccordeerd en met de politievakbonden werd overlegd over een nieuwe
rechtspositieregeling voor hun leden.
Op procesrechtelijk gebied werd gewerkt aan het project (inclusief persbericht en opleidingen rondom)
Bijzondere Opsporingsbevoegdheden dat ook in 2012 (PB 2012, 67) in werking is getreden. Op ambtelijk
niveau werd binnen Koninkrijksverband overleg gevoerd over de aanpassingen aan het
belastingprocesrecht om o.a. beroepsmogelijkheid in twee instanties te introduceren.
Op justitieel economisch gebied is overleg gevoerd met het Ministerie van Economische zaken en Bureau
Telecommunicatie en Post over het bestand aan bedrijven binnen de gaming sector en het
vergunningenbeleid voor kansspelen via internet. Op het gebied van de openbare orde werd overleg
gepleegd met het Ministerie van Algemene Zaken en het Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke
Planning met als resultaat een concept landsverordening Bevordering Openbare Orde en Bescherming
Gemeenschap (waarop per 20 april 2012 advies is uitgebracht door de Raad van Advies Curaçao).
Per 10-10-10 geldt een nieuwe wettelijke kader voor het Ministerie van Justitie met diverse
Rijksconsensuswetten waaronder een van de belangrijkste de Rijkswet politie voor Curaçao, Sint Maarten
en BES is. Ingevolge artikel 1, tweede lid, van de Landsverordening Algemene Overgangsregeling
wetgeving en bestuur Land Curaçao (A.B. 2010, no. 87) is per 10-10-10 de Politieregeling 1999 (P.B. 1999,
no. 79) vervallen. Vanwege voornoemde heeft het Ministerie zorg gedragen voor het ontwerpen van de
volgende wetgevingsproducten.

Land Curaçao
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Ontwerp-Politieregeling
Artikel 7, eerste lid, van de Rijkswet politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en
Saba vermeldt dat elk der landen zorg draagt voor een kwalitatief volwaardig en professioneel politiekorps.
Artikel 7, tweede lid van voormelde rijkswet bepaalt dat elk der landen bij of krachtens landsverordening
regels stelt over de inrichting en organisatie van het politiekorps met het oog op een zo effectief en efficiënt
mogelijke uitvoering van de politietaak. Aangezien een politieregeling ontbreekt, is zorg gedragen voor een
concept ter voorziening in een politieregeling.
Deze politieregeling:
geeft uitvoering aan diverse bepalingen van de rijkswet;
stelt tevens aanvullende regels binnen het raamwerk van de rijkswet over de taak, organisatie,
bevoegdheden en beheer van het Korps Politie Curaçao;
en wijst alsmede het gezag aan dat bevoegd is tot de aanstelling, bevordering, schorsing en ontslag
van ambtenaren van politie en het financieel beheer.
Het ontwerp is aan de CGOA aangeboden.
Door het vervallen van de Politieregeling is ook de bij artikel 1 onder d ingestelde Centrale Politie Dienst
(CPD) komen te vervallen. Zowel Interpol als Unit Financiële Criminaliteitsbestrijding (UFCB) maakten deel
uit van de CPD.

2.

Het ontwerp- instellingsbesluit van het op te richten Nationaal Centraal Bureau- Interpol Curaçao.
Op 31 oktober 2011 is Curaçao tijdens de 80ste algemene vergadering van Interpol, bij unanieme stemming
aangenomen als lidstaat van de International Police Organzation-Interpol. Ingevolge artikel 32 van de
“Constitution and General Regulations” van de “International Criminal Police Organization”, moet elk land
een lichaam aanstellen dat als Nationaal Centraal Bureau zal dienen. De Raad van Ministers heeft op 20 juli
2011 op voordracht van de Minister van Justitie besloten, het Nationaal Centraal Bureau-Interpol Curaçao
als een zelfstandige organisatieonderdeel in te laten stellen, welke direct onder de Minister van Justitie
ressorteert. Eind 2012 is het Bureau nog niet ingesteld vanwege tekort aan financiële middelen.

3.

Het instellingsbesluit van de Unit Financiële Criminaliteitsbestrijding.
Vóór 10 oktober 2010 was de coördinatie van de uitvoering van strafrechtelijke financiële onderzoeken met
internationale en interregionale implicaties, ingevolge artikel 27, eerste lid, onder letter e van de
Politieregeling 1999 ondergebracht in de Unit Criminaliteitsbestrijding onder de Centrale Politiedienst.
Vanwege de belangrijke taak van de UFCB in het MOT-traject, het verzamelen, registreren, controleren,
verdelen, bewerken en analyseren van criminele informatie, het beheren en coördineren van de Verdachte
Transacties, het voorzien van alle politiële organisaties, zowel interdienstelijk als interdepartementaal, als
sectoroverstijgend van de benodigde informatie, is het noodzakelijk dat de UFCB als een zelfstandig
organisatieonderdeel bovensectoraal, direct ressorterende onder de verantwoordelijkheid van de Minister
van Justitie wordt georganiseerd. Het ontwerp is sinds 27 augustus 2012 bij Minister van Financiën voor
financiële toetsing.
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Ontwerp-Landsverordening Bevordering Openbare Orde en Bescherming Gemeenschap.
Bij Landsverordening Algemene overgangsregeling wetgeving en bestuur Land Curaçao (P.B. 2010, no. 87)
zijn alle regelingen van de Nederlandse Antillen en het eilandgebied Curaçao naar het Land Curaçao
overgegaan, met uitzondering van de regelingen die zijn opgenomen in de bijlagen behorende bij de
landsverordening overeenkomstig het gestelde in artikel 2, tweede lid, van de landsverordening. De
Eilandsverordening Bevordering Openbare Orde en Bescherming Gemeenschap (A.B. 1980, no. 19) is ten
onrechte opgenomen in voormelde bijlagen en op grond van artikel 2, tweede lid, van voormelde regeling
vervallen. Met deze ontwerp-landsverordening wordt beoogd deze omissie te herstellen. Het ontwerp bevat
naast regels ter bevordering van de openbare orde, rust, veiligheid en regels ter bescherming van de
gemeenschap ook regels ter bescherming van het algemeen belang. De taken van de Gezaghebber vallen
onder de justitiële taken van de Minister van Justitie zijnde de waarborger van de openbare orde, rust en
veiligheid en de beschermer van de gemeenschap. De strekking van deze landsverordening is gelijk aan die
van een plaatselijke verordening, de zogeheten APV, Algemene Plaatselijke Verordeningen van diverse
gemeenten in Nederland behelzende de bescherming van voornoemde normen.
Aangezien op basis van de Politieregeling en de EBOOBG met diverse vergunningen aangaande
aangelegenheden op, en aan de openbare weg, rechtshandhaving door KPC, UO Controle en Bewaking en
andere opsporingsambtenaren plaatsvindt, is het van eminent belang dat zowel de Politieregeling als de
LBOOBG worden vastgesteld.
Vooralsnog is vigerend het “Tijdelijk landsbesluit mandaat handhaving rechtsorde en uitvoering politietaak
waar de bestuurlijke bevoegdheden tot rechtshandhaving en bestuurlijke dwang op gebaseerd zijn.
Het traject van de LBOOBG is vooralsnog gestagneerd vanwege talloze opmerkingen van het Ministerie
ROP, die de verordening deels onder hun Ministerie wil laten vallen ongeacht de openbare orde karakter
van de verordening, het handhavingsaspect en het kostenaspect voor het Ministerie van Justitie.
Functie 11 Rechtswezen
Het beheer van het Openbaar Ministerie is in handen van de Procureur-generaal (artikel 28 Consensus
Rijkswet OM). Hij is daarbij ondergeschikt aan de drie Ministers van Justitie van de landen. Dat blijkt onder
andere uit het feit dat hij het jaarplan en de (meerjaren)begroting ontwerpt, die dienen te worden vastgesteld
door de onderscheiden ministers (zie artikel 29 met betrekking tot het parket van de Procureur-generaal en
artikel 30 met betrekking tot het parket in eerste aanleg). De Procureur-generaal legt verantwoording af aan
elk van de ministers middels een jaarverslag (artikel 31 Consensus Rijkswet OM). Er vindt periodiek overleg
plaats tussen de vier landen in het Justitieel Vierpartijen Overleg.
Voor de resultaten van 2012 wordt verwezen naar het jaarverslag van het Openbaar Ministerie.
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Functie 12 Politie
Landsrecherche
De missie van de Landsrecherche kan worden samengevat als het bijdragen aan de verwezenlijking van
een duurzaam gevoel van een behoorlijke rechts- en bestuurlijke handhaving. De Landsrecherche Curaçao
is ingevolge artikel 2 van het Landsbesluit organisatie, taken en bevoegdheden Landsrecherche (P.B. 2007,
no. 22) belast met het verrichten van strafrechtelijke onderzoeken in de sfeer van integriteitschendingen
door personen aan wie enige overheidstaak is toevertrouwd, welke schendingen bovendien een ernstige
bedreiging kunnen vormen voor de rechtsstaat c.q. de veiligheid van het Land of van haar inwoners. In het
verlengde hiervan is de Landsrecherche tevens belast met aanverwante opsporingstaken en met de
signalering van c.q. informatieverstrekking betreffende omstandigheden waaronder integriteitschendingen
plaatsvinden.
In 2012 werden 16 onderzoeken verricht waarvan 7 afgerond werden. De doorlooptijden van onderzoeken
waren hoog vanwege een tekort aan personeel. Vanwege de aanwijzing kon niet worden voldaan aan het
inrichtingsplan van de Landsrecherche, omdat de middelen niet beschikbaar werden gesteld. Hierdoor kon
de Landsrecherche niet verhuizen naar de nieuwe locatie. Ook is niet begonnen met de informatiegestuurde
opsporing.
UO Opleidingsinstituut Rechtshandhaving en Veiligheidszorg
In 2012 zijn de taken van het Opleidingsinstituut voor rechtshandhaving en veiligheidszorg (ORV) als
volg geformuleerd:
Het verzorgen van onderwijs voor de sector rechtshandhaving openbare orde en
veiligheidszorg;
Het bieden van een kenniscentrum waar kennis, onderzoek, analyses en documentatie
beschikbaar zijn en gedeeld worden;
Het bieden van advisering over opleiding en training;
Het mede ontwikkelen van opleidingsbeleid voor de keten van rechtshandhaving openbare orde en
veiligheidszorg.

In 2012 zijn in totaal 1.006 personen binnen de initiële en post-initiële trajecten opgeleid, inclusief interne
opleidingen voor het personeel van de ORV. Het betreft trajecten van zowel lange duur als de kortlopende
cursussen en trainingen:
Basis Politie Opleiding (BPO) voor de Politie;
Voortgezette Politie Opleiding (VPO) voor de Politie;
Tactisch Leergang Leidinggevende (TLL) voor de Politie;
Leergang Management Ondersteuning (LMO) voor de Politie;
Basis Douane Opleiding (BDO) voor de Douane ambtenaren;
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Voortgezette Controleambtenaren Opleiding (VCO) voor de medewerkers van de UO Controle en
Bewaking (UOCB);
Basis Beveiligers Opleidingen voor de SDKK.
Het verzorgen van onderwijs voor de sector rechtshandhaving openbare orde en veiligheidszorg.
Verzorgen van beroepsonderwijs (initieel en post-initieel onderwijs, vak specialistische trainingen, verplichte
terugkerende certificeringtrainingen en cursussen en daarnaast maatwerk cursussen) ten behoeve van
overheidsdiensten, semi-overheidsdiensten en organisaties en de particuliere sector die (deels) belast zijn
met rechtshandhaving, openbare orde en veiligheidszorg. Het instituut draagt hoofdzakelijk zorg voor de
vorming van aspiranten en onderhoudt hiertoe een internaatsfunctie.
In 2012 hebben 36 kandidaten de BPO afgerond waaronder 6 aspiranten van de BES. Tevens hebben 66
medewerkers van de KPC de Integrale beroepsvaardigheden training succesvol afgerond en hebben hun
IBT paspoort ontvangen.
Voor de UOCB is de VCO voortgezet en zijn de voorbereidingen gedaan voor de eerste BOC voor 23
kandidaten.
Voor de SDKK hebben drie klassen bestaande uit in totaal 57 kandidaten de BBO afgerond.

Het zijn van een Kenniscentrum voor de sector
Het werk in de justitiële sector is in belangrijke mate kennis gestuurd. Kennis van personen, situaties,
normen, wettelijke bepalingen, procedures en processen zijn bepalend voor wat er gebeurt. De afdeling
Kenniscentrum houdt zich primair bezig met het verstrekken en verspreiden van kennis over thema’s
aangaande de domeinen Rechtshandhaving, Openbare orde en Veiligheidszorg. Het kenniscentrum is de
afdeling waar kennis, onderzoek, analyses en documentatie beschikbaar is en door onze klanten met elkaar
gedeeld kan worden.
Voor de Douane is in 2012 de eerste groep BDO afgerond met 15 kandidaten. Tevens hebben 16
medewerkers van o.a. de Pedevesa, Dez, Selikor en MEO de cursus Bavpol afgerond.
Het bieden van advisering over opleiding en training
Het aanbieden van HR Advies heeft tot doel HR advies in te zetten om de realisatie van de
(beleids)doelstellingen te ondersteunen, vooral upgraden en professionalisering van medewerker
werkzaam binnen de keten van rechtshandhaving, openbare orde en veiligheidszorg. Bij de
verschillende diensten binnen justitie ontbreekt het aan specifieke kennis op het gebied van justitiële
opleidingen voor de geüniformeerde diensten. Het ORV biedt gebaseerd op haar kennis en expertise op dit
terrein advies aan de verschillende diensten binnen justitie.

Land Curaçao

- 27 -

Jaarverslag 2012

Het betreft ondersteuning op en advies over onder meer:
Algemeen advies over opleiding en training;
HRM-beleid, gerelateerd aan opleiding en training;
Kwaliteit en de rol van opleiding en training;
Integriteit en de rol van opleiding en training.
Het mede ontwikkelen van opleidingsbeleid

voor de keten van rechtshandhaving en

veiligheidszorg
Het opleidingsinstituut ontwikkelt mede het opleidingsbeleid voor de keten. Het betreft ontwikkeling en
advisering op het gebied van opleidingsbeleid dat voorziet in opleiding, vorming en training op zowel
ambtelijk als bestuurlijk niveau, met als doel middels permanente educatie en competentieontwikkeling,
upgrading en professionalisering van de keten op zowel uitvoerend als beleidsniveau te bewerkstelligen.
Het doel van de training en opleidingsprogramma’s is het versterken van de competenties van
medewerkers werkzaam in het justitiedomein door competentiegericht onderwijs aan te bieden.
Op basis hiervan zijn in 2012 voor meer dan 800 personeelsleden binnen justitie diverse cursussen en
trainingen verzorgd waaronder competentiemanagement, coaching, dossiervorming, promises in de justice
area workshops integriteit/FIST, mentorencursus.
UO Toelatingsorganisatie
De zorg van vreemdelingenzaken, conform de Landsverordening Organisatie Landsoverheid (P.B. 2001,
no. 75, L.O.L.) behoort tot het taakgebied van het Ministerie van Justitie en als zodanig ressorteert deze
onder de eindverantwoordelijkheid van de Minister van Justitie.
Een grootschalige reorganisatie van de Vreemdelingenketen heeft onder andere geresulteerd in de
Toelatingsorganisatie Curaçao waarin (bepaalde) taken van de voormalige Plaatselijk Hoofd van Politie en
Vreemdelingendienst zijn ondergebracht.
De Toelatingsorganisatie (TO) is per 10 oktober 2010 officieel opgericht en is een uitvoerende organisatie in
de Sector Rechtshandhaving Openbare Orde en Veiligheid binnen het Ministerie van Justitie.
De Toelatingsorganisatie heeft in 2012 diverse trajecten op gang gebracht ter optimaliseren van de
bedrijfsprocessen en het bevorderen van klantvriendelijkheid bij hun dienstverlening. Hierbij is rekening
gehouden met de aanpassing van het beleid waar dit nodig was, optimalisering van zowel de interne als de
externe communicatie, upgraden van IT infrastructuur en stroomlijnen van de bedrijfsprocessen
Op het gebied van beleid zijn de volgende aanpassingen gebracht:
-

Aanpassing van het beleid om de volledigheid van aanvragen te waarborgen.

-

Invoeren Legesverordening. De werkzaamheden bevinden zich thans in adviesfase bij de verschillende
adviesinstanties; de verwachte implementatie van de leges en retributies zal naar schatting eind
2013/begin 2014 plaatsvinden.
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Instellen van de bezwarencommissie. Het voortraject is reeds op gang gebracht. Het vervolg traject is
een voorstel die aan de Minister van Justitie aangeboden dient te worden voor de taken conform de
LAR en o.a. de benoeming van de commissie.

Voor de optimalisering van de dienstverlening werd in 2012 nadruk gelegd op verbetering van
informatievoorziening en klantvriendelijkheid. Op het gebied van de informatievoorziening is met name
sprake van de volgende aspecten:
-

Verzorgen van presentaties en informatiesessies aan diverse stakeholders, beleidsdirecteur en sector
directeur ministerie van Justitie en de Minister van Justitie;

-

Vervaardigen van folders, posters en audiovisuele materiaal om de wet- en regelgeving aan het publiek
duidelijk bekend te maken

-

Aanvang (offertes aanvragen) met de uitbreiding/modernisering telefooncentrale om de toegang tot
informatie te verhogen/optimaliseren.

-

Introductie van een ambtelijke berichtgeving voor stakeholders n.a.v. het protocol tussen KPC, SOAW,
Grensbewaking en TO;

-

Direct contact (leggen) met stakeholders TO (consuls, universiteiten, horeca sector, petrochemische
sector, onderwijs in het algemeen en bankinstellingen etc.) en ketenpartners o.a. Publieke Zaken,
inzake informatieverstrekking.

Op het gebied van klantvriendelijkheid en klantgerichtheid heeft het personeel de volgende cursussen
gevolgd:
-

cursus Promises, verzorgd door het ORV;

-

voorbereiding cursus integriteit en cursus documentenherkenning.

Verder is in 2012 gestart met diverse IT trajecten en beschrijving van interne processen. Het proces van
upgrading van de medewerkers is ook aangevangen zoals hieronder aangegeven.
-

Aanvang met de upgrading van het vreemdelingen registratiesysteem (FMS-II) in de tweede helft van
het jaar.

-

Aanvang digitalisering van de registratie van vergunningen

-

Beschrijving van de werkprocessen; de TO heeft zorg gedragen voor de beschrijving van de
kernprocessen en een concept ligt klaar.

In 2012 zijn er bij de TO 11.247 aanvragen ingediend. Deze aanvragen zijn in de volgende categorieën te
verdelen:
VRW (van rechtswege)

3.016

VVTV (verlenging vergunning tijdelijk verblijf)

3.457

Wijziging
1ste aanvraag

603
4.171
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De 11.247 aanvragen zijn als volgt verwerkt:
Ingewilligd

9.101

Afgewezen

519

Nog af te handelen

1.627

Naast genoemde aanvragen is de Toelatingsorganisatie ook belast met het afhandelen van rechtszaken.
Deze rechtszaken betreffen verweerschriften, pleitaantekening, pleiten door juristen van de
Toelatingsorganisatie. Over 2010 tot en met 2012 volgt onderstaand een overzicht van het aantal zaken per
jaar.

2010
Aantal zaken

2011
4

469

2012
310

Naast de rechtszaken heeft de TO in 2012 ook 150 antwoorden op ingediende bezwaarschriften verzorgd.
Hieronder vallen ook de hoorzittingen bij de procedurevoorbereiding bij de behandeling van de
bezwaarschriften.

UO Politie en Immigratie Curaçao
Beleidsvoornemens Algemeen
In het Justitieel Beleidsplan 2010 – 2014 “Hustisia igual pa un i tur” en het schrijven van de Minister van
Justitie aan de hoofden van dienst d.d. 6 januari 2012, zijn de navolgende prioriteiten onder de navolgende
categorieën geformuleerd:
1.

Afronding ‘Besluit rechtspositie Korps Politie’

2.

Afronden carrièrelijn ‘executieve ambtenaren’

3.

Herziening beleid overwerk, toekenning van bereikbaarheid- (en andere) toelagen

4.

Structuurwijziging, ter opname van de afgesproken taken van de CPD en de overname van het
Stichtingspersoneel

5.

Invoering nieuw uniform

6.

Evaluatie en zonodig bijstelling van actieplan (implementatie Plan van Aanpak KPC)

7.

Opstellen en een aanvang maken met de uitvoering van het opleidingsplan

8.

Opstelling jaarplan en indiening

9.

Uitwerking van werkprocessen Intake & Service

10. Institutionalisering van een samenwerking tussen het informatieknooppunt en de unit Intake en Service
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Ad.1
Op 24 september 2012 is het ontwerp- Landsbesluit rechtspositie ambtenaren van Politie aangeboden aan
de Raad van Ministers. Het onderhavige ontwerp-besluit is geformuleerd met in achtneming van de
adviezen van de Raad van Advies, Wetgeving en Juridische Zaken en van de afdeling Personeelzaken. Een
belangrijk uitgangspunt is de handhaving van het onderscheid tussen burger- versus politiepersoneel. Dit is
een fundamenteel verschilpunt tussen de overheid en de vertegenwoordigers van het personeel van de
korpspolitie. Met de vakbonden is overeengekomen dat op het laatstvermelde punt geen akkoord is bereikt.
E.e.a. is vastgelegd in een “positionpaper” d.d. 13 juni 2012, bevattende het standpunt van de Minister van
Justitie. Dit besluit is vervolgens aan de CGOA aangeboden.
Ad.2
In 2012 werd verder gewerkt aan het document met eindtermen dat als bron (input) voor het curriculum van
de nieuwe opleidingen zou moeten dienen. Dit document werd vervolgens aan het Opleidingsinstituut voor
Rechtshandhaving & Veiligheid (ORV) aangeboden, welke vervolgens samen met het korps aan de
opleidingen werden gewerkt. In dit traject werd duidelijk wat de verschillende opleidingsniveaus binnen het
korps zullen zijn. Naar aanleiding hiervan werd ook duidelijk wat de verschillende carrièrelijnen voor het
personeel zullen zijn.
Ad.3
Het beleid voor het verrichten van overwerk werd in 2012 tot maximum ANG 5 ton per maand beperkt. Dit
heeft tot geen resultaat kunnen leiden daar de vraag, onder ander door de overheid, naar politiële inzet
aanzienlijk is gestegen. Hetgeen geleidt heeft tot meer dan verdubbeling van het maximum per maand.
Voor wat betreft de bereikbaarheid en andere toelagen dient te worden vermeldt dat er een vermindering
van 50% werd bereikt door aanpassing van het beleid. Er dient hierbij wel te worden vermeldt dat deze
wijziging voor enkele uitdagingen (vertraging in optreden en afronden van zaken) binnen de organisatie
heeft gezorgd.
Ad.4
De uitgeschreven processen binnen de toekomstige politie organisatie is zodanig uitgebreid dat alle
functionaliteiten behorende tot de Centrale Politiedienst (CPD) in deze processen te verwerken zijn. Dit
werd door het korps vanaf het begin aan een ieder gecommuniceerd. In 2012 werd besloten dat de
afdelingen Interpol en Unit Financiële Criminaliteitsbestrijding tot twee afzonderlijke organisaties uitgebouwd
zouden worden. De resterende functionaliteiten zullen bij overgang naar de nieuwe organisatie binnen het
kops geïncorporeerd worden.
Ad.5
In 2012 werden de nieuwe emblemen en onderscheidingstekens behorende tot het nieuwe Land Curaçao
binnen het kops geïntroduceerd. Het betreft hier een nieuwe pet embleem en pet knopen, hemdknopen,
fluitkoord, politiedistinctief en mouwembleem.
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Ad.6
De niet nakoming van het Land om de nodige gelden ten behoeve van het plan van aanpak, beschikbaar te
stellen heeft met zich meegebracht dat er wijzigingen in de investeringen moesten komen. Enkele projecten
die voor 2012 gepland waren om aan te vangen konden geen doorgang hebben. Er is een aanvang
gemaakt met de bouw van een nieuw politiebureau te Rio Canario en er zijn aanstalten gemaakt om het
nieuwe politiebureau Otrabanda in 2013 te bouwen. Tevens is een geprioriteerde instroomplanning
opgesteld.
Ad.7
Het korps heeft samen met het Opleidingsinstituut voor Rechtshandhaving en Veiligheid op het curriculum
van de verschillende (niveaus) opleidingen binnen het korps gewerkt. Ondanks het feit dat niet alle
opleidingen klaar zijn is het beeld voor een ieder duidelijk waar en wat een ieder moet hebben om aan de
functie eisen te voldoen en om zich verder in de organisatie te ontplooien. Gelet op het feit dat de grootste
groep die jaren niet naar een opleiding zijn gegaan personeel betreft die op niveau SBO 3 en SBO 4 binnen
de organisatie functioneren, zullen deze personeelsleden eerst met de bijscholingen aanvangen.
Ad.8
Het jaarplan voor 2013 werd opgesteld.
Ad.9
Het intake proces is nog niet helemaal uitgewerkt. Het deel welke nog moet worden gemaakt betreft de
werkinstructies. Het betreft hier het documenteren van normeringen en het vervaardigen van de nodige
formulieren en producten die binnen bedoeld proces gegeneerd worden.
Ad.10
Gelet op het feit dat het Intake proces nog niet helemaal uitgewerkt is, kon de institutionalisering van de
samenwerking tussen het informatieknooppunt en de unit Intake en Service vooralsnog niet plaats vinden.
Beleidsvoornemens Basispolitiezorg
1.

Basispolitiezorg (Handhaving, Operationele ondersteuning en Noodhulp),

2.

Verdere uitbouw van de samenwerking met SKS, VKC en andere relevante veiligheidspartners

3.

Meer politieel toezicht in de woonwijken

4.

Preventieve activiteiten, gericht op vermindering van de gevoeligheid van de wijken voor aantasting
van de veiligheid

5.

Project “Hoe minder preventie hoe meer represssie” welke de samenwerking tussen de VKC en de
Controle & Bewaking en preventieve surveillance impliceert.

6.

Introduceren van (concept) buurtregisseurs, met als taakaccent de jeugd van enkele wijken, welke als
doel hebben de sociale controle te verhogen en de samenwerking tussen politie, buurtbewoners en
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andere instanties te verhogen. Voldoende informatie genereren om een integrale sociale kaart te
formuleren.
7.

Versterken van het grenscontroleproces door uitbreiding van applicaties.

Ad.1
In 2012 werd de samenwerking met het SKS en VKC geïntensiveerd door middel van het aantal projecten
die uitgevoerd zijn. Dit is ook te zien aan het aantal personeelsleden van bedoelde organisaties die bij deze
projecten worden ingezet. De navolgende projecten werden in samenwerking met de SKS en de VKC
uitgevoerd. Aquafina, Karnaval, Belvedere, verkiezingen en Seu.
Ad.2+3
In 2012 werd een handhavingsteam Otrabanda in het leven geroepen. Dit team had als opdracht de
problemen van de wijken binnen hun domein te analyseren en om met gerichte plannen te komen om de
gesignaleerde problemen op te lossen. In dit kader werden er verschillende (preventieve) acties door dit
team uitgevoerd. Gelet op de productiviteit en het welslagen van dit team werd vervolgens besloten om
binnen de wijkteams Montagne en Rio Canario handhavingsteams te institutionaliseren. De desbetreffende
teams werden ingezet aan de hand van de gemaakte “Hot-Spot Analyses” en geplande preventieve acties
binnen hun respectievelijke wijken.
Ad.4
Voor de resultaten betreffende deze beleidsvoornemens, dient gemakshalve te worden verwezen naar het
gestelde onder Ad.1
Ad.5
Deze beleidsvoornemens werden gedeeltelijk uitgevoerd. Gelet op de opgelopen vertraging in het
implementeren van het inrichtingsplan kon de functie van Buurtregisseur niet worden ingevuld. De
informatievergaring in de wijken werd, waar handhavingsteams werden geïntroduceerd, door deze teams
gegenereerd. De werkzaamheden van de buurtregisseur werden gedeeltelijk door deze handhavingsteams
ondervangen. Dit is dan ook de reden waarom het netwerk en de samenwerking tussen politie,
buurtbewoners en andere instanties niet volledig kon plaatsvinden. De informatie die door deze teams zijn
en worden gegenereerd zullen te allen tijde ter beschikking van de toekomstige buurtregisseur worden
gesteld.
Ad.6
De afdeling grensbewaking bestaat uit 47 personeelsleden. Om de activiteiten bij de (Lucht)haven te
kunnen bewerkstelligen was de wens dat extra personeel zou worden aangenomen. Gezien de budgettaire
mogelijkheden heeft de minister de ambities moeten bijstellen. In 2012 heeft het korps geen
immigratiepersoneel kunnen werven.
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Ad.7
Teneinde een effectievere controle bij de (lucht)havens te verrichten werd het project Biometrie (ABIS)
opgestart. Het gaat hier om de combinatie van foto’s, vingerafdruk en paspoort scanning controles. De
producten zijn reeds aangeschaft waar het wachten nu is op de implementatie van het softwarepakket.
Trainingen voor het personeel staan gepland voor het eerste kwartaal van 2013.
Beleidsvoornemens Opsporing
1.

Het opbouwen en onderhouden van een goede informatiepositie.

2.

Zorg dragen voor geprioriteerde delicten zoals:
Geweld gerelateerde criminaliteit (levensdelicten, roofovervallen, relationeel geweld)
Overlastgevende delicten (diefstal van koper in elektriciteitskabels en waterleidingen)
Slachtofferzorg en slachtofferinformatie
Jeugdcriminaliteit
Mensenhandel en mensensmokkel
Ontneming (Verdachte heeft ter zake een of meer strafbare feiten onrechtmatig bezit of
wederrechtelijk voordeel verkregen)
Aanhoudende zorg. Drugsbestrijding en voor zover betrokken bij terrorismebestrijding en inter
regionale rechtshulp. Dit is de plicht van staten tot medewerking aan elkaars straf- en burgerlijke
rechtspraak ten opzichte van bijzondere personen zoals geregeld door volkenrecht. Het verdrag
aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken.

3.

Op –en uitbouw van een deugdelijk informatieknooppunt teneinde te geraken tot een solide
informatiepositie.

4.

Centralisering van de opsporing (recherchewerkzaamheden)

5.

Bijdragen aan projecten ter voorkoming van roofovervallen, woninginbraken en autodiefstallen.

6.

Streven naar een oplossingspercentage (van 35%) van zaken

Ad.1
De ontwikkeling op het gebied van Informatie Gestuurde Politie is vanzelfsprekend niet voorbij gegaan aan
het Korps Politie Curaçao. Op basis van een nulmeting door Nederland heeft het Korpsmanagementteam,
het Team Criminele Inlichtingen (TCI) en de Info-desk (informatie verzameling en verwerking,
projectvoorbereiding en analyse) van de Unit Informatie van de Divisie Informatie en Ondersteuning
opgericht. Informatie Gestuurde Politie richt zich op optimaal genereren van informatie uit de samenleving
en deze gebruiken om te komen tot sturing op de meest effectieve bestrijding van criminaliteit en realisatie
van veiligheid in de samenleving. Kortom: ‘Sturing op resultaat met informatie op maat’.
De Unit Informatie in oprichting bij de Recherche en Informatie Dienst vormt de grondslag voor het
dagelijkse opereren van de politie en is ondermeer belast met verzamelen van informatie en analyse en
veredeling van informatie voor criminaliteitsbestrijding en veiligheidsdoelen. Op die manier vormt de
dagelijkse uitvoering van politietaken de uiterst belangrijke basis voor de complete uitvoering van de
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politiefunctie. Bij formaliseren van functie en taken zal ons korps zijn informatie- positie nog beter versterken
en onderhouden.
Ad. 2
Onderstaand volgen cijfers van de geprioriteerde delicten zoals geweldsgerelateerde criminaliteit.

Het aantal roofovervallen voor 2012 is ten opzichte van 2011 met 2.2% gestegen. In 2012 waren er 403
roofovervallen geregistreerd. Hiervan zijn er reeds 195 personen aangehouden. Bij deze roofovervallen
werden in 210 gevallen een vuurwapen gebruikt.
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In 2012 werden er negenentwintig (29) gevallen van moord/doodslag geregistreerd, tweeëntwintig (22)
mannen en zeven (7) vrouwen. Van dit totaal zijn tweeëntwintig (22) personen overleden vanwege
schotwonden. De politie heeft in verband met deze moorden reeds achttien (18) personen aangehouden,
veertien (14) mannen, vier (4) vrouwen en twee (2) jongeren van het mannelijk geslacht.
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In 2012 waren er driehonderdachtendertig (338) gevallen van diefstal van voertuigen geregistreerd. Per
maart 2013 zijn er 229 van deze voertuigen teruggevonden. Achtenvijftig personen zijn in verband hiermee
aangehouden.

Land Curaçao

- 35 -

Jaarverslag 2012

Diefstal van voertuigen
360
340

339

338

320
302

300
286

280
260
240

2009

2010

2011

2012

Voor wat betreft de jeugdcriminaliteit worden steeds meer jongeren hierbij betrokken. Ze komen niet alleen
vaker met de politie in aanraking, maar het betreft zwaardere delicten. De jongeren maken zich onder meer
schuldig aan inbraak, straatroof, mishandeling en autodiefstal. First-offenders (dit zijn de jongeren die voor
het eerst met justitie in aanraking zijn gekomen) komen ook steeds voor. Dus naast een aanwas van
recidivisten heeft de politie steeds meer te maken met first- offenders. Van de honderd vijf en negentig (195)
aangehouden personen voor roofovervallen in 2012, zijn er twee en dertig (32) minderjarig. Van de achttien
(18) personen die i.v.m. moord c.q. doodslag in 2012 zijn aangehouden, zijn twee (2) minderjarig. Voor het
stelen van auto’s werden in 2012 geen minderjarigen aangehouden. Voorts werden 8 minderjarigen
aangehouden voor overige delicten door het Bureau Jeugd- en Zedenzaken behandeld.
In 2012 zijn 977 illegale immigranten het land uitgezet. Hiervan waren er 649 mannen en 328 vrouwen. De
meesten zijn afkomstig van Jamaica (355), Santo Domingo (128), Colombia (124), Haïti (120) en Venezuela
(84).

Ad. 3
Met de oprichting van een Regionaal informatiecoördinatie en Expertise Centrum (RIEC), zouden de
verschillende opsporingsdiensten structureel op het gebied van de informatiecoördinatie met elkaar kunnen
samenwerken. Het project RIEC heeft geen doorgang gekregen, daar de participerende landen binnen het
Koninkrijk niet zo meewerkend zijn voor het realiseren van dit project. Een reden hiervoor is omdat de
informatie van de landen in een server op Curaçao zou moeten worden bewaard. De infrastructurele
aspecten zoals netwerk verbinding en applicatie voor deze informatie coördinatie en kooppunt worden
echter vooralsnog uitgevoerd.
Het Korps Politie Curaçao heeft wel de noodzaak gezien voor een informatie coördinatie en informatie
kooppunt. Op basis hiervan heeft het Korps gezorgd dat de partners in de criminaliteitsbestrijding zoals de
Douane Recherche, de Koninklijke Marechaussee en het Recherche Samenwerkingsteam een werkplek in
de huisvesting van de Info Unit in oprichting en toegang tot applicatiesystemen zullen krijgen. Mede dankzij
deze werkmethode zal zowel interne informatie als informatie van externe partners op een punt worden
gecoördineerd.
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Ad. 4
De diverse bureaus en projecten binnen de huidige Recherche Dienst, zoals Bureau Tactische Recherche,
Bureau Verkeerscriminaliteit en Project team Atrako zullen gecentraliseerd worden en de rechercheurs
zullen als team in de Centrale Recherche in oprichting werken.
Bij drie van de wijkteams worden meerdere mensen ingezet voor de aanpak van Veel Voorkomende
Criminaliteit (VVC), zoals diefstal, vernieling en baldadigheid. De unit Lokaal Ernstige Criminaliteit is belast
met de aanpak van lokaal ernstige misdrijven zoals moord, doodslag, roofovervallen, woninginbraken en
zedencriminaliteit.
AD.5
Het politie korps organiseert naast de opsporing gericht toezicht op bepaalde soorten delicten, zoals
overvallen, woninginbraken en autodiefstallen. Het project Aquafina is één van de projecten die het korps
uitvoert om de criminaliteit te minimaliseren. Dit project zorgt er onder meer voor dat op bepaalde routes,
hot spots, hot tijdstippen, extra blauw (opvallende surveillance) wordt ingezet, waardoor het mogelijk wordt
om extra controles en toezicht in bepaalde gebieden uit te kunnen voeren. Hierbij werd het korps
ondersteund door de UO Controle en Bewaking.
Naast het Project Aquafina wordt het Bike Team van de politie ook voor handhaving en toezicht ingezet. Dit
team is vooral actief in het stadsgedeelte van Punda en Otrabanda. Als aanvulling op het preventieve
toezicht ten behoeve van cruise toerisme in het stadsgedeelte, wordt door het Bike Team speciaal gelet op
overvallers, overlastgevers op het gebied van drugs en ander afwijkend gedrag. Het Bike Team kan sneller
surveilleren, waardoor belangrijke informatie ook sneller doorgegeven wordt aan collega’s in Punda en
Otrabanda.
Ad.6
Van het totale aantal delicten heeft het korps 39% opgelost. Hetgeen inhoudt dat het beleidsvoornemen ter
oplossing van 35% in 2012 tevens gerealiseerd is.
Functie 13 Brandweer en Rampenbestrijding
Het Ministerie van Justitie is verantwoordelijk voor de integrale veiligheid en een adequate brandweerzorg.
De Brandweer is verantwoordelijk voor de volgende resultaatgebieden: de veiligheid met betrekking tot
brand en technische hulpverlening bij zowel ongevallen als rampenbestrijding. Deze instelling biedt hulp in
situaties waarbij een ernstige verstoring in de openbare orde is ontstaan en waarbij het leven, gezondheid
en welzijn van de burger, dieren en het natuur in gevaar zijn. De Brandweer is tevens belast met de
voorbereiding en coördinatie van de rampenbestrijdingsorganisatie.
De uitrukposten worden dagelijks bezet door beroepsbrandweerpersoneel die een werktijdenregeling van
gemiddeld 48 uur per week hebben. Per 1 januari is de nieuwe bezoldiging van de Brandweer ingevoerd.
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De posten hebben doorgaans de beschikking over een aantal brandweervoertuigen die hoofdzakelijk zijn
uitgerust voor blus- en hulpverleningswerkzaamheden. Het bestrijden van incidenten geschiedt op basis van
vooraf vastgestelde uitrukprocedures. Een groot deel van het wagenpark bevindt zich in een slechte staat
van onderhoud, terwijl een aantal voertuigen aan vervanging toe zijn. In 2012 zijn twee
brandweervoertuigen door Nederland geschonken en zijn stappen ondernomen om 2 nieuwe brandspuiten
van het Amerikaanse model aan te schaffen.
De Brandweer heeft in 2012 o.a. de volgende registraties gedaan:
1

2

Totaal aantal branden verdeeld naar soorten was:
a.

binnenbrand: 67

b.

buitenbrand (o.a. mondi en auto’s): 749

c.

loos brandalarm: 12

d.

uitslaande brand: 16

Een totaal van 67 gebouwen die door brand werden geteisterd zijn geblust, hiervan was 16 volledig
afgebrand

3

De gemiddelde respons tijd van de Brandweer was tussen de 10 en15 minuten

4

Brandweer heeft bij 79 auto-ongelukken assistentie verleend

5

Een totaal van 1.150 vergunningsaanvragen zijn verstrekt
a.

A stukken Aqualectra: 9

b.

B stukken DROV: 108

c.

D stukken Vuurwerk: 135

d.

P stukken “Brandveiligheidsadviezen”: 85

e.

H stukken Milieudienst Hindervergunning: 5

f.

V stukken AJZ “vergunningslandsverordening”: 353

g.

E stukken Politie: 455

Functie 14 Defensie
De Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied (Kustwacht) is een
samenwerkingsverband

tussen

de

vier landen

van

het Koninkrijk

der Nederlanden.

Het

samenwerkingsverband geeft sinds de oprichting in 1996 inhoud aan het gezamenlijke belang van de
landen van het Koninkrijk bij het optreden op zee in het kader van de Maritieme Rechtshandhaving en
dienstverlenende taken. Alle betrokken landen binnen het Koninkrijk dragen bij aan de financiering van de
kustwacht. Deze bijdragen zijn gebaseerd op een vastgestelde verdeelsleutel. De huidige verdeelsleutel
tussen de landen is:
Nederland (inclusief de BES eilanden) 69%;
Curaçao 16%;
Aruba 11%;
St. Maarten 4%.

Land Curaçao

- 38 -

Jaarverslag 2012

In 2012 was de bijdrage van Curaçao ANG 2,7 miljoen.
De resultaten van de operatie van de Kustwacht voor 2012 worden onderstaand samengevat.
Ondanks dat de Kustwacht van het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied ook in 2012 te
kampen heeft gehad met tegenslagen is zij erin geslaagd om de meeste plannen zoals opgenomen in het
Jaarplan 2012 te realiseren en de geplande operationele doelstellingen nagenoeg volledig te
verwezenlijken. Met name in het personele en materiële domein heeft de Kustwacht net als in 2011
knelpunten ondervonden en tegenslagen moeten incasseren, maar door de grote inzet van het personeel
is het operationele product intact gebleven. Dankzij het concept van informatie gestuurd optreden (IGO),
dat rust op de drie pijlers van solide informatie uitwisseling van en tussen vliegende en varende
Kustwachteenheden (mede gevoed door ketenpartners en internationale partners), gerichte keuzes bij de
inzet van materieel en meer (internationale) samenwerking, bleef de Kustwacht in staat haar capaciteiten
efficiënt en gericht in te zetten.
In het operationele domein heeft de Kustwacht de geplande vaardagen en vlieguren vrijwel volledig
gerealiseerd. Internationale samenwerking vormde een belangrijke component in de activiteiten van de
Kustwacht op het gebied van drugsbestrijding. De Kustwacht leverde onder meer een waardevolle bijdrage
aan de operatie Martillo, waarin drugsvangsten van 2000 kg en 840 kg werden genoteerd. Met
internationale partners werden ook SAR oefeningen uitgevoerd. Aan Curaçao en Sint Eustatius werd in
augustus

en

oktober

ondersteuning

geleverd

in

het

kader

van

(grootschalige)

olieverontreinigingsbestrijding.
Kustwachtbreed is de personele vulling in 2012 als een knelpunt ervaren. Bij de steunpunten op Aruba en
Sint Maarten waren er tekorten bij het executieve personeel, waardoor de bezettingsgraad en het
operationele product in toenemende mate onder druk kwamen te staan. Deze tekorten zijn met interne
maatregelen opgevangen, maar voor een structurele verbetering blijft het noodzakelijk dat er meer
kandidaten geworven en aangesteld worden op Sint Maarten en Aruba. Ook rond de Formatiebrief bleef
voortgang lange tijd uit, maar eind 2012 is voor de steunpunten op Aruba en Sint Maarten een pilot gestart
met

het

decentraal

beleggen

van

een

aantal

voorheen

centraal

georganiseerde taken,

verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
In het materiële domein slaagde de Kustwacht erin om het gehele jaar te voldoen aan de norm voor
instandhouding en materiële gereedheid van de Superribs. Bij de Cutters stond de materiële gereedheid
het gehele jaar onder druk, maar konden de gevolgen voor de inzetbaarheid worden geminimaliseerd. De
Kustwacht nam medio 2012 conform planning vijf nieuwe kleine vaartuigen in gebruik. De levering van
de bijboten voor de Cutters is door de leverancier verschoven naar 2013. De materiële gereedheid van de
Dash-8 en de AS-355 voldeed het gehele jaar aan de norm. In oktober 2012 nam de Kustwacht ook twee
nieuwe AW 139 helikopters in gebruik.
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Binnen de exploitatie is in 2012 op enkele posten meer gerealiseerd dan begroot. Vooral de negatieve
koersontwikkeling van de Euro ten opzichte van de Antilliaanse guldens was hier debet aan. De
realisatie op de investeringen en de luchtverkenning is onder meer achtergebleven door de vertraging
met de introductie van de nieuwe helikopters en de bouw van de nieuwe hangaar. De Kustwacht heeft een
goedkeurende accountantsverklaring ontvangen voor het financiële beheer in 2012.
Voor verdere details van de Kustwacht wordt verwezen naar het jaarverslag van de Kustwacht.
Functie 15 Overige Beschermende maatregelen
De UO Controle en Beveiliging levert een wezenlijke bijdrage aan de voorkoming en terugdringen van
overlast in de Openbare Ruimte en het bevorderen van de leefbaarheid door het handhaven van openbare
orde en veiligheid. De UO Controle en Beveiliging is belast met de handhaving van diverse verordeningen
zoals de EBOOBG, Hondenverordening, Landsverordening Personenvervoer, Landsverordening
Gevaarlijke Honden, Loterijverordening, de beheersing van criminaliteit, verkeerstoezicht en handhaving
van de openbare orde. Tevens is deze organisatie belast met de uitvoering van controles op gedetineerden
onder Elektronisch Toezicht. In het nieuwe land Curaçao heeft de EBOOBG geen rechtskracht en kan
daarom niet gehandhaafd worden. De UO Controle en Beveiliging kan hierdoor niet optreden.
Onderstaand volgt de realisatie van bovenstaande acties en werkzaamheden in 2012.
1.

Preventief toezicht op de openbare orde en veiligheid/beheersing criminaliteit.

2.

Bijdrage aan de projectmatige en multidisciplinaire aanpak van de criminaliteit.

3.

Er worden dagelijks patrouilles op “hot spots” (toeristische gebieden en uitgaansgelegenheden)
gehouden.

4.

Handhaving van de openbare orde.

Onderstaand volgt een overzicht van de acties in verband met het bovenstaande:
Omschrijving werkzaamheden

2012

Behandelen klachten passagiers openbaar vervoer

63

Controle op snelheid

26

Controle op hot spots

26

Controle op rijden door roodlicht

26

(Voet)Patrouilles in de binnenstad (5 maal per week)

110

Tevens worden er dagelijks in de avond- en nachturen controles gevoerd op clandestien vervoer bij diverse
toeristische plaatsen zoals Mambo, Bermuda en Campo.
5.

Handhaving van de diverse verordeningen:
a. Verscherpte aanpak van illegale vuilstortingen. In 2012 zijn in samenwerking met Selikor, (6)
vuilstortplaatsen in Souax opgeruimd. Verder zijn er 121 gevallen van illegale vuilstortingen
aangepakt.
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b. Aanpak van de autowrakkenproblematiek. In 2012 zijn er 219 autowrakken verwijderd.
c. Bestrijding van illegale garages. In de wijken Souax, Koraal Specht en Veeris, hebben 9 garages
hun werkzaamheden op de openbare weg gestaakt en opgeruimd.

Onderstaand volgt een overzicht van de acties in verband met het bovenstaande:
Omschrijving
Overlast van dieren

2011

2012
143

158

26

46

Illegale verkoop van gascilinders van 20lbs (project basis)

Note1

256

Illegale bouwconstructies

Note2

35

3

350

Mishandeling van dieren

Milieu/rookoverlast/illegale vuilstorting
6.

Verdere professionalisering van de organisatie i.h.b. het interne beheer.
a. In samenwerking met de SSO is een functionele werktekening gemaakt voor de inrichting van de
meldkamer. Vanwege het tekort aan financiële middelen is dit niet afgerond
b. Van het inrichtingsplan is het volgende gerealiseerd
Uitvoering van een ‘nieuw’ takenpakket, w.o. uitstoting beveiligingswerkzaamheden.
Introductie wijkgerichte aanpak. Hiervan was Souax het pilot-project, dit in het kader van het
project, (initiatief van de toenmalige minister van Justitie), “Polis den Bario”. Het doel van het
project is het bestrijden van bepaalde groepen binnen de wijk/bevorderen van de
leefbaarheid.
Samenvoeging voormalige SKS en Openbaar Vervoer
Pilotproject Rayon 3 (Banda Bou) Naarmate de roofovervallen op de lokale stranden in de
omgevingen van Banda Abou toenam, werd het noodzakelijk om een patrouille in te
schakelen. De hoofdzakelijke bedoeling/taak hiervan was dat deze patrouille langs alle
stranden controle en beveiliging zou uitoefenen. Deze ter preventie c.q. bestrijding van
diefstal en overvallen op de lokale bezoekers en vooral op de toeristen die vaak slachtoffers
hiervan zijn geworden en met alle gevolgen van dien.
c. De bedoeling was om 21 vacatures op te vullen met controlemedewerkers. Dit traject is niet
afgerond vanwege het aantal sollicitanten die zich hebben aangemeld.

Functie 16 Gevangeniswezen
UO Gevangeniswezen en Huis van Bewaring
Het jaar 2012 werd gekarakteriseerd door de nadruk op het veiligheidsaspect en de uitvoering van het plan
van aanpak. De verscherpte aandacht voor de veiligheid was voornamelijk het gevolg van een incident
waarbij een gedetineerde voor zijn celdeur werd doodgeschoten. Deze ontwikkeling had ook nadelige
gevolgen voor de uitvoering van de programma’s welke gepland en gericht waren op de opleiding en
1
2

In 2011 werd dit niet apart geregistreerd
In 2011 werd dit niet apart geregistreerd
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vorming van de gedetineerden in het kader van de visie op resocialisatie van het SDKK. Ondanks deze
problemen, heeft de SDKK in zeer hoge mate voldaan aan haar missie om de veiligheid van de
gemeenschap te beschermen. Gemiddeld heeft deze instelling huisvesting geboden aan ruim 450
gedetineerden, waarvan 30 vrouwen.
De incidenten in dit jaar waren over het algemeen vrij beperkt (maar het negatief effect was wel groot op
OVT programma’s). Een gedetineerde werd doodgeschoten en er was één geval van zelfmoord. Slechts
één vuurwapen werd in beslag genomen.
In hun zesde rapportage (periode oktober 2012 tot januari 2013), constateert de Voortgangscommissie dat
de uitvoering van het Masterplan in een gevarenzone terecht is gekomen. Deze negatieve ontwikkeling
heeft onder andere te maken met het gebrek aan financiële middelen en de bureaucratie. Ook de
aanwijzing over de begroting van Curaçao had tot gevolg dat geen personeel aangenomen werd. Hierdoor
zijn belangrijke middenkaderfuncties zoals hoofd HRM, hoofd Bedrijfsvoering, hoofd Beveiliging, hoofd
Kwaliteitbewaking en hoofd Financiële Zaken vacant gebleven. De behoeften van het SDKK op het gebied
van organisatie ontwikkeling zijn enorm. Ter illustratie: in totaal zijn voor 2012, 48 beleidsvelden in beeld
gebracht. De meest in het oog springende beleidsvelden hebben o.a. betrekking op het nieuwe functieboek,
het opleidingsplan, uitvoering van het scholingsplan voor gedetineerden en het opstellen en uitvoeren van
een calamiteitenplan. Al met al kan geconcludeerd worden dat een goede prioriteitstelling een conditio sine
qua non is om verdere stagnatie van het Masterplan te voorkomen. Bovendien dient voldoende ruimte
binnen de organisatie te worden vrijgemaakt om de operationele doelstellingen te realiseren alsook de
structurele verbetering van operationele processen mogelijk te maken.
Resocialisatie
De SDKK is in 2011 begonnen met een resocialisatieprogramma voor 168 gedetineerden. Dit programma
moest op 13 september 2011, vanwege een schietincident, worden stopgezet. Uit veiligheidsoverwegingen
is besloten om het programma in 2012 in kleinere groepen voort te zetten. Vanwege de beperkte financiële
middelen en geringe bezetting konden slechts 70 personen hieraan deelnemen. In overleg met de
afdelingen huisdienst werden daarom de volgende acties ondernomen:
1. Het traject van Sociale Vormingsplicht werd voortgezet;
2. De gymzaal werd in april 2012 in gebruik genomen;
3. Muzieklessen en therapie in de huisblokken 3, 4, 7 en 8 werden in mei 2012 opgestart;
4. In juni/juli 2012 werd gestart met een naaicursus voor huisblokken 2 en 6.
Ondersteuning uitvoering Masterplan
De uitvoering van het Masterplan verliep niet echt soepel in 2012. Dit heeft beslag gelegd op de schaarse
capaciteit binnen de inrichting. Dit gold vooral voor de capaciteit en de betrokkenheid van het management
en de leidinggevenden, de toezichthoudende functies en de personeelsleden die vrijgesteld dienden te
worden om project of projectonderdelen te plannen en uit te voeren. Het werd in dit kader ook duidelijk dat
zonder de betrokkenheid van de bestaande organisatie zowel de uitvoering van het Masterplan op
dagelijkse basis als de borging van de resultaten op langere termijn werden ernstig aangetast.
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De integrale realisatie van het plan van aanpak zou oorspronkelijk in de periode 2010-2012 worden
uitgevoerd. De monitoring van de uitvoering en voortgang van dit Master project geschiedt niet alleen door
het betreffende Projectteam en Usona, maar ook door een externe Gemengde Voortgangscommissie, die
bij de CRW is ingesteld om de uitvoering van de Plannen van Aanpak van zowel KPC als SDKK te
monitoren. De SDKK heeft, ten behoeve van de Voortgangscommissie, op kwartaalbasis een
‘Uitvoeringsrapportage’ aan de Minister van Justitie geboden. In oktober 2012 heeft een (eind)evaluatie
plaatsgevonden om te bepalen of van het AMvB regime afgestapt kon worden. Uit deze evaluatie bleek
echter dat niet gesproken kon worden van een vlotte uitvoering, dan wel van substantiële verbeteringen. Het
gevolg was dat de uitvoeringstermijn met een periode van twee jaar werd verlengd tot en met december
2014. In dit kader werd de inzet van enkele DJI medewerkers, met een gefaseerde afbouw, verlengd.
Het Master Projectdossier legt de basis voor de beoogde verdere professionalisering en optimalisering van
de inrichting van het SDKK. Als zodanig past het in het raamwerk van het Plan Veiligheid Curaçao (PVC),
waarbij middelen gereserveerd zijn voor uitsluitend de uitvoering van de Plannen van Aanpak. In november
2012 is gestart met de uitvoering van het integrale pakket van samenhangende deel‐projecten, verdeeld
over de verschillende aandachtsgebieden van de bedrijfsvoering.
Beleidsvelden organisatieontwikkelingstraject
De behoeften van de SDKK zijn enorm. In dit kader zijn voor 2012 in totaal 48 beleidsvelden in beeld
gebracht. Op deze beleidsvelden zijn reeds verbeteringsprocessen in gang gebracht. Het gaat om de
volgende hoofdcategorieën:
1.

Leiderschap;

2.

Strategie en Beleid;

3.

Management van medewerkers;

4.

Management van middelen;

5.

Management van processen.

Om de uitvoering en de monitoring van ontwikkelingen in deze beleidsvelden optimaler te laten plaatsvinden
dient o.a. de volgende acties gerealiseerd te worden:
Aanwijzen van projectleiders;
Projecten inrichten conform de SMART-principes;
Waar mogelijk, clusteren van projecten.
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Functie 17 Opvoedingswezen
UO Justitiële Jeugdinrichting
Met de invoering van het Nieuw Wetboek van Strafrecht is de strafmaatregel t.b.v. jeugdigen, vervangen
door de maatregel van Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen, de zgn. PIJ- maatregel (art. 162) en de
Jeugddetentie (art. 153). Voor de uitvoering van deze PIJ maatregel dient Curaçao te beschikken over een
Justitiële Jeugd Inrichting Curaçao (JJIC) met een combinatie van gesloten/halfopen regime dat gekoppeld
is aan een intensieve, gerichte, multidisciplinaire behandeling in een geschikte therapeutische en
pedagogische setting, waardoor de competenties van de jongere worden versterkt en diens
toekomstperspectief wordt verbeterd.

Voor 2012 heeft de JJIC ter realisering van het bovenstaande, stappen ondernomen hoewel dit met
verminderde capaciteit aan mankracht en een ingekorte begroting moest gebeuren. In 2012 zien wij een
terugloop van de personeelskracht met 5 mensen. Hierdoor is de capaciteit om hun klanten te behandelen
gedaald. Er is een vacature voor een 1 maatschappelijk werker ingevuld.
Op het gebied van personeel heeft de JJIC ook voortgang geboekt door middel van het opstellen van een
opleidingsplan voor het personeel en formalisering van een vakopleiding. De bedoeling is een gefaseerd
opleidingsplan waarbij eerst gewerkt wordt aan een deugdelijk plan t.a.v. van het pedagogisch personeel.
Op een vervolg traject wordt het ondersteunend personeel meegenomen.
Voor de klanten zijn in 2012 de programma’s verder geoptimaliseerd met als doel betere
recreatievoorziening en adequate opvoeding voor de jongeren. De time out- ruimte voor de jongens en
meisjes is geoperationaliseerd. Tegelijkertijd is aandacht besteed aan creatieve therapie zoals kunstzinnige
therapie, muziektherapie en psychomotorische therapie.
Het aantal jongeren dat gedurende 2010 tot en met 2012 in de UO Justitiële Jeugdinrichting Curaçao
verbleef was:
Geslacht
Jongens
Meisjes
Totaal

Semi-open Afdeling
2012
2011
2010
16
24
24
8
10
10
24
34
34

Gesloten Afdeling
2012
2011
2010
8
12
12
0
0
0
8
12
12

De daling is te wijten aan bovengenoemd tekort aan personeel alsmede het feit dat herstelwerkzaamheden
aan het gebouw niet konden plaatsvinden vanwege het te kort aan financiële middelen.
Om een oplossing te bieden aan het nijpende tekort aan geschikte detentiecapaciteit voor jeugdigen is de
JJIC begonnen met de bouw van 8 detentiecellen op het terrein van de JJIC te Kwartier. Deze cellen
worden eind 2013 opgeleverd.
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UO Reclassering
De reclassering had het voornemen om in 2012 alle producten en diensten te reviseren en deze uit te
werken in werkprocessen. Dit doel is volledig behaald. Het voornemen was ook om het registratiesysteem
te updaten. Dit onderdeel is echter niet gerealiseerd. In 2013 zal dit plan ook niet haalbaar zijn, aangezien
er geen middelen zijn verkregen. De Reclassering heeft ook aan onderstaande beleidsprioriteiten gewerkt.
Onderzoek en rapportage
De Reclassering maakt in opdracht van het OM, de Rechtbank en het gevangeniswezen diverse
rapportages om informatie te verschaffen over een verdachte/dader. De reclassering geeft ook mondeling
advies tijdens zittingen. De bedoeling van de verschillende rapportages en adviezen is om te komen tot
een straf op maat, een advies over wel of niet toekennen van een VI/ET en om inzicht te verschaffen in de
eventuele problematiek van de verdachte/dader t.b.v. (verplichte) hulpverlening. De Reclassering heeft in
2012 met name aan de volgende rapporten gewerkt:
Product
Vroeghulp
RG Rapporten
Voorlichting
VI/ET

Ontvangen verzoeken
904
95
230
112

Resultaten na afhandeling
444 rapporten en 255 brieven
62 rapporten 28 brieven
175 rapporten 47 brieven
104 rapporten 7 brieven

Resocialisatietrajecten
Resocialisatie/begeleiding van cliënten is een doorlopend proces. Het is een proces dat de nodige
tijdsinvestering en mankracht vergt. Ondanks het tekort aan personeel is in 2012 getracht om ook aan dit
beleidsveld de nodige aandacht te besteden. Het is immers één van de belangrijkste taken van de
reclassering in het kader van voorkoming van recidive bij de doelgroep. De Reclassering heeft in het jaar
2012 een totaal van 440 gevallen van verplichte begeleiding ontvangen, onderverdeeld als volgt:
77 schorsingen
167 vonnissen
193 VI cliënten
3 sepot
M.b.t. dit beleidsveld zijn de nodige achterstanden geboekt o.a. m.b.t. het uitnodigen van de cliënten om
een aanvang te maken met hun resocialisatietraject/begeleiding. Aan de andere kant zijn de werkers echter
volop bezig met het opstellen van hulpplannen t.b.v. resocialisatie op maat en met de daadwerkelijke
begeleidingsactiviteiten die nodig zijn t.b.v. de cliënten die gehoor hebben gegeven aan de oproepen.
Resocialisatie in wisselwerking met naaste omgeving, begeleiding aan licht verstandelijk gehandicapten,
psychische gestoorden en drugsverslaafden vallen ook hieronder.
De trainingen Equip worden door de reclasseringswerkers zelf verzorgd. In 2012 zijn 4 Equip trainingen
verzorgd.
Er zijn verder twee trainingen agressieregulatie bij Skuchami PSI ingekocht, speciaal voor daders van
relationeel geweld.
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Resocialisatie van jeugdigen
Ondanks de nodige voorbereidingen hiertoe, kon het oprichten van een afdeling speciaal voor jeugdige
delictplegers niet gerealiseerd worden. De krappe financiële situatie waarin Curaçao verkeert heeft ertoe
geleid dat keuzes gemaakt moesten worden wat resulteerde in een vertragend effect.
Coördineren en uitvoeren van alternatieve straffen
M.b.t. het taakgebied Alternatieve Sancties kan gesteld worden dat dit taakgebied nagenoeg niet vervuld
kon worden. Er is hierdoor een wachtlijst ontstaan van personen die een werk- leerstraf moeten verrichten.
Monitoren en begeleiden elektronisch toezicht.
De Reclassering heeft alle (53 personen) onder elektronisch toezicht geplaatste delictplegers kunnen
monitoren.
Speciale projecten ten behoeve van cliënten en hun relaties.
Voornemens

was

het

organiseren

van

themabijeenkomsten

zoals

Ban

Kombersá,

bewustwordingscampagnes en informatie omtrent relationeel geweld. Aan deze speciale projecten is de
Reclassering niet toegekomen. De krappe financiële situatie waarin Curaçao verkeert heeft ertoe geleid dat
keuzes gemaakt moesten worden wat resulteerde in een vertragend effect.
Samenwerking met partners
Er is een overeenkomst met Reclassering BES tot stand gekomen. Voorbereidingen om te komen tot een
samenwerkingsovereenkomst met FMA, Brasami en slachtofferhulp zijn in vergevorderd stadium.
Reclassering in de samenleving
In 2012 hebben drie voorlichtingssessies plaatsgevonden voor jongeren en hun ouders in de wijk Suffisant.
Ook werd er op het Kolegio “Yandi Paula” voorlichtingssessies gegeven aan leerlingen. Verder werd in
november 2012 in samenwerking met de Stichting GGZ Curaçao en het Openbaar Ministerie een
tweedaagse werkconferentie georganiseerd over nut en noodzaak van forensisch psychiatrie op Curaçao.
De werkconferentie was succesvol.
UO Voogdijraad
Bij ministeriele beschikking zou Ofisina pa Bienestar di Mucha (Voogdijraad) een meldpunt instellen
genaamd “Centraal Meldpunt voor Kindermishandeling”. Het doel van het CMK meldpunt is het registreren,
advisering en actie ondernemen op meldingen en het in kaart te brengen van wat de omvang is van
kindermishandeling op Curaçao.De krappe financiële situatie waarin Curaçao verkeert, heeft ertoe geleid
dat keuzes gemaakt moesten worden wat resulteerde in een vertragend effect voor wat betreft de oprichting
van het CMK als apart bureau. De CMK-taken worden voorlopig vanuit de Voogdijraad uitgevoerd. De
Voogdijraad zet dagelijks het bestaande personeel in om deze werkzaamheden te verrichten. Onderstaand
volgen de cijfers van het aantal meldingen over 2009 tot en met 2012.
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2009

2010

2011

2012

90

121

133

136

Meldingen

Het volgende resultaat is bereikt:
1.

De HALT afdoening is niet geconcretiseerd vanwege de schaarse financiële middelen,

2.

Jeugdreclassering is niet opgezet vanwege de schaarse financiële middelen.

Beide projecten zullen in de toekomst worden gecoördineerd vanuit het Ministerie van Justitie door een aan
te wijzen projectleider.
Voor wat betreft de plaatsing van de ondertoezichtgestelden in internaten volgt het verloop van 2005 tot
2011.
Gemiddeld aantal OTSers per dag in de Internaten
Internaten

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Kinderoord Brakkeput

16

19

19

15

18

21

16

Casa Manita

25

24

27

18

17

18

18

Huize st. Jozef

40

36

41

34

30

40

41

Rose Pelletier

7

5

5

6

10

12

8

87

84

92

73

75

91

83

Totaal

Gezinsvoogdij Instelling
Te leveren prestaties door GVI
Bij ministeriële beschikking d.d. 9 maart 2012 van de Minister van Justitie werd aan Stichting GVI Curaçao
subsidie verleend om de volgende prestaties te leveren:
1.

Uitoefening voogdij over 5 minderjarigen, d.i. het bevorderen van een zo optimaal mogelijke
ontwikkeling dmv individuele begeleiding aan opvoeders en andere betrokkenen; het beheren van hun
vermogen, zakenbehartiging.

2.

Uitvoering ondertoezichtstelling over 300 minderjarigen, d.i. het individueel begeleiden van de
minderjarigen en hun ouders aan de hand van een hulpverleningsplan, begeleidingsgesprekken,
casemanagement, het onderhouden van contacten met internaten, scholen, doorverwijzing,
bemiddeling, rapportage aan het Gerecht, de Voogdijraad en anderen.

3.

Vrijwillige begeleiding bieden aan 50 minderjarigen en hun ouders.

4.

Het afleggen van 1200 huisbezoeken. Aard van de huisbezoeken: onderzoek; controle;
uithuisplaatsing; opvoedingsondersteuning; terugplaatsing.
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Gerealiseerde producten in 2012
Begeleiding minderjarigen.
In 2012 heeft stichting GVI Curaçao in totaal 454 minderjarigen begeleid, waarvan 67 nieuwe gevallen
waren. GVI heeft 83 gevallen afgesloten.
Voogdij
In 2012 heeft GVI 4 minderjarigen in voogdij begeleid.
De ondertoezichtstelling
GVI heeft in 2012 in totaal 402 minderjarigen in ondertoezichtstelling (OTS) begeleid, waarvan 67 nieuwe
zaken waren. GVI heeft 69 OTS gevallen afgesloten, waarvan 7 overgingen in nazorg.
De vrijwillige begeleiding
Het aantal vrijwillige begeleidingen bedroeg in 2012 in totaal 48, waarvan 41 preventief en 7 nazorg van de
OTS waren.
Huisbezoeken
Over 2012 werden in totaal 1172 huisbezoeken geregistreerd. Niet alle huisbezoeken zijn geregistreerd,
aangezien een maatschappelijke werker van wie het contract niet verlengd werd, weg was gegaan zonder
alle gegevens van afgelegde huisbezoeken e.d. te overhandigen.
De speerpunten van GVI in 2012
Samenwerking met derden.
GVI heeft in 2012 samengewerkt met:
Voogdijraad, het Gerecht, de pleeggezinnencentrale Mi Otro Kas (MOK), de BES eilanden
Contacten met derden
GVI heeft diverse contacten met derden gehad in 2012, zoals:
verschillende instanties in het onderwijs, verschillende residentiële voorzieningen voor kinderen,
Verschillende instanties van de overheid
Verschillende medische instellingen
Overige partners in het Koninkrijk zoals Bureaus Jeugdzorg Nederland; Voogdijraad Sint Maarten;
Voogdijraad Saba, Gezinsvoogdij Bonaire, Fundacion Guiami Aruba.
Kwaliteit van de zorg/hulpverlening
Introductie van de Delta Methodiek. De Deltamethode is de werkwijze van de jeugdbescherming in
Nederland bij de uitvoering van een ondertoezichtstelling opgelegd door de kinderrechter. Net als op
Curaçao is dit de meest voorkomende kinderbeschermingsmaatregel.
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Het belangrijkste doel is de ontwikkelingsbedreiging van het kind op te heffen. Dat doen gezinsvoogden
door een samenwerkingsrelatie met ouders en kinderen aan te gaan, waarin de ontwikkeling van het kind
centraal staat. De introductie en training in de Deltamethode werd door de William Schrikker Groep uit
Nederland verzorgd. Ieder die aan de training heeft meegedaan heeft het met goed gevolg afgerond en
ontving aan het eind een certificaat.
Trainingen aan cliënten
GVI heeft in 2012 2 trainingen aan jeugdige pupillen van de GVI laten verzorgen door de SGE:
1.

‘Leerhouding en leer attitude’

2.

‘Krese salú’.

Relationeel Geweld
GVI heeft in 2012 deelgenomen aan het Zorgteam Relationeel Geweld samen met de volgende instanties
en diensten: Slachtofferhulp, Centraal Meldpunt Kindermishandeling, Dienst Jeugd en Familie, Officier van
Justitie, Reclassering, Seda en Stichting Maatschappelijke Zorg en Herstel.
GVI heeft in mei ook deelgenomen aan de conferentie voor de opzet van de alliantie tegen Relationeel
Geweld georganiseerd door Bos di Hubentut en Slachtofferhulp.

Legitimering van de interventie
In

onderstaande

grafiek

worden

de

aanleidingen

gemeld

voor

het

toepassen

van

kinderbeschermingsmaatregelen in 2012.

Aanleiding kinderbeschermingsmaatregelen
verwaarlozing

mishandeling

gedrag jongere

14%
16%
70%

Verwaarlozing
70% van de kinderen die in begeleiding belanden, waren slachtoffer geweest van verwaarlozing. Kinderen
die vooral psychisch verwaarloosd worden, hebben de slechtste prognose. De gevolgen kunnen van
lichamelijke of psychische aard zijn maar ook persoonlijkheidsontwikkeling. Kinderen die verwaarloosd zijn,
vertonen veel agressief gedrag, kampen met angstsymptomen, hebben een laag zelfbeeld en gevoelens
van depressiviteit.
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Mishandeling
Bij 16% van alle kinderen die bij GVI werden aangemeld, werd mishandeling geconstateerd. We spreken
van kindermishandeling wanneer een kind door de ouders fysiek, psychisch of seksueel bedreigd of
gewelddadig behandeld wordt. Door de bedreiging of gewelddadige benadering wordt het kind ernstige
schade berokkend in de vorm van fysiek letsel en/of psychische trauma.

mishandeling, waarvan seksueel misbruik

mishandeling
72%

Other
28%

seksueel
misbruik
28%

Gedrag van de minderjarige
Een totaal van 14% van het bestand in 2012 betrof jongeren die niet meer in gezinsverband wonen of die
een zodanig deviant gedrag vertonen, dat ze een bedreiging vormen voor hun eigen welzijn en dat van hun
omgeving. Te denken valt aan seksueel ontremd gedrag, sterk agressief gedrag en verslaving. Deze
jongeren zijn in hun eerste levensjaren in een onveilige opvoedingssituatie opgegroeid, wat tot het
ongepaste gedrag heeft geleid.
Stressfactoren in de opvoedingssituatie
Onderzoeken wijzen uit dat kindermishandeling toeneemt naarmate er meer stressfactoren voorkomen in de
opvoedingssituatie. Hoewel GVI kinderen van alle lagen van de bevolking in begeleiding krijgt, nemen de
risico’s tot verwaarlozing en mishandeling toe naarmate de sociaaleconomische situatie zwakker is. De
stressfactoren die in 2012 het meest voorkwamen in de opvoedingssituatie van de cliënten van GVI worden
in onderstaande grafiek aangegeven.

stressfactoren i/d opvoeding
verslaving
inadequate behuizing
onwil
financieel
pedagogisch onvermogen
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Trainingen, conferenties en teamactiviteiten
Maand:

Soort training:

Verzorgd door:

Januari

Positive Mental Reprogramming

Dhr S. Espoza

Maart

Workshop ‘Eigen kracht Conferentie’

GVI

Mei

Conferentie Alliantie Relationeel Geweld

Slachtofferhulp

Augustus

Werkconferentie ‘Bo mes Forsa’

Wit Gele Kruis

November

Deltamethodiek

WSG Nederland

Forensische psychiatrie op Curaçao

Klinika Capriles

Voor verdere details wordt verwezen naar het jaarverslag 2012 van de GVI
Functie 18 Overige Justitiële Aangelegenheden
Criminaliteitsbestrijdingfonds
In 2012 zijn er geen projecten gefinancierd vanuit het Crimefonds.
Stichting Slachtofferhulp
De Stichting Slachtofferhulp Curaçao richt zich op:
het bevorderen en verbeteren van hulpverlening aan slachtoffers, waaronder mede begrepen de
nabestaanden van de slachtoffers, van delicten en verkeersongevallen met ernstige lichamelijk letsel of
dodelijke afloop, zodanig dat de hierbij geleden schade zoveel mogelijk wordt weggenomen;
het ten behoeve van de slachtoffers dan wel nabestaanden van de slachtoffers voeren van
gerechtelijke procedures alsook in verband daarmee te nemen andere juridische maatregelen;
het signaleren, opheffen en voorkomen van knelpunten in de samenleving, waardoor slachtoffers van
delicten en ongevallen onnodig worden achtergesteld.
Bij het Bureau Slachtofferhulp kan de samenleving terecht voor:
informatie en advies over schadevergoeding en bemiddeling hierbij;
emotionele ondersteuning;
opvang en hulp bij schokkende gebeurtenissen;
begeleiding bij een bezoek aan de politie;
bemiddeling, bijvoorbeeld wanneer het slachtoffer contact wil met de verdachte;
verwijzing naar andere hulpverlenende instantie.
Dit bureau heeft over de jaren een groot aantal zaken behandeld die in relatie stonden met voornoemde
feiten. Het aantal zaken vertoont een stijgende trend. Totaal waren er in 2008 105 zaken en in 2012 685
zaken. Onderstaand grafiek geeft het verloop van deze zaken over de jaren weer.
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Voor verdere informatie over de resultaten van de Stichting Slachtofferhulp Curaçao wordt verwezen naar
haar jaarverslag 2012.
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14. MINISTERIE VAN VERKEER, VERVOER EN RUIMTELIJKE PLANNING
Tot het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning behoren de volgende
organisatorische eenheden:
Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning
Kabinet Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning
Secretaris Generaal Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning
Ministeriële Staf
Beleidsorganisatie Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning
UO Openbare Werken
UO Verkeer en Vervoer
Autobusdienst
Luchthaven
UO Meteorologische Dienst
UO Ruimtelijke Ordening en Planning
UO Domeinbeheer
Overige Ministerie Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP)

Beleidsuitdagingen en strategische doelstellingen
Strategische doelstellingen Sector Verkeer & Vervoer
A. Het tijdig en accuraat verschaffen van nauwkeurige meteorologische informatie, door middel van:
Hoogwaardig beheer van de infrastructuur;
Modelontwikkeling;
Luchtvaartmeteorologie en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van weer, klimaat en
seismologie.
B. Beschikbaarheid van een optimaal functionerend luchtnetwerk, in combinatie met een concurrerende
en duurzame luchtvaartsector, binnen het kader van internationale wet- en regelgeving.
C. Beschikbaarheid van economisch- en ecologisch verantwoorde scheepvaart- en maritieme activiteiten,
binnen de kaders van internationale wet- en regelgeving.
D. Beschikbaarheid van een veilig en toegankelijk wegennet, resulterend in vermindering van
verkeersongevallen en overbelasting van wegen.
E. Optimale mobiliteit van reizigers die gebruikmaken van het openbaar vervoer door middel van:
Het kwantitatief evenwichtige aanbod van openbaar vervoer, waarbij onderscheid gemaakt wordt
tussen leef- en economische kerngebieden;
Het inzetten van kwalitatief hoogwaardige middelen ten behoeve van openbaar vervoer;
Het opzetten van een nieuwe tarievenstructuur.
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Strategische doelstellingen Sector Infrastructuur en Ruimtelijke Planning
A. De beschikbaarheid van een ruimtelijk plan dat een duurzaam evenwicht schept tussen wonen, werken,
recreatie en groengebied, waarin bovendien voor alle activiteiten een geschikte locatie vast is gelegd
en/of waarmee voor de verschillende locaties een juiste bestemming wordt toegewezen;
B. Duurzaam beleid op het vlak van mobiliteit, beheer van gronden, natuur, landschap en gebouwen,
infrastructuur en openbare voorzieningen;
C. Voorzien in de behoefte aan betaalbare bouwgrond voor woon en commerciële (toeristische)
doeleinden;
D. Optimaal beheer van overheidsgronden en panden door het versnellen van uitgifteprocedures en
handhavend optreden tegen illegale occupatie en bij niet voldoen aan uitgiftevoorwaarden.
E. Minimaliseren van de post nog te innen huurpenningen en erfpachtcanon;
F. Het waarborgen van de bereikbaarheid en leefbaarheid in het land, door middel van:
Verbetering van wijken, woningen, stadsvernieuwing en monumentenzorg;
Verbetering en uitbreiding van wegenverkeersnet;
Verbetering van de waterhuishouding;
Natuurbeheer, groenvoorzieningen en een schoon milieu.
G. Optimale benutting van voorzieningen, gronden en gebouwen door waar mogelijk ook het
multifunctioneel inzetten van beschikbare ruimtes.
Strategische doelstellingen Beleidsorganisatie
A. Duurzaam beleid op het vlak van mobiliteit, beheer van gronden, natuur, landschap en gebouwen,
infrastructuur en openbare voorzieningen;
B. Beschikbaarheid van economisch en ecologisch verantwoorde scheepvaart en maritieme activiteiten
binnen de kaders van internationale wet- en regelgeving;
C. Beschikbaarheid van een optimaal functionerend luchtnetwerk in combinatie met een concurrerende en
duurzame luchtvaartsector binnen het kader van internationale wet- en regelgeving.
De belangrijkste beleidsvelden en daaronder ressorterende hoofdtaken van het ministerie, onderdeel
Beleidsorganisatie zijn:
01
20

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

21

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

22

Openbaar Vervoer
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de zorg voor de beleidskaders, en het toezicht op de uitvoering en de kwaliteit van het openbaar Vervoer
23

Luchtvaart

24

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

25

Reiniging

26

Riolering en Waterzuivering

27

Ruimtelijke Ordening, Woning en Bouwgrond exploitaties

28

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

Formatie
De bezetting van het Ministerie zag er per 31 december 2012 als volgt uit:
Organisatie onderdeel

31-12

Fte’s

Kabinet Minister

4,0

3,0

Secretaris Generaal

1,0

1,0

Ministeriële staf

9,0

13,5

Beleidsdirecteur

1,0

1,0

Beleidsorganisatie

9,0

12,0

Curaçao Burgerluchtvaart Autoriteit

10,0

12,0

Marine Autoriteit Curaçao

13,0

13,0

1,0

1,0

95,0

127,0

1,0

1,0

UO Verkeer & Vervoer

10,0

13,0

UO Meteorologische Dienst

25,0

33,0

UO Ruimtelijke Ordening en Planning

35,0

35,0

UO Domeinbeheer

26,0

32,0

0,0
240,0

-15,0
282,5

SD Infrastructuur en Ruimtelijke Planning
UO Openbare Werken
Sector Directeur Verkeer en vervoer

Algemeen
Totaal
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Werkelijke uitgaven en Inkomsten Gewone en Kapitaaldienst – economische categorie
Hieronder wordt het gevoerd beleid cijfermatig nader per economische categorie toegelicht.
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Uitgaven

Inkomsten

Economische Categorie

Rekening

14 Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning

143.119.833
22.573.146
19.670.102
13.583.065

163.394.227
27.460.654
22.704.473
6.565.100

155.309.646
24.654.342
20.247.181
6.565.100

14.705.392
-7.764
61.442.852

15.022.000

15.022.000

64.679.300

64.678.991

10.643.216
509.824

26.962.700

24.142.032

4200
4400
4500
4550
4600
4700
4650
4750
4909
4950
5929
5909
5100
5200
5300
5400

Beloning van Personeel
Verbruik van Goederen & Dienst
Afschrijving Vaste Activa
Interest
Subsidies
Sociale Zekerheid
Overdrachten
Andere Uitgaven
Verwerving Nonfinanciele Act
Financiering (Uitgaven)
Financiering (Inkomsten)
Nonfinanciële Activa
Belastingen
Sociale Voorzieningen
Schenkingen & Subsidies
Andere Inkomsten

Begroting (BO) Begroting (BA) Rekening Begroting (BO)

Begroting (BA)

42.417.549

30.443.200

26.831.305

1.552.856
40.864.693

290.000
30.153.200

1.758.000
25.073.305

Werkelijke uitgaven en Inkomsten Gewone en Kapitaaldienst – hoofdfunctie
Hieronder wordt het gevoerd beleid cijfermatig nader per functie toegelicht.
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Uitgaven
Ministerie - Functie
14 Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning

Rekening

Inkomsten

Begroting (BO) Begroting (BA)

Rekening

Begroting (BO) Begroting (BA)

143.119.833
803.127
217.392
589.930
-4.195

163.394.227
386.189
220.279
165.910

155.309.646
970.852
215.800
755.052

42.417.549
0

30.443.200
0

26.831.305
0

20 Algemeen beheer VVRP
4200 Beloning van Personeel
4400 Verbruik van Goederen & Dienst
4500 Afschrijving Vaste Activa
4550 Interest
4600 Subsidies
4700 Sociale Zekerheid
4650 Overdrachten
4750 Andere Uitgaven
4909 Verwerving Nonfinanciele Act
5100 Belastingen
5200 Sociale Voorzieningen
5300 Schenkingen & Subsidies
5400 Andere Inkomsten

8.385.518
5.001.317
3.199.316
105.997

9.527.860
5.768.830
3.485.030
75.500

9.390.392
5.623.232
3.473.160
75.500

2.153.611

0

1.109.605

200

200

80.909

179.000

218.300

0

0

0

21 Openbare werken
4200 Beloning van Personeel
4400 Verbruik van Goederen & Dienst
4500 Afschrijving Vaste Activa
4550 Interest
4600 Subsidies
4700 Sociale Zekerheid
4650 Overdrachten
4750 Andere Uitgaven
4909 Verwerving Nonfinanciele Act
4950 Financiering (Uitgaven)
5929 Financiering (Inkomsten)
5100 Belastingen
5200 Sociale Voorzieningen
5300 Schenkingen & Subsidies
5400 Andere Inkomsten

47.411.887
7.819.558
4.492.931
1.843.061

51.032.053
9.740.685
4.857.868
933.500

51.752.972
8.664.400
4.073.324
933.500

-1.548
32.274.298

35.500.000

35.514.748

01 Bestuursorganen
4200 Beloning van Personeel
4400 Verbruik van Goederen & Dienst
4700 Sociale Zekerheid
5200 Sociale Voorzieningen

-2.021
19.300

2.153.611

634.396
349.191

1.109.605

2.680.938

23.540.900

1.163.700

2.680.938

23.540.900

1.163.700

2.567.000
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22 Verkeer en vervoer
4200 Beloning van Personeel
4400 Verbruik van Goederen & Dienst
4500 Afschrijving Vaste Activa
4550 Interest
4600 Subsidies
4700 Sociale Zekerheid
4650 Overdrachten
4750 Andere Uitgaven
4909 Verwerving Nonfinanciele Act
5100 Belastingen
5200 Sociale Voorzieningen
5300 Schenkingen & Subsidies
5400 Andere Inkomsten
23 Luchtvaart
4400 Verbruik van Goederen & Dienst
24 Meteorologische aangelegenh.
4200 Beloning van Personeel
4400 Verbruik van Goederen & Dienst
4500 Afschrijving Vaste Activa
4909 Verwerving Nonfinanciele Act
5200 Sociale Voorzieningen
5300 Schenkingen & Subsidies
5400 Andere Inkomsten
25 Reiniging
4400 Verbruik van Goederen & Dienst
4650 Overdrachten

10.754.872
790.219
366.407
20.137

11.755.859
1.246.139
618.720
35.000

11.076.980
764.410
434.970
35.000

2.405.742

0

3.873.300

9.400.000

9.404.700

9.404.700

178.109

451.300

437.900

0

100200
100.200
4.476.670
3.631.600
555.270
31.400
258.400

62124
62.124
3.547.442
2.998.000
412.302
31.400
105.740

2.405.742
0

0

3.873.300
0

1.552.856

290.000

1.758.000

1.552.856

290.000

1.758.000

30.028.000
868.000
29.160.000

30.560.000
1.400.000
29.160.000

30.028.000
868.000
29.160.000

0

0

0

26 Riolering en waterzuivering
4400 Verbruik van Goederen & Dienst
4500 Afschrijving Vaste Activa
4909 Verwerving Nonfinanciele Act

10.916.683
7.813.931
1.009.046
2.093.706

27.880.300
9.155.000
850.300
17.875.000

13.590.992
8.086.600
850.300
4.654.092

0

0

0

27 R.O., woning en bouwgr.expl.
4200 Beloning van Personeel
4400 Verbruik van Goederen & Dienst
4500 Afschrijving Vaste Activa
4550 Interest
4600 Subsidies
4700 Sociale Zekerheid
4650 Overdrachten
4750 Andere Uitgaven
4909 Verwerving Nonfinanciele Act
5100 Belastingen
5200 Sociale Voorzieningen
5300 Schenkingen & Subsidies
5400 Andere Inkomsten
5909 Nonfinanciële Activa

25.254.043
5.512.869
1.854.948
9.911.295

20.564.496
6.853.121
2.366.475
2.699.200

26.900.692
5.509.900
2.081.649
2.699.200

21.709.678

6.612.300

18.926.700

403.160

446.700

446.700

21.709.678

6.612.300

18.926.700

28 Overige VVRP
4200 Beloning van Personeel
4400 Verbruik van Goederen & Dienst
4500 Afschrijving Vaste Activa
4550 Interest
4600 Subsidies
4700 Sociale Zekerheid
4650 Overdrachten
4750 Andere Uitgaven
4950 Financiering (Uitgaven)
5100 Belastingen
5200 Sociale Voorzieningen
5300 Schenkingen & Subsidies
5400 Andere Inkomsten

6.044.861
597.673
167.656
216.667

7.110.600

7.989.200
878.600

11.914.724

0

0

1.940.200

1.940.200

4.902.232

5.170.400

5.170.400

3.520.842
2.634.118
316.983
476.862
92.879

8.554
7.563.217

4.243
8.199.000

16.159.000

160.633

11.914.724

In 2012 is fors ingezet in de verdere opbouw van een effectieve en efficiënte organisatie die voldoet aan de
wensen en eisen van de klanten en stakeholders van het ministerie van VVRP.
Dit heeft zich onder meer vertaald in:
1. het doorlopen van de noodzakelijke werving en selectie trajecten. De invoering van de strikte
personeelstop heeft echter grote gevolgen gehad voor de voortgang van deze trajecten en
daardoor de bedrijfsvoering van het ministerie;
2. het verbeteren van de informatievoorziening op het gebied van financiën en personeel;
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3. het opstarten van training sessies op het gebied van d communicatie voor de contactpersonen
binnen de uitvoeringsorganisaties.
4. het instellen van een tijdelijke ambtelijke adviescommissie bezwaarschriften voor de behandeling
van ingediende bezwaarschriften.
Beleidsactiviteiten
Luchtvaart
Internationaal kader en nationale wettelijke kader
Zowel ICAO als FAA hebben in hun bevindingen van 2011 en 2012 aangegeven dat de huidige
organisatiestructuur van de Curaçaose Burgerluchtvaart Autoriteit niet voldoet voor wat betreft het effectief
functioneren (naar behoren uitoefenen van de toezichthoudende taken). In 2012 is het plan van aanpak,
inclusief het financiële plaatje, voor het wegwerken van deze bevindingen gemaakt en goedgekeurd. De
allocatie van deze middelen was eind 2012 nog een uitdaging.
In 2013 zal verder gewerkt worden aan een reorganisatie van de CBA waaronder de formatie van CBA, om
van de CBA een effectieve toezichthoudende organisatie te maken welke aan de internationale
verplichtingen neergelegd in het Verdrag van Chicago en de daarbij behorende bijlagen kan voldoen. De
toezichtactiviteit bestaat uit zowel het handhavende toezicht op de naleving van de landelijke wet- en
regelgeving en internationale verdragen, evenals op de luchtvaarttechnische en - operationele activiteiten
van overheid- en particuliere instanties op luchtvaartgebied op Curaçao. Voor zover Sint Maarten daar
behoefte aan heeft zullen deze scope activiteiten ook uitgebreid worden naar Sint Maarten. Hiervoor moet
uiteraard een Service Level Agreement (SLA) gesloten worden met Sint Maarten.
Bijzondere aandacht is in dit kader besteed aan de nieuwe wetgeving voor wat betreft nieuwe
handhavinginstrumenten, waaronder de invoering van administratieve sancties. Een wetsvoorstel is thans in
behandeling bij de Raad van Advies.
Ook voor wat betreft de certificering van de luchthaven zijn in 2012 stappen gezet. Zowel Nederland en Sint
Maarten hebben aangegeven bereid te zijn om op dit gebied samen te werken. Curaçao ontvangt hulp van
Nederland op dit gebied. In dit kader zij wel opgemerkt dat om de certificering te realiseren van de
luchthaven het vorenstaande ook als prioriteit dient te worden beschouwd door de beheerder van de
luchthaven, i.c. Curaçao Airport partners (CAP). Er is een tentatief actieplan opgesteld die CAP en CBA
dienen te volgen.

SMS implementatie door de industrie
De veiligheid in de burgerluchtvaart onder de jurisdictie van Curaçao staat op een relatief hoog peil. Het
kwaliteitsbewustzijn en het veiligheidsbewustzijn in de sector neemt geleidelijk toe door de steeds groter
wordende veiligheidscultuur binnen de sector. Het opzetten van kwaliteit- en veiligheidssystemen worden
steeds meer gezien als waardevolle investeringen binnen de luchtvaartsector.
In de maand van oktober 2012 heeft de meerderheid van de stafmedewerkers van de Curaçaose Luchtvaart
Autoriteit (CBA) deelgenomen aan een cursus betreffende SMS implementatie. Deze cursus werd
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aangeboden door ICAO en was bedoeld om de medewerkers meer kennis te geven over het programma
van Staatsveiligheid. Aan de hand hiervan zal de CBA in 2013 een GAP analyse moeten gaan uitvoeren.
Conform de aanbevelingen van ICAO zal de SSP in fases worden geïmplementeerd.
Beleidsvoornemens regeerprogramma 2010-2014
Op 23 en 24 maart 2011 hebben de luchtvaartautoriteiten van Aruba, Curaçao, Nederland en Sint Maarten
vergaderd inzake luchtvaartpolitieke relaties tussen de landen binnen het Koninkrijk. Op basis van de
discussies is een nieuw multilateraal protocol overeengekomen, dat de onderlinge relaties bepaalt.
Een Service Level Agreement met Sint Maarten is in de afrondingsfase. Inmiddels is CBA belast met de
vliegtechnische inspectie werkzaamheden voor de PJ-geregistreerde luchtvaartuigen.
Ruimteluchtvaart
Space Experience
De Space Experience moet een “edutainment” centrum (een centrum met zowel een educatief als een
entertainment-waarde) worden met ruimtegerelateerde attracties en informatie. Het centrum zal een grote
toeristische attractie op Curaçao en in het Caribisch Gebied zijn.
De verkenning inzake het te voeren beleid met betrekking tot de ruimtevaart met bijbehorende wetgeving
heeft voortgang gehad in 2012 en zal voortgezet worden in 2013en zal in het eerste kwartaal van 2013
gereed zijn voor behandeling in de Raad van Ministers.
Scheepvaart
Ten einde de veiligheid en de milieuvriendelijkheid van de scheepvaart, als ook de arbeid- en
leefomstandigheden van de bemanningen aan boord van de schepen van Curaçao te bewaken en te
garanderen, dienen de ontwikkelingen op het gebied van internationale en nationale wet- en regelgeving te
worden gevolgd.
Promotie maritieme sector en scheepsregister
Een Quick Scan van de Maritieme Sector heeft uitgewezen dat er nieuwe kansen liggen voor Curaçao op
scheepvaartgebied, mits een duidelijke visie wordt ontwikkeld die gezamenlijk met de sector lokaal en
internationaal wordt uitgedragen. Het Platform Maritiem Curaçao heeft tot doel de aanbevelingen van het
rapport uit te voeren en de promotie van maritiem Curaçao ter hand te nemen.
Op het terrein van de promotie van de Curaçao scheepvaart en scheepsregister in de regio heeft de
Maritieme Autoriteit Curaçao deelgenomen aan de Poseidon beurs. Ook het ministerie van Economische
Ontwikkeling heeft middels deelname aan de ICCAT vergadering invulling gegeven aan dit
beleidsvoornemen.
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Beheer binnenwateren en toezicht haven
Sinds de oprichting van Land Curaçao wordt gekeken naar een herverdeling van de taken op het gebied
van voornamelijk het beheer en het toezicht op de binnenwateren en havengebieden, welke krachtens de
verordeningen zijn ondergebracht bij de havenmeester en de havenveiligheid inspectie (HVI). In het nieuwe
land vallen de toezichthoudende taken onder de minister van Verkeer en Vervoer & Ruimtelijke Planning.
Een concept startdocument “beheer binnenwateren en toezicht havens” is opgesteld. Dit document bevindt
zich in het ambtelijk adviestraject.
Toezicht en handhaving
Toezicht vlaggenstaat
In juni 2012 zijn met de door het Koninkrijk erkende klassenbureaus een zogenaamde “recognize
organization” contract getekend. Dit contract houdt in dat de vlaggenstaatstaken van het Land aan deze
organisaties worden gemandateerd. Het toezicht op de uitvoering van dit contract blijft een taak van de
Maritieme Autoriteit Curaçao. Invoering zal ingaan per 1 januari 2013.
Haven- en kuststaatcontrole
Havenstaatcontrole (Port State Control) houdt het toezicht op buitenlandse schepen in de havens in. De
MOU norm van 15% aan inspecties per jaar is in 2012 gehaald.
Ten behoeve van de ISPS toezicht op de zeehavens is er in 2012 een commissie opgezet, welke een
noodzaak tot herziening van de huidige wetgeving heeft geïdentificeerd. Dit herzieningstraject is in gang
gezet.
De intensivering van de havenstaat inspectieprogramma welke in 2012 was gepland is vanwege herprioritering uitgesteld tot 2013.
Scheepvaartregister
De wens het registreren van schepen in Curaçao aantrekkelijker te maken is in 2012 nog niet uitgevoerd.
Het Curaçaose register telt ongeveer 250 tot 300 schepen en 140 tot 160 jachten. De maritieme sector is
van strategisch belang voor de economie van Curaçao en kan een essentiële rol spelen in de economische
ontwikkeling.
Maritieme opleidingen
De initiatieven van de Feffyk om maritieme opleidingen te ontwikkelen werden ondersteund. Het doel
daarvan is Curaçaose jongeren de kans te geven een gedegen opleiding te volgen ten einde als maritiem
officier van de koopvaardij aan de slag te kunnen. De rol van het ministerie van VVRP met betrekking tot de
opleidingen is nog niet bepaald.
Naast het ondersteunen op beleids- en wetgevingsgebied van Luchtvaart en Scheepvaart heeft de
Beleidsunit ook de volgende aandachtsgebieden:
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Scheepvaart
Bijzondere aandacht is besteed aan de formulering van enkele beleidskeuzen op het gebied van de
scheepvaart en maritieme zaken. De verwachting is dat in het eerste halfjaar van 2013 deze inspanning zal
leiden tot een standpunt van Curaçao voor wat betreft inzet van particuliere beveiliging op onze schepen,
implementatie van het Maritiem arbeidsverdrag en het Ballastwaterverdrag.
De noodzaak tot een kader met betrekking tot de overheidsentiteiten die beleid uitvoeren voor het ministerie
is onderkend en opgepakt.
Zorg voor de juridische en beleidskaders en het toezicht op de uitvoering en de kwaliteit van de
scheepvaart en maritieme zaken
Ten einde de veiligheid en de milieuvriendelijkheid van de scheepvaart, als ook de arbeid- en
leefomstandigheden van de bemanningen aan boord van de schepen van Curaçao te bewaken en te
garanderen, dienen de ontwikkelingen op het gebied van internationale en nationale wet- en regelgeving te
worden gevolgd.
Om het beleid voor wat betreft economisch en ecologisch verantwoorde scheepvaart en maritieme zaken te
versterken is in het kader van het VIMSAS/VMB project een juridisch traject vastgesteld. Dit traject is in
2012 nog niet opgestart. .
Promotie maritieme sector en scheepsregister
Op het terrein van de promotie van de Curaçao scheepvaart en scheepsregister in de regio heeft de
Maritieme Autoriteit Curaçao deelgenomen aan de Poseidon beurs. Ook het ministerie van Economische
Ontwikkeling heeft deelname aan de ICCAT vergadering invulling gegeven aan dit beleidsvoornemen.
Beheer binnenwateren en toezicht haven
Met de oprichting van het nieuwe land is de tijd aangebroken voor een herverdeling van taken op het gebied
van beheer en toezicht tussen de diverse instanties. De Beleidsorganisatie van het ministerie heeft een
concept startdocument “beheer binnenwateren en toezicht havens” opgesteld. Dit document dient ambtelijk
binnen het ministerie nog goedgekeurd te worden, waarna het aan de minister zal worden aangeboden ter
besluitvorming. Inzet hierbij is de instelling van een commissie die zich bezig gaat houden met voorstellen
m.b.t. de regelgeving op het punt van het toezicht en beheer van de binnenwateren en havens.
Toezicht en handhaving
Toezicht vlaggenstaat
In juni 2012 is er door de Regering met de door het Rijk erkende klassenbureaus een zogenaamde
“recognize organization” contract getekend. Dit contract houdt in dat de vlaggenstaat taken van het Land
aan deze organisaties worden gemandateerd. Het toezicht op de uitvoering van dit contract blijft een taak
van de Maritieme Autoriteit Curaçao. Het een en ander gaat per 1 januari 2013 in.
Haven- en kuststaatcontrole
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Havenstaatcontrole (Port State Control) houdt het toezicht op buitenlandse schepen in de havens in. De
uitvoering van Port State Control is noodzakelijk in verband met de waarborging van de veiligheid van de
scheepvaart en moet geïntensiveerd worden.
Ten behoeve van het ISPS toezicht op de zeehavens is er in 2012 een commissie opgezet. Er is een
noodzaak tot herziening van de huidige wetgeving geconstateerd. Deze herziening is in gang gezet.
De intensivering van het havenstaat inspectieprogramma welke in 2012 was gepland is vanwege de
beperkte mogelijkheden van de huidige organisatie uitgesteld tot 2013.
In 2012 is volop gewerkt aan integrale oplossingen voor beleid en wetgeving met betrekking tot ruimtelijke
planning, openbare voorzieningen, mobiliteit, scheepvaart, lucht- en ruimtevaart en de op afstand gezette
overheidsentiteiten. Deze activiteiten waren gericht op flexibilisering en vernieuwing in combinatie met het
voldoen aan internationale eisen, in het belang van de duurzame ontwikkeling van Curaçao.
Bijzondere aandacht is besteed aan de formulering van enkele beleidskeuzen op het gebied van de
scheepvaart en maritieme zaken. De verwachting is dat in het eerste halfjaar van 2013 deze inspanning zal
leiden tot een standpunt van de regering voor wat betreft inzet van particuliere beveiliging op onze schepen,
implementatie van het Maritiem arbeidsverdrag en het Ballastwaterverdrag.
De noodzaak tot een kader met betrekking tot de overheidsentiteiten die beleid op onderhavige terreinen
uitvoeren is onderkend en opgepakt.
Beleidskader ruimtelijke ontwikkeling en beheer
Op het gebied van de ruimtelijke planning is er vooruitgang geboekt op de trajecten: evaluatie en herziening
van het Eilandelijk Ontwikkelingsplan, de trajecten Wechi en Oostpunt alsook Klein Curaçao.
De wijziging van zeer verouderde Bouw en Woningverordening is in de fase van aanbieding aan de Raad
van Ministers, de Stoomlandsverordening wordt aangepakt, er is gewerkt aan een bijdrage voor de
(her)invoering van de (op de negatieve lijst geplaatste) EBOOBG die door het ministerie van Justitie wordt
getrokken en een Onderzoeksrapport inzake transport van gevaarlijke stoffen.
Door de beperkte capaciteit is er voor gekozen om de afronding van het kaderbeleid Mobiliteit uit te stellen
tot 2013.
Gelet op de bevindingen van ICAO en FAA, voor wat betreft het toezicht op de burgerluchtvaart (zie
hiervoor), is extra ingezet in de vernieuwing van de luchtvaartwetgeving en inbedding van de annexen van
het ICAO verdrag. Het betreft een omvangrijk inhaaltraject welke naar verwachting in 2014/2015 afgerond
zal worden.
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Sector Verkeer en Vervoer
Uitvoeringsorganisatie Openbare Werken
Beleidskader infrastructuur en openbare ruimte
De infrastructuur is een belangrijke drager van de sociale en economische ontwikkeling van het eiland. De
burger hanteert de infrastructuur als medium om in zijn basisvoorzieningen te kunnen voorzien.
Ten aanzien van de infrastructurele projecten zijn er een groot aantal projecten voorbereid, opgestart dan
wel opgeleverd. Enkele van deze projecten zijn:
Voorbereiding onderhoud Julianabrug en viaducten Punda en Otrabanda. Op een advies van de
Rijkswaterstaat (Nederland) wordt gewacht voor verdere acties;
Onderzoek naar hergebruik van asfalt (project stabilisatie Souax);
Onderhoud van verschillende onverharde wegen;
Onderhoud van infrastructuur en openruimte middels zogenaamde kleine budget projecten;
Het project ter zake verkeersborden is gereed voor uitvoering.
Reconstructie van wegen, verbetering van wijken en verkeersituaties. De projecten EEG-weg,
Rondeklipweg en Weg naar Fuik zijn in uitvoering genomen.
Uitvoering openbare verlichting.
Uitvoeringskader topografische basisregistratie
Het voeren van een goed ruimtelijk beleid is voor de overheid een noodzaak. In het bijzonder het saneren van
woongebieden, gerichte bestemming geven aan gronden en verzamelen van statistische informatie over
vastgoed (onder andere grondtransacties) zijn hier voorbeelden van.
Met bovengenoemd doel voor ogen zijn er in 2012 grote stappen gezet om de digitale Basisregistratie
Topografie te upgraden en toegankelijker te maken voor het publiek. Via een internet voorziening is de
basiskaart sinds eind 2012 digitaal beschikbaar.
Uitvoeringskader afvalwater management
Openbare werken heeft in het kader van haar taken betreffende de adequate inzameling, transport en
zuivering van afvalwater en effectief leveren van gezuiverd afvalwater, de uitvoering van het project
“optimalisatie RWZI Klein Hofje” voor de jaren 2011, 2012 en 2013 geprojecteerd. Het betreft hierbij
reconstructie van totaal 34 gemalen, 500 km transport- / retourleiding en een zuiveringsinstallatie.
In 2012 is voortvarend gewerkt aan de verbetering van het watermanagement, met de voorbereiding en/of
uitvoering van de volgende projecten:
Opstellen TOR voor het aantrekken van een projectleider voor het project Optimalisatie RWZI Klein
Hofje;
Sanering riolering binnenstad;
Nieuwe riolering aansluiting en Resort. Er is overeenstemming bereikt met Pen Resort inzake
doortrekken riolering;
Aanbesteden project “Onderhoud RWZI en gemalen”.
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Sector Verkeer en Vervoer
De nadere uitwerking van de beleidsdoelstelling op het gebied van een veilig en toegankelijk wegennet
heeft in 2012 onder meer verder vorm gekregen in de vorm van de voorbereidingen voor het opstarten van
een bewustwordingscampagne “Veilig Verkeer” en het inzetten op de afronding van het MKB
wetgevingstraject. Voor wat betreft de campagnes zijn de doelgroepen geïdentificeerd en de deeltrajecten
beschreven. Het doel is het verminderen van de verkeersongevallen en overbelasting van de wegen.
Met ABC busbedrijf zijn besprekingen gevoerd voor wat betreft een mogelijke aanpak om de routes in een
geautomatiseerd systeem uit te zetten. Hiermee kunnen deze visueel in kaart worden gebracht en
inzichtelijk worden gemaakt waar mogelijke ontsluiting nodig is. Het plan is om dit systeem vervolgens uit te
breiden met de overige openbaarvervoer aanbieders.
In het MBK project is voorgesteld de limitatief opgesomde indeling van voertuigcategorieën in de (nieuwe)
MRB verordening te schrappen en de indeling bij keuring vast te leggen. De verwachting is dat in 2013 deze
analyse gereed zal zijn en de MRB behandeld zou kunnen worden.
Meteorologische aangelegenheden
De Regering heeft in het kader van het tijdig en accuraat verschaffen van nauwkeurige meteorologische
informatie in 2012 een aantal concrete stappen gezet naar verbetering van de kwaliteit van de hiervoor
ingestelde organisatie Meteorologische Dienst Curaçao (MDC). Uitgangspunt hierbij is de constante training
van het personeel, hiervoor is een programma opgesteld en in uitvoering gebracht, en de aanschaf van de
noodzakelijke apparatuur (onderdelen).
De MDC heeft zich ook op het internationale vlak geprofileerd, ontwikkelingen gevolgd en nieuwe kennis
vergaard door deelname aan verschillende WMO activiteiten zoals de Hurricane Committee, AMS
conferentie, Extra Ordinary WMO Congress en de organisatie op Curaçao van de IOC UNESCO
vergadering.
Toepassing cost recovery (profijtbeginsel)
In het kader van de zoveel mogelijke “verzakelijking” van de meteorologische dienstverlening zal gestreefd
worden om het concept van cost recovery toe te passen. Een conceptregeling zal ingediend worden voor
wat betreft de luchtvaartmeteorologische dienstverlening aan NAATC en de luchthaven. Dit concept is
internationaal geaccepteerd en is volledig conform internationale afspraken van de WMO, ICAO en IATA.
Middels de gesprekken met potentiële klanten zoals CPA en de lokale media heeft de Meteorologische
Dienst Curaçao de eerste stappen gezet in de implementatie van cost recovery (profijtbeginsel) m.b.t. de
dienstverlening aan derden.
Kwaliteitsmanagement
De Regering geeft aan dat de samenwerkingsovereenkomst tussen de Nederlandse Antillen en Aruba,
waarin ANG 450,000 in rekening werd gebracht aan Aruba, met de ontmanteling van de Nederlandse
Antillen kwam te vervallen. Een van de doelstellingen is het aangaan van een service level agreement met
Aruba en Sint Maarten, voor wat betreft de dienstverlening aan deze eilanden. De onderhandelingen over
een nieuwe dienstverleningsovereenkomst zijn in 2012 nog niet afgerond.
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Uitvoeringsorganisatie Ruimtelijke Ordening en Planning
Beleidskader ruimtelijke planning
Het beleid met betrekking tot de ruimtelijke planning heeft vertraging opgelopen vanwege de ongunstige
situatie van personeelsgebrek, met name stedenbouwkundigen, en onvoldoende fondsen. Het opstellen van
een masterplan voor het Schiereiland Caracasbaai kon hierdoor geen doorgang vinden en ook overige
werkzaamheden van de Uitvoeringsorganisatie Ruimtelijke Ordening en Planning leden hieronder.
In 2012 zijn 834 aanvragen voor bouwvergunning ingediend en 714 bouwvergunningen verleend. Voor wat
betreft aanlegvergunningen zijn 5 aangevraagd en 5 verleend. Door ontbreken van een wettelijke grondslag
konden er, de wet EBOOBG is op de negatieve lijst geplaatst en het proces om te komen tot een nieuwe
wet is nog niet afgerond, geen precario vergunningen en ontheffingen worden verleend.
Op het gebied van de planologische advisering, adviezen op het gebied van de planologie, ruimtelijke
ontwikkeling aan interne en externe organisaties, zijn er 898 verzoeken ontvangen en vanwege het tekort
aan mankracht 603 afgehandeld.
In het kader van de opstelling van infrastructuurplannen voor onverdeelde boedels is er vooruitgang
geboekt in de aanpak en dossiervorming van Sami liber, Serranostraat, Vetter, Bicento en Rancho/Wawoe.
Beleidskader stedelijke vernieuwing
Eind 2012 is het project verbetering infrastructuur Scharloo Abou en wijkverbetering gebied Fleur de Marie
afgerond en opgeleverd.
De voorbereidingen voor het werelderfgoed nominatiedossier “Westelijk Plantage Systeem” zijn in 2012
verder voortgezet. De planning is op basis van inzichten opgedaan tijdens een internationale training in
Jamaica en de huidige situatie van onderbezetting aangepast. De planning is thans dat het dossier in 2014
gereed zal zijn, rekening houdende met de beperkt beschikbare menskracht.
In 2010 is een plan van aanpak “Bouwvallige panden Binnenstad” opgesteld en geaccordeerd. De
noodzakelijke fondsen gemoeid met de uitvoering van dit plannen zijn nog niet beschikbaar gesteld
waardoor helaas geen aanvang gemaakt kon worden met concrete acties. Alle acties zijn erop gericht om
fondsen voor noodherstel te verkrijgen die nadien bij betrokkenen teruggevorderd kunnen worden.
Beleidskader volkshuisvesting
In 2012 is ten behoeve van de verbetering en de implementatie van het Project Adressen de inventarisatie
afgerond en de analyse vrijwel voltooid. De hierna opgestarte werkzaamheden betroffen de introductie van
een nieuw adressensysteem opdat vervolgens met de heradressering kon worden gestart. Uit de
inventarisatie en analyse is gebleken dat van de in totaal 78.308 gebouwen die een adres moeten krijgen,
26% reeds een correct huisnummer had, dat als zodanig gehandhaafd kan worden, terwijl zeker 52% van
de huisnummers gewijzigd dient te worden.
Beleidskader monumenten
Er zal voortvarend gewerkt worden aan het behoud van bouwkundige en archeologische monumenten,
onder andere door deze als zodanig aan te wijzen. Het beleid is er op gericht te voorkomen dat nog meer
monumentale panden verloren gaan. Het aanschrijvingsbeleid zal daarom geïntensiveerd worden, evenals
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de controle op de omgang met onze monumenten. Ook zal extra aandacht besteed worden aan de
bewustwording in onze samenleving van monumentale waarden.
In 2012 is het beleid van aanschrijving en aanwijzing voorgezet door middel van 60 aanschrijvingen en 1
aanwijzing. De doelstelling hierbij is het voorkomen van verval en instorting van monumenten.
Verder zijn er 32 monumentvergunningen verleend.
Uitvoeringsorganisatie Domeinbeheer
Domeinbeheer legt zich toe op de ontwikkeling, de uitgifte/verkoop en beheer (grondadministratie) van de
overheidsgronden en panden, de aankoop van particuliere gronden en panden en de vastgoedregistratie.
Om bestaande nieuwe gebieden te ontwikkelen, huizen te bouwen en wegen en andere openbare
voorzieningen aan te leggen, zal de overheid de grond beschikbaar moeten stellen die daarvoor bestemd is.
Die grond is echter schaars. Bij de verdeling daarvan is een belangrijke taak voor de Overheid weggelegd,
zodat die ervoor kan zorgen dat de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen ook echt gerealiseerd worden. Op
het gebied van Domeinbeheer blijft voorlopig de voornaamste uitdagingen het voorzien in de grote behoefte
aan betaalbare bouwgrond voor met name woningdoeleinden en commerciële (toeristische) bestemmingen.
De hoge kosten voor het bouwrijp maken van de grond is hierbij een remmende factor. Een ander punt van
constante zorg is de realisatie van een effectief beheer van de portfolio huur (juridisch, financieel en
administratief) en erfpachtcontracten. Het gaat om het minimaliseren van de op dit moment nog behoorlijks
post nog te innen huurpenningen en erfpachtcanon en de verbeteringen van de grondadministratie.
Beleidskader resultaatgebied overheidsgronden en panden
Grond is een belangrijke productiefactor voor de economie van Curaçao. Grond is de basis voor het
vastgoedconcept waarbij duurzame ontwikkeling van gronden tot leefbare woonwijken en commerciële
parken en bouwwerken ten behoeve van het toerisme waaronder Hotels. De bouwrijpe grond is schaars op
Curaçao. Het is dan ook van uitermate belang dat bij de verdeling van gronden alle maatschappelijke
sectoren aanbod komen, ook de minder draagkrachtige.

In het kader van de doelstelling te voorzien in de behoefte aan betaalbare bouwgrond zijn er in 2012 de
volgende concrete resultaten geboekt:
Samenwerkingsverband PPP Montagne;
PPP Trai Seru ter inbreiding van een bestaand plan en wijkverbetering is in uitvoering gebracht
PPP Trai Seru Brion Investment complementering van bestaand plan Kokolishi is in uitvoering
Optiebesluiten uitgegeven ten behoeve van Hospital Nobo, Avalon, Seru Loraweg, Hofi Baltazar,
en CAS-benedenterrein;
LOI overeenkomst EWP voorbereid;
498 uitgifte beschikkingen
Deel fase 1 Sapate en Sapate fase 2 geheel, uitgegeven (conform vigerend beleid). Voor de
resterende kavels/gebieden zal een plan van aanpak opgesteld worden
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Ook is gestart met verschillende trajecten in het kader van het optimaal beheer van overheidsgronden en
panden door middel van automatisering en standaardisering, te versnellen en te vereenvoudigen. Met het
Kadaster zal worden samengewerkt om de rechtstoestand van de uitgegeven domeinpercelen digitaal
automatisch te actualiseren. De eerste resultaten van de samenwerking in de vorm van bulkaanlevering van
administratieve juridische gegevens worden in 2013 verwacht.

In het kader van de bestrijding van illegale occupatie van overheidsgronden is er een bijdrage geleverd aan
de oprichting van en participatie in een taskforce/ projectteam.

Voor wat betreft het minimaliseren van de post nog te innen huurpenningen en erfpachtcanon zijn de
achterstanden in de debiteuren administratie door de inzet van tijdelijke krachten weggewerkt en alle nog
nog niet opgelegde facturen tot en met het jaar 2012 verstuurd.
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15. MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ONTWIKKELING
Tot het Ministerie van Economische Ontwikkeling behoren de volgende organisatorische eenheden:
Minister van Economische Ontwikkeling
Kabinet Minister van Economische Ontwikkeling
Economische Inspectie
Secretaris Generaal Economische Ontwikkeling
Ministeriële Staf
Beleidsorganisatie Economische Ontwikkeling
UO Economische Dienst
Economische Ontwikkeling
UO Buitenlandse Economische Samenwerking
Bureau Intellectueel Eigendom
UO Economische Ontwikkeling en Innovatie
Bureau Telecommunicatie en Post
De belangrijkste beleidsvelden en daaronder ressorterende hoofdtaken van het
Ministerie van Economische Ontwikkeling zijn:
01. Bestuursorganen
30. Algemeen beheer Economische Ontwikkeling
Zorg voor de nationale, internationale en regionale economische
Ontwikkeling
31. Handel en Ambacht
Ondernemen,

bestaande

uit

(micro)MKB-beleid,

economische

ontwikkeling,

kapitaalmarkt,

mededingingsbeleid, infrastructuur kenniseconomie, economische agrarische en visserijproductie en
vestigingsbeleid.
32. Economische Samenwerking
Buitenlandse Economische Samenwerking, bestaande uit handelspolitiek, Economische Diplomatie,
Ontwikkelingssamenwerking, internationaal ondernemen, en buitenlandse investeringen.
33. Handel en Industrie
Handel die betrekking heeft op de locale industriële ontwikkeling
34. Economische ontwikkeling en innovatie
Economische Ontwikkeling en Innovatie, bestaande uit marktwerking, innovatie, energiebeleid,
sectorontwikkeling, werkgelegenheidsbeleid, macro economische stabiliteit.
36. Telecommunicatie
De visie van het ministerie van Economische Ontwikkeling is gericht op het ontwikkelen van Curaçao tot de
logistieke hub van goederen en diensten tussen enerzijds Europa en Zuid Amerika en anderzijds tussen
Noord Amerika en Europa. Het betreft het faciliteren van goederen en diensten tussen de voornoemde
continenten waar het eiland, door gebruik te maken van de geografische positie en internationale
handelsrelaties, in staat is voornoemde functie te vervullen.
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Om dit te realiseren heeft het Ministerie in 2012 een contour economisch beleid opgesteld dat gericht is op
twee hoofdpilaren. Het betreft een beleid dat ten deel gericht is op het bevorderen van buitenlandse
economische handel/ betrekkingen en een beleid dat gericht is op het faciliteren van de binnenlandse
macro economische stabiliteit.
Formatie
Organisatie onderdeel
Kabinet Minister
Economische Inspectie
Secretaris Generaal
Ministeriële staf
Beleidsdirecteur
Beleidsorganisatie

31-dec Fte’s Organisatie onderdeel
1,0
3,0 UO Economische Dienst
Sector Directeur Buitenlandse
11,0
5,0 Economische Samenwerking
UO Buitenlandse Economische
0,0
1,0 Samenwerking
SD Economische Ontwikkeling en
5,0
5,5 Innovatie
UO Economische Ontwikkeling en
1,0
1,0 Innovatie
12,0 14,0 Algemeen

Sector Directeur Ondernemen

1,0

31-dec Fte’s
7,0
13,0
1,0

1,0

6,0

17,0

1,0

1,0

9,0
1,0

12,0
-4,0

56,0

70,5

1,0
Totaal

Werkelijke uitgaven en Inkomsten Gewone en Kapitaaldienst – economische categorie
Hieronder wordt het gevoerd beleid cijfermatig nader per economische categorie toegelicht.
Land Curaçao

Uitgaven
Economische Categorie
15 Ministerie van Economische Ontwikkeling
4200
4400
4500
4550
4600
4700
4650
4750
4909
4950
5100
5200
5300
5400

Beloning van Personeel
Verbruik van Goederen & Dienst
Afschrijving Vaste Activa
Interest
Subsidies
Sociale Zekerheid
Overdrachten
Andere Uitgaven
Verwerving Nonfinanciele Act
Financiering (Uitgaven)
Belastingen
Sociale Voorzieningen
Schenkingen & Subsidies
Andere Inkomsten

Rekening

Jaarverslag 2012
Inkomsten

Begroting (BO) Begroting (BA)

70.417.263
7.174.016
4.999.064
267.615

61.988.184
8.463.100
22.116.384
266.000

65.017.699
7.792.000
21.355.529
266.000

30.888.089
23.007
3.014.943

26.000.600
0
3.797.100

30.962.984
0
3.454.186

50.529
24.000.000

1.345.000

1.187.000

Rekening

Begroting (BO) Begroting (BA)

11.874.000

51.186.500

52.086.500

11.874.000

51.186.500

52.086.500

Werkelijke uitgaven en Inkomsten Gewone en Kapitaaldienst – hoofdfunctie
Hieronder wordt het gevoerd beleid cijfermatig nader per functie toegelicht.
Land Curaçao

Jaarverslag 2012

Uitgaven
Ministerie - Functie
15 Ministerie van Economische Ontwikkeling
01 Bestuursorganen
4200 Beloning van Personeel
4400 Verbruik van Goederen & Dienst
4700 Sociale Zekerheid
5200 Sociale Voorzieningen

Rekening
70.417.263
658.982
198.437
464.709
-4.164

Inkomsten

Begroting (BO) Begroting (BA)
61.988.184
756.300
218.300
538.000

65.017.699
786.277
215.700
570.577

Rekening
11.874.000
0

Begroting (BO) Begroting (BA)
51.186.500
0

52.086.500
0
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30 Alg. beheer Econom. Ontwikkel.
4200 Beloning van Personeel
4400 Verbruik van Goederen & Dienst
4500 Afschrijving Vaste Activa
4550 Interest
4600 Subsidies
4700 Sociale Zekerheid
4650 Overdrachten
4750 Andere Uitgaven
4909 Verwerving Nonfinanciele Act
5100 Belastingen
5200 Sociale Voorzieningen
5300 Schenkingen & Subsidies
5400 Andere Inkomsten

6.786.620
3.477.692
3.049.223
187.967

31 Handel en Ambacht
4200 Beloning van Personeel
4400 Verbruik van Goederen & Dienst
4500 Afschrijving Vaste Activa
4550 Interest
4600 Subsidies
4700 Sociale Zekerheid
4650 Overdrachten
4909 Verwerving Nonfinanciele Act
32 Economische Samenwerking
4200 Beloning van Personeel
4400 Verbruik van Goederen & Dienst
4500 Afschrijving Vaste Activa
4650 Overdrachten
5200 Sociale Voorzieningen
33 Handel en Industrie
4400 Verbruik van Goederen & Dienst
5400 Andere Inkomsten
34 Econ.Ontwikkeling en Innovatie
4200 Beloning van Personeel
4400 Verbruik van Goederen & Dienst
4500 Afschrijving Vaste Activa
4600 Subsidies
4909 Verwerving Nonfinanciele Act
5200 Sociale Voorzieningen
36 Telecommunicatie
4400 Verbruik van Goederen & Dienst
5100 Belastingen
5400 Andere Inkomsten
38 Overige Econom. Ontwikkeling
4200 Beloning van Personeel
4600 Subsidies
4650 Overdrachten
4950 Financiering (Uitgaven)
5200 Sociale Voorzieningen
5400 Andere Inkomsten

7.982.984
3.334.100
4.001.084
133.500

7.723.121
3.761.500
3.486.037
133.500

0

0

0

44.300

84

44.567

470.000

342.000

35.265.334
990.571
346.729
19.040

31.417.300
1.457.800
187.000
50.400

35.951.927
1.020.600
418.841
50.400

0

0

0

30.888.089

25.850.000

30.962.900

3.014.943
5.962
2.253.730
1.263.736
929.817
60.177

3.797.100
75.000
3.427.800
2.116.300
1.275.900
35.600

3.454.186
45.000
2.551.623
1.482.600
1.033.423
35.600

0

0

0

0

600000
600.000

600000
600.000

0

1315800

1315800

1.205.913
996.896
208.586
431

2.807.900
1.336.600
518.500
46.500
106.300
800.000

2.100.051
1.002.800
250.751
46.500

0

1.315.800
0

1.315.800
0

0

14.995.900
14.995.900

14.995.900
14.995.900

9.374.000

24.870.700

24.870.700

24.246.684
246.684

0

308.800
308.800

9.374.000
2.500.000

24.870.700
25.000.000

24.870.700
25.900.000

2.500.000

25.000.000

25.900.000

27.171

800.000

24.000.000

In het vervolg wordt het door het Ministerie van Economische Ontwikkeling gevoerd beleid cijfermatig per
hoofdfunctie nader toegelicht.
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01. Bestuursorganennst 2012 2013 2014 2015
Deze functie heeft betrekking op de personele en materiële lasten ten behoeve van de Minister.

Functie 30 Algemeen beheer Economische Ontwikkeling – Beleidsveld:
Zorg voor de nationale, internationale en regionale Economische
Ontwikkeling
Gewone dienst 2012 2013 2014 20
Er zijn veel initiatieven die gericht zijn op de ontwikkeling van de economie van Curaçao. De uitdagingen
hierbij zijn om te komen tot:
a. actueel stimuleringsbeleid,
b. daarop aangepaste wet- en regelgeving, en
c. vervolgens de uitvoering ervan.
Het ministerie heeft dit opgepakt vanuit haar kaderstellende rol richting uitvoerende organisaties of door
haar toezicht- en controletaak.
De volgende beleidsdoelen moeten hierbij in het vizier gehouden worden:
1. Macro-economische stabiliteit.
2. Randvoorwaarden scheppend beleid.
3. Stimuleringsbeleid hoogwaardige productie.
4. Economische structuur versterking.
5. Effectief inspelen op nationale en internationale ontwikkelingen.
De speerpunten hierbij zijn:
A. Opstellen en vaststellen beleidsnota 2010 – 2030, passend binnen de kaders van de Masterplanning van
het Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD), waarin de verschillende sectoren zijn
onderzocht en leiden tot (politieke) keuzes voor de economische ontwikkeling van Curaçao.
B. Opstellen en vaststellen van een uitvoeringsprogramma en -projecten.
C. Uitvoeren van macro economische analyses om duurzame economische groei, lage inflatie en toename
van de werkgelegenheid te realiseren. Voorwaarden hierbij zijn een evenwichtige overheidsfinanciën en een
adequaat monetair beleid.
D. Opstellen en vaststellen van een beleidsnota met betrekking tot het prijzenbeleid. Hierin worden de
prijsniveaus bepaald voor een aantal consumptiegoederen als melk, bepaalde groenten en een aantal
farmaceutische producten.
E. Energie is een steeds belangrijker onderwerp in relatie tot duurzaamheid. Er wordt een beleidsnota
opgesteld over hoe op langere termijn om te gaan op Curaçao met zaken als water, elektra en de
raffinaderij. Dit in relatie tot de gewenste economische ontwikkeling van Curaçao.
F. Ontwikkelen en uitvoeren van beleid om flexibilisering van de arbeidsmarkt te realiseren. Dat is een
belangrijk onderdeel van liberalisering van de economie. Het betreft vooral aanpassing van wetgeving.
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G. Gebrek aan concurrentie is niet goed voor de belangen van de consument. Buiten het opzetten van een
mededingautoriteit werd onderzocht in welke vorm een consumentenorganisatie of -autoriteit wordt
ingesteld.

Functie 31 Handel en Ambacht – Beleidsveld: Ondernemen
De elementen waarop het beleid zich richt worden gedeeld met de Functie 30
Algemeen beheer Economische ontwikkeling.
De speerpunten hierbij zijn:
A. Het creëren van een optimale structuur ter ondersteuning van de duurzame ontwikkeling van het micro
midden- en kleinbedrijf door het doen van onderzoek, het verstrekken van adviezen, het laten verzorgen
van cursussen, trainingen en opleidingen, het (laten) uitvoeren van studies en regelingen, en het stimuleren
van samenwerking tussen lokale en internationale bedrijven.
B. In combinatie met het speerpuntenbeleid en vestigingsbeleid is het stimuleren van duurzaamheid
belangrijk. In dit geval gaat het om het opstellen van financiële arrangementen (subsidies).
C. Het opstellen van beleid voor het stimuleren van hoogwaardige productie die bijdraagt aan duurzame
economische ontwikkeling. Onderdeel hiervan is het opstellen van vestigingsbeleid. Dit schetst de
voorwaarden waaronder ondernemers zich mogen en kunnen vestigen op Curaçao.
Het belangrijkste deel van het budget in deze functie had betrekking op programmakosten. Hiervan was
ANG 35.000.000 bestemd voor de bevordering van het toerisme. Het betrof de subsidie aan de Curaçao
Tourist Board. Het overige programmabudget werd gebruikt ter bevordering van de handel en ambacht en
was als volgt samengesteld:
- Economic Development Board ANG 500.000
- Coöperatieve Verenigingen ANG 100.000
- Innovatiecentrum Curaçao ANG 450.000
- Fekoskan ANG 150.000
- Stimul-IT ANG 500.000
- Adeck ANG 75.000
- Sedeck ANG 345.000
- Fundashon Negoshi Pikiña ANG 200.000
- SPOC ANG 50.000
- Fundashon pa Konsumidó ANG 450.000
- IntEnt ANG 100.000
- Fundashon Wega di Number Kòrsou ANG 350.000
- Curises Hospitality Management ANG 670.000
- Kennis voor Curaçao ANG 100.000
Binnenlands Macro Economisch beleid
Het binnenlandse macro economisch beleid berust op drie pilaren, te weten:
Het waarborgen van macro economische stabiliteit,
het stimuleren van sectoren met hoge toegevoegde waarde en
de versterking van de economische structuur en/of verbetering van het ondernemers klimaat
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Het Ministerie van Economische Ontwikkeling is op alle drie beleidsterreinen in 2012 actief geweest en
heeft in relatieve korte tijd verschillende activiteiten en studies en beleidsactiviteiten op gang gezet.
Macro economische stabiliteit
Het Ministerie is samen met andere stakeholders van start gegaan met het opstellen van een Duurzame
Economische Strategie voor het land Curaçao. Gedurende het proces werd vooral aandacht besteed aan
studie van de verschillende sectoren met als doel sectoren te identificeren waar het land Curaçao haar
economie op zal moeten baseren. De economische structuur van het land werd ook geanalyseerd met als
doel de structuur van de economie te versterken en de concurrentiepositie van Curaçao te verbeteren.
Het traject aangaande het opstellen van een lange termijn duurzame strategie is in gang gezet en
grotendeels gerealiseerd. Een presentatie van het conceptdocument is zowel aan de staten als de
stakeholders verzorgd. Conform planning zal dit document in het eerste kwartaal 2013 afgerond worden.
Resultaten:
1. concept document lange termijn economische strategie;
2. Presentatie aan de verschillende stakeholders
Het Ministerie heeft ook veel aandacht besteed aan instrumenten die ingezet konden worden om de
ontwikkeling van de economie en sectorale ontwikkelingen te kunnen monitoren. Naast de al jaren gebruikte
model “Curalyse” heeft het Ministerie een aantal modules opgebouwd om de ontwikkelingen en de
economische effecten van de Logistieke sector in beeld te brengen. Het uitbreiden en aanpassing van het
macro economisch model Curalyse is per september 2012 afgerond. De bouw van de modules
huishoudens, sectoraal, logistiek en overheid zijn ook afgerond. Er is een workshop Curalyse
georganiseerd. In de periode september 2012 - 2013 zal er onderhoud gepleegd worden aan Curalyse.
Resultaten:
1. een aangepast model met de meest recente cijfers;
2. een logistieke module waarmee de algemeen prijsindex beter in beeld kan worden gebracht
Het toeristische model “Turistica” werd eveneens uitgebreid ingezet en door het bouwen van een
Luchthaven module werd het Ministerie in staat gesteld om de bezetting en de capaciteit van de luchthaven
te monitoren.
Een energiemodule is ook een van de instrumenten die het Ministerie aan het bouwen is welke de
ontwikkeling van olieprijzen op de energieprijs en de invloed op de economische groei kan koppelen aan de
vraag naar elektriciteit. Hierdoor zal de overheid in staat zijn om mogelijke tekorten aan energie door
economische groei tijdig te signaleren.
Resultaten:
1. Er zijn gesprekken gevoerd met stakeholders daarover.
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2. Er is een TOR opgesteld om een energie model op te bouwen.
Stimuleren van sectoren met hoge toegevoegde waarde
Het stimuleren van sectoren met hoge toegevoegde waarde is van groot belang voor het scheppen van
arbeidsplaatsen en de zorg voor een relatieve hoge levenstandaard voor de locale bevolking. Het
bevorderen van sectoren met hoge toegevoegde waarde gaat gepaard met het toepassen van innovatie
binnen de sectoren en het bevorderen van kenniseconomie. Dit impliceert dat de werkgevers over
hoogwaardige kennis dienen te beschikken en dat de werknemers over kwalitatief hoog onderwijs en
opleidingen dienen te genieten.
Resultaten:
Een conceptbeleidsdocument met het bijbehorende implementatieplan voor de flexibilisering van de
arbeidsmarkt, ligt op tafel om bediscussieerd te worden. Het coördinatorschap ligt bij het ministerie SOAW.

Op dit terrein is in 2012 door het ministerie verschillende initiatieven ontplooid. In verschillende sectoren zijn
out of the box activiteiten en beleidsinitiatieven ontwikkeld. O.a.:
Luchthaven
Er is een concept masterplan Hato Airport city geconcipieerd dat zal moeten zorgdragen voor de
ontwikkeling van de terreinen rond de luchthaven met innovatieve en “out of the box” activiteiten. Met name
het project Space Experience Corporation zal Curaçao internationaal positioneren en zal een bijdrage
leveren aan de ontwikkeling van de economie met hoogwaardige ondernemingsactiviteiten en niche
toerisme.
Zeehaven
Een nieuw havenbeleid was in 2012 in ontwikkeling. Dit beleid is gericht op het signaleren van de niche
markten binnen het havengebied dat Curaçao en zal de kans bieden om meerdere activiteiten te ontplooien
binnen de haven die het hub concept dienen te bevorderen. Een paar van de mogelijkheden die reeds
gesignaleerd zijn in de eerste bevindingen is de mogelijkheden om de ferry verbinding tussen Curaçao,
Venezuela, Aruba, Bonaire en Suriname te initiëren. Hiermee is het “One ticket Multiple destinations” project
een stap dichterbij gekomen.
De ontwikkeling van de Curaçaose Drydock Maatschappij - CDM tot een multifunctionele scheepsreparatie
bedrijf behoord ook tot een van de mogelijkheden die gesignaleerd zijn in het havenbeleid dat in 2012 volop
in de maak was. De scheepbouwactiviteiten gecombineerd met een bedrijfsschool die ten dienste moet zijn
van het gehele Caribische gebied zal verdere invulling geven aan het hub concept van het land Curaçao.
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In dit beleid zal ook naar de mogelijkheden gekeken worden voor “transshipment” activiteiten, een rol dat
Curaçao kan vervullen voor de bestaande routes als ook voor mogelijke nieuwe routes waar Curaçao als
hub zou kunnen fungeren.
Jachthavens worden in de primaire bevindingen van het havenbeleid ook aangekaart als zijnde een sector
waar Curaçao vanwege haar geografische positie uit de orkaanzone uitstekende kansen biedt voor verdere
ontplooiing hiervan.
Toerisme
Op het gebied van toerisme zijn door het Ministerie verschillende activiteiten verricht ter bevordering van de
sector tot een “high added value” sector. Los van het ondertekenen van een open sky overeenkomst met
Canada en het aantrekken van verschillende luchtvaartmaatschappijen zoals Copa, Air Canada, Air Berlin
die voor de nodige toeristische activiteiten hebben zorg gedragen is ook aandacht besteed aan medisch
toerisme.
Op dit gebied werd door het ministerie een beleid ontwikkeld die als doel heeft het faciliteren van
instellingen, die van dienst kunnen zijn aan het medisch toerisme, om zich op het eiland te vestigen. Dit zal
het medische product voor het eiland kunnen verbeteren alsook het uitbreiden van meerdere diensten ten
behoeve van de lokale bevolking.
Op het gebied van Transnational Education, eveneens een “high value added” sector, werd ook binnen het
ministerie aandacht besteed aan het aantrekken van buitenlandse studenten om in Curaçao te komen
studeren.
Internationale visserij
Een van de kansrijke sectoren waar naar oordeel van het Ministerie grote potentie ligt ter bevordering van
deze sector tot een van de economische pilaren van ons land is de internationale visserij. Het toekennen
van licenties/quota aan buitenlandse visserijbedrijven die onder ons vlag vissen vangen biedt grote
exportmogelijkheden en genereert deviezen voor ons land. Het Ministerie is begonnen met het formuleren
van een beleid en eveneens is het ministerie begonnen met het nemen van de nodige stappen om over te
stappen tot een volledig lidmaatschap van een aantal conventies w.o. ICCAT, die de mogelijkheid biedt voor
een hogere quota.
Economische structuur versterking en verbetering ondernemers klimaat
Op dit gebied heeft het Ministerie redelijke stappen ondernomen ter verbetering van het ondernemers
klimaat als ook de versterking van de economische structuur.
Een uitvoeringsstructuur voor het monitoren van investeringen van zowel de overheid, de overheidsNV als
private sector is opgezet. Een presentatie van de projecten in pipeline is verzorgd aan de verschillende
stakeholders. Op regelmatige basis wordt dit web based databestand bijgewerkt. Hierdoor is de overheid in
staat om projecten beter te faciliteren/ monitoren.
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Mededingingbeleid
Het Ministerie heeft in 2012 een mededingingsbeleid met bijbehorende wet en regelgeving opgesteld. Dit
beleid beoogd eerlijke concurrentie te bevorderen die zal moeten leiden tot een welvarend land.
Een regulatory board en een consumentenautoriteit dient ook onderdeel van dit beleid te zijn.
Het beleidsdocument is opgesteld en de mededingingwetgeving is opgesteld.
De stukken zijn aan het ministerie AZ, sector WJZ voorgelegd om in de wetgeving in te bedden.
Onderzoeksrapporten aangeboden aan de Raad van Ministers inclusief presentatie van de bevindingen.
Aanpassingen Raad van Ministers doorgevoerd.

Red tape
In het kader van het elimineren van onnodige barrières voor de ondernemers is door het Ministerie stappen
ondernomen om de duur van de aanvraag en het in ontvangst nemen van de vestigingsvergunning te
reduceren tot 2 a 4 weken afhankelijk van de soort vergunning. Hiermee is een belangrijke stap genomen
om de red tape om te zetten in “red carpet” voor de ondernemers.
In 2012 Zijn 101 E-zone vergunningen verstrekt terwijl er 1.389 Vestigings- en Directievergunningen
verstrekt.
Centralisatie van vergunningen
Een vervolg stap die het ondernemers klimaat van Curaçao zal verbeteren is het centraliseren van de
vergunningen. Het centraliseren van alle vergunningen stelt de ondernemer in staat bij één loket een
vergunning aan te vragen. Hierdoor zal de dienstverlening enorm verbeteren.
In 2012 zijn stappen ondernomen om enerzijds de front office van het ministerie onder te brengen in het
vergunningenloket en anderzijds zijn de nodige stappen ondernomen om alle economische vergunningen te
centraliseren.
32. Economische samenwerking – Beleidsveld: internationale
samenwerking op economisch gebied
Ook hier worden de elementen waarop het beleid zich richt gedeeld met de Functie 30 Algemeen beheer
Economische ontwikkeling.
De speerpunten hierbij zijn:
A. Het bedrijven van regionale en internationale handelspolitiek is (jaarlijks) terugkerend en betreft het
aangaan en verlengen van overeenkomsten.
B. Het kennen van een beleids- en uitvoeringscomponent. Actualiseren van de kaders (beleid) door
positionering van de Curaçaose economie in de wereldeconomie. Bevorderen van export van
producten en diensten. Exportbeleid moet hiervoor worden opgesteld.
C. Het aanboren van nieuwe bronnen voor samenwerking in de breedste zin des woords voor het land,
bedrijven, NGO’s en individuen. Men denkt aan fondsen, technische assistentie, uitwisselingen met
betrekking tot ontwikkeling alsook “emerging trends” (milieu, globalisering, kennis, etc.)
Buitenlands Economisch handelsbeleid/ betrekkingen
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De Sector Buitenlandse Economische Samenwerking (SBES) van het Ministerie van Economische
Ontwikkeling is verantwoordelijk voor het onderhouden van de internationale economische contacten, het
aantrekken van buitenlandse investeerders en het creëren van exportmogelijkheden voor de lokale
economie.
Het Ministerie heeft in 2012 een contouren buitenlands economisch beleid opgesteld dat gericht is op de
economische positionering van het eiland Curaçao op de internationale economische markt. Met de
globalisering van de wereldeconomie en met het oog om Curaçao te positioneren op de wereldkaart is het
van eminent belang dat Curaçao haar concurrentiepositie verbeterd. Tevens is van groot belang dat het
eiland internationale relaties aangaat met landen die strategisch van belang zijn voor het vervullen van de
hub functie in de nabije toekomst.
Op basis van het vorenstaande is het buitenlandse handelsbeleid gericht op twee pilaren te weten:
het bevorderen van internationale handelsrelaties en
het opzetten van institutionele kaders die ervoor dienen zorg te dragen dat de concurrentiepositie
van het eiland verbeterd wordt dan wel gehandhaafd blijft.
Om de randvoorwaarden van het buitenlandse economisch beleid te scheppen heeft het Ministerie van
Economische Ontwikkeling in 2012 verschillende activiteiten ontplooid op voornoemde beleidsvelden.
Resultaten Buitenlandse Economische Betrekkingen
De Sector Buitenlandse Economische Samenwerking houdt zich dagelijks bezig met de volgende
beleidsonderdelen:

Handelspolitiek

en

Economische

Diplomatie,

Investeringsbevordering,

Ontwikkelingssamenwerking en Internationale Handelsbevordering
Internationale handelsrelaties
Ter bevordering van de internationale handelsrelaties is het proces op gang gezet om de verplichtingen
jegens de Wereld Handelsorganisatie na te komen. Dit proces is al jaren bezig. Een consultant heeft op
basis van een gedegen analyse met een voorstel gekomen om het tarievenbindingsproces af te ronden. De
consultant heeft het rapport “Proposal for action on the consolidation of the position of Curaçao within the
WTO” aan de Sector SBES aangeboden. De implementatie is in 2012 gestart en zal in december 2013
afgerond moeten zijn.
Als het proces bij de Wereldhandelsorganisatie is afgerond kan Curaçao met verschillende exporterende
landen bilaterale handelsverdragen sluiten.
In dit kader zijn initiatieven op gang gebracht met landen als Canada, waar op het gebied van investeringen
en fiscaal overeenkomsten zijn gerealiseerd. Ook met Colombia, Panama en Brazilië is het Ministerie bezig

Land Curaçao

- 77 -

Jaarverslag 2012

geweest om tot overeenstemming te komen over te sluiten MOU’s waardoor gericht kan worden gewerkt
aan bilaterale verdragen.
Op economische diplomatiegebied is het Ministerie bezig geweest met het aanboren van contacten met
overheden van verschillende landen met name in Latijns-Amerika. Het ministerie heeft goed gebruik
gemaakt van de contacten op de posten van het Koninkrijk in verschillende landen en heeft de Minister van
Economische Ontwikkeling met veel gezagsdragers contact gehad.
Het ministerie heeft al dan niet onder leiding van de Minister van Economische Ontwikkeling in 2012 21
landen bezocht. Het betroffen handelsmissies, trainingen, vergaderingen en conferenties.
1. Abu Dhabi
2. Bahrein
3. België
4. Brazilië
5. Canada
6. Chili
7. Colombia
8. Dominicaanse Republiek
9. Dubai
10. Groenland
11. India
12. Korea (Zuid)
13. Marokko
14. Nederland
15. Panama
16. Qatar
17. Spain
18. St. Maarten
19. Trinidad & Tobago
20. Verenigde Arabische Emiraten
21. USA
MoU’s tussen Curaçao en Colombia, Panama, en Ecuador zijn in 2012 in concept klaar gemaakt en liggen
bij DBB voor akkoord.
Er zijn bezoeken afgelegd aan Colombia (ANATO), Brazilië (Intermodal) en Panama (officieel bezoek) met
als doel de basis te leggen voor de ondertekening van MoU’s (Colombia en Panama) en om de
samenwerking tussen Curaçao en voornoemde landen verder te versterken en handelsmogelijkheden te
creëren voor locale ondernemers.
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Deelname MEO/SBES aan Koninkrijkshandelsdelegatie onder voorzitterschap van de toenmalige Prins
Willem Alexander (thans Koning der Nederlanden) tijdens de grootste handelsmissie ooit.
Bezoek ontvangen van verschillende KoninkrijksAmbassadeurs In Latijns Amerika zoals Cuba, Mexico, en
Panama.
Regelmatig overleg met de honoraire consuls van Latijns Amerikaanse landen in Curaçao (Colombia,
Dominicaanse Republiek etc.).
Regelmatig afhandeling van verzoeken van potentiële investeerders afkomstig uit Latijns Amerika.

De Minister van Economische Ontwikkeling was te gast op de eerste vlucht van COPA Airlines uit Panama.
Tevens ontving het ministerie twee maal een officieel bezoek van de Ambassadrice van Panama in Trinidad
& Tobago Mw. Arline Gonzalez in verband met de interesse om een MoU te ondertekenen met Curaçao.
Het ministerie heeft de nodige stappen ondernomen, e.e.a. i.s.m. de NL Ambassade in Brazilië om Curaçao
van de zogenaamde “Black list” weg te halen, maar zonder succes. De Braziliaanse Fiscus heeft Curaçao
heelaas op de zogenaamde Zwarte Lijst laten zitten.
SBES/MEO neemt voor het eerst deel aan de Regionale Economische Conferentie Latijns Amerika en het
Caribische gebied georganiseerd door de Nederlandse Ambassade in Santiago, Chili met o.a. als doel het
versterken van de onderlinge samenwerking en om beter gebruik te maken van de kansen in de regio.
Door de samenwerking tussen SBES en dhr. Camilo Acevedo Rojas, Voorzitter Kamer van Koophandel
Colombia, Centraal Amerika en het Caribisch gebied, krijgt Curaçao een prominent profiel in het
handelsboek "Economía y Comercio en America Latina y El Caribe" die jaarlijks wordt uitgegeven.
Het ministerie heeft bezoek ontvangen van de Ambassadeur van Ecuador in Nederland, dhr. Miguel
Calahorrano. Curaçao en Ecuador hebben afgesproken samen te willen werken en zullen dit vastleggen in
een MoU.
Het ministerie was mede organisator van het FCCA Cruise Conference in September 2012.
Cruise/Ferry Project in the Southern Caribbean
Het project is onder leiding van Curaçao in 2011 van start gegaan en heeft in 2012 verder vorm gekregen.
Het project heeft als doel het inzetten van ferrydiensten tussen een aantal landen in het zuiden van het
Caribische gebied en waar nodig de inzet van vluchten ter aanvulling. Het is de bedoeling dat het Toerisme
en de Handel gestimuleerd worden tussen Curaçao, Aruba, Colombia, Trinidad en Grenada. Venezuela en
Bonaire hebben helaas afgehaakt.
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Het Spaans bedrijf Trasmediterránea Groep heeft het project omarmd en is aangevangen met een feasibility
studie die in September 2012 aan vertegenwoordigers van de deelnemende landen op Curaçao werd
gepresenteerd.
A Strategic Policy Framework for a Curaçao Development Finance Institute (CDFI)
In opdracht van de Regering van Curaçao en Korpodeko heeft een commissie gewerkt aan een strategisch
document voor een CDFI. Het document is in 2012 afgerond.

LGO Dossier, nieuw LGO - EU Besluit
Het Ministerie is onderdeel gaan vormen van een Interdepartementale werkgroep die belast werd met het
op ambtelijk niveau consulteren van stakeholders, het voorbereiden en het opstellen van concept advies ten
behoeve van de regering inzake het nieuw EU LGO Besluit dat in 2013 getekend zal worden en dat voor
2014 - 2020 zal gaan gelden.

Dossier Internationale Visserij
Aan het begin van 2012 heeft de Technische assistentie missie voor het evalueren van de uitvoering van de
Catch Certificate Schema en de regels van de Europese Commissie voor bestrijding van Illegale, niet
gerapporteerde en niet gereguleerde internationale visserij, plaatsgevonden. Er is bijgedragen aan het
formuleren van een reactie op het rapport en uitvoering van de door het rapport voorgestelde
verbeteringsmaatregelen.
De Commissie voor de Internationale Visserij op Curaçao heeft gedurende het jaar enkele vergaderingen
gehouden waarbij voor dit dossier relevante zaken bediscussieerd en besproken werd.
In november 2012 is geparticipeerd in de delegatie van MEO aan de jaarlijkse vergadering van de ICCAT
die plaatsvond in de periode van 11 tot en met 19 november 2012 in Agadir, Marokko. Er is deelgenomen
aan diverse vergaderingen en is nadere informatie verstrekt inzake enkele rapportageverplichtingen van
Curaçao. Er is uiteindelijk ook bereikt dat het lidmaatschap van Curaçao aan de ICCAT voor het volgend
jaar verlengd werd.
De dagelijkse werkzaamheden gedurende 2012 ten behoeve van het internationale visserij betroffen het
verifiëren en goed keuren van vangstcertificaten van de internationale visserij vloot van Curaçao. Aan het
begin van het jaar is ook inningsgeld geheven ten behoeve Internationale Visserij Licenties uitgegeven door
MEO- Curaçao. Er is gereageerd op diverse verificatieverzoeken van de Spaanse Autoriteiten voor het
invoeren van Tuna vangsten in Europa. Voorts is er gedurende het jaar regelmatig gereageerd op vragen
gesteld door de Environmental Justice Foundation inzake de visserij vrachtschip Sierra Loba. Tot slot werd
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de administratie en registers (vangstcertificaten, licenties, buitenlandse licenties e.d) van de internationale
visserij bijgehouden.
UNDP (United Nations Development Programme)
In 2012 is nadere invulling gegeven aan de samenwerkingsovereenkomst die in 2011 door de overheid is
aangegaan met UNDP voor de ontwikkeling van o.a. een Nationaal Ontwikkelingsplan. Een programma
manager is aangetrokken die is aangevangen met de implementatie van het project. Het programma zal
naast het Nationaal Ontwikkelingsplan ook deelprojecten op het gebied van Armoedebestrijding,
Duurzaamheid, Donor mobilisatie en sociaal economische data verbetering als output hebben. Dit
programma wordt door de overheid van Curaçao gefinancierd en UNDP zet expertise beschikbaar voor
uitvoering van het project. De samenwerking tussen Curaçao en UNDP biedt toegang tot verschillende
organisaties die onderdeel zijn van de Verenigde Naties w.o. UNCTAD, de Economische Commissie voor
Latijns-Amerika en het Caribisch Gebied (ECLAC). Het Ministerie van Economische Ontwikkeling is de
officiële instantie voor alle zaken van het UNDP in Curaçao.
De Europese Unie
In 2012 heeft de afronding van de lopende 9de Europese Ontwikkelings Fonds project: Urban Infrastructure
Programme Netherlands Antilles plaatsgehad. In samenwerking met USONA werd dit project uitgevoerd. De
infrastruktuur in de wijken Cocowijk, Parerawijk en Oranjestraat werd aangepakt. Werkzaamheden waren
o.a. het vernieuwen van de bestrating, het aanleggen van nieuwe riolering, nieuwe pleinen om recreatie
voor kinderen en volwassenen te faciliteren en straatverlichting.

Forum EU - OCT te Groenland September 2012
Een medewerker van SBES heeft deelgenomen het Forum voor de EU en Landen en Gebieden Overzee.
Het Forum werd in Groenland gehouden. Gedurende het Forum hebben diverse activiteiten plaatsgevonden
en na het Forum is de nazorg en afwikkeling gedaan.
Regionale EU Programmas:
Regionale Small Medium Enterprise Programma
Het Regionaal SME Initiatief is een initiatief ter stimulering van de kleine ondernemers in de Britse en de
Nederlandse Landen en Gebieden Overzee (LGO’s) middels o.a. het creëren van een platform voor de
organisaties en instituten die zich voor de kleine ondernemers inzetten. De algemene doelstelling van het
programma is om een bijdrage te leveren aan de economische diversifiëring en de welvaart van de
Caribische LGO door het verbeteren van het concurrentievermogen van het MKB in deze gebieden. Het
programma heeft drie specifieke doelstellingen namelijk:
A. Versterken van de capaciteit van de regeringen van de Caribische LGOs van hun dienstverlening
aan het bedrijfsleven.
B. Verbeteren van de capaciteit van de dienstverlenende organisaties (BSO).
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C. Bevorderen van een sterkere samenwerking, handel en investeringen betrekkingen tussen de EU,
CARIFORUM en de het Caribisch LGOs.
In september 2012 is de Financing Agreement ondertekend.
Regional Risk Reduction Initiative - R3i”, € 4,932 miljoen
Het project wordt uitgevoerd via een Contribution Agreement” gesloten tussen de Europese Commissie en
de UNDP. UNDP zal op hun beurt de Center for Disaster Response Agency (CDERA) subcontracten.
SBES heeft in samenwerking met Brandweer Curaçao aan projectactiviteiten meegedaan, enkele van de
projectactiviteiten die hebben plaatsgevonden:
capaciteit versterking bij de OCT’s t.b.v. “comprehensive disaster management - cdm”;
een feasibility studie naar en proef project voor een regionaal alarm systeem;
capaciteitsversterking en training in “response, rescue and recovery” tijdens en na een ramp
workshops, training en kennisverspreiding exercities
technische assistentie voor TAO kantoren en uitvoeringsorganisaties (te denken valt aan
Rampenbureaus etc)

Workshop: Klimaat Verandering ( Climate Change)
Een MEO medewerker heeft deelgenomen aan deze workshop in Brussel. Het doel van de workshop was
om het economische effect in beeld te krijgen van deze verandering.
Scholarship:
Samenwerking tussen Curaçao en India
Mogelijkheid om van 3 tot 6 weken een cursus te volgen in India met alle kosten betaald door de overheid
van India. Een MEO medewerker heeft 3 weken in 2012 deelgenomen aan een cursus energie besparing in
India.
33. Handel en Industrie – Beleidsveld: handel die betrekking heeft op
de locale industriële ontwikkeling
Ook hier worden de elementen waarop het beleid zich richt gedeeld met de
Functie 30 Algemeen beheer Economische ontwikkeling. Hier ligt het accent
bij het opstellen van beleid gericht op het economische aspect van de
landbouw, veeteelt en visserijproductie. Dit beleid kent een landelijke
component en een internationale component. De inhoudelijke kennis is
aanwezig bij het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN). Het
Ministerie van Economische Ontwikkeling coördineert de benodigde kennis
vanuit economisch perspectief.
34. Economische ontwikkeling en innovatie – Beleidsveld: innovatie
ter bevordering van de economische ontwikkeling
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Ook hier worden de elementen waarop het beleid zich richt gedeeld met de
Functie 30 Algemeen beheer Economische ontwikkeling.
Hier zijn de speerpunten:
A. Innovatie is een breed begrip en om dit vanuit economisch perspectief vorm
te geven, wordt een beleidsnota opgesteld met een bredere scope. Op dit
moment is innovatie in uitvoering door het subsidiëren van een leerstoel
innovatie aan de universiteit.
B. Het onderzoeken van de voorwaarden voor het stimuleren van de
kenniseconomie wat moet leiden tot een vastgestelde beleidsnota. Het
betreft randvoorwaarden ten aanzien van de infrastructuur die ingevuld
moeten worden op het gebied van informatie- en communicatietechnologie.
Ook worden activiteiten uitgevoerd betreffende de verdere stimulering van
“transnational education”
C. Het reguleren / stimuleren van gezonde en eerlijke concurrentie door
middel van het opzetten van de mededingingsautoriteit en het opzetten van
markthallen als verkooppunt van lokale groente en fruit.
D. Communicatie en voorlichting ten behoeve van informatieverschaffing aan
(potentiële) investeerders omtrent de ontwikkelingen in de lokale economie
d.m.v. de publicatie en presentatie van de “Curaçao Economic Outlook”.
Tevens ook publicaties in het kader van maatregelen o.a. ter uitbreiding
van het basispakket. In dit kader wordt ook de nodige aandacht besteed
aan de deskundigheidsbevordering teneinde effectief de ontwikkelingen
binnen de sector te kunnen volgen en informatie hieromtrent te kunnen
verschaffen.

36. Telecommunicatie - Beleidsveld: telecommunicatie4 2015
De geraamde bedragen in deze functie hebben betrekking op de operationele lasten van het Bureau
Telecommunicatie en Post. Het verlenen van concessies en vergunningen op het gebied van
telecommunicatie en post is een taak die veel aandacht vergt. Daarnaast bestaat er een controle element
van de communicatiesector waarbij dit beleidsveld in combinatie met bredere controle op concurrentie, een
belangrijke rol vervult.
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16. MINISTERIE VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP, CULTUUR EN SPORT
Tot het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport behoren de volgende
organisatorische eenheden:
Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport
Kabinet Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport
Secretaris Generaal Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport
Ministeriële Staf
Beleidsorganisatie Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport
UO Uitvoeringsteam Onderwijs en Wetenschap
UO Openbaar Onderwijs
Vergoeding administratiekosten
UO Expertisecentrum voor Toetsen en Examens
Openbaar Funderend Onderwijs
Openbaar Speciaal Onderwijs
Bijzonder Funderend Onderwijs
Bijzonder Speciaal Onderwijs
Openbaar Voortgezet Speciaal Onderwijs
Openbaar VSBO
Openbaar HAVO/VWO
Openbaar Vakonderwijs (SBO)
Bijzonder VSBO/HAVO/VWO
Universiteit
Inspectie Onderwijs
Overige Gemeenschappelijke Uitgaven
Onderwijsondersteuning
Onderwijsvernieuwing
Bijzonder Vakonderwijs (SBO)
Bevordering Studie
Openbare Leergangen
Pedagogische en Sociale Opleidingen
Begeleiding, Vorming Jeugd en Volwassenen
UO Uitvoeringsorganisatie Cultuur en Sport
Biblioteka Publiko Kòrsou
Subsidies en bijdragen Sport
Subsidies en bijdragen Cultuur
Subsidie bijdragen Oudheidkunde en Musea
Monumentenbureau
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Subsidie bijdragen Overige Cultuur en Recreatie
De belangrijkste beleidsvelden en daaronder ressorterende hoofdtaken van het Ministerie van Onderwijs,
Wetenschap, Cultuur en Sport zijn:
01 Bestuursorganen
Heeft betrekking op de personele en materiële lasten ten behoeve van de Minister
40 Algemeen beheer OWS
Zorg voor de juridische en beleidskaders betreffende onderwijs, wetenschap,
cultuur en sport
41 Examenaangelegenheden
Zorg voor de examens.
42 Openbaar funderend onderwijs
Primair onderwijs
43 Bijzonder funderend Onderwijs
Primair Onderwijs.
44 Openbaar speciaal (voortgezet) onderwijs
Speciaal onderwijs
45 Bijzonder speciaal onderwijs
Speciaal onderwijs
46 Openbaar voortgezet onderwijs
Voortgezet onderwijs
47 Bijzonder voortgezet onderwijs
Voortgezet onderwijs.
48 Bijzonder Hoger Onderwijs
Hoger Onderwijs en Onderzoek en Wetenschap.
49 Gemeenschappelijke Uitgaven Onderwijs
Studiefinanciering.
50 Overige Onderwijs
Tegemoetkoming onderwijskosten.
Tweede kans onderwijs (waaronder sociale vormingsplicht).
51 Cultuur en Sport algemeen
Behartiging van culturele en sportaangelegenheden.
52 Openbaar bibliotheek
Behartiging van culturele aangelegenheden, voor zover het de nationale,
internationale en regionale aspecten betreft
53 Sport
Behartiging van sportaangelegenheden, voor zover het de nationale,
internationale en regionale aspecten betreft
54 Cultuur
Behartiging van culturele aangelegenheden, voor zover het de nationale,
internationale en regionale aspecten betreft
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55 Oudheidkunde en Musea
Behartiging van culturele aangelegenheden, voor zover het de nationale,
internationale en regionale aspecten betreft
58 Overig Cultuur en Sport
Behartiging van cultuur en sportaangelegenheden, voor zover het de nationale
Internationale en regionale aspecten betreft.
Formatie
De bezetting van het ministerie zag er per 31 december 2012 als volgt uit:
Organisatie onderdeel
Kabinet Minister
Secretaris Generaal
Ministeriële staf
Beleidsdirecteur
Beleidsorganisatie
Sector Directeur Onderwijs &
Wetenschap
UO Uitvoeringsteam O&W

31-dec

Fte’s

Organisatie onderdeel
Externe Organisatie Openbaar
Onderwijs
UO Expertise Centrum voor
toetsen & examens
Inspectie Onderwijs
Sector Directeur Cultuur & Sport
UO Uitvoeringsteam C&S

1,0

3,0

1,0
7,0
1,0
14,0

1,0
9,5
1,0
16,0

1,0
17,0

1,0 Algemeen
32,0
Totaal

31-dec

Fte’s

18,0

20,0

10,0
8,0
1,0
19,0

14,0
13,0
1,0
21,0

0,0

-6,0

98.0

126,5

Werkelijke uitgaven en Inkomsten Gewone Dienst en Kapitaaldienst – Economische Categorie
Hieronder wordt het gevoerd beleid cijfermatig nader per economische categorie toegelicht
Land Curaçao

Uitgaven

Inkomsten

Economische Categorie

Rekening

16 Ministerie van Onderwijs Wetenschap Cultuur en Sport

340.735.330
77.992.042
27.433.622
10.261.233

350.256.748
88.695.354
26.282.924
4.012.400

348.306.512
82.259.137
29.353.668
4.012.400

540.023
1.065.938
222.946.843

581.461
2.292.500
226.630.569

606.248
1.902.500
228.694.890

495.629

1.761.540

1.477.669

4200
4400
4500
4550
4600
4700
4650
4750
4909
4950
5100
5200
5300
5400

Beloning van Personeel
Verbruik van Goederen & Dienst
Afschrijving Vaste Activa
Interest
Subsidies
Sociale Zekerheid
Overdrachten
Andere Uitgaven
Verwerving Nonfinanciele Act
Financiering (Uitgaven)
Belastingen
Sociale Voorzieningen
Schenkingen & Subsidies
Andere Inkomsten
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Begroting (BO) Begroting (BA)

Rekening

Begroting (BO) Begroting (BA)

13.777.610

1.023.800

17.795.401

13.777.610

1.023.800

17.795.401

Werkelijke uitgaven en Inkomsten Gewone en Kapitaaldienst – hoofdfunctie
Hieronder wordt het gevoerd beleid cijfermatig nader per functie toegelicht.
Land Curaçao

Jaarverslag 2012

Uitgaven
Ministerie - Functie

Rekening

16 Ministerie van Onderwijs Wetenschap Cultuur en Sport

340.735.330
504.707
383.763
123.290
-2.346

01 Bestuursorganen
4200 Beloning van Personeel
4400 Verbruik van Goederen & Dienst
4700 Sociale Zekerheid
5200 Sociale Voorzieningen

Inkomsten

Begroting (BO) Begroting (BA)
350.256.748
386.300
218.300
168.000

348.306.512
479.854
327.300
152.554

Rekening
13.777.610
0

Begroting (BO) Begroting (BA)
1.023.800
0

17.795.401
0
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40 Algemeen beheer OWCS
4200 Beloning van Personeel
4400 Verbruik van Goederen & Dienst
4500 Afschrijving Vaste Activa
4550 Interest
4600 Subsidies
4700 Sociale Zekerheid
4650 Overdrachten
4750 Andere Uitgaven
4909 Verwerving Nonfinanciele Act
5100 Belastingen
5200 Sociale Voorzieningen
5300 Schenkingen & Subsidies
5400 Andere Inkomsten
41 Examenaangelegenheden
4200 Beloning van Personeel
4400 Verbruik van Goederen & Dienst
4500 Afschrijving Vaste Activa
4909 Verwerving Nonfinanciele Act
5200 Sociale Voorzieningen
5400 Andere Inkomsten

15.932.815
8.835.137
4.990.172
1.133.033

21.418.477
8.774.900
5.504.465
2.661.200

22.361.221
10.174.000
5.715.208
2.661.200

1.907
-1.358
952.335

6.900
792.500
3.054.512

6.910
402.500
2.957.718

21.589

624.000

443.685

3.243.730
893.445
1.591.722
331.679
426.884

3.009.990
869.200
1.164.550
294.200
682.040

4.052.605
1.117.300
1.967.721
294.200
673.384

42 Openbaar funderend onderwijs
4200 Beloning van Personeel
4400 Verbruik van Goederen & Dienst
4500 Afschrijving Vaste Activa
4550 Interest
4600 Subsidies
4700 Sociale Zekerheid
4650 Overdrachten
4909 Verwerving Nonfinanciele Act
43 Bijzonder funderend onderwijs
4200 Beloning van Personeel
4400 Verbruik van Goederen & Dienst
4500 Afschrijving Vaste Activa
4550 Interest
4600 Subsidies
4700 Sociale Zekerheid
4650 Overdrachten

28.664.308
26.857.586
1.713.008
27.449

24.732.849
23.114.804
1.463.300
12.900

28.610.492
26.697.100
1.768.507
12.900

48.226

51.345

67.485

90.500
59.485.478
3.231.458
2.800

64.500
58.296.326
3.160.300
2.800

188.287

196.020

196.020

54.061.174

56.055.200

54.937.206

44 Openbaar speciaal onderwijs
4200 Beloning van Personeel
4400 Verbruik van Goederen & Dienst
4500 Afschrijving Vaste Activa
4550 Interest
4600 Subsidies
4909 Verwerving Nonfinanciele Act
45 Bijzonder speciaal onderwijs
4200 Beloning van Personeel
4400 Verbruik van Goederen & Dienst
4600 Subsidies
4650 Overdrachten

2.988.305
2.527.132
437.921
10.043

9.511.968
8.975.183
420.465
19.700

2.803.053
2.126.100
579.133
19.700

5.724
7.485
7.466.672

25.326
7.441.346

15.120
81.500
8.759.808
433.608
800
25.600
8.299.800

15.120
63.000
8.614.441
465.637
800
25.600
8.122.404

46 Openbaar voortgezet onderwijs
4200 Beloning van Personeel
4400 Verbruik van Goederen & Dienst
4500 Afschrijving Vaste Activa
4550 Interest
4600 Subsidies
4700 Sociale Zekerheid
4650 Overdrachten
4750 Andere Uitgaven
4909 Verwerving Nonfinanciele Act
5100 Belastingen
5200 Sociale Voorzieningen
5300 Schenkingen & Subsidies
5400 Andere Inkomsten
47 Bijzonder voortgezet onderwijs
4200 Beloning van Personeel
4400 Verbruik van Goederen & Dienst
4500 Afschrijving Vaste Activa
4550 Interest
4600 Subsidies
4700 Sociale Zekerheid
4650 Overdrachten
48 Bijzonder hoger onderwijs
4650 Overdrachten

34.199.486
31.116.304
2.806.714
99.737

38.607.665
35.074.029
2.941.630
84.300

33.338.706
29.522.300
3.278.605
84.300

51.516

64.506

73.043

106.153

219.700

202.358

19.062

223.500

178.100

56.406.718

161

62.218.410
3.056.810
3.600
2.400

61.296.135
3.502.100
3.600
2.400

165.056

163.100

163.200

56.241.501
13.467.470
13.467.470

58.992.500
14.000.000
14.000.000

57.624.835
13.800.000
13.800.000

2.674
15.365
54.269.160
16.699

7.736.854

10.200

7.500.000

7.736.854
1.501.370

10.200
10.500

7.500.000
1.892.301

1.501.370

10.500

1.892.301

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.000
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49 Gemeensch. Uitgaven Onderwijs
4200 Beloning van Personeel
4400 Verbruik van Goederen & Dienst
4500 Afschrijving Vaste Activa
4550 Interest
4600 Subsidies
4700 Sociale Zekerheid
4650 Overdrachten
4909 Verwerving Nonfinanciele Act

48.682.211
1.365.942
11.716.525
104.767
0
0
66.605
35.428.372

52.957.230
2.305.100
12.446.730
827.900

48.592.425
1.128.100
12.018.655
827.900

37.377.500

34.617.770

50 Overige onderwijs
4200 Beloning van Personeel
4400 Verbruik van Goederen & Dienst
4500 Afschrijving Vaste Activa
4550 Interest
4600 Subsidies
4700 Sociale Zekerheid
4650 Overdrachten
4750 Andere Uitgaven
4909 Verwerving Nonfinanciele Act
4950 Financiering (Uitgaven)
5100 Belastingen
5200 Sociale Voorzieningen
5300 Schenkingen & Subsidies
5400 Andere Inkomsten
51 Cultuur en Sport algemeen
4200 Beloning van Personeel
4400 Verbruik van Goederen & Dienst
4500 Afschrijving Vaste Activa
4600 Subsidies
4650 Overdrachten
4700 Sociale Zekerheid
4909 Verwerving Nonfinanciele Act
5200 Sociale Voorzieningen
52 Openbaar bibliotheekwerk
4200 Beloning van Personeel
4400 Verbruik van Goederen & Dienst
4650 Overdrachten
53 Sport
4200 Beloning van Personeel
4400 Verbruik van Goederen & Dienst
4500 Afschrijving Vaste Activa
4550 Interest
4600 Subsidies
4700 Sociale Zekerheid
4650 Overdrachten

36.021.031
505.801
248.273
7.025.912
0
53.981
1.003.497
27.181.926

30.993.349
1.070.062
709.020
93.700
0
58.670
1.500.000
27.501.897

30.735.739
1.906.000
224.363
93.700
0
58.670
1.500.000
26.905.006

1641

60000

48000

13.019.838
1.995.993
3.637.026
652

3.575.050
1.571.900
589.290
16.100
200
1.397.560

13.624.002
2.093.400
3.400.361
16.100
200
8.106.941

55 Oudheidkunde en Musea
4400 Verbruik van Goederen & Dienst
4500 Afschrijving Vaste Activa
4550 Interest
4600 Subsidies
4700 Sociale Zekerheid
4650 Overdrachten
4750 Andere Uitgaven
5100 Belastingen
5200 Sociale Voorzieningen
5300 Schenkingen & Subsidies
5400 Andere Inkomsten
58 Overige Cultuur en Sport
4200 Beloning van Personeel
4400 Verbruik van Goederen & Dienst
4500 Afschrijving Vaste Activa
4550 Interest
4600 Subsidies
4700 Sociale Zekerheid
4650 Overdrachten

7.383.024
-460
3.603

0

0

0

4.478.201

1.003.100

8.403.100

4.478.201
0

1.003.100
0

8.403.100
0

7.000

4.151.201

4.249.100

4.249.100

0

0

0

4.151.201
10.690.654

30.400
4.218.700
10.099.374

30.400
4.218.700
11.736.215

0

0

0

14.888

607.674

59.419

10.675.766

9.491.700

11.676.796

1.854.700
100.000

2.052.500
130.200

1.178.138
86.595

61.185

0

0

1.754.700

1.922.300

1.091.543

9.172.324
3.494.240
54.083
1.524.800

4.199.200

0

0

100.000

4.538.060
39.500
64.947

4.099.201

4.099.200

4.433.613

61.185
0
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40 Algemeen beheer OWCS
Onderwijs
In het kader van de versterking van het onderwijssysteem en de verbetering van de samenwerking met
stakeholders is in 2012 het proces m.b.t. het ontwikkelen van beleid en wetgeving voor het hoger onderwijs
opgestart. De HBO-WO wetgeving is in de maak.
Verder is in het jaar 2012 aanzet gegeven aan het ontwikkelen van een nationaal taalbeleid. Waar nodig zal
het onderwijstaalbeleid worden aangescherpt of gewijzigd. Bij het ministerie OWCS is in de loop van 2012
het traject voor verbetering van het leerlingenzorgsysteem van start gegaan.

Wetenschap
In 2012 is een kadernota voor het wetenschapsbeleid opgesteld door de beleidsorganisatie OWCS. Het ligt
in de bedoeling dat OWCS de UNA benadert voor de opzet van een wetenschappelijk instituut. Dit instituut
zal dan via samenwerkingsovereenkomsten met buitenlandse wetenschappelijke instituten expertise
verkrijgen.

Cultuur
In het afgelopen jaar is een aanzet gemaakt voor een cultuurbeleidsplan en de opzet van een Nationaal
Cultuur Instituut. Het Cultuur Instituut heeft als doel het vergroten van de culturele bewustwording van de
bevolking, het verhogen van de culturele participatie en de versterking van de samenwerking tussen de
verschillende actoren op cultureel gebied.
In het kader om de achterstand van jonge kinderen bij schoolintrede terug te dringen en schoolverlaters
beter voor te bereiden op een baan of carrière binnen de gemeenschap, is in 2012 een traject opgestart dat
als doel heeft de voorschoolse en naschoolse educatie effectief aan te pakken.

Sport
In 2012 is het sportbeleidsplan geaccordeerd welke aangeeft dat Curaçao zal streven om haar inwoners te
stimuleren om meer te sporten en te bewegen. Via het sportbeleid zal het topsportbeleid verder worden
ontwikkeld.
Beleidsuitdagingen en beleidsprioriteiten
Op elk van de beleidsdomeinen zijn zowel voor het bestaand beleid als het nieuw te ontwikkelen beleid de
belangrijkste beleidsuitdagingen geformuleerd. Hieronder volgt een samenvattend overzicht van de
beleidsuitdagingen.
In het Regeerprogramma 2010-2014 ‘Pa un Kòrsou soberano, solidario i sostenibel’ zijn een groot aantal
prioriteiten gesteld, die gedurende de regeerperiode extra aandacht zullen krijgen. Hieronder volgt danook
wat voor activiteiten en hoe deze gedurende voorgaand begrotingsjaar (2012) zijn gerealiseerd of opgepakt.
Onderwijswetgeving
Het gaat om het concreet aanpakken van leemten in het onderwijs, wetenschap, cultuur en sport. Dat
betekent ondermeer dat de huidige onderwijs- wetgeving doorgelicht moet worden, waarbij gekeken wordt
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naar de effectiviteit daarvan en aansluiting van de wetgeving op de praktijk. Het is een vernieuwende
manier van denken door te kijken naar de maatschappelijke realiteit en zich niet alleen te beperken tot
(alleen) het schrijven van notities en verslagen. Deze nieuwe aanpak of visie gaat uit van de vraag en de
behoeften van de gemeenschap. Het gaat hierbij om behoeften te herkennen, deze oppakken en uitvoeren
van de oplossing.
Het traject om de onderwijswetgeving door te lichten teneinde de effectiviteit van de toepassing daarvan in
het veld en de aansluiting aan de innovatie op het onderwijsgebied te toetsen, is opgestart.
Ondersteuning Funderend Onderwijs
Het beleid om Openbare scholen voor funderend onderwijs in achterstandsituaties te ondersteunen op het
gebied van administratieve taken en kleine klussen is voortgezet in 2012. Deze maatregel creëert
werkgelegenheid en verlicht de directeuren die zodoende meer tijd hebben voor opvang en begeleiding van
leerlingen en ouders. Hiernaast worden alle scholen gestimuleerd om samen te werken met een
oudercommissie. Meer betrokkenheid van ouders bij het onderwijs heeft een positief effect op de
schoolprestaties.
Verschillende processen in het onderwijsveld wijzen uit op het belang van ouderparticipatie in de
ondersteuning van het onderwijsproces.
Voorgezet onderwijs –Opstarten van een Ambachtschool
Voor wat betreft het voorgezet onderwijs is het een breed gedragen wens vanuit o.a. de Curaçaose
gemeenschap om een gemoderniseerde “ ambachtschool“ te herintroduceren. In 2012 zou gestart worden
met een pilot ter realisering hiervan.
Thans is er gestart met de aanpassing van een aantal sectoren (o.a. sector techniek) binnen het VSBO en
SBO zodat er meer praktijklessen worden gegeven. Wegens herprioritisering is een vertragend effect
opgetreden in de realisatie van de plannen.
Academy hotel
Het Academy hotel voorziet in een enorme behoefte. Leerlingen krijgen de kans op een volwaardige stage
in een leerrijke omgeving. Dit komt ten goede van hun zelfbewustzijn en de voorbereiding op een
toekomstige baan in de hospitality sector. Door het toenemende toerisme zal de vraag naar goed geschoold
personeel alleen maar toenemen. Dit initiatief werd in 2012 danook ondersteund.
Het verder uitbouwen van contacten/netwerk via UNESCO
Het concreet aanbieden van die faciliteiten die leiden tot verbetering, verlichting en vooruitgang op het
gebied van sport, onderwijs, cultuur maar vooral ook wetenschap. Daarbij moet vooral gebruik worden
gemaakt van de beschikbare kanalen en contacten wereldwijd. De UNESCO beschikt over een krachtig
netwerk dat ingezet kan worden en ondersteunend is bij de uitbouw van de regionale contacten in zowel het
Caribisch gebied als ook in Latijns Amerika, Europa en de rest van de wereld.
Wegens herprioritisering is geen gestructureerd gevolg hieraan gegeven.
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Het bevorderen/stimuleren en aanbieden van Cultuur artistieke producten
Naast culturele uitingen, moet voor eigen consumptie worden ingezet op het verder ontwikkelen en het
bieden van mogelijkheden om in aansluiting met de toeristische groei, beperkte nijverheid te bevorderen en
te stimuleren. Middels bevordering van de creatieve industrie zouden kleine ondernemers in staat worden
geteld om met beperkte middelen toch economische vooruitgang te boeken. Op basis van een quick scan
zou een vijftal pilots worden ontwikkeld.
Echter, wegens herprioritisering zullen de plannen in een volgend stadium worden opgepakt.
De uitvoering van Het Nationaal taalbeleid
Het taalbeleid krijgt een centrale plaats in de verdere ontwikkeling van het onderwijs. Naast het Papiamento
als instructietaal zou een 4-tal pilots opgestart worden, waarbij het Engels ook in het funderend onderwijs
steviger geïntroduceerd wordt. Het Engels staat naast de eigen taal garant voor aansluiting op mondiaal
niveau en zeker in een tijd van snelle communicatie en multimediale contacten is het zaak om de het Engels
als sterke tweede taal te stimuleren. Het Nederlands zal als vreemde taal worden onderwezen
Dit traject is geïnitieerd als pilotprogramma binnen de DOS-scholen. Verschillende taalcoaches zijn op
diverse openbare scholen ingezet. Een pilot programma voor de Engelse taal dient alsnog opgestart te
worden.
.
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17. MINISTERIE VAN SOCIALE ONTWIKKELING ARBEID EN WELZIJN (SOAW)
Tot het Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn behoren de volgende
organisatorische eenheden:
Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn
Kabinet Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn
Inspectie Arbeidszaken
Secretaris Generaal Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn
Ministeriële Staf
Beleidsorganisatie Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn
UO Regiokantoren
Sociale Zorg
Maatschappelijke Zorg
Electra- en watersubsidie
UO Uitvoeringsteam Arbeid
UO Bureau Mediation
UO Bedrijfsvoering Regiokantoren
Sociale werkplaatsen
Maatschappelijke Opbouw en Begeleiding
Jeugdzorg
Jeugdwerk
Subsidie bijdragen Bejaardenoorden
UO Uitvoeringsteam Familie, Jeugd en Sociale Ontwikkeling
Sociale verzekeringen

Formatie
De bezetting van het Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn zag er per 31 december 2011
als volgt uit:
Organisatie onderdeel
Kabinet Minister
Inspectie Arbeidszaken
Secretaris Generaal
Ministeriële staf
Beleidsdirecteur
Beleidsorganisatie
Sector Sociale Ontwikkeling
Directeur Sector Arbeid
Sector Arbeid

Formatie per

Fte’s conform

31-12- 2012

businessplan
3,0
10,0
1,0
11,0
1,0
15,0
70,0
1,0
32,0

5,0
12,5
1,0
10,5
1,0
12,5
79,0
1,0
32,0
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Landsbemiddelaar
Directeur Sector Sociale Ontwikkeling
Directeur Sector Familie en Jeugd
Sector Familie & Jeugd
Algemeen
Totaal

Jaarverslag 2012
4,0
1,0
0,0
24,0
0,0

5,0
1,0
1,0
38,0
-8,0

173,0

191,5

De belangrijkste beleidsvelden en daaronder ressorterende hoofdtaken van het Ministerie van Sociale
Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn zijn:
01 Bestuursorganen
60 Algemeen beheer Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn
Sociaal Ontwikkeling Beleid
Het behartigen van sociale ontwikkelingsaangelegenheden.
Jeugd en Jongeren beleid
De zorg voor de juridische en beleidskaders betreffende het jeugd- en jongeren ontwikkeling.
Arbeidsparticipatie
De zorg voor de juridische en beleidskaders betreffende de nationale,

internationale en regionale arbeids-

zaken en –verhoudingen, waaronder de relatie met de Internationale Arbeidsorganisatie.
Inspectie Arbeidszaken
De uitvoering van arbeids-en veiligheidsinspectie en de uitvoering van de

juridische en beleidskaders

betreffende de arbeidszaken.
61 Bijstandverlening
Sociale zorg
62 Werkgelegenheid
63 Maatschappelijke Begeleiding en Advies
64 Sociaal Cultureel Jeugd en Jongerenwerk
De zorg voor de uitvoering van de juridische en beleidskaders betreffende het jeugd- en jongeren Ontwikkeling.
65 Bejaardenoorden
68 Overige Sociale Voorzieningen en Maatschappelijke Dienstverlening

In het jaar 2012 zijn de reguliere werkzaamheden van het ministerie voortgezet, maar werden de voorgenomen
doelen op het gebied van extra of innovatieve doelen slechts in geringe mate bereikt.
Het voornemen voor 2012 was om het inzicht in de armoedeproblematiek te verbeteren door de invoering van
een armoedemonitor. Deze monitor werd niet gerealiseerd. Een belangrijk onderdeel hiervan betrof
werkeloosheidscijfers. Over 2012 werden er geen (jeugd-) werkeloosheidscijfers ontwikkeld, aangezien het CBS
in dat jaar geen Arbeidskrachtenonderzoek heeft verricht. Het was dan ook niet mogelijk te zeggen of er
veranderingen zijn opgetreden. Gezien de ontwikkelingen in de voorgaande jaren (tot 2007) en het achterwege

Land Curaçao

- 93 -

Jaarverslag 2012

blijven van nieuwe activiteiten op de arbeidsmarkt kan gezegd worden dat er waarschijnlijk geen groot verschil
zal zijn in de (jeugd-) werkeloosheidscijfers.
In zekere zin kan hetzelfde worden aangevoerd ten aanzien van het voornemen om een Familie- en
Jeugdmonitor te realiseren. Een dergelijke monitor geeft specifieke en vergelijkende informatie op jaarbasis in
het geval van de diverse situaties van families en jeugd. Echter ook deze onderzoeksvorm werd niet uitgevoerd.

Werkelijke uitgaven en Inkomsten Gewone en Kapitaaldienst – economische categorie
Hieronder wordt het gevoerd beleid cijfermatig nader per economische categorie toegelicht.
Land Curaçao
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Uitgaven

Inkomsten

Economische Categorie

Rekening

17 Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn

408.072.925
16.292.040
22.017.941
1.357.168

384.670.330
21.282.700
35.012.235
908.600

387.556.714
16.647.900
23.103.487
908.600

1.212.000
345.057.385
21.632.435

1.012.000
297.168.400
27.958.795

1.212.000
321.789.200
22.694.527

503.956

1.327.600

1.201.000

4200
4400
4500
4550
4600
4700
4650
4750
4909
5100
5200
5300
5400

Beloning van Personeel
Verbruik van Goederen & Dienst
Afschrijving Vaste Activa
Interest
Subsidies
Sociale Zekerheid
Overdrachten
Andere Uitgaven
Verwerving Nonfinanciele Act
Belastingen
Sociale Voorzieningen
Schenkingen & Subsidies
Andere Inkomsten

Begroting (BO) Begroting (BA)

Rekening

Begroting (BO) Begroting (BA)

6.153.501

0

6.153.501

3.250.000

3.250.000

Werkelijke uitgaven en Inkomsten Gewone en Kapitaaldienst – hoofdfunctie
Hieronder wordt het gevoerd beleid cijfermatig nader per functie toegelicht.
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Uitgaven

Inkomsten

Ministerie - Functie

Rekening

17 Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn

408.072.925
513.477
174.148
343.524
-4.195

384.670.330
749.300
218.300
531.000

387.556.714
634.994
215.800
419.194

6.153.501
0

0
0

3.250.000
0

9.007.427
4.758.071
2.859.739
974.106

14.229.680
8.183.600
5.464.180
375.100

9.082.544
5.023.200
3.335.161
375.100

0

0

0

01 Bestuursorganen
4200 Beloning van Personeel
4400 Verbruik van Goederen & Dienst
4700 Sociale Zekerheid
5200 Sociale Voorzieningen
60 Algemeen beheer SOAW
4200 Beloning van Personeel
4400 Verbruik van Goederen & Dienst
4500 Afschrijving Vaste Activa
4550 Interest
4600 Subsidies
4700 Sociale Zekerheid
4650 Overdrachten
4750 Andere Uitgaven
4909 Verwerving Nonfinanciele Act
5100 Belastingen
5200 Sociale Voorzieningen
5300 Schenkingen & Subsidies
5400 Andere Inkomsten

Begroting (BO) Begroting (BA)

-1.398
223.080
193.829

239.083
206.800

110.000

Rekening

Begroting (BO) Begroting (BA)

4909 Verwerving Nonfinanciele Act
5100 Belastingen
5200 Sociale Voorzieningen
5300 Curaçao
Schenkingen & Subsidies
Land
5400 Andere Inkomsten
61 Bijstandverlening
4200 Beloning van Personeel
4400 Verbruik van Goederen & Dienst
4500 Afschrijving Vaste Activa
4550 Interest
4600 Subsidies
4700 Sociale Zekerheid
4650 Overdrachten
4750 Andere Uitgaven
4909 Verwerving Nonfinanciele Act
5100 Belastingen
5200 Sociale Voorzieningen
5300 Schenkingen & Subsidies
5400 Andere Inkomsten
62 Werkgelegenheid
4200 Beloning van Personeel
4400 Verbruik van Goederen & Dienst
4500 Afschrijving Vaste Activa
4550 Interest
4600 Subsidies
4700 Sociale Zekerheid
4650 Overdrachten
4750 Andere Uitgaven
4909 Verwerving Nonfinanciele Act
5100 Belastingen
5200 Sociale Voorzieningen
5300 Schenkingen & Subsidies
5400 Andere Inkomsten

193.829

206.800

110.000
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247.336.579
5.132.242
2.885.161
3.383

109.541.220
6.244.900
2.840.020
2.300

248.198.203
5.194.000
2.839.088
2.300

900.000
238.171.414
155.265

900.000
98.129.000
1.000.000

900.000
238.021.800
746.015

89.114

425.000

495.000

10.186.338
3.730.861
1.731.468
350.491

13.753.495
4.892.800
2.414.000
203.000

10.304.056
3.537.400
2.029.776
203.000

312.000
-2.021
3.977.423

112.000

312.000

5.800.895

3.974.880

86.116

330.800

247.000

63 Maatschap. Begeleid. en Advies
4400 Verbruik van Goederen & Dienst
4650 Overdrachten
64 Soc. Cult. Jeugd en Jongerenw.
4400 Verbruik van Goederen & Dienst
4650 Overdrachten
65 Bejaardenoorden
4400 Verbruik van Goederen & Dienst
4650 Overdrachten

16.753.626
894.076
15.859.550
0

17.114.248
894.500
16.219.748
1

11.105.809
11.105.809

14.653.500
1.850.000
12.803.500
12.154.400
6.000.000
6.154.400
13.986.000
13.986.000

68 Ov.Soc.Voorz. Maatsch.Dnstverl
4200 Beloning van Personeel
4400 Verbruik van Goederen & Dienst
4500 Afschrijving Vaste Activa
4550 Interest
4600 Subsidies
4700 Sociale Zekerheid
4650 Overdrachten
4750 Andere Uitgaven
4909 Verwerving Nonfinanciele Act
5100 Belastingen
5200 Sociale Voorzieningen
5300 Schenkingen & Subsidies
5400 Andere Inkomsten

113.169.669
2.496.718
2.198.164
29.188

205.602.735
1.743.100
1.927.035
328.200

90.884.668
2.677.500
2.247.768
328.200

106.893.585
1.417.117

199.039.400
2.200.000

83.767.400
1.514.800

134.897

365.000

349.000

2.016.803

0

2.750.000

2.016.803
4.136.698

0

2.750.000
500.000

4.136.698

1
11.338.000
11.338.000

500.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

In 2012 zou tevens begonnen worden met opvoedingsondersteunings-programma’s, namelijk dat van ‘Triple P’,
welk een wereldwijd bekend ‘evidence based’ opvoedingsprogramma is. Het programma kan zowel correctief
als preventief bij vele doelgroepen worden ingezet. Dit programma, dat eerder ondergebracht was bij het
ministerie van GMN, ondervond in de uitvoering problemen waardoor het onvoldoende werd geïmplementeerd.
De verwachting is dat deze implementatie wel in 2013 plaatsvindt en dat het hopelijk met andere modellen kan
gaan worden aangevuld.
Een sociaal vormingsprogramma kan voor een sociaal ministerie een belangrijk ontwikkelingsinstrument
vormen. Immers sociale vorming kan vaak kostenbewust in groepsverband plaatsvinden, het ontwikkelt cruciale

0
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sociale vaardigheden, het vormt een adequate jeugdopvang en tevens bereidt het jongeren voor om samen te
werken (ten behoeve van latere arbeidsparticipatie).
Voor 2012 was het voornemen om meer informatie te verstrekken over de Rechten van het Kind. Er zou een
Communicatieplan Rechten van het Kind worden uitgevoerd. Deze uitvoering heeft vanwege gebrek aan
capaciteit niet plaatsgevonden.
Het aantal kinderen en jongeren die in internaten worden geplaatst, wordt steeds hoger. Belangrijk is het
deskundig kunnen benutten of veranderen van een gezinscrisis over een gezinslid, om of in een positieve
gezinsverandering. Het voornemen was om het aantal internaatplaatsingen door middel van professionele
gezinsmethodieken met 20% te reduceren in het voorstadium. Niet alleen is dit gelukt, maar ook werd geen
specifiek subsidiebeleid op dit punt gevoerd.
In 2012 werd besloten dat het sociale vormingsprogramma zou worden voortgezet door het ministerie van
OWCS. Hiernaast werd toen begonnen met het programma SOPF (Sentro pa Orientashon i Praktika di Fishi),
dat 100 jongvolwassenen aan een baan hielp.
SOAW kent vanaf medio 2011 een eigen Centrum voor Familie en Jeugd dat een totaal van 177 gezinnen heeft
begeleid (wat uitkomt op een totaal van ± 600 indirecte cliënten). Er werden in 2012 26 casussen afgesloten.
Relationeel of huiselijk geweld is een belangrijk probleem in onze gemeenschap. Immers het is een vorm van
geweld dat tot traumatische ervaringen leidt, o.a. werk- en schoolverzuim, aandachtstoornissen,
psychosomatische klachten, soms zelfs tot geweldscrimineel gedrag (zg. posttraumatische stoornissen). Uit de
cijfers van de Stichting Slachtofferhulp bleek in 2011, in vergelijking met 2010, dat het aantal meldingen met 8%
was gestegen.
Het voornemen van het ministerie van SOAW was om het aantal slachtoffers van deze geweldsvorm te
verminderen, o.a. door middel van informatiecampagnes en het beginnen van een forensisch
gezinsbehandelingscentrum. Echter geen van beide acties werden gerealiseerd. Wel werd een interministeriële
commissie ingesteld.
In 2012 zou begonnen worden met het restorative justice-traject voor jonge daders (waarin de dader-slachtoffer
groepsbemiddeling plaatsvindt) Tevens zou er een wetsvoorstel speciaal voor deze doelgroep worden
opgesteld. In 2012 begon het Bureau Mediation, dat binnen het ministerie van SOAW belast is met de uitvoering
en coördinatie van restorative justice-bemiddeling en met contacten leggen met het Openbaar Ministerie. Het
bureau heeft vervolgens afspraken gemaakt met de non-gouvernementele organisatie SEDA, die onder andere
voor deze taakstelling wordt gesubsidieerd.
De contacten met het OM resulteerden in concrete afspraken en participatie van dat bureau in het Hura-project
(‘Hustisia Rapido’) voor lichte delicten. In dat jaar werd tevens de procedure (w.o. de samenwerking met de
Stichting Reclassering) vastgelegd.
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Op het gebied van Arbeidsbeleid was het de bedoeling om kortlopende contracten die op oneigenlijke basis
worden herhaald, aan te pakken. Deze contracten dienen te worden beëindigd in de ruil van contracten voor
vaste banen. Thans wordt nog gewerkt aan dit voorstel.
Voor wat betreft de wetwijzing van AOV pensioen is er relatief stevig geïnvesteerd in berekeningen en sociale
overwegingen. Zeker aan het eind van 2012 bestonden deze inspanning uit breed overleg en dialoog met de
diverse deskundigen en sociale partners (w.o. vakbonden en de Kamer van Koophandel).
Een ander streven voor 2012 was om de resultaten van de conferenties in de vorm van verslagen te verwerken
en rapportages op te stellen, om zodoende de effectiviteit te meten. Wat dit betreft kan worden gesteld dat deze
rapportages met regelmatigheid werden ingediend.
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18. MINISTERIE VAN GEZONDHEID, MILIEU EN NATUUR
Tot het Ministerie van Gezondheid, Natuur en Milieu behoren de volgende organisatorische
eenheden:
Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur
Kabinet Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur
Raad voor de Volksgezondheid
Secretaris Generaal Gezondheid, Milieu en Natuur
Ministeriële Staf
Beleidsorganisatie Gezondheid, Milieu en Natuur
Inspectie Volksgezondheid
UO Geneeskundige en Gezondheidszaken
Subsidie bijdragen Ambulancevervoer
Dr. Capriles Kliniek
UO Veterinaire Zaken
UO Agrarisch en Visserijbeheer
UO Milieu en Natuur Beheer
Subsidiebijdragen Milieu, Natuur
Begraafplaatsen
Overige uitgaven Volksgezondheid

Formatie
Organisatie onderdeel

31-dec

Kabinet Minister

3,0

Raad voor de Volksgezondheid
Secretaris Generaal
Ministeriële staf

1,0
1,0
5,0

Beleidsdirecteur
Beleidsorganisatie
Sector Directeur Gezondheid

1,0
14,0
1,0

Fte’s

Organisatie onderdeel

3,0 Inspectie Volksgezondheid
UO Geneeskundige en
4,0 Gezondheidszaken
1,0 UO Veterinaire Zaken
9,5 UO Agrarisch en Visserij Beheer
Sector Directeur Landbouw,
1,0 Milieu en Natuur
30,0 UO Milieu en Natuur Beheer
1,0 Algemeen
Totaal

31-dec

Fte’s

18,0

21,0

76,0
23,0
13,0

69,0
23,0
14,0

0,0
17,0
1,0

1,0
32,0
-9,0

174,0

200,5
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Werkelijke uitgaven en Inkomsten Gewone en Kapitaaldienst – economische categorie
Hieronder wordt het gevoerd beleid cijfermatig nader per economische categorie toegelicht.
Land Curaçao
Jaarverslag 2012
Economische Categorie
18 Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur
4200
4400
4500
4550
4600
4700
4650
4750
4909
4950
5100
5200
5300
5400
5929

Beloning van Personeel
Verbruik van Goederen & Dienst
Afschrijving Vaste Activa
Interest
Subsidies
Sociale Zekerheid
Overdrachten
Andere Uitgaven
Verwerving Nonfinanciele Act
Financiering (Uitgaven)
Belastingen
Sociale Voorzieningen
Schenkingen & Subsidies
Andere Inkomsten
Financiering (Inkomsten)

Rekening
66.543.565
22.006.865
21.001.595
1.367.608

-3.875
16.082.409
1.965.390
311.234
3.812.339

Uitgaven
Begroting (BO) Begroting (BA)
54.866.057
17.146.702
17.028.215
921.000

58.183.382
23.359.400
16.692.908
987.100

1.535.800

1.187.300

17.324.340

15.187.674

910.000

769.000

Inkomsten
Begroting (BO) Begroting (BA)

Rekening
11.798.961

3.440.360

3.326.260

9.833.571
1.965.390

3.440.360

3.326.260

Werkelijke uitgaven en Inkomsten Gewone en Kapitaaldienst – hoofdfunctie
Hieronder wordt het gevoerd beleid cijfermatig nader per functie toegelicht
Land Curaçao
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Uitgaven

Ministerie - Functie
18 Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur
01 Bestuursorganen
4200 Beloning van Personeel
4400 Verbruik van Goederen & Dienst
4500 Afschrijving Vaste Activa
4700 Sociale Zekerheid
4909 Verwerving Nonfinanciele Act
5200 Sociale Voorzieningen
26 Riolering en waterzuivering
4200 Beloning van Personeel
4400 Verbruik van Goederen & Dienst
4500 Afschrijving Vaste Activa
4600 Subsidies
4909 Verwerving Nonfinanciele Act
70 Alg.beh. Gezondh. Mil. Natuur
4200 Beloning van Personeel
4400 Verbruik van Goederen & Dienst
4500 Afschrijving Vaste Activa
4550 Interest
4600 Subsidies
4700 Sociale Zekerheid
4650 Overdrachten
4750 Andere Uitgaven
4909 Verwerving Nonfinanciele Act
5100 Belastingen
5200 Sociale Voorzieningen
5300 Schenkingen & Subsidies
5400 Andere Inkomsten

Inkomsten

Rekening Begroting (BO) Begroting (BA)
66.543.565
54.866.057
58.183.382
359.768
307.792
436.570
194.218
219.802
215.800
163.675
87.990
220.770
4.672
-2.797

7.945

Rekening Begroting (BO) Begroting (BA)
11.798.961
3.440.360
3.326.260
0
0
0

0

0

0

0

0

7.731.155
3.188.400
3.985.755
556.700

8.754.916
3.900.200
4.297.716
556.700

0

0

0

300

300

7.945

7.356.686
3.555.762
3.722.371
75.400

423

2.730
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71 Prev. en Curat. Gezondheidsz.
4200 Beloning van Personeel
4400 Verbruik van Goederen & Dienst
4500 Afschrijving Vaste Activa
4550 Interest
4600 Subsidies
4700 Sociale Zekerheid
4650 Overdrachten
4750 Andere Uitgaven
4909 Verwerving Nonfinanciele Act
5100 Belastingen
5200 Sociale Voorzieningen
5300 Schenkingen & Subsidies
5400 Andere Inkomsten
72 Ambulancevervoer
4200 Beloning van Personeel
4400 Verbruik van Goederen & Dienst
4500 Afschrijving Vaste Activa
4650 Overdrachten
4750 Andere Uitgaven
4950 Financiering (Uitgaven)
5200 Sociale Voorzieningen
5400 Andere Inkomsten
5929 Financiering (Inkomsten)
73 Verpleeginrichtingen
4200 Beloning van Personeel
4400 Verbruik van Goederen & Dienst
75 Agrar. Zaken, Jacht, Visserij
4200 Beloning van Personeel
4400 Verbruik van Goederen & Dienst
4500 Afschrijving Vaste Activa
4550 Interest
4600 Subsidies
4700 Sociale Zekerheid
4650 Overdrachten
4750 Andere Uitgaven
4909 Verwerving Nonfinanciele Act
5100 Belastingen
5200 Sociale Voorzieningen
5300 Schenkingen & Subsidies
5400 Andere Inkomsten
76 Milieubeheer
4200 Beloning van Personeel
4400 Verbruik van Goederen & Dienst
4500 Afschrijving Vaste Activa
4550 Interest
4600 Subsidies
4700 Sociale Zekerheid
4650 Overdrachten
4750 Andere Uitgaven
4909 Verwerving Nonfinanciele Act
5100 Belastingen
5200 Sociale Voorzieningen
5300 Schenkingen & Subsidies
5400 Andere Inkomsten
77 Lijkbezorging
4400 Verbruik van Goederen & Dienst
78 Ov. Uitg. Gezondh. Mil.Natuur
4200 Beloning van Personeel
4400 Verbruik van Goederen & Dienst
4500 Afschrijving Vaste Activa
4650 Overdrachten
4700 Sociale Zekerheid
4909 Verwerving Nonfinanciele Act
4950 Financiering (Uitgaven)
5200 Sociale Voorzieningen
5400 Andere Inkomsten
4650 Overdrachten
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19.155.211
13.657.175
3.845.501
478.725

-2.021
1.042.615

18.522.640
10.220.600
6.862.340
222.400

21.012.122
14.231.600
4.932.275
222.400

126.500

126.500

1.090.800

1.499.347

3.118.400

783.029

3.118.400

783.029

1.247.090

1.300.360

1.286.260

1.247.090
3.930.780

1.300.360
0

1.286.260
0

1.965.390
1.965.390
0

0

0

2.665.449

2.040.000

2.040.000

2.665.449
143.303

2.040.000
100.000

2.040.000
0

143.303
0

100.000
0

0

3.812.339

0

0

133.216

2.380.085

414.695
1.965.390

76.908

205.900
129.700
76.200
8.463.180
1.001.900
5.028.380
125.900

76.950
10.158.269
2.361.800
5.786.969
192.000

1.397.000

1.048.500

175.288

910.000

769.000

3.645.990
1.520.275
755.590
283.234
0
0
0
1.086.891

4.478.750
2.386.300
935.550
16.000
0
12.000
0
1.128.900

3.782.180
1.706.000
937.342
16.000
0
12.000
0
1.110.838

0

52000
52.000
11.986.240

52000
52.000
13.127.346
944.000
388.886

11.986.240

11.794.460

76.908
6.954.721
2.402.172
4.278.804
97.937

76.950

520

26.606.251
677.263
8.158.746
5.000
13.952.903

3.812.339
3.812.339
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De belangrijkste beleidsvelden en daaronder ressorterende hoofdtaken van het Ministerie van Gezondheid,
Milieu en Natuur zijn:
70 Algemeen beheer Gezondheid, Milieu en Natuur
De zorg voor de juridische en beleidskaders betreffende de volksgezondheid, gezondheidszorg, milieu,
natuur, gezondheid van dieren en voor epidemiologisch onderzoek en onderzoek betreffende
gezondheidssystemen en voorzieningen.
71 Preventieve en Curatieve Gezondheidszorg
De zorg op het toezicht op de uitvoering van die kaders en de kwaliteit van de volksgezondheid en
gezondheidszorg.
72 Ambulancevervoer
De zorg op het toezicht op de uitvoering van ambulancezorg conform wettelijke regelgeving.
73 Verpleeginrichtingen
75 Agrarische Zaken, Jacht, Visserij
De zorg voor het toezicht op de uitvoering van agrarische zaken en de kwaliteit van de gezondheidszorg
van dieren.
76 Milieubeheer
De zorg voor het toezicht op de uitvoering en de kwaliteit betreffende het milieu.
77 Lijkbezorging
78 Overige uitgaven Gezondheid, Milieu en Natuur
Hierbij dient eventueel rekening te worden gehouden met de verschillende SEI-projecten die binnen het
ministerie lopen en die duurzaam moeten worden ingebed, dus ook begrotingtechnisch.

Ad 70 Algemeen beheer Gezondheidszorg, Milieu en Natuur – Beleidsveld:
In 2012 is de Minister GMN o.a. naar New York afgereisd ter realisatie van de Pan American Health
Organization (PAHO)-associated membership voor Curaçao.
Volksgezondheid en gezondheidszorg
In het kader van de beoogde herziening van het zorgstelsel vond in 2012 de fusie plaats tussen SVB en
BZV om te kunnen komen tot uniformering van het zorgpakket en diens financiering.
Tevens is in 2012 het Volksgezondheids Instituut Curaçao (V.I.C.) opgericht en officieel van start gegaan,
dat tot doel heeft het realiseren van specifieke onderzoeken op gebied van de gezondheidstoestand van de
bevolking en zorgdragen voor de beschikbaarheid voor financiële zorgdata.
Eind 2012 heeft de Raad van Ministers een beleidskadernota geaccordeerd welke aangeeft dat Curaçao zal
streven om binnen de inrichting van haar gezondheidszorg meer gestalte te geven aan het Primairy Health
Concept en voorkeur geeft aan preventie. In dit kader hebben de volgende acties plaatsgevonden.
Het V.I.C. heeft als taak de monitoring van de gezondheidstoestand van de bevolking en het
zorgdragen voor de beschikbaarheid van actuele gegevens van het zorgstelsel en de financiële
zorgdata.

In 2012 is een voorbereidingstraject opgestart voor het verrichten van een
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gezondheidsonderzoek onder de bevolking. Tevens hebben voorbereidingen plaatsgevonden om te
komen tot een model voor beroepskrachtenplanning.
In 2012 werden o.a. beleidsmatige-, organisatorische- en juridische werkzaamheden verricht om te
komen tot introductie van een basisverzekering.
In het kader van versterken van de eerste lijn heeft een onderzoek plaatsgevonden onder de
huisartsen en de paramedische beroepsgroep welke als nulmeting dient voor het ontwikkelen van
beleid en de verdere inrichting van de eerste lijn en de aansluiting met de 2de lijn en de care-sector.
In 2012 zijn verschillende onderhandelingen gevoerd met zorgverleners om te komen tot een
Nieuwe Beloningsstructuur in de Gezondheidszorg. Met sommige disciplines is er een
overeenkomst gesloten voordat het traject on hold is gezet wegens de precaire financiële situatie.
In 2012 werd als voorloper van de voorgenomen algemene ziektekosten verzekering gewerkt aan
voorbereidingen voor een basisverzekering. De introductie van basisverzekering zou cf. planning juli
2012 in werking treden, echter dit is in 2012 niet gelukt.
In 2012 vond de integratie plaats van de fondsen van de Sociale Verzekeringsbank en het Bureau
Ziektekostenvoorzieningen.
In 2012 is een begin gemaakt met de adoptie en toepassing van de 11 Essential Public Health
Functions zoals die officieel zijn geformuleerd door World Health Organization (WHO)/PAHO. In
samenwerking met PAHO zijn enkele workshops gegeven vooral voor de Uitvoerende Organisatie
Gezondheid.
Conform de subsidieverordening heeft vaststelling plaatsgevonden van beleid voor gesubsidieerde
en getarifeerde zorg. Het proces om te komen tot een nieuw ziekenhuis rekeninghoudend met al het
hiervoor noodzakelijke financiële, juridische, zorginhoudelijke en kwalitatieve randvoorwaarden werd
in gang gebracht en was grotendeels aan USONA uitbesteed.
Ontwikkelingen in het volksgezondheidsveld
Op basis van de beschikbare informatie over de verwachte ontwikkeling van de zorgvraag, de verwachte
autonome kostenstijgingen binnen de gezondheidszorg, de vergrijzing en de ontgroening van de bevolking
van Curaçao, worden onafwendbare kostenstijgingen voor de volksgezondheid verwacht. Dit neemt niet
weg dat het mogelijk is de kosten voor de volksgezondheidszorg te beheersen op microniveau. Voor wat
betreft beheersing van de kosten volksgezondheidszorg zijn in 2012 verschillende inspanningen gedaan
om per discipline de kosten te verlagen en kwaliteit te verhogen, echter zijn er in 2012 behalve een
overeenkomst met de huisartsen en psychologen weinig concrete resultaten geboekt.
Voor wat betreft het beleidskader dient de focus met betrekking tot de inrichting van de cure, de focus van
“ziekte en zorg” te worden verlegd naar “gedrag en gezondheid”. In dit kader is in het vierde kwartaal een
onderzoek afgerond in de eerstelijnszorg. De resultaten hiervan zullen worden ingebed in een beleidsplan
ter versterking van de eerste lijn en afstemming met de care-sector.
Milieu en Natuur
Door een tekort aan juristen en prioriteitstelling aan het traject binnen de gezondheidszorg is er weinig
concrete resultaten geboekt m.b.t. de milieuwetgeving. In samenwerking met Nederland wordt er inhoud
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gegeven aan implementatie en controle van de milieunormen. Vier RAMSAR-gebieden, (watergebieden die
van internationaal belang zijn op ecologisch, botanisch (plantkundig), zoölogisch (dierkundig), limnologisch
(mbt meren) of hydrologisch vlak, waarbij de aandacht voor het gebied als habitat voor watervogels voorop
staat cf. Het Verdrag, gesloten in 1971 te Ramsar (Iran)), werden voor Curaçao internationaal erkend en
ingesteld. Naar aanleiding van de oilspills en het minimaliseren van de gevolgen hiervan heeft Ministerie
GMN in samenwerking met non-gouvernementele instanties veel werk verzet. Het beleidsplan ter bestrijding
van Lionfish is geaccordeerd en implementatie hiervan is gestart. Het hiervoor benodigd materiaal is
aangeschaft.
Het bevorderen van de gezondheid en welzijn van dieren
De conceptwetgeving is thans voor het benodigde juridische advies ingeleverd. Het lidmaatschap van de
World Organization for Animal Health OIE is gerealiseerd. De voorbereiding voor interne opleiding van
slachters is gestart, terwijl tevens de voorbereidingen voor de opzet van een veterinair laboratorium in
vergevorderd stadium zijn gekomen in 2012.

Functie 71 Preventieve en Curatieve Gezondheidszorg: Zorg op het toezicht op de uitvoering van die
kaders en de kwaliteit van de volksgezondheid en gezondheidszorg
Voor wat betreft de inspectietaken werd in 2012 een (tijdelijke) Inspecteur Gezondheidszorg ingehuurd.
De uitvoerende organisatie Geneeskundige en Gezondheidszaken heeft de publieke gezondheid als taak.
Met betrekking tot de taakstelling van de publieke gezondheid zijn er vier onderdelen te identificeren,
namelijk:
Infectieziektebestrijding
Jeugdgezondheidszorg (min 9 maanden – 24 jaar).
Technisch hygiëneonderzoek.
Zorginkoop
Ten behoeve van het Preventie-Instituut is met de fondsen van USONA zoals gepland een inrichtingsplan
opgesteld. Dit plan verkeert thans in het proces van aanpassing aangezien de financiële maatregelen en
personeelsstop ook hier hun gevolgen hebben. Ten aanzien van verschillende onderwerpen zijn in 2012
middels televisieprogramma’s over gezondheid en ook binnen o.a. Jeugdgezondheidszorg aandacht
besteed.
Vanwege de financiële aanwijzing in 2012 was het niet mogelijk om belangrijke projecten van Technische
Hygiënische Zorg, waarvoor externe medewerkers noodzakelijk waren, door te zetten. Bovendien heeft de
vertraging in de reparaties van dienstwagens en opheffing van DOW-deelorganisaties een negatief effect
gehad op de transportmiddelen, waardoor de werkzaamheden van de afdeling vertraagd zijn. Ten aanzien
van de interne organisatie is sinds 2012 maart de selectie- en wervingsprocedures ingezet, echter dit
proces verloopt zeer traag. Voorbereidingen voor de trainingen van het personeel zijn thans gestart,
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aangezien het om trainingen gaat die zeer specifiek zijn. De krappe financiële situatie waarin Curaçao
verkeert heeft ertoe geleid dat keuzes gemaakt moesten worden wat resulteerde in een vertragend effect.
In 2012 is het grootschalige project Elektronisch Cliënten Dossier voor de jeugdgezondheidszorg voortgezet
(elektronische kind volg systeem). Dit project is vergevorderd en naar verwachting zal het nieuwe systeem
in de tweede helft van 2013 aangeschaft en geïnstalleerd worden.

De voorbereidingen voor Ouder- en Kindcentra zijn voortgezet. De krappe financiële situatie waarin
Curaçao verkeert heeft ertoe geleid dat keuzes gemaakt moesten worden wat resulteerde in een vertragend
effect.
Ook de uitwerking van de zorg voor adolescenten kon niet gerealiseerd worden. De krappe financiële
situatie waarin Curaçao verkeert heeft ertoe geleid dat keuzes gemaakt moesten worden wat resulteerde in
een vertragend effect.
Door Jeugdgezondheidszorg zijn in 2012 het Hepatitis B en Pneumococcen vaccin ingevoerd. Tevens is de
geplande bijdrage tot certificatie van het Caribisch gebied als vrij van Mazelen, Rubella en Congenitaal
Rubella Syndroom door Curaçao aangeleverd. Het betreffende PAHO proces loopt nog. Regionale
samenwerking via het Expanded Programma of Immunuzations verloopt goed.
In 2012 is deelgenomen aan zowel door PAHO op Curaçao als RIVM Nederland gehouden bijeenkomsten
om de opzet van de realisatie van de International Health Regulations verder uit te werken. De opzet wordt
verder uitgewerkt met als doel in 2014 gerealiseerd te zijn.
Met betrekking tot rampenbestrijding is het overgaan tot ‘Incident Management’

geëffectueerd, terwijl

daarnaast ook gestart is met de herziening van de draaiboeken, waarbij op niveau van Rampenstaf
onderzoek is verricht naar de risico’s en gevolgen van o.a. tsunami’s en de aanpassingen van de
betreffende draaiboeken thans gaande zijn.
Er zijn nieuwe servers aangeschaft voor de Uitvoerende Organisatie Geneeskundige en
Gezondheidszaken, deze zijn intussen gearriveerd en verkeren in het proces van voorbereiding om in
gebruik te worden. Tevens wordt thans stapsgewijs bij nieuwe computersystemen nieuwere versies van
overheidsapplicaties in gebruik genomen.
Voor de Sector Gezondheid is het werving- en selectieproces voor een diensthoofd UO G&GZ en UO
Veterinaire Zaken en tevens leidinggevenden voor de afdelingen van UO G&GZ ingezet, dit proces is nog
niet compleet gerealiseerd. Deze posities werden in 2012 dan ook nog steeds vervuld door waarnemers
terwijl de positie van hoofd UO G&GZ grotendeels vacant was en nog steeds is.
Functie 72 Ambulancevervoer
De zorg werd ingekocht cf. de subsidieverordening.
Functie 73 Verpleeginrichtingen
De zorg werd ingekocht cf. de subsidieverordening.
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Functie 75 Agrarische Zaken, Jacht, Visserij - Beleidsveld: De zorg voor het toezicht op de
uitvoering en de kwaliteit van de gezondheid van dieren
Het tekort aan kwalitatieve en kwantitatieve personeel en prioriteitstelling heeft zijn gevolgen gehad voor het
functioneren van Agrarisch en Visserijbeleid Beleid en de beleidsontwikkeling op dit gebied. Het Agrarisch
en visserijbeleid en beleid ter stimulering van varkensfokkerij is ontwikkeld en is in de molen om advies in te
winnen.
Functie 76 Milieubeheer – Beleidsveld Zorg voor het toezicht op de uitvoering en de kwaliteit
betreffende het milieu
Door het tekort aan juristen en prioriteitstelling aan het traject binnen de gezondheidszorg is er weinig
concrete resultaten geboekt m.b.t. de milieuwetgeving en natuurwetgeving. In samenwerking met Nederland
wordt er inhoud gegeven aan implementatie en controle van de milieunormen. Vier RAMSAR-gebieden
werden voor Curaçao internationaal erkend en ingesteld. Naar aanleiding van het oilspills en het
minimaliseren van de gevolgen hiervan heeft Ministerie GMN in samenwerking met non-gouvernementele
instanties veel werk verzet. Beleidsplan ter bestrijding van Lionfish is geaccordeerd en implementatie
hiervan is gestart. Het materiaal hiervoor is aangeschaft.
Functie 77 Lijkbezorging
De zorg werd ingekocht conform subsidieverordening 1997.
Functie 78 Overige uitgaven Gezondheid, Milieu en Natuur
De zorg werd ingekocht conform subsidieverordening 1
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19. MINISTERIE VAN FINANCIËN
Het Ministerie van Financiën heeft binnen de overheid een adviserende, controlerende en signalerende taak
ten behoeve van de Regering en in het bijzonder de Minister van Financiën. Deze rol is breed van aard,
waarbij deze rol de financiële aspecten van het overheidsbeleid behelzen, in het bijzonder betreffende het
macro-economische, monetaire en budgettaire beleid, het sturen en coördineren van de overheidsbegroting
en het fiscale beleid (beleid, toezicht, heffing en inning).
Tot het Ministerie van Financiën behoren de volgende organisatorische eenheden:
Minister van Financiën

Douane

Kabinet Minister van Financiën

Sector Fiscale Zaken

Secretaris Generaal Financiën

Nieuwe Belastingorganisatie Curaçao

Ministeriële Staf

Meldpunt Ongebruikelijke Transacties

Beleidsorganisatie Financiën

Stichting OAB

Sector Financieel Beleid en Begrotingszaken
Missie
Het bevorderen van een doeltreffend en evenwichtig financieel- fiscaal- en douanebeleid voor een
verantwoorde, doelmatige en rechtmatige verwerving en besteding van de overheidsmiddelen en bewaking
van de budgettaire aangelegenheden, alsmede een effectieve en efficiënte uitvoering van de fiscale- en
douane aangelegenheden.
Beleidsvelden
De belangrijkste beleidsvelden en daaronder ressorterende hoofdtaken van het Ministerie zijn:
01. Financieel beleid, beheer en uitvoering:
- ontwikkelen van financieel beleid,
- bewaking budgettaire aangelegenheden,
- controle besteding overheidsmiddelen.
02. Fiscaal beleid, uitvoering en douane beleid:
- ontwikkelen van fiscaal beleid (nationaal en internationaal), wetgeving en toezicht,
- effectieve en doelmatige uitvoering van de fiscale en douane aangelegenheden.
03. Financiële markten en beleid:
- ontwikkelen van beleid(nationaal en internationaal) op het gebied van geld-, krediet- en
bankwezen,
- effectieve en doelmatige uitvoering van markt gevoelige aangelegenheden.
04.

Stelposten en onvoorzien
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Werkelijke uitgaven en inkomsten ten opzichte van de begroting
Het ministerie van Financiën heeft met de in de begroting gevoteerde middelen en met de bezetting zoals in
het bovenstaand overzicht weergegeven, zijn beleid in 2012 ten uitvoer gebracht. In onderstaand overzicht
staan de totale werkelijke uitgaven weergegeven ten opzichte van de oorspronkelijke begroting voor de
totaliteit van het Ministerie van Financiën:
Werkelijke uitgaven en Inkomsten Gewone en Kapitaaldienst – economische categorie
Hieronder wordt het gevoerd beleid cijfermatig nader per economische categorie toegelicht.
Formatie
Organisatie onderdeel
- Kabinet Minister

31-dec
1

Fte’s
3

Organisatie onderdeel
- Sector Financieel Beleid en

- Secretaris Generaal

0

1

- Ministeriële Staf

9

8,5

- Beleidsdirecteur

1

1

- Sector Directeur Fiscale Zaken

- Beleidsorganisatie

14

10

- Sector Fiscale Zaken

- Sector Directeur

1

1

-Nieuwe Belastingorganisatie

31-dec Fte’s
32
35

Begrotingsbeheer
- Douane

226

254

0

1

10

21

167

186

Financieel Beleid en

-MOT

14

9

Begrotingsbeheer

- Algemeen

11

-19

Totaal

486 511,5

Werkelijke uitgaven en Inkomsten Gewone en Kapitaaldienst – economische categorie
Hieronder wordt het gevoerd beleid cijfermatig nader per economische categorie toegelicht.
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Economische Categorie
19 Financien
4200 Beloning van Personeel
4400 Verbruik van Goederen & Dienst
4500 Afschrijving Vaste Activa
4550 Interest
4600 Subsidies
4700 Sociale Zekerheid
4650 Overdrachten
4750 Andere Uitgaven
4909 Verwerving Nonfinanciele Act
4950 Financiering (Uitgaven)
5100 Belastingen
5200 Sociale Voorzieningen
5300 Schenkingen & Subsidies
5400 Andere Inkomsten
5909 Nonfinanciële Activa
5929 Financiering (Inkomsten)

Uitgaven
Rekening Begroting (BO) Begroting (BA)
203.739.246
217.980.854
238.652.572
43.203.020
60.092.175
50.022.275
39.063.695
50.931.792
85.925.459
7.126.849
3.091.200
27.428.300
49.055.197
50.700.000
50.700.000
16.215.989
16.220.900
16.212.200
24.725
700.000
6.423.700
1.732.821
44.858.975
20.821.827
2.555.889
9.699.260
6.631.517
934.907

Inkomsten
Rekening Begroting (BO) Begroting (BA)
1.642.623.363 1.642.504.840 1.693.320.786

1.475.908.327

72.353.240
44.543.364
49.818.432

1.501.430.000

1.517.620.000

2.200.800
118.711.140
20.162.900

131.200.786
44.500.000
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Werkelijke uitgaven en Inkomsten Gewone en Kapitaaldienst – hoofdfunctie
Hieronder wordt het gevoerd beleid cijfermatig nader per functie toegelicht
Land Curaçao
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Uitgaven

Ministerie - Functie
19 Financien
01 Bestuursorganen
4200 Beloning van Personeel
4400 Verbruik van Goederen & Dienst
4650 Overdrachten
4700 Sociale Zekerheid
5200 Sociale Voorzieningen
90 Algemeen beheer Financiën
4200 Beloning van Personeel
4400 Verbruik van Goederen & Dienst
4500 Afschrijving Vaste Activa
4550 Interest
4600 Subsidies
4650 Overdrachten
4750 Andere Uitgaven
4909 Verwerving Nonfinanciele Act
4950 Financiering (Uitgaven)
5100 Belastingen
5200 Sociale Voorzieningen
5400 Andere Inkomsten
5929 Financiering (Inkomsten)
91 Belastingen
4200 Beloning van Personeel
4400 Verbruik van Goederen & Dienst
4500 Afschrijving Vaste Activa
4550 Interest
4600 Subsidies
4700 Sociale Zekerheid
4909 Verwerving Nonfinanciele Act
4950 Financiering (Uitgaven)
4650 Overdrachten
4750 Andere Uitgaven
5100 Belastingen
5200 Sociale Voorzieningen
5400 Andere Inkomsten
5929 Financiering (Inkomsten)

93 Geldleningen
4550 Interest
5400 Andere Inkomsten
5929 Financiering (Inkomsten)
95 Algemene Uitgaven en Inkomsten
4400 Verbruik van Goederen & Dienst
4500 Afschrijving Vaste Activa
4750 Andere Uitgaven
4909 Verwerving Nonfinanciele Act
5100 Belastingen
5200 Sociale Voorzieningen
5300 Schenkingen & Subsidies
5400 Andere Inkomsten
5909 Nonfinanciële Activa

Rekening

Inkomsten

Begroting (BO) Begroting (BA)

203.739.246
1.392.328
268.807
1.127.716

Rekening

Begroting (BO) Begroting (BA)

217.980.854
814.800
218.300
596.500

238.652.572
1.403.400
217.900
1.185.500

1.642.623.363
0

1.642.504.840
0

1.693.320.786
0

27.293.820
10.862.200
13.468.920
827.500

24.985.828
7.902.600
14.343.307
827.500

7.812

0

16.300

11.500
173.700

11.500
170.921

1.950.000

1.730.000

-4.195
25.339.382
7.324.517
13.957.426
2.759.111
-626.731

990.152
934.907

7.812
109.743.354
33.227.112
10.183.855
3.467.307
244.709
16.215.989
1.749
1.543.658

72.365.295
39.448.275
12.805.960
1.612.400

68.875.147
38.534.911
10.714.120
1.612.400

16.209.400

16.200.700

2.289.260

1.813.016

16.300

1.528.490.997

1.510.354.540

1.525.039.940

1.475.908.327

1.501.430.000

1.517.620.000

7.723.695
44.858.975

8.924.540

7.419.940

44.858.975

49.437.219
49.437.219

837.743
837.743

50.700.000
50.700.000

26.496.900
10.000.000
296.900
11.200.000
5.000.000

50.700.000
50.700.000

23.940.261

6.287.995

0

0

1.328.538
4.959.457
107.836.559

118.016.500

114.175.660

63.293.195
44.543.364

2.200.800
95.652.800
20.162.900

69.675.660
44.500.000

21.134.000
2.806.261

5200 Sociale Voorzieningen
5300 Schenkingen & Subsidies
5400Curaçao
Andere Inkomsten
Land
5909 Nonfinanciële Activa
98 Ov. Financ.Alg. Dekkingsmidd.
4200 Beloning van Personeel
4400 Verbruik van Goederen & Dienst
4500 Afschrijving Vaste Activa
4700 Sociale Zekerheid
4650 Overdrachten
4750 Andere Uitgaven
4909 Verwerving Nonfinanciele Act
4909 Verwerving Nonfinanciele Act
5100 Belastingen
5200 Sociale Voorzieningen
5300 Schenkingen & Subsidies
5400 Andere Inkomsten
5909 Nonfinanciële Activa

- 108 16.989.220
2.382.584
13.794.698
62.688
27.171
700.000
22.079

40.310.039
9.563.400
14.060.412
354.400

68.747.936
3.366.864
59.682.532
3.854.400

6.250.000
9.621.827
460.000

1.561.900

63.293.195
44.543.364
0

2.200.800
95.652.800
69.675.660
Jaarverslag
2012
20.162.900
44.500.000
14.133.800
54.088.886

282.240

14.133.800

Algemeen financieel kader
Sinds begin 2010 staat de wereldeconomie onder enorme druk. Dit begon met een crisis bij Amerikaanse
banken en breidde zich uit door de onzekerheid met betrekking tot de schuldhoudbaarheid van enkele
perifere eurolanden.
Ondanks de financiële steunpakketten die door de eurolanden en het Internationale Monetaire Fonds zijn
verstrekt en het noodplan om de financiële stabiliteit van de eurozone te waarborgen dreigde nog steeds
een brede besmetting van het financiële stelsel. Staatsleningen van vooral andere perifere eurolanden zijn
slecht verhandelbaar geworden vanwege toegenomen risicoaversie.
Deze ontwikkeling raakte ook de opkomende economieën, alsmede de economie van de Verenigde Staten.
Inmiddels treed herstel op. Hierbij zijn er inmiddels drie verschillende snelheden: de opkomende
economieën en ontwikkelingslanden maken nog steeds een sterke groei door, in de industrielanden is er
inmiddels een verschil tussen de VS en de meeste Eurolanden.
Ook in 2012 heeft de economie van Curaçao geleid onder de gevolgen van de staat waarin de
wereldeconomie verkeert. Wat betreft de overheidsfinanciën was het beeld in het jaar 2012, dat als geen
structurele maatregelen genomen zouden worden het tekort van de overheid in 2016 zou oplopen tot ruim
500 miljoen.
In onderstaande tabel wordt dit beeld getoond.

54.088.886
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Financiën publieke sector – relevant te saneren saldo
Omschrijving
1 Overheid

2013

2014

2015

2016

-74

-67

-108

-133

-74

-67

-78

-103

0

0

-30

-30

-271

-308

-351

-395

Ziektekosten

-143

-161

-181

-202

Oudedagsvoorziening

-128

-148

-170

-193

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal

-345

-375

-459

-528

Relevant te saneren saldo

-345

-375

-429

-498

Gewone dienst
Kapitaaldienst
2 SVB:

3 Overige

Aanwijzing
In juli 2012 heeft de Rijksministerraad bij Koninklijk Besluit een aanwijzing gegeven aan het bestuur van
Curaçao tot aanpassing van de begroting 2012, in overeenstemming met artikel 15 van de Rijkswet
financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Staatsblad 2012 nr. 338), vanwege de situatie in de
overheidsfinanciën. Deze aanwijzing bestond uit 6 onderdelen:
1. Het compenseren van tekorten uit 2010 en 2011 met overschotten op de begroting van verdere jaren;
2. Er kan pas worden uitgegaan van besparingen als deze daadwerkelijk zijn gerealiseerd;
3. Er moeten maatregelen genomen worden om de oplopende tekorten adequaat op te vangen;
4. De regie op de uitvoering van voorgenomen maatregelen moet versterkt worden;
5. Er mag niet worden geleend zolang geen meerjarig evenwicht op de begroting is bereikt; en tenslotte
6. Er is een vacaturestop afgekondigd.

In verband met het naderen van het einde van het dienstjaar was het financiële beeld voor 2012 niet meer
te beïnvloeden door structurele hervormingen, maar enkel door maatregelen om de lasten effectief te
beheersen en de begrote baten alsnog te realiseren.
De Regering is zich ervan bewust dat de begroting 2012 niet sluitend is, conform de financiële normen
bedoeld in de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten en de Landsverordening comptabiliteit
2010. Om de begroting sluitend te maken dienden er structurele maatregelen te worden genomen. De
verwerking hiervan heeft in de begroting van het dienstjaar 2013 plaatsgevonden.
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Via een nationale dialoog met sociale partners heeft de Regering ingezet op het verkrijgen van zoveel
mogelijk draagvlak voor de te nemen maatregelen.
Gerealiseerd is dat een aantal maatregelen contrair zullen werken. Bezuinigingen leiden nooit tot 100%
effect, omdat zij een negatief effect hebben op de economie en werkgelegenheid. Premieverhogingen
leiden tot minder consumptie en dus minder belastinginkomsten. Daarom heeft de Regering eind 2012
getracht om de netto effecten goed in beeld te brengen. Ook het voorkomen van negatieve
maatschappelijke effecten (groeiende armoede) waren belangrijke uitgangspunten bij het opstellen van een
weloverwogen

integraal

hervormingsplan.

Daarom

is

dit

beleid

gecomplementeerd

met

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

90 Algemeen beheer Financiën
Overheid in enge zin
In 2012 zijn de voorbereidingen gestart om op de korte termijn (2013) de volgende maatregelen
geïmplementeerd te krijgen om de overheidsfinanciën te saneren:
-

structurele beperking materiële uitgaven (zoals aanpassing regeling reis- en verblijfkosten, beperking
budgetten voor consultancy, de al gestarte actie tot opzegging van lopende niet langer noodzakelijke
contracten).

-

via natuurlijk verloop streven naar een kleinere effectieve overheid. Hiermee wordt op termijn een
structurele besparing van minstens ANG 28 miljoen beoogd.
Uitgangspunt bij de eerste 2 aandachtspunten is tevens om de tot dusver onvoldoende behaalde
positieve synergie effecten van het samengaan van de 2 bestuurslagen, nu te realiseren.

-

heroverweging van het subsidiebeleid, waar door samenwerking van instellingen ook de nodige
synergievoordelen behaald kunnen worden, zonder dat dit afbreuk hoeft te doen aan de kwaliteit van
de dienstverlening.

-

verdere introductie van maatregelen voor betere compliance belastingbetalingen (waaronder het al
gestarte verplicht gebruik van kasregisters, inclusief sanctiemaatregelen).
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opzet voor een verbeterde inning van overige niet belastingmiddelen via een centrale
debiteurenadministratie.

-

Ook worden procedures doorgelicht teneinde onnodige procedures af te schaffen en procedures te
vereenvoudigen en te automatiseren. De verwachting is dat beide aspecten voor structurele
bezuinigingen in de apparaatskosten kunnen zorgen.
Overheidsvennootschappen
Er zijn 3 overheidsvennootschappen (Aqualectra, CDM en Nieuwe Post) doorgelicht. Uit de doorlichting
blijkt dat de laatste jaren steeds een verliesgevende exploitatie is geweest, hetgeen heeft geresulteerd
in een cumulatief negatief eigen vermogen van ruim ANG 500 miljoen bij deze 3
overheidsvennootschappen.
Het beleid van de Regering, dat is vastgelegd in 2012, is er primair op gericht de oplossing van de
problemen binnen de bedrijven zelf te zoeken. Er zijn plannen van aanpak beschikbaar, echter nog van
wisselende kwaliteit. Gelijktijdig realiseert de Regering zich dat de opgebouwde enorme tekorten niet in
een keer kunnen worden gecompenseerd.
Tevens is het evident geworden dat Aqualectra geherkapitaliseerd dient te worden. De eerste stappen
in deze richting zijn gezet door het besluit van ein 2012 van de Regering om het eigen vermogen met
circa ANG 58 miljoen te verhogen en een onafhankelijk derde de marktwaarde van de door Aqualectra
aan Refineria di Korsou overgedragen aandelen in CRU te laten vaststellen. Intussen zijn in 2013 de
conclusies van dit onderzoek bekend. Dit zorg voor een verdere verbetering van de vermogenspositie
van Aqualectra. Verder vind de prijsaanpassing van de nutstarieven dusdanig plaats dat de
vermogenspositie van de overheidsvennootschappen (Aqualectra en Curiol) niet wordt aangetast en waarvan toepassing- wordt hersteld.

Beheersen overheidsfinanciën
Krachtens de vigerende regels ter versterking van de budgetdiscipline moet het Ministerie van Financiën
alle beleidsvoornemens betreffende nieuw beleid of aanpassing van bestaand beleid, waaronder
wetgevingsproducten, op haar financiële consequenties toetsen. Een belangrijk deel van de
werkzaamheden van het Ministerie van Financiën vindt plaats in het verlengde van deze bepaling.
Met het oog op compliance van de vigerende financiële normen, is het van belang dat de regels ter
versterking van de budgetdiscipline stringent worden toegepast.
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De Stichting BTNO is in 2011 operationeel gemaakt. Deze stichting is belast met het toezicht op de naleving
van de corporate governance code in overheidsbedrijven en –instellingen. Tot dan werd deze taak door de
Stichting OAB uitgevoerd.

Transparante overheidsfinanciën en verbeteren van het financieel beheer
De Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten regelt het financieel toezicht op Curaçao.
Krachtens artikel 33 van de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten zal in 2015 worden
geëvalueerd of en, zo ja, met ingang van welk tijdstip een of meer bepalingen in voormelde wetstekst
blijvend niet meer van toepassing zijn op Curaçao.
Dat besluit wordt genomen door de Raad van Ministers van het Koninkrijk, op advies van een onafhankelijk
evaluatiecommissie. Deze evaluatiecommissie oordeelt de mate waarin structureel voldaan wordt aan de
financiële normen voor de begroting en de kwaliteit van het financieel beheer.
In het jaar 2012 lag de prioriteit op het verder bevorderen van de transparantie in de overheidsfinanciën.
Daarbij werd zoveel als mogelijk aangesloten op de codes voor transparantie die gesteld worden voor de
overheidsfinanciën door het Internationaal Monetaire Fonds3 en de Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling4.
Om het financieel beheer objectief te toetsen wordt gebruik gemaakt van een internationaal erkend
normenkader voor financieel beheer, te weten: het Performance Measurement Framework van de
werkgroep Public Expenditure and Financial Accountability (het PEFA-framework, respectievelijk PEFA).
PEFA is een samenwerkingsverband dat is erkend en wordt ondersteund door onder andere de
Wereldbank, het Internationaal Monetair Fonds en de Europese Commissie. Het PEFA-raamwerk is een
document gedateerd uit juni 2005, welk een stelsel van high level kritische succesfactoren ten aanzien van
financieel beheer onderkent. Dit raamwerk is tot stand gekomen in samenwerking met de Organisatie voor
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).
In 2011 is, samen met het College financieel toezicht, aan de hand van het PEFA-raamwerk, een
inventarisatie uitgevoerd naar het financieel beheer van Curaçao. De bevindingen zijn vastgelegd in het
“Rapport van Bevindingen PEFA inventarisatie financieel beheer Curaçao” van het College financieel
toezicht. Dat rapport geeft een nulmeting weer van 29 indicatoren met de bijbehorende scores.
Aan de hand van de bevindingen in dat rapport is in 2012 een verbeterplan voor het financieel beheer
opgesteld. Dit verbeterplan stelt - per indicator - doelen tot verbetering van het financieel beheer en bevat

3
4

Code of good practice on fiscal transparency, 2007.
OECD best practices for budget transparency, mei 2001.
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een stappenplan, bestaande uit actiepunten en een bijbehorende tijdsplanning, die ervoor zorg moet dragen
dat de gestelde doelen bereikt worden.
Over de uitvoering van dit plan wordt, conform bepaald in artikel 19 van de Rijkswet financieel toezicht
Curaçao en Sint Maarten, uiterlijk zes weken na afloop van ieder kwartaal gerapporteerd worden.
Versterken financiële functie
Mede ter voorbereiding op de nieuwe staatkundige structuur, maar ook in het verlengde van het verbeteren
van het financiële beheer, is de Rijksacademie Economie en Financiën verzocht een totaalpakket aan
opleidingen aan de hand van door Financiën aangegeven prioriteiten en behoeften uit te werken. Deze zijn
overigens waar nodig afgestemd op de controle-instanties (de Algemene Rekenkamer en de Stichting
Overheidsaccountantsbureau) en aanbevelingen van het College financieel toezicht. In juni 2009 is met
deze opleidingen aangevangen.
Deze opleidingen hebben tot doel de kwaliteit van de begroting als financieel instrument verder te
verbeteren, alsook de uitvoering van de begroting en de controle daarop te verbeteren.
Verder is ter verbetering van de financiële functie zowel intern (Sector financieel beleid en
begrotingsbeheer) als extern (Financial controllers en financiële administrieve krachten) via USONA
ondersteuning middels externe kracht gekregen. Er zijn voorbereidingen gedaan om het project
“Wederopzet van Toezicht financiën en de opzet van de decentrale functie bij de verschillende Ministeries”
te starten.
Begroting
De begroting is het belangrijkste beleidsdocument van de overheid. De begroting is een weergave van een
integraal afwegingsproces, met de allocatie van de schaarse algemene middelen als afgeleide. De
begroting dient een volledig en getrouw beeld te geven van de beleidsvoornemens voor het begrotingsjaar
en de daarop volgende jaren.
Het verzorgen van een inzichtelijke begroting met een adequate analytische onderbouwing valt tevens
onder het zorg dragen voor de overheidsfinanciën. De begroting moet over de volgende elementen
beschikken om te voldoen aan deze eisen:
1. Transparant beeld schetsen van de beleidsvoornemens.
2. Inzicht verschaffen in de meerjarige consequenties van het beleid.
3. Realistisch zijn. Dat wil zeggen dat de begroting volledig moet zijn en dat de voorgenomen uitgaven
dienen aan te sluiten op de financiering, waarbij voldaan moet worden aan de financiële normen.
4. Passende onderbouwing bezitten ter vergroting van de transparantie.
Vanaf 2012 heeft de Regering in dit verband een formeel traject in gang gezet voor het overheidsbreed
invoeren van een Planning & Control Cyclus gekoppeld aan het beleid zoals opgenomen in de
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Verantwoorde Beleidsbegroting. Dit behelst een andere werkwijze die zowel voor het ministerie van
Financiën als voor de andere acht ministeries vergaande gevolgen heeft en zal leiden tot een grotere mate
van transparantie en controleerbaarheid van de activiteiten van de Regering.
In 2012 is een aanvang gemaakt met de jaarlijkse opstelling van jaarplannen per ministerie.
Deze is intussen in de begroting 2014 aan het traject van een Verantwoorde Beleidsbegroting gekoppeld.
Middels deze cyclus worden per ministerie en per organisatieonderdeel de resultaten per jaar vastgesteld,
wordt bepaald welke activiteiten tot de resultaten leiden, welke meetbare ijkpunten er zullen zijn en is tevens
(als koppeling naar de verantwoorde beleidsbegroting) een indicatie opgenomen van de financiële en
menselijke capaciteit of investeringen die nodig zijn om de beoogde resultaten te realiseren.
De regering is zich ervan bewust dat dit geen eenmalig project is, maar een proces van verandering dat
enige volledig doorlopen cycli zal vergen om tot concreet zichtbare resultaten en verbeteringen te komen.
De regering heeft zich gecommitteerd om dit proces op goede en verantwoorde wijze te laten verlopen,
hetgeen onder meer betekent dat in de nodige training en scholing is voorzien om de betrokkenen in de
ministeries van de juiste vaardigheden en kennis te voorzien om de Planning & Control Cyclus zo goed
mogelijk in te voeren.

Suppletoire begrotingen 2012
Conform de Landsverordening comptabiliteit 2010 kan de door de Staten vastgestelde begroting slechts op
drie vaste momenten gewijzigd worden (suppletoire begrotingen). Er is geen derde suppletoire 2012 aan de
Staten aangeboden. Daar er vertraging is opgelopen in de tweede suppletoire begroting heeft de Regering
geopteerd om alle wijzigingen in de tweede suppletoire begroting 2012 mee te nemen. Dit met inachtneming
van het bepaalde in artikel 46 van de Landsverordening comptabiliteit 2010.
De gewenste wijzigingen op de door de Staten vastgestelde begroting dienen goed onderbouwd te zijn. Het
Ministerie van Financiën hield, bij haar advisering, in de gaten of een wijziging structureel of incidenteel van
aard was. Structurele uitgaven dienen structureel gedekt te worden. Bij incidentele uitgaven kan volstaan
worden met een incidentele dekking. Overigens is erop toegezien dat eventuele structurele kosten die
voortvloeien uit de wijziging, gedekt zijn.
Verder kunnen tekorten op de gewone dienst niet gedekt worden met middelen op de kapitaaldienst daar dit
een ondermijning van de sluitende Gewone dienst zou kunnen betekenen.
Bij de wijzigingen was echter het verband tussen de wijziging en het te voeren beleid niet altijd even
duidelijk. Hier is er dus ruimte voor verbetering.
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Begrotingsrapportages
Krachtens artikel 18 van de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten van 2010, dient zes weken
na afloop van ieder kwartaal een uitvoeringsrapportage aan het College financieel toezicht en aan de Staten
te worden aangeboden. Dit is ook vastgelegd in de comptabiliteitsvoorschriften artikel 42.
De rapportage verschaft inzicht in de uitputting van de begroting en de mate waarin daarmee wordt voldaan
aan de financiële normen in en tot en met (cumulatief) de betreffende verslagperiode. Het
verantwoordingsstelsel is het baten en lastenstelsel, zoals voorgeschreven door de comptabele
voorschriften.
Het Ministerie van Financiën heeft in 2012 de rapportages betreffende de afsluiting van het jaar 2011 en de
drie rapportages betreffende de eerste drie kwartalen van het jaar 2012 opgeleverd. Daarnaast is in
september 2012 met de maandelijkse Financiële Management Rapportage begonnen.
Jaarrekening
De Landsverordening comptabiliteit 2010 bepaalt dat de jaarrekening over een dienstjaar voor 1 september
van het jaar volgende op het jaar waarop zij betrekking heeft wordt opgesteld door de Minister van
Financiën. Dit houdt in dat de jaarrekening binnen 8 maanden na afloop van het verslagjaar moet zijn
opgesteld. Voor het opmaken van de jaarrekening is het Ministerie van Financiën veelal afhankelijk van
verkregen informatie van de overige ministeries en derden. Ook dienen eventuele aangegeven correcties in
de financiële administratie tijdig door de ministeries plaats te vinden. Bij tijdige aanlevering van deze
gegevens kan de jaarrekening binnen het bij de wet vastgestelde termijn worden opgeleverd. De tijdige
opmaak van de jaarrekening is een prioriteit zodat tijdig verantwoording kan worden afgelegd over de
besteding van de middelen en de resultaten van het gevoerde beleid. De jaarrekening 2011 is tijdig
voorbereid en opgeleverd. Dit geldt tevens voor de jaarrekening 2012 in het jaar 2013.

Het College financieel toezicht
Het College financieel toezicht is belast met het toezicht op de financiële normen. Die ziet erop toe, dat
tijdens de gehele begrotingscyclus in overeenstemming met de financiële normen wordt gehandeld. Dat
toezicht houdt geen inhoudelijke toets van de begroting in. Dat wil zeggen, dat het College financieel
toezicht niet ingaat op de beleidsprioriteiten, noch op de allocatie van de middelen. Evenmin wordt getoetst
of het beleid, zoals vervat in de begroting, daadwerkelijk in overeenstemming met het budgetrecht van het
parlement, worden uitgevoerd. De (ambtelijke) controle-instanties, alsook de Algemene Rekenkamer en de
Staten zijn hiervoor verantwoordelijk.
Training financieel personeel
In samenwerking met de Rijksacademie Financiën en Economie zijn afgelopen jaar jaren diverse
opleidingen en trainingen verzorgd op het financiële vlak. De verwachting is dat hiermee de kwaliteit van de
begroting en van de monitoring van de uitvoering van de begroting verbeteren.
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Functie 91 Belastingen – Beleidsveld: Fiscaal beleid en uitvoering
Fiscale Zaken is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van fiscaal beleid (nationaal en internationaal),
wetgeving en toezicht op de juiste uitvoering van fiscale wetten.
Het voornemen om in het jaar 2012 verder te gaan met de vereenvoudiging van de fiscale wetten en
verlaging van de belastingtarieven is om twee redenen niet gehaald.
De Landsverordening belastingvoorzieningen 2011 dat de eerste stap inhield van het traject dat moest
lopen van 2011 tot 2014 is door allerlei omstandigheden pas met ingang van 2012 in werking getreden. De
daaropvolgende ontwerpen die het traject moesten voortzetten hebben nooit het wetgevingtraject gehaald.
Daarnaast is, door het uitblijven van de sanering van het overheidsfinanciën, de aanwijzing gekomen
waardoor er juist inkomensverhogende maatregelen moesten worden getroffen. In dat kader zijn de
ontwerplandsverordening onroerende zaak belasting en de ontwerplandsverordening tot aanpassing van de
omzetbelasting het formele belastingrecht en aanverwante belastinglandsverordeningen voorbereid. Deze
zijn intussen aangenomen. Ook het ontwerp ter introductie van een exportfaciliteit in de winstbelasting is
voorbereid.
Om de compliance te verhogen is in 2012 het Landsbesluit kasregistratiesystemen geïntroduceerd. In 2012
en 2013 zijn met name aangewezen ondernemers verplicht een verzegelde fiscale kassa te gebruiken. Met
ingang van 2014 wordt het een algemene verplichting voor ondernemers in de detailhandel, de persoonlijke
dienstverlening, de horeca en de nummer- en loterijenverkoop.
In het formele recht zijn de nodige aanpassingen doorgevoerd teneinde uitvoering te geven aan de
aanbevelingen van de Global Forum van de OECD.
Verder is een bijdrage geleverd aan de review door het CFATF en de FATF. Met name op het gebied van
de eenmalige inkeerregeling moest de regelgeving worden verduidelijkt teneinde de ongerustheid van de
beide organisaties weg te nemen.
De onderhandelingen om tot een nieuwe Belastingregeling tussen Curaçao en Nederland te komen hebben
het hele jaar 2012 geduurd, maar zijn niet tot een afronding gekomen. Wel is een convenant gesloten
tussen Curaçao en Nederland inzake de heffing van invoerrechten en andere indirecte belastingen in het
verkeer tussen Curaçao en Caribisch Nederland.
In 2012 zijn de inlichtingenuitwisselingsverdragen met Ijsland, Groenland en Frankrijk in werking getreden.
Van een aantal inlichtingenuitwisselingsverdragen zijn de toelichtende nota’s geschreven om te voldoen aan
de overige voorwaarden voor inwerkingtreding.
De Douane ressorteert rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Financiën. De
primaire (fiscale) taak van de Douane is de beheersing van de grenspasserende goederenstroom, door de
heffing, controle, inning en opsporing terzake de invoerrechten en accijnzen. Daarnaast vervult de Douane
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belangrijke niet-fiscale douanetaken, zoals het controleren en opsporen van de in-, uit- en doorvoer van
verboden goederen. Daarbij houdt de Douane tevens toezicht op de naleving van de wetgeving op
economisch, gezondheids-, milieu- en veiligheidterrein alsmede op het gebied van economische ordening
en financiële integriteit.
Bij de opleidingen voor het personeel zijn er in de afgelopen periode 15 personeelsleden geslaagd voor de
Kommiezenopleiding en zijn er 31 Hoofdkommiezen en 12 Verificateurs geslaagd.
Een ander belangrijk knelpunt bij optimalisatie is, dat de oude procesbeschrijvingen niet herschreven zijn.
De verantwoordelijkheid van de Inspectie der Belastingen Curaçao strekt tot het:


leveren van een bijdrage aan te ontwikkeling van fiscaal beleid (nationaal evenals
internationaal), wetgeving en toezicht



effectief en doelmatig uitvoeren van fiscale aangelegenheden conform de belastingwetgeving.

Realisatie
De instrumenten die gepland waren om in begrotingsjaar 2012 te worden ingezet om de gestelde doelen te
bereiken, werden tevens ingezet. De geplande activiteiten waren niet altijd tijdig uitgevoerd, terwijl de
volledigheid ruim acceptabel was.
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Met name:
er werd bijgedragen aan de ontwikkeling/aanpassing van de onroerende zaak belasting,
omzetbelasting, het formeel belastingrecht en aanverwante belasting landsverordeningen en de
winstbelasting.
ten behoeve van de uitvoering van de belastingwetgeving werd op de geautomatiseerde
belastingmiddelsystemen preventief, correctief en eventueel vernieuwend onderhoud verricht.
in november 2012 'Bezwaarschriftenbehandeling" voor OB – medewerkers verzorgd
in samenwerking met de UNA gewerkt aan de opzet van een driejarige controleursopleiding.
Conform reactie UNA kon opleiding in januari 2013 van start. Er was een inkorting bij 1ste
suppletoire begroting 2012 op het opleidingsbudget voor begrotingsjaar 2012. Opleiding is
afhankelijk van werving personeel ter vermijding van leegloop op de afdeling tijdens de lesuren.
Adjunct commies opleiding werd in 2012 verzorgd en wordt in 2013 afgerond.
terwille van verbetering van het aangiftegedrag van belastingplichtigen (tax compliance) werd het
volgende verricht:
E-filing LB/AOV AWW/AVBZ en OB is mogelijk gemaakt. Er werd gestart met de ontwikkeling van
on line WB-filing. Het project WB-filing zit in de fase van analyse van de portal. Er moeten 2
dedicated servers en een back-up server worden aangeschaft. In begrotingsjaar 2012 was er geen
budget voor de ontwikkeling van het Web enabled IB-systeem.
structurele Informatie verstrekking via inlichtingenbalie, infolijn en/of de website van de Inspectie
der Belastingen Curaçao verstrekt.
De matching bestand GB met IB en PIVA met IB is gerealiseerd. Er werd aangevangen met
correspondentie met de potentiële belastingplichtige, naar aanleiding van de resultaten van de
verwerking van de matching. Verwerking van de matching werd vanaf november 2012 opgestart,
echter met schaarse capaciteit. Toestemming werd aangevraagd voor aanname personeel. geen
vermeldenswaardige vooruitgang werd geboekt op het gebied van organisatorische structurering,
daar het formeel traject hiervan tijdsintensief is.
De werkelijke kosten, direct verbonden aan het uitvoeren van voormelde activiteiten door de Inspectie der
Belastingen kon niet in een kort tijdsbestek worden achterhaald en wel om twee redenen:
een IT-probleem bij de Inspectie der Belastingen met als gevolg verlies van uitputtingsinformatie
en
de budgetten van de Ontvanger en de Inspectie der Belastingen die samengevoegd waren onder
de subfunctie Nieuwe Belastingorganisatie Curaçao in de begroting 2012 waardoor geen
gescheiden begrotingsinformatie voor de Inspectie der Belastingen voor handen is.
Vanwege voormelde omstandigheden werd ervoor gekozen om in deze uiteenzetting met betrekking tot de
kosten van verrichte activiteiten, uit te gaan van het voor de Inspectie der Belastingen voor begrotingsjaar
2012 vastgesteld budget.
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93. Geldleningen
De schuldovername door Nederland is per 10 oktober 2010 voltooid. Zoals overeengekomen in de
Slotverklaring van 2006, heeft Nederland de schulden overgenomen die tot en met eind 2005 door het
voormalige Land Nederlandse Antillen en het voormalige eilandgebied Curaçao waren opgebouwd tot aan
een limiet van de rentelastnorm per 2005. Dit impliceerde schuldovername van dat gedeelte van de
schulden eind 2005, waarvan de rentelasten boven de rentelastnorm voor 2005 lagen. Tevens heeft
Nederland schulden overgenomen die sinds eind 2005 door laatst vermelde entiteiten waren aangegaan ter
herfinanciering van eind 2005 uitstaande leningen, die sindsdien zijn vervallen, alsook de schulden die tot
aan de start van de schuldovername zijn aangegaan ter financiering van de rentelasten over de schulden,
eind 2005, die door Nederland zouden worden overgenomen.
Bij het ingaan van de nieuwe staatkundige structuur heeft Nederland de dan nog resterende hoofdsom aan
schulden integraal overgenomen. Daarmee is een vordering van Nederland op Curaçao ontstaan die gelijk
is aan dat gedeelte dat krachtens de Slotverklaring en het Rijksbesluit overname geldleningen Nederlandse
Antillen, Curaçao en Sint Maarten tot aan de rentelastnorm voor 2005 niet overgenomen zou worden,
alsook de schuldaanwas sinds 2005. Curaçao heeft deze vordering voldaan door schuld te emitteren.
Het totaal nominale bedrag van de leningen bedraagt ANG 1.667.391.000. Dit was aldus de beginstand van
de schuldpositie van de overheid en omvatte de volgende obligatieleningen:
Omschrijving

Nominaal

2 ½ % obligatielening per 15 oktober 2010-2020

100.000.000

2 ¾ % obligatielening per 15 oktober 2010-2025

140.000.000

2 7/8 % obligatielening per 15 oktober 2010-2030

370.000.000

3 % obligatielening per 15 oktober 2010-2035

475.000.000

3 1/8 % obligatielening per 15 oktober 2010-2040

582.391.000

De rente verplichting op uitstaande schuld wordt halfjaarlijks betaald op 15 april en 15 oktober, telkens voor
een bedrag van ANG 24.718.609,38.
Gedurende 2012 zijn er geen nieuwe obligatieleningen uitgegeven en kan worden gesteld dat het beeld
compleet is, wordt de schuldpositie continu gemonitoord en periodiek daarover gerapporteerd.
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95. Algemene uitgaven en inkomsten
In deze functie zijn in de Begroting 2012 twee stelposten opgevoerd. Een jaarlijks reëel bedrag van ANG
10,0 miljoen is opgevoerd als structurele investering in de kwaliteit van de overheidsorganisatie (in
opleidingen, arbeidsvoorwaarden en apparatuur). Daarnaast is een budget opgevoerd van jaarlijks nominaal
ANG 11,2 miljoen ter dekking overheidsbreed van onvoorziene uitgaven, alsook ter dekking van de
inrichtingsplannen van het Ministerie van Justitie.

De besteding van deze kredieten is functioneel

verantwoordt.

98. Overige Financiële en Algemene dekkingsmiddelen
Beleidsveld: Financiële markten
De eerste helft van het Begrotingsjaar 2012 is voornamelijk besteed aan de evaluatie door de CFATF en
met name: de voorbereidingen op de Plenaire vergadering van de CFATF en het bijwonen en participeren in
de verdediging van Curaçao in het algemeen en in het bijzonder het MOT tijdens de Plenaire vergaderingen
in Salvador.
Daarnaast heeft het MOT ook gewerkt aan haar wettelijke kerntaken.
Het MOT heeft in dit begrotingsjaar ongeveer 15.000 ongebruikelijke transacties, ontvangen, verwerkt en
geanalyseerd. Van deze transacties zijn er een duizendtal doorgemeld aan het Openbaar Ministerie.
In het begrotingsjaar 2012 heeft het MOT gewerkt aan 47 bevragingen van de lokale opsporings- en
vervolgingsdiensten en het OM en 47 van buitenlandse collega meldpunten. Daarnaast heeft het MOT 5
lokale en 8 internationale bevragingen uit doen gaan in het kader van eigen onderzoeken van het MOT.
Het MOT heeft 13 eigen onderzoeken naar het OM gestuurd.
Tijdens dit jaar heeft het MOT verschillende presentaties en trainingen aan de actoren binnen het MOT
meldketen gegeven en met name aan de meldplichtige instanties.
In 2012 is de Toezicht Afdeling van het MOT doorgegaan met het houden van de zogenaamde “pilot
onderzoeken” bij de niet-financiële sector. Deze onderzoeken zijn wettelijk verplicht teneinde te
onderzoeken of de niet-financiële sectoren de relevante motwetgeving nakomen. In 2012 zijn er 10 van
deze onderzoeken uitgevoerd. De rapportages inhoudende aanbevelingen voor de instellingen teneinde de
tekortkomingen in de naleving van de LID en de Lvo. MOT te redresseren, zijn ook aan betrokkenen
overhandigd.
De voorschriften en richtlijnen die van toepassing zijn op de niet financiële sector zijn door het MOT in haar
hoedanigheid van Toezichthouder aangepast. Dit was in het kader van de nieuwe Aanbevelingen van de
FATF.
Teneinde aan haar internationale verplichtingen in het kader van de Egmont lidmaatschap te voldoen heeft
het MOT verschillende cursussen bijgewoond en tevens geparticipeerd in trainingen en projecten die voor
het werk relevant zijn. Het MOT coördineert diverse internationale trainingen en projecten in het kader van
de Egmont Groep.
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In 2012 hebben vijf medewerkers van het MOT met succes hun CAMS opleiding gevolgd en hun CAMS
certificaat (Certified Anti Money Laundering Specialist) gehaald. Het Hoofd heeft in dezelfde periode zijn
Certified Fraud Examiner (CFE) certificaat gehaald. Tevens hebben de medewerkers relevante cursussen in
binnen- en buitenland gevolgd.
In het jaar 2012 heeft het MOT verder gewerkt aan het moderniseren en upgraden van de website.
Verschillende IT hard- en software is geïmplementeerd, het integraal document/post beheer systeem is
opgezet; CRM Software geïmplementeerd voor de Analisten Afdeling en de Toezicht Afdeling.
Het MOT heeft samen met de Douane intensief gewerkt aan het invoeren van een Douane kiosk, waardoor
reizigers in de nabije toekomst digitaal hun aanmeldingen bij de Douane aan het MOT kunnen versturen.
In het kader van de beveiliging van het MOT zijn er extra waarborgen in het beveiligingssysteem
aangebracht.

Gezien de aankomende registratie plicht voor alle melders, bij de eerstkomende wetswijziging van de
Landsverordening MOT zal het aantal melders verder stijgen. Hierdoor wordt het noodzakelijk een meer
gespecialiseerde software pakket, genaamd GO AML, in te voeren. De binnengekomen meldingen kunnen
dan op een efficiëntere manier worden geanalyseerd. GO AML is een speciaal voor FIUs (meldpunten)
geschreven pakket software.

