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INLEIDING
De onderhavige landsverordening strekt tot wijziging van de Landsverordening
tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2011 zoals
vastgesteld in de Landsverordening comptabiliteit 2010.
In het onderhavige ontwerp wordt de bestemming van de meevaller in de BRKmiddelen

verwerkt

die

in

2010

is

gerealiseerd.

Tevens

wordt

de

Landsverordening tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het
dienstjaar 2011 gewijzigd teneinde alle wijzigingen welke met toepassing van
artikel 47 van de Landsverordening comptabiliteit 2010 zijn doorgevoerd en
vastlegging bij landsverordening behoeven, te formaliseren.
Advies Raad van Advies
De Raad van Advies heeft bij brief van 15 augustus 2011, met nummer
RA/27-11-LV, advies uitgebracht over het onderhavige ontwerp. Hieronder
wordt op dit advies ingegaan waarbij de indeling van het advies van de Raad
van Advies wordt gehanteerd.
De Raad van Advies haalt de considerans van het ontwerp aan waarin is
opgenomen dat in de onderhavige ontwerplandsverordening de bestemming
van de meevaller in 2010 in de BRK-middelen (de BRK-meevaller) wordt
verwerkt. Het is voormelde raad evenwel niet duidelijk wat de motivering is
achter de allocatie van de BRK-meevaller. Het is voormelde raad ook niet
duidelijk in hoeverre de regering rekening heeft gehouden met artikel 6 van
het Landbesluit versterking budgetdiscipline Land (P.B. 2001, no. 40) en de
toelichting daarop. Het is voor voormelde raad ook onduidelijk hoe groot de
BRK-meevaller is en of er na de onderhavige verwerking nog additionele
middelen resteren van deze BRK-meevaller.
De Regering merkt op dat de Regering zich heeft voorgenomen de BRKmeevaller eerst aan te wenden om openstaande verplichtingen na te komen en
de resterende kredieten aan te wenden voor beleidsintensiveringen in
overeenstemming met het Regeerprogramma.
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Voorts merkt de Regering op dat artikel 6 het Landbesluit versterking
budgetdiscipline Land in acht is genomen. Dat artikel bepaalt dat meevallers
in de baten wegens bepaalde belastingen als compensatie dienen voor
tegenvallers wegens andere belastingen. Die tegenvallers zijn afgedekt en de
BRK-meevaller wordt via de reserves ingezet voor de doelen zoals verwerkt in
het onderhavige ontwerp.
Voormelde raad stelt verder dat enkele van de posten ter dekking van de als
éénmalig aangemerkte kosten, die door de reserve vrijval worden gedekt, in
feite niet éénmalig zullen zijn als niet corrigerend wordt opgetreden. Voormelde
raad noemt als voorbeeld “Functie 28 Overige VVRP”. Hier worden volgens
voormelde raad vanwege de zeer kwetsbare liquiditeitspositie van de Nieuwe
Post uit de post Onvoorzien middelen beschikbaar gesteld ter aanvulling van
de kredieten. Het komt de Raad voor dat indien niet de geëigende maatregelen
worden getroffen binnen afzienbare tijd weer middelen met dit doel
beschikbaar dienen te worden gesteld.
De Regering deelt deze stelling niet. Het bedrag wat aan de Nieuwe Post ter
beschikking wordt gesteld betreft een voorschot op middelen welke de Nieuwe
Post uit de boedel van het voormalige Land Nederlandse Antillen nog behoort
te ontvangen. De Nieuwe Post heeft namelijk investeringen gepleegd die uit de
middelen welke verkregen zijn uit de opzegging van de overeenkomst met
Canada Post zijn verkregen. Die middelen had het voormalige Land
Nederlandse Antillen hiervoor gereserveerd.
Voormelde raad verwijst verder naar “Functie 49 Gemeenschappelijke uitgaven
onderwijs; het zorggebied Overige onderwijs” waarvoor volgens voormelde raad
meerjarig rekening is gehouden. Dat geeft volgens voormelde raad aan dat het
gebruik

van

een

incidentele

vrijval

voor

de

dekking

van

genoemde

kostenposten in 2011 eigenlijk niet geheel juist is, omdat het in feite
operationele posten betreft.
Ook op dit punt deelt de Regering het standpunt van de Raad van Advies niet.
Het betreft achterstallig onderhoud dat over meerdere jaren is verspreid en een
eenmalig karakter heeft. Het betreft geen regulier onderhoud. Overigens laat
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het

Landbesluit

versterking

budgetdiscipline

Land

toe

dat

incidentele

operationele lasten gedekt worden door meevallers.
De Raad van Advies stelt verder dat de census geheel voorzienbaar was bij de
voorbereiding van de begroting voor het dienstjaar 2011. Voor voormelde raad
is het daarom niet duidelijk waarom in eerdere begrotingen geen reserveringen
hiervoor zijn gedaan en adviseert de Regering om in de toekomst hiermee
rekening te houden.
De Regering merkt op dat in de Begroting 2010 van het voormalige Land
Nederlandse Antillen en in de Begroting 2011 rekening was en is gehouden
met de census. Het betreft in dit geval een extra dotatie.
Naar het oordeel van voormelde raad zijn waarschijnlijk niet geheel éénmalig
en mogelijk structureel (a) de subsidies aan Sedeck en Curises, (b) de
tegenvallende dividenden Curoil, Curaçao Airport Partners (CAH), Refineria di
Korsou N.V. (RdK), en UTS en (c) de tegenvallende inkomsten uit de casinoheffingen die nog steeds niet zijn ingevoerd en daarom niet meer dan eerste
ramingen zijn.
De Regering merkt op:
(a) dat de subsidies aan Sedeck en Curises niet uit de BRK-meevaller maar uit
de reguliere baten worden gedekt.
(b) de dividenden eenmalig zijn afgevoerd. De verwachting is dat de instelling
van de Stichting BTNO ertoe zal bijdragen dat de verwachte baten in de
toekomst worden gerealiseerd.
(c) de casino-heffing is inmiddels ingevoerd en levert in combinatie met
bezuiniging op de lasten van de Gaming Control Board hetzelfde budgettaire
resultaat op.
De

Raad

van

Advies

stelt

ook

dat

ter

uitvoering

van

de

(ontwerp)landsverordening belastingvoorzieningen 2011 de aanschaf van
kasregisters noodzakelijk is. Hiervoor is een bedrag van ANG 11,6 miljoen op
de begroting gereserveerd. Voor voormelde raad is het evenwel niet duidelijk
hoe de overheid tot dit bedrag is gekomen. Voormelde raad kan uit de memorie
van toelichting niet opmaken of een deel van de kosten gemoeid met de
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aanschaf van kasregisters zal worden afgewenteld op het bedrijfsleven.
Voormelde raad stelt in haar advies RvA no. RA/16-11-LV d.d. 19 mei 2011
met betrekking tot genoemde ontwerplandsverordening opmerkingen over dit
onderwerp te hebben gemaakt en adviseert de regering de allocatie van de
BRK-meevaller op dit punt te heroverwegen.
De Regering zal in haar reactie op het advies RvA no. RA/16-11-LV d.d. 19 mei
2011 ingaan op deze aangelegenheid. De kredieten zoals opgevoerd in het
onderhavige ontwerp blijven gehandhaafd.
De Raad van Advies vindt ook niet geheel éénmalig en mogelijk structureel de
volgende posten in het hoofdstuk Ministerie van Sociale Ontwikkeling Arbeid
en Welzijn (SOAW) die als gevolg van opgelopen vertraging in de uitvoering van
bepaalde beleidsvoornemens tot tijdelijke hogere kosten hebben geleid. Het
betreft kosten die te maken hebben met (a) de tegenvallers in verband met de
(nog) niet ingevoerde Nieuwe Beloningsstructuur, (b) het niet realiseren van
bezuinigingen verband houdend met de beoogde basisziekteverzekering, en (c)
vertraging in de invoering van, en nog steeds niet ingevoerde, bezuinigingen
verband houdend met geneesmiddelen, waamee in totaal niet minder dan ANG
9 miljoen als éénmalig wordt gekenmerkt. In wezen is de kans heel groot dat
de werkelijke tegenvaller veel hoger zal zijn omdat nog lang niet het een en
ander is doorgevoerd. De Raad van Advies adviseert de Regering met het
vorenstaande rekening te houden.
De Regering merkt op dat de dekking zoals verwerkt in het onderhavige
ontwerp is verwerkt een eenmalig karakter heeft omdat zij vastberaden is het
geschetste beleid dat structureel doorwerkt in de overheidsfinanciën tijdig te
nemen opdat het vanaf 1 januari 2012 in uitvoering is.
De Raad van Advies verwijst naar de bedragen op de kapitaaldienst van
respectievelijk ANG 11,6 en ANG 11,5 miljoen voor de bouw van tijdelijke
poliklinieken, de sloop van het gebouw van het Sint Thomascollege en
nieuwbouw ten behoeve van de Stichting Belastingaccountantsbureau. Voor
voormelde raad is het niet duidelijk waarom thans een groot bedrag wordt
besteed aan de bouw van tijdelijke poliklinieken en de sloop van het gebouw
van het Sint Thomascollege, terwijl volgens informatie van de regering binnen
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drie tot vier jaar er een nieuw ziekenhuis gereed zal zijn. Ook bevreemdt het
haar dat ANG11,5 miljoen dient te worden uitgegeven voor een gebouw (en
interieur en installaties) voor de Stichting Belastingaccountantsbureau, terwijl
als gevolg van het verwijderen van een hele bestuurslaag op Curaçao daarvoor
toch wel gebouwen in overschot, zij het met de noodzaak van renovaties,
beschikbaar zouden moeten zijn. De Raad van Advies adviseert de regering het
beleidsvoornemen dat hieraan ten grondslag ligt in de memorie van toelichting
nader te motiveren.
De Regering merkt hierover het volgende op. Het nieuwe ziekenhuis is pas over
een paar jaar gereed. Ter waarborging van de gezondheidszorg zijn enkele
investeringen

in

de

tussentijd

noodzakelijk.

Voorts

dient

hiermee

de

implementatie van enkele hervormingen in de gezondheidszorg te worden
ondersteund.
Voor wat betreft het gebouw van de Stichting Belastingaccountantsbureau
merkt de Regering op dat er een nieuwe belastingdienst wordt opgericht waar
de Stichting Belastingaccountantsbureau onderdeel van vormt. De Stichting
Belastingaccountantsbureau kan als dusdanig niet ergens anders worden
gehuisvest en dient dus in een nieuw gebouw op de huidige locatie te worden
geïnvesteerd.
De Raad van Advies stelt ook dat de BRK-meevaller ook wordt aangewend voor
de aanvulling van de begroting ten behoeve van diverse voorzieningen. Het is
haar niet duidelijk en er wordt volgens haar in de ontvangen stukken niet
vermeld wanneer een beroep zal worden gedaan op deze voorzieningen.
Voormelde raad vindt het belangrijk dat deze voorzieningen besteed worden
aan de doelen waarvoor zij zijn getroffen.
De Raad verwijst als voorbeeld naar de volgende voorzieningen.
Functie 38 Overige Economische Ontwikkeling
De aanvulling op de begroting van ANG 9,4 miljoen betreft schulden en claims
die de Curaçao Port Authority N. V. (CPA) hebben neergezet bij het voormalige
eilandgebied

Curaçao.

Deze

claims

moeten

nog

worden

erkend

en

onderhandeld.
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Functie 40 Algemeen beheer Onderwijs
Er is een aanvulling op de begroting van ANG 2,1 miljoen ten behoeve van een
voorziening

die

wordt

getroffen

vanwege

betalingsachterstanden

aan

schoolbesturen van het voormalige eilandgebied Curaçao.
Functie 58 Overige Cultuur en Sport
Ten behoeve van de verbouw en het grootonderhoud van het nationaal theater
van Curaçao “Centro Pro Arte” heeft een aanvulling van ANG 5,3 miljoen aan
kredieten plaatsgevonden. De Raad van Advies stelt te weten dat de Centro Pro
Arte nog niet aan het nieuwe land Curaçao is overgedragen. Het is dus niet
zeker of de uitgaven waarvoor hier wordt gereserveerd ook zullen worden
gedaan. Ook is niet duidelijk waarop de ramingen op deze functie zijn
gebaseerd.
De Regering merkt hierover op dat zodra een reserve een bestemming krijgt
deze conform aangewend moeten worden. Indien de aanwending geen
doorgang vindt, vallen die kredieten vrij en dient een nieuwe bestemming te
worden

geregeld

middels

een

(landsverordening

tot

wijziging

van

de)

landsverordening tot vaststelling van de overheidsbegroting, alvorens die voor
andere doelen kunnen worden gebruikt.
Voor de terugkerende posten die niet gedekt worden door BRK-meevaller
moeten volgens de Raad van Advies voorzieningen getroffen worden.
Voormelde raad verwijst als voorbeeld naar het tabel “Zorg voor de
statistieken” onder de tabel “Zorg voor de statistieken” waar is opgenomen dat
de aanvulling op de begroting van het Centraal Bureau voor de Statistiek
voornamelijk bedoeld is voor de betaling van 3000 freelancers die de Census
2011 hebben uitgevoerd.
De Regering merkt op dat een census om de tien jaren wordt gehouden, aldus
komen dit soort lasten pas over tien jaren terug.
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Voormelde raad verwijst verder als voorbeeld naar de tabel onder “Zorg voor
pensioenen” waar voor apparaatskosten een bedrag van ANG 39,4 miljoen is
opgenomen. In de toelichting op die tabel wordt volgens voormelde raad een
bedrag van ANG 29,4 miljoen genoemd, maar is niet opgenomen dat het
verschil van ANG 10 miljoen de duurtetoeslag voor de overheidsbedrijven
betreft.
De Regering merkt op dat inderdaad het bedrag van ANG 10,0 miljoen niet is
toegelicht in de algemene beschouwing en is inmiddels verwerkt worden in de
algemene beschouwing.

De

Raad

van

Advies

verwijst

naar

artikel

11

van

de

Bekendmakingsverordening (P.B. 2010, no. 87) die volgens voormelde raad
bepaalt dat indien een aanduiding daaromtrent in de regeling ontbreekt een
landsverordening in werking treedt met ingang van de dertigste dag na datum
van bekendmaking.

De Raad van Advies adviseert om alsnog een

inwerkingstredingsbepaling

in

het

ontwerp

op

te

nemen

indien

deze

suppletoire begroting op een ander tijdstip in werking moet treden.
De Regering acht niet nodig daar de Landsverordening comptabiliteit, artikel
16, lid 4, specifiek regelt wanneer landsverordeningen tot wijziging van de
begroting in werking treden: “De landsverordeningen tot wijziging van de
begroting treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte
van

het

publicatieblad,

waarin

zij

zijn

geplaatst.

Indien

zodanige

landsverordening tot stand komt na de 31ste December van het betrokken
dienstjaar, wordt zij geacht op die dag in werking te zijn getreden.”
Met de opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard van de Raad van
Advies is rekening gehouden. Daar waar de Regering het standpunt van de
Raad van advies niet deelt en daarom het ontwerp niet heeft aangepast wordt
dat expliciet vermeld.
In de hierna volgende hoofdstukken wordt concreet ingegaan op het beleid op
de afzonderlijke beleidsterreinen en waar nodig zal nader worden ingegaan op
het advies van de Raad van Advies over het onderhavige ontwerp. Teneinde het
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inzichtelijker te maken, waar nader ingegaan wordt op het advies van de Raad
van Advies, is dat middels een linker zijlijn aangegeven.

Advies College financieel toezicht
Dit ontwerp is, overeenkomstig het bepaalde in de Rijkswet financieel toezicht
Curaçao en Sint Maarten, voor advies voorgelegd aan het College financieel
toezicht. Het College financieel toezicht heeft bij brief van 9 augustus 2011,
met kenmerk Cft 201100671, advies uitgebracht over het onderhavige
ontwerp. Hieronder wordt daar nader op ingegaan.
Het College financieel toezicht merkt op dat als gevolg van vertraging in de
invoering van dekkingsmaatregelen, met name op het terrein van de
gezondheidzorg, er besparingsverliezen optreden. De verwachte besparingen
doen zich later voor dan aangenomen. Het College financieel toezicht heeft
reeds meermalen zijn zorgen uitgesproken over de moeizame realisatie van de
voorgenomen dekkingsmaatregelen. De gevolgen hiervan zijn tot nog toe
beperkt gebleven als gevolg van de gunstige ontwikkeling van (eenmalige)
inkomsten. Wanneer hier echter geen sprake meer van is, loopt de begroting
grote risico’s aldus het College financieel toezicht. Zeker op het terrein van
Gezondheidzorg, maar ook bij de oudedagsvoorziening. Het is van het grootste
belang om tijdig adequate maatregelen te nemen en in te voeren ten einde deze
risico’s het hoofd te bieden.
De Regering merkt op dat de Regering een taskforce heeft opgericht met als
doel de implementatie van de maatregelen in de gezondheidszorg te monitoren.
Bovendien zal de Regering ook de nodige beslissingen nemen ter beheersing
van de kosten in de gezondheidszorg.
Om de oudedagsvoorzieningen (pensioenfondsen) structureel kostendekkend
te maken, wat de houdbaarheid van de pensioenenfondsen in de toekomst
moet garanderen, zullen de volgende stappen worden ondernomen:
1. Verhoging van de AOV-pensioengerechtigde leeftijd van 60 naar 65 jaar.
2. Aanpassing van de ambtenarenpensioen gerechtigde leeftijd aan de
verhoogde AOV-leeftijd.
3. Versobering van de ambtenaren pensioenregeling.
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De hierboven genoemde stappen vormen de drie voornaamste pijlers bij het
houdbaar houden van de pensioenfondsen. Geconcludeerd kan worden dat
middels deze stappen een structureel kostendekkend plaatje ontstaat voor de
pensioenfondsen.

Het College financieel toezicht is positief over de keuze om de BRK-middelen
niet primair aangewend wordt voor nieuw beleid maar dat tevens zaken die in
het verleden zijn ontstaan eerst worden afgedekt. Het College is benieuwd naar
in

hoeverre

er

(na

deze

begrotingswijziging)

nog

sprake

is

van

betalingsachterstanden uit het verleden en in hoeverre er nog sprake is van
mogelijke andere claims op de overheid.
De Regering geeft hierbij aan dat nagenoeg alle betalingsachterstanden uit het
verleden door het inzetten van de BRK- middelen en onvoorzien zijn
meegenomen in de tweede suppletoire begroting.
Voor wat betreft de mogelijke claims, zijn deze zo goed als mogelijk
gekwantificeerd. Claims blijven moeilijk te kwantificeren. De Regering handelt
conform de wettelijke bepalingen en zal daardoor de kans van claims
verkleinen. In geval van claims kan de Regering een beroep doen op de
reservering

ten

behoeve

van

onvoorziene

uitgaven

of

via

eventuele

beleidsextensivering middelen vrij maken voor het dekken van de mogelijke
claims.
Het College financieel toezicht acht het een goede zaak dat er middelen
beschikbaar worden gesteld ten behoeve van achterstallig onderhoud. In dit
geval is er echter sprake van incidentele middelen. Uiteraard kunnen deze
aangewend worden om bepaalde onderhoudswerkzaamheden versneld uit te
voeren. Dit dient echter wel gepaard te gaan met een structureel, meerjarig
onderhoudsplan

voor

bijvoorbeeld

overheidsgebouwen,

scholen

en

infrastructuur, aaldus het college financieel toezicht. Zonder een dergelijk
structureel plan, is het onderhoud teveel afhankelijk van incidenteel
beschikbaar komende middelen, met als gevaar dat het onderhoud te lang op
zich laat wachten en waardoor de kosten nog verder oplopen. Het College
financieel toezicht vraagt zich af of Curacao inmiddels beschikt over dergelijke
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integrale onderhoudsplannen en of daar voldoende financiële middelen aan
gekoppeld zijn. Wanneer deze plannen beschikbaar zijn wenst het College
financieel toezicht deze graag te ontvangen.
De Regering is klaar met het inventariseren van de landsgebouwen. Daaruit
moeten onderhoudsplannen worden geconcipieerd en zal uiteraard ook het
financiele plaatje worden geproduceerd. Ook is het onderwijs-veld doorgelicht.
Op basis van de beschikbare middelen en prioriteitsstelling zal de Regering de
onderhoudsplannen gaan uitvoeren.
Het College financieel toezicht vraagt om een overzicht van de gemaakte
afspraken in de politieke stuurgroep ten behoeve van de verbetering van de
justitiele keten, vertaald in concrete maatregelen en bijbehorende budgetten
en de wijze waarop dit in de begroting is verwerkt.
De Regering geeft het volgende aan.
In de plannen van aanpak, zoals die door de politieke stuurgroep zijn
bekrachtigd, zijn de volgende totaal bedragen voor investeringen in de jaren
2010 t/m 2013 opgenomen:
Politie: ANG 13.743.685 en Gevangenis: ANG 11.934.200.
Ter dekking van deze investeringskosten zijn de volgende middelen
beschikbaar:
Politie:
- PVNA (Usona)
- KD 2011
- KD 2012
- BRK (2e suppl.)
Totaal

ANG
ANG
ANG
ANG
ANG

4.025.000
4.328.000
3.669.000
4.004.000
16.026.000

Gevangenis:
- PVNA (Usona)
- Balans 2010
- KD 2011
- KD 2012
- BRK (2e suppl.)
Totaal

ANG
ANG
ANG
ANG
ANG
ANG

560.000
231.500
6.480.500
4.275.000
6.468.000
18.015.000

Dit is meer dan benodigd is, maar door vertraging in de uitvoering van de
plannen zal een groot deel van de op de KD van de begroting 2011 geraamde
bedragen niet tot verplichting kunnen komen, waarna deze bedrag zullen
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vrijvallen. In de 3e kwartaalrapportage zal hiervan een update gegeven worden
en een en ander zo nodig via begrotingswijziging verwerkt. Vooralsnog zijn er
dus voldoende middelen beschikbaar.

Het College financieel toezicht stelt dat de overheid een aantal investeringen
pleegt ten behoeve van zelfstandige bedrijven en/of stichtingen. Zo wordt een
bedrag

beschikbaar

gesteld

voor

de

aankoop

van

bussen

voor

het

autobusbedrijf en worden middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van een
nieuw gebouw voor de Stichting Belastingaccountantbureau. Het College
financieel toezicht vraagt zich af in hoeverre dit in overeenstemming is met de
filosofie achter het op afstand plaatsen van dergelijke organisaties. Zeker in
het geval van het autobusbedrijf mag verwacht worden dat deze in zijn
planning rekening houdt met de noodzaak om van tijd tot tijd te investeren.
Dit zou niet uit de algemene middelen gefinancierd moeten worden.
De Regering wil het volgende opmerken. Het autobusbedrijf wordt door de
regering gesubsidieerd. Met het Bestuurscollege van het Eilandgebied was
afgesproken dat, daar de subsidie en de inkomsten niet toereikend waren voor
de investering in de bussen, de Regering een extra subsidie aan de
autobusbedrijf zou geven die geoormerkt zou worden voor de vervanging van
bussen.

Voor

wat

betreft

het

gebouw

van

de

Stichting

Belastingaccountantbureau zal dit gebouw door het Land worden gebouwd en
dit dus zal deze eigendom van het Land zijn.
Het College financieel toezicht merkt op dat naast het voorbeeld van het
autobusbedrijf, er een bedrag van ANG 0,8 miljoen is opgenomen ten behoeve
van de ‘zeer kwetsbare liquiditeitspositie’ van de Nieuwe Post. Dit is weliswaar
maar een klein bedrag, maar het gaat hier om het achterliggende principe. Het
College financieel toezicht heeft reeds eerder zijn zorgen uitgesproken over de
risico’s

met

betrekking

tot

de

financiële

positie

van

sommige

overheidsbedrijven en stichtingen. Weliswaar is de overheid niet direct
verantwoordelijk voor deze positie, maar het risico bestaat dat, wanneer deze
instanties in de problemen komen, de overheid de rekening gepresenteerd
krijgt. Zeker daar waar het voor de samenleving cruciale sectoren betreft. De
voorbeelden van ABC en Nieuwe Post geven aan dat de zorg van het College
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een reële is, aldus het College financieel toezicht. In dat kader wijst het College
financieel toezicht nogmaals op het gevaar van het verstoren van de normale
bedrijfsvoering van bedrijven omwille van het voeren van inkomenspolitiek.
Graag ontvangt het College financieel toezicht van de zijde van Curacao een
visie op deze problematiek, zoals tevens uiteengezet in de brief van 27 juli
2011 (kenmerk Cft 2011/647).
De Regering wil het volgende opmerken. Voor wat betreft de liquiditeitssteun
aan

de

Nieuwe

Post

heeft

de

Regering

besloten

om

een

tijdelijke

liquiditeitssteun te verlenen aan de Nieuwe Post, ter grootte van ANG 815.000,
zijnde de investering in het Waaigat-gebouw. Dit onder de voorwaarde dat de
Nieuwe Post gelijktijdig haar vordering - gelijk aan voornoemd bedrag - op de
boedel van het Land Nederlandse Antillen cedeert aan het Land Curaçao. Het
betreft dus een voorschot op en vordering van de Nieuwe post op het
voormalige land Nederlandse Antillen wat nog door de vereffeningscommissie
behandeld moet worden. Het Land Curaçao zal haar vordering behouden op de
Nieuwe Post, uit hoofde van de liquiditeitssteun aan de Nieuwe Post.
Voor wat betreft de visie van de Regering aangaande overheidsbedrijven en de
inkomenspolitiek zal de Regering zo spoedig mogelijk een visiedocument naar
het College financieel toezicht sturen.
Het College financieel toezicht merkt op dat naast de aanwendingsrichtingen
tevens van de gelegenheid gebruik wordt gemaakt om de taakstellende
opbrengst aan dividenden van overheidbedrijven, ad ANG 25 miljoen, uit de
begroting te halen. Deze mutatie wordt verder niet toegelicht. Het College
financieel toezicht neemt aan dat Curacao verwacht dat er dit jaar geen
dividend vanuit de overheidbedrijven te verwachten is. In 2010 is ook geen
dividend ontvangen. Uiteraard is het goed dat wanneer de verwachtingen
omtrent de te realiseren baten zijn gewijzigd, deze via begrotingswijzigingen in
de begroting te verwerken. In de ontwerpbegroting 2012 die het College heeft
ontvangen is echter deze post voor de jaren 2012 en verder nog steeds
opgenomen. Graag hoort het Cft van Curacao wat de achterliggende oorzaken
van het niet realiseren van dividenen in 2010 en 2011 zijn en waarom het
aannemelijk is om te veronderstellen dat deze vanaf 2012 wel jaarlijks zullen
worden gerealiseerd.
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De Regering merkt op dat het beleid van de overheidsbedrijven conform het
Regeerprogramma 2010-2014 is dat de dividenden aan de overheid moet
worden afgedragen. Daarnaast is de Stichting Bureau toezicht Normering
overheidsbedrijven
Overheidsbedrijven.

opgericht
Dit

zal

en
voor

belast
een

met

de

planmatige

monitoring
uitvoering

van
van

de
deze

beleidsvoornemen bijdragen.
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MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN
Tot

het

Ministerie

van

Algemene

Zaken

behoren

de

volgende

organisatorische eenheden:
•

Minister van Algemene Zaken

•

Kabinet Minister van Algemene Zaken

•

Secretariaat Raad van Ministers

•

Beleidscoördinatie

•

Kabinet Gevolmachtigde Minister

•

Secretaris Generaal Algemene Zaken

•

Ministeriële Staf

•

Beleidsorganisatie Algemene Zaken

•

Communicatie en Voorlichting

•

Wetgeving en Juridische Zaken

•

Constitutionele Zaken, Natievorming en Koninkrijksrelaties

•

Overige Uitgaven Algemeen Bestuur

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

optimale

interne

–

en

externe

communicatie,

duurzame

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

Het bevorderen van synergie tussen de ministeries;

•

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

•

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

•

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

•

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

de zorg voor het algemeen regeringsbeleid;

•

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

•

de zorg voor de wet- en regelgeving;

•

de coördinatie van aangelegenheden die meer dan één ministerie raken.

Vertegenwoordiging in het buitenland
•

de zorg voor internationale en regionale zaken;

•

de zorg voor Koninkrijkszaken;

•

Vertegenwoordiging in Nederland.

07 Overige Algemene Zaken
Hiervoor zijn de volgende middelen per functie gereserveerd:
Gewone dienst
01. Bestuursorganen
03. Algemeen beheer Algemene
Zaken
07. Overige Algemene Zaken
Totaal
Kapitaaldienst
01. Bestuursorganen
03. Algemeen beheer Algemene
Zaken
07. Overige Algemene Zaken
Totaal

2011

2012

2013

2014

-

-

-

-

-

-

-

-

2011

2012

2013

2014

-

-

-

-

2.000.000
2.000.000

-

-

-

Hierna wordt de wijziging op de begroting per functie toegelicht.

Functie 03. Algemeen beheer Algemene Zaken
Deze functie kent de hiernavolgende zorggebieden:
Zorg voor het algemeen regeringsbeleid van het Land
Coördinatie van aangelegenheden die meer dan één Ministerie raken.
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Gewone dienst

2011

2012

Apparaatskosten
Programmakosten

-

Totaal
Kapitaaldienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal

2011
2.000.000
2.000.000

2013
-

-

-

2012

2014

-

2013
-

-

2014
-

Onder de functie Algemeen Beheer valt onder andere het Secretariaat Raad
van Ministers. De aanvulling op de begroting van het Secretariaat Raad van
Ministers is een eenmalige verhoging van ANG 2,0 mln. ten behoeve van
investeringsuitgaven. Het betreft groot onderhoud werkzaamheden van de
noordvleugel bij Fort Amsterdam. De dekking van deze uitgaven komt uit de
stelpost voor investeringen.

Algemene Beschouwing-16

-

MINISTERIE VAN BESTUUR, PLANNING EN DIENSTVERLENING
Tot het Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening behoren de
volgende organisatorische eenheden:
•

Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening

•

Kabinet Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening

•

Secretaris Generaal Bestuur, Planning en Dienstverlening

•

Ministeriële Staf

•

Beleidsunit HR OO IT

•

Beleidsorganisatie Bestuur, Planning en Dienstverlening

•

UO Publieke Zaken

•

UO Vergunningloket

•

UO Nationaal Archief

•

Shared Service Organisatie

•

Pensioenen

•

Centraal Bureau voor Statistiek

•

Erediensten

•

FZOG

Missie
Het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BP&D) is een nieuw
ministerie dat niet direct een equivalent heeft in de oude organisatie. Gezien
dit innoverend karakter en tevens gezien de diversiteit aan beleidsvelden van
dit ministerie is gekozen voor een uitgebreide missie voor het ministerie, die
hier integraal wordt weergegeven.
Het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening neemt een leidende
rol in het realiseren en waarborgen van goed functionerend openbaar bestuur.
Daartoe ontwikkelt en onderhoudt het ministerie een strategisch, integraal
lange termijn Masterplan dat duurzame ontwikkeling van het land beoogt. Het
plan is gestoeld op objectieve, wetenschappelijk doorberekende data en
scenario’s en heeft een breed maatschappelijk draagvlak. Met het Masterplan
wint het openbaar bestuur aan consistentie en continuïteit, en dus
effectiviteit,

van

het

overheidsbeleid.

Het

ministerie

geeft

vorm

aan

informatievoorziening gebaseerd op moderne standaarden en draagt er zorg
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voor dat overheidsinformatie te allen tijde betrouwbaar, vindbaar, toegankelijk,
authentiek en volledig is. Het ministerie besteedt verder speciale aandacht aan
informatietechnologie als facilitator van de duurzame ontwikkeling.
Het ministerie versterkt dit verder door te waarborgen dat het Land Curaçao te
allen tijde ten behoeve van de gemeenschap toegankelijke, objectieve basis- en
statistische informatie produceert die voldoet aan internationale standaarden.
Efficiëntie en effectiviteit in het hele ambtelijke apparaat: dit ministerie heeft
hierin de regierol. Het ministerie ontwikkelt een modern informatiebeleid voor
het apparaat, en verleent administratieve en ondersteunende taken om de
interne en externe dienstverlening te bevorderen.
Het openbaar bestuur is voor de burger het meest zichtbaar waar de overheid
een loketfunctie vervult. Het ministerie heeft daarom een actieve rol in het
verhogen van dienstverlening door centralisatie van die loketfunctie voor een
aantal gebieden. Het “overheidsloket” is goed bereikbaar, klantvriendelijk en
geeft begrijpelijke voorlichting over de producten. Een snelle en adequate
behandeling wordt bevorderd door een proactieve samenwerkingsgerichte
benadering met korte lijnen naar de backoffice.
Dit ministerie draagt tenslotte bij aan een betere prijs-kwaliteit verhouding in
de overheidsbrede bedrijfsvoeringprocessen door innovatie te koppelen aan
centralisatie. Schaalvoordelen en meer professionaliteit komen tot uitdrukking
in interne dienstverlening op hoog niveau richting de andere ministeries.

De belangrijkste beleidsvelden en daaronder ressorterende hoofdtaken van het
ministerie zijn:
01 Bestuursorganen
04 Algemeen beheer, bestuur, planning en dienstverlening
Statuut en democratie
de zorg voor het binnenlands bestuur
de zorg voor de kwaliteit van het bestuur, planning en dienstverlening
Personele, Innovatieve- en informatiebeleid openbare sector
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de zorg voor de juridische en beleidskaders betreffende personeel-, ICT-beleid en
de organisatie ontwikkeling bij de Landsoverheid
Dienstverlenende overhead
de zorg voor de publieke zaken
de zorg voor vergunningen
Nationaal Archief
de zorg voor de nationale archieven
Shared Service Organisatie
05 Wachtgelden en pensioenen
Zorg voor pensioenen
06 Statistiek
Centraal Bureau voor Statistiek
08 Overige Bestuur planning en Dienstverlening
de zorg voor Geestelijken
de zorg voor gepensioeneerden
Hiervoor zijn de volgende middelen gereserveerd:
Gewone dienst

2011

04 Algemeen beheer, bestuur, planning en
Dienstverlening
05 Wachtgelden en pensioenen
06 Statistiek
08 Overige bestuur, planning, en
Dienstverlening
Totaal
Kapitaaldienst
01 Bestuurorganen
04 Algemeen beheer, bestuur, planning en
Dienstverlening
05 Wachtgelden en pensioenen
06 Statistiek
08 Overige bestuur, planning, en
Dienstverlening
Totaal

2012

2013

2014

-

-

-

-

39.400.000

-

-

-

01 Bestuurorganen

1.973.857

-

-

41.373.857
2011

2012

2013

2014

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Hierna wordt de wijziging op de begroting per functie toegelicht
Functie 05 Wachtgeld en pensioenen
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Zorg voor pensioenen
Gewone dienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal
Kapitaaldienst

2011

2012

-

39.400.000

39.400.000
2011

Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal

-

2013

2012

2014

2013

-

2014

-

De aanvulling op de begroting van pensioenen betreft een bedrag van ANG
29,4 mln. voor de pensioenpremie. Onlangs bleek dat het voormalige
Eilandgebied Curaçao een schuld heeft aan het Pensioenfonds. De dekking
van deze uitgaven komt uit de reserve die opgebouwd is door de meevaller van
BRK-middelen in 2010. Een gedeelte van dit bedrag komt eventueel nog in
aanmerking voor overname door Nederland als betalingsachterstand in het
kader van de schuldsanering. Het bedrag van ANG 10,0 mln. is gereserveerd
voor duurtetoeslag. In navolging van een rechterlijke uitspraak moet de
overheid de duurtetoeslag betalen voor voormalige ambtenaren die zijn
overgegaan naar een overheids-NV. Het gaat uitsluitend om het deel van de
duurtetoeslag dat is opgebouwd over de periode dat de ambtenaar in dienst
was bij de overheid. In dit kader liggen er claims van van enkele
overheidsbedrijven.

Het College financieel toezicht constateert dat een een bedrag van ANG 39,4
miljoen uit de BRK-middelen beschikbaar gesteld voor de betaling van een
schuld aan het pensioenfonds die opgebouwd door het voormalige eilandgebied
Curacao. Het College financieel toezicht is verheugd te constateren dat de
BRK-meevaller niet alleen wordt ingezet voor nieuw beleid, maar dat hiermee
ook zaken uit het verleden worden opgelost. Is hiermee de schuld aan het
Pensioenfonds volledig voldaan.
De Regering kan aangegeven dat er thans hiermee de schuld aan het
pensioenfonds volledig is voldaan.
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Functie 06 Statistiek
Zorg voor de statistieken
Gewone dienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal
Kapitaaldienst

2011

2012

1.973.857
1.973.857
2011

2013

2012

2014

2013

2014

Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal

De aanvulling op de begroting van het Centraal Bureau voor de Statistiek is
voornamelijk voor de betaling van 3000 freelancers die de Census 2011
hebben uitgevoerd. De dekking van deze uitgaven komt uit de stelpost voor
onvoorziene uitgaven op de gewone dienst.
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MINISTERIE VAN JUSTITIE
Tot het Ministerie van Justitie behoren de volgende organisatorische
eenheden:
•

Minister van Justitie

•

Kabinet Minister van Justitie

•

Secretaris Generaal Justitie

•

Ministeriële Staf

•

Beleidsorganisatie Justitie

•

Openbaar Ministerie

•

Landsrecherche

•

Opleidingsinstituut RH en VH

•

UO Toelatingsorganisatie

•

UO Politie en Immigratie Curaçao

•

UO Brandweer

•

Kustwacht

•

UO Controle en Bewaking

•

UO Gevangeniswezen en Huis van Bewaring

•

UO Justitiële Jeugdopvang

•

UO Reclassering

•

UO Voogdijraad

•

Gezinsvoogdijinstellingen

•

Vrijwilligerskorps

•

Criminaliteitsbestrijdingsfonds

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

Ontwikkelen van beleid;

•

Concipiëren van justitiële wetgeving;

•

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

Algemene Beschouwing-22

•

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

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

de ontwikkeling, codificatie en wijziging van het burgerlijk recht,

•

strafrecht, bestuursrecht en handelsrecht

•

de zorg voor het beleid inzake de criminaliteitsbestrijding en de

•

burgerlijke veiligheidszorg

11 Rechtswezen
•

de zorg voor voldoende en goede kwaliteit rechtsbijstand

12 Politie
•

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

•

de zorg voor vreemdelingenzaken

•

de zorg voor opleidingen voor de justitiële keten

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

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

vrijheidsbeneming en invrijheidstelling, waaronder gratie en

generaal pardon
17 Opvoedingswezen
•

de zorg voor de justitiële jeugdbescherming

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

2011

2012

-

-

-

-

10.760.000

-

-

-

11.260.000

-

-

-

11 Rechtswezen

500.000

-

13 Brandweer en Rampenbestrijding
14 Defensie
15 Overige Beschermende Maatregelen
16 Gevangeniswezen
17 Opvoedingswezen
18 Overige Ministerie van Justitie
Totaal
Kapitaaldienst

2011

2012

01 Bestuursorganen
10 Algemeen beheer Openbare orde en
Veiligheid

2013

-

-

-

-

-

-

-

-

16 Gevangeniswezen

6.468.000

17 Opvoedingswezen

10.472.000

-

4.004.000

-

13 Brandweer en Rampenbestrijding
14 Defensie
15 Overige Beschermende Maatregelen

18 Overige Ministerie van Justitie
Totaal

2014

-

-

11 Rechtswezen
12 Politie

2014

-

01 Bestuursorganen
10 Algemeen beheer Openbare orde en
Veiligheid
12 Politie

2013

Hierna wordt de wijziging op de begroting per functie toegelicht.

Functie 12 Politie
Gewone dienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal
Kapitaaldienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal

2011
500.000
500.000
2011
4.004.000
4.004.000
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2012

2013
-

2012

2014
-

2013
-

-

2014
-

-

Onder de functie Politie vallen onder andere de Toelatingsorganisatie en de
uitvoeringsorganisatie Politie en Immigratie Curaçao. In het proces van de
staatkundige verandering heeft het Ministerie van Justitie bijzondere aandacht
gekregen.

In

de

politieke

stuurgroep

staatkundige

veranderingen

zijn

afspraken gemaakt over verbetering in de justitiële keten. In dit kader zijn
middelen beschikbaar gesteld vanuit de BRK-middelen van ANG 4,0 miljoen
ten behoeve van eenmalige investeringen die gepleegd dienen te worden ten
behoeve van de uitvoeringsorganisatie Politie en Immigratie Curaçao.
Verder is de aanvulling op de begroting van de Toelatingsorganisatie
voornamelijk voor de niet in de Begroting 2011 gebudgetteerde uitgaven ten
behoeve van de dienstvoering van de organisatie. De dekking van deze
uitgaven komt uit de stelpost voor onvoorziene uitgaven (specifiek Ministerie
van Justitie) op de gewone dienst. Op deze post is een bedrag van ANG. 10
mln. gevoteerd specifiek voor het Ministerie van Justitie ter dekking van de
inrichtingsplannen van het Ministerie van Justitie.

Functie 16

Gevangeniswezen – Beleidsveld: de zorg voor het toezicht

inzake de detentiezorg, het gevangeniswezen, de

vrijheidsbeneming en

invrijheidstelling, waaronder gratie en generaal pardon
Gewone dienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal
Kapitaaldienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal

2011

2012
-

2011
6.468.000
-

2013
-

2012

2014
-

2013
-

-

2014
-

De aanvulling op de begroting van het Gevangeniswezen en Huis van Bewaring
Curaçao is in het kader van het proces van de staatkundige verandering,
waarbij het Ministerie van Justitie bijzondere aandacht heeft gekregen. In de
politieke stuurgroep staatkundige veranderingen zijn afspraken gemaakt over
verbetering in de justitiële keten. In dit kader zijn middelen beschikbaar
gesteld vanuit de BRK-middelen van circa ANG 6,5 miljoen ten behoeve van
eenmalige investeringen die gepleegd dienen te worden ten behoeve van het
Gevangeniswezen en Huis van Bewaring Curaçao.
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Functie 18 Overige Ministerie van Justitie
Gewone dienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal
Kapitaaldienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal

2011
10.760.000
10.760.000
2011
-

2012

2013
-

2012

2014
-

2013
-

2014

-

De aanvulling op de begroting van overige Ministerie van Justitie is in het
kader van afspraken die zijn gemaakt in de politieke stuurgroep staatkundige
veranderingen inzake inrichtingsplannen ter verbetering in de justitiële keten.
In dit kader zijn middelen beschikbaar gesteld vanuit de BRK-middelen ten
behoeve van een eenmalige bijdrage aan met name het Gemeenschappelijke
Hof van Justitie en het Openbare Ministerie voor investeringen die gepleegd
dienen te worden.
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MINISTERIE VAN VERKEER, VERVOER EN RUIMTELIJKE PLANNING

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

Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning

•

Kabinet Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning

•

Secretaris Generaal Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning

•

Ministeriële Staf

•

Beleidsorganisatie Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning

•

UO Openbare Werken

•

Wegen, Straten en Pleinen

•

UO Verkeer en Vervoer

•

Autobusdienst

•

Luchthaven

•

UO Meteorologische Dienst

•

Reiniging

•

Rioleringen

•

Zuiveringsinstallaties

•

Waterafvoeren

•

UO Ruimtelijke Ordening en Planning

•

UO Domeinbeheer

•

Onbebouwde Eigendommen

•

Overige Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning

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

Het

ministerie

is

een

organisatie

waarbinnen

vernieuwende

instrumenten worden gebruikt om het land leefbaar en bereikbaar te houden.
De missie gaat in het bijzonder in op de volgende kernpunten:
•

Betrouwbare (inter)nationale verbindingen;

•

Betrouwbare

bescherming

van

de

samenleving

tegen

gevaarlijke

weersomstandigheden;
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•

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

•

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

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

Bestuursorganen

20

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

21

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

22

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

23

Luchtvaart

24

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

25

Reiniging

26

Riolering en Waterzuivering

27

Ruimtelijke Ordening, Woning en Bouwgrond exploitaties

28

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

Hiervoor zijn de volgende middelen gereserveerd:
Gewone dienst
01 Bestuursorganen
20
21
22
23

Algemeen beheer VVRP
Openbare werken
Verkeer en vervoer
Luchtvaart
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2011

2012

2013

2014

-

-

-

-

1.694.000
-

-

-

-

24 Meteorologische
aangelegenheden
25 Reiniging
26 Riolering en waterzuivering
27 Ruimtelijke Ordening,
woning en bouwgrond expl.
28 Overige VVRP
Totaal
Kapitaaldienst
01 Bestuursorganen
20
21
22
23
24

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

-

-

-

-

-

-

-

-

815.000
2.509.000
2011

-

-

-

2012

2013

2014

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Hierna wordt de wijziging op de begroting per functie toegelicht.
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Functie 22 Verkeer en Vervoer – Beleidsveld: Zorg voor de beleidskaders,
en het toezicht op de uitvoering en de kwaliteit van het openbaar vervoer
Gewone dienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal
Kapitaaldienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal

2011

2012
-

1.694.000
1.694.000
2011

2013
-

2012
-

2014
-

2013
-

-

2014
-

-

De aanvulling op de begroting is ten behoeve van een eenmalige bijdrage aan
het Autobus Bedrijf Curaçao voor de vervanging van een aantal bussen. De
dekking van deze uitgaven komt uit de reserve die opgebouwd is door de
meevaller van BRK-middelen in 2010.

Functie 28 Overige VVRP
Gewone dienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal
Kapitaaldienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal

2011
815.000

2012
-

815.000
2011

2013
-

-

-

-

-

2012
-

2014

-

2013
-

2014
-

De aanvulling van kredieten betreft het beschikbaar stellen van middelen vanuit
de post onvoorzien (op de gewone dienst) ten behoeve van de Nieuwe Post. Deze
bijdrage van het Land is noodzakelijk daar de liquiditeitspositie zeer kwetsbaar
is, welke negatieve gevolgen kan hebben voor de postale dienstverlening.
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MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ONTWIKKELING
Tot het Ministerie van Economische Ontwikkeling behoren de volgende
organisatorische eenheden:
•

Minister van Economische Ontwikkeling

•

Kabinet Minister van Economische Ontwikkeling

•

Economische Inspectie

•

Secretaris Generaal Economische Ontwikkeling

•

Ministeriële Staf

•

Beleidsorganisatie Economische Ontwikkeling

•

UO Economische Dienst

•

Economische Ontwikkeling

•

UO Buitenlandse Economische Samenwerking

•

Bureau Intellectueel Eigendom

•

UO Economische Ontwikkeling en Innovatie

•

Bureau Telecommunicatie en Post

Missie
Het

ministerie

wil

mede

richting

geven

aan

duurzame

economische

ontwikkeling ter realisering van een hoger welvaartspeil voor de maatschappij
van Curaçao en wil een sterke positie, zowel concurrerend als competitief, en
hoogwaardige productie stimuleren. Het ministerie wil dit realiseren door
optimale dienstverlening, het werken aan economische structuurversterking
en het effectief inspelen op maatschappelijke en internationale ontwikkelingen.
De belangrijkste beleidsvelden en daaronder ressorterende hoofdtaken van het
Ministerie van Economische Ontwikkeling zijn:
01. Bestuursorganen
30. Algemeen beheer Economische Ontwikkeling (beleidsorganisatie)
Zorg voor beleidsformulering met betrekking tot ondernemen, economische
ontwikkeling en innovatie en buitenlandse economische samenwerking
31. Handel en Ambacht
Ondernemen
32. Economische Samenwerking
internationale samenwerking op economisch gebied
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33. Handel en Industrie
betreft subsidie aan het Bureau Intellectuele Eigendommen
34. Economische ontwikkeling en innovatie
innovatie ter bevordering van de economische ontwikkeling
36. Telecommunicatie – valt niet onder het ministerie
Telecommunicatie
Hiervoor zijn de volgende middelen gereserveerd:
Gewone Dienst
01 Bestuursorganen
30 Alg. beheer Econom. Ontwikkel
31 Handel en Ambacht
32 Economische Samenwerking
33 Handel en Industrie
34 Econ.Ontwikkeling en Innovatie
36 Telecommunicatie
38 Overige Economische
Ontwikkeling
Totaal

2011

2012

2013

2014

726.120
9.394.000

-

-

-

10.120.120
2011

2012

2013

2014

-

-

-

-

-

-

-

-

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

Hierna wordt de wijziging op de begroting per functie toegelicht.

Functie 31 Handel en Ambacht – Beleidsveld: Ondernemen
Gewone dienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal
Kapitaal dienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal
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2011

-

2012

726.120
726.120

2011

-

2012
-

2013

-

2013
-

2014

-

2014
-

-

De aanvulling van kredieten betreft het beschikbaar stellen van middelen vanuit
de post onvoorzien (op de gewone dienst) ten behoeve van subsidie aan Sedeck
en Curises welke vanwege een ommissie niet eerder in de Begroting 2011 zijn
meegenomen.
38.

Overige Economische Ontwikkeling

Gewone dienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal
Kapitaal dienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal

2011

-

9.394.000
9.394.000
2011

2012

-

2012

2013

-

2013

2014

-

2014

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

De aanvulling op de begroting betreft schulden en claims die de Curaçao Port
Authorities (CPA) hebben neergezet bij het voormalige Eilandgebied Curaçao.
Ervan uitgaande dat de claim van CPA wordt erkend via onderzoek van
bestandvergelijking en onderhandeld, wordt vooralsnog een voorziening
getroffen van ANG 9,4 miljoen. De dekking van deze voorziening komt uit de
reserve die opgebouwd is door de meevaller van BRK-middelen in 2010.
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MINISTERIE VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP, CULTUUR EN SPORT

Tot het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport behoren
de volgende organisatorische eenheden:
•

Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport

•

Kabinet Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport

•

Secretaris Generaal Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport

•

Ministeriële Staf

•

Beleidsorganisatie Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport

•

UO Uitvoeringsteam Onderwijs en Wetenschappen

•

Openbaar Onderwijs

•

Vergoeding administratiekosten

•

UO Expertise Centrum Toetsen

•

Openbaar Funderend Onderwijs

•

Openbaar Speciaal Onderwijs

•

Bijzonder Funderend Onderwijs

•

Bijzonder Speciaal Onderwijs

•

Openbaar Voortgezet Speciaal Onderwijs

•

Openbaar VSBO

•

Openbaar HAVO/VWO

•

Openbaar Vakonderwijs

•

Bijzonder HAVO/VWO/MAO/KABO

•

Universiteit

•

Inspectie Onderwijs

•

Overige Gemeenschappelijke Uitgaven

•

Onderwijsondersteuning

•

Onderwijsvernieuwing

•

Bijzonder Vakonderwijs

•

Bevordering Studie

•

Openbare Leergangen

•

Pedagogische en Sociale Onderwijs

•

Begeleiding, Vorming Jeugd en Volwassenen

•

UO Uitvoeringsorganisatie

•

Bibliotheka Publiko Korsou
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•

Subsidies en bijdragen Sport

•

Subsidies en bijdragen Cultuur

•

Subsidie bijdragen Oudheidkunde en Musea

•

Monumentenbureau

•

Subsidie bijdragen Overige Cultuur en Recreatie

Missie
Het ministerie zet zich in voor het waarborgen van voorzieningen zodat alle
inwoners van Curaçao gelijke mogelijkheden hebben om zich ten volle te
ontwikkelen en uit te groeien tot een volwaardig persoon die vanuit zijn
potentie constructief kan participeren en bijdragen aan de economische en
algemeen maatschappelijke ontwikkeling van de gemeenschap.
Het ministerie maakt zich sterk voor:
• toegankelijk, innovatief en kwalitatief hoogwaardig onderwijs, gericht op
ontwikkeling van alle mogelijkheden van de onderwijsdeelnemers;
• krachtige ontwikkeling van de wetenschap;
• vergroten van het culturele bewustzijn en van actieve culturele participatie,
zodat alle inwoners de mogelijkheid krijgen tot volwaardige participatie in de
maatschappij;
• het verhogen van het besef van het belang van sport en beweging, gericht op
het stimuleren van sporten en bewegen.
De belangrijkste beleidsvelden en daaronder ressorterende hoofdtaken van het
ministerie zijn:
01 Bestuursorganen
40 Algemeen beheer OWCS
•

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

41 Examenaangelegenheden
•

Zorg voor de examen

42 Openbaar funderend onderwijs
43 Bijzonder funderend Onderwijs
•

Primair Onderwijs

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

Voortgezet onderwijs

48 Bijzonder Hoger Onderwijs
•

Hoger Onderwijs en Onderzoek en Wetenschap

49 Gemeenschappelijke Uitgaven Onderwijs
•

Studiefinanciering

•

Onderwijsvoorzieningen

•

Onderwijsbegeleiding

50 Overig Onderwijs
•

Secundair beroepsonderwijs

•

Pedagogische en sociale opleidingen

•

Tweede kans onderwijs (waaronder sociale vormingsplicht)

51 Cultuur en Sport algemeen
•

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

52 Openbaar bibliotheek
•

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

53 Sport
•

Behartiging

van

sportaangelegenheden,

ook

voor

wat

betreft

de

internationale en regionale aspecten
54 Cultuur
55 Oudheidkunde en Musea
•

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

58 Overig Cultuur en Sport
•

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

In de begroting zijn de volgende middelen per functie geraamd:
Gewone dienst
01.
40.
41.
42.
43.

Bestuursorganen
Algemeen beheer OWCS
Examenaangelegenheden
Openbaar funderend onderwijs
Bijzonder funderend Onderwijs
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2011

2012

2.079.000

-

2013

-

2014

-

-

44. Openbaar speciaal onderwijs
46. Openbaar voortgezet onderwijs
47. Bijzonder voortgezet onderwijs
48. Bijzonder Hoger Onderwijs
49. Gemeensch. Uitgaven Onderwijs
50. Overig Onderwijs
51. Cultuur en Sport algemeen
52. Openbaar bibliotheek
53. Sport
54. Cultuur
55. Oudheidkunde en Musea
58. Overig Cultuur en Sport
Totaal

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

3.850.000

3.850.000

-

2011

3.850.000

-

2.039.000

7.968.000

-

3.850.000

5.390.000
5.390.000

3.850.000

3.850.000

2012

-

3.850.000

2013

-

2014

-

Hierna wordt de wijziging op de begroting per functie toegelicht.
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-

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

2011

2012

2013

2014

-

-

-

-

2.079.000

-

-

-

2.079.000

-

-

-

2011

2012

2013

2014

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

De aanvulling op de begroting is ten behoeve van een voorziening die wordt
getroffen vanwege betalingsachterstanden aan de shoolbesturen van het
voormalige Eilandgebied Curaçao. De dekking van deze voorziening komt uit
de reserve die opgebouwd is door de meevaller van BRK-middelen in 2010.

Functie 49 Gemeenschappelijke uitgaven onderwijs; het zorggebied
Overige onderwijs.
Gewone dienst

2011

Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal
Kapitaaldienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal

De

aangevulde

2012
-

2013
-

2014
-

-

3.850.000

3.850.000

3.850.000

3.850.000

3.850.000

3.850.000

3.850.000

3.850.000

2011

2012
-

kredieten

betreffen

2013

2014

-

-

-

-

-

-

achterstallig

onderhoud

aan

schoolgebouwen. Dit onderhoud zal door de stichting onderhoud scholen
worden uitgevoerd.

Het

onderhoud wordt in vier jaren uitgevoerd en zal

worden gefinancieerd ten laste van de reserve die opgebouwd is door de
meevaller van BRK-middelen in 2010.
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Functie 53 Sport
Gewone dienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal
Kapitaaldienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal

2011

2012

2013

2014

-

-

-

-

2.039.000
2.039.000

-

-

-

2011

2012

2013

2014

-

-

-

-

-

-

-

-

Om de spelen in 2011 mogelijk te maken dient de atletiekbaan te worden
vervangen en het achterstallig onderhoud aan het SDK-complex te worden
afgerond. De atletiekbaan is in 1997 in SDK aangelegd en is geheel versleten
en dringend aan vervanging toe. Op veel plaatsen is de bovenlaag van de baan
bijna geheel verdwenen. In de huidige staat van de baan lopen de atleten grote
risico's op blessures. Voor het aanleggen van de atletiekbaan is een bedrag van
ANG 1,5 mln. gereserveerd en ten behoeve van het achterstallig onderhoud
aan het SDK-complex wordt een bedrag van ANG 0,5 mln. gereserveerd. De
dekking van deze uitgaven komt uit de reserve die opgebouwd is door de
meevaller van BRK-middelen in 2010.

Functie 58 Overige Cultuur en Sport; het zorggebied Behartiging van
culturele aangelegenheden, voor zover het de internationale, regionale en
inter-insulaire aspecten betreft.
Gewone dienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal
Kapitaaldienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal

2011

2012
-

2011

2013
-

2012

2014
-

2013

-

2014

5.390.000

-

-

-

5.390.000

-

-

-

Deze aanvulling van kredieten is ten behoeve van de verbouw en het
grootonderhoud van het nationaal theater van Curaçao “Centro Pro Arte”.
De dekking van deze uitgaven komt uit de reserve die opgebouwd is door de
meevaller van BRK-middelen in 2010.
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MINISTERIE VAN SOCIALE ONTWIKKELING ARBEID EN WELZIJN (SOAW)
Tot het Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn behoren
de volgende organisatorische eenheden:
•

Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn

•

Kabinet Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn

•

Inspectie Arbeidszaken

•

Secretaris Generaal Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn

•

Ministeriële Staf

•

Beleidsorganisatie Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn

•

UO Regiokantoren

•

Sociale Zorg

•

Maatschappelijke Zorg

•

Electra- en watersubsidie

•

UO Uitvoeringsteam Arbeid

•

UO Bureau Mediation

•

UO Bedrijfsvoering Regiokantoren

•

Sociale werkplaatsen

•

Maatschappelijke Opbouw en Begeleiding

•

Jeugdzorg

•

Jeugdwerk

•

Subsidie bijdragen Bejaardenoorden

•

UO Uitvoeringsteam Familie, Jeugd en Sociale Ontwikkeling

•

Sociale verzekeringen

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

Bevorderen van sociale cohesie en een bemiddelingscultuur in buurten

en wijken;
2.

Stimuleren van de toegang tot de arbeidsmarkt, goede arbeidsrelaties,

en een evenwichtige
3.

sociale zekerheid en sociale rechtvaardigheid;

Empowerment van inwoners van Curaçao door het versterken van de

toegang tot netwerken;
4.

Bevorderen van de gezonde ontwikkeling van het kind, versterken van

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

de

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

2011

2012

-

2013

2014

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.391.000

-

-

-

Totaal

7.546.000

-

-

-

Kapitaaldienst
01 Bestuursorganen

2011

01 Bestuursorganen
60 Algemeen beheer Sociale
Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn

61 Bijstandverlening
62 Werkgelegenheid
63 aatschappelike Begeleiding en
Advies

1.155.000
-

-

64 Sociaal Cultureel Jeugd en
Jongerenwerk
65 Bejaardenoorden
68 Overige Sociale Voorzieningen
en
Maatschappelijke
Dienstverlening

2012

2013

2014

-

-

-

-

-

-

-

-

64 Sociaal Cultureel Jeugd en
Jongerenwerk

-

-

-

-

65 Bejaardenoorden

-

-

-

-

-

-

-

-

60 Algemeen beheer Sociale
Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn

61 Bijstandverlening
62 Werkgelegenheid
63 Maatschappelijke Begeleiding
en Advies

68 Overige Sociale Voorzieningen
en
Maatschappelijke
Dienstverlening
Totaal
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Hierna wordt de wijziging op de begroting per functie toegelicht.
Functie 61 Bijstandverlening - Beleidsveld: Sociale zorg
Gewone dienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal
Kapitaaldienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal

2011
1.155.000
1.155.000
2011
-

2012

2013
-

2012

2014
-

2013
-

2013

-

-

Het traject van de Nieuwe Beloningstructuur heeft vertraging opgelopen.
Invoering zal volgens de meest recente planning pas plaatsvinden per 1
januari 2012. De vertraging leidt er onder andere toe dat de tijdelijk hogere
kosten van specialisten voor de zorg aan PP-patiënten langer zullen doorlopen.
De vertraging van één jaar zal een meer uitgave van ANG 1,2 miljoen met zich
meebrengen. De dekking van deze uitgaven komt uit de reserve die opgebouwd
is door de meevaller van BRK-middelen in 2010.

Functie 68 Overige voorziening Maatschappelijke dienstverlening –
Beleidsveld: Zorg voor de sociale verzekeringen
Gewone dienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal
Kapitaaldienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal

2011
6.391.000
6.391.000
2011
-

2012

2013
-

2012

2014
-

2013
-

2013

-

In de Begroting 2011 is een taakstellende bezuiniging van ANG. 11 miljoen
opgenomen, die vooral moet worden ingevuld door invoering van de
Basisverzekering. Daar besluitvorming over de Basisverzekering nog moet
plaatsvinden, en ook wijziging van de betreffende wetten vervolgens tijd kost,
lijkt realisatie van de dekkingsmaatregel op zijn vroegst per 1 oktober 2011
haalbaar. Door vertraging in deze maatregel wordt geschat dat een bedrag van
ANG 6,4 miljoen welke niet in 2011 meer gehaald zal worden. De dekking van
deze uitgaven komt uit de reserve die opgebouwd is door de meevaller van
BRK-middelen in 2010.
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-

Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur
Tot het Ministerie van Gezondheid, Natuur en Milieu behoren de volgende
organisatorische eenheden:
•

Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur

•

Kabinet Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur

•

Raad voor de Volksgezondheid

•

Secretaris Generaal Gezondheid, Milieu en Natuur

•

Ministeriële Staf

•

Beleidsorganisatie Gezondheid, Milieu en Natuur

•

Inspectie Volksgezondheid

•

UO Geneeskundige en Gezondheidszaken

•

Subsidie bijdragen Ambulancevervoer

•

Dr. Caprileskliniek

•

UO Veterinaire Zaken

•

UO Agrarisch en Visserijbeheer

•

UO Milieu en Natuur Beheer

•

Subsidie bijdragen Milieu, Natuur

•

Begraafplaatsen

•

Overige uitgaven Volksgezondheid

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

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

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

71 Preventie en Curatieve gezondheidszorg
•

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

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

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

76 Milieubeheer
•

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

77 Lijkbezorging
78 overige uitgaven Gezondheid, Milieu En Natuur
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Hiervoor zijn per functie de volgende middelen gereserveerd:
Gewone dienst

2011

01 Bestuursorganen
70 Algemeen beheer Gezondheid,
Milieu en Natuur
71 Preventieve en Curatieve
Gezondheidszorg
72 Ambulancevervoer
73 Verpleeginrichtingen
75 Agrarische Zaken, Jacht en Visserij
76 Milieubeheer
77 Lijkbezorging
78 Overige Uitgaven Gezondheid,
Milieu en Natuur
Totaal
Kapitaaldienst
01 Bestuursorganen
70 Algemeen beheer Gezondheid,
Milieu en Natuur
71 Preventieve en Curatieve
Gezondheidszorg
72 Ambulancevervoer
73 Verpleeginrichtingen
75 Agrarische Zaken, Jacht en Visserij
76 Milieubeheer
77 Lijkbezorging
78 Overige Uitgaven Gezondheid,
Milieu en Natuur
Totaal

2012

2013

2014

-

-

-

-

-

-

-

-

1.309.000

-

-

-

1.309.000
2011
-

-

-

2012

2013

2014

-

-

-

-

-

-

-

11.550.000

-

-

-

11.550.000

-

-

-

Hierna wordt de wijziging op de begroting per functie toegelicht.

Functie 78 Overige uitgaven Gezondheid, Milieu en Natuur
Gewone dienst

2011

Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal
Kapitaaldienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal
De

projectorganisatie

1.309.000
1.309.000
2011
11.550.000
dekkingsmaatregel

2012

2013
-

2012

2014
-

2013

2013

-

-

geneesmiddelen

wordt

thans

heroverwogen. Pas daarna kunnen concrete voorstellen tot invulling van de
dekkingsmaatregel worden gedaan. Invoering van de maatregel heeft tot gevolg
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dat ANG 6,6 miljoen per jaar moet worden bespaard. Door vertraging in deze
maatregel wordt geschat dat een bedrag van ANG 1,3 mln. niet meer in 2011
gehaald zal worden.

Verder is op grond van het concept Terms of Reference

(programma van eisen)

een bedrag van circa ANG 7,0 miljoen gereserveerd

voor tijdelijke poliklinieken en de sloop van het St. Thomascollege. Om te
bewerkstelligen dat de specialisten ook daadwerkelijk in het ziekenhuis komen
werken, dient daarnaast het nodige achterstallige onderhoud te worden
weggewerkt. Voor deze uitgaven wordt een bedrag van circa ANG 5,0 miljoen
gereserveerd.
De dekking van deze uitgaven komt uit de reserve die opgebouwd is door de
meevaller van BRK-middelen in 2010.
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MINISTERIE VAN FINANCIËN
Tot het Ministerie van Financiën behoren de volgende organisatorische
eenheden:
•

Minister van Financiën

•

Kabinet Minister van Financiën

•

Secretaris Generaal Financiën

•

Ministeriële Staf

•

Beleidsorganisatie Financiën

•

Sector Financiën Beleid en Begrotingszaken

•

Stichting OAB

•

Douane

•

Sector Fiscale Zaken

•

Nieuwe Belastingorganisatie Curaçao

•

Geldleningen

•

Onvoorziene Uitgaven

•

Meldpunt Ongebruikelijke Transacties

•

Overige Uitgaven Financiën/Dekkingsmiddelen

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

en

doelmatige

uitvoering

van

de

fiscale

en

douane

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

en

doelmatige

uitvoering

van

markt

gevoelige

aangelegenheden.
04.

Stelposten en onvoorzien

Hiervoor zijn de volgende middelen gereserveerd:
Gewone dienst
01 Bestuursorganen
90 Algemeen beheer Financiën
91 Belastingen

2011

2012

-

11.550.000

93 Geldleningen
95 Algemene Uitgaven en Inkomsten
98 Overige FinanciëleAlgemene
Dekkingsmiddelen
Totaal
Kapitaaldienst

-4.014.977

-

7.535.023
2011

2012

-

01 Bestuursorganen
90 Algemeen beheer Financiën
91
93
95
98

Belastingen
Geldleningen
Algemene Uitgaven en Inkomsten
Overige FinanciëleAlgemene
Dekkingsmiddelen
Totaal

11.550.000

2013

-

-

-2.000.000
9.550.000

2014

-

2013

2014

-

-

-

-

-

-

Hieronder wordt de begroting per functie nader toegelicht.

Functie 91 Belastingen – Beleidsveld: Fiscaal beleid en uitvoering
Gewone dienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal
Kapitaal dienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal

2011

-

2012

11.550.000
11.550.000

2011
11.550.000
11.550.000

2012
-

-

-

2013

2013

-

2014

2014

-
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Door kasregisters wordt de ontduiking van de Omzetbelasting teruggedrongen
en daarmee de OB-inkomsten verhoogd. De investering levert dus geld op.
Op dit moment wordt de invoering van een systeem met verzegelde
kasregisters voorbereid, dat een verbeterde controle op de opbrengsten van
winkeliers mogelijk maakt. De invoering zal in 2011 zijn beslag moeten
krijgen.
Naast een verhoging van de ontvangsten uit de omzetbelasting vanaf 2012, zal
de maatregel door hogere geregistreerde omzetten ook leiden tot een stijging
van andere belastingsoorten, zoals de winstbelasting. Om het systeem in te
voeren wordt een bedrag van ANG 11,5 miljoen gereserveerd. Daarnaast wordt
een bedrag van ANG 11,5 miljoen gereserveerd voor een nieuw gebouw ten
behoeve van de Stichting Belastingaccountantsbureau.
De dekking van deze uitgaven komt uit de reserve die opgebouwd is door de
meevaller van BRK-middelen in 2010.

95. Algemene uitgaven en inkomsten
Gewone dienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Stelposten

2011

-

2012

-4.014.977

Totaal

-4.014.977

Kapitaal dienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Stelposten

2011

Totaal

-

2012

2013

-

2013

-

-

2014

2014

-

In deze functie is in de Begroting 2011 de stelpost opgevoerd van jaarlijks
nominaal

ANG

30

miljoen

ter

dekking

van

onvoorziene

uitgaven

overheidsbreed, alsook ter dekking van de inrichtingsplannen van het
Ministerie van Justitie.
In dit geval zijn er extra financiële middelen uitgetrokken om onvermijdelijke
en hoog noodzakelijke uitgaven te financieren.
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98. Overige Financiële en Algemene dekkingsmiddelen
Gewone dienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Stelposten
Totaal

2011

Kapitaal dienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Stelposten
Totaal

2011

-

-2.000.000
-2.000.000

2012

2012

-

2013

2013

-

2014

2014

-

Beleidsveld: Financiële markten
In deze categorie is een stelpost opgevoerd op de Kapitaaldienst die
grotendeels betrekking heeft op een structurele stelpost van ANG 5,0 miljoen
voor onvoorziene kapitaaluitgaven.
In dit geval zijn er extra financiële middelen uitgetrokken om de hoog
noodzakelijke investeringen te financieren.
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NOTA VAN FINANCIËN

Nota van Financiën -1

Nota van Financiën -2

0. INLEIDING
De informatiefunctie van de overheid, is een functie die verantwoordelijkheden schept waaraan de verschillende onderdelen van de overheid moeten
voldoen. In het licht van deze verantwoordelijkheid dient de Nota van Financiën geplaatst te worden. De Nota van Financiën maakt de cijfers die opgenomen zijn in de tweede Suppletoire Begroting 2011 inzichtelijk. In dit document wordt een uitgebreide toelichting van de cijfers gegeven en naast deze toelichting wordt de lezer tevens inzicht geboden in de totstandkoming
van de cijfers zoals deze in de tweede Suppletoire begroting 2011 gepresenteerd worden.
In het eerste hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële normen en de gerëaliseerde schuldverlichting op 10 oktober 2010. In het tweede hoofdstuk,
worden de mutaties op de Begroting 2011, zoals deze door de Staten is vastgesteld, toegelicht in relatie tot de financiële situatie van Curaçao. In het
derde hoofdstuk worden de lasten per hoofdstuk weergegeven.
In de bijlage bij de Nota van Financiën worden de stappen inzichtelijk gemaakt die geleid hebben tot de verschillende grafische overzichten. Deze bijlage fungeert tevens als een referentiekader voor de gebruikte tabellen in de
Nota van Financiën.
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I. FINANCIËLE NORMEN
Ter voorkoming van een toekomstige onhoudbare schuldpositie zijn begrotingsnormen verankerd in de Consensus Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten.
De Consensus Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten schrijft
een rentelastnorm voor. De rentelastnorm houdt in, dat de totale rentelasten
in een dienstjaar niet meer mogen bedragen dan het bedrag dat overeenstemt met 5% van de gemiddeld in drie voorafgaande jaren gerealiseerde baten.
Naast de rentelastnorm houden de financiële normen in, dat in de gehele begrotingscyclus:
−

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

−

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

2011

2012

2013

2014

39,0

-

-

-

128,6
89,6

-

-

-

Saldo Kapitaaldienst
Baten

39,0
-

-

-

-

Lasten

39,0

-

-

-

-

-

-

-

Lasten

Begrotingssaldo
Saldo

De tweede Suppletoire Begroting 2011 sluit af met een saldo van nul. De
Gewone Dienst sluit in 2011 met een saldo van ANG 39,0 miljoen en de Kapitaaldienst met een negatief saldo van ANG 39,0 miljoen. Ook meerjarig is
de tweede Suppletoire begroting 2011 in evenwicht.
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In Tabel 2 worden deze totaalbedragen ontleed in de relevante analyse grootheden (in ANG miljoen).
Tabel 2. Recapitulatie mutaties
Omschrijving

2011

2012

2013

2014

39,0

-

-

-

39,0
-

-

-

-

Vermogensoverdrachten

-

-

-

-

Primair saldo (+overschot/tekort)

-

-

-

-

Rentelasten

-

-

-

-

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

-

-

-

-

Aflossing op opgenomen leningen

-

-

-

-

Terug te ontvangen aflossingen
op uitgegeven leningen

-

-

-

-

Financieringsbehoefte

-

-

-

-

Saldo Gewone dienst exclusief
interestlasten
Investeringen en vermogensoverdrachten
Afschrijvingen

Het primair saldo, oftewel het financieringssaldo voor aflossingen exclusief
rentelasten, verandert niet. Uit Tabel 2 valt te herleiden dat het primair saldo ook ongewijzigd blijft.
Vervolgens worden de mutaties op de Gewone Dienst (Tabel 3) en de Kapitaaldienst (Tabel 5) nader uitgesplitst en toegelicht (in ANG miljoen).
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Gewone Dienst
In Tabel 3 worden de mutaties

op de Gewone dienst ontleed in de voor-

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

2011

Baten
Belastingopbrengsten
Niet-belastingopbrengsten

2012

2013

2014

128,6
128,6

-

-

-

Lasten
Beloning van personeel
Verbruik goederen en diensten
Afschrijving vaste activa
Interest
Subsidies
Overdrachten
Sociale zekerheid
Andere uitgaven
Reserveringen

89,6
29,4
7,1
23,5
16,2
17,5
-4,0
-

3,9
-3,9

3,9
-3,9

3,9
-3,9

Saldo

39,0

-

-

-

Financiële norm Gewone dienst
De Gewone Dienst in de begroting 2011, inclusief deze suppletoire begroting,
sluit in 2011 af met een saldo van ANG 90,3 miljoen en neemt af tot circa
ANG 46,4 miljoen in het jaar 2014.
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De financiële normen schrijven een sluitende Gewone dienst voor. Het positieve saldo op de Gewone dienst geeft aan dat voldaan wordt aan deze norm.

BATEN

De mutaties op de baten op de Gewone dienst van de Begroting van het jaar
2011 bedragen per saldo circa ANG 128,6 miljoen. In Tabel 3 worden de
meerjarige cijfers weergegeven betreffende de baten. De baten bestaan uit de
volgende twee elementen:

1. Belastingopbrengsten.
2. Niet-belastingopbrengsten.
Belastingopbrengsten
Uit Tabel 3 kan worden afgeleid dat de belastingopbrengsten ongewijzigd
blijven in deze tweede Suppletoire begroting 2011.
Niet-belastingopbrengsten
De Niet-belastingopbrengsten worden onderverdeeld in verschillende componenten. In Tabel 4 worden de niet belastingopbrengsten in de Begroting
2011, inclusief meerjarenraming voor de periode 2012 – 2014, uitgesplitst
gepresenteerd.

Tabel 4. Niet-belastingopbrengsten
Omschrijving
Schenkingen en subsidies
Andere inkomsten
waarvan: Dividenden
Licentie rechten Centrale Bank
Vergunningen teleccomunicatie
Cassinoheffing en speelvergunning
Andere verkopen
Vrijval van reserves en voorzieningen
Totaal

2011

2012

2013

2014

128,6
-25,0
-7,7
161,3

-

-

-

128,6

-

-

-

De niet-belastingontvangsten groeien in 2011 incidenteel met circa ANG
128,6 miljoen. Deze wordt toegevoegd aan de reserve die in het jaar 2010 is
gevormd uit de meevaller in de opbrengsten Belasting Regeling Koninkrijk.

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

6. Overdrachten

2. Verbruik goederen en diensten

7. Sociale zekerheid

3. Afschrijving vaste activa

8. Andere uitgaven

4. Interest

9. Reserveringen

5. Subsidies

Zoals uit Tabel 3 blijkt bedragen de totale lasten in de tweede Suppletoire
Begroting 2011 per saldo circa ANG 89,6 miljoen (Gewone dienst).
Beloning van personeel
De beloningen van het personeel zijn gerelateerd aan actieve ambtenaren. De
raming van de beloningen van het personeel, nemen in 2011 toe met circa
ANG 29,4 miljoen. Deze stijging houdt verband met de afstemming c.q. saldobevestiging tussen het pensioenfonds en het voormalige Eilandgebied
Curaçao, waaruit een verschil bleek te bestaan in de omvang van de schuld
van voormeld eilandgebied volgens het pensioenfonds en datgene wat volgens het voormelde eilandgebied aan schuld openstond per september 2010.
Verbruik goederen en diensten
Deze categorie heeft betrekking op materiële lasten. Deze stijgen als gevolg
van beleidsintensiveringen en rechterlijke uitspraken waar in de Algemene
Beschouwingen op is ingegaan.
Afschrijvingen vaste activa
De raming van de afschrijvingen wordt niet gewijzigd.
Interest
De raming van de rentelasten worden niet gewijzigd.
Subsidies
De raming van de subsidies stijgt in 2011 als gevolg van:
•

het beschikbaar stellen van middelen ten behoeve van het ABC busbedrijf
ter vervanging van bussen.
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•

het beschikbaar stellen van liquide middelen ten behoeve van Nieuwe
Post N.A. om de zeer kwetsbare liquiditeitspositie te overbruggen en negatieve gevolgen voor de postale dienstverlening te voorkomen tot aan de
afhandeling van deze zaak door de vereffeningscommissie.

•

een voorziening om een schuld aan CPA te dekken.

•

een voorziening om de invoer van verzegelde kasregisters te dekken.

In de Algemene Beschouwingen is hierop nader ingegaan.

Overdrachten
De overige overdrachten nemen in 2011 incidenteel toe met circa ANG 16,2
miljoen en vanaf 2012 structureel met circa ANG 3,9 miljoen. Deze dienen
ter dekking van:
•

betalingsachterstanden aan de schoolbesturen.

•

achterstallig onderhoud aan schoolgebouwen

•

de subsidie aan SedecK en Curises die per abuis niet waren voorzien in
de Begroting 2011.

•

een nieuwe atletiekbaan.

•

de consequenties van het heroverwegingstraject van de projectorganisatie
dekkingsmaatregel geneesmiddelen.

•

de nodige verbeteringen in de justitiële keten conform de afspraken in het
staatkundige proces.

In de Algemene Beschouwingen is hierop nader ingegaan.
Sociale zekerheid
De raming voor sociale zekerheid in de Begroting 2011, ondergaat enkele
aanpassingen:
•

in navolging van een rechterlijke uitspraak moet de overheid de duurtetoeslag betalen voor voormalige ambtenaren die zijn overgegaan naar een
overheids-NV. Het gaat uitsluitend om het deel van de duurtetoeslag dat
is opgebouwd over de periode dat de ambtenaar in dienst was bij de
overheid. In dit kader liggen er claims van enkele overheidsbedrijven.

•

ter dekking van de vertraging die is ontstaan in de invoer van de Basisverzekering.

In de Algemene Beschouwingen is hierop nader ingegaan.
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Andere uitgaven
In 2011 wordt een bedrag van circa ANG 4,1 miljoen aan de post voor onvoorziene uitgaven ter dekking van onvermijdelijke uitgaven.
Reserveringen
De geraamde reserveringen in de Begroting 2011 blijven ongewijzigd in 2011
maar worden in de periode 2012 – 2014 aangesproken om het achterstallige
onderhoud van de scholen te financieren.

Kapitaal Dienst
Tabel 5. Mutaties op de Kapitaal Dienst
2011
Lasten
Investeringen en vermogensoverdrachten
Aflossing leningen o/g:
- binnenland
- buitenland
Kapitaalverstrekking overheidsbedrijven
Baten
Vrijgekomen middelen uit afschrijvingen
Vermogensoverdrachten
Aflossing leningen u/g
Nieuwe financiering
Saldo

2012

2013

2014

39,0

-

-

-

39,0
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-39,0

-

-

-

Opm. Bedragen in miljoen ANG

Investeringen
Voor investeringen zijn extra voorzieningen getroffen voor in het bijzonder:
•

groot onderhoud van Fort Amsterdam

•

groot onderhoud theater van Curaçao (centro pro arte)

•

voor tijdelijke poliklinieken en de sloop van het St. Thomascollege.

•

nieuwbouw ten behoeve van het Belastingaccountantsbureau.

•

de nodige verbeteringen in de justitiële keten conform de afspraken in het
staatkundige proces.

In de Algemene Beschouwingen is hierop nader ingegaan.
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Financiële norm Kapitaaldienst
Het saldo op de Kapitaaldienst verslechtert met circa ANG 39,0 miljoen in
2011. Ingevolge de financiële normen is een tekort toelaatbaar op de Kapitaaldienst, mits dit past binnen de rentelastnorm en de Gewone dienst in
evenwicht blijft. De rentelastnorm houdt in dat de totale rentelasten in een
dienstjaar niet meer mogen bedragen dan het bedrag dat overeenkomt met
5% van de gemiddeld in drie voorafgaande jaren gerealiseerde inkomsten.
Omdat de kapitaaluitgaven ten laste van de Gewone dienst worden gefinancierd en geen beroep wordt gedaan op de beschikbare financieringsruimte in
de periode 2011 – 2014 is de positie vergeleken met de Begroting 2011 ongewijzigd.
Financieringsbehoefte en Financiering
Het saldo op de Gewone dienst, in combinatie met de afschrijvingen op de
Kapitaaldienst, zijn toereikend om de kapitaaluitgaven te financieren.
Schuldpositie
De Suppletoire Begroting 2011 is niet van invloed op de schuldpositie van de
overheid.
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Allocatie van de middelen op de Kapitaaldienst
In de tweede Suppletoire Begroting 2011 is een bedrag van ANG 39,0 miljoen
opgevoerd aan investeringen in 2011. In Tabel 6 wordt de samenstelling
hiervan gepresenteerd.
Tabel 6. Mutaties op de allocatie van de middelen op de Kapitaaldienst
Gebouwen
Andere Bouwstructuren
Kantoor Inrichting
Kantoor Apparatuur
Transportmiddelen
Machines&andere Werktuigen
Gecultiveerde Eigendommen
Immateriële Vaste Activa
Gronden & Terreinen
Ondergrondse Eigendommen
Totaal

2011
30,5
-2,0
10,5
39,0

2012
-

2013
-

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

Gewone dienst
In Tabel 7 zijn de mutaties op de Gewone dienst uitgaven in de Begroting
2011 nader uitgesplitst per hoofdstuk gepresenteerd(in ANG miljoen). De indeling per hoofdstuk in de Begroting 2011 is als volgt:
•

Een hoofdstuk betreffende de Staatsorganen en overige algemene organen;

•

Per ministerie een hoofdstuk.

Tabel 7. Mutaties op de Gewone dienst uitgaven per hoofdstuk
Hoofdstuk
Staatsorganen en overige algemene organen
Ministerie van Algemene zaken

2011
-

Ministerie van Bestuurlijke Planning en Dienstverlening

41,4

Ministerie van Justitie

11,3

Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning
Ministerie van Economische Ontwikkeling

2,5
10,1

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

8,0

Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur

1,3

Ministerie van Financiën

7,5

Totaal

7,5

89,6

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

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

•

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

•

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

•

Het budget voor onvoorziene uitgaven.

•

De reservedotatie.

Het beeld verandert wanneer voor deze uitgaven wordt gecorrigeerd. Het resultaat van deze correctie wordt weergegeven in Tabel 8 (in ANG miljoen).
Tabel 8. Mutaties op de Gecorrigeerde Gewone dienst uitgaven per
hoofdstuk
Hoofdstuk
Staatsorganen en overige algemene organen
Ministerie van Algemene zaken

2011
-

Ministerie van Bestuurlijke Planning en Dienstverlening

41,4

Ministerie van Justitie

11,3

Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning
Ministerie van Economische Ontwikkeling

2,5
10,1

Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport

8,0

Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn

7,5

Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur

1,3

Ministerie van Financiën

11,6

Totaal

93,6
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Kapitaaldienst
In Tabel 9 zijn de Kapitaaldienst uitgaven in de tweede Suppletoire begroting
2011, inclusief meerjarenraming 2012 – 2014, uitgesplitst per hoofdstuk gepresenteerd (in ANG miljoen).
Tabel 9. Mutaties op de Kapitaaldienst uitgaven per hoofdstuk
Hoofdstuk

2011

Staatsorganen en overige algemene organen
Ministerie van Algemene zaken

2,0

Ministerie van Bestuurlijke Planning en Dienstverlening
Ministerie van Justitie

10,5

Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning

-

Ministerie van Economische Ontwikkeling
Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport

5,4

Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn
Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur
Ministerie van Financiën

Totaal

11,6
9,6
39,0

Ook op de Kapitaaldienst is in het Ministerie van Financiën een bedrag opgevoerd dat niet enkel op het ministerie betrekking heeft maar een overheidsbreed karakter heeft. Het gaat om de stelpost voor onvoorziene kapitaaluitgaven. Het beeld verandert wanneer hiervoor wordt gecorrigeerd. Het
resultaat van deze correctie is gepresenteerd in Tabel 10 (in ANG miljoen).
Tabel 10. Mutaties op de gecorrigeerde Kapitaaldienst uitgaven per
hoofdstuk
Hoofdstuk
Staatsorganen en overige algemene organen
Ministerie van Algemene zaken
Ministerie van Bestuurlijke Planning en Dienstverlening
Ministerie van Justitie

2011
2,0
10,5

Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning

-

Ministerie van Economische Ontwikkeling

-

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

5,4
-

Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur

11,6

Ministerie van Financiën

11,6

Totaal

41,0
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Bijlage
Deze bijlage is bedoeld om de leesbaarheid van de Nota Financiën te vergroten. Hierin worden de cijfers en de bijbehorende grafische weergaven, systematisch op een rij gezet. Deze legenda moet fungeren als rode draad voor wat
betreft de cijfers en grafische weergaven gekoppeld aan de hoofdstuk indeling die gehanteerd wordt binnen de Nota van Financiën.
Hoofdstuk II Nota van Financiën Suppletoire Begroting 2011
Tabel 1. Recapitulatie mutaties
Omschrijving
Baten
Saldo Gewone dienst
Baten
Lasten

2011

2012

2013

2014

39,0

-

-

-

128,6

-

-

-

89,6

-

-

-

Saldo Kapitaaldienst
Baten

39,0
-

-

-

-

Lasten

39,0

-

-

-

-

-

-

-

Begrotingssaldo
Saldo
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Tabel 2. Recapitulatie mutaties
Omschrijving

2011

2012

2013

2014

39,0

-

-

-

39,0
-

-

-

-

Vermogensoverdrachten

-

-

-

-

Primair saldo (+overschot/tekort)

-

-

-

-

Rentelasten

-

-

-

-

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

-

-

-

-

Aflossing op opgenomen leningen

-

-

-

-

Terug te ontvangen aflossingen
op uitgegeven leningen

-

-

-

-

Financieringsbehoefte

-

-

-

-

Saldo Gewone dienst exclusief
interestlasten
Investeringen en vermogensoverdrachten
Afschrijvingen

Tabel 3. Mutaties op de Gewone Dienst
Omschrijving
Baten
Belastingopbrengsten
Niet-belastingopbrengsten

2011

2012

2013

2014

128,6
128,6

-

-

-

Lasten
Beloning van personeel
Verbruik goederen en diensten
Afschrijving vaste activa
Interest
Subsidies
Overdrachten
Sociale zekerheid
Andere uitgaven
Reserveringen

89,6
29,4
7,1
23,5
16,2
17,5
-4,0
-

3,9
-3,9

3,9
-3,9

3,9
-3,9

Saldo

39,0

-

-

-
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Tabel 4. Niet-belastingopbrengsten
Omschrijving

2011

Schenkingen en subsidies
Andere inkomsten
waarvan: Dividenden
Licentie rechten Centrale Bank
Vergunningen teleccomunicatie
Cassinoheffing en speelvergunning
Andere verkopen
Vrijval van reserves en voorzienin-

2012

128,6
-25,0
-7,7
161,3
128,6

Totaal

2013

-

-

2014

-

Tabel 5. Mutaties op de Kapitaal Dienst
2011
Lasten
Investeringen en vermogensoverdrachten

2012

2013

2014

39,0

-

-

-

39,0

-

-

-

Aflossing leningen o/g:

-

-

-

-

- binnenland

-

-

-

-

- buitenland

-

-

-

-

Kapitaalverstrekking overheidsbedrijven

-

-

-

-

Baten
Vrijgekomen middelen uit afschrijvingen

-

-

-

-

-

-

-

-

Vermogensoverdrachten

-

-

-

-

Aflossing leningen u/g

-

-

-

-

-39,0

-

-

-

Nieuwe financiering
Saldo
Opm. Bedragen in miljoen ANG

Tabel 6. Mutaties op de allocatie van de middelen op de Kapitaaldienst
Gebouwen
Andere Bouwstructuren
Kantoor Inrichting
Kantoor Apparatuur
Transportmiddelen
Machines&andere Werktuigen
Gecultiveerde Eigendommen
Immateriële Vaste Activa
Gronden & Terreinen
Ondergrondse Eigendommen
Totaal

2011
30,5
-2,0
10,5
39,0

2012
-

2013
-

2014
-
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Hoofdstuk III Begrotingsuitgaven per hoofdstuk
III.1 Gewone dienst
Tabel 7. Mutaties op de Gewone dienst uitgaven per hoofdstuk
Hoofdstuk
Staatsorganen en overige algemene organen
Ministerie van Algemene zaken

2011
-

Ministerie van Bestuurlijke Planning en Dienstverlening

41,4

Ministerie van Justitie

11,3

Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning
Ministerie van Economische Ontwikkeling

2,5
10,1

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

8,0

Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur

1,3

Ministerie van Financiën

7,5

Totaal

7,5

89,6

Tabel 8. Mutaties op de Gecorrigeerde Gewone dienst uitgaven per
hoofdstuk
Hoofdstuk

2011

Staatsorganen en overige algemene organen

-

Ministerie van Algemene zaken

-

Ministerie van Bestuurlijke Planning en Dienstverlening

41,4

Ministerie van Justitie

11,3

Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning
Ministerie van Economische Ontwikkeling

2,5
10,1

Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport

8,0

Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn

7,5

Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur

1,3

Ministerie van Financiën

11,6

Totaal

93,6
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III.2 Kapitaal dienst
Tabel 9. Mutaties op de Kapitaaldienst uitgaven per hoofdstuk
Hoofdstuk

2011

Staatsorganen en overige algemene organen
Ministerie van Algemene zaken

2,0

Ministerie van Bestuurlijke Planning en Dienstverlening
Ministerie van Justitie

10,5

Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning

-

Ministerie van Economische Ontwikkeling
Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport

5,4

Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn
Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur
Ministerie van Financiën

Totaal

11,6
9,6
39,0

Tabel 10. Mutaties op de gecorrigeerde Kapitaaldienst uitgaven per
hoofdstuk
Hoofdstuk
Staatsorganen en overige algemene organen
Ministerie van Algemene zaken
Ministerie van Bestuurlijke Planning en Dienstverlening
Ministerie van Justitie
Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning
Ministerie van Economische Ontwikkeling
Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport
Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn

2011
2,0
10,5
5,4
-

Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur

11,6

Ministerie van Financiën

11,6

Totaal

41,0
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Willemstad,

MINISTER VAN FINANCIËN;

