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0. INLEIDING 

De begroting heeft verschillende functies. Een daarvan betreft de informatie-

functie. Tegen deze achtergrond dient de Nota van Financiën geplaatst te wor-

den. De Nota van Financiën maakt de cijfers die opgenomen zijn in de begroting 

voor het jaar 2022 inzichtelijk. In dit document wordt een uitgebreide toelich-

ting op de cijfers gegeven. Naast deze toelichting wordt de lezer tevens inzicht 

geboden in de totstandkoming van de cijfers zoals deze in de begroting van het 

jaar 2022 zijn gepresenteerd. 

 

De Nota van Financiën bevat naast het verschaffen van inzicht in de cijfers over 

het jaar 2022, tevens een toekomstschets. Deze projectie naar de toekomst is 

direct te koppelen aan de presentatie van de meerjarenbegroting. De meerja-

renraming, zoals die wordt geregeld in de comptabiliteitsvoorschriften, betreft 

een periode van 3 jaar. De hieruit resulterende meerjarenbegroting over de ja-

ren 2023 tot en met 2025 gaat hand in hand met het meerjarig inzicht dat de 

Nota van Financiën verschaft.  

 

Deze Nota van Financiën stelt zich ten doel om de volgende drie resultaten te 

bereiken: 

1. De Begroting 2022 en de meerjarenbegroting van 2023 tot en met 2025 te 

voorzien van de correcte context. 

2. De Begroting 2022 en de meerjarenbegroting van 2023 tot en met 2025 te 

onderbouwen en hierdoor de inzichtelijkheid te vergroten. 

3. De begrotingen te voorzien van een structureel karakter, waarbij de pro-

jecties naar de toekomst een rol spelen. 

 

In de Nota van Financiën komen drie thema’s aan bod, waarnaar de nota is 

ingedeeld. In het eerste hoofdstuk wordt de financieel-economische inkadering 

behandeld, waarbij de volgende elementen aan de orde komen: 

a. De vigerende financiële normen die een houdbare schuldpositie onder-

steunen; 

b. Verduidelijking van de mondiale context van de Begroting 2022 en de 

meerjarenbegrotingen. De perspectieven ten aanzien van de wereldeco-

nomie worden belicht; 
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c. In het laatste onderdeel van het eerste hoofdstuk wordt aandacht be-

steed aan een aantal landen en economische blokken die van belang zijn 

voor de economie van Curaçao. 

 

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

weergegeven. Hierbij spelen de volgende elementen een rol: 

a. De belastingopbrengsten en sociale premies worden naar relevant middel 

gespecificeerd. 

b. Baten die niet verkregen worden aan de hand van belastingen of sociale 

premies, de zogenaamde overige opbrengsten (voorheen: de niet-belasting-

opbrengsten), worden waar relevant nader toegelicht. 

c. De lasten worden gespecificeerd naar categorie. 

 

In het derde hoofdstuk worden de lasten per hoofdstuk (ministerie) weergege-

ven. 

 

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

die hebben geleid tot de verschillende grafische overzichten. Deze bijlage fun-

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

de Nota van Financiën. 
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I. FINANCIEEL-ECONOMISCHE INKADERING 

 

Financiële normen  

De begrotingsnormen zijn verankerd in de Rijkswet financieel toezicht Curaçao 

en Sint Maarten (Rft). De wettelijke verankering van begrotingsnormen maakt 

het begrotingsbeleid transparant en bevordert het vertrouwen in de overheid. 

 

De financiële normen zijn: 

− een sluitende gewone dienst. Dat wil zeggen dat de gewone dienst in even-

wicht moet zijn dan wel dat de lopende ontvangsten en uitgaven (inclusief 

afschrijvingen en dergelijke) in evenwicht moeten zijn; 

− dat op de kapitaaldienst een tekort toelaatbaar is. Dit houdt in dat ter fi-

nanciering van kapitaaluitgaven geleend mag worden, mits dit past binnen 

de rentelastnorm én de gewone dienst in evenwicht blijft; 

− de rentelastnorm. De rentelastnorm houdt in dat de totale rentelasten in 

een dienstjaar niet meer mogen bedragen dan het bedrag dat overeenkomt 

met 5% van het gemiddelde van de in de drie voorafgaande jaren gereali-

seerde inkomsten. 

De jaren 2017 tot en met 2019, voorafgaand aan Covid-jaar 2020, kende de 

begroting van het Land tekorten, welke in 2019 heeft geleid tot een aanwijzing 

van de Rijksministerraad (RMR) waartegen Curaçao in beroep ging.  

Artikel 25 lid 1 van de Rft biedt de mogelijkheid om in bijzondere gevallen af te 

wijken van de begrotingsnormen. Curaçao heeft in 2019 voor het eerst gebruik 

gemaakt van deze mogelijkheid, wegens de effecten van de crisissituatie in Ve-

nezuela. In eerste instantie is de beroepsprocedure niet toegekend. Echter, na-

dat Curaçao vervolgens in beroep is gegaan tegen de aanwijzing, is deze inge-

trokken en aangepast.  

 

In 2020 heeft Curaçao, vanwege de Covid-pandemie, zich wederom beroept op 

artikel 25 van de Rft. Dit keer is het Curaçao wel toegestaan om van de begro-

tingsnormen zoals vastgesteld in de Rft af te wijken. De RMR besloot afwijking 

van de begrotingsnormen toe te staan tot maximaal de toe te kennen liquidi-

teitssteun. Ditzelfde is door de RMR van toepassing verklaard op begrotingsjaar 

2021 wegens de aanhoudende pandemie-effecten op de begroting. 
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Perspectieven voor de wereldeconomie 

Conform de meest recente verwachtingen van het Internationaal Monetair 

Fonds (IMF), rekening houdend met de huidige ontwikkelingen van de pande-

mie, bedraagt de groei van de wereldeconomie 6,0% in 2021 gevolgd door een 

groei van 4,9% in 2022. In 2019 bedroeg de groei 2,8%, terwijl de wereldeco-

nomie met -3,2% is gekrompen in 2020. Dit is gepresenteerd in Tabel 1. De 

projectie voor 2021 verandert van een krimp in 2020 naar een forse groei. 

 

Tabel 1. Economische groei 
 Realisatie  Projectie 

 2019 2020 2021 2022 

      
Wereld 2,8 -3,2 

 

 6,0 4,9 

      Industrielanden 1,6 -4,6  5,6 4,4 

  Verenigde Staten 2,2 -3,5  7,0 4,9 

  Europese Unie 1,8 -6,0  4,7 4,4 

    Eurozonegebied 1,3 -6,5  4,6 4,3 

    Nederland 1,7 -3,8  3,5 3,0 

  Japan 0,0 -4,7  2,8 3,0 

      
Opkomende economieën en ontwikkelingslanden  3,7 -2,1  6,3 5,2 

  Rusland 2,0 -3,0  4,4 3,1 

  China 6,0 2,3  8,1 5,7 

  India 4,0 -7,3  9,5 8,5 

  Mexico -0,2 -8,3  6,3 4,2 

  Brazilië 1,4 -4,1  5,3 1,9 

  Latijns America en Caribisch gebied 0,1 -7,0  5,8 3,2 

  Venezuela -35,0 -30,0  -10,0 -5,0 

 

 

 

 

     

Curaçao -3,4 -20,0 

 

 0,0 6,5 

Bron: World Economic Outlook, International Monetary Fund, April 2021 and July 2021. Voor 

wat betreft Curaçao: IMF Article IV, 16 juni 2021.   

 

Volgens het IMF is de forse economische krimp in 2020 een direct gevolg van 

de uitbraak van de COVID-19-pandemie en maatregelen/ontwikkelingen om 

verdere verspreiding te bedwingen. De verwachte economische groei op de mid-

dellange termijn verschilt per (ei)land en hangt af van verschillende factoren, 

zoals: 
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• de effectiviteit van vaccins tegen nieuwe varianten van Covid-19; 

• de effectiviteit van beleidsmaatregelen teneinde permanente economi-

sche schade te vermijden; 

• grondstofprijzen; 

• aanpassingsvermogen van verschillende economieën; 

• hoge mate van onzekerheid m.b.t. herstel van de economie; 

• interactie van bovengenoemde factoren. 

 

Naast de pandemie gerelateerde risico’s voor de economie, zijn er andere kwes-

ties die de wereldeconomie kunnen beïnvloeden, zoals: 

 

• de ontwikkeling op financiële markten en financiële voorwaarden; 

• onverwachte additionele positieve effecten van steunmaatregelen; 

• handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China op het gebied 

van handel, intellectueel eigendom en cyberbeveiliging; 

• nieuwe handelsbelemmeringen ter bescherming van de lokale werkge-

legenheid;  

• permanente verstoringen in de productie en levering van goederen en 

diensten; 

• toename sociale onrust; 

• calamiteiten gerelateerd aan klimaatverandering zoals o.a. orkanen, 

bosbranden en aardbevingen.  

 

 

De verwachtingen van het IMF in 2021 zijn vooral een weerspiegeling van de 

effecten van de begrotingssteun in verschillende landen en het vaccinatietraject 

in het tweede helft van 2021. Het IMF gaat in haar basisscenario berekeningen 

ervan uit dat monetairbeleid accommoderend zal blijven en pas geleidelijk aan-

gescherpt zal worden. 

De verwachting is dat de huidige crisis ‘kleinere littekens’ zal achterlaten ver-

geleken met de financiële crisis van 2008. Echter, de pandemie heeft vooral in 

toerisme afhankelijke landen en grondstofproducerede landen een grote impact 

gehad. Over het algemeen is de verwachting dat de mate van het economisch 

herstel per land sterk zal verschillen. Dit zal in hoge mate afhangen van de 
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ernst van de gezondheidscrisis, grensoverschrijdende spillover-effecten en de 

effectiviteit van beleidsondersteuningen.  
 

Het IMF verwacht in 2021 en 2022 dat de groei voor de industrielanden op 

respectievelijk 5,6% en 4,4% uitkomt. De verwachting is dat veel landen in deze 

groep van tijd tot tijd te maken zullen krijgen met regionale beperkingen (o.a. 

lockdowns) om nieuwe varianten van het virus te voorkomen, terwijl zij hun 

bevolkingen verder laten vaccineren.   

De verschillen in economisch herstel zal zich ook binnen de verschillende groe-

pen manifesteren. De Verenigde Staten en Japan zullen naar verwachting in 

2021 weer het niveau van eind 2019 behalen, terwijl de Euro zone en het Ver-

enigd Koninkrijk dit niveau pas in 2022 zullen bereiken.   

Het vooruitzicht voor de economie van ontwikkelingslanden laat eveneens een 

economisch herstel zien in 2021 (6,3%). Ook hier zijn er grote verschillen te 

zien. Zo zal de economie van China en India groeien met respectievelijk 8,1% 

en 9,5%, terwijl de verwachtingen voor Latijns America en het Caribisch gebied 

op 5,8% uitkomt. Voor Curaçao verwacht het IMF een groei van 6,5% in 2022. 

De geprojecteerde groei in 2022 voor zowel industrielanden (4,4%) als ontwik-

kelingslanden (5,2%) is aan grote onzekerheid onderhevig. Zoals vermeld zal 

het herstel sterk afhangen van de hierboven opgesomde factoren, land speci-

fieke factoren en vooral de interacties hiertussen.    

 

Inflatie 

De fluctuaties in de voedsel- en olieprijzen beïnvloeden sterk de inflatie. In Gra-

fiek 1 is de ontwikkeling van de olieprijs grafisch afgebeeld. 
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Grafiek 1. West Texas Intermediate Spot Prijs 
 

 
Bron: Energy Information Administration/Dow Jones & Company 

 

De West Texas Intermediate Spot Prijs laat over de jaren een dalende trend 

zien. In april 2020 bereikte de olieprijs zelfs een dieptepunt, met voor het eerst 

een negatieve dagprijs per vat. Dit had vooral te maken met de fors verminderde 

vraag naar olie en beperkte opslagcapaciteit. 

Sinds de tweede helft van het jaar 2020 tot en met mei 2021 laat de olieprijs 

weer een stijgende trend zien. De prijs van de Brent, maatgevend voor onder 

meer olie uit Europa en het Midden-Oosten, geeft ongeveer hetzelfde beeld1 

weer.  

De verwachte toekomstige ontwikkeling van de olieprijs is dat deze verder zal 

stijgen. Het IMF verwacht een stijging van bijna 60% in 2021 vergeleken met 

2020. Dit wordt deels veroorzaakt door aanbodbeperkingen van olieproduce-

rende landen (OPEC+) en het aantrekken van de vraag naar olie door de ver-

wachte versoepeling van de Corona-pandemie inperkingsmaartegelen.    

 

De stijgende olieprijzen oefenen een opwaartse druk uit op consumentenprijzen 

en inflatie. De totale inflatie kan volatiel worden in 2021, echter deze volatiliteit 

                                                 
1 Hoewel de prijs van Brent dezelfde trend volgt had deze in april 2020 geen negatieve waarde. De reden 
hiervoor is het verschil in opslagcapaciteit.  
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is naar verwachting van korte duur. Volgens de basisprojecties van het IMF, 

zal de inflatie terugkeren naar het lange termijn gemiddelde.   

 

De inflatieverwachtingen van het Internationaal Monetaire Fonds zijn gepre-

senteerd in Tabel 2.  

 

Tabel 2. Inflatie (CPI) 
       Realisatie  Projectie 

  2019  2020        2021         2022 

      Wereld      

      

Industrielanden 1,4 0,7  2,4 2,1 

  Verenigde Staten 1,8 1,2  2,3 2,4 

        

  Eurozone 1,2 0,3  1,4 1,2 

   Nederland 2,7 1,1  1,4 1,5 

  Japan            0,5 0,0  0,1 0,7 

      
Opkomende economieën en ont-

wikkelingslanden  

5,1 5,1  5,4 4,7 

  Rusland 4,5 3,4  4,5 3,4 

  China 2,9 2,4  1,2             1,9 

  India 4,8 6,2  4,9 4,1 

  Mexico 3,6 3,4  3,5 3,1 

  Brazilië 3,7 3,2  4,6 4,0 

  Venezuela      19.906  2.355      5.500 5.500 

 

        Curaçao 2,6 2,2  2,8 3,3 

Bron: World Economic Outlook, International Monetary Fund, April 2021 and July 2021 (en voor 

wat betreft Curaçao: IMF Article IV 16 juni 2021.  

 

 

Economische blokken en Curaçao  

De Covid-pandemie heeft wereldwijd voor een grote negatieve impact gezorgd, 

zoals sterke vraaguitval, productieverstoringen en hoge werkloosheid. Echter, 

voor eilanden zoals Curaçao en andere Caribische eilanden die sterk afhanke-

lijk zijn van inkomsten uit toerisme, heeft dit nog grotere repercussies. Inmid-

dels zijn een groot aantal vooral ontwikkelde landen in een vergevorderd sta-

dium van vaccineren, anderen zijn pas geleidelijk gestart, mede afhankelijk van 

het kunnen beschikken over de schaarse vaccins. Curaçao behoort tot de groep 

landen met de meeste gevaccineerden per hoofd van de bevolking. Hierdoor kon 

de regering de verschillende Covid-maatregelen versoepelen en kon Curaçao 
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ook de grenzen met het buitenland openen. De hoge vaccinatiegraad en het feit 

dat het aantal besmettingen gering is, maakt dat Curaçao tot de lage categorie 

risicogebieden wordt gerekend en dat de stroom toeristen naar het eiland hal-

verwege 2021 weer aan het toenemen is.  Daarnaast hangt het lokaal econo-

misch herstel sterk af van het herstel en de vaccinatiegraad van landen waar 

het merendeel van de toeristen afkomstig zijn, zoals Nederland en de Verenigde 

Staten. 

 

In het volgende onderdeel wordt aandacht besteed aan de economisch relevante 

geografische blokken en Curaçao en het herstel van de huidige situatie na de 

COVID-19-pandemie. 

 

Verenigde Staten (VS) 

In het jaar 2019 en 2020 kende de Amerikaanse economie een groei van res-

pectievelijk 2,2% en -3,5%. De VS maken deel uit van landen die een wijdver-

spreiding van het virus hebben gekend, met meer dan 600.000 doden als gevolg 

van COVID-19. Het nemen van drastische maatregelen, welke grote consequen-

ties had voor de economie, was onvermijdelijk.  

Het IMF hanteert voor het jaar 2021 een groeicijfer van 7,0%. Naar verwachting 

zal de VS in 2021 het economische groeiniveau van vóór de pandemie overtref-

fen. De werkgelegenheid neemt weer geleidelijk toe, met het grootste aantal 

nieuwe banen in juni 2021, sinds augustus 2020.  Het stimuleringspakket ad 

US$ 1.900 miljard van de Amerikaanse president Biden zal naar verwachting 

een sterke impuls geven aan de Amerikaanse economie met positieve spill-over 

effecten voor de belangrijkste handelspartners.  

Volgens de Federal Reserves zal de Amerikaanse economie sterk afhangen van 

het verdere verloop van het virus.  

Het IMF verwacht dat de economische groei in 2022 matigt naar 4,9%.  

 

Het begrotingstekort zal volgens The Congressional Budget Office-raming 

(CBO), de rekenkamer van het Amerikaanse Congres, in 2021 boven de US$ 

3.000 miljard uitkomen. Dit is circa US$ 130 miljard minder dan in 2020, maar 

nog steeds drie keer zoveel als in 2019.  
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Nederland 

De groei van de Nederlandse economie is in 2020 (-3,8%) ten opzichte van 2019 

(1,7%) afgezwakt als gevolg van de pandemie. Dit conform de cijfers van het 

IMF. De groeiverwachtingen van het IMF voor de jaren 2021 (3,5%) en 2022 

(3,0%) volgen dezelfde richting als de juniramingen van het Centraal Planbu-

reau (CPB). Volgens het CPB ligt de economische groei in 2021 op 3,2% en in 

2022 op 3,3%. De verwachtingen van het CPB zijn gebaseerd op de veronder-

stelling dat het vaccinatietraject volgens planning verloopt, welke positieve ef-

fecten zal hebben op het consumenten- en producentenvertrouwen.  

 

De Covid-19 gezondheidscrisis heeft ook de Nederlandse economie hard ge-

raakt. Naast een gezondheidscrisis zorgt de pandemie ook voor terugval aan de 

vraagzijde (door ‘social distancing’, uitstel van consumptie en investeringen) en 

aan de aanbodzijde (onder andere productieverstoringen) van de economie. 

In Nederland hebben de loonsubsidies (NOW) en de vaste lastenvergoeding er-

voor gezorgd dat een groter negatief effect op de arbeidsmarkt voorkomen kon 

worden. Deze steunmaatregelen worden tot en met het derde kwartaal van 

2021 verlengd met de verwachting dat het beroep hierop minder zal zijn dan 

eerder dit jaar.  

De coronapandemie blijft ook in 2021 een sterke invloed uitoefenen op de over-

heidsbegroting door de verhoogde uitgaven als gevolg van steunmaatregelen en 

de verhoogde negatieve druk op belastingontvangsten als gevolg van de oplo-

pende werkloosheid. 

Volgens de juni raming 2021 van het Centraal Planbureau (CPB) zal het over-

heidstekort in 2021 oplopen tot 5,9% van het bruto binnenlands product (bbp), 

ten opzichte van 4,3% van het bbp in 2020. Door de beëindiging van de steun-

maatregelen zal het tekort in 2022 dalen tot 1,5% van het bbp. In 2022 zal de 

overheidsschuld iets dalen naar 56,3% van het bbp (ten opzichte van 58,0% in 

2021).  

De werkloosheid wordt door het CPB geschat op 4,1% in 2022 ten opzichte van 

3,6% in 2021.  

 

Opkomende economieën, regio en Venezuela 

Ook voor de opkomende economieën in de regio en Venezuela zijn de effecten 

van de pandemie evident. In 2020 bedroeg de gemiddelde economische krimp 

voor opkomende economieën en ontwikkelingslanden 2,1%, voor 2021 wordt 
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een groei verwacht van 6,3%. Binnen deze groep opkomende economieën be-

vinden zich ook de Aziatische landen (onder andere China en India). Het IMF 

verwacht aanzienlijke verschillen tussen China en andere landen in deze groep. 

Tevens is de verwachting dat opkomende economieën en ontwikkelingslanden 

in 2021 en 2022 vaker te maken zullen hebben met inperkingsmaatregelen 

(bijvoorbeeld lockdowns) dan industrielanden, welke de kans op permanente 

economische schade door de pandemie doet toenemen.  

 

Binnen het Latijns-Amerikaans Caribisch blok was er in 2019 vrijwel geen eco-

nomische groei (0,1%). In 2020 kantelt deze 0-groei naar een krimp van 7,0%. 

Voor 2021 wordt een economische groei verwacht van gemiddeld 5,8%.  Echter, 

grote economieën zoals Brazilië en Colombia voeren nog een strijd om de ver-

spreiding van het virus te beheersen en toerisme afhankelijke Caribische eilan-

den spannen zich in om, na de lockdowns, geleidelijk de economische activiteit 

te herstarten. De groeiverwachting voor 2022 voor Latijns-Amerika en het Ca-

ribisch gebied bedraagt gemiddeld 3,2%. 

Het projecteren van economische vooruitzichten voor Venezuela wordt bemoei-

lijkt door gebrek aan besprekingen met de Venezolaanse regering. Venezuela 

kampt al jaren met grote sociaaleconomische uitdagingen. Deze worden verer-

gerd door de huidige pandemie. Bovendien heeft het land te maken met econo-

mische sancties van de Verenigde Staten. De economische groei voor 2021 en 

2022 wordt geschat op -10% en -5% respectievelijk.  

 

Curaçao  

Curaçao heeft een open economie. De economie van Curaçao ondervindt dan 

ook de gevolgen van de staat waarin de wereldeconomie verkeert.  

Curaçao heeft, zoals verschillende landen wereldwijd, een grote schok te ver-

werken gehad van de coronapandemie. Volgens de recente berekening van het 

IMF zal Curaçao in 2021 een groei van 0,0% realiseren en is de verwachting 

dat de inflatie op Curaçao op 2,8% zal uitkomen. Volgens het IMF zal de werk-

loosheid stijgen tot 24,3%. Deze cijfers zijn vergelijkbaar met die van de Cen-

trale Bank van Curaçao en Sint-Maarten (CBCS). De CBCS heeft berekend dat 

economische groei, na de effecten van COVID-19-pandemie, in 2021 circa 0,1% 

zal bedragen en in 2022 6,2%.  De inflatie voor deze jaren wordt geraamd op 

respectievelijk 2,9% en 2,5%.  
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Zoals hierboven beschreven bevindt Curaçao zich in de herstelfase van de CO-

VID-19-crisis. Voorafgaand aan de Covid-pandemie kende de Curaçaose eco-

nomie jaren van aanhoudende krimp. De Covid-pandemie had in 2020 en 2021 

een verwoestend effect op de van toerisme afhankelijke lokale economie. Het 

effect in 2020 bedraagt volgens het IMF circa 20% krimp en zal in 2021 op dat 

niveau blijven, terwijl voor 2022 een economische groeistijging van 6,5% wordt 

geraamd. 

Hierna wordt ingegaan op de vier sectoren van het Fiscal Framework zoals ook 

door het IMF gehanteerd, te weten de reële sector, de overheidssector, de inter-

nationale sector en de monetaire sector. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met 

een paragraaf over risico’s. 

 

Reële sector 

Recente ontwikkelingen post COVID-19-pandemie 

Het beeld voor 2022 en verdere jaren is overwegend positief. De economie groeit 

in 2022 met 6,5% en blijft in de daaropvolgende jaren groeien, echter minder 

sterk. De werkloosheid daalt vanaf 2022 en zal in 2023 het pre-Covid-niveau 

bereiken. De hoge werkeloosheidsgraad in combinatie met de hoge inflatie heeft 

gezorgd voor achteruitgang van de lokale koopkracht leidende tot meer ar-

moede. Echter, dankzij de steun vanuit Nederland via diverse hulporganisaties 

en de lokale overheid, die huishoudens tegemoet kwam met voedselpakketten 

zijn de huishoudens toch voorzien in hun levensonderhoud. 

Het bbp-niveau komt, conform het IMF, in 2024/2025 weer terug op het niveau 

van vóór de coronacrisis. Derhalve wordt uitgegaan van een herstelperiode van 

de economische schade van de coronapandemie van vier tot vijf jaar.  

 

Tabel 3. Ontwikkelingen met COVID-19 (IMF) 
Indicator 2019 2020* 2021 2022 2023 2024 2025 

Reële ec. groei (%) -3.4 -20.0  0.0 6.5 5.0 3.5 2.0 

Inflatie (%) 2.6 2.2 2.8 3.3 2.3 2.2 2.1 

Werkeloosheid (%) 17.4 19.1  24.3 21.0 17.6 13.9 11.9 

Begrotingstekort % bbp  -0.5 -17.0 -14.3 -5.7 -2.4  0.1 1.1 

Betalingsbalans % bbp -17.4 -26.7 -31.3 -26.5 -22.5 -18.3 -14.6 

Schuldquote % bbp 55.9  89.1 103.2 100.2 96.4 91.8 88.0 

Bron: IMF Article IV Consultatie, 16 juni 2021.  
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Van oudsher is bekend dat de starre arbeidsmarkt en het ongunstige onderne-

mersklimaat structurele belemmeringen vormen voor economische groei. Ook 

is bekend dat het socialezekerheidsstelsel onvoldoende prikkels bevat om ar-

beidsdeelname te stimuleren, noch de zekerheden om sociale problemen te be-

heersen. Teneinde de lokale economie te stimuleren en het herstelpad verder 

te versnellen is in het landspakket (zie verderop) een aantal economische her-

vormingen opgenomen. De maatregelen met betrekking tot de economische 

hervormingen hebben tot doel: 1) het realiseren van een weerbare, dynamische 

en veerkrachtige economie, en 2) het realiseren van een robuust en betaalbaar 

sociaal zekerheidsstelsel, dat de prikkels op de juiste plek legt. 

 

Overheidssector 

Pre-Covid 

De Covid-19 pandemie heeft ook voor wat betreft de overheidsfinanciën gezorgd 

voor een verwoestende slag. De belastinginkomsten zijn in 2020 met 20% afge-

nomen terwijl de uitgaven flink stegen in 2021 leidend tot voortduring van de 

in 2020 ontstane liquiditeitscrisis. Voorafgaand aan de pandemie was reeds 

sprake van een begrotingstekort, door de Covid-impact is dit tekort substanti-

eel hoger geworden (zie onderstaand overzicht). De ‘Staff Visit Report’ van het 

IMF van januari 2021 ging uit van de volgende schattingen.  

 

Tabel 4 macro-economische indicatoren 2017-2020. 
 2017 2018* 2019* 2020** 

Real GDP% -1.7 -2.2 -3.4 -20 

CPI (12 month average) 1.6 2.6 2.6 2.2 

Unemployment % 14.1 13.4 17.4 22.9 

Overall Balance% -3.5 -2.4 -1.8 -17.4 

Budget balance (in millions NAf)*** -117 -59 -45 -705 

Central Government debt % 54.5 54.6 54.7 84.9 

Source: IMF Staff Visit Report, January 2021. 

*Estimates 

**Projection 

***Financiële Management Rapportage, Maart 2021 
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Covid-jaar 2021 

In eerste instantie was de verwachting dat de economie in 2021 zou gaan aan-

trekken (het IMF voorspelde in eerste instantie een groei van 7%, later is dit 

bijgesteld naar circa 2,5 tot 3 % en recentelijk naar 0%). Verwacht werd dat het 

toerisme en de raffinaderij de economie zouden aandrijven. Deze groei zou zich 

vertalen in een toename van de belastinginkomsten. Echter, dit is anders uit-

gepakt, aangezien Curaçao in maart 2021 te maken kreeg met een nieuwe uit-

braak van Covid-gevallen als gevolg van de meer besmettelijke Britse variant 

van de Covid. Dit heeft wederom geleid tot een periode van ruim anderhalve 

maand lockdown met substantiële repercussies voor de reeds door de 2020-

lockdown verzwakte lokale economie. Naar verwachting zullen de belastingin-

komsten 2021 op hetzelfde niveau blijven van 2020, indien geabstraheerd 

wordt van beleidsaanpassingen. Dit terwijl de Covid-gerelateerde uitgaven in 

2021 (wegens de uitbraak van de besmettelijker Britse variant) flink hoger lig-

gen vergeleken met 2020.  Dit zorgt ervoor dat de in 2020 ontstane liquiditeits-

behoefte verder aanhoudt in 2021.  

Wat betreft de overheidsfinanciën van Curaçao was het oorspronkelijk beeld in 

de begroting van 2021 dat het begrotingstekort zou afnemen vergeleken met 

2020 als gevolg van weer oplopende belastinginkomsten en de diverse maatre-

gelen die met Nederland is overeengekomen in het groeiakkoord, welke vervol-

gens zijn overgenomen in het Landspakket. Echter, naar verwachting zal het 

begrotingstekort ook in 2021 min of meer op het niveau van 2020 liggen.   

 

Op 19 maart 2021 werden verkiezingen gehouden op het eiland. Drie maanden 

later op 14 juni 2021 is de nieuwe kabinet Pisas II ingezworen. De nieuwe re-

gering heeft een Akuerdo di Gobernashon 2021- 2025 opgesteld gedateerd 30 

april 2021. De regering is doordrongen van de urgentie van de huidige financi-

eel- en sociaaleconomische situatie en zet zich volledig in met alle middelen, 

mankracht, kennis en expertise om te komen tot een duurzame stabiele ge-

zonde situatie op alle fronten. De combinatie van te nemen maatregelen en het 

landspakket bieden volgens de regering een gebalanceerde mix hiertoe.  

 

De focusgebieden van het nieuwe regeerakkoord betreffen een hoog welzijnsni-

veau, een hoog welvaartsniveau, sociale cohesie, efficiënt en effectief democra-

tisch bestuur welke dichter bij het volk opereert, conditie scheppend voor het 



Nota van Financiën -16 

optimaal functioneren van de burgers van het eiland op diverse vlakken, o.a. 

fysiek, mentaal, spiritueel en cultureel.  

De regering Pisas II streeft na een sluitende begroting, waarbij de inkomsten 

verhoogd en de uitgaven verlaagd moeten worden. Teneinde de inkomsten te 

verhogen zijn er voornemens om de Omzetbelasting te simplificeren waarbij 

voor het overgrote deel slechts 1 tarief van 7% wordt gehanteerd, en slechts bij 

invoer een hoger percentage van 9% wordt toegepast. Voorts is het de bedoeling 

dat via gebruik van relevante software de door de klant betaalde omzetbelasting 

reeds bij betaling via een bankpasje direct naar de Ontvanger wordt doorge-

sluisd. Hierdoor wordt het mogelijk gemaakt dat het Land veel sneller over de 

omzetbelastinginkomsten kan beschikken. De regering is met voortvarendheid 

bezig met de introductie van de kansspelbelasting en de indexering van de niet-

belasting inkomsten. 

 

Ook dient de dienstverlening van de belastingorganisatie aan het publiek te 

worden verbeterd. 

In 2021 is een richtlijn uitgevaardigd om de invordering van achterstallige be-

lastingschulden versneld te innen. Door een korting (volgens een gliding scale) 

te verstrekken aan de belastingplichtigen met openstaande achterstallige 

schulden wordt afhankelijk van het bedrag dat de belastingplichtige betaalt, 

een deel van zijn schuld kwijtgescholden. Naar verwachting zal dit additionele 

liquiditeiten opleveren voor ’s Landskas. 

Voorts zijn er voornemens om een lotto te introduceren die middelen dient te 

genereren voor sport en cultuur.  

Ook zijn er plannen om met een ministeriële regeling (noodwet) te komen, welke 

het mogelijk maakt dat overliquide overheidsentiteiten zullen bijdragen aan de 

overheidskas. 

De focus van de minister van Financiën voor de korte termijn betreft de vol-

gende prioriteiten: 

1. Het hervormen van het belastingstelsel, waaronder specifiek de OB-be-

lasting; 

2. Het hervormen van de Belastingorganisatie; 

3. Het oplossen van de schuldproblematiek van het Curaçao Medical Cen-

ter (CMC). 
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Ontwikkelingen overheidssector 

Zoals ook in 2020 het geval was, heeft de regering ook in 2021 het waarborgen 

van de volksgezondheid vooropgesteld en getracht om de impact van de Covid-

pandemie op de gemeenschap zoveel mogelijk te verzachten. De Britse variant 

Covid-uitbraak in 2021 heeft door de hoge graad van besmetting een veel gro-

tere impact gehad op de zorg en meer besmettingen met hoge druk op de lokale 

ziekenhuiscapaciteit. Nederland heeft zorggedragen voor medisch materiaal en 

personeel. Mede gelet op de beperkte lokale ziekenhuiscapaciteit is de regering 

in 2021 vrij snel overgegaan tot het massaal vaccineren van de bevolking. In-

tussen is ongeveer 70% van de bevolking gevaccineerd. En is de situatie voor-

lopig gestabiliseerd.  

 

De Covid-pandemie heeft duidelijk gemaakt dat de economie van Curaçao niet 

veerkrachtig genoeg is om een calamiteit van deze omvang op te vangen. Er zal 

gewerkt worden aan het veerkrachtiger maken van de economie en de over-

heidsfinanciën. In 2019 zijn diverse acties opgenomen in het Groeiakkoord ten-

einde te komen tot een meer structureel gebalanceerde overheidsfinanciën. Het 

is duidelijk geworden dat ingrijpende hervormingen vereist zijn om de over-

heidsfinanciën meer in evenwicht te krijgen en de economie te stimuleren.  

 

 

Landspakket / Caribisch Orgaan Hervorming voor Ontwikkeling (COHO). 

In 2020 hebben Curaçao en Nederland de onderlinge regeling voor de uitvoe-

ring van het landspakket ondertekend. Deze onderlinge regeling behelst een 

breed pakket aan hervormingen en investeringen die moeten bijdragen aan de 

weerbaarheid en veerkracht van de economie en samenleving.  

De prioriteitsgebieden in het landspakket betreffen: a. het financieel beheer, b. 

de kosten effectiviteit publieke sector, c. de belastingen, d. de financiële sector, 

e. de economische hervormingen, f. de zorg, g. het onderwijs en h. het verster-

ken van de rechtsstaat. 

Deze prioriteitsgebieden zijn uitgewerkt in de uitvoeringsagenda. De uitvoe-

ringsagenda is niet vrijblijvend. Zowel Curaçao als Nederland hebben zich er-

aan gecommitteerd om de stappen te zetten die worden afgesproken. Hierop zal 

ook worden gemonitord. 

Op grond van artikel 38 lid 2 van het Statuut worden de landen Aruba, Curaçao 

en Sint-Maarten gevraagd om in te stemmen met een entiteit die toezicht gaat 
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houden op de uitvoering van de onderlinge regelingen. Het toezichtsorgaan 

heeft onder andere als taak de ondersteuning van en het toezicht houden op 

de ontwikkeling en uitvoering van projecten en maatregelen door overheidsor-

ganen en overheidsbedrijven van de landen. Deze projecten en maatregelen 

worden op hoofdlijnen uitgewerkt in landspakketten. 

In eerste instantie werd gesproken over een Caribisch Hervormingsentiteit 

(CHE), en later is dit veranderd in een Caribisch Orgaan Hervorming voor Ont-

wikkeling (COHO). Conform de huidige plannen krijgt de entiteit de rechtsvorm 

van een Nederlandse rechtspersoonlijkheid.  

Het Kabinet Pisas II zal het IMF benaderen om het landspakket meerjarig door 

te rekenen teneinde een beeld te krijgen van de effecten van de diverse lands-

pakket hervormingen en investeringen op de Curaçaose economie en de over-

heidsfinanciën. Indien deze doorrekening kan worden opgeleverd, kan de rege-

ring op maat gesneden beleid maken om de effecten waar nodig te verzachten.  

 

Liquiditeitssteun 

In april 2020 heeft de Curaçaose regering de Rijksministerraad voor het eerst 

benaderd met het verzoek om liquiditeitssteun, aangezien de liquiditeitsprog-

nose aangaf dat door de inkomstenderving als gevolg van de lockdown en gren-

zensluiting, het land op korte termijn niet aan haar verplichtingen zou kunnen 

voldoen. De Rijksministerraad kwam de regering tegemoet en heeft sindsdien 

diverse tranches liquiditeitssteun verstrekt. 

In onderstaand overzicht zijn de door de RMR verstrekte liquiditeitssteun weer-

gegeven: 

 
Periode Liquiditeitstranche Bedrag in miljoe-

nen NAf 

Herfinanciering verlo-

pen lening/ andere le-

ningen 

Half maart t/m half mei 

2020 

1ste tranche  114 en 63  

Half mei t/m eind juni 

2020 

2de tranche 141,7 en 63  

1 juli t/m eind september 

en periode oktober t/m 

eind december 2020 

3de tranche 105 en 181 82 mln bullet lening  

 

 

Totaal 2020  667.5  

1ste kwartaal 2021 4de tranche 0 Lening 170 miljoen 

t.b.v. Girobank 

2de kwartaal 2021 5de tranche 0  
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Periode Liquiditeitstranche Bedrag in miljoe-

nen NAf 

Herfinanciering verlo-

pen lening/ andere le-

ningen 

3de kwartaal 2021 6de tranche 168 in 2 sub-

tranches: Naf 75,5 

en 92,5 

 

4de kwartaal 2021 7de tranche onbekend  

Totaal 2021    

 

De eerste door Nederland verstrekte liquiditeitssteun (lening)geschiedde zonder 

voorwaarden.  

Echter vanaf de tweede liquiditeitssteun zijn zowel generieke als specifieke 

voorwaarden gesteld. Deze voorwaarden hebben een dwingend karakter voor 

het ontvangen van de betreffende tweede tranche en vervolgtranches van de 

steun.  

Verder wordt voor de derde tranche liquiditeitssteun vastgehouden aan de-

zelfde uitgangspunten als bij de eerste en tweede tranche. 

De regering heeft voor de tranches 4 en 5 geen liquiditeitssteun aangevraagd 

omdat de voorgaande tranches gecombineerd met de belastinginkomsten over 

de eerste helft van 2021 voldoende bleken om aan de verplichtingen te voldoen. 

Echter, vanaf ultimo juni 2021 ontstond wederom een liquiditeitsbehoefte lei-

dende tot de aanvraag van de zesde tranche liquiditeitssteun. 

Echter, om in aanmerking te komen voor deze zesde tranche liquiditeitssteun 

dient de regering te voldoen aan de onderstaande voorwaarden, welke veelal 

deels onderdeel uitmaken van de voorwaarden eerdere tranches. De volgende 

relevante passages hieromtrent zijn gehaald uit de brief van 18 juni 2021 van 

de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken aan de Rijksministerraad, ken-

merk 2021-0003134122021-0000315866: 

Deze liquiditeitssteun op te delen in deeltranches van respectievelijk ANG 75,5 

miljoen en ANG 92,5 miljoen, die worden verstrekt indien tijdig wordt voldaan 

aan de hierna te benoemen voorwaarden en de Staatssecretaris van Binnen-

landse Zaken en Koninkrijksrelaties te machtigen om in overleg met de Minister-

president en de Minister van Financiën te beoordelen of hieraan is voldaan. 

De liquiditeitssteun wordt verstrekt in de vorm van kortlopende bulletleningen en 

overgemaakt in de valuta US Dollars met dezelfde einddatum (10 april 2022) als 

de leningen betreffende de andere tranches liquiditeitssteun. 

 

Voor de eerste deeltranche Curaçao op te dragen om vóór 1 juli 2021: 
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a.  De afspraken zoals op 30 oktober 2020 in de RMR zijn gemaakt en op 2 

november in een onderlinge regeling tussen Nederland en Curaçao zijn 

vastgelegd te laten herbevestigen door de Raad van Ministers en de Sta-

ten; 

b.  De landsverordeningen die zien op de verlaging van 25 procent op het 

totale pakket arbeidsvoorwaarden van Statenleden en van Ministers vast 

te stellen in de Staten; 

c.  De adviesrapporten van IMF en CARTAC ten aanzien van de nieuwe be-

lastingdienst en de hervorming van het belastingstelsel te delen met Ne-

derland. En geen onomkeerbare stappen te zetten in de aanpassing van 

het fiscale stelsel en de modernisering van de Belastingdienst zolang de 

gezamenlijke plannen van aanpak ten aanzien van de hervorming van het 

fiscale stelsel en de modernisering van de Belastingdienst niet zijn vast-

gesteld (zie ook onder 2.4.b). 

d.  Actief bij te dragen aan de totstandkoming van het nader rapport bij het 

wetsvoorstel Rijkswet Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling 

zodat hierover besluitvorming kan plaatsvinden in de RMR van 3 septem-

ber 2021. 

e.  Conform het Cft-advies Curaçao: 

• Aan het Cft alsnog te rapporteren over de controle op de omzetderving 

in het kader van de verstrekte loonsubsidie voor de periode van juli tot en 

met december 2020. 

• Aan het Cft alsnog cijfermatig inzichtelijk te maken of aan de voor-

waarde van de 12,5 procent korting op de arbeidsvoorwaarden van het 

personeel van de overheidsgelieerde entiteiten is voldaan. 

• Aan het Cft alsnog een schuldoverzicht te verstrekken dat een volledig 

beeld van de schuldpositie van het land geeft inclusief de daaraan gekop-

pelde aflossings- en rentebetalingsverplichtingen voor de gehele looptijd 

van de leningen met de onderliggende leenovereenkomsten. 

 

Voor de tweede deeltranche Curaçao op te dragen om vóór 1 augustus 2021: 

a.  Te besluiten in de Raad van Ministers over maatregelen waardoor het 

schommelfonds bij de SVB gedurende de jaren 2022 en 2023 in evenwicht 

zal zijn zonder de landsbijdrage te verhogen. Deze maatregelen worden 

in 2021 voortvarend uitgewerkt en zo nodig in weten regelgeving verwerkt 

en tijdig ter besluitvorming aan de daarvoor bestemde gremia voorgelegd. 
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Over de voortgang wordt maandelijks schriftelijk gerapporteerd aan de 

Raad van Ministers en de Tijdelijke Werk Organisatie (TWO). De voortgang 

is voorwaardelijk om in aanmerking te kunnen komen voor volgende tran-

ches liquiditeitssteun. 

b.  De uitvoeringsagenda voor de periode 15 augustus – 30 september 2021 

vast te stellen. Hiermee worden ook alle eerder gemaakt afspraken en 

vastgestelde plannen van aanpak bekrachtigd, tenzij anders overeenge-

komen. In deze uitvoeringsagenda zullen in ieder geval de onderstaande 

afspraken opgenomen worden: 

• De Raad van Ministers besluit uiterlijk 15 september 2021 over maatre-

gelen om de verliezen bij het ziekenhuis CMC te minimaliseren. Uiterlijk 

15 juli 2021 wordt voor het eerst gerapporteerd aan de Raad van Minis-

ters en de TWO over de voorbereidingen om te komen tot genoemde be-

sluitvorming per uiterlijk 15 september 2021. Vervolgens wordt maande-

lijks schriftelijk gerapporteerd aan de Raad van Ministers en de TWO over 

de voortgang. 

• Het plan van aanpak voor de nieuwe belastingdienst wordt uiterlijk 15 

september 2021 geaccordeerd door de Raad van Ministers. Dit plan is 

gezamenlijk met Nederland voorbereid, dan wel onderschreven door Ne-

derland, omvat een concreet tijdspad en het adviesrapport van CARTAC 

wordt gevolgd, tenzij anders overeengekomen. 

• Het plan van aanpak voor hervorming van het fiscale stelsel wordt voor 

15 september 2021 geaccordeerd door de Raad van Ministers. Dit plan is 

gezamenlijk met Nederland voorbereid, dan wel onderschreven door Ne-

derland, omvat een concreet tijdspad en het adviesrapport van IMF (2019) 

wordt gevolgd, tenzij anders overeengekomen. 

Om in aanmerking te komen voor een zevende tranche liquiditeitssteun, zal Cu-

raçao – naast de punten onder 2.1-2.4 en de afspraken uit de uitvoeringsagenda 

– in ieder geval moeten voldoen aan de volgende voorwaarde: 

a. Curaçao draagt actief bij aan de totstandkoming van het nader rapport bij het 

voorstel van Rijkswet Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling zodat 

hierover besluitvorming kan plaatsvinden in de RMR van 3 september 2021. 
Bron: brief van 18 juni 2021 van de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken aan de Rijksmi-

nisterraad, kenmerk 2021-0003134122021-0000315866. 
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Eveneens besloot de Rijksministerraad tot de omzetting van de per 15 oktober 

2020 verlopen bullet lening van NAf 82 mln. in een onderhandse lineaire lening 

met een duur van 15 jaar (te beginnen op 15 oktober 2020), tegen nul rente-

percentage, waarbij de eerste drie jaar vrij van aflossing zijn. 

 

In het kader van het oplossen van de Giroproblematiek heeft de regering een 

lening aangevraagd in Nederland. Nederland heeft een lening van NAf 170 mil-

joen, renteloos, beschikbaar gesteld. Hiermee kunnen de deposanten van de 

Girobank grotendeels worden afgewikkeld.  Deze fondsen zijn doorgeleend aan 

een speciaal hiervoor opgerichte entiteit, GI-RO Settlement Holding B.V. (GSH), 

een 100% deelneming van Land Curaçao, die enerzijds een groot deel van de 

deposanten heeft afgewikkeld (tot een maximumbedrag van NAf 1.2 miljoen per 

deposant), en anderzijds belast is met de afwikkeling, c.q. inning van de lenin-

genportefeuille van de Girobank. De daaruit voortvloeiende middelen zullen 

door GSH eerstens aangewend worden om de lening van NAf 170 miljoen aan 

het Land terug te betalen. Het Land zal deze fondsen aanwenden voor de aflos-

sing van de speciaal hiervoor ontvangen lening van Nederland; de maximale 

aflossingstermijn is 15 jaren. Het resterende deel van de opbrengsten uit de 

activiteiten van GSH zal aangewend worden om de restant schuld van de de-

posanten te voldoen, voor zover de fondsen hiertoe reiken. Dit onderdeel vormt 

geen risico voor de Begroting van het Land.  

 

Voor de aflossing van de vordering van CBCS van NAf 267 miljoen, welk is 

overgenomen van de Girobank, zullen fondsen worden aangewend die worden 

verkregen uit een verhoging van de licence-fee van CBCS (van 1.0 naar 1.5%); 

de aanpassing in de wetgeving hiervoor moet nog afgerond worden in zowel 

Curaçao als Sint Maarten. Er moet binnen een periode van drie jaren na datum 

overeenkomst – 30 december 2020 - (met mogelijke verlenging tot vijf jaren) 

aangevangen worden met de aflossingen aan CBCS.  

  

In het laatste artikel IV-consultatieronde rapport (juni 2021) van IMF bena-

drukt het IMF het belang van een overeenkomst tussen Nederland en Curaçao 

teneinde essentiële steun te ontsluiten voor 2021 en verdere jaren. Hiermee 

kan worden voorzien in het continueren van Alivio-maatregelen ter ondersteu-

ning van de lokale economie. Volgens het IMF kunnen vroegtijdige bezuinigin-

gen het economisch herstel schaden en blijvende littekens achterlaten op de 
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economie. Het zou dus belangrijk zijn om een sterk maar groeivriendelijk be-

grotings-aanpassingstraject uit te stippelen en te werken aan een overeen-

komst met Nederland om de benodigde financiering vrij te maken. 

 

 

Internationale sector 

Preventieve maatregelen tegen verdere verspreiding van de pandemie hebben 

een negatief effect op de internationale handel van de monetaire unie van Cu-

raçao en Sint-Maarten. Vooral deviezeninkomsten uit toerisme, transportdien-

sten en bunkeractiviteiten hebben een forse daling gekend als gevolg van de 

maatregelen tegen Covid-19. Volgens de CBCS is het tekort op de lopende re-

kening van de betalingsbalans aanzienlijk gestegen in 2020 (26,8% van het 

bbp) vergeleken met 2019 (15,4% het bbp)2.  

Uit de meest recente consultaties van het IMF met de CBCS (en de landen van 

de monetaire unie) is door de IMF geconcludeerd dat het tekort op de lopende 

rekening van de betalingsbalans naar verwachting zal toenemen naar 33% van 

het bbp in 2021. Volgens het IMF wordt dit voornamelijk veroorzaakt door het 

nog niet (voldoende) oppakken van het toerisme en een stijging van de invoer 

als gevolg van hogere olieprijzen.  

Naar verwachting zullen de internationale reserves op korte termijn op een vei-

lig niveau blijven. De aanname hierbij is wel dat de liquiditeitssteun van Ne-

derland voortduurt.  

Het tekort op de lopende rekening zal mogelijk afnemen naarmate de toeristi-

sche sector herstelt. Naar verwachting zal er in 2021 en mogelijk ook in 2022 

sprake zijn van een verbetering van de buitenlandse vraag. De lokale inper-

kingsmaatregelen tegen COVID-19 zijn grotendeels opgeheven, waardoor Cu-

raçao weer aantrekkelijk wordt voor toeristen.  

Naast de ontwikkelingen voor toerisme dienen ook de toekomstperspectieven 

voor de raffinaderij gemonitord te worden. Onduidelijk is of en in welke vorm 

de raffinageactiviteiten doorgang zullen vinden onder een nieuwe exploitant, 

rekening houdend met milieunormen en de internationale ontwikkelingen in 

de olie-industrie. 

 

                                                 
2 Bron: CBCS Presentatie Annual Report 2020, 30 juli 2021.  
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Monetaire sector 

Ook op monetair gebied hebben zich de afgelopen periode diverse ontwikkelin-

gen voorgedaan. Naar aanleiding van diverse problemen rondom financiële in-

stanties die onder het toezicht staan van de Centrale Bank van Curaçao en 

Sint-Maarten, is dit onderdeel opgenomen als aandachtsgebied in het Lands-

pakket (thema D).  

De hervormingsmaatregelen betreffen de volgende zaken: 

− Er wordt een integrale doorlichting van de financiële sector uitgevoerd 

door een externe onafhankelijke partij. Op basis van de uitkomsten van 

deze doorlichting worden maatregelen geformuleerd om tekortkomingen 

te adresseren. 

− Er wordt een integrale doorlichting van het stelsel van toezicht (wet- en 

regelgeving, toezichtbeleid) op de financiële markten uitgevoerd door een 

externe onafhankelijke partij. Op basis van de uitkomsten van deze 

doorlichting worden maatregelen geformuleerd om tekortkomingen te 

adresseren. 

− Er wordt een onderzoek uitgevoerd naar de maatschappelijke kosten van 

de eigen munt versus dollarisatie door een externe onafhankelijke partij. 

Er dient een besluit te worden genomen over de wenselijke monetaire 

structuur. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek zullen de 

maatregelen worden bepaald en geïmplementeerd. 

− Er vindt modernisering plaats van bekende tekortkomingen in wet- en 

regelgeving, in ieder geval invoering Depositogarantiestelsel (DGS) en 

modernisering (resolutieraamwerk). Overzicht van welke wetgeving zou 

moeten worden aangepast, vervolgens aanpassing, besluitvorming en 

implementatie van de wetgeving. 

− De governance van de CBCS wordt versterkt, conform internationale 

best practices waaronder door het scheiden van verschillende taken bin-

nen de CBCS. 

De hervormingen en maatregelen met betrekking tot de financiële sector heb-

ben tot doel: 1) het realiseren van een stabiele financiële sector die zijn rol ter 

ondersteuning van de reële economie op een goede manier kan vervullen; 2) 

het realiseren van een passende wijze van regulering van de financiële sector, 

waarbij adequaat toezicht wordt gehouden op de naleving; 3) het realiseren van 

een toezichthouder die tijdig en daadkrachtig optreedt bij problemen bij finan-

ciële instellingen. 
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Risico’s 

De risico’s die van invloed zijn op de financieel economische situatie van Cura-

çao voor de komende periode betreffen de volgende. 

• Een mogelijke nieuwe uitbraak van een variant van de COVID-19 waar-

tegen de huidige vaccins onvoldoende tot geen bescherming bieden kun-

nen als risico worden aangeduid, waarbij weer dient te worden opge-

schaald.  

• De nieuwe uitbraak van de zeer besmettelijke Deltavariant van de Covid-

19 kan nadelige effecten hebben voor de lokale economie. De status van 

Curaçao zou dan in korte tijd veranderen van een land met een laag 

risico naar land met hoog risico. Dit zal consequenties hebben voor de 

toevoer van toeristen die naar het eiland met vakantie willen komen. 

• Door gebrek aan liquiditeiten bij de overheid kunnen achterstanden ont-

staan of verder oplopen bij instanties zoals het APC en de SVB. 

• Behalve de overheid kunnen ook diverse instanties (waaronder over-

heidsentiteiten) liquiditeitsproblemen hebben. De liquiditeitsproblemen 

van deze instanties kunnen leiden tot een beroep op de overheid, terwijl 

de overheid zelf worstelt met haar liquiditeitspositie. 

• Wegens de behoefte aan liquiditeitssteun, welke is verstrekt in de vorm 

van leningen, is sprake van een toename van de schuld van de overheid 

aan Nederland.  Tevens bestaat het risico van het duurder worden van 

de huidige leningen als gevolg van een mogelijk hogere interestvoet bij 

herfinanciering. 

• Een ander risico betreft het tijdig kunnen voldoen aan de uitvoerings-

agenda Landspakket.  

• Voor wat betreft de ontwikkelingen op internationaal niveau kan als ri-

sico worden aangemerkt het hoge prijsniveau in de olie-industrie en het 

effect hiervan op de lokale prijspeil.  

• Tenslotte dient rekening te worden gehouden met de gevolgen van het 

verder escaleren van de crisis in Venezuela met als gevolg een verdere 

toename van de vluchtelingen richting Curaçao. 
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Via de hervormingen en investeringen die onderdeel uitmaken van het lands-

pakket zal naar verwachting een belangrijk deel van de risico’s beheerst kun-

nen worden de komende jaren. De regering is voornemens diligent te werken 

aan deze hervormingen. 

 

II. NOTA VAN FINANCIËN BEGROTING 2022 

In dit hoofdstuk worden de begrotingscijfers weergegeven met een samenhan-

gende verantwoording van de baten en lasten die verwacht worden binnen de 

begroting. Tevens wordt in dit hoofdstuk inzicht verschaft in de meerjarige cij-

fers. Dit hoofdstuk dient tevens als instrument om de begrotingstrend jaar op 

jaar in kaart te brengen, een beter inzicht te verschaffen in de cijfers en het 

vergroten van zekerheden ten aanzien van de cijfers.  

  

Recapitulatie 

In de recapitulatie worden de totaalbedragen van de Begroting 2022 gepresen-

teerd, vergezeld van de meerjarenprojecties van de totaalbedragen. Tevens wor-

den de totaalbedragen, zowel voor 2022 als meerjarig, verder inzichtelijk ge-

maakt aan de hand van relevante analyse grootheden. 

 

In Tabel 1 zijn de totaalbedragen van de Begroting 2022 en de meerjarenbegro-

ting gepresenteerd (in NAf miljoen).  

 

Tabel 1 Recapitulatie 
Omschrijving R2020 B2021 2022 2023 2024 2025 
Baten             
Saldo Gewone dienst -718,9 -822,6 -262,4 -101,8 -101,3 -150,9 
Baten 1.428,6 1.351,6 1.484,5 1.682,5 1.773,9 1.847,4 
Lasten 2.147,5 2.174,1 1.746,9 1.784,2 1.875,1 1.998,3 
         
Saldo Kapitaaldienst 737,6 822,6 262,4 101,8 101,3 150,9 
Baten 901,2 963,4 1211,5 231,3 231,4 421,6 
Lasten 163,6 140,9 949,1 129,6 130,1 270,6 
         
Begrotingssaldo 18,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Saldo             

 

De legenda in deze tabel en de daaropvolgenden zijn als volgt:  

• R = Realisatie 
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• P = Projectie 
• B = Begroting 
• Bedragen tabellen in NAf miljoen. 
 

De verwachting is dat conform de geprojecteerde cijfers de begroting van het 

dienstjaar 2022 en daaropvolgende jaren met een saldo van nul sluit, omdat 

verondersteld wordt dat de tekorten op de gewone dienst met leningen kunnen 

worden gedekt. Er is sprake van een tekort in 2022 op de gewone dienst, welke 

in de jaren 2023 en 2024 afneemt. Het jaar 2025 reflecteert een toename van 

het tekort op de gewone dienst.  De tekorten op de gewone dienst in 2022 en 

2023 reflecteren de effecten van de COVID-19-pandemie op de begroting. In 

2023 en 2024 wordt het tekort minder negatief en vertoont in 2025 een toe-

name van het negatief saldo. Vooralsnog is in de begroting rekening gehouden 

met een forse toename van het tekort in het schommelfonds (zie tabel 14) de 

komende jaren. De regering spant zich in om aan de hand van (beheers)maat-

regelen de kosten van de verschillende fondsen te mitigeren, teneinde het 

schommelfonds in evenwicht te houden, zonder de landsbijdrage ter verhogen.   

 

Zoals in hoofdstuk 1 is aangegeven heeft de regering, naar aanleiding van de 

effecten van de Covid-19-pandemie3, de Rijksministerraad benaderd met het 

verzoek om liquiditeitssteun om zowel de eigen uitgaven te financieren alsmede 

om het bedrijfsleven te ondersteunen en de minvermogenden in de samenleving 

tegemoet te komen. De ontvangen liquiditeitssteun, in verschillende tranches, 

betreft geen gift maar leningen (sinking bonds), welke op termijn terugbetaald 

dienen te worden.  

 

Als gevolg van de voorwaarden verbonden aan de liquiditeitssteun ontvangen 

in 2021 dient de regering zich te houden aan bepaalde afspraken met Neder-

land. Deze afspraken betreffen hervormingen en investeringen van infrastruc-

turele aard en zijn vastgelegd in het landspakket. Uit berekeningen van de 

CBCS, maar ook volgens adviezen van het IMF, blijkt dat het onverkort door-

voeren van de door de Nederlandse regering voorgestelde maatregelen leidt tot 

een grote economische teruggang. Om de sociaaleconomische problemen op 

Curaçao niet disproportioneel te verergeren en toch de begrotingsuitdagingen 

                                                 
3 Terugval van de belastinginkomsten met circa 20% en hogere uitgaven in verband met beheersen van de 
Covid-pandemie. 
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van 2022 het hoofd te bieden, zal de regering enkele van de voorgenomen maat-

regelen in een meer geleidelijke vorm doorvoeren.  

 

De leningen ontvangen in het kader van de liquiditeitssteun gedurende 2020 

hebben gezamenlijk een vervaldatum van 10 april 2022, met de mogelijkheid 

tot herfinanciering, na voorafgaand advies van het College financieel toezicht, 

conform artikel 8 van de leningsovereenkomsten. Uiterlijk 6 maanden voor de 

vervaldatum zullen partijen in overleg treden over de herfinanciering. De ver-

valdatum van de leningen verstrekt in het kader van de liquiditeitssteun gedu-

rende 2021 is nog niet bekend. De verwachting is dat deze lening ook geherfi-

nancierd kunnen worden in een later stadium.  

 

Zonder aanvullende inkomsten en bezuinigingen zal het schuldsaldo per 2025 

ruim NAf 4,9 miljoen bedragen, ervan uitgaande dat 1) de interest betalingen 

die momenteel worden gedaan worden voortgezet (zonder aflossing – herfinan-

ciering), 2) dat de tekorten worden aangevuld middels liquiditeitssteun in de 

vorm van leningen, en 3) dat de investeringen op de kapitaaldienst worden ge-

financierd via aanvullende leningen. 

 

Het financieringsmodel dat de afgelopen 10 jaren is gehanteerd heeft een struc-

turele verhoging van de schuldenpositie tot gevolg gehad, aangezien er geen 

tussentijdse aflossingen in het systeem zijn opgenomen. Als basis voor de ge-

plande aflossingen (ineens) van de hoofdsom na 10, 15 of 30 jaren gold, dat er 

jaarlijks middels (liquiditeits)overschotten (een buffer) wordt gecreëerd die te 

zijner tijd aangewend moest worden voor de aflossing van de hoofdsom; onder-

tussen is de afgelopen 10 jaar wel een aanzienlijk bedrag aan rente betaald 

(circa 600 miljoen) zonder significante verlaging van de schuldpositie; integen-

deel, mede door de pandemie in 2020 en 2021 (en ook verwacht in 2022) is de 

schuldenpositie explosief toegenomen. De praktijk en de resultaten (alsook de 

effecten van de pandemie) hebben uitgewezen dat dit model niet houdbaar is 

voor Land Curaçao. 

 

Streefscenario is om de obligatieleningen en de Liquiditeitssteun gezamenlijk 

om te zetten in een renteloze langlopende lening (termijn 40 jaren). De jaarlijkse 
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aflossing van de nieuwe lening zou gelijk gesteld kunnen worden aan de inte-

rest en aflossingen die nu betaald wordt. De jaarlijkse aflossing van leningen 

en interest is momenteel circa NAf 70 miljoen.  

 

Daarnaast is de regering bezig met inkomstenverhogende maatregelen. De re-

gering is voortvarend bezig met de introductie van de kansspelbelasting en de 

indexering van de niet-belasting inkomsten. 

 

In Tabel 2 zijn deze totaalbedragen ontleed in de relevante analyse grootheden 

(in NAf miljoen).  

 

Tabel 2. Recapitulatie 
Omschrijving B2021 B2022 B2023 B2024 B2025 
            
Saldo Gewone dienst exclusief  
interestlasten 

-758,6 -198,9 -38,3 -37,8 -87,4 

Investeringen en  
vermogensoverdrachten 

132,7 103,0 103,5 104,0 104,6 

Vrijval leningen       
Afschrijvingen 102,0 103,0 103,5 104,0 104,6 
        
Primair saldo  
(+overschot/-tekort) 

-789,3 -198,9 -38,3 -37,8 -87,4 

        
Rentelasten 64,0 63,5 63,5 63,5 63,5 
        
Globaal saldo/ -853,3 -262,4 -101,8 -101,3 -150,9 
Financieringssaldo voor  
aflossingen (+overschot/ 
-tekort) 

      

        
Aflossing op opgenomen leningen 8,2 846,2 26,1 26,1 166,1 
        
Terug te ontvangen aflossingen op 
uitgegeven leningen 

 13,9 25,2 25,2 25,2 

Toevoeging Reservering/ 
Inkomsten uit Verkoop Roerend-  
en Onroerend goed  

28,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

        
Financieringsbehoefte 832,8 1.094,6 102,6 102,1 291,8 

            
 

Bij de projectie zoals gepresenteerd in Tabel 2 zijn de uitgangspunten gehan-

teerd voor de relevante economische grootheden (in procenten), zoals weerge-

geven in Tabel 3. Deze cijfers zijn overgenomen van het IMF. 

 

Tabel 3. Economische grootheden  
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  P2021 P2022 P2023 P2024 P2025 
        
Reële economische groei 0,0 6,5 5,0 3,5 2,0 
Inflatie 2,8 3,3 2,3 2,2 2,1 
Nominale rente op 5 jaar 
overheidsobligaties 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

            
Bron: IMF Article IV 16 juni 2021 
 
  
Het primair saldo, oftewel het financieringssaldo vóór aflossingen exclusief ren-

telasten, is in het jaar 2022 met NAf 198,9 miljoen fors negatief. Ook het glo-

baal saldo, het financieringssaldo voor aflossingen, blijft meerjarig negatief. Dit 

komt doordat de economie zich naar verwachting, met enige vertraging zal her-

stellen van de door de pandemie veroorzaakte economische schok.  Zowel het 

primair als het globaal saldo, worden in 2023 en 2024 minder negatief, maar 

verergert wel in 2025. Vooralsnog is in de begroting rekening gehouden met 

een forse toename van het tekort in het schommelfonds de komende jaren. De 

regering spant zich in om aan de hand van (beheers)maatregelen de kosten van 

de verschillende fondsen te mitigeren, teneinde het schommelfonds in even-

wicht te houden, zonder de landsbijdrage ter verhogen.     

In Grafiek 1 worden het primair en globaal saldo, nog eens, grafisch gepresen-

teerd in procenten van het bruto binnenlands product (bbp). Daarnaast worden 

het primair en globaal saldo exclusief de reservedotaties gepresenteerd.  

 

Grafiek 1. Primair en globaal saldo in procenten van het bbp 
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Vervolgens worden de gewone dienst (Tabel 4) en de kapitaaldienst (Tabel 15) 

nader uitgesplitst en toegelicht (in NAf miljoen). 
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Gewone dienst 

In Tabel 4 wordt het saldo op de gewone dienst ontleed in de voornaamste baten 

en lastencomponenten (in NAf miljoen). In de eerste kolom is de verwachte uit-

komst voor het jaar 2020 weergegeven en de tweede kolom betreft de vastge-

stelde Begroting 2021. Kolom drie geeft de Begroting 2022 aan waarbij het 

saldo van de gewone dienst vooralsnog een tekort laat zien van NAf 262,4 mil-

joen.   

 

Tabel 4. Gewone dienst 
Omschrijving R2020 B2021 B2022 B2023 B2024 B2025 
         
Baten 1.428,6 1.351,6 1.484,5 1.682,5 1.773,9 1.847,4 
Belastingopbrengsten 1.280,1 1.156,0 1.331,4 1.491,8 1.575,0 1.643,4 
Overige opbrengsten 148,5 195,6 153,1 190,7 198,9 203,9 
         
Lasten 2.147,5 2.174,1 1.746,9 1.784,2 1.875,1 1.998,3 
Beloning van personeel 449,0 419,6 450,5 435,2 438,4 442,9 
Verbruik goederen en dien-
sten 

220,4 199,9 216,7 211,1 211,1 211,1 

Afschrijving vaste activa 90,4 102,0 103,0 103,5 104,0 104,6 
Interest 69,0 64,9 64,4 64,4 64,4 64,4 
Subsidies 144,4 331,2 46,9 46,7 46,7 46,7 
Overdrachten 633,4 308,1 318,8 343,8 343,8 343,8 
Sociale zekerheid 497,0 607,6 501,4 501,4 501,4 501,4 
Andere uitgaven 43,9 140,9 45,3 78,1 165,2 283,4 
Reserveringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

         
Saldo -718,9 -822,6 -262,4 -101,8 -101,3 -150,9 

 
 
Financiële norm gewone dienst 

De gewone dienst is in de periode 2022 – 2025 niet in evenwicht.  

Deze ontwikkeling is grafisch weergegeven in Grafiek 2. 
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Grafiek 2. Financiële norm gewone dienst  

 
 

De financiële normen schrijven een sluitende gewone dienst voor. De blauwe 

lijn afgebeeld in Grafiek 2 geeft weer dat er geen sluitende gewone dienst is 

meerjarig. Zoals in hoofdstuk 1 aangegeven heeft de Curaçaose regering in zo-

wel 2020 als 2021, vanwege de Covid-pandemie, zich beroept op artikel 25 van 

de Rijkswet Financieel toezicht (Rft). In bijzondere gevallen is het Curaçao toe-

gestaan om van de begrotingsnormen zoals vastgesteld in de Rft af te wijken 

afwijking van de norm zoals vervat in artikel 15, eerste lid, onder a, van de Rft. 

De Rijksministerraad besloot afwijking van de begrotingsnormen voor 2020 en 

2021 toe te staan tot maximaal de toe te kennen liquiditeitssteun. 
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BATEN 

De baten op de gewone dienst van de Begroting 2022 bedragen NAf 1.484,5 mil-

joen. In Tabel 4 zijn de meerjarige cijfers weergegeven betreffende de baten. De 

baten bestaan uit twee elementen: 

1. Belastingopbrengsten. 

2. Overige opbrengsten. 

 

In Grafiek 3 is inzichtelijk gemaakt hoe deze twee elementen zich tot elkaar 

verhouden binnen het totaal aan baten.  

 

Grafiek 3. Opbrengsten 

 
 

Belastingopbrengsten 

Zoals uit grafiek 3 blijkt vormen de belastingopbrengsten (circa 89%) de be-

langrijkste inkomstenbron voor de begroting. De belastingopbrengsten zijn on-

der te verdelen in directe belastingen (Loon – en inkomstenbelasting, winstbe-

lasting, onroerendzaakbelasting, overdrachtsbelasting, afvalstoffenbelasting, 

spaarvermogensheffing, successie en overgangsbelasting, kansspelbelasting) 

en indirecte belastingen (omzetbelasting, invoerrechten, accijnzen).  

In het landspakket is een onderdeel C opgenomen betreffende de herziening 

van het belastingstelsel. In dat kader en conform het regeerakkoord werkt de 
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nieuwe regering aan het hervormen van het belastingstelsel, waaronder speci-

fiek de Omzetbelasting. Daarnaast wordt ook gewerkt aan het introduceren van 

een kansspelbelasting. Thans worden de financiële implicaties van deze belas-

tingwijzigingen en de juridische aspecten nader uitgewerkt. De voorlopige 

schattingen zijn in de begroting opgenomen. In een later stadium zullen moge-

lijk recentere resultaten beschikbaar komen en verwerkt worden in de begro-

tingsramingen (via een nota van wijziging of een suppletoire begroting). 

 

Alvorens in te gaan op de belastinginkomstenraming 2022 tot en met 2025, 

wordt eerst uitgelegd hoe de projectie 2021 tot stand is gekomen. Bij het ramen 

van update belastinginkomsten 2021 is gebruik gemaakt van projecties geba-

seerd op de realisatie over de eerste zeven maanden van het jaar. De intern 

gehanteerde methode wordt vergeleken met de (meerjaren)prognoses die het 

IMF maakt in het kader van hun Article IV-consultaties conform hun tabellen 

van 16 juni 2021.  

Het verschil tussen deze methodes is dat de interne methode uitgaat van een 

projectie gebaseerd op de realisatie met een historische maandverdeling, waar 

nodig gecorrigeerd voor incidentele of andere actuele relevante ontwikkelingen, 

terwijl de IMF-projecties macroberekeningen betreffen, uitgaande van macro-

relaties tussen de belastingmiddelen en het Bruto Binnenlands Product. 

 

Beide methoden maken voor wat betreft de meerjarenprognoses gebruik van de 

verwachte groeicijfers die het IMF raamt, echter het IMF hanteert een macro-

benadering, terwijl de intern gehanteerde methode zich baseert op de realisatie 

en historische patronen gecorrigeerd voor beleidsaanpassingen en andere uit-

voering gerelateerde relevante ontwikkelingen.  

 

In Tabel 5 zijn de belastingopbrengsten in de begroting en projectie 2021, be-

groting 2022 en de drie daaropvolgende jaren, alsook de realisatie 2020, uitge-

splitst gepresenteerd. 

De geraamde belastingopbrengsten voor de jaren 2022 en verdere jaren zijn 

gebaseerd op de verwachte economische groei per jaar afkomstig van het IMF. 

 

Het dient opgemerkt te worden dat bij de huidige ramingen in de begroting 

2022 voor wat betreft de belastingmiddelen nog geen rekening wordt gehouden 

met de richtlijnen ter inning van belastingen.  
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Mogelijke financiële consequenties van beleidsaanpassingen zullen middels 

een nota van wijziging of suppletoire begroting in de begroting worden opgeno-

men.   

 
 Tabel 5. Belastingopbrengsten  

 Omschrijving R2020 B2021 P2021 B2022 B2023 B2024 B2025 
Directe belastingen 681,5 573,9 593,5 686,2 802,0 857,9 912,6 

Loon- en  inkomstenbelasting 393,9 383,0 395,8 421,5 442,6 458,1 467,3 

Winstbelasting 119,4 91,0 96,9 103,2 108,4 112,2 114,4 

Deelnemingen/dividendbelasting 64,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Onroerende Zaak Belasting 32,4 32,0 21,2 22,6 23,7 24,5 25,0 

Motorrijtuigenbelasting 32,6 28,0 30,2 32,2 33,8 35,0 35,7 

Kansspelbelasting    54,1 138,3 171,0 212,0 

Overige 39,1 49,9 49,4 52,6 55,2 57,2 58,3 

          

Indirecte belastingen 598,6 572,1 593,7 645,2 689,8 717,0 730,8 
Omzetbelasting 384,4 90,3 386,6 424,7 458,2 477,3 486,3 

Algemene bestedingsbelasting  270,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Invoerrechten 125,3 119,0 125,9 134,1 140,8 145,7 148,6 

Accijnzen 88,9 92,1 81,2 86,5 90,8 94,0 95,9 

          

          

Totaal 1.280,1 1.156,0 1187,2 1.331,4 1.491,8 1.575,0 1.643,4 

 

Een eerste analyse van de belastingopbrengsten, uitgesplitst naar directe en 

indirecte belastingen leert dat de belastingopbrengsten meerjarig toenemen, na 

een daling in 2020 en 2021. In grafiek 4 is de verdeling naar directe en indirecte 

belastingen weergegeven.   
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Grafiek 4. Belastingopbrengsten  

 
 
 

Directe belastingen 

Het inzichtelijk maken van de directe belastingen wordt gedaan aan de hand 

van de ramingen voor de verschillende belastingen die geheven worden. Het 

aandeel van elk middel in de directe belastingopbrengsten is gepresenteerd in 

Grafiek 5.  
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Grafiek 5. Directe belastingen 

 
 

Loon- en inkomstenbelasting 

In het algemeen geldt dat de baten loon- en inkomstenbelasting voor het over-

grote deel loonbelasting betreffen. De raming 2022 (ad NAf 421,5 miljoen) is 

berekend door de projectie 2021 te vermenigvuldigen met de door het IMF ge-

schatte groeipercentage 2022 van 6,5%. Ditzelfde methodiek is toegepast om te 

komen tot de ramingen belastinginkomsten voor de volgende jaren.  
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verlaging van 25% op het totale pakket van arbeidsvoorwaarden van Statenle-

den en Ministers en de korting op de arbeidsvoorwaarden van de overheidsgeli-

eerde entiteiten. Sommige instanties hebben, vooruitlopend op de wetgeving en 

op instructie van de regering, aanpassingen doorgevoerd. Echter, het effect van 

de korting op de voorwaarden van deze overheidsgelieerde entiteiten is moeilijk 

meetbaar, aangezien elk bedrijf binnen haar financiën en juridische mogelijk-

heden invulling geeft/zal geven aan de instructies van het Land voor zover deze 

juridisch afdwingbaar zijn.  

Deze effecten zullen in een later stadium worden verwerkt in de ramingen. 

 

In de grafische weergave, zoals deze gepresenteerd is in Grafiek 6, zijn de cijfers 

nog eens weergegeven. De grafische weergave bevat de realisatie voor 2020, de 

realisatie voor de eerste 7 maanden van 2021, de begroting voor 2021 en de 

meerjarenbegroting voor 2022. Naast deze raming is met rood aangegeven tus-

sen welke bandbreedte de inkomsten uit loon- en inkomstenbelastingen kun-

nen fluctueren.  

 
Grafiek 6. Loon- en inkomstenbelasting 
 

 
De raming in de Begroting 2022-2025 voor de loon- en inkomstenbelasting ligt 

binnen de grenzen van de projectie.  
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Winstbelasting 

Voor 2022 wordt de raming 2021 verhoogd met 6,5%. Hier geldt ook de opmer-

king dat de bedrijven om in aanmerking te blijven komen voor de Covid-steun-

maatregelen aan hun belastingverplichtingen dienen te voldoen.  

 

In Grafiek 7 is, naast de realisatie 2020, de realisatie in de eerste 7 maanden 

van 2021, de begroting voor 2021, de Begroting 2022 en een raming voor de 

periode 2023 – 2025, een projectie – met bandbreedte - voor de periode 2021 – 

2025 gepresenteerd (in het rood). 

 
 
Grafiek 7. Winstbelasting 
 

 
 

Voor 2022 worden opbrengsten geprojecteerd van tussen de NAf 90,8 miljoen 

(ondergrens) en de NAf 105,7 miljoen (bovengrens).  

 

De ramingen voor de periode 2022 – 2025 blijven binnen de bandbreedte en 

neigen richting de ondergrens van deze bandbreedte. Die zijn dan ook als zo-

danig behoedzaam opgenomen.  
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Onroerendzaakbelasting  

De raming 2022 (NAf 22,6 miljoen) is gebaseerd op de projectie 2021 en de door 

het IMF geraamde economische groei voor 2022. De Inspecteur der Belastingen 

is bezig met bestandopschoning voor het opleggen van aanslagen voor 2019 en 

verdere jaren.  

 

Motorrijtuigenbelasting 

De opbrengsten motorrijtuigenbelasting worden voor 2022 geraamd op NAf 

32,2 miljoen. Voor de daaropvolgende jaren nemen de ramingen toe met de 

verwachte groeipercentage conform het IMF. 

 

Overige directe belastingopbrengsten 

Deze opbrengsten zijn in 2022 geraamd op een totaalbedrag van NAf 52,6 mil-

joen. In Tabel 6 zijn de belangrijkste componenten hiervan uitgesplitst gepre-

senteerd (in NAf miljoen). De ontwikkeling in deze ontvangsten is afgeleid van 

de meest recente realisatiecijfers.  
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Tabel 6. Overige directe belastingopbrengsten 
Omschrijving R2020 B2021 P2021 B2022 B2023 B2024 B2025 

  
  

 
     

Overdrachtsbelasting  14,9 19,0 27,9 29,7 31,2 32,3 32,9 

Zegelbelasting  5,6 7,8 2,5 2,7 2,8 2,9 3,0 

Afvalstoffenbelasting 14,7 9,0 15,0 16,0 16,8 17,4 17,7 

Logeergastenbelasting 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Spaarvermogensheffing 2,3 2,5 2,3 2,4 2,6 2,7 2,7 

Successie & Overgangsbelasting 1,4 1,3 1,4 1,5 1,6 1,6 1,7 

Zegelbelasting Doorvoerverg. 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Overige Belastingen  10,0       

Totaal 39,1 49,9 49,4 52,6 55,2 57,2 58,3 
 

Overdrachtsbelasting  

Voor dit middel bedraagt de projectie voor 2021 NAf 27,9 miljoen. De raming 

van het IMF (NAf 14,9 miljoen) is reeds gerealiseerd in de eerste 7 maanden 

van 2021. Over dit middel is vooralsnog geen duidelijk beeld. Het verschil met 

het IMF kan niet verklaard worden. Voor 2022 en verdere jaren wordt de ra-

ming 2021 verhoogd met de door het IMF verwachtte economische groei.  

In Grafiek 8 zijn, naast de realisatie 2020, de realisatie in de eerste 7 maanden 

van 2021, de begroting voor 2021, de Begroting 2022 en een raming voor de 

periode 2023 – 2025, een projectie – met bandbreedte - gepresenteerd (in het 

rood). 

 

Grafiek 8. Overdrachtsbelasting 
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Afvalstoffenbelasting  

Voor 2021 bedraagt de projectie afvalstoffenbelasting NAf 15,0 miljoen conform 

de realisatie 2020. Dit is circa NAf 5 miljoen hoger dan de IMF-verwachtingen 

(NAf 9,7 miljoen). Voor 2022 wordt dit bedrag met de economische groeiraming 

verhoogd naar NAf 16,0 miljoen.  

 

Kansspelbelasting 

In lijn met de herziening van het belastingstelsel, (onderdeel C van het lands-

pakket), wordt ook gewerkt aan het introduceren van een kansspelbelasting. 

In de begroting wordt vooralsnog rekening gehouden met opbrengsten kans-

spelbelasting van NAf 54,1 miljoen in 2022 indien de introductie plaatsvindt 

per 1 juli 2021. Mogelijke aanpassingen zullen in een later stadium middels 

een suppletoire begroting in de begroting worden verwerkt. 

 

Indirecte belastingen 

Het inzichtelijk maken van de indirecte belastingen wordt gedaan aan de hand 

van de ramingen voor de verschillende middelen die geheven worden. Het aan-

deel van elk middel in de indirecte belastingopbrengsten is gepresenteerd in 

Grafiek 9. 

 

Grafiek 9. Indirecte belastingen 
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Omzetbelasting 

Conform het regeerakkoord zal er mogelijk op korte termijn een wijziging om-

zetbelasting plaatsvinden, waarbij één OB-tarief wordt nagestreefd (7%). De ge-

paard gaande preliminaire kwantitatieve gevolgen zijn in de ramingen verwerkt.  

Mogelijke aanpassingen zullen in een later stadium middels een begrotingswij-

ziging worden verwerkt. Vooralsnog is de raming 2022 (NAf 424,7 miljoen) ge-

baseerd op de projectie 2021 en de verwachte economische groei (IMF), ver-

hoogd met de voorlopig geschatte meeropbrengsten van de wijziging OB indien 

deze per 1 juli 2022 wordt geïntroduceerd.   

 

In Grafiek 10 zijn, naast de realisatie 2020, de realisatie in de eerste 7 maanden 

van 2021, de begroting voor 2021, de Begroting 2022 en een raming voor de 

periode 2023 – 2025, een projectie – met bandbreedte - voor de periode 2021 – 

2025 gepresenteerd (in het rood). 

 
Grafiek 10. Omzetbelasting 

 
 

De ramingen voor de periode 2022 – 2025 blijven binnen de bandbreedte van 

de projectie.  

 

Invoerrechten 

De raming voor 2022 is NAf 134,1 miljoen en bestaat uit de projectie 2021 

verhoogd met de economische groeiverwachting voor 2022.  
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In Grafiek 11 zijn, naast de realisatie 2020, de realisatie in de eerste 7 maanden 

van 2021, de begroting voor 2021, de Begroting 2022 en een raming voor de 

periode 2023– 2025, een projectie – met bandbreedte - voor de periode 2021 – 

2025 gepresenteerd (in het rood).  

 

Grafiek 11. Invoerrechten 
 

 
 
Voor 2022 zijn opbrengsten geprojecteerd tussen de NAf 118,0 miljoen (onder-

grens) en de NAf 164,3 miljoen (bovengrens). De ramingen voor de periode 2022 

– 2025 blijven binnen de bandbreedte van de projectie.  

 

Accijnzen 

De opbrengsten uit accijnzen zijn geraamd op een totaalbedrag van NAf 86,5 

miljoen in de Begroting 2022. In Tabel 7 zijn de componenten hiervan uitge-

splitst gepresenteerd (in NAf miljoen). 

 

Tabel 7. Accijnzen 
Omschrijving R2020 B2021 P2021 B2022 B2023 B2024 B2025 

         

Bijzondere invoerrechten op ben-
zine  

42,4 37,0 36,8 39,2 41,2 42,6 43,4 

Accijns op bier  15,1 20,0 15,8 16,8 17,7 18,3 18,7 

Accijns tabaksartikelen  16,2 16,1 13,2 14,1 14,8 15,3 15,6 

Accijns gedistilleerd 15,1 19,0 15,4 16,4 17,2 17,8 18,2 

Totaal 88,9 92,1 81,2 86,5 90,8 94,0 95,9 
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Naar verwachting zullen de accijnzen na de daling in 2020 en 2021 wegens 

COVID-19-pandemie geleidelijk toenemen.  

 

Overige opbrengsten (Niet-belastingopbrengsten) 

De niet-belastingopbrengsten worden onderverdeeld in verschillende compo-

nenten. De niet-belastingopbrengsten worden verondersteld te groeien in een 

verhouding van 1 staat tot 1 met de reële economische groei, waarbij rekening 

is gehouden met de beschikbare relevante realisatiecijfers betreffende de eerste 

maanden van 2021. 

 

In Tabel 8 zijn de niet-belastingopbrengsten in de Begroting 2022, inclusief 

meerjarenraming voor de periode 2023 – 2025, uitgesplitst gepresenteerd. 
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Tabel 8. De Overige opbrengsten (Niet-belastingopbrengsten) 

Omschrijving R2020 B2021 B2022 B2023 B2024 B2025 

5300  Schenkingen & Subsidies 26,2 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 

5400 - Andere Inkomsten: 122,2 177,8 135,4 172,9 181,2 186,2 

5411 - Rente Langlop.Binn.Geldl.u/g 9,3 8,8 9,3 9,3 9,3 9,3 

5414 - Dividend Uitkeringen 1,1 0,4 - 3,5 10,5 15,5 

5415 - Pacht Opbrengsten 19,0 17,6 19,5 21,0 22,0 22,0 

5416 - Verhuur Opbrengsten 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

5417 - Verg. gebr.Domeingr.&-water 0,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,5 

5418 - Opbrengsten Landbouwgrond - 0,0 - - - - 

5419 - Schadeverg.&Verzekeringsuit. 0,9 - - - - - 

5424 - Bijdragen in Administr.kost. 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5428 - Bijdragen Schoolgelden 0,1 - - - - - 

5429 - Terugvorderingen Onderwijs 0,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 

5430 - Andere Bijdragen&Vergoeding. 2,7 7,8 2,5 2,5 2,5 2,5 

5432 - DOW Doorberekeningen Overheid 0,3 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 

5433 - DOW Doorberekeningen Particul. - - - - - - 

5440 - Vergunnings- en Registr.recht 12,5 11,1 15,3 15,3 15,3 15,3 

5441 - Opbrengsten Examengelden 0,1 - - - - - 

5442 - Opbrengsten Griffierechten 2,3 1,5 1,6 1,7 1,8 1,8 

5444 - Opbrengsten In, Uit&Doorvoer 1,7 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 

5446 - Opbrengsten Vissershavens - 0,3 - - - - 

5447 - Andere Diensten&Werkzaamhede 2,0 3,0 2,1 2,1 2,1 2,1 

5452 - Verkoop Vee & Dieren - 0,0 - - - - 

5453 - Andere Verkopen 41,0 80,8 44,3 74,8 74,8 74,8 

5461 - Leges Bevolk.&Burger.Stand 3,2 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 

5462 - Leges Bureau Examens&Rijbew. 0,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 
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Omschrijving R2020 B2021 B2022 B2023 B2024 B2025 

5463 - Leges Bouwvergunningen 1,6 1,0 1,8 2,6 2,6 2,6 

5464 - Andere Leges 7,6 9,7 9,3 10,3 10,3 10,3 

5471 - Opbrengsten Boetes 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

5473 - Bijdr. in Vervolgingskosten 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

5474 - Andere Boeten & Opbrengsten - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

5480 - Diverse andere Inkomsten - 3,0 - - - - 

5481 - Andere Inkomsten 14,2 19,4 16,3 16,3 16,3 16,3 

5482 - Niet in te delen Ink.(Begr.) 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Totaal Niet belasting Opbrengsten 148,5 195,6 153,1 190,7 198,9 203,9 
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Schenkingen en subsidies  

Er wordt een bedrag van circa NAf 17,8 miljoen door overheden overgedragen 

aan Curaçao. Dit bedrag blijft vanaf 2022 tot en met 2025 constant. De belang-

rijkste onderdelen hiervan betreffen de bijdragen van Nederland in de kosten 

voor Defensie en de Kustwacht.  

 

Dividenden  

Voor wat betreft de niet-belasting ontvangsten van de regering wordt het proces 

voortgezet om via bestaande wettelijke structuren voor overheidsinstanties en 

-bedrijven financiële normen en prestatienormen in te voeren. Dit moet leiden 

tot een verlaging van de uitgaven, verbetering van de dienstverlening aan het 

publiek. En bij gevolg op consistente wijze tot meer dividend voor de regering.  

Gelet op de COVID-19- effecten zijn de geraamde dividenden naar beneden bij-

gesteld.  

 

Andere Verkopen 

Het betreft voornamelijk de door de CBCS te innen licentierechtenbedragen van 

gemiddeld NAf 44,3 miljoen voor de periode 2022.   

Voor de jaren 2023-2025 is het bedrag van licentierechten verhoogd met circa 

NAf 30,0 miljoen. Dit komt voornamelijk doordat het land Curaçao (het Land) 

samen met de Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten (CBCS) heeft ge-

werkt aan een oplossing voor de problematiek bij de Girobank N.V. (Girobank). 

Die oplossing voorziet er in dat Girobank met steun van het Land zal worden 

afgewikkeld op een wijze waarbij de depositohouders zo veel mogelijk worden 

voldaan. De voldoening aan de depositohouders geschiedt middels GI-RO Sett-

lement Holding B.V. (GSH). 

 

De CBCS had, als lender of last resorteen preferente vordering op Girobank. 

Die preferente vordering, ten bedrage van NAf 267 miljoen is door het Land 

overgenomen. Tot zekerheid van die vordering was conform wettelijk voorschrift 

een pandrecht gevestigd op de leningenportefeuille van Girobank (Leningen-

portefeuille). Dit pandrecht is middels het gerecht in 2021 overgedragen aan 

GSH (een 100% deelneming van het Land), die de uitwinning van de portefeuille 

zal afronden. De verplichting om de CBCS te compenseren, zal het Land be-

kostigen uit de meeropbrengsten van een door te voeren verhoging met 0,5-
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procentpunt van het door de deviezenbanken verschuldigde licentierecht, be-

doeld in artikel 9, vierde lid, van het Bankstatuut. De aflossingen aan CBCS 

zijn voor het eerst eind 2023 verschuldigd (met een optie voor een 2 jaren uit-

stel). Het uitblijven van een vaststelling van deze verhoging, die in 2023 zal 

moeten ingaan, zal een verlaging van de verwachte inkomsten in de meerjarige 

begroting betekenen. 

 
 

Andere Inkomsten 

In het kader van het traject verhogen niet-belastinginkomsten (NBI) hebben 

ministeries activiteiten en diensten geïdentificeerd waarvan de tarieven op ba-

sis van ontwikkelingen van de prijsindex of het profijtbeginsel aangepast kun-

nen worden.   

 

Het wetgevingstraject wordt ingezet zodat de aanpassingen gefaseerd ingevoerd 

kunnen worden. De meeste tarieven in de Eilandverordening leges, precario-

rechten en retributies (de Legesverordening) dateert van 1992. Om de tarieven 

aan te passen dient voornoemde wet gewijzigd te worden. Dit zal de nodige tijd 

nemen. Vooruitlopend hierop is een snellere optie om de NBI te verhogen, de 

daarin vermelde tarieven voor zover deze niet recentelijk zijn geïndexeerd, te 

indexeren op basis van de (meest) actuele consumentenprijs index (2019). 

Reeds bij besluit van de Raad van Ministers (Raad) d.d. 27 februari 2019 bij 

zaak nr. 2018/040830 is de Raad akkoord gegaan met de aanpassing van de 

tarieven opgenomen in de legesverordening in een LBham (landsbesluit hou-

dende algemene maatregelen).  

 

Uitgaande van de consumentenprijs index van het jaar 2019 zou de indexering 

van de tarieven jaarlijks extra inkomsten voor de overheid opleveren, conform 

onderstaand overzicht. Tevens is het bedrag opgenomen voor prioritaire inkom-

sten 
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. 

 

Op basis hiervan is voor de periode 2022 – 2025 conservatief een meerop-

brengst begroot van NAf 2,0 miljoen 

Ministerie Gerealiseerde 
inkomsten 
voor 2017 
(NAf) 

Verwachte begro-
ting na indexering 
met CPI 2019 (NAf) 

Te verwachten extra in-
komsten op basis van 
84.50% CPI 2019 (NAf) 

Te verwachten extra 
opbrengsten op basis 
van  
Prioriteiten (NAf) 

MEO 8.992.500  12.421.274 13.405.275 2.360.000 

GMN 3.288.708  6.067.575 2.778.867 3.120.000 

VVRP 22.032.262  30.509.403 10.507.055 7.100.000 

BPD 6.035.417  8.743.234  2.715.938 1.160.000 

OWCS 991.775  1.845.319  853.544  

AZ n.v.t.  11.955  11.955  

SOAW 3.502.500  6.462.015  2.959.515  
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LASTEN 

De lasten in de Begroting 2022, inclusief meerjarenraming, zijn onder te ver-

delen in de volgende categorieën: 

1. Beloning van personeel 6. Overdrachten 

2. Verbruik goederen en diensten 7. Sociale zekerheid 

3. Afschrijving vaste activa 8. Andere uitgaven 

4. Interest 9. Reserveringen 

5. Subsidies  

 

Onderstaand wordt een analyse en inzicht gegeven in de overheidslasten.  

 

Zoals uit Tabel 4 blijkt, bedragen de totale lasten in de Begroting 2022  

NAf 1.746,9 miljoen (Gewone dienst).  

In Grafiek 13 zijn de lastencomponenten grafisch afgezet in procenten van de 

totale lasten. Daaruit kan worden afgeleid dat het aandeel van de “Beloning 

van personeel” in 2022 toeneemt en in de verdere jaren stabiliseert. 

 

Grafiek 13. Lasten 
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Beloning van personeel 

De uitgaven aan beloningen van het personeel zijn gerelateerd aan actieve amb-

tenaren. Deze lasten zijn geraamd aan de hand van de realisatiecijfers in de 

eerste 4 maanden van het jaar 2021.  

 

De beloning van het personeel is in Grafiek 14 ook in procenten van de belas-

tingontvangsten uitgedrukt. 

 
Grafiek 14. Ontwikkeling Beloning van personeel 
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50% gefinancierd worden vanuit de begroting) in de begroting 2022 verwerkt. 

De regering heeft ervoor gekozen om dit voor een jaar te implementeren en na 

een jaar zal deze maatregelen geëvalueerd worden. 

 

In Tabel 9 zijn enkele indicatoren gepresenteerd betreffende het overheidsper-

soneel (uitgezonderd Onderwijzend personeel, Kustwacht, Marine, Gezagdra-

gers).  

 
 
Tabel 9. Personeelsindicatoren 

Omschrijving   Begroting 2021 Begroting 2022 

(o.b.v. salarisgegevens 
april  2020) 

(o.b.v. salarisgegevens 
mei 2021) 

      

Aantal personeel  3.360 3.421 

Gemiddelde bezoldiging (NAf)  5.408 5.348 

Modale bezoldiging (NAf)  7.596 6.114 

Mediaan-bezoldiging (NAf)  4.977 4.921 

Gemiddelde leeftijd  50 51 

    

Aan Tabel 9 liggen ten grondslag de gegevens betreffende de salarisrol over de maand mei 2021.  

 

In Grafiek 15 is de bezoldigingsstructuur van het overheidspersoneel grafisch 

gepresenteerd. Ook hier is gebruik gemaakt van de gegevens betreffende de 

salarisrol over de maand mei 2021. 

 

Grafiek 15. Bezoldiging overheidspersoneel eind mei 2021 
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In Grafiek 16 is de demografische structuur van het overheidsapparaat van 

eind mei 2021 gepresenteerd. De gemiddelde leeftijd van het overheidsperso-

neel op die datum is 51 jaar.  

 
Grafiek 16. Leeftijdsstructuur overheidspersoneel eind mei 2021 

 
 
Aan de andere kant laat Grafiek 17 zien dat ongeveer 60% van het overheids-

personeel over 15 dienstjaren of minder beschikt per datum van april 2021. 

 
Grafiek 17. Aantal dienstjaren overheidspersoneel eind maart 2021 
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In Tabel 10 wordt inzicht verschaft in de personeelsaantallen in de periode 

2022 – 2025 zoals die – met inachtneming van behoedzaamheidsprincipes - 

aan de raming van de personeelslasten van het actieve personeel ten grondslag 

liggen.  

 

Tabel 10. Personeelsaantallen 
Omschrijving 2021 2022 2023 2024 2025 

       

Beginstand 3.421 3.073 2.903 2.967 3.032 

Instroom  - 65 65 65 - 

Uitstroom 348 235 - - - 

Eindstand 3.073 2.903 2.967 3.032 3.032 

       
Dit is exclusief het onderwijzend-, marine-, kustwachtpersoneel en gezagdragers 
 
Conform de Landsverordening vervroegd vrijwillige uitstroom kunnen de amb-

tenaren, met de geboortejaren 1957, 1958, 1959 en 1960 en die geboren is na 

31 december 1960 en die per 31 december 2015 een diensttijd heeft van 30 

jaren of meer, opteren vervroegd uit dienst te treden vanaf de leeftijd van 60 

jaar. De overheid compenseert de sociale werknemerspremies. Daarbovenop 

komt ook een eenmalige lumpsum. De eenmalige lumpsum wordt vastgesteld 

door de wachtgeldregeling zoals deze is vastgelegd in de Landsverordening 17 

juli 1986 houdende bepalingen betreffende de toekenning van wachtgeld aan 

bepaalde personen die uit de dienst van het land of enig ander gevestigd open-

baar lichaam ontslagen zijn, laatstelijk gewijzigd op 30 december 2000. Daar-

naast is rekening gehouden dat voor elke 3 uitstromers sprake is van 1 instro-

mer. Dit betekent dat in 2022 een besparing zal optreden van ruim NAf 6 mil-

joen, in 2023 van NAf 22 miljoen, in 2022 ruim NAf 18 miljoen en in 2025 ruim 

NAf 14 miljoen. 

 
De personeelslasten voor de jaren 2023, 2024 en 2025 bedragen respectievelijk 

NAf. 435 miljoen, NAf. 438 miljoen en NAf. 442 miljoen. Hieruit volgt dat het 

besparingseffect van de VVU-regeling vanaf het jaar 2024 minder wordt. Dit is 

gebaseerd op de volgende aspecten: 1) de uitstroom in de latere jaren substan-

tieel minder zal zijn, 2) het voornemen van 1 instromer voor elke 3 uitstromers 

en 3) exclusief de VVU-regeling toch sprake zou zijn van relatief grote uitstroom 

bij het bereiken van de 65-leeftijd. Zie onderstaande overzicht. 

 



Nota van Financiën -57 
 

 
BPD: Overzicht scenario's Afbouwregeling MET nieuwe 
instromers            

Scenario 1: Alle werknemers werken door tot pensioenleeftijd 65 jaar met nieuwe instromers  

Totale kosten            

   2022 2023 2024 2025 2026 2027   

Totale 
kosten 
2022-2027 

Personeelslasten  47.625.000 47.625.000 46.189.000 38.109.000 28.435.000 20.066.000   275.674.000 

Duurtetoeslag   0 0 450.000 1.472.000 2.660.000 3.674.000   8.256.000 
Compensatie: Aov uitker-
ing   0 0 0 0 0 0   0 
Compensatie: AOV/AWW 
premies   0 0 0 0 0 0   0 

Compensatie: BVZ   0 0 0 0 0 0   0 
Lumpsum comp. (o.b.v. 
wachtgeld)   0 0 0 0 0 0   0 

             

Totaal   47.625.000 47.625.000 46.639.000 39.581.000 31.095.000 23.740.000   283.930.000 

            

Scenario 5: De werknemers gaan verplicht vervroegd op 1 juli 2019 of datum 60 jaar. Iedereen AOV Uitkering (incl DT-ontvangers ), AOV-
premie en BZV premie + Wachtgeldcompensatie met nieuwe instromers  

            

   2022 2023 2024 2025 2026 2027   

Totale 
kosten 
2022-2027 

Personeelslasten  13.046.000 10.530.000 14.040.000 14.040.000 14.040.000 14.040.000   114.405.000 

Duurtetoeslag   3.674.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000   26.141.000 
Compensatie: Aov uitker-
ing   4.898.000 5.565.000 4.943.000 3.630.000 2.060.000 667.000   23.712.000 
Compensatie: AOV/AWW 
premies   3.089.000 3.524.000 3.124.000 2.222.000 1.253.000 435.000   14.894.000 

Compensatie: BVZ   1.500.000 1.709.000 1.518.000 1.090.000 614.000 209.000   7.244.000 
Lumpsum comp. (o.b.v. 
wachtgeld)   14.647.000 0 0 0 0 0   57.217.000 

             

Totaal   40.854.000 25.528.000 27.825.000 25.181.000 22.167.000 19.550.000   243.614.000 

            

Verschil t.o.v. scenario 1   -6.771.000 
    -
22.097.000 

      -
18.814.000 

     -
14.400.000 

     -
8.928.000 

       -
4.190.000   

                        
-40.316.000 

 
 
 
 
 
 
Verbruik goederen en diensten 

Deze categorie heeft betrekking op de materiële lasten.  

De materiële lasten zijn met 8 procent verlaagd vanwege de doorwerking van 

de economische krimp.   

Daarnaast worden grote efficiencyoperaties uitgevoerd, te weten: 

• Doorlichten uitvoeringsorganisaties (heroverwegingsonderwerp). 

• Huisvesting ministeries. 

• Centrale inkoop en mantelcontracten. 
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Ten opzichte van het jaar 2020 is op de uitgaven ingekort met 8% en bij de 

voorbereiding van de ontwerpbegroting is door de ministeries herprioritering 

toegepast teneinde binnen het aangegeven kader te blijven.  

De verlaging van de lasten bij de categorie ‘verbruik goederen en diensten’ is 

het resultaat van een doorgevoerde structurele besparing van 8% over de gehele 

linie, ten opzichte van het jaar 2020. Door sterke daling van het bruto binnen-

lands product zullen de inkomsten niet genoeg zijn om de uitgaven te dekken. 

Eén van de maatregelen is thans nu al een regeringsbeleid, namelijk dat amb-

tenaren zoveel als mogelijk thuis kunnen werken. Door deze beleidskeuze te 

stimuleren zal de regering minder kosten hebben in huisvesting in zijn alge-

meen. 

 

In Tabel 11 wordt het Verbruik goederen en diensten in de Begroting 2022, 

inclusief meerjarenraming voor de periode 2023 – 2025, uitgesplitst gepresen-

teerd. 
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Tabel 11. Specificatie Verbruik goederen en diensten 
Omschrijving R2020 B2021 B2022 B2023 B2024 B2025 

Verbruik goederen & diensten       

4321 - Inhuur van Personeel 15,3 8,8 9,7 9,7 9,7 9,7 

4322 - Kosten Rechtsbijstand 3,1 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

4323 - Kosten Vertaling&Vertolking 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 

4324 - Stag. Vrijw. &  Vakantiejobs 0,1 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

4325 - Overig Personeel van Derden - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

4331 - Werving Personeel 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

4332 - Uitzending & Detachering 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

4333 - Verzekering Personeel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4334 - Opleiding & Traning 1,5 4,1 5,6 5,6 5,6 5,6 

4335 - Kleding & Uitrusting 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 

4336 - Maaltijden 1,8 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

4337 - Vervoer 2,6 2,2 2,3 2,3 2,3 2,3 

4338 - Vergaderkosten&Presentiegeld 2,2 2,6 2,6 2,6 2,7 2,7 

4339 - Representatie&Voorlichting 1,2 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 

4340 - Overige Kosten Eigen Person. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4341 - Reis & Verblijfkosten 0,8 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 

4351 - Huur Gebouwen & Terreinen 19,4 14,8 15,5 15,5 15,5 15,5 

4352 - Onderhoud Gebouwen&Terreinen 3,9 3,4 3,5 3,4 3,4 3,4 

4353 - Verz. & Belast. Huisvesting 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

4354 - Verbruik Nutsvoorzieningen 17,8 11,9 12,6 12,6 12,6 12,6 

4355 - Huur Duurzame Roerende Goed. 0,4 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

4356 - Onderhoud Duurz.Roer. Goed. 1,3 1,1 1,4 1,4 1,4 1,4 

4357 - Overig Huisvesting 2,2 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

4371 - Huur & Lease Kantooruitrust. 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 

4372 - Onderhoud Kantooruitrusting 16,1 15,2 16,8 16,7 16,7 16,7 
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Omschrijving R2020 B2021 B2022 B2023 B2024 B2025 

4373 - Kleine Inventarisgoederen 2,8 3,7 3,2 3,2 3,2 3,2 

4374 - Telefoon & Faxkosten 9,2 5,9 6,2 6,2 6,2 6,2 

4375 - Porto & Vrachtkosten 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 

4376 - Abonnementen & Lectuur 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 

4377 – Contributies & Lidmaatschappen 1,7 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 

4378 - Publieke Voorlichting 1,9 2,7 2,6 2,6 2,6 2,6 

4379 - Advieskosten 9,7 7,2 15,7 15,7 15,7 15,7 

4380 - Accountantskosten 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 

4381 - Overige Kantoorexploitatie 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

4391 - Onderwijs Leermiddelen 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

4393 - Onderwijs Schoolvoeding - 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

4394 - Onderwijs Buitensch. Aktiv. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

4396 - Onderwijs Verzekeringen 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

4402 - Bijdr. Social.Vormingsplicht - 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

4403 - Vormingswerk 0,6 2,0 1,4 1,4 1,4 1,4 

4405 - Verzorging Ouden van Dagen 0,3 - 0,4 0,4 0,4 0,4 

4406 - Gezondheidsonderzoek 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

4407 - Verband & Geneesm. Medicam. 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 

4408 - Kosten van Begraven 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

4421 - Huur&Lease Vervoermiddelen 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

4422 - Onderhoud Voertuigen 1,6 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 

4423 - Verbruik Benzine & Olie 2,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

4424 - Verzek.&Belast.Openb.vervoer 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 

4425 - Verv. Leerl.&Buitensch. Act. 5,1 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

4426 - Overig Openbaar Vervoer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4441 - Onderhoud Technische Constr. 0,2 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 



Nota van Financiën -61 
 

Omschrijving R2020 B2021 B2022 B2023 B2024 B2025 

4442 - Onderhoud Wegwerken 3,0 4,2 3,0 3,0 3,0 3,0 

4443 - Onderhoud Waterwerken 7,8 3,6 4,4 4,4 4,4 4,4 

4444 - Aanleg & Onderh.Openb. groen 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

4445 - Aankoop Mach. Install.&app. 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

4446 - Huur Mach. Install.&appar. - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4447 - Onderh. Mach. Install.&app. 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 

4448 - Onderhoud andere Duurz. Act. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4458 - Gasoline 0,2 - - - - - 

4459 - Onderh.Straatverlt&Inventaris 10,5 3,9 4,5 4,5 4,5 4,5 

4461 - Aank.& Onderh.Wapens&Munitie 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 

4462 - Schade- en kosten vergoedingen 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 

4463 - Dwanginvordering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4464 - Commissies 0,7 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

4465 - Verkiezingen - 2,0 - - - - 

4466 - Rampenbestrijding 6,8 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

4467 - Overig Uitbesteed Werk 31,2 38,7 44,3 38,8 38,8 38,8 

4468 - Andere Spec. Goed.&Diensten 24,3 28,7 27,2 27,2 27,2 27,2 

4469 - Afdr. Paspoort leges - 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

        

Totaal 220,4 199,9 216,7 211,1 211,1 211,1 
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Afschrijvingen vaste activa 

De afschrijvingen in de Begroting 2022 bedragen NAf 103,0 miljoen en groeien tot 

NAf 104,6 miljoen in 2025 (zie tabel 4). Dit is het gevolg van meer investeringen in 

voorgaande jaren. 

 

Interest 

De bruto rentelasten worden in 2022 geraamd op circa NAf 64,4 miljoen. Dit is inclu-

sief de rente ter financiering van een eventueel (kortstondige) financieringsbehoefte, 

waarbij wordt uitgegaan van een gemiddelde rente van 3,5%.  

 

In Grafiek 18 worden de rentelasten in de periode 2022 - 2025, ook in procenten van 

het bruto binnenlands product (bbp), gepresenteerd.  

 
 
Grafiek 18. Rentelasten 
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worden, alsook de schuldaanwas sinds 2005. Curaçao heeft deze vordering voldaan 

door schuld te emitteren.  Omdat de emissie tegen lage rentepercentages heeft plaats-
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tranche is in 2020 vervallen. Deze lening is geherfinancierd tegen een rentepercentage 

van nul.  

 

Wisselkoersrisico 

De schuldtitels van Curaçao luiden allemaal in Nederlands Antilliaanse gulden. Ver-

der geldt de staande inschrijving door Nederland voor emissies in dezelfde valuta. 

Hierdoor is er geen wisselkoersrisico in de sfeer van de rentelasten en de overheids-

schuld. 

 

Subsidies 

Een totaaloverzicht van de subsidieverlening kan gevonden worden in de Staat van 

Inkomensoverdrachten in de bijlage bij de begroting.  

 

Er wordt een evaluatie of doorlichting gedaan van de bestaande subsidierelaties van 

de diverse ministeries teneinde te komen tot afrekening van de afgelopen jaren. Daar-

naast wordt een plan van aanpak opgesteld voor de uitvoering van de aanbevelingen 

van het rapport Mollen (Eindrapport Sub-werkgroep Non-Profit-Instellingen Curaçao 

van 30 september 2014) en het rapport van de Algemene Rekenkamer van Curaçao 

“Subsidie, Afwijkingen op de Subsidieverordening en het subsidiebeleid over de jaren 

2010 tot en met 2015”. De uitvoering van de aanbevelingen moet resulteren in effi-

ciencyvoordelen bij de verschillende gesubsidieerde instellingen middels hervorming 

van de sector (onder andere clustering van entiteiten, schaalvoordelen, rapportage 

van voorschriften).  

De verlaging van de lasten bij de categorie ‘subsidies en overdrachten’ is het resultaat 

van een doorgevoerde structurele besparing van 18% over de gehele linie, ten op 

zichte van het jaar 2020. In het kader van de structurele hervorming wordt bij de 

uitvoering van de aanbevelingen van het rapport Mollen uit 2014 en het rapport van 

de Algemene Rekenkamer van Curaçao over subsidies rekening gehouden met de 

specifieke subsidierelatie. Hieraan wordt gewerkt door de SOAB en het ministerie van 

Financiën in gezamenlijkheid met het functionele ministerie. Bij een grotere bespa-

ring dan de 18% zou de kwaliteit van zorg aangetast worden en dus niet realistisch 

en ook niet verantwoord zijn. De overheid is bezig meer efficiëntie te betrachten in de 

gesubsidieerde sector via o.a. de samenvoeging van entiteiten. Eventuele meer-be-

sparingen zullen bij suppletoire begroting verwerkt worden. 
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Overdrachten  

De overige overdrachten worden in 2022 op NAf 318,8 miljoen geraamd. Dit bedrag 

blijft loopt op naar NAf 343,8 in 2025. De samenstelling van dit budget is gepresen-

teerd in Tabel 12. 
 
Tabel 12. Overdrachten 

Omschrijving R2020 B2021 B2022 B2023 B2024 B2025 

         
Totaal 633,4 308,1 318,8 343,8 343,8 343,8 

Overdrachten aan Overheidsinstellin-
gen 

328,5 39,5 45,0 70,0 70,0 70,0 

Bijdragen & Subsidies Bijzonder On-
derwijs 

148,1 143,9 147,2 147,2 147,2 147,2 

Bijdragen & Subsidies Non-profit in-
stellingen 

122,9 111,4 113,2 113,2 113,2 113,2 

Overige Subsidies & Bijdragen 
33,8 13,3 13,4 13,4 13,4 13,4 

            
  

 

Het belangrijkste deel van het budget in deze categorie betreft de overdrachten aan 

het onderwijsveld. De Overdrachten aan Overheidsinstellingen groeit vanaf 2023 met 

NAf 25 miljoen vanwege de overdracht van de meeropbrengsten van licentierechten 

aan de Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten. Verwezen wordt naar de toelich-

ting onder Andere Verkopen. 

 

Sociale zekerheid en Schommelfonds 

De samenstelling van dit budget is gepresenteerd in Tabel 13.  

 

Tabel 13. Sociale zekerheid 
Omschrijving R2020 B2021 B2022 B2023 B2024 B2025 
       

 
Totaal 497,0 607,6 501,4 501,4 501,4 501,4 

Pensioenuitkeringen 21,3 27,9 24,4 24,4 24,4 24,4 

VUT uitkeringen 0,9 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

AOV overbrugging 0,0 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Bijdrage aan Gezinshuishoudens 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 

Onderstanden & Noodvoorziening 70,8 88,8 60,0 60,0 60,0 60,0 
Landsbijdrage Algemene Verzekering Bijzondere 
ziektekosten (AVBZ) 2,3 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Landsbijdrage Basisverzekering Ziektekosten (BVZ) 235,2 278,2 278,2 278,2 278,2 278,2 
Landsbijdrage Algemeen Ouderdomsverzekering / 
Weduwen- en wezen verzekering (AOV/AWW) 21,5 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

Noodvoorziening Zelfstandigen 21,9 42,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Noodvoorziening baanverliezer 13,7 19,2 0 0 0 0 

Duurtetoeslag Pensioenen 101,2 103,9 103,0 103,0 103,0 103,0 
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Toelichting bij de landsbijdrage 2020 

Omtrent de landsbijdrage 2020 is een verschil van mening ontstaan tussen het Land 

en de SVB. De SVB heeft in 2020 wegens de derving van de sociale premieopbreng-

sten (Covid-19 effect) een verzoek ingediend om in aanmerking te komen voor liqui-

diteitssteun uit Nederland. Echter, dit verzoek is afgewezen en via het Cft is de in-

structie aan het Land gegeven dat de SVB de wettelijke reserves diende in te zetten. 

Het Land had in 2020 een achterstand in de betaling van landsbijdrage sociale fond-

sen SVB. In april 2020 heeft het Land een eenmalig bedrag van NAf 10 miljoen betaald 

om deze achterstand te beginnen in te halen. 

Echter, het Cft heeft het Land aangewezen om de achterstand niet te betalen en ook 

de reeds betaalde eerste deel achterstallige landsbijdrage ad NAf 10 miljoen in min-

dering te brengen op het maandbedrag van de landsbijdrage december 2020.  

 

In lijn met de gevoerde besprekingen tussen de partijen SVB, het Land en het Cft, en 

de Cft-brief van 4 november 2020 (kenmerk Cft 202000153, pagina 4 onder de kop 

SVB) betreffende ‘Advies afwijken begrotingsnormen, schuldpositie en liquiditeitsbe-

hoefte Curaçao’, is de Landsbijdrage sociale fondsen in de Tweede Suppletoire Begro-

ting 2020 met NAf 46,7 miljoen verlaagd.  

Derhalve heeft het Land, op instructie van het Cft, een gedeelte (NAf 46,7 miljoen) 

van de landsbijdrage sociale fondsen 2020 niet betaald. De SVB moest zijn wettelijke 

reserve eerst aanspreken alvorens in aanmerking te komen voor liquiditeitssteun via 

het Land. 

 
 
In onderstaand overzicht (in NAf) is een beeld te zien van de ontwikkelingen per fonds 

meerjarig bij ongewijzigd beleid. Dit overzicht is in december 2020 opgesteld en is 

derhalve opgemaakt vooraf aan het medio 2021 uitgebrachte SVB-jaarverslag 2020, 

en bevat ook niet de beheersmaatregelen verduurzaming sociale fondsen die de rege-

ring op 30 juli 2021 heeft geaccordeerd. Momenteel werkt de SVB aan een update 

van de meerjarenraming sociale fondsen.  
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Na een terugval van circa 8% in 2020 stijgen de sociale premieontvangsten weer in 

2021 en naar verwachting zullen de sociale premieontvangsten in 2022 en daarop-

volgende jaren licht blijven toenemen. In 2021 is ca. NAf 57,4 mln. ten laste van de 

wettelijke reserves van de Sociaal Verzekeringsbank (SVB) gebracht naar aanleiding 

van berekende premie-uitval welke het gevolg was van de COVID-pandemie.  

De reeds afgelopen jaren waar te nemen dalende trend in de fondsresultaten wegens 

sneller stijgende uitgaven vergeleken met de toename van de sociale premieontvang-

sten is door de Covid-pandemie verder verslechterd.  

De uitgaven laten ook een stijgende trend zien.  

SVB meerjarenprognose  Sociale Fondsen 2022-2025 (peildatum dec 2020)

AOV/AWW jaarverslag 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Premie baten 341,618,292 343,184,718            354,659,100           366,517,127           367,983,195           369,455,128           

Landsbijdrage 25,000,000 25,000,000             25,000,000             25,000,000             25,000,000             25,000,000             

Diversen 10,677,328 7,498,238               7,779,850               8,057,715               8,348,135               8,602,603               

Lasten (389,173,669) (400,395,288)           (415,276,380)          (430,740,117)          (446,809,314)          (463,507,675)          

Beheerskosten (10,075,507) (9,499,126)              (9,499,126)              (9,499,126)              (9,499,126)              (9,499,126)              

Resultaat fonds (21,953,556)                  (34,211,458)             (37,336,556)            (40,664,402)            (54,977,110)            (69,949,071)            

ZV/OV 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Premie baten 34,327,843 36,105,011 37,717,821 39,402,676 39,717,898 40,035,641

Landsbijdrage

Diversen 7,127,145 (156,562) (136,433) (329,319) (406,235) (618,854)

Lasten (23,377,161) (19,442,213) (20,310,697) (21,217,975) (21,387,719) (21,558,821)

Beheerskosten (15,079,529) (14,253,646) (14,253,646) (14,253,646) (14,253,646) (14,253,646)

Resultaat fonds 2,998,298                    2,252,589               3,017,046               3,601,736               3,670,297               3,604,320               

BVZ 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Premie baten 263,918,457 263,508,060 272,782,229 282,382,802 283,512,333 284,646,383

Landsbijdrage 278,200,000 278,200,000 278,200,000 278,200,000 278,200,000 278,200,000

Diversen 7,318,237 (1,866,595) (1,866,595) (1,866,595) (1,866,595) (1,866,595)

Lasten (551,913,123) (536,824,587) (536,539,412) (552,204,621) (568,342,194) (584,966,664)

Beheerskosten (17,019,517) (15,888,027) (15,888,027) (15,888,027) (15,888,027) (15,888,027)

Resultaat fonds (19,495,946)                  (12,871,149)             (3,311,806)              (9,376,441)              (24,384,483)            (39,874,903)            

AVBZ 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Premie baten 61,040,760 63,211,673 66,059,359 69,035,333 69,311,474 69,588,720

Eigen bijdrage 4,221,552 4,517,646 4,517,646 4,517,646 4,517,646 4,517,646

Landsbijdrage 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000

Diversen 1,634,985 (159,926) (159,926) (159,926) (159,926) (159,926)

Lasten (81,389,755) (82,246,738) (83,069,206) (83,899,898) (84,738,897) (85,586,286)

Beheerskosten (3,110,651) (2,840,769) (2,840,769) (2,840,769) (2,840,769) (2,840,769)

Resultaat fonds (15,103,109)                  (15,018,114)             (12,992,895)            (10,847,613)            (11,410,471)            (11,980,614)            

Resultaat fondsen (53,554,313)                (59,848,131)           (50,624,212)          (57,286,720)          (87,101,767)          (118,200,268)        
Schommelfonds oorspronkelijk dec 2020 (110,930,484)         (161,554,696)        (218,841,417)        (305,943,184)        (424,143,451)        
Schommelfonds SVB 
na corr jaarverslag 
2020 47,426,167                (12,421,964)           (63,046,176)          (120,332,897)        (207,434,664)        (325,634,931)        



Nota van Financiën -67 
 

Vooral bij de grote fondsen AOV/AWW en BVZ is het beeld te zien dat de tekorten 

over de jaren flink oplopen.  Bij het AOV/AWW-fonds speelt bij de toename van de 

pensioenuitgaven het feit dat vanaf 2021 nieuwe pensioengerechtigden bijkomen, na-

melijk 65-plusser die na de leeftijdsverhoging in 2013 en overgangsregeling beginnen 

in te stromen. Bij het BVZ-fonds drukken de zorgkosten van het Curaçao Medical 

Center (hierna: CMC) en de kosten van geneesmiddelen zwaar op de uitgaven van het 

fonds. De CMC-zorgkosten bedragen circa 1/3 deel van de totale zorguitgaven van 

het BVZ-fonds, de kosten geneesmiddelen circa 20%. 

De regering heeft, naar aanleiding van het rapport van de Taskforce Marktordening 

en Financiering Zorgsector, medio 2019, diverse taakstellingen vastgelegd in wetge-

ving, en aan SVB opgedragen teneinde de hogere exploitatielast van het CMC versus 

Sehos te kunnen dichten. Deze taakstellingen met betrekking tot de zorggebieden 

geneesmiddelen, medisch specialisten en medische uitzendingen, dienden vanaf het 

jaar 2020 en verdere jaren besparingen op te leveren tot een bedrag van NAf 70 mil-

joen volgens de SVB-calculaties.   

 

In de praktijk ziet het beeld tot nu toe er als volgt uit:  
Zorggebied Taakstelling Realisatie 2020 Afwijking 

Geneesmiddelen NAf 34 miljoen Circa NAf + 1,6  miljoen NAf  - 35,6 miljoen 

Medisch specialisten NAf 19 miljoen Circa NAf -8,8  miljoen NAf   -10,2 miljoen 

Medische uitzendingen NAf 17 miljoen Circa NAf -13,2 miljoen NAf    - 3,8 miljoen 

Laboratoria pm Circa   NAf 0 miljoen - 

Totaal NAf 71 miljoen NAf - 20,4 miljoen NAf  - 50,6 miljoen 

 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat van de besparingsmaatregelen van NAf 70 miljoen 

in 2020 circa NAf 20,4 miljoen is gehaald, ofwel circa 25%. Naar verwachting zal het 

gerealiseerd bedrag geleidelijk toenemen in de jaren 2021 e.v. jaren wegens onder-

staande redenen.  

 

Als redenen voor het niet realiseren van deze taakstelling noemt de SVB:  

a) het ontbreken van nader door de overheid in te vullen voorwaarden betreffende 

geneesmiddelen; 

b) een verbod op de pensioenleeftijdgrens door de rechter zonder een overgangs-

regeling niet is toegestaan, een vernieuwd Landsbesluit h.a.m. voorziet in een 

overgangsregeling van 3 jaar  voor medische specialisten en 

c) voorzichtigheidshalve worden eerder  ingeboekte besparingen bij medisch spe-

cialisten als gevolg van het per 1 juli 2020 geïntroduceerde declaratieplafond 
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niet meer meegenomen. Recentelijk heeft de rechter de medische specialisten 

die een rechtszaak hebben aangespannen immers in het gelijk gesteld. 

Hieruit kan worden geconcludeerd dat het realiseren van de taakstelling besparings-

maatregelen niet alleen voor 2020 maar ook voor de komende drie jaar nog erg onze-

ker is.  

 

De hoogte van het schommelfonds is onder andere afhankelijk van het realisatie-

tempo van bovenstaande taakstellende besparingsmaatregelen alsmede het herstel-

pad van de premieontvangsten en hoe fors de uitgaven stijgen. Het hierboven ge-

schetst beeld van alsmaar toenemende tekorten in de fondsen, achterblijvende pre-

mieontvangsten gedeeltelijk wegens Covid, resulteert zonder ingrijpen meerjarig in 

een negatiever wordende schommelfonds meerjarig. 

 

Op basis van het meerjarig overzicht zou het Land op korte termijn circa NAf 75 mil-

joen in het schommelfonds moeten storten om te voorkomen dat het in de min komt 

te staan (voor de schommelfondstekorten 2021 en 2022).  

 

Echter, naast het hierboven geschetste kritieke situatie van de sociale fondsen met 

financiële consequenties voor de begroting van het Land, is een extra verzwaring aan-

gebracht door het volgende.  

Eén van de voorwaarden waar Curaçao aan dient te voldoen om het tweede deel van 

de zesde tranche liquiditeitssteun te kunnen ontvangen betreft maatregelen te nemen 

die dienen te borgen dat het schommelfonds gedurende de jaren 2022 en 2023 in 

evenwicht zal zijn zonder de landsbijdrage te verhogen.  

De regering heeft hiertoe op 30 juli 2021 een aantal (14) beheersmaatregelen geac-

cordeerd die dienen bij te dragen aan de verduurzaming van de sociale fondsen.  Deze 

zijn in onderstaand overzicht opgesomd. 

 
Omschrij-
ving 

B2022 B2023 B2024 B2024 B2025 

        
10% extra 
korten 
AOV-ers 
buitenland  
 
Verlaging 
beheers-
kosten SVB 

2.300.000 
 
 
 
 

4.600.000 

4.600.000 
 
 
 
 

9.200.000 

4.600.000 
 
 
 
 

9.200.000 

4.600.000 
 
 
 
 

9.200.000 

4.600.000 
 
 
 
 

9.200.000 

 
Aanpassing 
normale ar-
beid 

 
750.000 

 
1.500.000 

 
1.500.000 

 
1.500.000 

 
1.500.000 
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Omschrij-
ving 

B2022 B2023 B2024 B2024 B2025 

Eigen risico 
vanaf dag 1 
ZV 
 
Loonder-
vingsper-
centage van 
80 naar 
75% 
 
Pakketver-
smalling fy-
sio-oefen-
therapie, 
chiroprac-
tie 
 
Strengere 
controle 
aanvragen 
orthodontie 
 
Onderwijs-
kundige 
testen naar 
begroting 
Min. OWCS 
 
Orthopedi-
sche hulp-
middelen 
en steun-
kousen 
 
Hart -long- 
en lever-
transplan-
tatie uit 
pakket 
 
20% tarief-
verlaging 
laboratori-
umzorg 
 
Verlaging 
tarieven 
CDC met 
10% 
 
12,5% kor-
ting op per-
soneelskos-
ten instel-
lingen 
 

 
                             
                1.100.000 
 
 
 
 -                      
 
 
 
 
                       

2.200.000 
 
 
 
                 600.000 
 
 
 

             700.000 
 
 

 
 
 
 

         Pm. 
 
 
 
 
 

       300.000 
 
 
 
 

 
 

2.500.000 
 
 
 
 

 
700.000 

 
 
 
     18.100.000 

 
 

2.200.000 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

4.400.000 
 
 
 

600.000 
 

 
 
 1.400.000 
 
 
 
 
 

 
       Pm. 

 
 
 
 

 
          600.000 

 
 
 
 

 
 

5.000.000 
 
 
 
 

 
700.000 

 
 
 

18.100.000 

 
 

2.200.000 
 
  
 
 - 
 
 
 
 
                               
 4.400.000 
 
 
 
                     600.000 
 
 
 

              1.400.000 
 
 
 
 
 
 

Pm. 
 
 
 
 

 
          600.000 

 
 
 
 

 
 

    5.000.000 
 
 
 
 

 
    700.000 

 
 
 

   18.100.000 

 
 

2.200.000 
 
  
 

- 
 
 
 
 
                        

4.400.000 
 
 
 
         600.000 
 
 
 

1.400.000 
 
 
 
 
 
 

Pm. 
 
 
 
 

 
600.000 

 
 
 
 

 
 

5.000.000 
 
 
 
 

 
700.000 

 
 
 

18.100.000 

 
 

2.200.000 
 
 
 
 - 
 
 
 
 
 
   4.400.000 
 
 
 
    600.000 
 
 
 
1.400.000 
 
 
 
 
 
 
       Pm. 
 
 
 
 
 
   600.000 
 
 
 
 
 
 
5.000.000 
 
 
 
 
  
  700.000 
 
 
 
18.100.000 

25% ta-
riefsverla-
ging zie-
kenvervoer-
ders anders 
dan ambu-
lance 

900.000 900.000    900.000 900.000 900.000 

 
     

Totaal 34.750.000 49.200.000     49.200.000  49.200.000 49.200.000 
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Deze beheersmaatregelen zijn aanvullend op de hierboven genoemde taakstelling be-

sparingsmaatregelen die voortvloeien uit het rapport van de Taskforce Marktordening 

en Financiering Zorgsector, welke bedoeld zijn om de hogere exploitatiekosten van 

het CMC vergeleken met Sehos te dekken. 

 

Hierna volgt een korte toelichting op de beheersmaatregelen van 30 juli 2021. 

AOV-fonds: 

Er zal een 10% extra korting worden toegepast op AOV-gerechtigden die momenteel 

in het buitenland wonen. Dit levert een jaarlijkse besparing op van NAf 4,6 miljoen. 

 

Beheerskosten SVB: 

Door 23% te korten op de beheerskosten SVB zal NAf 9,2 miljoen jaarlijks bespaard 

worden. Dit zal in een periode van 2 jaar worden gerealiseerd. 

 

ZV-fonds: 

Er zal een aanpassing komen van het begrip ‘eigen arbeid’. Deze aanpassing levert 

jaarlijks NAf 1,5 miljoen per jaar op. Daarnaast zal een eigen risico worden ingebouwd 

van 3 dagen, zonder terugwerkende kracht naar de eerste ziektemelding. Deze maat-

regel levert jaarlijks NAf 2,2 miljoen op. Voorts zal de controle worden geïntensiveerd, 

dit dient te leiden tot een hogere compliance. 

 

 

BVZ-fonds: 

Diverse versmallingen van het verstrekkingenpakket, intensievere controles en kor-

tingen dienen te leiden tot besparingen. Onder andere bij fysio-, oefentherapie en 

chiropractie, orthodontie, ziekenvervoerders etc. Zie tabel voor een specificatie. In to-

taal zal hiermee een besparing worden gerealiseerd van NAf 31,3 miljoen. 

 

Indien deze besparingsmaatregelen hun vruchten afwerpen vanaf 2022 e.v. jaren ziet 

het schommelfonds (in NAf) er als volgt uit: 

 

 
 Omschrijving P2021 B2022 B2023 B2024 B2025 

Schommelfonds na beheersmaatregelen 12.421.964 28.296.176 71.132.897 158.234.664 276.434.931 
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Er resteert derhalve toch nog een tekort in het schommelfonds na de beheersmaatre-

gelen die het Land dient aan te vullen.  

 

 

Pensioenuitkeringen  

Hieronder zijn onder andere voorzieningen getroffen voor de betaling van pensioen-

uitkeringen aan ex-gezagdragers. Daarnaast is rekening gehouden met een jaarlijks 

bedrag van NAf 16 miljoen voor betaling van rente en aflossing aan het Algemeen 

Pensioenfonds Curaçao op basis van de aflossingsovereenkomst gesloten met de over-

heid. Het af te betalen bedrag dat in de overeenkomst is opgenomen is circa NAf 148 

miljoen. 

 
VUT-uitkeringen 

Als onderdeel van het loonmatigingsbeleid is de VUT-uitkering met een overbrug-

gingsperiode van 1 jaar (2015) afgeschaft. Dit komt tot uitdrukking in een constant 

bedrag van NAf 4,0 miljoen vanaf 2022 tot en met 2025. In de wetgeving is de VUT-

uitkering al afgeschaft.  

 
Duurtetoeslag 

De post Sociale zekerheid dient ook ter dekking van de duurtetoeslag. De duurtetoe-

slag houdt verband met: 

1. Het pensioenaandeel dat voortvloeit uit dat gedeelte van de indexering van het 

ambtenareninkomen dat tot 1994 niet in het salaris werd geïntegreerd doch in de 

vorm van een duurtetoeslag werd uitgekeerd en waarover derhalve geen pensioen-

premie is betaald. 

2. De indexering van de pensioenuitkering die gelijk is aan de indexering van de 

ambtenarensalarissen. 

3. Het differentiaal in de opgebouwde pensioenrechten. De opbouw van het pensioen 

was vroeger als volgt. Over de eerste 20 jaar werd jaarlijks 2,5% van het inkomen 

aan pensioen opgebouwd en over de laatste tien jaar 1 2/3%. Dit kwam uit op een 

totaal pensioeninkomen van 66 2/3 %. Aangezien 70% wordt uitgekeerd, vindt de 

aanvulling plaats in de vorm van een duurtetoeslag. 

 

Hiervoor is een voorziening getroffen van circa NAf 103,0 miljoen in 2022, dat op dit 

niveau constant wordt gehouden voor de periode 2022-2025.  
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Het budget voor duurtetoeslag wordt constant gehouden vanwege de doorwerking van 

de pensioenhervormingen. Echter, aangezien geen nieuwe duurtetoeslag wordt opge-

bouwd, zal dit bedrag op termijn gaan teruglopen. 

 

Andere uitgaven 

De raming van de lasten voor de categoriegroep “Andere uitgaven” betreft NAf 17 mil-

joen in 2022 en NAf 7 miljoen voor de jaren 2023 tot en met 2025 voor onvoorziene 

uitgaven.  

 

Het resterend budget is ter voorkoming van tekorten in het schommelfonds. (zie onder 

paragraaf Schommelfonds). 

 

Tabel 14 Toevoeging aan Schommelfonds 
Omschrijving B2022 B2023 B2024 B2025 
Omschrijving B2022 B2023 B2024 B2025 

Toevoeging aan  SVB Schommelfonds 28,3 71,1 158,2 276,4 
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Kapitaaldienst 

Tabel 15. Kapitaaldienst 
  R2020 B2021 B2022 B2023 B2024 B2025 

Lasten 163,6 140,9 949,1 129,6 130,1 270,6 
Investeringen en vermogensoverdrach-
ten -362,9 132,7 103,0 103,5 104,0 104,6 

Aflossing leningen o/g: 526,4 8,2 846,2 26,1 26,1 166,1 

         

Baten 901,2 963,4 1.211,5 231,3 231,4 421,6 
Vrijgekomen middelen uit afschrijvin-
gen 89,4 102,0 103,0 103,5 104,0 104,6 

Aflossing leningen u/g 14,0 10,3 13,9 25,2 25,2 25,2 
Toevoeging reserve/ schadevergoeding 
verzekering  48,8 28,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nieuwe financiering 749,0 822,6 1.094,6 102,6 102,1 291,8 

         

Saldo 737,6 822,6 262,4 101,8 101,3 150,9 
 

 

Investeringen 

Voor investeringen zijn voorzieningen getroffen over de periode 2022 – 2025 zoals 

gepresenteerd in Tabel 15 (in NAf miljoen). 

 

Financiële norm kapitaaldienst 

De kapitaaldienst sluit met een saldo van NAf 262,4 miljoen in 2022. Ingevolge de 

financiële normen is een tekort toelaatbaar op de kapitaaldienst, mits dit past bin-

nen de rentelastnorm en de gewone dienst in evenwicht blijft. De rentelastnorm 

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

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

gerealiseerde inkomsten.  

 

In Tabel 16 wordt inzicht verschaft in de financieringsruimte die de rentelastnorm 

in de periode 2022 – 2025 biedt (in NAf miljoen). 
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Tabel 16. Financieringsruimte 
  P2021 2022 2023 2024 2025 
        
Rentelastnorm jaar t  131,2 141,0 151,6 158,4 162,4 
        
Rentelasten jaar t 64,9 64,4 64,4 64,4 64,4 
        
Financieringsruimte (in termen van 
rentelasten) 

66,3 76,6 87,2 94,0 98,0 

        
Financieringsruimte 2.353,3 2.799,8 3.186,3 3.435,6 3.580,3 
        
Financiering (cumulatief) 509,3 1.603,9 1.705,7 1.806,9 1.857,9 
        
Deviatie (+ gunstig / - ongunstig) 1.844,0 1.195,9 1.480,6 1.628,7 1.722,5 
            

 
 
Er wordt een beroep gedaan op de beschikbare financieringsruimte in de periode 

2022 – 2025 ter financiering van investeringen welke zijn opgenomen in de begro-

ting. Een overzicht daarvan is opgenomen in Tabel 19. Ondanks het beroep blijft de 

positie gunstig vergeleken met de voormelde begrotingsnorm. Dit is ook grafisch ge-

presenteerd in Grafiek 20. 

 
Grafiek 20. Financiële norm kapitaaldienst: rentelastnorm 
 

 
Naast de netto geconsolideerde rentelasten, is in Grafiek 20 de financiële norm voor 

de rentelasten – de rentelastnorm – in het rood afgebeeld. De rentelasten zijn lager 

dan de norm, wat duidt op een gunstige positie ten opzichte van deze norm. Tabel 

19 hierna geeft een verdere specificatie van de investeringen. 

 

 

 

Financieringsbehoefte en financiering 

De jaarlijks vervallende leningen worden gepresenteerd in Grafiek 21. 
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Grafiek 21. Vervalschema schulden 
 

 
 
 
De jaarlijks vervallende bedragen hebben betrekking op de financiering die in elk 

jaar eventueel kan worden aangegaan om een kortstondige financieringsbehoefte te 

dekken.  

 

Financieringsrisico 

Teneinde te voldoen aan de vordering van Nederland op Curaçao, die gelijk is aan 

het gedeelte dat krachtens de Slotverklaring van het bestuurlijk overleg over de toe-

komstige staatkundige positie van Curaçao en Sint-Maarten van 2 november 2006 

en het Rijksbesluit overname geldleningen Nederlandse Antillen, Curaçao en Sint 

Maarten tot aan de rentelastnorm voor 2005 niet zou worden overgenomen, heeft 

Curaçao schuld geëmitteerd.  

Die schuldtitels hebben een looptijd tussen 10 en 30 jaren. Conform de vervalka-

lender vervalt het tweede gedeelte (NAf 140 miljoen) in 2025. Dat blijkt ook uit Gra-

fiek 21. Daarnaast is in de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten 

vastgelegd dat Nederland inschrijft op emissies ter dekking van de financieringsbe-

hoefte. Hieruit vloeit voort dat het financieringsrisico nihil is. 
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In Tabel 17 worden de mutaties in de schuldpositie (in miljoen NAf) en de schuld-

quote uit hoofde van de ramingen in de Begroting 2022, inclusief meerjarencijfers, 

gepresenteerd.  

 

Tabel 17. Schuldpositie 
 

Omschrijving P2021 B2022 B2023 B2024 B2025 
        
Beginstand 3.230,7 3.740,0 3.988,5 4.064,2 4.139,4 
        
Mutatie t.o.v. (t-1) Lening 509,3 1.094,6 101,8 101,3 150,9 
Mutatie t.o.v. (t-1) Aflossing  846,2 26,1 26,1 166,1 

        
Eindstand 3.740,0 3.988,5 4.064,2 4.139,4 4.124,2 
            

 

In Grafiek 22 zijn de bruto schuldpositie en de schuldquote afgebeeld. De schuld-

quote is de schuldpositie uitgedrukt in procenten van het bbp. 

 
 
Grafiek 22. Schuldpositie en schuldquote 

 
 
 
De schuld stijgt met name als gevolg van de ontvangen Covid-liquiditeitssteun (le-

ningen) van Nederland. 
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Allocatie van de middelen op de kapitaaldienst 

In de Begroting 2022 is een bedrag van NAf 103,0 miljoen opgevoerd aan investerin-

gen. In Tabel 18 is de samenstelling hiervan gepresenteerd. 

 

Tabel 18. Allocatie van de middelen op de kapitaaldienst 
  R2020 B2021 B2022 B2023 B2024 B2025 

Woningen 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Gebouwen                         -419,1 34,9 19,3 14,0 10,0 10,0 
Andere Bouwstructuren            8,3 16,5 5,5 0,0 0,0 0,0 
Kantoor Inrichting               1,6 2,6 3,0 0,2 0,2 0,2 
Kantoor Apparatuur               4,4 16,2 59,2 86,2 91,9 92,4 
Transportmiddelen                1,1 4,6 0,7 0,1 0,1 0,1 
Machines&andere Werktuigen       3,3 6,8 0,1 0,0 0,0 0,0 
Gecultiveerde Eigendommen        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Immateriële Vaste Activa  27,3 42,6 12,4 3,0 1,9 1,9 
Gronden & Terreinen              5,2 3,5 2,7 0,0 0,0 0,0 
Ondergrondse Eigendommen         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
        

Totaal -362,9 132,7 103,0 103,5 104,0 104,6 
 
 
 De voornaamste beleidsdoelen die met deze budgetten worden gefinancierd zijn in 

tabel 19 weergegeven. 
 

 



Nota van Financiën -78 

 

Tabel 19. Beleidsdoelen Investeringen  
 

  SNA 
code 2022 2023 2024 2025 

  
Projecten 
waarvoor 
mogelijk 
geleend 

gaat wor-
den in 
2022 

  

Ver-
wachte 
levens-
duur 

  
Eerste 

dienstjaar 
waarin 
lasten 
worden 
opgeno-

men 

  

Af-
schrij
vings  
lasten 

Rente 
lasten 

                              
Staatsorganen   0,6 0,3 0,3 0,3   0,0           0,1 0,0 
Kantoorinrichting en -apparatuur AN1179 0,6 0,3 0,3 0,3       5   2022   0,1   
                              
Ministerie van Algemene zaken   2,0 1,5 0,3 1,0   0,0           0,2 0,0 
Levensduur verlengende renovatie Fort Am-
sterdam Zuidvleugel AN1121 1,0 1,0           25   2022   0,0   

Kantoorinrichting en -apparatuur AN1179 0,9 0,5 0,3 1,0       5   2022   0,2   
Transportmiddelen AN1131 0,2             5   2022   0,0   
                              
Ministerie Bestuur, Planning en Dienstver-
lening   2,0 0,3 0,3 0,3   0,0           0,6 0,0 

Voorbereiding op de Algemene Volks- en Wo-
ningtelling (Census 2022) en reguliere onder-
zoeken 

AN1179 1,6       
      

3 
  2022   

0,5 
  

Diverse verbouwingen  AN1121 0,0             25   2022   0,0   
Kantoorinrichting en -apparatuur AN1179 0,4 0,3 0,3 0,3       5   2022   0,1   
Transportmiddelen AN1131 0,1 0,1 0,1 0,1       5   2022   0,0   
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  SNA 
code 2022 2023 2024 2025 

  
Projecten 
waarvoor 
mogelijk 
geleend 

gaat wor-
den in 
2022 

  

Ver-
wachte 
levens-
duur 

  
Eerste 

dienstjaar 
waarin 
lasten 
worden 
opgeno-

men 

  

Af-
schrij
vings  
lasten 

Rente 
lasten 

Ministerie van Justitie   2,9 0,0 0,0 0,0   0,0           0,6 0,0 
Kantoorinrichting en -apparatuur AN1179 2,9             5   2022   0,6   
                              
Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimte-
lijke Planning   12,4 0,0 0,0 0,0   0,0           0,6 0,0 

Project toegankelijkheid kustgebied (Upgrade 
Boca Simon Fase 1) AN1123 2,1             25   2022   0,0   
Woningbouw programma AN1121 3,2            25   2022   0,1   
Onderhoud Julianabrug AN1122 4,5             25   2022   0,2   
Verkaveling van terreinen en bouwrijpmaken 
van gronden AN1123 0,7             25   2022   0,0   
Diverse verbouwingen (wo keuringslokaal, 
noodherstel monumenten) AN1121 0,5             25   2022   0,0   
Aanleg straatmeubilair  AN1121 0,5             25   2022   0,0   
Kantoorinrichting en -apparatuur AN1179 0,5             5   2022   0,1   
Transportmiddelen AN1131 0,4             5   2022   0,1   
                              
Ministerie van Economische Ontwikkeling   2,8 3,0 1,9 1,9   0,0           0,9 0,0 

Uitvoeren Toeristisch Masterplan  AN1179 2,7 3,0 1,9 1,9       3   2022   0,9   
Kantoorinrichting en -apparatuur AN1179 0,1             5   2022   0,0   
                              
Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cul-
tuur en Sport   

           
8,7                           

-              1,7 0,0 
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  SNA 
code 2022 2023 2024 2025 

  
Projecten 
waarvoor 
mogelijk 
geleend 

gaat wor-
den in 
2022 

  

Ver-
wachte 
levens-
duur 

  
Eerste 

dienstjaar 
waarin 
lasten 
worden 
opgeno-

men 

  

Af-
schrij
vings  
lasten 

Rente 
lasten 

Levensduur verlengende renovatie aan de Uni-
versiteit van Curaçao AN1121             

0,2              25   2022   0,0   
Aanschaf materialen t.b.v. Scholen (o.a. boe-
ken, computers,IT infrastructuur) AN1179             

8,0        
  

  
  

5 
  2022   1,6   

Kantoorinrichting en -apparatuur AN1179             
0,5              5   2022   0,1   

                              
Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid 
en Welzijn   0,3         0,0           0,0 0,0 

Kantoorinrichting en -apparatuur AN1179 0,2             25   2022   0,0   
Transportmiddelen AN1131 0,1             25   2022   0,0   
                              
Ministerie van Gezondheid, Milieu en Na-
tuur   0,5         0,0           0,1 0,0 

Kantoorinrichting en -apparatuur AN1179 0,5             5   2022   0,1   
                              
Ministerie van Financiën   14,8 10,2 7,2 7,2   0,0           1,4 0,0 
IT-digitalisatie project belastingdienst  AN1179 3,7 3,7 3,7 3,7       10   2022   0,4   
Aanpassingen ICT, verbeterproject online por-
taal en functionaliteit online diensten Inspectie 
der Belastingen  

AN1179 2,1 2,1 2,1 2,1 
  

  
  

10 
  2022   0,2   

Levensduur verlengende renovatie van het ge-
bouw te Pietermaai 17 AN1121 5,0 3,0           25   2022   0,2   
Levensduur verlengende renovatie van het ge-
bouw van de Landsontvanger AN1121 0,1             25   2022   0,0   
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  SNA 
code 2022 2023 2024 2025 

  
Projecten 
waarvoor 
mogelijk 
geleend 

gaat wor-
den in 
2022 

  

Ver-
wachte 
levens-
duur 

  
Eerste 

dienstjaar 
waarin 
lasten 
worden 
opgeno-

men 

  

Af-
schrij
vings  
lasten 

Rente 
lasten 

Automatisering Wega di Number Korsou AN1179 1,4 1,4 1,4 1,4       10   2022   0,1   
Kantoorinrichting en -apparatuur AN1179 2,5             5   2022   0,5   
                              
Stelpost voor nog te verdelen kapitaaluitga-
ven   45,9 78,1 83,9 83,8                   

                              
Stelpost voor onvoorziene kapitaaluitgaven   10,0 10,0 10,0 10,0                   
    70,8 98,3 101,1 101,0                   
Totaal   103,0 103,5 104,0 104,6   0,0           6,3 0,0 
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III. BEGROTINGSUITGAVEN PER HOOFDSTUK 

In dit hoofdstuk wordt kort uiteengezet welke financiële middelen ter beschik-

king zijn gesteld aan de verschillende ministeries. Het betreffende hoofdstuk 

geeft een kijk op de verhoudingen tussen de verschillende ministeries en ver-

schaft hierdoor inzicht in de prioriteitstelling qua financiële middelen. Naast de 

eerstgenoemde functie van dit hoofdstuk wordt tevens het karakter waarvoor 

de financiële middelen bestemd zijn binnen de ministeries gekenschetst. 

  

Gewone dienst 

In Tabel 1 zijn de gewone dienst uitgaven in de Begroting 2022 nader uitge-

splitst per hoofdstuk gepresenteerd (in NAf miljoen). De indeling per hoofdstuk 

in de Begroting 2022 is als volgt: 

• een hoofdstuk betreffende de Staatsorganen en overige algemene organen;  

• per ministerie een hoofdstuk.  

 

Deze budgetten zijn in Grafiek 1 in procenten van het totaal van de gewone 

dienst gepresenteerd. 

 

Tabel 1. Gewone dienst uitgaven per hoofdstuk 
Hoofdstuk 2021 2022 

     

Staatsorganen en overige algemene organen 52,0 62,4 

Ministerie van Algemene zaken 48,0 58,7 

Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening 181,1 168,6 

Ministerie van Justitie 216,4 232,3 

Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning 79,3 87,2 

Ministerie van Economische Ontwikkeling 44,6 44,0 

Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport 324,3 334,9 

Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn 239,6 183,3 

Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur 351,4 352,9 

Ministerie van Financiën 471,1 222,6 

      

Totaal  2.007,8 1.746,9 

 
 

Uit Tabel 1 blijkt dat bij de meeste ministeries zowel verlagingen als verhogin-

gen in 2022 ten opzichte van 2021 zijn waar te nemen. Per saldo is een verla-

ging waar te nemen. Dit komt voornamelijk door de stopzetting per eind 2021 
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van de sociale steunmaatregelen en steunmaatregelen voor bedrijven. In 2022 

is er geen budget voor deze steunmaatregelen.  

 

Zoals uit Tabel 1 en Grafiek 1 is af te leiden, zijn het ministerie van Gezondheid, 

Milieu en Natuur, het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport 

en het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn de drie grootste 

ministeries qua uitgaven.  

 
 
Grafiek 1. Gewone dienst uitgaven per hoofdstuk 
 

 
 

Rekening dient te worden gehouden met het feit dat in de begroting van het 

ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening bedragen opgenomen zijn, 

welke niet enkel verband houden met de exploitatiekosten van dat ministerie 

alleen doch een overheidsbreed karakter hebben. Deze bedragen hebben hoofd-

zakelijk betrekking op: 

• de duurtetoeslag pensioenen; 

• Looncompensatie ambtenaren vroegtijdig pensioen; 

• Pensioenuitkering ex-gezagdragers. 
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Hetzelfde geldt tevens voor het ministerie van Financiën. De volgende posten 

bij het Ministerie van Financiën hebben een overheidsbreed karakter: 

• de stelposten ter financiering van de Vervroegd Vrijwillige Uitdiensttreding; 

• de rentelasten over de schulden welke uiteraard toe te rekenen zijn aan de 

diverse ministeries; 

• het budget voor onvoorziene uitgaven; 

 

Het beeld verandert ingrijpend wanneer voor deze uitgaven wordt gecorrigeerd. 

Het resultaat van deze correctie is weergegeven in Tabel 2 (in NAf miljoen) en 

in Grafiek 2. 

 
Tabel 2. Gecorrigeerde gewone dienst uitgaven per hoofdstuk 

Hoofdstuk 2021 2022 

    

Staatsorganen en overige algemene organen 52,0 62,4 

Ministerie van Algemene zaken 48,0 58,7 

Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening 54,5 54,7 

Ministerie van Justitie 216,4 232,3 

Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning 79,3 87,2 

Ministerie van Economische Ontwikkeling 44,6 44,0 

Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport 324,3 334,9 

Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn 239,6 183,3 

Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur 351,4 352,9 

Ministerie van Financiën 122,4 128,5 

Totaal  1.532,6 1.538,9 
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Grafiek 2. Gecorrigeerde gewone dienst uitgaven per hoofdstuk 

  
In Tabel 3 zijn de gewone dienst uitgaven in de Begroting 2022 per hoofdstuk 

naar uitgavencategorie gespecificeerd. Dit is in Tabel 4 in relatieve termen ge-

presenteerd. Hieruit blijkt dat meer dan driekwart van de totale lasten op de 

gewone dienst voor rekening komt van de volgende categorieën: 

1. Sociale Zekerheid (29%).  

2. Beloning van personeel (26%). 

3. Overdrachten (18%).  

 

In Tabel 5 zijn de gewone dienst uitgaven in de Begroting 2022 per ministerie 

naar uitgavencategorie gepresenteerd in procenten van de totalen van de be-

treffende categorie. Uit de tabel valt te lezen dat aan het ministerie Sociale Ont-

wikkeling, Arbeid en Welzijn, het ministerie Gezondheid, Milieu en Natuur en 

het ministerie Bestuur, Planning en Dienstverlening voor circa 75% van de to-

taal gebudgetteerde bedragen binnen de categorie Sociale zekerheid valt toe te 

rekenen. Verder valt ook te lezen dat de ministeries van Justitie (38%), van 

Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (17%) gezamenlijk verantwoordelijk 

zijn voor circa 55% van de totale gebudgetteerde bedragen binnen de categorie 

Beloning van personeel. Tevens blijkt ook uit Tabel 5 dat de categorie Interest 

integraal geconcentreerd is binnen het ministerie van Financiën.  
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Ook in dit geval verandert het beeld ingrijpend wanneer voor de eerder vermelde 

uitgaven wordt gecorrigeerd. Het resultaat van deze correctie is gepresenteerd 

in de tabellen 6 tot en met 8. Daarbij wordt de categorie Beloning van personeel 

de grootste, met een aandeel van ongeveer 29 procent in de totale lasten op de 

gewone dienst.  

 

In Tabel 8 zijn de gecorrigeerde gewone dienst uitgaven in de Begroting 2022 

per hoofdstuk naar categorie gepresenteerd in procenten van de totalen van de 

betreffende categorie. Hieruit blijkt dat de ministeries van Gezondheid, Milieu 

en Natuur, van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport, Sociale Ontwikke-

ling, Arbeid en Welzijn en Gezondheid, Milieu en Natuur verantwoordelijk zijn 

voor circa 57% van de totale lasten in de Begroting 2022. Dit houdt verband 

met hun aandeel van bijna 94% in de categorie Sociale zekerheid, en 88% in 

de categorie Overdrachten welke categorieën op haar beurt verantwoordelijk is 

voor circa 47% van de Begroting 2022.  

Verder valt ook te lezen dat het ministerie van Justitie verantwoordelijk is (na 

correctie) voor circa 38% van de totale gebudgetteerde bedragen binnen de ca-

tegorie Beloning van personeel.  

 
Tabel 3. Gewone dienst uitgaven Begroting 2022 per hoofdstuk naar categorie 
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Staatsorganen  29,4 7,3 1,2 0,0 0,0 20,0 4,4 0,0 62,4 
Ministerie van AZ 20,4 14,2 1,8 0,0 1,7 4,8 15,8 0,0 58,7 
Ministerie van BPD 42,1 14,9 4,4 0,0 0,0 0,0 107,1 0,0 168,6 
Ministerie van Justitie 171,6 34,2 19,2 0,0 0,0 4,6 2,7 0,0 232,3 
Ministerie van VVRP 22,5 22,0 25,2 0,0 12,8 4,7 0,0 0,0 87,2 
Ministerie van EO 8,4 4,0 3,4 0,0 24,1 4,1 0,0 0,0 44,0 
Ministerie van OWCS 75,3 18,4 24,5 0,0 0,0 216,7 0,0 0,0 334,9 
Ministerie van SOAW 16,6 10,8 1,8 0,0 8,1 32,8 85,0 28,3 183,3 
Ministerie van GMN 23,3 10,1 2,8 0,0 0,0 30,4 286,3 0,0 352,9 
Ministerie van Financiën 40,9 80,7 18,6 64,4 0,3 0,7 0,0 17,0 222,6 
            

Totaal 450,5 216,7 103,0 64,4 46,9 318,8 501,4 45,3 1746,9 
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Tabel 4. Gewone dienst uitgaven Begroting 2022 per hoofdstuk naar categorie in procenten van 
het totaal van de Gewone dienst  

Hoofdstuk 
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Staatsorganen  2% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 4% 
Ministerie van AZ 1% 1% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 3% 
Ministerie van BPD 2% 1% 0% 0% 0% 0% 6% 0% 10% 
Ministerie van Justitie 10% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 13% 
Ministerie van VVRP 1% 1% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 5% 
Ministerie van EO 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 3% 
Ministerie van OWCS 4% 1% 1% 0% 0% 12% 0% 0% 19% 
Ministerie van SOAW 1% 1% 0% 0% 0% 2% 5% 2% 10% 
Ministerie van GMN 1% 1% 0% 0% 0% 2% 16% 0% 20% 
Ministerie van Financiën 2% 5% 1% 4% 0% 0% 0% 1% 13% 
            

Totaal 26% 12% 6% 4% 3% 18% 29% 3% 100% 

          
 
 
 
Tabel 5. Gewone dienst uitgaven Begroting 2022 per hoofdstuk naar categorie in procenten van 
de totalen per categorie 
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Staatsorganen  7% 3% 1% 0% 0% 6% 1% 0% 4% 
Ministerie van AZ 5% 7% 2% 0% 4% 2% 3% 0% 3% 
Ministerie van BPD 9% 7% 4% 0% 0% 0% 21% 0% 10% 
Ministerie van Justitie 38% 16% 19% 0% 0% 1% 1% 0% 13% 
Ministerie van VVRP 5% 10% 24% 0% 27% 1% 0% 0% 5% 
Ministerie van EO 2% 2% 3% 0% 51% 1% 0% 0% 3% 
Ministerie van OWCS 17% 8% 24% 0% 0% 68% 0% 0% 19% 
Ministerie van SOAW 4% 5% 2% 0% 17% 10% 17% 62% 10% 
Ministerie van GMN 5% 5% 3% 0% 0% 10% 57% 0% 20% 
Ministerie van Finan-
ciën 9% 37% 18% 100% 1% 0% 0% 38% 13% 

            

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Tabel 6. Gecorrigeerde Gewone dienst uitgaven Begroting 2022 per hoofdstuk naar ca-
tegorie 
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Staatsorganen  29,4 7,3 1,2 0,0 0,0 20,0 4,4 0,0 62,4 
Ministerie van AZ 20,4 14,2 1,8 0,0 1,7 4,8 15,8 0,0 58,7 
Ministerie van BPD 35,3 14,9 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54,7 
Ministerie van Justitie 171,6 34,2 19,2 0,0 0,0 4,6 2,7 0,0 232,3 
Ministerie van VVRP 22,5 22,0 25,2 0,0 12,8 4,7 0,0 0,0 87,2 
Ministerie van EO 8,4 4,0 3,4 0,0 24,1 4,1 0,0 0,0 44,0 
Ministerie van OWCS 75,3 18,4 24,5 0,0 0,0 216,7 0,0 0,0 334,9 
Ministerie van SOAW 16,6 10,8 1,8 0,0 8,1 32,8 85,0 28,3 183,3 
Ministerie van GMN 23,3 10,1 2,8 0,0 0,0 30,4 286,3 0,0 352,9 
Ministerie van Finan-
ciën 47,7 61,2 18,6 0,0 0,3 0,7 0,0 0,0 128,5 
            

Totaal 450,5 197,2 103,0 0,0 46,9 318,8 394,2 28,3 1538,9 

 
Tabel 7. Gecorrigeerde Gewone dienst uitgaven Begroting 2022 per hoofdstuk naar categorie in 
procenten van het totaal van de Gewone dienst 
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Staatsorganen  2% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 4% 
Ministerie van AZ 1% 1% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 4% 
Ministerie van BPD 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4% 
Ministerie van Justitie 11% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 15% 
Ministerie van VVRP 1% 1% 2% 0% 1% 0% 0% 0% 6% 
Ministerie van EO 1% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 3% 
Ministerie van OWCS 5% 1% 2% 0% 0% 14% 0% 0% 22% 
Ministerie van SOAW 1% 1% 0% 0% 1% 2% 6% 2% 12% 
Ministerie van GMN 2% 1% 0% 0% 0% 2% 19% 0% 23% 
Ministerie van Financiën 3% 4% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 8% 
            

Totaal 29% 13% 7% 0% 3% 21% 26% 2% 100% 
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Tabel 8. Gecorrigeerde Gewone dienst uitgaven Begroting 2022 per hoofdstuk naar categorie in 
procenten van de totalen per categorie 
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Staatsorganen  7% 4% 1% 0% 0% 6% 1% 0% 4% 
Ministerie van AZ 5% 7% 2% 100% 4% 2% 4% 0% 4% 
Ministerie van BPD 8% 8% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 4% 
Ministerie van Justitie 38% 17% 19% 0% 0% 1% 1% 0% 15% 
Ministerie van VVRP 5% 11% 24% 0% 27% 1% 0% 0% 6% 
Ministerie van EO 2% 2% 3% 0% 51% 1% 0% 0% 3% 
Ministerie van OWCS 17% 9% 24% 0% 0% 68% 0% 0% 22% 
Ministerie van SOAW 4% 5% 2% 0% 17% 10% 22% 100% 12% 
Ministerie van GMN 5% 5% 3% 0% 0% 10% 73% 0% 23% 
Ministerie van Finan-
ciën 11% 31% 18% 0% 1% 0% 0% 0% 8% 
            

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Kapitaaldienst 
 
In Tabel 9 zijn de kapitaaldienst uitgaven in de Begroting 2022 uitgesplitst per 

hoofdstuk gepresenteerd. Deze budgetten zijn in Grafiek 3 in procenten van 

het totaal van de kapitaaldienst gepresenteerd. 
 

Tabel 9. Kapitaaldienst uitgaven per hoofdstuk 
Hoofdstuk 2021 2022 

     

Staatsorganen en overige algemene organen 0,4 0,6 

Ministerie van Algemene zaken 1,0 2,0 

Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening 2,3 2,0 

Ministerie van Justitie 16,1 2,9 

Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning 16,8 12,4 

Ministerie van Economische Ontwikkeling 7,1 2,8 

Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport 14,6 8,7 

Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn 5,5 0,3 

Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur 10,1 0,5 

Ministerie van Financiën 67,0 917,0 

      

Totaal  140,9 949,1 

 
 
 
Grafiek 3. Kapitaaldienst uitgaven per hoofdstuk 
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In de Begroting 2022 is ook op de kapitaaldienst bij het ministerie van Finan-

ciën een bedrag opgevoerd dat niet enkel op dit ministerie betrekking heeft 

maar een overheidsbreed karakter heeft. Het gaat om de stelpost voor onvoor-

ziene kapitaaluitgaven van NAf 10 miljoen en een nog onverdeeld bedrag van 

NAf 45,9 miljoen. deze laatste zijn voor de investeringen die middels prioriteit-

stelling aan de hand van de regeerprogramma nog verdeeld moet worden. Daar-

naast wordt rekening gehouden met de aflossing van een aangegane lening voor 

met name HNO van jaarlijks NAf 8,1 miljoen. Het beeld verandert wanneer 

hiervoor wordt gecorrigeerd. Het resultaat van deze correctie is gepresenteerd 

in Tabel 10 (in NAf miljoen) en in Grafiek 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 10. Gecorrigeerde kapitaaldienst uitgaven per hoofdstuk 
Hoofdstuk 2021 2022 
     

Staatsorganen en overige algemene organen 0,4 0,6 
Ministerie van Algemene zaken 1,0 2,0 
Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening 2,3 2,0 
Ministerie van Justitie 16,1 2,9 
Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning 16,8 12,4 
Ministerie van Economische Ontwikkeling 7,1 2,8 
Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport 14,6 8,7 
Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn 5,5 0,3 
Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur 10,1 0,5 
Ministerie van Financiën 10,2 14,8 
      
Totaal  84,0 47,0 
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Grafiek 4. Gecorrigeerde kapitaaldienst uitgaven per hoofdstuk 
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Tabel 11. Kapitaaldienst uitgaven Begroting 2022 per hoofdstuk naar categorie 

Hoofdstuk 

In
ve

st
er

in
ge

n 

V
er

m
og

en
so

ve
rd

ra
ch

-
te

n
 

A
flo

ss
in

g 
le

n
in

ge
n

 o
/g

 

To
ta

al
 

          
Staatsorganen  0,6 0,0 0,0 0,6 
Ministerie van AZ 2,0 0,0 0,0 2,0 
Ministerie van BPD 2,0 0,0 0,0 2,0 
Ministerie van Justitie 2,9 0,0 0,0 2,9 
Ministerie van VVRP 12,4 0,0 0,0 12,4 
Ministerie van EO 2,8 0,0 0,0 2,8 
Ministerie van OWCS 8,7 0,0 0,0 8,7 
Ministerie van SOAW 0,3 0,0 0,0 0,3 
Ministerie van GMN 0,5 0,0 0,0 0,5 
Ministerie van Financiën 70,8 0,0 846,2 917,0 
       

Totaal 103,0 0,0 846,2 949,1 

     

     

Tabel 12. Kapitaaldienst uitgaven Begroting 2022 per hoofdstuk naar categorie in procenten van 
het totaal van de Kapitaaldienst 
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Staatsorganen  0% 0% 0% 0% 
Ministerie van AZ 0% 0% 0% 0% 
Ministerie van BPD 0% 0% 0% 0% 
Ministerie van Justitie 0% 0% 0% 0% 
Ministerie van VVRP 1% 0% 0% 1% 
Ministerie van EO 0% 0% 0% 0% 
Ministerie van OWCS 1% 0% 0% 1% 
Ministerie van SOAW 0% 0% 0% 0% 
Ministerie van GMN 0% 0% 0% 0% 
Ministerie van Financiën 7% 0% 89% 97% 
       

Totaal 11% 0% 89% 100% 
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Tabel 13. Gecorrigeerde Kapitaal dienst uitgaven Begroting 2022 per hoofdstuk naar categorie 
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Staatsorganen  0,6 0,0 0,0 0,6 
Ministerie van AZ 2,0 0,0 0,0 2,0 
Ministerie van BPD 2,0 0,0 0,0 2,0 
Ministerie van Justitie 2,9 0,0 0,0 2,9 
Ministerie van VVRP 12,4 0,0 0,0 12,4 
Ministerie van EO 2,8 0,0 0,0 2,8 
Ministerie van OWCS 8,7 0,0 0,0 8,7 
Ministerie van SOAW 0,3 0,0 0,0 0,3 
Ministerie van GMN 0,5 0,0 0,0 0,5 
Ministerie van Financiën 14,8 0,0 0,0 14,8 

       

Totaal 47,0 0,0 0,0 47,0 

     
Tabel 14. Gecorrigeerde Kapitaaldienst uitgaven Begroting 2022 
per hoofdstuk naar categorie in procenten van het totaal van de 
Kapitaaldienst 
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Staatsorganen  0% 0% 0% 0% 
Ministerie van AZ 0% 0% 0% 0% 
Ministerie van BPD 0% 0% 0% 0% 
Ministerie van Justitie 0% 0% 0% 0% 
Ministerie van VVRP 1% 0% 0% 1% 
Ministerie van EO 0% 0% 0% 0% 
Ministerie van OWCS 1% 0% 0% 1% 
Ministerie van SOAW 0% 0% 0% 0% 
Ministerie van GMN 0% 0% 0% 0% 
Ministerie van Financiën 1% 0% 0% 1% 
       

Totaal 4% 0% 0% 4% 
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IV. Nadere toelichting kapitaaldienst op grond van artikel 14 lid 4 van de 
Landsverordening comptabiliteit 2010 
 
Algemeen 

In artikel 14 van de Landsverordening comptabiliteit 2010 (LvC 2010) wordt de 

nadere toelichting op de begroting behandeld. Die toelichting wordt gegeven in 

de Algemene Beschouwingen (AB) waarin voor wat betreft de lasten per hoofd-

stuk en per functie, de lasten (investeringen) gesplitst per kapitaaldienst en 

gewone dienst worden weergegeven. Hierbij wordt ook aangegeven of sprake is 

van apparaatskosten of programmakosten. In de AB wordt nu vooral informatie 

verstrekt over de omvang van de activiteiten of prestaties die worden beoogd.  

Bedragen van lasten/investeringen in de AB moeten aansluiten op de bedragen 

op de gewone dienst en de kapitaaldienst en voor wat betreft de investeringen 

op het overzicht beleidsdoelen in de Nota van Financiën (artikel 14 lid 4 LVC), 

die deel uitmaakt van de begroting.  

Daarnaast moeten de investeringen (artikel 14 lid 4 LVC) afzonderlijk worden 

toegelicht. Hierbij moet: 

(a) per investering een omschrijving worden gegeven; 

(b) een raming van het totaalbedrag worden vermeld alsmede van het dienstjaar 

dan wel de dienstjaren waarin naar verwachting uit hoofde van de investering 

verplichtingen zullen worden aangegaan en de verplichtingen, die reeds zijn 

aangegaan; 

(c) de verwachte levensduur worden vermeld; 

(d) het jaar worden genoemd waarin de lasten voor afschrijving en rente voor  

     het eerst op de begroting worden opgenomen en de omvang daarvan; 

(e) een nadere toelichting worden verstrekt. 

 

Als investeringen worden aangemerkt het in eigendom verkrijgen dan wel ver-

vaardigen van vaste activa die zijn bestemd om de werkzaamheid duurzaam te 

dienen. Vaste activa worden onderscheiden in immateriële, materiële en de fi-

nanciële vaste activa. Duurzaam houdt in dat meer dan 3 jaar van het actief 

gebruik kan worden gemaakt. Het verkrijgen van eigendom kan zowel het  ju-

ridische als het economisch eigendom betreffen. 

Activa worden opgenomen tegen historische kostprijs inclusief alle kosten die 

aan de verwerving van het actief zijn verbonden. Investeringen kleiner dan NAf 

1.000 worden als kosten beschouwd, tenzij die investering deel uitmaakt van 

een project, waarvan de totale kosten NAf 1.000 te boven gaan. 
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Bij de aanschaf van een nieuw actief met een verwachte levensduur van 25 

jaren of langer kan de aanschafwaarde verdeeld worden over componenten met 

een verschillende levensduur. Voor elk van de componenten wordt een eigen 

afschrijvingsperiode bepaald. Vernieuwing of grootschalig onderhoud van een 

component na afloop van de verwachte levensduur wordt geacht een nieuwe 

component van dat actief op te leveren. 

Regulier onderhoud houdt een actief in goede staat in en in goede werking bin-

nen de verwachte levensduur van dat actief of een component daarvan. Onder-

houd -ook al is dat grootschalig- binnen de verwachte levensduur van een niet 

in componenten verdeeld actief wordt op de gewone dienst verwerkt, indien dit 

onderhoud de productiecapaciteit (of het gebruiksnut) niet verbetert en/of de 

verwachte levensduur niet verlengt. 

 

  



Nota van Financiën -97 
 

Toelichting per hoofdstuk  

Hieronder volgt een nadere toelichting van de  investeringen voor de ministeries 

boven NAf 1.0 miljoen.  

 
Ministerie van Algemene Zaken 

Informatie Investering (SG) 
Investering:  
Renovatie/Verbouwing Fort Amsterdam 
 
Doel:  
Gebruiksklaar maken van de overige delen van het Fort Amsterdam. 
  
Omschrijving:  
Alleen een deel van de 1e verdieping van de Zuidvleugel gerenoveerd ten behoeve van het ministeriële Staf AZ. 
De rest van de Zuidvleugel is sterk aan renovatie toe. Vooral het dak van de Zuidvleugel is zeer bouwvallig. 
Het idee is om de vleugel waar voorheen het CBS in gehuisvest was, in ieder geval gebruiksklaar te maken 
voor hergebruik. Voorts zijn er plannen om een deel van de vleugel in te richten als een historisch toeristen-
museum met entreeheffing, waar toeristen en de lokale bevolking meer over onze binnenstad te weten kan 
komen. 
 
Locatie Investering:  
Ministerie AZ Fort Amsterdam 
 
Output:  
Gebruiksklare kantoorruimtes en een ruimte voor een toekomstige historisch toeristenmuseum. 
 
Urgentie:  
Hoog! 
 
Nieuwe investering of vervangingsinvestering/renovatie:  
Renovatie 
 
Geschatte begindatum:  1 januari 2022 Geschatte einddatum: 31 december 2022 

  
Begroting Investering 
Totaalbedrag investering: NAf 1.000.000 Totaalbedrag investering 2022: NAf 1.000.000 
Investering meerjarig  
 
Kapitaaldienst R2020 B2021 2022 2023 2024 2025 
Renovatie/verbou-
wing Fort Amsterdam 

644.000  1.000.000 1.000.000   

       
       

Totaal 644.000  1.000.000     1.000.000   
 

Totaalbedrag struc-
turele kosten (Ge-
wone Dienst) 

R2020 B2021 2022 2023 2024 2025 

Afschrijvingskosten 131.400 131.400 200.000 200.000 200.000  
       
       

Totaal 131.400 131.400 200.000 200.000 200.000  
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Begroting Investering 

Totaalbedrag investering: NAf 6.000.000 Totaalbedrag investering 2022: NAf 3.825.000 

Investering meerjarig  
Kapitaaldienst R2020 B2021 2022 2023 2024 2025 
A 120600.4932 1.222.000 1.275.000 1.550.000 2.275.000   

Totaal 1.222.000 1.275.000 1.550.000 2.275.000   

Totaalbedrag structurele 
kosten (Gewone Dienst) 

R2020 B2021 2022 2023 2024 2025 

N.V.T.       
Totaal       

Totaalbedrag besparingen R2020 B2021 2022 2023 2024 2025 
N.V.T.       

Totaal       
Totaalbedrag Baten R2020 B2021 2022 2023 2024 2025 
N.V.T.       

Totaal       
  

Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening 
Centraal Bureau voor de Statistiek 

Informatie Investering 
Investering:  
De Algemene Volks- en Woningtelling (Census) 
 
Doel:  
Het doel is om een totale telling van personen, huishoudens en woonverblijven en de karakteristieken te ver-
richten. 

Omschrijving:  
De Census is het instrument om integraal data te verzamelen over uiteenlopende onderwerpen op sociaal en 
demografisch gebied.  De Algemene Volks- en Woningtelling (Census) is het instrument om integraal data te 
verzamelen over uiteenlopende onderwerpen op sociaal en demografisch gebied. De Census wordt elke 10 jaar 
georganiseerd en momenteel vindt wereldwijd de voorbereiding plaats van de 2020 Censusronde. 
De census wordt beschouwd als een ijkmoment. De totale populatie en kenmerken van personen en woningen 
en kenmerken van woningen worden in beeld gebracht, alsmede de sociale kaart van de samenleving. Boven-
dien krijgt men een situatieschets van de verschillende kaderpopulaties. De censusresultaten geven de ontwik-
kelingen weer die zich in 10 jaar tijd in de samenleving hebben voltrokken.  GO’s, NGO’s en de particuliere 
sector hebben dan concrete informatie van probleemgebieden en zijn beter in staat om financiële middelen op 
efficiënte manieren te alloceren.  

Locatie Investering:  
CBS – Curaçao en overige derden 
 
Output:  
Censusinformatie wordt gebruikt om middelen te plannen voor huisvesting, volksgezondheid, onderwijs, werk-
gelegenheid, infrastructuur. De census is een belangrijk economisch instrument. Indien de census niet kan 
worden uitgevoerd dan zal de samenleving als geheel, beleidsmakers, studenten, vakbonden en het bedrijfsle-
ven op basis van percepties invulling moeten geven aan de ontwikkeling van het land. 

Urgentie:  
Wettelijke statistieken en referentiekader voor alle overige statistieken 
 
Nieuwe investering of vervangingsinvestering/renovatie: 
 
Geschatte begindatum:  December 2016 Geschatte einddatum: December 2025 

 



Nota van Financiën -99 
 

Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning 
Wegen, straten en pleinen 

Informatie Investering 
Investering: 
Onderhoudsinvesteringen Julianabrug 
 
Doel:  
Outcome 06 Goed en veilig functionerende fysieke onder- en bovengrondse infrastructuur en openbare voor-
zieningen. Waarborging van een veilige constructie middels doorlopende inspectie, onderzoek en onder-
houdswerkzaamheden 
 
Omschrijving:  
 
Locatie Investering:  
 
Output:  
1204060601 Onderhoud Julianabrug 
1204060602 Herberekening en advisering  o.b.v. onderzoek 
1204060603 Onderzoek naar de "live-extension” van de Julianabrug 
1204060604 Brug aanpassen o.b.v. adviezen 
1204060605 Technisch advies voor oplegging brugviaducten 
1204060606 Technische uitvoeringswerk ivm onderzoek brugviaducten 
1204060607 Vervanging oplegging brugviaducten o.b.v. verkregen adviezen 
 
Urgentie: Wat is de urgentie om deze investering nu te plegen? (vb: regeerprogramma, besparingen, regelge-
ving) 
Veiligheid van verkeersdeelnemers. 
 
Nieuwe investering of vervangingsinvestering/renovatie: Doorlopende onderhoudsinvesteringen. 
Geschatte begindatum:  doorlopend Geschatte einddatum: doorlopend 

 

  

Begroting Investering 
Totaalbedrag investering:  Totaalbedrag investering 2022:  NAf 5000.000 
Investering meerjarig  
 
Kapitaaldienst R2020 B2021 2022 2023 2024 2025 
A Onderhoud  3.500.000 4.500.000  4.500.000  4.500.000  4.500.000 
B Onderzoek life        
extension 

  350.000 350.000   

C Technisch advies 
voor    oplegging 
brugviaducten 

  125.000 125.000   

D Technisch uitvoe-
ringswerk ivm onder-
zoek brugviaducten 

   100.000  100.000   

Totaal   5.075.000 5.075.000  4.500.000  4.500.000 
 

Totaalbedrag struc-
turele kosten (Ge-
wone Dienst) 

R2020 B2021 2022 2023 2024 2025 

N.V.T.       
Totaal       

Totaalbedrag bespa-
ringen 

R2020 B2021 2022 2023 2024 2025 

N.V.T.       
Totaal       

Totaalbedrag Baten R2020 B2021 2022 2023 2024 2025 
N.V.T.       

Totaal       
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Ministerie Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning 
UO Domeinbeheer 

Informatie Investering 
Investering: 
Woningbouwprogramma – meerjarig 
 
Doel:  
08 Een geordende, duurzame en goed onderhouden bebouwde omgeving en voldoende betaalbare woningen  
 
Omschrijving:  
Uitvoering van het goedgekeurde woningbouwprogramma 
 
Locatie Investering:  
Eiland Curaçao 
 
Output:  
Management, ontwerp, directievoering en coördinatie van het programma woningbouw 
 
Urgentie:  
Voldoen aan de woningbehoefte 
 
Nieuwe investering of vervangingsinvestering/renovatie: 
Geschatte begindatum:   Geschatte einddatum: 

  
Begroting Investering 
Totaalbedrag investering: NAf 13.5 miljoen Totaalbedrag investering 2022: NAf 3.184.397 
Investering meerjarig  
 
Kapitaaldienst R2020 B2021 2022 2023 2024 2025 
A Management, Ont-
werp en directievoe-
ring 

  2.826.160    

B Coördinatie   1.284.840    
C       

Totaal   4.111.000    
 

Totaalbedrag struc-
turele kosten (Ge-
wone Dienst) 

R2020 B2021 2022 2023 2024 2025 

N.V.T.       
Totaal       

 
Totaalbedrag bespa-
ringen 

R2020 B2021 2022 2023 2024 2025 

N.V.T.       
Totaal       

 
Totaalbedrag Baten R2020 B2021 2022 2023 2024 2025 
N.V.T.       

Totaal       
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Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning 
Onbebouwde eigendommen 

Informatie Investering 
Investering:  
Upgrade Boca Simon fase 1 
 
Doel:  
Project toegankelijkheid kustgebied 
 
Omschrijving:  
Coördinatie, directievoering en uitvoering  
 
Locatie Investering:  
Land Curaçao 
 
Output:  
 
Urgentie:  
 
Nieuwe investering of vervangingsinvestering/renovatie: 
Geschatte begindatum:   Geschatte einddatum: 

 

 

  

Begroting Investering 
Totaalbedrag investering: NAf 2.756.000 Totaalbedrag investering 2022: NAf 2.067.000 
Investering meerjarig  
 
Kapitaaldienst R2020 B2021 2022 2023 2024 2025 
A Coördinatie   48.750 16.250   
B Directievoering    68.250 22.750   
C Uitvoering   1.950.000  650.000   

Totaal   2.067.000 689.000   
 

Totaalbedrag struc-
turele kosten (Ge-
wone Dienst) 

R2020 B2021 2022 2023 2024 2025 

N.V.T.       
Totaal       

 
Totaalbedrag bespa-
ringen 

R2020 B2021 2022 2023 2024 2025 

N.V.T.       
Totaal       

 
Totaalbedrag Baten R2020 B2021 2022 2023 2024 2025 
N.V.T.       

Totaal       
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Ministerie van Economische Ontwikkeling 
UO Economische Ontwikkeling en innovatie 

Informatie Investering 
Investering:  
Masterplan Toerisme 
 
Doel:  
Toerisme wordt gezien als de belangrijkste pijler van de lokale economie, zowel in de zin van het genereren 
van inkomen als werkgelegenheid. Het is nu meer ooit nodig om na de pandemie te investeren in de toeristi-
sche sector zodat deze sector weer ka herstellen tot de impact op de impact di het in het jaar 2019 had. Dit 
zal zeker 3 tot 4 jaren gaan duren en wordt gekoppeld aan een nieuwe aangepaste Masterplan ofwel een 
Herstelplan voor toerisme. dan Het promoveren en verder ontwikkelen van Curaçao als toeristische bestem-
ming. Men wil voornamelijk bereiken dat: Toerisme de economie wederom zal bevorderen, oude banen zal 
herstellen en nieuwe banen zal creëren. Er komt een verbetering komt in de omzet en bezetting van hotels 
en een betere ADR kan bereikt worden.  
 
Omschrijving:  
Er zal meer aandacht worden besteed aan de ontwikkeling van het toeristisch product welke centraal staat 
in het “experiental tourism” marketingstrategie. Vanaf 2021 is het de bedoeling om uitvoering te geven aan 
het Toerisme beleid. In verband met COVID-19 dient de nodige herziening te komen en de focus is op her-
stel van de toeristische sector. In dit kader is marketing voornamelijk voor cruise toerisme en het continue 
blijven verbeteren van het toeristisch product zeer belangrijk. De onderverdeling van de NAf 2 684.000 is als 
volgt: 
-Cruise Tourism marketing  & development (infrastructuur) ad NAf 2.184.000  
-Beach improvements, developments & beautification projecten. Ad NAf. 350.000 
-Beach safety and security improvements projecten. Ad NAf. 150.000 
 
Locatie Investering:  
 
Output:  
Een toename van het aantal bezoekers post COVID-19 is zeer noodzakelijk. Na een gestage toename in het 
aantal bezoekers heeft de COVID-19 crisis een scherpe teruggang in het aantal bezoekers veroorzaakt. Nu is 
het belangrijk om te komen tot een herstel van het toeristische sector. Ook het aantal kamers moet weer op 
peil komen. Deze investeringen moeten een impuls geven aan het herstel van de toeristische sector. 
 
Urgentie:  
Herstel toeristische sector en de bijdrage hiervan in de noodzakelijke economische groei na de diepe econo-
mische recessie in 2020. 
 
Nieuwe investering of vervangingsinvestering/renovatie: 

Geschatte begindatum:  2019 Geschatte einddatum: 2025 
 

  

Begroting Investering 
Totaalbedrag investering:  Totaalbedrag investering 2022: NAf 2 684.000 
Investering meerjarig  
 
Kapitaaldienst R2020 B2021 2022 2023 2024 2025 
A 6.600.000 5.340.000 2 684.000 3.230.000 2.138.000 2.138.000 

Totaal 6.600.000 5.340.000 2 684.000 3.230.000 2.138.000 2.138.000 
 

Totaalbedrag struc-
turele kosten (Ge-
wone Dienst) 

R2020 B2021 2022 2023 2024 2025 

D 1.320.000 1.320.000 2.388.000 2.924.800 3.570.800 2.678.400 
Totaal 1.320.000 1.320.000 2.388.000 2.924.800 3.570.800 2.678.400 

       
Totaalbedrag bespa-
ringen 

R2020 B2021 2022 2023 2024 2025 

N.V.T.       
Totaal       

       
Totaalbedrag Baten R2020 B2021 2022 2023 2024 2025 
N.V.T.       

Totaal       
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Ministerie van Financiën 
Kabinet Minister  

Informatie Investering:  
Investering:  
NBC – IT digitalisatie project belastingdienst Curaçao 
 
Doel:  
In 2015 is door de voormalige Minister van Financiën de digitalisatie van de belastingdienst project ge-
start. Doel van dit project is door digitalisatie van de belastingdienst zijn processen, er een verhoogde 
taks compliance wordt gerealiseerd, en dat operationele werkzaamheden betreffende belastinginning en 
controleren van aangiftes efficiënter en effectiever kan worden gerealiseerd. Momenteel bevindt het pro-
ject in zijn afrondingsfase, en is oplevering van het gehele project gepland voor dienstjaar 2021. Door 
vertragingen die zich voortdoen binnen het project, en vertraging door de Covid-19 crisis, zullen er 
hoogstwaarschijnlijk nog kosten gemaakt worden in 2022. Het is nog niet duidelijk hoelang de vertra-
ging zich zal voordoen, maar een schatting kan liggen tot en met eind 2022.  
 
Omschrijving:  
Hoofd software ontwikkelaar: BearingPoint.  

- Bearingpoint is als hoofd software ontwikkelaar gekozen voor dit project, en is verantwoordelijk 
voor de benodigde software ontwikkeling en overige IT ontwikkelingen die benodigd zijn betref-
fende de digitalisatie van de belastingdienst.  

Hierdoor zal BearingPoint tot en met de oplevering van het project zijn diensten blijven leveren, en zorg 
dragen dat alle benodigde IT en software ontwikkeling plaatsvinden in deze laatste fase van het project.  
 
Externe experts voor implementatie van benodigde processen: (Test managers, Project Leider, Imple-
mentatie manager, IT Adviseurs.)  

- Om zorg te dragen dat het project naar behoren wordt geïmplementeerd en goed wordt bege-
leid, zijn meerdere experts en adviseurs geworven voor het project. Deze zijn voornamelijk ver-
antwoordelijk voor de daadwerkelijke implementatie van alle software, en het testen ervan om 
zorg te dragen dat de ontwikkelde software naar behoren functioneert.  

 
Licenties en Hosting:  

- Voor de ontwikkelde en aangeschafte software en programma’s dat benodigd is voor de digitali-
satie van de belastingdienst, zijn licentie en hosting kosten die gedekt dienen te worden tijdens 
het afronden van het project.  

 
Locatie Investering:  
Belastingdienst gebouw te Regentesselaan Z/N  
 
Output:  
Verhoogde Taks Compliance en verbeterde en efficiëntere bedrijfswerkzaamheden door middel van digi-
talisatie van belastingdienst.  
 
Urgentie:  
Aangezien het project in zijn eind fase bevindt, en in 2021 de geplande oplevering diende plaats te vin-
den. Is het ten hoogste urgent dat continuatie van het project wordt gewaarborgd, en het project wordt 
afgerond en opgeleverd in 2022. Vertragingen of uitstelling van oplevering zal als gevolg hebben dat het 
project meerkosten met zich mee zal brengen. Het is daarom erg van belang dat het project de beno-
digde middelen begroot krijgt, en het oplevering plaats kan vinden.  
 
Nieuwe investering: 
Geschatte begindatum: Januari 2022 Geschatte einddatum: december 2022 

 

Begroting Investering 
Totaalbedrag investering: NAf 3.700.000 Totaalbedrag investering 2022: NAf 3.700.000 
Investering meerjarig  
 
Kapitaaldienst R2020 B2021 2022 2023 2024 2025 
Hoofd Software Ontwikkelaar    810.000    
Externe Experts    1.590.000    
Licenties en Hosting    1.300.000    
       

Totaal 3.062.166 3.700.000 3.700.000    
 

 
Totaalbedrag struc-
turele kosten (Ge-
wone Dienst) 

R2020 B2021 2022 2023 2024 2025 
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Afschrijvingslasten    400.000 400.000 400.000 
Totaal    400.000 400.000 400.000 

       
Totaalbedrag bespa-
ringen 

R2020 B2021 2022 2023 2024 2025 

N.V.T.       
Totaal       

       
Totaalbedrag Baten R2020 B2021 2022 2023 2024 2025 
N.V.T.       

Totaal       
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Ministerie van Financiën 
Sector Financieel Beleid en Begrotingsbeheer 

Informatie Investering 
Investering:  
Renovatie Financiën gebouw te Pietermaai 17  
 
Doel:  
Een interne renovatie van het gebouw te Pietermaai 17, dat veilig is en een gezonde werkomgeving biedt 
voor de werknemers, met moderne technieken die voor efficiëntere en effectieve werkzaamheden en di-
verse besparingen zorg draagt. 
  
Omschrijving:  
Een interne renovatie van het gebouw waarbij vooral naar de interne infrastructuur van het gebouw 
wordt gekeken. Er dient renovatie plaats te vinden aan de interne luchtwegen installaties. 
 
Ook worden de  w.c. ruimtes gerenoveerd en gemoderniseerd, en zal dit ook gebeuren met de cafetaria 
en de keukens op alle verdiepingen.  
 
Verder zal ook naar de waterleiding / loodgieting van het gebouw moeten worden gekeken. Er zijn afge-
lopen jaren meerder lekkages ontdekt en tijdelijk verholpen. Maar sommige waterleidingen, vooral om-
trent sanitaire, dienen compleet gerenoveerd te worden.  
 
Raam kozijnen aan de buitenkant van het gebouw dienen ook gerenoveerd te worden. Tijdens grote re-
genbuien komt het vaak voor dat er water door de kozijnen heen lekt naar binnen toe. Dit brengt water-
schade met zich mee aan en dient ook aangepakt te worden.  
 
Daarnaast zullen ook bepaalde kantoorruimtes worden gerenoveerd en worden heringericht vanwege het 
uitbreiden van bepaalde departementen.  
 
Locatie Investering:  
Ministerie van Financiën te Pietermaai 17 (Punda)  
 
Output:  
Een veiligere en comfortabele werkomgeving voor de medewerkers van het Ministerie van Financiën. En 
een effectievere en efficiënte moderne infrastructuren betreffende IT netwerken en departement indeling.    
 
Urgentie:  
Door meerdere keren de interne renovatie te hebben uitgesteld, begint de urgentie voor de renovatie er 
te dringen, en begint te prioriteit hoog te worden. Het komt vaker voor dat medewerkers last krijgen van 
de stof die uit de luchtwegen installatie komt, en sommige hebben zelf medische allergieën van het stof 
en kunnen op erg stoffige dagen niet effectief werkzaam zijn.  
Daarnaast is door de lekkages die hier en daar plaatsvinden (Loodgieting + Lekkende raam kozijnen) 
grote vochtplekken ontstaan binnen verschillende muren, en begint zich schimmel te ontwikkelen wat 
weer een medische risico met zich mee brengt voor de medewerkers.  
Koeling installaties die aangeschaft waren in 2019 hebben voor enkele verbetering gezorgd, en heeft tot 
enkele besparingen in het energie verbruik als gevolg gehad. Maar de voorheen vernoemede problemen 
dienen nog steeds aangepakt te worden.   
 
Nieuwe investering of vervangingsinvestering/renovatie:  
Renovatie 
 
Geschatte begindatum:  2022 Geschatte einddatum: December 2023 

 
Begroting Investering 
Totaalbedrag investering: NAf 8.000.000 Totaalbedrag investering 2022: NAf 5.000.000 

 
Investering meerjarig  
 
Kapitaaldienst R2020 B2021 2022 2023 2024 2025 
A  1.200.000 5.000.000 3.000.000   

Totaal  1.200.000 5.000.000 3.000.000   
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Totaalbedrag struc-
turele kosten (Ge-
wone Dienst) 

R2020 B2021 2022 2023 2024 2025 

Afschrijvingskosten    200.000 200.000 200.000 
Totaal    200.000 200.000 200.000 

 
Totaalbedrag bespa-
ringen 

R2020 B2021 2022 2023 2024 2025 

Besparing in Electra    10.000 10.000 10.000 
Totaal    10.000 10.000 10.000 

 
Totaalbedrag Baten R2020 B2021 2022 2023 2024 2025 
N.V.T.       

Totaal       
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Ministerie van Financiën 
Inspectie der Belastingen 

Informatie Investering IT 
Investering: 
Aanpassingen ICT, Verbeterproject Online Portaal en Functionaliteit Online Diensten Inspectie der Belastin-
gen 
 
Doel:  
Het leveren van een substantiële bijdrage aan: 

• Moderniseren van de belastingdienst 
• Vergemakkelijken van de dienstverlening 
• Verhogen van de efficiëntie van de organisatie 
• Security en informatiebeveiliging 

Des te meer nu remote werken/afhandelen van belangrijke zaken gewenst is vanwege de Covid-19 crisis. 
 
Omschrijving:  
Verbetering van het online aangifteportaal en de verdere stimulering van de online diensten middels de ont-
wikkeling van diverse functionaliteiten. 
 
Locatie Investering:  
 
Output:  
 
Urgentie: Regeerprogramma en regelgeving 
 
Nieuwe investering of vervangingsinvestering/renovatie: 
Geschatte begindatum:  januari 2022 Geschatte einddatum:  december 2022 

 

  

Begroting Investering 
Totaalbedrag investering: NAf 5.000.000 Totaalbedrag investering 2022:  NAf 2.139.700 
Investering meerjarig  
 
Kapitaaldienst R2020 B2021 2022 2023 2024 2025 
A  178.539,97    

1.450.000 
    
2.139.700 

    
2.139.700 

    
2.139.700 

     
2.139.700 

Totaal  178.539,97    
1.450.000 

   
2.139.700 

   
2.139.700 

   
2.139.700 

   
2.139.700 

 
Totaalbedrag 
structurele kosten 
(Gewone Dienst) 

R2020 B2021 2022 2023 2024 2025 

Afschrijvingskosten   200.000 200.000 200.000 200.000 
Totaal   200.00 200.00 200.00 200.00 

 
Totaalbedrag be-
sparingen 

R2020 B2021 2022 2023 2024 2025 

N.V.T.       
Totaal       

 
Totaalbedrag Ba-
ten 

R2020 B2021 2022 2023 2024 2025 

N.V.T.       
Totaal       
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Ministerie van Financiën 
Overige uitgaven financiering/dekkingsmiddelen  

Informatie Investering:  
Investering:  
Automatisering Wega di Number Kòrsou 
 
Doel:  
Een moderne en effectieve geautomatiseerde systeem implementeren waardoor de werkzaamheden van Wega 
number Korsou efficiënter en effectiever lopen, en om te besparen op de bepaalde werk processen door deze 
te digitaliseren.  
 
Omschrijving:  
Om zorg te dragen voor een financieel gezonde en efficiënt lopende organisatie, is besloten om geautomati-
seerde procedures te implementeren bij Wega di Number Kòrsou. Hiervoor zal een digitale platform voor moe-
ten worden ontwikkeld, en zal met behulp van experts geadviseerd worden hoe specifieke processen binnen 
de organisatie te kunnen automatiseren om zo zorg te dragen voor kosten besparing en voor effectieve werk 
processen.  
 
Locatie Investering:  
Wega di Number Kòrsou   
 
Output:  
Verlagende bedrijfskosten, verbeterde werkprestaties, en gezonde financiële situatie.   
 
Urgentie:  
Aangezien Fundashon Wega di number Kòrsou met een precaire financiële situatie kampt, is aan het Ministe-
rie van Financiën aangegeven dat de Urgentie begint te komen om kosten besparende maatregelen te onder-
nemen om zorg te dragen dat FWNK in de toekomst nog actief is. Er is hiervoor ondersteuning gevraagd aan 
het ministerie van Financiën om voor een goede implementatie te zorgen van de geautomatiseerde processen 
die de nodige kosten zullen besparen.  
 
Nieuwe investering: Nieuwe investering aan automatisering systemen voor FWNK 
 
Geschatte begindatum: Januari 2022 Geschatte einddatum: December 2022 

 

Begroting Investering 
Totaalbedrag investering: NAf 1.400.000 Totaalbedrag investering 2022: NAf 1.400.000 
Investering meerjarig  
 
Kapitaaldienst R2020 B2021 2022 2023 2024 2025 
Automatisering FWNK    1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 
       

Totaal  1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 
 

 
 

Totaalbedrag 
structurele kosten 
(Gewone Dienst) 

R2020 B2021 2022 2023 2024 2025 

Afschrijvingskosten   200.000 200.000 200.000 200.000 
Totaal   200.00 200.00 200.00 200.00 

 
Totaalbedrag be-
sparingen 

R2020 B2021 2022 2023 2024 2025 

N.V.T.       
Totaal       

 
Totaalbedrag Ba-
ten 

R2020 B2021 2022 2023 2024 2025 

N.V.T.       
Totaal       
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Toelichting artikel 2 
 

Gezien het complexe karakter van de openbare financiën en rekening houdende 

met een adequaat, modern en geïntegreerd financieel beleid en beheer, is het 

van groot belang dat tijdig en adequaat ingespeeld kan worden op marktom-

standigheden. Dit verklaart de keuze voor deze financieringsconstructie. 

 

Artikel 87 van de Staatsregeling bepaalt dat geldleningen ten name en ten laste 

van het land niet kunnen worden aangegaan dan bij of krachtens landsveror-

dening.  

 

In uitvoering hiervan wordt in artikel 2 van de onderhavige landsverordening 

het leningenplafond bepaald. Het leningenplafond is het maximumbedrag dat 

de overheid aan leningen mag hebben uitstaan. Dit leningenplafond is be-

doeld ter dekking van de financieringstekorten die kunnen ontstaan bij de 

uitvoering van de overheidsbegrotingen, zowel voor wat betreft de Begroting 

2022 als voor wat betreft het voorgaande jaar. Voor het jaar 2022 bedraagt dit 

leningenplafond NAf 4.169.787.100. Dit is NAf 60 miljoen hoger dan het 

bruto schuldbedrag dat eind 2022 wordt verwacht. Deze ruimte is onder meer 

bedoeld om tijdelijk, door schatkistpromessen uit te geven, het hoofd te kun-

nen bieden aan: 

• Concentratie van verplichtingen in een korte periode waardoor tijdelijk, 

vooruitlopend op het innen van de reguliere middelen, in de liquiditeitsdek-

king daarvan wordt voorzien. Zo kan het voorkomen dat verplichtingen aan 

het begin van de maand dienen te worden voldaan, terwijl de ontvangsten 

pas later (bijvoorbeeld medio van de maand) worden geïnd. Om opbouw van 

betalingsachterstanden te voorkomen dient ruimte ingebouwd te worden 

om een dergelijke liquiditeitssituatie te overbruggen; 

• Onvoorziene situaties in de liquiditeit stroom. Zo kan het voorkomen dat 

door onvoorziene omstandigheden de inkomsten afwijken van het reguliere 

patroon waardoor het noodzakelijk wordt een tijdelijk beroep te doen op de 

kapitaalmarkt. Om opbouw van betalingsachterstanden te voorkomen dient 

ruimte ingebouwd te worden om een dergelijk liquiditeitssituatie te over-

bruggen. 
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Voor het bepalen van het leningenplafond wordt uitgegaan van de hoogste van 

de twee: de geraamde schuldpositie aan het begin van het dienstjaar waar de 

begroting betrekking op heeft en de geraamde schuldpositie aan het eind van 

het dienstjaar. 

 

Geldleningen kunnen eveneens worden aangegaan in de vorm van obligatiele-

ningen. De overheid zal in de periode 2022 - 2025 obligatieleningen uitgeven 

ter financiering van haar kapitaaluitgaven. 

 

De concrete voorwaarden van uitgifte van schatkistpapier dienen te passen 

binnen het algemene financieringskader dat is aangegeven in de Nota van Fi-

nanciën.  

 

Tevens is in de Nota van Financiën het effectieve rentepercentage genormeerd 

zodat van het daarin vermelde alleen kan worden afgeweken als dat voor de 

overheid financieel voordelig is. Daardoor zal slechts, indien de voorwaarden 

binnen het daarin vervatte kader passen of voordeliger zijn dan dat kader, 

schatkistpapier zonder afzonderlijke voorafgaande instemming van de Staten 

mogelijk zijn. Andere afwijkingen moeten bij landsverordening geschieden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
De minister van Financiën,  
 


	 een sluitende gewone dienst. Dat wil zeggen dat de gewone dienst in evenwicht moet zijn dan wel dat de lopende ontvangsten en uitgaven (inclusief afschrijvingen en dergelijke) in evenwicht moeten zijn;
	 dat op de kapitaaldienst een tekort toelaatbaar is. Dit houdt in dat ter financiering van kapitaaluitgaven geleend mag worden, mits dit past binnen de rentelastnorm én de gewone dienst in evenwicht blijft;
	 de rentelastnorm. De rentelastnorm houdt in dat de totale rentelasten in een dienstjaar niet meer mogen bedragen dan het bedrag dat overeenkomt met 5% van het gemiddelde van de in de drie voorafgaande jaren gerealiseerde inkomsten.
	Gewone dienst


