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ALGEMENE BESCHOUWING

Inleiding
Curaçao is land binnen het Koninkrijk der Nederlanden. De visie van Curaçao die in het
licht van de staatkundige verandering is geformuleerd: “In het jaar 2025 is Curaçao een
land dat berust op goed bestuur, met een hoge leefkwaliteit, duurzame sociaaleconomische ontwikkeling en onderwijs dat een ieder motiveert om het beste uit zichzelf
te halen.”
De kernwaarden voor ‘goed bestuur’ zijn transparantie, verantwoordelijkheid, kwaliteit,
inclusiviteit, integriteit, betrouwbaarheid, duurzaamheid en samenwerking. Tezamen
zullen deze waarden het bestuur kenmerken met als resultaat een hoge leefkwaliteit,
ontwikkelingskansen voor alle burgers en een gezond sociaal- economisch klimaat. Dat
typeert de totale opgave, zowel voor bestuurders, ambtenaren, maatschappelijk
middenveld als - niet in de laatste plaats - alle betrokken burgers, bedrijven en
instellingen.
De begroting is het belangrijkste beleidsdocument van het land, daar het een weergave is
van een integraal afwegingsproces, met de allocatie van de schaarse algemene middelen
als afgeleide. De begroting dient een volledig en getrouw beeld te geven van het beleid
voor het begrotingsjaar en daarop volgende jaren. Dat wil zeggen, dat de begroting een
integrale financiële vertaling moet zijn van het beleid voor het begrotingsjaar en de
daarop volgende jaren. Daarnaast moet de begroting realistisch zijn, wat betekent dat de
begroting volledig moet zijn en dat de voorgenomen uitgaven dienen aan te sluiten op de
financiering, waarbij voldaan moet worden aan de financiële normen. Ook moet de
begroting goed onderbouwd zijn en inzicht verschaffen in de toekomstige ontwikkeling
van de overheidsfinanciën.
In dat licht wordt ernaar gestreefd de inzichtelijkheid van de begroting te bevorderen en
de analytische onderbouwing op het financieel economische vlak te versterken.
Gegeven het wettelijk verankerd pad, welke in de Begroting 2013 was opgenomen, wordt
middels het doorlopen hiervan beoogd dat de overheidsfinanciën duurzaam worden
gesaneerd en parallel hieraan eveneens één van de randvoorwaarden geschapen wordt
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voor een duurzame sociaal-economische ontwikkeling. Het beleid is erop gericht het
begrotingstekort structureel weg te werken door enerzijds inkomstenverhogende en
anderzijds uitgavenverlagende maatregelen te implementeren. Daarbij is gekozen voor
een saneringsstrategie waarbij reeds in een vroeg stadium duidelijkheid wordt verschaft
over het saneringsplan (cold turkey variant). Dit betekent dat van begin af aan beleid
wordt geïmplementeerd, welke het tekort in de publieke sector wegwerkt, alsmede een
oplossing biedt voor de tekortdynamiek in de komende jaren.
Dankzij dit beleid is de situatie in de overheidsfinanciën verbeterd, waarbij de aanwijzing
van de rijksministerraad aan het bestuur van Curaçao van tafel is en dat Standard &
Poors de rating van Curaçao heeft gehandhaafd en de vooruitzichten (de zogenaamde
outlook) heeft omgezet van negatief in stabiel.
De regering zal het saneringsplan aanvullen met maatregelen ter stimulering van de
economie. Op deze wijze levert de overheid een bijdrage aan de economische
ontwikkeling van Curaçao. Door, of met behulp van, publieke investeringen is de bouw
van het nieuwe ziekenhuis gestart, wordt in nieuw- en vernieuwbouw van scholen
geïnvesteerd en wordt het wegennet onder handen genomen.
Daarnaast heeft de regering twee belangrijke wetswijziging voorgedragen en zijn in
december 2014 door de Staten aangenomen, welke van invloed zijn op de collectieve
lasten druk. Het betreft de Landsverordening belastingherzieningen 2015-2016 (P.B.
2014, no. 114) en de Landsverordening van de 30ste december 2014 regelende de
inhouding van de inkomstenbelasting op rente-inkomen (P.B. 2014, no. 115).
Landsverordening belastingherzieningen 2015-2016
Door de invoering van deze landsverordening zijn enkele belangrijke beleidsdoelen
verwezenlijkt. De collectieve lasten is verlicht doordat de belastingtarieven in de winst-,
inkomsten- en loonbelasting zijn verlaagd. Daarmee is getracht de economie, de
werkgelegenheid alsmede het vestigingsklimaat voor bedrijven te stimuleren. De regering
heeft de verminderingen van de opbrengst van de inkomstenbelasting (inclusief de
loonbelasting) en winstbelasting meerjarig gebudgetteerd in de Begroting 2015 voor
respectievelijk NAf 40 miljoen in 2015 en structureel NAf 80 miljoen vanaf 2016.
Algemene Beschouwing -3

Met deze wetgeving heeft de regering zich ook voorgenomen de tax compliance te
verbeteren en de administratieve lasten te verlichten. De verbetering van de tax
compliance wordt nagestreefd door enkele aftrekposten, welke zich makkelijker voor
misbruik lenen, af te schaffen, te versoberen of aan nadere regels te stellen en door het
invoeren van een gebruikelijk loonregeling voor directeuren grootaandeelhouders.
De belastinggrondslag is verbreed als gevolg van de afschaffing van enkele aftrekposten.
Bij gelijke belastingtarieven leidt dat tot extra inkomsten voor de overheid. Omdat dat
niet de bedoeling was, zijn de tarieven van de inkomsten- en loonbelasting extra verlaagd
om te voorkomen dat de afschaffing van die aftrekposten tot lastenverzwaring zou leiden.
Om

het

belastingstelsel

en

de

uitvoering

daarvan

te

vereenvoudigen

en

de

administratieve lasten te verlichten is onder meer de mogelijkheid tot het doen van een
elektronische aangifte een wettelijke basis gegeven en uitgebreid tot de inkomsten- en
winstbelasting,

alsmede

de

vrijstellingsregeling

voor

de

inkomstenbelasting

in

samenhang met de basiskorting aangepast.
Het toepassingsbereik van de Vrijgestelde Vennootschap, de transparante vennootschap
alsmede het doelvermogen is verruimd. Daarnaast is de betaalde aflossing en rente op
studieschulden als aftrekpost aangemerkt.
Met de

invoering van

verschillende

renseigneringsverplichtingen

is

getracht de

compliance van belastingplichtigen te verhogen. Deze lastenverlichting betekent meer
koopkracht voor de burgers, hogere rentabiliteit na belastingen voor de ondernemer en
dus meer ruimte om te investeren. De regering verwacht hieruit, rekening houdende met
een fiscale multiplier van tussen 0,7 en 0,9 een positief effect op de economie in zowel
2015 als 2016 van circa 0,5%.
Landsverordening regelende de inhouding van de inkomstenbelasting op rente-inkomen
Het beleid van de regering is onder meer gericht op het verbeteren van de compliance
door belastingplichtigen. Compliance-stimulerende maatregelen moeten ertoe leiden dat
belastingplichtigen de fiscale wet- en regelgeving beter nakomen. In de praktijk is
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gebleken dat de dreiging van boetes voor het niet doen van aangifte dan wel het niet
aangeven van rente en dividend door natuurlijke personen, onvoldoende effect sorteert.
Datzelfde heeft te gelden voor de inkeerregeling welke in het jaar 2012 is ingevoerd,
waarbij belastingplichtigen in staat werden gesteld verzwegen inkomsten alsnog aan te
geven tegen een zeer gunstig inkomstenbelastingtarief.
Inkomen verkregen uit opbrengsten van rente werden verschillend belast afhankelijk van
de inkomensschijf. De collectieve lasten bedroegen minstens 6,5%. Bij de wetswijziging
van ultimo december 2014 werd het belastingtarief 8,5%. Dit is weliswaar hoger dan het
oude begin tarief van 6,5%, maar daar staat tegenover dat in de nieuwe vigerende
wetgeving, inkomen verkregen uit de opbrengst van rente uitgesloten wordt van de
heffing van sociale premies. In de wetgeving dat geldig was tot december 2014 was, over
het inkomen verkregen uit opbrengsten van rente, naast een belasting van 6,5% tevens
de sociale premies verschuldigd.
Daarnaast is de forse daling van olieprijzen in 2015 per saldo positief voor de Curaçaose
economie. Naar verwachting zal de consumptie van huishoudens groeien. Dit heeft te
maken met de lagere inflatie, als gevolg van dalende olieprijzen, en de toename van de
koopkracht. Het effect hiervan op de economische groei zal vanwege de hoge importquote
naar verwachting beperkt blijven.
Echter, de overheid en de publieke middelen kunnen niet de enige bron zijn van
economische groei. Ook de particuliere sector moet de mogelijkheid krijgen en nemen
zich verder te ontwikkelen. Om die reden streeft de overheid naar een efficiëntere en
effectievere collectieve sector. Het bevorderen van samenwerking tussen, en het fuseren
van, stichtingen en de investering in een nieuw overheidsgebouw zijn daar onderdeel
van. Ook zal de overheid de komende jaren inzetten op een kleiner ambtelijk apparaat en
verbetering van de dienstverlening door het toepassen van automatisering. De overheid
blijft om die reden verder gaan op het pad van het ombuigen van de overheidsuitgaven
en het optimaliseren van het functioneren van de overheid. Middelen die op deze wijze
worden vrijgemaakt kunnen worden gebruikt voor lastenverlichting en nieuw beleid.
Door de lastenverlichting krijgt de particuliere sector de nodige ruimte,
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Parallel aan dit beleid zijn stimuleringsmaatregelen in gang gezet om de economie en
daarmee de sociale problematiek op te vangen.

In de Ontwerpbegroting 2016 is de meerjarenbegroting, alsook van outputbegrotingen
verder aangescherpt en uitgebouwd. Het betreft wel een groeiproces. Dit is een ingrijpend
groeiproces en zal daarom in fasen geïmplementeerd worden.
De Verantwoorde Beleidsbegroting is een belangrijk instrument in het beheersen van de
overheidsfinanciën, daar het de efficiënte allocatie van de schaarse algemene middelen
bevordert, onder andere door een scherpere prioriteitenstelling. Het schept namelijk
duidelijkheid in het beleid casu quo de beleidsprioriteiten en de bestedingen alsook
inspanningen op de afzonderlijke terreinen en producten.
Nadat bovenstaande processen zijn geconsolideerd, zullen de meerjarenbegrotingen in de
toekomst, meer dan nu dat het geval is, inzicht moeten verschaffen in de meerjarige
financiële consequenties van beslissingen, zodat incidentele en structurele elementen
kunnen worden onderscheiden en uitgelicht.

De geraamde baten en lasten op de gewone dienst van de begroting 2016 en meerjarig
zijn als gevolg van de hierna beschreven systeemwijziging substantieel hoger dan in
voorgaande begrotingen. Artikel 4, lid 1, van de Landsverordening comptabiliteit 2010 is
dit jaar gewijzigd zodat voortaan de baten en lasten van alle entiteiten behorende tot de
collectieve sector worden geraamd en verantwoord tot hun bruto bedrag onder het
ministerie of staatsorgaan waaronder de betreffende entiteit ressorteert. Voorheen was de
sociale zekerheid hiervan uitgesloten. In de praktijk betekent dit dat ook de baten en
lasten van de fondsen die door de Sociale verzekeringsbank worden beheerd voortaan
bruto geraamd worden in de begroting.

Ten tijde van de voorbereiding van de Landsverordening comptabiliteit 2010 is de
inrichting en reikwijdte van de begroting zodanig bepaald dat die de onderdelen bevat
welke onderhevig zijn aan het toezichtinstrumentarium zoals voorzien in de comptabele
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voorschriften. De sociale zekerheid is toen hiervan uitgesloten. Intussen is gebleken dat
hiermede de financiële aansturing van de sociale zekerheid tekort kan schieten. Daarom
is voormelde wijziging aangebracht.
Als gevolg hiervan zijn de baten en lasten van de Gewone dienst substantieel hoger
vergeleken met voorgaande jaren.

Deze systeemwijziging leidt zodoende tot de volgende meerjarige opwaartse correctie van
de geraamde baten en lasten op de Gewone dienst:

Omschrijving

B2016

B2017

B2018

B2019

-

-

-

-

Meerbaten

799,0

779,7

774,0

768,7

Meerlasten

799,0

779,7

774,0

768,7

Wijziging saldo Gewone dienst

Advies Raad van Advies

De Raad van Advies van Advies heeft bij brief van 1 september 2015, met nummer
RA/30-15-LV, advies uitgebracht over het onderhavige ontwerp. Hieronder wordt op dit
advies ingegaan. Hierbij wordt de structuur van dat advies aangehouden.

I. Algemene opmerkingen

1. Het cijfermatige beeld van de ontwerpbegroting 2016 in het algemeen
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Uit de brief d.d. 20 juli 2015 (zaaknummer 2015/038823) van de Sectordirecteur
Financieel Beleid en Begrotingsbeheer blijkt dat de informatie c.q. gegevens die door de
ministeries zijn verstrekt deficiënt zijn en niet tijdig aan het Ministerie van Financiën zijn
aangeleverd. Volgens voornoemde brief heeft het Ministerie van Verkeer, Vervoer en
Ruimtelijke Planning ook geen begroting ingediend. Gelet hierop vraagt de Raad van
Advies zich af in hoeverre de ontwerpbegroting voor het dienstjaar 2016 (hierna:
ontwerpbegroting 2016) een zo volledig en reëel mogelijk beeld geeft.
Het bovenstaande verzwakt mede de autorisatie-, sturings- en beleidsfunctie van de
begroting als een afgeleide van het budgetrecht van de Staten. De Raad van Advies
adviseert de regering om deze reden om zoveel mogelijk de ontwerpbegroting 2016 en de
toelichting daarop aan te passen waardoor de begroting beter aan voornoemde functies
kan voldoen.

De regering geeft hierbij aan dat de ontbrekende algemene beschouwingen en
toelichtingen zijn aangeleverd en zullen worden verwerkt in de ontwerpbegroting 2016.
De Staten zullen een aangevulde of aangepaste ontwerpbegroting 2016 ontvangen waarin
de opmerkingen van de Raad van Advies zijn verwerkt.

2. Verantwoord Beleidsbegroting

De Raad heeft tot en met het dienstjaar 2015 steeds een verbetering waargenomen in de
presentatie en de kwaliteit van de ter toetsing aangeboden ontwerpbegrotingen. Voor wat
betreft de ontwerpbegroting 2016 is dat echter niet het geval. In de brief d.d. 20 juli 2015
(zaaknummer

2015/038823)
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van

de

Sectordirecteur

Financieel

Beleid

en

Begrotingsbeheer wordt de Minister van Financiën tevens bericht dat de (oplevering van
de) informatie c.q. gegevens over het algemeen deficiënt en niet tijdig was.
De Raad adviseert de regering om voort te bouwen op de reeds in de voorgaande jaren
gerealiseerde vooruitgang in de kwaliteit van de (ontwerp)begrotingen en met name ook
verder voort te bouwen op de versterking van de financiële functie bij de ministeries.

De Regering zal zich inzetten voor de verbetering van de financiële functie. Verder is de
Regering voornemens om op structurele wijze uitvoering te geven aan het verduurzamen
van het project “Verantwoorde beleidsbegroting”. Het schept namelijk duidelijkheid in
het beleid casu quo de beleidsprioriteiten en de bestedingen alsook inspanningen op de
afzonderlijke terreinen en producten. De Regering zal zich blijvend inzetten voor een goed
verloop van het project “Verantwoorde beleidsbegroting”, ter verbetering van de
begrotingscyclus en zodoende meer transparantie en kenbaarheid van beleid te geven.
Op de begroting van het Ministerie van Financiën zijn voor dit doel middelen
gereserveerd.

3. De

samenhang

tussen

de

financieel-economische

vooruitzichten

en

de

ontwerpbegroting 2016

Bij de ramingen, opgenomen in de ontwerpbegroting 2016, in het bijzonder de ramingen
betreffende de te verwachten baten, is mede rekening gehouden met de financiële positie
van de overheid en de financieel-economische vooruitzichten voor Curaçao op het
moment van de samenstelling van de ontwerpbegroting 2016. Volgens de laatste
projectie van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten1 (hierna: Centrale Bank) zal

1

Presentatie van Centrale Bank aan de pers over het Jaarverslag 2014
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de economie van Curaçao in 2015 waarschijnlijk met 0,1% krimpen. Dat staat tegenover
de volgens pagina 12, derde tekstblok, van de Nota van Financiën (hierna: Nota)
verwachte economische groei van 0,9% in 2015. De Centrale Bank verwacht in 2016 een
kleine positieve economische groei van 0,3%, vergeleken met een groei van 1,1% waarvan
de ontwerpbegroting 2016 uit gaat.
Rekening houdende met de minder positieve projectie voor 2015 van de Centrale Bank
adviseert de Raad van Advies de regering na te doen gaan of de ramingen, opgenomen in
de ontwerpbegroting 2016, aangepast dienen te worden.

De regering geeft het volgende aan.
Allereerst heeft het IMF de groeiverwachting voor 2016 voor de wereld, Europa en de VS
nauwelijks aangepast ten opzichte van de verwachtingen in 2014. De lagere groei van de
wereldeconomie in 2015 heeft volgens IMF daarmee geen gevolgen voor de groei in 2016.
Er is geen reden te verwachten dat de economische groei in een kleine, open economie
zoals die van Curaçao in 2016 met een groeivertraging te maken zal krijgen.
In 2016 zullen diverse grote projecten in uitvoering komen. Naast de reeds genoemde
tweede megapier zullen naar verwachting in 2016 de werkelijke bouwwerkzaamheden bij
het HNO hun beslag krijgen. Doel is dat deze bouwwerkzaamheden door de bouwer van
het ziekenhuis samen met lokale partners zullen worden uitgevoerd waardoor de lokale
economie een impuls krijgt. Daarnaast zullen ook andere publieke en private projecten
in 2016 tot uitvoering worden gebracht, zoals bijvoorbeeld de investeringen die in het Rifhotel moeten plaatsvinden.

De Regering geeft verder aan dat de inkomstencijfers conservatief zijn geraamd. Als
uitgangspunt zijn in de ontwerpbegroting de cijfers van mei 2015 gebruikt. Ten opzichte
van de toen bekende gegevens zijn de ramingen gemaakt voor 2016. Vanaf de maand
juni 2015 zijn de inkomsten verbeterd. Als naar de individuele belastingmiddelen wordt

(http://centralbank.cw/uploads/files/Presentation%20Annual%20report%202014%20Final%20Presenter%20
Version.pdf, pagina 58)
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gekeken, zowel volgens de monitor die het Cft gebruikt, als in vergelijking met
voorgaande jaren, is voor 2015 geen sprake van een tegenvaller in de inkomsten.
Uitgaande van de laatst bekende cijfers en de verwachtingen over de rest van 2015 zijn
de belastinginkomsten voor 2016 conservatief geraamd. Een puur technische exercitie op
basis van de laatste gegevens zou zelfs, bij de door de regering van Curaçao geraamde
economische groei voor 2016, ruimte geven om de inkomsten voor 2016 te verhogen. Een
puur technische verlaging van het groeipercentage zou voor 2016 een verlaging
betekenen van het begrotingskader van minder dan NAf 5 miljoen.
In de komende periode wordt bijzondere aandacht besteed aan het verhogen van de tax
compliance. In 2015 is op dit terrein nieuw leven ingeblazen met het Projectplan
optimalisatie Belastingorganisatie. Een onderdeel hiervan is het Actieprogramma
‘Verhogen Compliance’. In het kader van dit project wordt aandacht besteed aan korte en
lange termijn acties om de compliance te verbeteren. De focus voor 2015 zal enerzijds
liggen op het verhogen van de belasting- en premieopbrengsten door het wegwerken van
achterstanden

en

belastingschulden,

de

actieve

maar

ook

invordering
op

het

van

vooral

‘schonen’

van

de
de

hogere

openstaande

administratie

van

de

Belastingdienst.
Voor de korte termijn gaat het om onder meer dus om bestandsopschoning. Hieronder
wordt verstaan dat alleen vorderingen in de administratie van de Belastingdienst
voorkomen waarbij een redelijke kans op inning/invordering bestaat. Indien mogelijk zal
door kleine procesmatige aanpassingen hernieuwde vervuiling van bestanden worden
voorkomen. Grotere aanpassingen worden in een separaat project belegd. Door de
bestandsopschoning wordt zo veel mogelijk voorkomen dat bezwaarschriften worden
ingediend. Dit heeft tot gevolg dat geen nieuwe achterstanden ontstaan. Omdat de
aandacht is verlegd van direct proberen te innen naar het zorgen dat de juiste aanslagen
worden verstuurd, begint het project pas vanaf juli 2015 financieel vruchten af te
werpen.
Anderzijds worden naast de korte termijn acties ook voor de middellange en lange
termijn acties ingezet om de compliance structureel te verbeteren. Het gaat om
belastingherziening, optimalisatie van de belastingorganisatie, het beschrijven en
verbeteren

van

de

belastingketen en een

nieuw

geïntegreerd

ICT-systeem dat

elektronische aangifte mogelijk maakt en waardoor minder fouten zullen worden
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gemaakt bij de verwerking van de aangiftes en betalingen. Indien alles volgens plan
verloopt, zal de belastingdienst per ultimo 2017 over een volledig nieuw en modern ICT
systeem kunnen beschikken. Niettemin zullen de diverse modules gefaseerd worden
geïmplementeerd waardoor de eerste onderdelen van het nieuwe systeem reeds medio
2016 in gebruik kunnen worden genomen.
Verbeterde tax compliance is voorwaardenscheppend om de belastingtarieven in de
Inkomsten- en Winstbelastingsfeer en in de sfeer van de sociale premies te verlagen.
Hiermee

wordt

de

collectieve

lastendruk

verminderd

en

wordt

tevens

het

investeringsklimaat op een sociaal verantwoorde wijze verbeterd.
Alles overziend meent de regering dat er geen reden is de verwachting van de
economische groei neerwaarts bij te stellen.
Om het de RvA tegemoet te komen zal de regering voor 2016 de inkomstenraming
verlagen met NAf. 12 miljoen, zijnde 0,8% van alle eerder geraamde inkomsten voor
2016, exclusief de inkomsten van de sociale premies. De regering zal deze NAf. 12
miljoen dekken door de bijdrage aan het AOV-fonds te verlagen met NAf. 21 miljoen naar
NAf. 30 miljoen. De regering meent dat dit verantwoord is, daar in 2015 reeds, naast de
reeds in de begroting opgenomen landsbijdrage van NAf. 31 miljoen, in het AOV-fonds
een bedrag van NAf. 41 miljoen uit het verwachte overschot 2015 zal worden gestort.

4. De onderbouwing van de ontwerpbegroting 2016

De Raad van Advies beveelt ook aan om in de memorie van toelichting kort de huidige
situatie in kaart te brengen. Goede beleidsbepaling begint immers met een degelijke
evaluatie van de huidige situatie en maakt tevens aan een ieder kenbaar welke
problemen de overheid wenst op te lossen en/of welke positieve aspecten de overheid
wenst te versterken. Ook dit vergemakkelijkt de evaluatie van het gevoerde beleid.

De Raad van Advies geeft de volgende voorbeelden waar niet voldaan wordt aan de
vereisten van een deugdelijke toelichting.
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In het hoofdstuk “Ministerie van Justitie” wordt criminaliteitsbestrijding als operationele
doelstelling genoemd. Er worden echter geen kengetallen genoemd waaruit blijkt wat de
huidige situatie is en naar welke nieuwe situatie in de Begroting voor het dienstjaar 2016
(hierna: Begroting 2016) gestreefd wordt.

De Regering zal staande de openbare vergadering hierop reageren.

Het voorgaande geldt bijvoorbeeld ook voor het hoofdstuk “Ministerie van Onderwijs,
Wetenschap, Cultuur en Sport” voor wat betreft het aantal drop-outs.

De Regering zal staande de openbare vergadering hierop reageren.

In het hoofdstuk “Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning” is geen visie
opgenomen. Daarnaast zijn in laatstgenoemd hoofdstuk geen algemene beschouwing
inzake de Begroting 2016 en geen operationele doelstellingen voor 2016 voor het
Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning opgenomen.
De Raad adviseert de regering de memorie van toelichting met inachtneming van het
bovenstaande aan te passen.

De Regering geeft aan dat de algemene beschouwing van het Ministerie van Verkeer,
Vervoer en Ruimtelijke Planning is in onderhavige memorie van toelichting opgenomen.

5. Risico’s waarmee rekening dient te worden gehouden

a. Uitvoeringscapaciteit om de beoogde beleidsdoelen te kunnen bereiken
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De Raad van Advies vraagt zich af of de regering voldoende uitvoeringscapaciteit heeft om
de voorgenomen beleidsdoelen te bereiken. Als voorbeeld geeft de Raad van Advies het
doorlichten van stichtingen waarvan op pagina 55, tweede tekstblok, van de Nota
melding wordt gemaakt en de voorgenomen publieke investeringen, genoemd op pagina
13, eerste tekstblok van de Nota. De Raad van Advies verwijst in dit verband naar zijn
advies op het ontwerp van de Eerste Suppletoire begroting 2015 waarin de Raad van
Advies zich heeft afgevraagd of de regering voldoende uitvoeringscapaciteit heeft om de
voorgenomen beleidsdoelen te bereiken. In dat advies heeft de Raad van Advies ook
aandacht gevraagd voor het feit dat indien door bijvoorbeeld een gebrek aan
uitvoeringscapaciteit investeringen door het Land uitblijven, dit van invloed zal zijn op de
verwachte economische groei welke eveneens als grondslag dient voor de meerjaren
ramingen2.

De Raad van Advies meent dat het bijvoorbeeld ook onduidelijk of er voldoende capaciteit
is om de projecten die in de sfeer van de belastingen opgenomen zijn in de
ontwerpbegroting 2016 daadwerkelijk te voltooien.

De Raad adviseert de regering de memorie van toelichting op bovengenoemde punten aan
te vullen en duidelijk te onderbouwen hoe zij denkt het veelvoud aan projecten en
investeringen uit te zullen gaan voeren.

De regering onderkent omvangrijke investeringsplannen te hebben die noodzakelijk zijn
in verband met het inhalen van achterstanden en het stimuleren van de economie. Er is
reeds een inkorting plaatsvonden van NAf 50,4 miljoen in 2016, NAf 72,1 miljoen in
2017, NAf 35,7 in 2018 miljoen en NAf 29,7 miljoen 2019 op de kapitaaldienst op basis
van herprioriteren. De regering heeft de ambitie de geplande investeringen te zullen
halen. Hiervoor vindt ook herprioritering plaats in de inzet van menskracht en middelen
zodat zorg wordt gedragen voor het kunnen behalen van de ambitie.

2

Advies van 6 mei 2015, RvA no. RA/13-15-LV (zaaknummer 2015/1316-a).
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De grootste projecten naast het nieuwe ziekenhuis welke gepland staan om in 2016
gerealiseerd te worden zijn de onderhoud van wegen voor ANG 57 miljoen, de centrale
huisvesting van de overheidsapparaat voor ANG 30 miljoen en diverse economische
ontwikkelingsprojecten (zoals aanleg stranden) voor ANG 20 miljoen. De regering acht dit
een ambitieus maar haalbaar investeringsprogramma voor 2016, dat geheel past binnen
de rentelastnorm. Hiermee voldoet de kapitaaldienst aan de norm.
In het verleden is in de aanloopperiode onder meer in verband met een optimistische
inschatting van de duur van de noodzakelijke voorbereidingen de realisatie fase niet of
niet tijdig gehaald. De Regering wijst er wel op dat conform de toegestane methodiek
welke inherent is aan de baten lasten stelsel gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid
om wat niet gerealiseerd wordt in een jaar over te hevelen naar het volgend jaar. Het
beleid van de overheid is om pas een lening aan te gaan wanneer er akkoord is om met
het project te starten. Deze methodiek heeft daarmee als gevolg dat de schuld van de
overheid pas toeneemt als een project daadwerkelijk start.

Voor wat betreft de projecten van de belastingdienst wordt uitgebreid op ingegaan in de
algemene beschouwing onder het Ministerie van Financiën, met de begindatum en de
afrondingstreefdatum.

Hieronder

wordt

het

nogmaals

herhaald.

Er

is

een

actieprogramma die uit vijf (5)-tal samenhangende componenten bestaat namelijk:

1. Vereenvoudigen van de fiscale wet- en regelgeving;
2. Organisatie- en personeelsontwikkeling;
3. Operational excellence door IT oplossingen;
4. Specifieke compliance verhogende maatregelen;
5. Bestandsopschoning, wegwerken achterstanden en andere quick wins.

Het actieprogramma is opgebouwd uit vijf (5) componenten waarbij de projectgroep Er is
een projectgroep ‘Optimalisatie Belastingorganisatie’ zich in het bijzonder richt op de
realisatie van de componenten 4 en 5. Met betrekking tot component 1 is begin tweede
kwartaal 2015 een nieuwe Task Force Belastingherziening Curaçao ingesteld bestaande
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uit enkele experts en vertegenwoordigers van belangenorganisaties. Voor de invulling van
component 2 is een ketenmanager uit Nederland aangetrokken die tezamen met extra
ondersteuning van de Nederlandse Belastingdienst veranderingen binnen de bestaande
processen in gang zal zetten. In dit verband is ook een TOR uitgegaan voor het
vormgeven van de nieuwe belastingorganisatie. Tot slot is met betrekking tot component
3 de selectie voor een volledig nieuw geïntegreerd ICT systeem afgerond vinden de
onderhandelingen omtrent de contracten zich in een afrondende fase. Indien alles
volgens plan verloopt, zal de belastingdienst per ultimo 2017 over een volledig nieuw en
modern ICT systeem kunnen beschikken. Niettemin zullen de diverse modules gefaseerd
worden geïmplementeerd waardoor de eerste onderdelen van het nieuwe systeem reeds
medio 2016 in gebruik kunnen worden genomen. In 2016 zal hierop worden
voortgebouwd.

b. Tekorten in de sociale fondsen
Vanwege

de

tekorten

in

bepaalde

sociale

fondsen,

die

door

de

Sociale

Verzekeringsbank worden beheerd, zal de overheid per saldo een bijdrage dienen te
leveren aan de afzonderlijke fondsen (pagina 19, laatste tekstblok en pagina 20 Tabel 1c “Specificatie sociale zekerheid” van de Nota).
De bestaande tekorten in bepaalde sociale fondsen kunnen niet onbeperkt uit het
Schommelfonds Sociale Verzekeringen bedoeld in artikel 14, derde lid van de
Landsverordening Sociale Verzekeringsbank worden aangevuld. De Raad van Advies
vraagt de regering gezien het voorgaande welke overwegingen een rol spelen om de
uitgaven en inkomsten niet in evenwicht te brengen, maar in plaats daarvan de
tekorten (additionele kosten) in de sociale fondsen uit de algemene middelen te
financieren.
De

Raad

van

advies

adviseert

de

regering,

gelet

op

het

risico

voor

de

overheidsfinanciën verbonden aan het gekozen beleid, in de memorie van toelichting
op het bovenstaande nader in te gaan.
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De Raad merkt op dat vanwege de tekorten in bepaalde sociale fondsen, die door de
Sociale Verzekeringsbank worden beheerd, de overheid per saldo een bijdrage dient te
leveren aan de afzonderlijke fondsen en dat de bestaande tekorten in bepaalde sociale
fondsen niet onbeperkt uit het Schommelfonds Sociale Verzekeringen bedoeld in
artikel 14, derde lid van de Landsverordening Sociale Verzekeringsbank kunnen
worden aangevuld. Gelet op het risico voor de overheidsfinanciën adviseert de Raad
van Advies om toe te lichten welke overwegingen een rol spelen om de uitgaven en
inkomsten niet in evenwicht te brengen, maar in plaats daarvan de tekorten
(additionele kosten) in de sociale fondsen uit de algemene middelen te financieren.
De regering reageert als volgt.

De situatie bij de fondsen eind 2012 gaf een beeld van oplopende tekorten. Hierdoor
zouden de uitkeringen aan AOV-gerechtigden en het vergoeden van ziektekosten aan
de deelnemers niet meer gegarandeerd zijn.

vóór de hervorming
Fonds

tekort bij ongewijzigd beleid

tekort 2011 tekort 2012 tekort 2013 tekort 2014 tekort 2015

AOV/AWW

125

106

ZV

65

75

FZOG

45

45

110

120

Totaal Ziektefondsen

133

153

177

135

154

175

(ZV/FZOG)

Totaal tekort fondsen

235

226

268

307

352

(ZV,FZO,AOV/AWW)

(bedragen x NAf 1 miljoen)
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Dit was aanleiding voor de regering om de sociale fondsen in 2013 drastisch te
hervormen. Dit heeft geleid tot een aanmerkelijk betere ontwikkeling van de kosten.

ná de hervorming
Fonds

tekort

tekort

verwacht

verwacht

verwacht

2013

2014

tekort

resultaat

resultaat

2015

2016

2017

AOV/AWW

70

85

61

-39

-1

BVZ

18

29

5

+2

+1

AVBZ en ZV/OV

+2

2

1

+2

+7

Totaal ziektefondsen

16

31

6

+4

+8

(BVZ+AVBZ+ZV/OV)

Totaal tekort fondsen

86

116

67

-35

+7

(BVZ+AVBZ+ZV/OV+AOV/AWW)

(bedragen x NAf 1 miljoen)

Als gevolg van de hervormingen zijn de lasten voor de werkgevers en werknemers in
2013 en vervolgens in 2014 verhoogd. Naast deze lastenverhogingen zijn er tal van
andere kostenbeheersende maatregelen genomen - ook is een aantal in voorbereiding,
ter verlaging van de tekorten.
De verwachting is dat als gevolg van de maatregelen de fondsen herstellende zijn:
-

voor BVZ wordt in 2015 een tekort van ca. NAf 5 miljoen verwacht; en

-

vanaf 2016, onder voorwaarde dat enkele additionele maatregelen die reeds in
voorbereiding zijn, per 1/1/2016 geïmplementeerd zijn, een evenwichtige
begroting.

-

Vanwege de bijdragen vanuit het land zal vanaf 2017 het AOV-fonds een
evenwichtige begroting dan wel een positief resultaat hebben tot 2020.
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Aangezien de fondsen voor de komende jaren in evenwicht zijn, en het schommelfonds
wordt aangevuld acht de regering het niet opportuun om de financiële positie van de
sociale fondsen te verbeteren ten kosten van hogere werkgevers/werknemers premie.
Deze zou de concurrentiepositie van de lokale economie onnodig schaden.
De geïmplementeerde maatregelen leveren de gewenste resultaten op.
Doel van de maatregelen is nooit geweest de fondsen zonder overheidsbijdrage te laten
toekomen. Doel was om de uitkeringen uit de fondsen te garanderen.

c. Overheidsbedrijven
Het lopende traject, vermeldt in het onderdeel “Dividenden”, tot het wettelijk verankeren
van het dividendbeleid en realisatie van een efficiëntieslag die ruimte zal moeten creëren
om verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening te financieren, alsmede om de
financiële situatie van de overheidsentiteiten te versterken en de dividendafdracht te
vergroten, zou op termijn ten minste NAf 35 miljoen per jaar moeten opleveren.
De Raad van Advies is van oordeel dat, aangezien zij geen inzicht heeft in de financiële
situatie van de overheidsbedrijven, de meerjarige verhoging van NAf 5 miljoen op de
ontwerpbegroting 2016 en de meerjarenbegroting (Nota, pagina 42, derde tekstblok)
zonder nadere onderbouwing een risico voor de Begroting 2016 en meerjarenbegroting
inhoudt. De Raad van Advies adviseert de regering om haar beleid in de memorie van
toelichting duidelijk toe te lichten en aan te geven welke concrete plannen er zijn om de
financiële situatie van de overheidsbedrijven te versterken, om zodoende de in de
Begroting

2016

en

de

meerjarenbegroting

opgenomen

bedragen,

te

kunnen

verwezenlijken.
In het onderdeel “Dividenden” op pagina’s 41 en 42 van de Nota staat dat er een traject
loopt voor het wettelijk verankeren van het dividendbeleid en dat gewerkt wordt aan een
efficiëntieslag die ruimte zal moeten creëren om verbetering van de kwaliteit van de
dienstverlening

te

financieren,

alsmede

om

de

financiële

situatie

van

de

overheidsentiteiten te versterken en de dividendafdracht te vergroten. Deze door de
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regering te realiseren taakstelling zou op termijn ten minste NAf 35 miljoen per jaar
moeten opleveren.
De Raad van Advies heeft geen inzicht in de financiële situatie van de overheidsbedrijven.
Daardoor kan de Raad van Advies de risico’s die de financiële situatie van deze
vennootschappen voor de Begroting 2016 en de meerjarenbegroting kunnen hebben, niet
volledig beoordelen.
De Raad van Advies is van oordeel dat de meerjarige verhoging van NAf 5 miljoen op de
ontwerpbegroting 2016 en de meerjarenbegroting (Nota, pagina 42, derde tekstblok)
zonder nadere onderbouwing een risico voor de Begroting 2016 en meerjarenbegroting
inhoudt.
De Raad van Advies adviseert de regering om haar beleid in de memorie van toelichting
duidelijk toe te lichten en aan te geven welke concrete plannen er zijn om de financiële
situatie van de overheidsbedrijven te versterken, om zodoende de in de Begroting 2016
en de meerjarenbegroting opgenomen bedragen, te kunnen verwezenlijken.

Ten aanzien van het advies van de Raad om het beleid met betrekking tot
overheidsbedrijven duidelijk toe te lichten en aan te geven welke concrete plannen er zijn
om de financiële situatie van de overheidsbedrijven te versterken, om zodoende de in de
Begroting 2016 en de meerjarenbegroting opgenomen dividendbedragen, te kunnen
verwezenlijken, merkt de regering het volgende op.
Mede

met

het

oog

op

de

verbetering

van

de

financiële

situatie

van

de

overheidsinstellingen, waaronder de overheidsbedrijven, bereid de regering momenteel de
“landsverordening optimalisering overheidsgelieerde entiteiten 2015” voor. Daarmee
wordt beoogd het kader waarbinnen deze entiteiten moeten opereren te hervormen en
waar nodig te reguleren om de kosten voor de gemeenschap te drukken, de kwaliteit van
de dienstverlening te verbeteren en de risico’s voor de overheidsfinanciën te mitigeren.
Daartoe worden onder andere algemene regels ingevoerd bij het plaatsen van opdrachten
waarbij marktwerking en transparantie wordt bevorderd, normen ingevoerd voor
specifieke kostenposten die tot onnodige meerkosten leiden en richtlijnen ingevoerd
aangaande de rentabiliteit en de uitkering van dividend door overheidsvennootschappen.
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Aangezien

de

uitkering

van

dividenden

wettelijk

wordt

geregeld,

biedt

deze

landsverordening tevens meer zekerheid dat begrote bedragen daadwerkelijk worden
gerealiseerd.

Voor wat betreft het dividendbeleid geeft de regering aan dat de opgenomen bedragen
aan dividend inkomsten niet alleen een ambitie reflecteren maar ook daadwerkelijk
gerealiseerd zullen worden. Deze overtuiging is gebaseerd op de realisatie van de
geraamde dividenden van de afgelopen jaren. Zo werd in 2014 in totaal NAf 37,8 miljoen
gerealiseerd. Voor 2015 wordt via de dividendopbrengst van CPA NAf 30 miljoen
gerealiseerd.

Daarnaast

zal

de

ontwerplandsverordening

optimalisering

overheidsgelieerde entiteiten binnenkort aan de Staten worden aangeboden. Hierdoor
zullen de vergoedingen van overheidsvennootschappen alsook de dividendopbrengsten
toenemen.

d. Tijdsplanning invoering maatregelen
In de Begroting 2016 is rekening gehouden met een aantal dekkingsmaatregelen (pagina’
46 en 47 van de Nota) die - ook meerjarig - voor een evenwichtige begroting moeten
zorgdragen. Uit de memorie van toelichting kan de Raad echter niet opmaken welke
planning is gemaakt ter realisering van bedoelde maatregelen.
Gelet op de mogelijke financiële gevolgen voor de Begroting 2016 en het belang om een
en ander inzichtelijk te maken, adviseert de Raad de regering de memorie van toelichting
aan te vullen met een tijdsplanning waarin aangegeven wordt wanneer de voorgenomen
maatregelen gerealiseerd zullen worden, wat dit maatregelenpakket oplevert, en de
voorzieningen die getroffen zullen worden als de beoogde doelen niet tijdig worden
gehaald.

De Regering heeft de memorie van toelichting aangevuld.
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Inhoudelijke opmerkingen met betrekking tot de memorie van toelichting

1. Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening

Rapport van Johan de Leeuw (pagina 61)
Op pagina 61 van de memorie van toelichting wordt verwezen naar een rapport van eind
2014 gepresenteerd door de heer Johan de Leeuw. Het is voor de Raad niet duidelijk voor
de verwezenlijking van welke doelstelling van het Ministerie van Bestuur, Planning en
Dienstverlening dit rapport gebruikt zal worden.
De Raad van Advies adviseert de regering om met inachtneming van het bovenstaande de
memorie van toelichting aan te passen.

De regering geeft aan dat ten aanzien van het rapport de Leeuw vallen de aanbevelingen
onder de

categorie

“bestuurlijke

kwaliteit” en

worden

de aanbevelingen

reeds

meegenomen in de doelstellingen als verwoord. De overlap met de opgestelde “HRstrategie” is zodanig dat desbetreffende aanbevelingen zullen worden meegenomen in de
implementatie van de HR-Strategie.

2. Ministerie van Economische Ontwikkeling

a. Economische groei stimuleren
De Raad van Advies constateert dat uit de actiepunten, genoemd in de uitwerking van de
doelstellingen van het Ministerie van Economische Ontwikkeling (hierna: het MEO), niet
blijkt op welke wijze de daarin beschreven inspanningen de geprognosticeerde
economische groei voor het jaar 2016 en verder tot stand zullen brengen.
De Raad van Advies adviseert de regering om met inachtneming van het bovenstaande de
memorie van toelichting aan te passen.
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De Regering zal staande de openbare vergadering hierop reageren

b. Werkgelegenheid en het werkloosheidspercentage (pagina’s 110 en 111)
De Raad van Advies leest uit de memorie van toelichting (pagina 110, eerste tekstblok)
dat met het beleid van het MEO wordt beoogd een duurzame economische ontwikkeling
te bevorderen. Daarbij zal werkgelegenheid worden gecreëerd die minstens gelijk is aan
de groei van de beroepsbevolking. Aangezien er op Curaçao op dit moment een hoge
(jeugd)werkloosheid heerst, vraagt de Raad van Advies zich af of het beleid van MEO niet
gericht moet zijn op het creëren van méér werkgelegenheid dan de ontwikkeling van de
beroepsbevolking, om zodoende de werkloosheid te doen dalen.
De Raad van Advies mist daarnaast een concrete operationele doelstelling gericht op het
creëren van werkgelegenheid zoals aangegeven in de eerste algemene doelstelling op
pagina 110 van de memorie van toelichting en de instrumenten om deze doelstelling te
bereiken. Het is namelijk niet duidelijk hoe de voorgenomen operationele doelstellingen
genoemd op pagina 111 van de memorie van toelichting bij zullen dragen aan het creëren
van werkgelegenheid.

De Regering zal staande de openbare vergadering hierop reageren

De Raad van Advies leest voorts uit de eerste algemene doelstelling van het MEO,
genoemd op pagina’s 110 en 111 van de memorie van toelichting, dat deze doelstelling
erop gericht is om goed functionerende markten te hebben waardoor werkgelegenheid zal
worden gecreëerd. Het is voor de Raad niet duidelijk voor welk deel van de bevolking van
Curaçao werkgelegenheid zal worden gecreëerd en met hoeveel procent de werkloosheid
als gevolg hiervan zal dalen.
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De Raad van Advies adviseert de regering de memorie van toelichting met inachtneming
van het bovenstaande aan te passen.
De Regering zal staande de openbare vergadering hierop reageren

c. Risico’s voor de uitvoering van kernactiviteiten (pagina 112)
Op pagina 112 van de memorie van toelichting worden de risico’s van de algemene
doelstelling “Goed functionerende markten die werkgelegenheid bieden en beteugeling
van de inflatie waarborgen waardoor een stabiel prijsniveau wordt verkregen”
aangegeven. Verder staat aangegeven dat het oprichten van de Fair Trade Authority
Curaçao (hierna: FTAC) de uitvoering van de overige kernactiviteiten zal beïnvloeden en
dat dit vervolgens gevolgen zal hebben voor de verwachte economische effecten. Het is
voor de Raad van Advies niet duidelijk welke de overige kernactiviteiten zijn en op welke
wijze het oprichten van de FTAC gevolgen zal hebben voor de verwachte economische
effecten zoals de beoogde groei van de werkgelegenheid.
De Raad van Advies adviseert de regering om met inachtneming van het bovenstaande de
memorie van toelichting aan te passen.

De Regering zal staande de openbare vergadering hierop reageren

d. Red Carpet behandeling (pagina 115)
Uit tabel “2. Lokale en internationale investeringen” op pagina 115 van de memorie van
toelichting volgt dat de operationele doelstelling van het verhogen van het vertrouwen
van lokale en buitenlandse bedrijven in de lokale economie bereikt zal worden door een
Red Carpet behandeling. De Raad van Advies mist een nadere toelichting op welke wijze
aan deze Red Carpet behandeling vorm gegeven zal worden, welke acties van het relatief
geringe begrote bedrag van NAf 14.700,= gefinancierd zullen worden en een nadere
onderbouwing van de hoog gestelde verwachtingen.
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De Raad van Advies adviseert de regering om met inachtneming van het bovenstaande de
memorie van toelichting aan te passen.

De Regering zal staande de openbare vergadering hierop reageren

e. Het bevorderen van mini-ondernemingen (kleine ambachten) (pagina 117)
Een van de instrumenten om de tweede operationele doelstelling van het MEO, zijnde het
actief stimuleren van lokale en internationale investeringen ter bevordering van de
economische activiteiten, export, diversificatie en innovatie van producten en diensten, te
bereiken is het stimuleren van mini-ondernemingen ofwel kleine ambachten (pagina 117
van de memorie van toelichting).
De Raad van Advies is van oordeel dat middels onderzoek de specifieke behoefte van de
samenleving aan soorten ambachten vastgesteld kan worden. Voorts acht de Raad het
van belang dat deze specifieke behoefte afgestemd wordt met de onderwijssector teneinde
te bewerkstelligen dat het aanbod zal voorzien in voornoemde behoefte. Uit de memorie
van toelichting kan de Raad niet opmaken hoe de regering denkt het instrument van het
stimuleren van mini-ondernemingen ofwel kleine ambachten in te zetten.
De Raad van Advies adviseert de regering in de memorie van toelichting op het
bovenstaande in te gaan.

De Regering zal staande de openbare vergadering hierop reageren

3. Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport

a. Functie 55 Oudheidkunde en musea
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In de Algemene Beschouwingen (pagina 131) is “het Monumentenbureau” als
organisatorische eenheid van “Functie 55. Oudheidkunde en musea” opgenomen. De
Raad merkt op dat het Monumentenbureau opgeheven is en vraagt zich daarom af waar
de middelen bestemd voor het Monumentenbureau naar toe gaan.
De Raad van Advies adviseert de regering de memorie van toelichting dienovereenkomstig
aan te passen.

De Regering geeft het volgende aan. Het Monumentenbureau maakt thans deel uit van
de Uitvoeringsorganisatie ROP, dat de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke
Planning adviseert m.b.t. het toezicht op de naleving van de voorschriften van de
Monumentenverordening. Tevens behandelt dit bureau aanvragen ten aanzien van
monumenten. Deze afdeling dient over de nodige financiering te beschikken t.b.v. de
uitvoering van haar taken.

Taken Monumentenbureau:
1. Extern adviesorgaan voor de Minister omtrent het beleid rondom monumenten en
de uitvoering (Monumentenraad)
2. Opstellen en verspreiden van brochures en andere informatiemateriaal;
3. Noodherstel ter voorkoming van instorting monumenten.
Thans worden deze middelen door de culturele waarde van de activiteiten op de
begroting van het ministerie van OWCS gereserveerd..

b. Functie 40 Algemeen Beheer OWSC
In de Algemene Beschouwingen (pagina 134, eerste tekstblok) staat dat het de bedoeling
is om vanaf het schooljaar 2015/2016 veel meer aandacht te besteden aan
cultuureducatie, waarden en normen en het in stand houden, behouden en beschermen
van het cultureel erfgoed conform het UNESCO verdrag. Het is volgens de Raad
onduidelijk om welk UNESCO verdrag het hier gaat. Ook blijkt niet uit de Algemene
Beschouwingen hoeveel de middelen zijn voor het verrichten van bovengenoemde
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activiteiten en welke instituten met de uitvoering daarvan zullen worden belast. De Raad
van Advies adviseert de regering de memorie van toelichting met inachtneming van het
vorenstaande aan te vullen.

De Regering geeft aan dat het hier betreft Verdrag betreffende immateriële erfgoed“ The
Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage”. Het totaalbedrag is
NAf 190.000. NAAM als coördinerend orgaan, Museo di Kòrsou, Den Paradera (Dinah
Veeris), Kas di Kultura, Fundashon Museo Tula zullen deze activiteiten uitvoeren. De
activiteiten

betreffen

nationale

en

internationale

activiteiten,

inclusief

moedertaalactiviteiten, MAB( man in the athosphere)-programs, expert-meetings en
workshops.
c. Functie 49 Gemeenschappelijke uitgaven onderwijs
1°. Middelen voor de Stichting Studiefinanciering Curaçao
In de Algemene Beschouwingen (pagina 141) staat dat het subsidiebedrag aan de
Stichting Studiefinanciering Curaçao (hierna: SSC) met NAf 4 miljoen is verhoogd ter
financiering van het project “studeren in de regio”. Volgens de Raad is de inzichtelijkheid
van de Begroting 2016 er mee gebaat indien de middelen die voor de SSC zijn bestemd
uitgesplitst zouden worden in lokaal, Nederland en de regio. Van belang is ook om aan te
geven om hoeveel studenten per gebied het gaat. De Raad van Advies adviseert de
regering de memorie van toelichting met inachtneming van het vorenstaande aan te
passen.

De Regering geeft aan dat de volgende prognoses gelden voor de studenten in Nederland,
lokaal en de regio:
250-300 Nederland
700-900 Lokaal
150-240 Nederland
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2°. Onderwijsvernieuwing
Het is voor de Raad niet duidelijk hoeveel middelen, uitgezonderd “gratis onderwijs”, in
totaal gebudgetteerd zijn voor onderwijsvernieuwing. De Raad van Advies adviseert de
regering de memorie van toelichting met inachtneming van het vorenstaande aan te
vullen.

De post onderwijsvernieuwing van NAf 6.525.000 wordt gebruikt voor subsidies aan:


FMS, Fundashon Material pa Skol



FPI, Fundashon Planifikashon di Idioma



Fide, Fundashon pa Inovashon di Enseñansa



SGE



SNOOC, Bureau Nascholing



Viering dia di Enseñansa



Leermiddelen



Voorbereiding en aansturing onderwijsvernieuwingstrajecten

d. Functie 53 Sport
In de Algemene Beschouwingen (pagina 143) staat dat de subsidie aan het Nationaal
Sport Instituut en het uitvoeren van het sportbeleid voor het dienstjaar 2016 onder de
begroting van het Ministerie van Algemene Zaken vallen. Het is voor de Raad niet
duidelijk onder welke post het Nationaal Sport Instituut en het uitvoeren van het
sportbeleid voor het dienstjaar 2016 onder “03. Algemeen beheer Algemene Zaken”
vallen. De Raad van Advies adviseert de regering de memorie van toelichting met
inachtneming van het vorenstaande aan te vullen.
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De post waaronder het Nationaal Sport Instituut en het uitvoeren van het sportbeleid
voor het dienstjaar 2016 vallen is de begrotingspost 165300.4683 van het Ministerie van
Onderwijs Wetenschap Cultuur en Sport.

e. Bijzonder funderend onderwijs
De Raad van Advies merkt op dat de voor het bijzonder funderend onderwijs, het
openbaar speciaal onderwijs, het bijzonder speciaal onderwijs en het bijzonder voortgezet
onderwijs voor het dienstjaar 2016 gebudgetteerde bedragen vergelijkbaar zijn met de
bedragen die voor het dienstjaar 2015 daarvoor zijn gebudgetteerd. Gezien het feit dat de
bedragen die conform de jaarrekening voor het dienstjaar 2014 voor genoemde
onderwijsgebieden zijn aangewend substantieel hoger zijn uitgevallen, vraagt de Raad
zich af of de voor genoemde onderwijsgebieden voor het dienstjaar 2016 gereserveerde
middelen wel reëel zijn. De Raad van Advies adviseert de regering in de memorie van
toelichting op het vorenstaande in te gaan.

De Regering merkt op dat het grootste schoolbestuur Rooms Katholiek Schoolbestuur
Curaçao werkt niet meer met gepensioneerden, waardoor de salariskosten onder deze
post veel minder zijn geworden.

f. Functie 58 Overig Cultuur en Sport
In de Algemene Beschouwingen (pagina 144) staat dat de gelden die gealloceerd zijn
onder de functie 58 Overig Cultuur en Sport zullen worden aangewend voor het
Nationaal Cultuurinstituut en het herstel van het Centro Pro Arte. De Raad is van
oordeel dat de middelen die voor genoemde beleidsdoelstellingen zijn gereserveerd laag
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zijn en vindt dat in de Algemene Beschouwingen een tijdsplanning moet worden
opgenomen voor het herstel van het Centro Pro Arte.
De Raad van Advies adviseert de regering de memorie van toelichting met inachtneming
van het vorenstaande aan te passen.

De Regering geeft aan dat Centro Pro Arte de enige nationale theater is met een illuster
cultureel verleden en bevindt zich in een vervallen stadium met ernstige chronische
bouwgebreken. Daar het een noodzaak is om het gebouw van Centro pro Arte zo snel
mogelijk in ere te herstellen door de cultureel-emotionele waarde die deze heeft voor de
bevolking van Curaçao, is geopteerd om eerst te renoveren en dan over te gaan tot het
upgraden van het gebouw.

De raming voor het renoveren bedraagt ANG. 7.345.2500 incusief OB. Na deze fase volgt
de upgradings fase die weer over 2 begrotingsjaren opgevoerd zijn (5 miljoen per begr.
Jaar. Voor het begrotingsjaar 2015 is er 3 miljoen gereserveerd en voor het
begrotingsjaar 2016, 2017, 2018 en 2019 is er 5 miljoen geraamd om het mogelijk te
kunnen maken dat CPA operationeel zal zijn. ). Het plan van aanpak wordt bijgevoegd in
de Algemene beschouwing van het Ministerie van Wetenschap Cultuur en Sport.

4. Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn

In de toelichting op het hoofdstuk “Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en
Welzijn” worden in tabelvorm de operationele doelstellingen en de instrumenten waarmee
de voor dit ministerie vastgestelde algemene doelstellingen bereikt moeten worden,
genoemd (zie bijvoorbeeld tabel “2 Het verlagen van werkloosheid en verbeteren van
werkomstandigheden/ -relaties”, pagina’s 167 tot en met 170). In de nadere toelichting
worden dezelfde operationele doelstellingen en instrumenten zonder nadere uitleg
herhaald. De toegevoegde waarde van deze herhaling is voor de Raad niet duidelijk (zie
pagina’s 171 en 172 van de memorie van toelichting).

Algemene Beschouwing -30

De Raad van Advies adviseert de regering de memorie van toelichting met inachtneming
van het bovenstaande aan te passen.

De Regering zal staande de openbare vergadering hierop reageren

5. Ministerie van Financiën

a. Algemene doelstellingen
In de Algemene Beschouwingen zijn vier algemene doelstellingen opgesomd en uitgewerkt
(Algemene Beschouwingen, pagina 218 en verder). De Raad van Advies vraagt zich af of
deze doelstellingen haalbaar zijn gezien de vele operationele doelstellingen die daarbij
tevens bereikt moeten worden. De Raad adviseert de regering in de Algemene
Beschouwingen een tijdsplanning op te nemen voor het realiseren van de algemene
doelstellingen en de operationele doelstellingen.

De Regering geeft aan dat er 4 hoofddoelstellingen zijn. Het grootste gedeelte van de
doelstellingen zijn continu processen binnen het ministerie van Financiën. Daar waar er
specifieke projecten zijn, bijvoorbeeld het implementeren van het nieuwe IT systeem bij
de belastingdienst, staat in de algemene beschouwing de streefdatum voor de afronding
van het project. Waar er geen streefdatum erbij zijn vermeld heeft de Regering deze
opgenomen in de Algemene Beschouwing.

b. Hervorming van het belastingstelsel
Op pagina 239 van de Algemene Beschouwingen wordt in onderdeel 2.2. uitgelegd wat de
hervorming van het belastingstelsel inhoudt. De Raad krijgt echter uit de omschrijving
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de indruk dat het eerder gaat om de hervorming van de organisatie van de
Belastingdienst dan om de hervorming van het belastingstelsel.
De Raad Advies adviseert de regering in de Algemene Beschouwingen op deze opmerking
van de Raad van Advies in te gaan.

De regering zal de kop van onderdeel 2.2 vervangen met “Hervorming van de
belastingdienst en het belastingstelsel.

c. Toezichthouder kansspelen
In de Algemene Beschouwingen wordt melding gemaakt van een nieuw in te stellen
toezichthouder, de Curaçao Gaming Authority (hierna: Gaming Authority). Deze zal ten
aanzien van hazardspelen belast worden met de bevordering van de rechtmatigheid en
integriteit (Algemene Beschouwingen, pagina 261, derde tekstblok, voorlaatste volzin).

De Raad van Advies merkt op dat het voormalige eilandgebied Curaçao bij notariële akte
van oprichting d.d. 19 april 1999, de Stichting Gaming Control Board (hierna: GCB)
heeft doen oprichten. Hierna is de Oprichtingsnota Gaming Control d.d. 28 april 1999
(hierna: Oprichtingsnota), vastgesteld. In de Oprichtingsnota staat op pagina 6, in
onderdeel “2. Inleiding” in het eerste tekstblok het volgende: “Teneinde de controle van
alle hazardspelen op Curaçao (op termijn) effectiever en efficiënter te kunnen laten
plaatsvinden wordt de oprichting van de Gaming Control Board voorgesteld. In eerste
instantie zal de Gaming Control Board zich tot de casino industrie beperken; het ligt
echter in het voornemen om ook alle andere activiteiten op het gebied van “Gambling” op
Curaçao, zoals Wega di Number, Scratch Lottery en alle “buitengaatse hazardspelen”
(bijvoorbeeld via internet), op termijn onder de board te laten vallen.”
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De GCB bestaat al geruime tijd en heeft reeds deskundigheid en expertise op het gebied
van het casinowezen opgebouwd. Tegen die achtergrond is het voor de Raad van Advies
niet duidelijk wat de positie van de GCB is in deze, met name wat de verhouding wordt
tussen de Gaming Authority en de GCB, of dat voornoemde entiteiten onder één lichaam
zullen worden gebracht.
De Raad van Advies wijst tevens op het op 4 december 2013, zaaknummer
2013/070474, door de Raad van Ministers goedgekeurde beslisdocument inzake het
eenvormig toezicht binnen de kansspelsector. In onderdeel D op pagina 4 van genoemd
beslisdocument staat dat opdracht wordt gegeven een eenvormig toezichtorgaan te
creëren, welke wordt ondergebracht in een sterk aangepaste vorm van de GCB.

De Raad adviseert de regering in de memorie van toelichting op het bovenstaande in te
gaan.
Ten aanzien van een nieuw in te stellen toezichthouder, de Curaçao Gaming Authority
(hierna: Gaming Authority), belast met de bevordering van de rechtmatigheid en
integriteit ten aanzien van hazardspelen, merkt de Raad van Advies op dat het
voormalige eilandgebied Curaçao bij notariële akte van oprichting d.d. 19 april 1999, de
Stichting Gaming Control Board (hierna: GCB) heeft doen oprichten. Naast de casino
industrie ligt het in het voornemen dat ook alle andere activiteiten op het gebied van
“Gambling” op Curaçao, zoals Wega di Number, Scratch Lottery en alle “buitengaatste
hazardspelen” (bijvoorbeeld via internet), op termijn onder de board zullen vallen.
Gelet op de reeds bestaande deskundigheid en expertise op het gebied van het
casinowezen, is het voor de Raad van Advies niet duidelijk wat de positie van de GCB is
in deze, met name wat de verhouding wordt tussen de Gaming Authority en de GCB, of
dat voornoemde entiteiten onder één lichaam zullen worden gebracht. Hierbij wijst de
Raad van Advies tevens op het op 4 december 2013, zaaknummer 2013/070474, door de
Raad van Ministers goedgekeurde beslisdocument, dat opdracht wordt gegeven een
eenvormig toezichtorgaan te creëren, welke wordt ondergebracht in een sterk aangepaste
vorm van de GCB. De Raad adviseert de regering in de memorie van toelichting op het
bovenstaande in te gaan.
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De regering bericht dat momenteel wordt gewerkt aan de totstandkoming van een nieuwe
kansspelverordening waarin eenvormig toezicht wordt geregeld. In dit kader is er het
voornemen om voor een nog nieuw in te stellen toezichthouder te kiezen: de Curaçao
Gaming Authority (kortweg CGA). Met het oprichten van CGA wordt aan de wens voldaan
om een deskundig toezichtorgaan te creëren met niet alleen expertise op het vakgebied,
maar ook een orgaan dat inzetbaar is bij de controle op het naleven van alle
hazardspelen

op

het

eiland.

Beoogd

wordt

onder

andere

witwaspraktijken en

belastingontduiking tegen te gaan.

6. Actieprogramma Jeugdontwikkeling
a. De kosten van het beleid en de verantwoording daarvan
Ten aanzien van het programmabudget voor het Actieprogramma Jeugdontwikkeling zijn
de kostencomponenten uitvoerig aangegeven. Echter merkt de Raad op dat de kosten op
jaarbasis erg hoog oplopen (zie de laatste kolom van de tabellen, op pagina's 296 tot en
met 303 van de Algemene Beschouwingen). De Raad noemt als voorbeeld het bedrag van
NAf 400.000.000 voor "Bekostiging regulier onderwijs” (pagina 298 van de memorie van
toelichting). De Raad is van oordeel dat uit de Algemene Beschouwingen niet duidelijk
blijkt hoe genoemd bedrag besteed zal worden voor het actieprogramma, of uit genoemd
bedrag gelden vrijgemaakt worden hiervoor. Indien dat laatste het geval is, meent de
Raad dat het vrijgemaakte bedrag moet worden aangegeven. Ook is het niet duidelijk of
er een optelsom is gemaakt voor het gehele bedrag. De Raad van Advies adviseert de
regering de memorie van toelichting met inachtneming van het vorenstaande aan te
vullen.

De Regering zal staande de openbare vergadering hierop reageren.
b. Specificatie van activiteiten en de kwantificering daarvan
De Raad constateert dat onder de kolom "Activiteiten" van het programmabudget voor
het Actieprogramma Jeugdontwikkeling niet altijd duidelijk is aangegeven welke
specifieke activiteiten zullen worden ontplooid ter realisering van de vastgestelde
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doelstellingen. Bovendien is voor verschillende van de te verrichten activiteiten niet
aangegeven hoeveel deze gaan kosten omdat in de kolom “Kosten op jaarbasis” achter de
betreffende activiteit een "p.m." of "?" staat vermeld, hetgeen ook strijdig is met de
gangbare begrotingsprincipes.

De Raad adviseert de regering in het programmabudget voor het Actieprogramma
Jeugdontwikkeling de middelen die nodig zijn voor het verrichten van de verschillende
activiteiten te vermelden.

c. Prioriteitenstelling
Rekening

houdend

met

de

hoge

kostencomponent

van

het

Actieprogramma

Jeugdontwikkeling in verhouding tot de totale begroting voor de onderscheiden
ministeries en de geringe financiële marge voor beleidsontwikkeling, vraagt de Raad zich
af of er prioriteiten zijn gesteld voor het verrichten van de verschillende activiteiten. De
Raad adviseert de regering de Algemene beschouwingen met inachtneming van het
vorenstaande aan te vullen.

De Regering zal staande de openbare vergadering hierop reageren.

d. Eindverantwoordelijkheid voor uitvoering van Actieprogramma Jeugdontwikkeling
De

Raad

merkt

op

dat

in

het

programmabudget

voor

het

Actieprogramma

Jeugdontwikkeling de uitvoerders van de verschillende activiteiten zijn aangegeven. Deze
uitvoerders zijn onder verschillende ministeries onder te brengen. Voor de Raad is echter
niet duidelijk welk ministerie verantwoordelijk is voor de algehele coördinatie en
regievoering van genoemd programma, welke kosten hieraan voor het ministerie dat
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hiermee belast wordt, zijn verbonden en of er voldoende menskracht voorhanden is om
dit actieprogramma in 2016 te ontwikkelen en uit te voeren.
De Raad van Advies adviseert de regering de memorie van toelichting met inachtneming
van het vorenstaande aan te vullen.

De Regering zal staande de openbare vergadering hierop reageren.

III.

Nota van Financiën

1. Algemeen

Op diverse plaatsen in de Nota wordt erop gewezen dat artikel 4, eerste lid, van de
Landsverordening comptabiliteit 2010 is gewijzigd. Om die reden worden de baten en
lasten van de entiteiten behorende tot de collectieve sector geraamd en verantwoord tot
hun bruto-bedrag, onder het ministerie of staatsorgaan waaronder de betreffende entiteit
ressorteert. Zie onder andere pagina’s 18, tweede tekstblok, 26, laatste tekstblok en
verder, 55, laatste tekstblok en 68, laatste tekstblok.
De

Raad heeft geconstateerd dat bedoelde

wijziging

van de

Landsverordening

comptabiliteit 2010 nog niet in werking is getreden en vraagt de regering daar de
aandacht voor.

De regering zal met voortvarendheid zorgdragen voor de publicatie van de nieuwe
Landsverordening comptabiliteit. Deze landsverordening is reeds goedgekeurd door de
Staten en zal binnenkort gepubliceerd worden.
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2. Versterking van de budgetdiscipline

Een belangrijk aspect om te kunnen voldoen aan de begrotingsnormen die zijn verankerd
in de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten is het bevorderen van
budgetdiscipline en toezicht op de naleving daarvan (Nota, pagina 4, laatste tekstblok).
In onderdeel “6. Versterking financieel beheer en budgetdiscipline” op pagina 23 van de
Algemene

Beschouwingen

behorende

bij

de

Begroting

2015,

staat

dat

implementatieplannen voor de versterking van onder andere de budgetdiscipline per eind
2014 klaar zijn zodat deze uiterlijk per januari 2015 geïmplementeerd zullen worden.
De Raad adviseert de regering, met inachtneming van het bovenstaande, in de memorie
van toelichting aan te geven wat de stand van zaken is met betrekking tot de
implementatie van de bovengenoemde plannen.

De regering merkt op dat in de uitvoeringsrapportage per kwartaal wordt aangegeven het
tijdpad, het behaalde resultaat, nieuwe doel van de implementatie van de PEFAsystematiek. Er zal een stappenplan worden ontwikkeld met daarin de te nemen
stappen, welke actoren daarvoor verantwoordelijk zijn en het tijdspad. Naar aanleiding
van het bovenstaande ziet de Regering geen aanleiding om de Algemene Beschouwingen
aan te passen.

3. Rentelastnorm

Uit onderdeel “5. Risico’s waarmee rekening dient te worden gehouden” onder “I.
Algemene opmerkingen” op pagina 3 van dit advies blijkt dat de Raad van Advies eraan
twijfelt of de regering voldoende uitvoeringscapactiteit heeft om de voorgenomen
beleidsdoelen in het dienstjaar 2016 te realiseren. Een deel van deze beleidsdoelen vergt
bovendien een investering.
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Indien

aangenomen

kan

worden

dat

er

in

het

dienstjaar

2016

onvoldoende

uitvoeringscapaciteit is ter realisering van deze beleidsdoelen en er om die reden minder
geïnvesteerd zal worden dan verwacht, dan zouden de in de ontwerpbegroting 2016
geraamde rentelasten bijgesteld moeten worden. De Raad vindt dat hiermee in de
ontwerpbegroting 2016 rekening dient te worden gehouden.
De Raad adviseert de regering in de memorie van toelichting in te gaan op het
bovenstaande en zonodig het ontwerp aan te passen.

De regering geeft aan dat er is reeds een inkorting heeft plaatsvonden van NAf 50,4
miljoen in 2016, NAf 72,1 miljoen in 2017, NAf 35,7 in 2018 miljoen en NAf 29,7 miljoen
2019 op de kapitaaldienst op basis van her-prioriteren. Op basis hiervan zijn de
rentelasten neerwaarts aangepast naar NAf 67,0 miljoen in 2016, NAf 71,6 miljoen in
2017, NAf 72,8 miljoen in 2018 en NAf 74,1 miljoen in 2019.

4. Sanering overheidsfinanciën
In de Nota staat dat de overheidsfinanciën in 2014 redelijk zijn gestabiliseerd en dat het
duurzaam saneren van de overheidsfinanciën zorgt voor het herstel van het vertrouwen
in de economie alsook in de overheidsfinanciën (Nota, pagina 12, voorlaatste tekstblok,
eerste volzin, en het laatste tekstblok).
De Raad adviseert de regering in de memorie van toelichting nader toe te lichten of een
evaluatie of onderzoek aan deze vaststelling ten grondslag ligt, omdat ook andere
factoren het herstel van het vertrouwen in de economie teweeg kunnen brengen.

De regering geeft aan dat de overheidsfinanciën duurzaam gesaneerd zijn. Op basis van
de uitkomsten van het dienstjaar 2014 is waar te nemen dat de jaarrekening 2014 met
een overschot sluit op de gewone dienst van NAf 42,4 miljoen. Een gedeelte van deze
overschot wordt gebruikt voor de dekking van de tekorten van de jaren 2010 tot en met
2012. Hiermee zijn alle tekorten uit het verleden gedekt. Eind 2014 heeft de regering de
Landsverordening belastingherzieningen 2015-2016 ingevoerd.
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Door de invoering van deze landsverordening zijn enkele belangrijke beleidsdoelen
verwezenlijkt. De collectieve lasten zijn verlicht doordat de belastingtarieven in de winst-,
inkomsten- en loonbelasting zijn verlaagd. Daarmee is getracht de economie, de
werkgelegenheid alsmede het vestigingsklimaat voor bedrijven te stimuleren. De regering
heeft de verminderingen van de opbrengst van de inkomstenbelasting (inclusief de
loonbelasting) en winstbelasting meerjarig gebudgetteerd in de Begroting 2015 voor
respectievelijk NAf 40 miljoen in 2015 en structureel NAf 80 miljoen vanaf 2016.

De Raad adviseert de regering tevens in de memorie van toelichting een onderbouwing te
geven voor het gestelde, dat als er geen structurele maatregelen waren genomen het
tekort in 2016 zou zijn opgelopen tot NAf 500 miljoen (Nota, pagina 12, voorlaatste
tekstblok, tweede volzin).

Zoals de regering heeft aangegeven in de Nota van Financiën was het beeld in de
Begroting van 2013 dat als er geen structurele maatregelen genomen zouden worden het
tekort van de overheid in 2016 zou oplopen tot ruim NAf 500 miljoen. Deze
onderbouwing is aangegeven in de Begroting van 2013. Voor de volledigheid wordt dit in
onderstaande tabel aangegeven:

Financiën publieke sector – relevant te saneren saldo
Omschrijving

2013

2014

2015

2016

-74

-67

-108

-133

Gewone dienst

-74

-67

-78

-103

Kapitaaldienst

0

0

-30

-30

-271

-308

-351

-395

1 Overheid

2 SVB:

Algemene Beschouwing -39

Ziektekosten

-143

-161

-181

-202

Oudedagsvoorziening

-128

-148

-170

-193

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal

-345

-375

-459

-528

Relevant te saneren saldo

-345

-375

-429

-498

3 Overige

5. Wachtgelden

Op pagina 56 van de Nota van Financiën is in “Tabel 12. Sociale zekerheid” vanaf 2017
tot en met 2019 een bedrag geraamd voor wachtgelden, oplopend van NAf 4,8 tot NAf 7,8
miljoen. Voor het dienstjaar 2016 is echter niets opgevoerd.
De Raad adviseert de regering in de memorie van toelichting inzicht te geven in de
besteding van het opgevoerde bedrag over de periode 2017 tot en met 2019 en aan te
geven om welke reden voor het dienstjaar 2016 niets is opgevoerd.

De

Regering

geeft

aan

dat

de

begrote

middelen

ten

behoeve

van

de

overbruggingsmiddelen ten behoeve van AOV betreffen, en geen wachtgeld. Deze wordt in
de memorie van toelichting aangepast. Voor 2016 is een bedrag van NAf 3,9 miljoen
opgevoerd.

6. Landsverordening belastingherzieningen 2015-2016
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In de Nota (pagina 13, derde tekstblok, eerste volzin) staat dat met de invoering van de
Landsverordening belastingherzieningen 2015-2016 enkele belangrijke beleidsdoelen zijn
verwezenlijkt.
De Raad adviseert de regering in de memorie van toelichting aan te geven of de effecten
van voornoemde landsverordening zijn geëvalueerd en of de bevolking in voldoende mate
op de hoogte is gebracht van bedoelde fiscale wijzigingen.

Om de effecten te kunnen evalueren moet ten minste een belasting jaar, maar bij
voorkeur meerdere belastingjaren zijn afgerond. Bij een evaluatie kan dan desgewenst
tevens worden bezien of de bevolking in voldoende mate op de hoogte is geweest.

7. Reservedotaties

Er wordt een bedrag van ongeveer NAf 100 miljoen gereserveerd van 2017 tot en met
2019 (Tabel 14 op pagina 59 van de Nota), zonder dat daarop een toelichting wordt
gegeven. De Raad van Advies vindt het noodzakelijk dat deze reservering wordt
onderbouwd. De regering dient duidelijk te maken om welke reden deze aanzienlijke
reservering wordt begroot terwijl de landsbijdrage in de sociale fondsen alsmaar oploopt
en de regering geld blijft lenen om in de financieringsbehoefte te voorzien. In het advies
van de Raad van Advies op het ontwerp van de Tweede Suppletoire begroting 2012, de
dato

27

september

2012,

RvA

no.

RA/28-12-LV

(pagina

2,

onderdeel

“d.

Reservedotaties”), heeft de Raad van Advies er bij de regering nogmaals op aangedrongen
in de memorie van toelichting het noodzakelijke inzicht te geven in de besteding van de
reserve. De Raad van Advies adviseert de regering wederom in de memorie van
toelichting inzicht te geven in de besteding van de reserve en overigens op het
bovenstaande in te gaan.
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De regering geeft aan dat zoals aangegeven in de nota van financiën wordt vanaf 2017
een buffer gevormd voor economisch minder voorspoedige tijden. In dat geval zal zonodig
deze reserve worden aangesproken om een procyclisch beleid, dat de mindere
economische groei zou accentueren, te voorkomen. Primair zal gebruik worden gemaakt
van de ruimte, gelijk aan het structurele bedrag van deze reservedotatie, welke in een
meerjarenperspectief is ingebouwd, om cyclische tegenvallers op te vangen, met
inachtneming van de implementatie van de principes, zoals voorzien waren in de
Begroting 2013 met betrekking tot het Sanerings- en groeipad. Dat betekent dat, naast
de bezuinigingen, in dit bijzonder geval rekening wordt gehouden met de daarin
voorgenomen lastenverlichting.

8. Collectieve lasten: belastingopbrengsten en sociale premies

In de Nota (pagina 27, voorlaatste tekstblok) staat dat er een relatie is tussen de
economische groei en de belastingopbrengsten en sociale premies. In Tabel 5 op pagina
28 van de Nota worden de belastingopbrengsten en sociale premies onder andere in de
Begroting 2016 uitgesplitst gepresenteerd (Nota, pagina 27, laatste tekstblok).
Hoewel

de

prognose

van

de

overheid

uitgaat

van

een

toename

van

de

belastingopbrengsten is dit volgens de Raad van Advies niet te zien in de presentatie in
de Begroting 2016 voor wat betreft de belastingopbrengsten. Naar de mening van de
Raad van Advies moet dit gecorrigeerd worden.
Ook vindt de Raad van Advies de uitleg van Tabel 5, over de relatie tussen de
economische groei en de belastingopbrengsten, niet geheel volledig (Nota, pagina 27,
laatste twee tekstblokken). Er wordt daar bijvoorbeeld niet bij vermeld dat het tarief voor
de winstbelasting is verlaagd. De Raad vindt dat de uitleg van Tabel 5 alsnog volledig
moet worden gemaakt.
De Raad adviseert de regering Tabel 5 op pagina 28 van de Nota en de uitleg daarvan in
de memorie van toelichting aan te passen, met inachtneming van het bovenstaande.
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De regering heeft de toelichting in de Nota van Financiën op de belastingopbrengsten
aangepast.

9. Personeelslasten: overwerk

In de Nota staat dat binnen de categorie personeelslasten bijzondere aandacht
geschonken zal worden aan onder andere de kosten voor overwerk omdat een relatief
groot bedrag mede daaraan op gaat (Nota, pagina 48, eerste tekstblok).
Omdat deze problematiek steeds terugkeert en dus van structurele aard is, heeft de Raad
van Advies diverse keren bij de regering aangedrongen op een oplossing hiervoor. Zie
daartoe onder andere het door de Raad uitgebrachte advies d.d. 27 augustus 2014 over
de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het
dienstjaar 2015, RvA no. RA/23-14-LV, pagina 14, onderdeel 6. De Raad van Advies
adviseert de regering in de memorie van toelichting aan te geven wat de geboekte
resultaten zijn tot nu toe voor wat betreft het terugdringen van de kosten voor overwerk
en welke concrete acties in 2016 genomen zullen worden om deze kosten (verder) terug
te dringen.

De Regering zal staande de openbare vergadering hierop reageren.

10.

Centraal kantoorgebouw voor de overheid

In de Nota staat dat op basis van onderzoek is gebleken dat het voordeliger zal zijn om op
basis

van

een

huisvestingsplan

over

te

gaan

tot

de

bouw

van

een

overheidsgebouwencomplex in plaats van deze te huren. Het voornemen bestaat om een
centraal gebouw te construeren dat meerjarig is begroot op circa NAf 100 miljoen (Nota,
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pagina 51 laatste tekstblok, eerste volzin en Algemene Beschouwingen, pagina 261,
tweede tekstblok).
De Raad van Advies is van mening dat, mede gezien de investering van circa NAf 100
miljoen, de toelichting op dit voornemen zeer summier en onvoldoende is. De Raad van
Advies vindt dat in de memorie toelichting ten minste moet worden aangegeven of de
regering over een deugdelijk plan beschikt om hiertoe over te gaan alsook welke
besparingen hiermee worden beoogd.
Ook zal nader dienen te worden toegelicht om welke reden de middelen voor de bouw van
een overheidsgebouwencomplex zijn opgevoerd op de begroting van het ministerie van
Financiën

hoewel

het

ministerie

van

Bestuur,

Planning,

en

Dienstverlening

verantwoordelijk is voor de huisvesting van de overheid.
De Raad adviseert de regering in de memorie van toelichting op het bovenstaande in te
gaan.

De regering zal de algemene beschouwing met het volgende aanvullen.
Op basis van onderzoek is gebleken dat voordeliger zal zijn om op basis van een
huisvestingsplan over te gaan tot de bouw van een overheidsgebouwencomplex in plaats
van deze te huren. Centralisatie kan ook een groot positief effect hebben op de hierna
genoemde kostencategorieën. Al met al wordt verwacht dat te zijner tijd met de bouw van
een centraal bestuurskantoor een bedrag van circa NAf 30 miljoen bespaard zal kunnen
worden. Er is reeds een ruimtelijk-, functioneel- en technisch plan opgesteld.

Nutsvoorzieningen
Hierbij zal gebruik worden gemaakt van zonnepanelen en zal onder andere worden
onderzocht

waar

besparingen

via

energiebesparende

gedragsregels en dergelijke kunnen worden gerealiseerd.
Telefoonkosten
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lampen,

inverter

airco's,

Hierbij

zal

onder

andere

worden

gekeken

naar

goedkopere

aanbieders,

VOIP

toepassingen, bundeling van centrales, nut en noodzaak van vergoedingen voor (mobiele)
telefoons.
Kantoorkosten
Via

centrale

inkoop

kunnen

mantelovereenkomsten

worden

afgesloten,

printers/kopieermachines kunnen efficiënter worden ingezet en dergelijke. Ook de
kosten met schoonmaak en beveiliging van gebouwen, alsook de vervoerskosten zullen
naar

verwachting

substantieel

verminderen

als

gevolg

van

een

centraal

overheidsgebouwencomplex.

Ook worden procedures doorgelicht teneinde onnodige procedures af te schaffen en
procedures te vereenvoudigen en te automatiseren. De verwachting is dat beide aspecten
voor structurele verlaging van de apparaatskosten kunnen zorgen.

De middelen voor de bouw van een overheidsgebouwencomplex zijn opgevoerd op de
begroting van het ministerie van Financiën doordat het bouwen van het gebouw een
onderdeel is van het project optimalisatie functionering overheidsapparaat welke onder
de verantwoordelijkheid van de minister van Financiën valt. Het ministerie van Bestuur,
Planning, en Dienstverlening is verantwoordelijk voor het functionele gedeelte van de
huisvesting van de overheid

11.

Vergelijkingen met andere landen

Op pagina’s 80 en 81 van de Nota worden vergelijkingen met andere landen gemaakt met
betrekking tot bepaalde uitgaven voor bepaalde onderdelen van de collectieve sector.
Deze

betreffen

bijvoorbeeld

uitgaven

voor

onderwijs

en

voor

de

politie.

Deze
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vergelijkingen

komen

jaarlijks

terug

in

de

memorie

van

toelichting

bij

een

ontwerpbegroting.
De Raad adviseert de regering in de memorie van toelichting aan te geven of uit de
jaarlijks terugkerende vergelijkingen al conclusies getrokken zijn en indien dat het geval
is aan te geven welke.
Er zijn nog geen conclusies getrokken. In algemene zin kan de regering opmerken dat
van onvoldoende financiering geen sprake lijkt te zijn. Noodzakelijke verbeteringen in de
kwaliteit van de dienstverlening van de overheid zouden haalbaar moeten zijn zonder dat
dit tot extra budgettair beslag leidt.

De opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard zijn conform door Raad van
Advies aanbevolen aangepast.

Concluderend

geeft

de

Raad

van

Advies

de

regering

in

overweging

de

ontwerplandsverordening niet bij de Staten in te dienen dan nadat met het vorenstaande
rekening is gehouden.

In de hierna volgende hoofdstukken wordt waar nodig nader ingegaan op het advies van
de Raad van Advies aangaande het onderhavige ontwerp. Teneinde de overzichtelijkheid
te verbeteren wordt hier vorm aan gegeven met behulp van een markering in de linker
zijlijn.

Advies College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten
In de brief van 25 augustus 2015 brengt het College financieel toezicht advies uit op
basis van artikel 11 over de ontwerpbegroting 2016.
Het College financieel toezicht geeft aan dat voor de financiering van het HNO en de
daarvoor reeds aangegane lening Curaçao, zoals aangegeven, gebruik maakt van een
constructie om de beschikbare middelen te spreiden over verschillende jaren. Deze
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constructie loopt in de ontwerpbegroting 2016 via de gewone dienst, zoals dat ook in de
begroting 2015 het geval was. Dit is naar de mening van het College financieel toezicht
niet correct en dient via de kapitaaldienst te lopen.
De regering heeft besloten hierin verandering te brengen. Op basis van de door de
interne accountant aangegeven verantwoordingswijze zal de regering de vrijval van
leningen via de kapitaaldienst laten lopen. Deze aanpassing is technisch, en heeft geen
effecten op de begrotingsnormen.
Groei- en inkomstenramingen
Het College financieel toezicht is van mening dat de in de OB2016 gebruikte IMFramingen van augustus 2014 ten aanzien van de economische groei voor Curaçao, door
recente wereldwijde
economische ontwikkelingen enigszins achterhaald zijn. Dit wordt bevestigd doordat
achteraf is gebleken dat de ramingen van het IMF over 2014 eveneens te optimistisch
zijn gebleken. Van het IMF zijn geen meer recente ramingen voor Curaçao beschikbaar.
De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) heeft meer recente ramingen
beschikbaar waarin de actuele gebeurtenissen wel zijn meegenomen. Deze wijken
aanzienlijk af van de in de OB2016 gebruikte ramingen. De in de OB2016 genoemde
aanvullende redenen om af te wijken van de ramingen van de CBCS acht het College
financieel toezicht niet voldoende om tot de in de OB2016 genoemde groeicijfers te
komen. Ook in 2015 blijft de gerealiseerde groei achter bij de in de begroting opgenomen
ramingen. Het College financieel toezicht adviseert zodoende, ook vanuit het oogpunt van
prudentie, om in de OB2016 uit te gaan van de cijfers van de CBCS. Dit heeft uiteraard
zijn weerslag op de geraamde inkomsten en daarmee het saldo ultimo 2016.
Het College financieel toezicht stelt dat Curaçao in de OB2016 uitgaat van een groei in
2015 en 2016 van respectievelijk +0,9% en +1,1%. Het College financieel toezicht geeft
voorts aan dat deze aanname gebeurt op basis van de IMF-ramingen voor Curaçao uit
het Article IV report, uitgekomen in augustus 2014. Deze ramingen zijn gebaseerd op
basis van de toen meest recente inzichten. Deze ramingen voor Curaçao zijn in de
tussentijd niet geüpdatet door het IMF.
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Voorts merkt het College financieel toezicht op dat op basis van recente ontwikkelingen
die hebben plaatsgevonden de CBCS meer recente ramingen heeft vrijgegeven afgelopen
juli en dat de CBCS voor 2015 en 2016 uitgaat van -0,1% respectievelijk +0,3% groei.
Het College financieel toezicht geeft ook aan dat deze cijfers fors afwijken van de cijfers
waarvan gebruik gemaakt is bij het opstellen van de OB2016. De hogere raming heeft
een
directe positieve weerslag op de geraamde inkomsten en het saldo ultimo 2016 en kan
daarmee tot te positieve inschattingen leiden ten aanzien van de ontwikkeling van ’s
lands financiën.
In de nota van Financiën worden aanvullende redenen genoemd om te komen tot een
hogere groeiraming dan de CBCS. Hier wordt gerefereerd aan grote projecten, zoals een
tweede megapier. Het College financieel toezicht heeft deze eveneens gewogen en komt
tot de conclusie dat zeer waarschijnlijk sprake is van een overschatting van de effecten
op de groei van de economie van Curaçao. Het College financieel toezicht komt tot deze
conclusie ook door te kijken naar de effecten van (veel) grotere projecten uit het verleden,
zoals het Renaissance Hotel en Santa Barbara Resort. Aangezien Curaçao een zeer
kleine, open economie heeft, met tevens een hoge importquote, doen zich bij grote
investeringsprojecten op Curaçao aanzienlijke weglekeffecten voor. Daarnaast geeft de
conjunctuur informatie van het CBS aan dat het bedrijfsleven weinig vertrouwen heeft
om meer te gaan investeren.
Gezien de recente wereldwijde economische ontwikkelingen, die ook hun weerslag
zullen hebben op de economie van Curaçao, adviseert het College financieel toezicht dan
ook om, mede vanuit prudentieel oogpunt, gebruik te maken van de meer recente
ramingen van de CBCS.
Het overnemen van dit advies zal naar verwachting leiden tot andere prognoses ten
aanzien van de overheidsinkomsten en –uitgaven. Deze dienen verwerkt te worden
Het College financieel toezicht adviseert de ramingen ten aanzien van de economische
groei (neerwaarts) aan te passen. Gevolg daarvan is dat het begrotingskader volgens het
College financieel toezicht eveneens neerwaarts dient te worden bijgesteld. De regering
deelt de mening van het College financieel toezicht niet.
Allereerst heeft het IMF de groeiverwachting voor 2016 voor de wereld, Europa en de VS
nauwelijks aangepast ten opzichte van de verwachtingen in 2014. De lagere groei van de
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wereldeconomie in 2015 heeft volgens IMF daarmee geen gevolgen voor de groei in 2016.
Er is geen reden te verwachten dat de economische groei in een kleine, open economie
zoals die van Curaçao in 2016 met een groeivertraging te maken zal krijgen.
In 2016 zullen diverse grote projecten in uitvoering komen. Naast de reeds door het
College financieel toezicht genoemde tweede megapier zullen naar verwachting in 2016
de

bouwwerkzaamheden

bij

het

HNO

in

volle

gang

zijn.

Doel

is

dat

deze

bouwwerkzaamheden door de bouwer van het ziekenhuis samen met lokale partners
zullen worden uitgevoerd waardoor de lokale economie een impuls krijgt. Daarnaast
zullen ook andere publieke en private projecten in 2016 tot uitvoering worden gebracht,
zoals bijvoorbeeld de investeringen die in het Rif-hotel moeten plaatsvinden.
Het College financieel toezicht geeft aan dat het onderzoek heeft gedaan naar de effecten
op de economie van Curaçao van andere grote projecten in het verleden. Op basis
daarvan zegt het College financieel toezicht tot de conclusie te zijn gekomen dat de
effecten daarvan op de economie worden overschat. Het College financieel toezicht heeft
dat onderzoek niet overlegd. Overigens gaat het niet om de absolute hoogte van de
economische groei, maar om de bijdrage van de projecten in de groei.
De regering geeft verder aan dat de inkomstencijfers conservatief zijn geraamd. Als
uitgangspunt zijn in de ontwerpbegroting die voor een artikel 11 advies aan het College
financieel toezicht is aangeboden de cijfers van mei 2015 gebruikt. Ten opzichte van de
toen bekende gegevens zijn de ramingen gemaakt voor 2016. Vanaf de maand juni 2015
zijn de inkomsten verbeterd en blijven in lijn met de verwachtingen als gevolg van de
inspanningen om de tax compliance te verbeteren, waarmee in de Begroting 2015
rekening was gehouden. Deze gegevens zijn ook met het College financieel toezicht
gedeeld.
Als

naar

de

individuele

belastingmiddelen

wordt

gekeken,

zowel

volgens

het

instrumentarium van het College financieel toezicht, als in vergelijking met voorgaande
jaren, is voor 2015 geen sprake van een tegenvaller.
Uitgaande van de laatst bekende cijfers en de verwachtingen over de rest van 2015 zijn
de belastinginkomsten voor 2016 conservatief geraamd. Een puur technische exercitie op
basis van de laatste gegevens zou zelfs, bij de door de regering van Curaçao geraamde
economische groei voor 2016, ruimte geven om de inkomsten voor 2016 te verhogen. Een
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puur technische verlaging van het groeipercentage zou voor 2016 een kleine verlaging
betekenen van het begrotingskader.
In de komende periode wordt bijzondere aandacht besteed aan het verhogen van de tax
compliance. In 2015 is op dit terrein nieuw leven ingeblazen met het Projectplan
optimalisatie Belastingorganisatie. Een onderdeel hiervan is het Actieprogramma
‘Verhogen Compliance’. In het kader van dit project wordt aandacht besteed aan korte en
lange termijn acties om de compliance te verbeteren. De focus voor 2015 zal enerzijds
liggen op het verhogen van de belasting- en premieopbrengsten door het wegwerken van
achterstanden

en

belastingschulden,

de

actieve

maar

ook

invordering
op

het

van

vooral

‘schonen’

van

de
de

hogere

openstaande

administratie

van

de

Belastingdienst.
Voor de korte termijn gaat het om onder meer dus om bestandsopschoning. Hieronder
wordt verstaan dat alleen vorderingen in de administratie van de Belastingdienst
voorkomen waarbij een redelijke kans op inning/invordering bestaat. Indien mogelijk zal
door kleine procesmatige aanpassingen hernieuwde vervuiling van bestanden worden
voorkomen. Grotere aanpassingen worden in een separaat project belegd. Door de
bestandsopschoning wordt zo veel mogelijk voorkomen dat bezwaarschriften worden
ingediend. Dit heeft tot gevolg dat geen nieuwe achterstanden ontstaan. Omdat de
aandacht initieel is verlegd van direct proberen te innen naar het zorgen dat de juiste
aanslagen worden verstuurd, begint het project pas vanaf juli 2015 financieel vruchten
af te werpen.
Anderzijds worden naast de korte termijn acties ook voor de middellange en lange
termijn acties ingezet om de compliance structureel te verbeteren. Het gaat om
belastingherziening, optimalisatie van de belastingorganisatie, het beschrijven en
verbeteren

van

de

belastingketen en een

nieuw

geïntegreerd

ICT-systeem dat

elektronische aangifte mogelijk maakt en waardoor minder fouten zullen worden
gemaakt bij de verwerking van de aangiftes en betalingen. Indien alles volgens plan
verloopt, zal de belastingdienst per ultimo 2017 over een volledig nieuw en modern ICT
systeem kunnen beschikken. Niettemin zullen de diverse modules gefaseerd worden
geïmplementeerd waardoor de eerste onderdelen van het nieuwe systeem reeds medio
2016 in gebruik kunnen worden genomen.
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Verbeterde tax compliance is voorwaardenscheppend om de belastingtarieven in de
Inkomsten- en Winstbelastingsfeer en in de sfeer van de sociale premies te verlagen.
Hiermee

wordt

de

collectieve

lastendruk

verminderd

en

wordt

tevens

het

investeringsklimaat op een sociaal verantwoorde wijze verbeterd.
Alles overziend heeft de regering de verwachting van de economische groei neerwaarts
bijgesteld. Dat leidt tot een verlaging van de inkomstenraming voor 2016 met NAf 12
miljoen, zijnde 0,8% van alle eerder geraamde inkomsten voor 2016, exclusief de
inkomsten van de sociale premies.
Sociale fondsen
Ten aanzien van de sociale fondsen stelt het College financieel toezicht dat uitgangspunt
is dat de effecten van de maatregelen in 2016 volledig worden gerealiseerd, maar dat dit
bij het AOV-fonds niet het geval is.
Bij het AOV-fonds is sprake van één maatregel, de maatregel Beperking Export
Uitkeringen, BEU. Deze maatregel bestaat uit een aantal onderdelen.
Voor de begroting 2016 is er van uitgegaan dat de financiële effecten van deze maatregel
pas in het laatste kwartaal (vanaf november) van 2016 zichtbaar worden.
Voor 2015 en 2016 zijn de landsbijdragen voor de AOV aangepast. In 2015 zal sprake
zijn van een extra storting in het fonds van NAf 41 miljoen. Vanaf 2016 wordt via de
landsbijdrage jaarlijks NAf 30 miljoen in het fonds gestort.
Door de voorgestelde en reeds uitgevoerde maatregelen en door de bijdragen vanuit de
landsbegroting is het schommelfonds de komende jaren verzekerd van voldoende
financiële armslag. Om die reden acht de regering het niet nodig om verdere maatregelen
te identificeren.
Tot slot heeft de regering de cijfers voor de sociale zekerheid aangepast aan de laatste
inzichten. Tevens is de presentatie van deze cijfers, alsook de toelichting daarop, in de
begroting aangepast en verhelderd.
Kapitaaldienst
Het College financieel toezicht geconstateerd dat in de OB2016 onvoldoende wijzigingen
zijn
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opgenomen om de kapitaaldienst om te vormen in een realistische investerings-agenda.
Voor 2016 en verder staan wederom forse bedragen geraamd voor de kapitaaldienst, die
qua uitvoeringscapaciteit in zijn totaliteit niet haalbaar zijn. Dit is naar de mening van
het College financieel toezicht een gemiste kans en het College financieel toezicht
adviseert binnen de kapitaaldienst te herprioriteren alvorens de OB2016 aan de Staten
aan te bieden. Geconstateerd is dat de voorgenomen leningen en rentelasten onder de
rentelastnorm vallen.
Het College financieel toezicht heeft twijfels bij de begrote kapitaaldienst. Dit heeft in het
bijzonder betrekking op de capaciteit om de voorgestelde investeringsagenda ook
daadwerkelijk op een juiste en verantwoorde wijze te realiseren.
De regering onderkent omvangrijke investeringsplannen te hebben die noodzakelijk zijn
in verband met het inhalen van achterstanden en het stimuleren van de economie. Er is
reeds een inkorting plaatsvonden van NAf 50,4 miljoen in 2016, NAf 72,1 miljoen in
2017, NAf 35,7 in 2018 miljoen en NAf 29,7 miljoen 2019 op de kapitaaldienst op basis
van her-prioriteren. De regering heeft de ambitie de geplande investeringen te zullen
halen. Hiervoor vindt ook herprioritering plaats in de inzet van menskracht en middelen
zodat zorg wordt gedragen voor het kunnen behalen van de ambitie.
De grootste projecten naast het nieuwe ziekenhuis welke gepland staan om in 2016
gerealiseerd te worden zijn het onderhoud van wegen voor NAf 57 miljoen, de huisvesting
van

de

belastingdienst

voor

NAf

15,0

miljoen

en

diverse

economische

ontwikkelingsprojecten (zoals aanleg stranden) voor NAf 20 miljoen. De regering acht dit
een ambitieus maar haalbaar investeringsprogramma voor 2016, dat geheel past binnen
de rentelastnorm. Hiermee voldoet de kapitaaldienst aan de norm.
In het verleden is in de aanloopperiode onder meer in verband met een optimistische
inschatting van de duur van de noodzakelijke voorbereidingen de realisatie fase niet of
niet tijdig gehaald. Het beleid van de overheid is om pas een lening aan te gaan wanneer
er akkoord is om met het project te starten. Deze methodiek heeft daarmee als gevolg dat
de schuld van de overheid pas toeneemt als een project daadwerkelijk start.
Met betrekking tot het verplaatsen van uitgaven van de Gewone Dienst naar de
Kapitaaldienst indien blijkt dat het om kapitaaluitgaven gaat die onjuist zijn
geclassificeerd, dan wel om investeringen te plegen die moeten leiden tot de verhogen van
de efficiency en dus tot een verlaging van de toekomstige Gewone Dienst uitgaven merkt
de regering op dat het verplaatsen van de uitgaven naar de Kapitaaldienst niet
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automatisch hoeft te betekenen dat er een lening daarvoor zal worden afgesloten. Voor
zover daartoe de middelen beschikbaar zijn kunnen deze uitgaven gefinancierd worden
uit eigen middelen. Voorts geeft de regering aan dat investeringen en consumptieve
uitgaven daar geboekt moeten worden waar zij thuis horen. Hiermee is dit onderdeel van
de verbetering van het financieel beheer.

Weerstandvermogen
Het College financieel toezicht acht het een goede ontwikkeling dat Curaçao voornemens
is om een weerstandsvermogen op te bouwen. In 2016 wordt NAf 3 miljoen toegevoegd
aan het eigen vermogen, zijnde een reservedotatie, om vervolgens in 2017 Naf 9 miljoen,
in 2018 NAf 25,7 miljoen en in 2019 NAf 49,9 miljoen toe te voegen.
De regering van Curaçao constateert dit. Echter, het is voor de regering onduidelijk
waarop het College financieel toezicht doelt als het spreekt over “de toekomstige (latente)
financiële verplichtingen en risico’s” en van “andere tekorten op de begroting”. Noch in de
begroting 2016, noch in de meerjarenramingen is er sprake van tekorten of niet
opgenomen verplichtingen. In tegendeel, er is juist sprake van meerjarige overschotten
welke voor een belangrijk deel worden gebruikt om de fondsen in de sociale zekerheid te
versterken. Ook zijn de tekorten uit de jaren 2010 tot en met 2012 geheel ingelopen. De
regering onderkent het bestaan van toekomstige financiële uitdagingen in de vorm van
risico’s en onzekerheden welke onder meer in de jaarrekening van Curaçao en in
rapporten van SOAB en ARC worden vermeld. De regering blijft de ontwikkelingen van
deze risico’s en onzekerheden volgen om adequaat en tijdig daarop te kunnen reageren.
Tevens worden specifieke beheersmaatregelen genomen. Het gaat dan om het
onderbrengen van de financiële administratie bij het ministerie van Financiën, vergezeld
van een kwaliteistslag door onder meer het controleren en registreren van facturen.
Daarnaast wordt de personeels- en salarisadministratie verbeterd. Hierdoor zullen
onzekerheden in de jaarrekening afnemen. Het beleid van de regering is daarnaast om de
reservedotaties voort te zetten en zo het weerstandsvermogen te vergroten.
Collectieve Sector
Het Cft meent dat de OB2016 wijkt af van eerdere begrotingen door het invoegen van een
aantal entiteiten binnen de collectieve sector in de begroting. Het Cft staat achter het
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principe om deze op te nemen in de begroting, omdat dit een betere integrale afweging
mogelijk maakt en de beheersbaarheid van de begroting vergroot. Tegelijkertijd zijn er
nog

veel

zaken

(begrotings-)technisch

en

juridisch

onhelder.

Een

aantal

onduidelijkheden worden in dit schrijven nader toegelicht en tevens doet het Cft enkele
aanbevelingen.
Daarnaast kan op basis van de beschikbare gegevens, door het ontbreken van de
onderliggende enkelvoudige begrotingen van de ingevoegde entiteiten, geen oordeel
worden gegeven in hoeverre de begroting volledig en sluitend is.
Het College financieel toezicht is van mening dat de opname van de collectieve sector in
principe een goede keuze is, maar geeft de regering een aantal punten mee ter
overweging.
De regering zal met voortvarendheid zorgdragen voor de publicatie van de nieuwe
comptabiliteitswet. Deze wet is reeds goedgekeurd door de Staten en zal binnenkort
gepubliceerd worden.
Het proces om de collectieve sector op te nemen in de begroting van het land is gestart
met als pilot de opname van de Sociale Verzekeringsbank en de BTPU.
De bedoeling is om pas na de evaluatie van hoe dit verlopen is en als ervaringen met de
uitvoering bekend zijn een plan op te stellen voor de voortzetting van de toevoeging van
de begrotingen van de instellingen van de collectieve sector in de landsbegroting. Het is
niet geheel duidelijk voor de regering welke risico’s volgens het College financieel toezicht
verbonden zijn aan het niet vooraf vaststellen van het tijdstip waarop een instelling van
de collectieve sector opgenomen wordt in de landsbegroting.
Ten aanzien van de 8 aandachtspunten die het College financieel toezicht opsomt het
volgende. Het budgetrecht van de Staten verandert niet door een andere presentatie van
de begroting. Zoals is opgenomen in de memorie van toelichting bij de landsverordening
houdende regels met betrekking tot de begrotingen en jaarrekeningen (Landsverordening
comptabiliteit Curaçao 2010 is de achtergrond van het betrekken van de gehele
collectieve sector gelegen in het feit, dat financiële verplichtingen via rechtspersonen die
behoren tot het land van groot belang kunnen zijn voor de financiële positie van het
land. Het opnemen van de collectieve sector in de begroting is voor het bereiken van het
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gewenste

inzicht

een

onderdeel.

Belangrijk

in

dat

verband

zijn

tevens

de

landsverordening corporate governance, de ontwerplandsverordening optimalisering
overheidsgelieerde entiteiten en de specifieke landsverordeningen van de entiteiten zelf.
Deze landsverordeningen samen vormen het stelsel van juridische en governance
verhoudingen waarbinnen de efficiëntie van de collectieve sector wordt geregeld en
risico’s van het handelen van deze entiteiten wordt beperkt. Tevens wordt in de
ontwerplandsverordening

optimalisering

overheidsgelieerde

entiteiten

een

basis

gecreëerd voor de meerjarige vergoedingen en dividendopbrengsten in de begroting.
Financieel Beheer
Het College financieel toezicht geeft aan zich er van bewust te zijn dat Curaçao zich inzet
om de nodige maatregelen ter verbetering van het financieel beheer te implementeren.
De regering is content te vernemen dat ook het College financieel toezicht verbeteringen
constateert voor wat betreft het financieel beheer. De jaarrekeningen zijn sinds het jaar
2011

tijdig

opgeleverd

en

aangeboden

aan

de

toetsingsorganen

(Stichting

Overheidsaccountantsbureau en Algemene rekenkamer). Ook dit is een vooruitgang. De
vertraging zit in de controle van de jaarrekening door de toetsingsorganen. De
realisatiecijfers zijn de laatste jaren tijdig beschikbaar en dienen mede als basis bij het
opstellen van de begroting.
Het proces om te komen tot een goedkeurende accountantsverklaring is ingezet en er
wordt vooruitgang geboekt. In 2013 is er een oordeelonthouding van de accountant in
verband met een aantal knelpunten op het gebied van rechtmatigheid/doelmatigheid
maar de accountant constateert ook een grote vooruitgang. Het is nog niet de ambitie om
voor 2105 of 2016 een goedkeurende accountantsverklaring te hebben. Dit zal pas na
enkele jaren bereikt kunnen worden. De Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint
Maarten vereist een goedkeurende accountantsverklaring overigens niet.
Voor wat betreft het dividendbeleid geeft de regering aan dat de opgenomen bedragen
aan dividend inkomsten niet alleen een ambitie reflecteren maar ook daadwerkelijk
gerealiseerd zullen worden. Deze overtuiging is gebaseerd op de realisatie van de
geraamde dividenden van de afgelopen jaren. Zo werd in 2014 in totaal NAf 37,8 miljoen
gerealiseerd. Voor 2015 wordt via de dividendopbrengst van CPA NAf 30 miljoen
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gerealiseerd.

Daarnaast

zal

de

ontwerplandsverordening

optimalisering

overheidsgelieerde entiteiten binnenkort aan de Staten worden aangeboden. Hierdoor
zullen de vergoedingen van overheidsvennootschappen alsook de dividendopbrengsten
toenemen.
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STAATSORGANEN EN OVERIGE ALGEMENE ORGANEN
Tot de Staatsorganen

en

overige algemene organen

behoren

de volgende

organisatorische eenheden:


Staten



Raad van advies



Algemene Rekenkamer



Secretariaat SER/GOA



Ombudsman



Gemeenschappelijk Hof van Justitie



Raad voor de Rechtshandhaving



Defensie

Hiervoor zijn de volgende middelen gereserveerd:
Gewone dienst

2016

2017

2018

2019

01. Bestuursorganen

18.970.800

18.800.800

18.800.800

18.800.800

02. Algemeen Beheer Staatsorganen

11.997.000

11.984.800

12.002.000

12.004.600

11. Rechtswezen

14.794.300

14.766.000

14.753.200

14.758.300

8.867.100

8.872.500

8.941.500

8.941.500

54.629.200
442.400.50
2016
0
700.000

54.424.100

54.497.500

54.505.200

2018

2019

700.000

700.000

700.000

142.000

142.000

142.000

142.000

11. Rechtswezen

-

-

-

-

14. Defensie

-

-

-

-

842.000

842.000

842.000

842.000

14. Defensie
Totaal
Kapitaaldienst
01. Bestuursorganen
02. Algemeen Beheer Staatsorganen

Totaal

2017

Algemene Beschouwing -57

Functie 01 Bestuursorganen
Onder de functie 01 Bestuursorganen vallen de Staten van Curaçao.
Staten
Gewone dienst

2016

Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal
Kapitaaldienst

17.870.800
1.100.000
18.970.800

Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal

700.000
700.000

2016

2017
17.870.800
930.000
18.800.800

2017

2018

2019

17.870.800
930.000
18.800.800

17.870.800
930.000
18.800.800

2018

2019

700.000

700.000

700.000

700.000

700.000

700.000

-

-

-

Onder de functie 01 vallen de Staten. De Staten, het hoogste orgaan in onze
Staatsinrichting, hebben als belangrijkste taken:
a. Meewerken aan de totstandkoming van de wetgeving;
b. Controle uitoefenen op het beleid van de regering.
Om deze taken naar behoren te kunnen vervullen, is aan de Staten een aantal
bevoegdheden toegekend die in de Staatsregeling nader zijn aangegeven. Aan de Staten is
een Griffie verbonden, onder de algemene leiding van de Griffier der Staten.
De Griffie van de Staten heeft tot taak aan de Staten alle ondersteuning te verlenen,
zowel op organisatorisch-administratief gebied, als op juridisch technisch gebied, die de
Staten nodig hebben om behoorlijk te functioneren en zijn constitutionele taken op
adequate wijze te vervullen.
Functie 02 Algemeen Beheer Staatsorganen
Onder de functie 02 Algemeen Beheer Staatsorganen vallen de Raad van Advies, de
Algemene Rekenkamer, het Secretariaat SER/GOA en de Ombudsman.
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Raad van Advies
De Raad van Advies van Curaçao bevordert een goed functionerende democratische
rechtsstaat door als adviseur voor de regering en de Staten zorg te dragen voor
onafhankelijke

adviezen

van

een

hoogwaardige

kwaliteit

waarbij

de

eenheid,

rechtmatigheid, wetmatigheid en kwaliteit van bestuur en de belangen van de
gemeenschap in acht worden genomen.
Gewone dienst

2016

Apparaatskosten

1.415.500

Programmakosten
Totaal
Kapitaaldienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal

2017

2018

1.413.100

2019

1.419.800

1.420.300

364.300

364.300

364.300

364.300

1.779.800

1.777.400

1.784.100

1.784.600

2016

2017

2018

2019

30.000

30.000

30.000

30.000

-

-

-

-

30.000

30.000

30.000

30.000

Algemene doelstelling
De Raad van Advies heeft als algemene doelstelling het uitbrengen van kwalitatief
hoogwaardige adviezen binnen een redelijke termijn aan de regering en de Staten.
De kerntaak van de Raad van Advies is het adviseren over wetgeving en bestuur.
Wetgeving moet aan (inhoudelijke) kwaliteitseisen voldoen. Bij de toetsing van ontwerpen
van wettelijke regelingen, die door de regering of de Staten ter advisering aan de Raad
zijn aangeboden, kijkt de Raad naar de beleidsmatige, juridische en wetstechnische
aspecten daarvan. De algemene doelstelling van de Raad is het uitbrengen van
kwalitatief hoogwaardige adviezen binnen een redelijke termijn aan de regering en de
Staten.
De waarde van het advies van de Raad ligt besloten in de relevantie van het advies, de
tijdigheid waarmee het is opgesteld en de onderbouwing. Het is om deze reden van
belang dat de Raad bijzondere aandacht geeft aan de verdere uitbouw van de
beschikbare kennis en het realiseren van de door de Raad voor adviesverzoeken
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vastgestelde behandeltermijn. De Raad streeft ernaar, afhankelijk van de inhoud van een
aangeboden adviesverzoek, een adviestermijn van maximaal drie maanden aan te
houden. Bij spoedadvies verzoeken hanteert de Raad in de regel een adviesperiode van
zes weken.
Om hoger genoemde algemene doelstelling te realiseren heeft de Raad de volgende
operationele doelstellingen vastgesteld:


de verdere professionalisering van de medewerkers van het Secretariaat;



het bevorderen van een effectieve samenwerking tussen de adviesraden binnen het
Koninkrijk der Nederlanden;



de communicatie met de doelgroepen te bevorderen.

Voor de realisering van de operationele doelstelling van de verdere professionalisering
van de medewerkers van het Secretariaat zullen de volgende instrumenten worden
ingezet:


het in de gelegenheid stellen van de medewerkers van het Secretariaat om cursussen
te volgen;



het in stand houden van een gedegen bibliotheek door de betaling van de bestaande
abonnementen op vaktijdschriften en de aankoop van boeken.

Ter realisering van de verdere professionalisering van de medewerkers van het
Secretariaat wordt ernaar gestreefd om elk jaar de medewerkers van het Secretariaat in
de gelegenheid te stellen om cursussen te volgen; zowel het één keer per jaar volgen van
een door het Secretariaat van de Raad georganiseerde masterclass als andere cursussen
die lokaal worden gegeven.
In het jaar 2016 zullen de medewerkers van het Secretariaat in de gelegenheid worden
gesteld

om

cursussen

die

lokaal

worden

gegeven,

te

volgen.

Bedoeld

wordt

postacademische cursussen, die door de University of Curaçao Dr. Moises da Costa
Gomez worden georganiseerd, en computercursussen.
Ook zal vanwege het beperkte aanbod op de lokale markt van cursussen op
projectmatige basis, cursussen op maat ten behoeve van de medewerkers van het
Secretariaat worden georganiseerd. De organisatie van laatstbedoelde cursussen zal in
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de regel in samenwerking met een ambtelijke dienst, andere adviesraden binnen het
Koninkrijk der Nederlanden en/of onderwijsinstellingen plaatsvinden.
Het is ongewenst om de investering gemoeid met het organiseren van deze masterclass te
doen ten behoeve van slechts de medewerkers van het Secretariaat van de Raad, dat een
relatief kleine organisatie is. Om deze reden zullen ook de medewerkers van de
ambtelijke diensten in de gelegenheid worden gesteld om deze masterclass te volgen. Het
is in het belang van de gemeenschap dat de kwaliteit van wet- en regelgeving verhoogd
wordt. Dit kan geschieden niet alleen door de verdere verbetering van de kwaliteit van de
advisering van de Raad, maar ook door de verbetering van de wetgevingsproducten van
de ambtelijke diensten die in het wetgevingsproces betrokken zijn. De masterclass zal
hieraan bijdragen. Voorts wordt er vanuit gegaan dat in voorkomende gevallen, de
medewerkers van het Secretariaat van de Raad van Advies door de betrokken actoren
voor het volgen van cursussen zullen worden uitgenodigd (reciprociteit). Dit is in de
voorgaande jaren reeds het geval geweest.
Het uitnodigen van de medewerkers van de ambtelijke diensten en de ambtelijke staf van
de andere adviesraden in het Koninkrijk zal tevens leiden tot het vergroten van het
netwerk van het Secretariaat van de Raad van Advies van Curaçao.
In de eerste helft van het jaar 2016 zal in ieder geval een masterclass wetgeving worden
georganiseerd. De organisatie hiervan zal in samenwerking met de Academie voor
Wetgeving of de Raad van State in Nederland geschieden.
Bij het organiseren van een masterclass wetgeving in samenwerking met de Academie
voor Wetgeving in Nederland zal één (1) docent, verbonden aan deze academie gedurende
vijf dagdelen, de masterclass in Curaçao verzorgen. Deze masterclass is een
praktijkgerichte opleiding ten behoeve van het Secretariaat van de Raad van Advies van
Curaçao. Deze masterclass is mede bedoeld voor de ambtelijke staf van de andere
adviesraden in het Koninkrijk en de juristen werkzaam bij overheidsdiensten. Aan deze
opleiding nemen (bij voorkeur) maximaal 20 deelnemers deel.
De kosten die aan voornoemde masterclass zijn verbonden, bestaan uit de volgende
componenten: de betaling van de bijdrage aan de Academie voor Wetgeving en de kosten
voor de locatie, faciliteiten en consumptie. De bijdrage aan de Academie voor Wetgeving
bestaat uit de reis- en verblijfkosten betreffende één (1) docent, de docentvergoeding en
personeelskosten van de Academie voor Wetgeving.
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Een ander instrument dat zal worden ingezet voor de verdere professionalisering van de
medewerkers van het Secretariaat, is het in stand houden van een gedegen bibliotheek.
Het beschikbaar houden van goed gestructureerde, actuele en toegankelijke kennis- en
informatiebronnen is een noodzaak. Verdere professionalisering door middel van
handhaving van abonnementen op vaktijdschriften en de uitbreiding van de bestanden
van de bibliotheek van de Raad door het aankopen van de nodige boeken zal met
voortvarendheid in het jaar 2016 plaatsvinden. Het geraamde bedrag is vastgesteld aan
de hand van de opgestelde lijst van vaktijdschriften, waarop wordt geabonneerd,
namelijk drie vaktijdschriften en de aan te schaffen boeken. Het inzetten van
laatstgenoemd instrument zal jaarlijks plaatsvinden.
De omstandigheid dat het Secretariaat over kwalitatief goed personeel en de nodige
instrumenten beschikt, sluit niet uit dat de behoefte kan ontstaan om in het kader van
de ondersteuning van de Raad extern advies over bijvoorbeeld specialistische
onderwerpen in te winnen. Op de begrotingspost “Advieskosten” zijn gelden geraamd ter
dekking van de kosten in verband met het inwinnen van adviezen van externe
deskundigen. De mate waarin gebruik zal worden gemaakt van deze mogelijkheid kan
niet op voorhand worden vastgesteld. Immers één en ander is afhankelijk van de soorten
adviesverzoeken die de Raad in het jaar 2016 zal ontvangen. Bij de vaststelling van het
geraamde bedrag is uitgegaan van drie externe adviezen.
De Raad heeft tevens als operationele doelstelling voor het bereiken van zijn vastgestelde
algemene doelstelling het bevorderen van een effectieve samenwerking tussen de
adviesraden binnen het Koninkrijk der Nederlanden zowel op het niveau van raadsleden
of staatsraden als op ambtelijk niveau. In dit kader is het van belang het gezamenlijk
contacten met elkaar te blijven leggen, duidelijke afspraken te maken en de processen in
de samenwerking met elkaar te evalueren. Dit laatste is belangrijk voor onder meer het
stimuleren en ontwikkelen van het onderlinge vertrouwen tussen de adviesraden.
Voor het bereiken van voornoemde operationele doelstelling zullen de volgende
instrumenten in het jaar 2016 en volgende jaren worden ingezet:


het één keer per jaar houden van gestructureerd overleg met de adviesraden binnen
het Koninkrijk door het bijwonen of zelf organiseren van een overleg met de overige
adviesraden binnen het Koninkrijk;

Algemene Beschouwing -62



het één keer per jaar houden van een overleg tussen de secretariaten van de
adviesraden;



de mogelijkheid bieden aan de medewerkers van de secretariaten van de andere
adviesraden om stages te lopen.

De adviesraden van het Caribische deel van het Koninkrijk hebben afgesproken om
jaarlijks bijeen te komen om onderwerpen van gemeenschappelijk belang te bespreken.
In het jaar 2016 zal dit overleg op Sint Maarten plaatsvinden.
In het jaar 2017 zal de Raad van Advies van Aruba zorgdragen voor de organisatie van
het overleg tussen de Raad van State en de adviesraden van Curaçao, Aruba en Sint
Maarten op Aruba.
Ook het overleg op ambtelijk niveau is belangrijk om de algemene doelstelling te
bereiken. Jaarlijks vindt op ambtelijk niveau een overleg plaats tussen de Secretariaten
van de Raden van Advies in het Caribische deel van het Koninkrijk. Een dergelijk overleg
zal ook in het jaar 2016 plaatsvinden.
De Raad heeft verder als operationele doelstelling voor het bereiken van zijn algemene
doelstelling vastgesteld het bevorderen van de communicatie met de doelgroepen. Met
het oog op de verspreiding van kennis onder de doelgroepen over de doelstellingen, de
taken en de producten van de Raad van Advies zullen de volgende instrumenten worden
ingezet:


het in stand houden van een website van de Raad;



het verspreiden van het jaarverslag van de Raad.

De basis van communicatie ligt in het verspreiden van kennis. Bij de communicatie met
de doelgroepen staat voorop het informeren van de doelgroepen over de doelstellingen en
taken van de Raad en hen in de gelegenheid te stellen om kennis te nemen van de
producten van de Raad. De website van de Raad, die door een ieder geraadpleegd kan
worden, is een belangrijk instrument van de Raad om voornoemde operationele
doelstelling te bereiken. Op de website wordt onder meer opgenomen:
-

algemene informatie over de inrichting, samenstelling en bevoegdheden van de Raad
en actuele informatie;
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-

de jaarverslagen van de Raad;

-

de uitgebrachte adviezen van de Raad die openbaar kunnen worden gemaakt. Door
dit laatste worden de door de Raad uitgebrachte adviezen voor de burger
toegankelijker gemaakt.

Op de begroting zijn gelden geraamd ter dekking van de kosten van het onderhoud van
de website van de Raad en de kosten in verband met hosting.
Ook het jaarverslag van de Raad is een instrument om de doelgroepen bewust te maken
van de omstandigheid, dat de Raad een actor in het proces van wetgeving is. In het
jaarverslag van de Raad gaat de Raad in op onder andere de taak en de werkwijze van de
Raad en de in het jaar waarop het jaarverslag betrekking heeft uitgebrachte adviezen. De
Raad zal in het jaar 2016 een jaarverslag betreffende het verslagjaar 2015 publiceren.
Samenhang met het beleid van de overheid
Met de Landsverordening openbaarheid van bestuur Curaçao (A.B. 2010, no. 87) wordt
onder meer beoogd een positieve gezindheid van het bestuur tot het verstrekken van
informatie aan de maatschappij te bevorderen. In de Landsverordening Raad van Advies
(A.B. 2010, no. 87) is de minister van Algemene Zaken belast met de openbaarmaking
van adviezen van de Raad van Advies aan de regering en de Staten met de adviezen aan
de Staten. De Raad heeft nadere afspraken met de regering en de voorzitter van de
Staten gemaakt over het tijdstip waarop de adviezen van de Raad op de website van de
Raad kunnen worden geplaatst. Door de openbaarmaking van de adviezen van de Raad
op de website wordt bijgedragen aan de realisering van het doel tot het verstrekken van
informatie aan de doelgroepen.
Welke operationele
doelstellingen dienen bereikt
te worden?
Operationele doelstellingen

Welke instrumenten dienen
ingezet te worden?

Wat gaat dat kosten NAf.

Instrumenten

1. De verdere
professionalisering van de
medewerkers van het
Secretariaat

1.1 Het ten minste één (1) keer
per jaar in samenwerking
met de Academie voor
Wetgeving of de Raad van
State in Nederland

Programmakosten:
Apparaatskosten:
61.900
Apparaatskosten:
34.000
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organiseren van een
masterclass wetgeving op
Curaçao
1.2 Het bieden van de
mogelijkheid voor het volgen
van andere cursussen die
lokaal worden gegeven
1.3 Het in stand houden van een
gedegen bibliotheek door de
betaling van de bestaande
abonnementen op
vaktijdschriften en de
aankoop van boeken
2. Het bevorderen van een
effectieve samenwerking
tussen de adviesraden
binnen het Koninkrijk

2.1 Het één keer per jaar houden
van gestructureerd overleg
met de adviesraden binnen
het Koninkrijk door het
bijwonen of zelf organiseren
van een overleg met de
overige adviesraden binnen
het Koninkrijk

Apparaatskosten:
14.900

2.2 Het op ambtelijk niveau
bijwonen van een overleg
tussen de Secretariaten van
de adviesraden in het
Caribische deel van het
Koninkrijk
2.3 Het bieden van de
mogelijkheid aan de
medewerkers van de
secretariaten van de andere
adviesraden om stages te
lopen
3.

Het bevorderen van de
communicatie met de
doelgroepen

3.1 Het in stand houden van een
website

Apparaatskosten:
13.000

3.2 Het verspreiden van het
jaarverslag

1. De verdere professionalisering van de medewerkers van het Secretariaat
Budgettaire gevolgen van het beleid per in te zetten instrument
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Uitgaven

2016

2017

2018

2019

Apparaat

34.000

34.000

34.000

34.000

19.000

19.000

19.000

19.000

Instrument 1.2: het bieden van de
mogelijkheid voor het volgen van andere
cursussen die lokaal worden gegeven

6.000

6.000

6.000

6.000

Instrument 1.3: het in stand houden van
een gedegen bibliotheek door de betaling
van de bestaande abonnementen op
vaktijdschriften en de aankoop van boeken
Totaal

9.000

9.000

9.000

9.000

34.000

34.000

34.000

34.000

Programma:
Instrument 1.1: het ten minste één (1) keer
per jaar in samenwerking met de Academie
voor Wetgeving of de Raad van State in
Nederland organiseren van een masterclass
wetgeving in Curaçao

2. Samenwerkingsverband met de adviesraden binnen het Koninkrijk
Budgettaire gevolgen van het beleid per in te zetten instrument
Uitgaven

2016

2017

2018

2019

Apparaat:
Instrument 2.1.: Het bijwonen van een
overleg tussen adviesraden binnen het
Caribische deel van het Koninkrijk op Sint
Maarten in het jaar 2016
Instrument 2.1.1: het bijwonen van een
overleg tussen de Raad van State en de
adviesraden binnen het Caribische deel van
het Koninkrijk op Aruba in het jaar 2017
Instrument 2.1.2: het bijwonen van een
overleg tussen de adviesraden binnen het
Caribische deel van het Koninkrijk op
Aruba in het jaar 2018
Instrument 2.2: het bijwonen van een
overleg tussen de Raad van State en de
adviesraden binnen het Caribische deel van
het Koninkrijk in Nederland in het jaar
2019
Instrument 2.2: Het op ambtelijk niveau
bijwonen van een overleg tussen de
Secretariaten van de adviesraden in het
Caribische deel van het Koninkrijk:
ticketkosten, hotelkosten, vervoerskosten
en teerkosten

14.900
10.000

14.900

14.900

14.900
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10.000

10.000

60.000

4.900

4.900

4.900

4.900

Totaal

14.900

14.900

14.900

64.900

3. Het bevorderen van de communicatie met de doelgroepen
Budgettaire gevolgen van het beleid per in te zetten instrument
Uitgaven

2016

2017

2018

2019

Apparaat
Instrument 3.1: de kosten voor het in stand
houden van een website

13.000
3.000

13.000
3.000

13.000
3.000

13.000
3.000

Instrument 3.2: het publiceren van een
jaarverslag: de kosten voor het drukken en
inbinden van het jaarverslag

10.000

10.000

10.000

10.000

Totaal

13.000

13.000

13.000

13.000

Algemene Rekenkamer
Gewone dienst

2016

2017

2018

2019

6.236.600
50.000
6.286.600
2016

6.231.500
50.000
6.281.500
2017

6.229.200
50.000
6.279.200
2018

6.230.120
50.000
6.280.120
2019

Apparaatskosten

35.000

35.000

35.000

35.000

Programmakosten

-

-

-

Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal
Kapitaaldienst

Totaal

35.000

35.000

35.000

35.000

De Landsverordening Algemene Rekenkamer Curaçao (A.B. 2010 no. 87) bepaalt, dat de
werkzaamheden van de Rekenkamer de volgende gebieden omvatten.
1. Controle op het geldelijk en materieel beheer van de overheid in de ruimste zin,
ongeacht welke vorm aan dat beheer is gegeven.
2. De Rekenkamer wijdt aandacht aan de doelmatigheid van het beheer van gelden en
goederen, de organisatie en de functionering van de diensten.
3. De Rekenkamer kan op haar door de Staten goedgekeurd verzoek, zich met andere
werkzaamheden belasten.
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4. De Rekenkamer kan zowel op eigen initiatief of op verzoek van de Staten onderzoek
verrichten naar de bestuurlijke integriteit van politieke en ambtelijke functionarissen
bij de uitoefening van hun taken en bevoegdheden.
5. De Rekenkamer kan afspraken maken met de Algemene Rekenkamers van
Nederland, Aruba, en Sint Maarten, alsmede met rekenkamers van andere landen,
over samenwerking en ondersteuning. Zij kan samen met of op verzoek van de
rekenkamer van een ander land of internationale organisatie onderzoeken verrichten.
6. De bevoegdheden van de Rekenkamer strekken zich uit tot alle instellingen en
rechtspersonen die in het genot zijn van een subsidie of die het beheer voeren over
gelden of goederen vanwege het land verstrekt, of waarvan bij het beheer het geldelijk
belang van het land rechtstreeks of zijdelings is betrokken.

De inspanningen van de Rekenkamer waren sinds 10 oktober 2010 erop gericht om de
organisatorische opbouw langs bovengenoemde kaders te implementeren en te
versterken. Door implementatie van het USONA-project gedurende de jaren 2012 tot
medio 2014, heeft de Rekenkamer zowel op organisatorische gebied als op het gebied van
deskundigheidsbevordering belangrijke investeringen kunnen plegen.
Op het organisatorische (vooral materiële) vlak kan worden aangegeven, dat de
Rekenkamer (na het plegen van de voorgenomen investeringen in 2015) over voldoende
middelen beschikt voor een effectieve en efficiënte benadering van de benodigde
informatie bij de uitvoering van haar wettelijke taken. Gebleken is dat ondanks de
gepleegde investeringen op het gebied van deskundigheidsbevordering, gezien de huidige
taken vanaf 10-10-10, waarbij de organisatie naast rechtmatigheidsonderzoeken ook
doelmatigheidsonderzoeken dient uit te voeren, de medewerkers meer trainingen,
coaching en tijd nodig hebben om het werk op een efficiënte en effectieve manier uit te
kunnen voeren. Voorheen was de Rekenkamer voornamelijk belast met het uitvoeren van
rechtmatigheidsonderzoeken (met name de jaarrekeningcontrole) voor de verschillende
eilanden behorende tot het voormalige Nederlandse Antillen.
Met het uitvoeren van integriteitsonderzoeken dient nog deskundigheid te worden
ontwikkeld en een aanvang te worden gemaakt. De Rekenkamer is echter wel begonnen
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met een opzet om integriteitsaspecten te inventariseren bij de verschillende diensten en
organisaties die gerelateerd zijn aan de overheid.
De Rekenkamer dient op dit moment nog te worden gekwalificeerd als een organisatie in
ontwikkeling die haar hoogtepunt nog niet heeft bereikt. Immers zal het een organisatie
zijn die in een continuproces van ontwikkeling zal moeten blijven, gezien de aard van de
uit te voeren werkzaamheden en veranderende omgevingsfactoren. De Rekenkamer is
immers een kennisorganisatie.
De Rekenkamer heeft eveneens als doelstelling stapsgewijs te voldoen aan alle
standaarden van de ISSAI (International Standards of Supreme Audit Institutions). Bij
voldoening aan deze standaarden reflecteert dit zich in de kwaliteit van de organisatie,
zowel voor de output als de beheersing hiervan.
De interne processen dienen be- en of herschreven te worden om op een meer efficiënte
wijze het aansturen en beheersen hiervan mogelijk te maken.
Voornemen van de Rekenkamer is om over te stappen van de sectorale indeling naar de
zogenaamde ministeriele indeling, waarbij zij zich voornamelijk zal concentreren op de
verschillende thema’s.
Een betere afstemming van de personele capaciteit op de werkzaamheden die de
Rekenkamer voor ogen heeft, brengt met zich mee dat vacatures die de Rekenkamer
gedurende de afgelopen jaren heeft aangehouden, nu dringend ingevuld moeten worden,
zeker nu de Rekenkamer een vergrijzende tendens vertoont. Om te waarborgen dat de
opgedane expertise, vooral op het gebied van rechtmatigheidsonderzoeken, niet verloren
gaat, dienen bestaande vacatures nog te worden ingevuld.
Een voortgaande deskundigheidsbevorderingsproces of verbeteringsproces is op zijn
plaats binnen de Rekenkamer aan de hand van gesignaleerde aandachtspunten door het
huidige College en secretaris. Dit zal vooral zeer bevorderlijk zijn voor het uitoefenen van
de functies en prestaties van de medewerkers van de Rekenkamer.
Secretariaat SER/GOA
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Gewone dienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal
Kapitaaldienst

2016

2017

2018

2019

1.456.600

1.455.500

1.462.500

1.462.800

753.900

753.900

753.900

753.900

2.210.500

2.209.400

2.216.400

2.216.700

2016

2017

2018

2019

Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal

25.000

25.000

25.000

25.000

-

-

-

-

25.000

25.000

25.000

25.000

Visie
De Sociaal Economische Raad (SER) heeft als organisatie/adviesorgaan van de regering
geen officieel vastgelegde visie en/of missie.
Een door de SER in 2014 opgestart traject om onder externe begeleiding te komen tot
onder andere een visie en missie van de SER en het opstellen van realistische
werkprogramma’s is echter ook nog niet afgerond, aangezien een traject inhoudende
voorstellen tot wijziging van de Landsverordening SER eveneens niet is afgerond.
In de beraadslagingen met betrekking tot de adviesverzoeken en de totstandkoming van
de adviezen van de SER hanteert de SER wel een aantal uitgangspunten, te beginnen
met een breed welvaartsbegrip. Een breed welvaartsbegrip houdt in, dat welvaart breder
is dan alleen materiële vooruitgang. Het gaat ook om aspecten van sociale vooruitgang,
welzijn, een goede kwaliteit van de leefomgeving en milieukwaliteit.
Daarnaast hanteert de SER een aantal algemene doelstellingen met betrekking tot de het
sociaaleconomisch beleid te weten:


Een evenwichtige economische groei en duurzame ontwikkeling;



Een evenwichtige arbeidsontwikkeling/ volledige en volwaardige werkgelegenheid;



Een evenwichtige betalingsbalans / stabiele wisselkoers;



Een redelijke /rechtvaardige inkomensverdeling/ aanvaardbaar inkomensniveau;



Een stabiel prijspeil;



Een duurzame ontwikkeling van de samenleving;



Zorg voor het milieu.

Taakstelling Sociaal Economische Raad
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In artikel 2, eerste lid van de Landsverordening Sociaal Economische Raad is opgenomen
dat de SER tot taak heeft de regering van advies te dienen omtrent alle onderwerpen van
sociaaleconomische aard.
De taakstelling van de SER impliceert dat de SER de regering gevraagd en ongevraagd
adviseert over alle onderwerpen van sociaaleconomische aard. De SER adviseert ook
indirect de Staten over onderwerpen van sociaaleconomische aard. Het adviesverzoek
wordt dan door tussenkomst van de Raad van Ministers aan de SER voorgelegd.
Algemene doelstellingen
De SER is een adviesorgaan bestaande uit werkgevers, werknemers en onafhankelijke
deskundigen In deze tripartiete vorm beraadslaagt de SER over onderwerpen op
sociaaleconomisch gebied en streeft er naar als zodanig hierover consensus te bereiken
met betrekking tot de uitvoering hiervan.
Kwaliteit en draagvlak zijn dan ook de kernbegrippen als het gaat om de adviezen van de
SER die tegelijkertijd ook bijdragen aan een breed draagvlak voor het kabinetsbeleid en
aan het maatschappelijk functioneren van het bedrijfsleven.
De SER vervult in dit kader dan ook een tweetal belangrijke functies te weten:
-

het creëren van maatschappelijk draagvlak;

-

het bieden van een discussie eventueel overlegforum voor sociale partners.

Maatschappelijk draagvlak voor het sociaaleconomisch beleid is essentieel voor een
stabiele en duurzame ontwikkeling van een land.
Het creëren van maatschappelijk draagvlak voor het regeringsbeleid op sociaaleconomisch gebied wordt nagestreefd door in tripartiete vorm te discussiëren over
beleidsvoornemens van de regering.
Het proces van het creëren van draagvlak door de SER komt beter tot zijn recht, indien
de SER reeds in een vroeg stadium bij de beleidsvorming wordt betrokken en dat de
regering de SER tijdig advies vraagt over beleidsvoornemens op sociaaleconomisch gebied
en aan de SER de nodige tijd gunt om hierover een weloverwogen advies uit te brengen.
De SER biedt de sociale partners ook een platform, een forum, om overleg te voeren over
sociaaleconomisch

onderwerpen

die

werknemers

en

werkgevers

aangaan.

Deze

zogenoemde forumfunctie van de SER is voor een stabiele en duurzame ontwikkeling van
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Curaçao niet minder belangrijk. Immers door middel van dit overleg kan een klimaat
worden geschapen, waarbij door sociale partners in een gezamenlijke strategie wordt
ingezet op duurzame sociale en economische ontwikkeling en bevordert de SER de
overlegeconomie in het algemeen.

Functie
 02 Algemeen Beheer
Staatsorganen

Organisatie-eenheden
 SER


SER



SER

Doel organisatie-eenheid
 Streven naar kwaliteit
en draagvlak van
adviezen van de SER

Bevorderen van
overlegeconomie
 Goed Geoutilleerd
Secretariaat ten behoeve
van de ondersteuning
van de SER en het
CGOA

Het Secretariaat
De Sociaal Economische Raad wordt in gevolge artikel 2 van het Landsbesluit organisatie
en

taakstelling

Bureau

Secretariaatvoering

SER/ROA/GOA

(P.B.

2002,

no. 12)

ondersteund door een Secretariaat.
Ingevolge artikel 8, tweede lid, van de Landsverordening Sociaal Economische Raad (P.B.
2010, no. 87, bijlage P) staat de Secretaris aan het hoofd van het Secretariaat.
Ingevolge artikel 3, derde lid, artikel 5, vijfde lid en artikel 12, vijfde lid van de
Landsverordening Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (P.B. 2008, no. 70)
ondersteunt het Bureau Secretariaatvoering SER/ROA/GOA de Centrale Commissie van
Vakbonden, het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken en op verzoek ook
de Advies- en Arbitragecommissie.
Als gevolg van de ondersteuning door het Secretariaat is gemeend op de begroting van de
SER een begrotingspost op te voeren, waarin de noodzakelijke voorzieningen zijn
getroffen ten behoeve

van de uitvoering van artikel 23, tweede lid, van de

Landsverordening Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken, te weten de ‘Bijdragen en
subsidie non-profitinstellingen’.
Operationele doelstellingen
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1. Verbreding kennis van leden van de SER en het Secretariaat
Kennis is randvoorwaardelijk voor kwaliteit. De beschikbaarheid, actualiteit en
toepasbaarheid van kennisbronnen zijn noodzakelijk voor de advisering. Voor het goed
uitoefenen van zijn taken is de Sociaal Economische Raad afhankelijk van de mate
waarin kennis over actuele sociale en economische ontwikkelingen beschikbaar is.
Door het organiseren van studiedagen met externen op specifieke sociaaleconomische
gebieden wordt de kennis over deze onderwerpen bij de leden van de SER verbreed
eventueel verdiept.
Het verbeteren van de beschikbare kennis bij het Secretariaat van de SER is daarnaast
een continu aandachtspunt. Hieraan wordt invulling gegeven door opleiding en training
van de medewerkers van het Secretariaat. Het bieden van een maatwerktraining
‘Adviesteksten schrijven’ gericht op het schrijven van kernachtige adviezen te
organiseren voor het secretariaat van de SER en het CGOA is noodzakelijk.
2. Structureel

betrekken

van

de

gemeenschap

en

creëren

platform

van

deskundigen
Het is imperatief dat de SER meer dan thans het geval is de geluiden uit de gemeenschap
betrekt in haar advisering. Allereerst zal dit worden bewerkstelligd door het op
structurele wijze betrekken van maatschappelijke organisaties in het adviesproces, die
direct betrokken zijn bij een onderwerp waarover de SER advies uitbrengt en over
praktische ervaring op het betreffende onderwerp beschikken.
De SER is daarom voornemens om de beschikbare kennis te verbeteren door een
kennisbank te vormen, door voor specifieke regelmatig terugkerende thema’s, zoals
belastingen, sociale zekerheid, arbeidsmarktbeleid en economische ontwikkeling een
netwerk in te stellen van onafhankelijke deskundigen.
Voor zeer specifieke adviesverzoeken waarbij sprake is van zeer specialistische materie
en rekening moet worden gehouden met complexe verbanden is het onvermijdelijk dat er
een beroep wordt gedaan op externe adviseurs om de noodzakelijke informatie en een
dieper inzicht in de materie te verkrijgen.
3. Toegankelijkheid van de SER-adviezen
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De SER beoogt met haar adviezen een bijdrage te leveren aan de brede maatschappelijke
discussie over sociaaleconomische onderwerpen. De openbaarheid en toegankelijkheid
van de door de SER uitgebrachte adviezen is daarom imperatief. De SER is van oordeel
dat de uitgebrachte adviezen zo kort als mogelijk na de vaststelling gepubliceerd moeten
worden.
De website van de Sociaal Economische Raad kan daarbij als instrument dienen voor de
verbetering van de toegankelijkheid van de adviezen van de SER voor de gemeenschap.
Behalve de praktische toegankelijkheid van de gemeenschap tot adviezen van de SER, is
ook de toegankelijkheid van de inhoud van de SER-adviezen van belang. De SER is
voornemens om de toegankelijkheid van de inhoud van de adviezen voor de bevolking
van Curaçao te verbeteren door ervoor te zorgen dat ten minste de essentie van de
adviezen van de SER ook in het Papiaments en Engels beschikbaar is.
Het ook in het Engels beschikbaar zijn van minimaal de essentie van de adviezen van de
SER draagt er aan bij dat de SER Curaçao zich internationaal meer kan profileren.
4. Onderhouden van internationale contacten
De SER is lid van internationale organisaties zoals de International Association of
Economic and Social Councils and Similar Institutions (AICESIS) en de Organisatie van
Sociaal Economische Raden van Latijns Amerika en het Caribisch Gebied (CESALC).
Deze internationale contacten zijn voor de SER Curaçao bijzonder van belang omdat
binnen deze organisaties ‘best practices’ en relevante kennis over het voeren van sociale
dialoog en sociaaleconomische vraagstukken wordt uitgewisseld. In het bijzonder de
kennisuitwisseling tussen landen met een vergelijkbare economische structuur als die
van Curaçao, te weten kleine open economieën (small island economies) en op regionaal
niveau, bieden een bijzondere meerwaarde voor de SER Curaçao. SER Curaçao dient
gretig gebruik te maken van deze opportunity’s.
Sociaal Economische Raad
Welke operationele
doelstellingen dienen
bereikt te worden?
Operationele
doelstellingen

Welke instrumenten dienen
ingezet te worden?

Wat gaat dat kosten NAf.

Instrumenten

Programmakosten: 64.900
Apparaatkosten: Inkomsten: -

1. Verbreding kennis van leden van de SER en het Secretariaat

Algemene Beschouwing -74

1.1 Verbreden van de kennis
van de SER

1.1.1

Organisatie Studiedagen
met externen

12.000

1.2 Verbreden van de kennis
van het ondersteunende
Secretariaat

1.2.1

Opleiding en training
van de medewerkers
van het Secretariaat

30.000

2. Structureel betrekken van de gemeenschap en creëren platform van deskundigen
2.1 Openstaan voor signalen
uit de gemeenschap/
samenleving

2.1.1

Moderne communicatie
technologieën
toepassen voor inbreng
deskundigheid van
maatschappelijke
organisaties

2.2 Structureel betrekken
van expertise bij
advisering

2.2.1

Oprichten
deskundigenpool
Info-uitwisseling met
stakeholders,
beleidsmakers en
universiteiten
Regelmatig contact met
Raad van Ministers,
parlement en
overheidsorganisaties
Institutionalisering
jongeren SER

2.2.2

2.2.3

2.2.4

5.000

2.000

5.400

3. Toegankelijkheid van de SER-Adviezen
3.1 Draagvlak en
toegankelijkheid van de
SER-adviezen

3.1.1

3.1.2

Vertalen van tenminste
de essentie van de
adviezen van de SER in
Papiaments en Engels
Onderhoud en verdere
ontwikkeling van de
website van de SER.

14.000

5.000

4. Onderhouden van internationale contacten
4.1 Onderhouden van
Internationale contacten

4.1.1
4.1.2

4.1.3

Betaling Lidmaatschap
AICESIS
Participatie voorzitter en
secretaris Algemene
Vergadering van
AICESIS en CESALC
Participatie aan andere
internationale sociaal
economische fora

7.500
40.000

20.000
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Samenhang met het beleid
De regering legt in het Regeerprogramma 2013-2016 de nadruk op vijf strategische
doelen die (zowel op de korte als op de lange termijn) moeten bijdragen aan welvaart en
welzijn, te weten:
-

Nation building;

-

Duurzaam economisch herstel en investeringen;

-

Verhogen kwaliteit van leven;

-

Bevorderen van goed bestuur;

-

Verantwoord en behoedzaam begrotingsbeleid en uitvoering.

De SER hanteert een breed welvaartsbegrip als belangrijkste uitgangspunt bij de
advisering. In zijn advisering heeft de SER dan ook niet alleen oog voor de materiële
vooruitgang, maar ook voor aspecten als sociaal welzijn en een goede kwaliteit van de
leefomgeving. De gehanteerde macro-economische doelstellingen zijn dan ook gericht om
bij te dragen aan met name het sociaaleconomische beleid van de overheid en indirect
aan de vijf strategische doelen in het Regeerprogramma 2013 - 2016.
Met het oog op de uitdagingen van dit land op sociaaleconomisch en financieel terrein wil
de SER dan ook streven naar de volgende specifieke doelstellingen:
-

Gezonde overheidsfinanciën;

-

Houdbaar stelsel van sociale en oudedagsvoorziening;

-

Goed functionerende arbeidsmarkt;

-

Toekomstgericht arbeidsstelsel;

-

Betaalbare en toegankelijke zorg.

Ombudsman
Missie
Het instituut van de Ombudsman heeft als voornaamste doel de verhoging en
instandhouding van een goede democratische bestuursvoering (good governance) hier te
lande. Bestuurshandelingen worden in het verlengde van het vorenstaande door de
Ombudsman ambtshalve dan wel naar aanleiding van een ingediend verzoekschrift
getoetst op grond van de organieke Landsverordening ombudsman.
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Functie
 02 Algemeen Beheer
Staatsorganen

Organisatie-eenheden
 Ombudsman

Doel organisatie-eenheid
 Het instituut van de
Ombudsman heeft als
voornaamste doel de
verhoging en
instandhouding van een
goede democratische
bestuursvoering (good
governance) hier te lande.
Bestuurshandelingen
worden in het verlengde
van het vorenstaande door
de Ombudsman
ambtshalve dan wel naar
aanleiding van een
ingediend verzoekschrift
getoetst op grond van de
organieke
Landsverordening
ombudsman

Hiervoor zijn de volgende middelen gereserveerd per functie:
Gewone dienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal
Kapitaaldienst

2016
1.700.200
20.000

2017
1.696.500
20.000

2018
1.702.300
20.000

2019
1.703.100
20.000

1.720.200

1.716.500

1.722.300

1.723.100

2016

2017

2018

2019

Apparaatskosten
Programmakosten

52.000
-

52.000
-

52.000
-

52.000
-

Totaal

52.000

52.000

52.000

52.000

Algemene doelstelling
De Ombudsman heeft voor 2016 als algemene doelstelling de verdere professionalisering
en ontwikkeling van het instituut van de Ombudsman.
Welke operationele
doelstellingen zijn bereikt?

Welke instrumenten zijn
ingezet?

Wat heeft dat gekost NAf.

Operationele doelstellingen

Instrumenten

Programmakosten: (totaal)
Apparaatskosten: (totaal)
Inkomsten: (totaal)
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1. Informatieverstrekking aan
stakeholders en
belangstellenden
5. Toegankelijkheid van
geschikte literatuur
6. Deskundigheid personeel
op peil houden
7. Advies inwinnen (waar
nodig) van externe
deskundigen
8. Digitalisering en
modernisering van het
archief, de administratie
en de werkprocessen
binnen de organisatie

Het geven van voorlichting en
trainingen

Het optimaliseren van de
bibliotheek 
Het volgen van cursussen en
trainingen zowel lokaal als in
het buitenland

108.000
12.000
50.000
20.000

Het inschakelen van externe
deskundigen op het gebied
van bijvoorbeeld ICT

72.000

Algemene doelstelling: Verdere professionalisering en ontwikkeling van het
instituut van de Ombudsman
De Ombudsman heeft als hoofdtaak het op onafhankelijke, onpartijdige en objectieve
wijze

bewaken

van

de

behoorlijkheid

van

het

overheidsoptreden.

Onder

overheidsoptreden wordt verstaan zowel het optreden van de politieke gezagdrager als
het optreden van de onder zijn verantwoordelijkheid ressorterende overheidswerknemers.
De Ombudsman verricht zijn taak, kort samengevat, door het onderzoeken van klachten
van rechtzoekenden aan de hand van de eigen ontwikkelde behoorlijkheidsnormen en
aan de hand van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. De op grond van de
algemene beginselen van behoorlijk bestuur ontwikkelde jurisprudentie, zowel lokaal als
in Nederland, wordt hierbij dan ook nauwgezet in de gaten gehouden en waar mogelijk
gevolgd. De Ombudsman kan bij het constateren van één of meerdere schendingen van
concreet getoetste behoorlijkheidsnormen, het desbetreffende bestuursorgaan dan wel de
desbetreffende

bestuursorganen

aanbevelingen

doen

ter

verbetering

van

het

overheidsoptreden.
Het verwezenlijken van de taak van het instituut van de Ombudsman vergt een
dynamische organisatie met het vermogen om tijdig en adequaat te reageren op
gepresenteerde uitdagingen. De Ombudsman had zich voor het verslagjaar dan ook
voorgenomen om het instituut verder te professionaliseren en te ontwikkelen en heeft in
het verlengde hiervan in beginsel vier (4) operationele doelstellingen nagestreefd.
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Het verstrekken van informatie aan stakeholders en belangstellenden is van belang om
een reële invulling te kunnen geven aan de hoofdtaak van de Ombudsman. Immers, de
doelgroep die de Ombudsman wil bereiken moet minstens op hoofdlijnen weten wat het
instituut van de Ombudsman voor hen kan betekenen willen zij de beslissing kunnen
maken om de Ombudsman te benaderen. Uiteraard doet het vorenstaande niet af aan
het feit dat de Ombudsman alle (rechts)personen die haar benaderen, met de nodige zorg
en zorgvuldigheid moet verwijzen naar de juiste instanties indien zij bij de Ombudsman
niet aan het juiste adres zijn.
De Ombudsman wil aan diverse groepen voorlichting geven in het verslagjaar en zal
hierbij onder anderen middelbare scholieren, gevestigde “serviceclubs”, ambtenaren en
vele

andere

personen

benaderen.

De

voorlichtingssessies

zullen

waar

mogelijk

voornamelijk in de voorlichtingszaal van het Bureau van de Ombudsman plaatsvinden
maar ook bij de geadresseerden zelf. De Ombudsman zal verder informatie blijven geven
via de lokale media en zoals gebruikelijk via haar maandblad en via diverse
persberichten.
Zoals reeds aangegeven is het voor de Ombudsman van belang om het kennisniveau
binnen het instituut op peil te houden. Om dit te bereiken zal geïnvesteerd moeten
worden in het optimaliseren van de beschikbare literatuur binnen de organisatie. De
Ombudsman zal derhalve verschillende handboeken aanschaffen die van belang zijn bij
de juridische toetsing van vraagstukken. Het is de bedoeling om dit traject voort te zetten
in de komende jaren ten einde een volwaardige bibliotheek te kunnen behouden en
verder op te bouwen. Voor de volledigheid merkt de Ombudsman op dat het vanwege de
aard van haar werkzaamheden noodzakelijk is om ook boeken en tijdschriften aan te
schaffen op het gebied van onder meer mediatie en sociaaljuridische vaardigheden.
Het is een “conditio sine qua non” voor het functioneren van de Ombudsman dat zij kan
rekenen op deskundige ondersteuning van haar Bureau. Niet alleen voor de eigen
organisatie is dit van belang maar uiteraard ook voor de rechtzoekenden die de
Ombudsman benaderen. Naast het in behandeling nemen van klachten adviseert de
Ombudsman rechtzoekenden immers dagelijks over uiteenlopende zaken hoewel het
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accent voornamelijk op juridisch en sociaaljuridisch vlak ligt. Ter waarborging van de
kwaliteit van deze adviezen, maar ook de kwaliteit van uitgebrachte rapporten, is het
noodzakelijk dat het personeel de nodige trainingen en cursussen volgt.
De Ombudsman en haar medewerkers volgen regelmatig trainingen, cursussen en
conferenties. Diverse van deze trainingen en conferenties vinden plaats in het buitenland
mede vanwege het geringe lokale aanbod van voor het instituut van de Ombudsman
passende kwalitatief geschikte cursussen en trainingen.
Voor het op gedegen wijze kunnen uitoefenen van haar taken heeft de Ombudsman
naast de deskundigheid van haar medewerkers, zal de Ombudsman specifieke externe
deskundigheid moeten inhuren op onder andere het gebied van informatie en
communicatie technologie en het gebied van Human Resources.
Het inwinnen van extern advies heeft als voordeel dat verzoekschriften op een kwalitatief
verantwoordelijke en volledige wijze kunnen worden afgehandeld. Het verhogen van de
kwaliteit van de producten waar de Ombudsman eindverantwoordelijk voor is, draagt
zonder meer bij aan de professionalisering van het instituut.
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Functie 11 Rechtswezen – Beleidsveld: Gemeenschappelijke Hof van Justitie
Gewone dienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal
Kapitaaldienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal

2016
1.035.300
13.759.000
14.794.300
2016
-

2017
1.007.000
13.759.000
14.766.000
2017
-

2018
994.200
13.759.000
14.753.200
2018
-

2019
999.300
13.759.000
14.758.300
2019
-

Het Gemeenschappelijke Hof van Justitie is een zelfstandig orgaan dat diensten verleent
aan de landen Aruba, Curaçao, Sint Maarten en aan de BES-eilanden.
Functie 11 Rechtswezen – Beleidsveld: Raad voor de Rechtshandhaving
Gewone dienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal
Kapitaaldienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal

2016
776.100
776.100
2016
-

2017
776.100
776.100
2017
-

2018
776.100
776.100
2018
-

2019
776.100
776.100
2019
-

De Raad voor de Rechtshandhaving is een zelfstandig orgaan dat diensten verleent aan
de landen Aruba, Curaçao, Sint Maarten en aan de BES-eilanden.
Functie 14 Defensie
Gewone dienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal
Kapitaaldienst

2016

2017

2018

2019

8.867.100

8.872.500

8.941.500

8.941.500

8.867.100

8.872.500

8.941.500

8.941.500

2016

Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal

-

2017
-

2018
-

2019
-

De lasten in deze functie betreffen personeelslasten. Deze lasten worden teruggevorderd
van de Staat der Nederlanden.
Algemene Beschouwing -81

Ministerie van Algemene Zaken
Visie
In het jaar 2025 is Curaçao een land dat berust op goed bestuur met hoge leef kwaliteit,
duurzaam sociaaleconomische ontwikkeling en onderwijs dat een ieder motiveert om het
beste uit zichzelf te halen.
Missie
Het ministerie van Algemene Zaken draagt zorg voor de kwaliteit van de rechtstaat,
optimale

interne

en

externe

communicatie,

duurzame

koninkrijksrelaties

en

buitenlandse betrekkingen, versterking van de nationale identiteit en waarborging van de
nationale veiligheid.
11 Ministerie van Algemene Zaken
Functie
 01 Bestuursorganen

Organisatie-eenheden
 00 Minister van Algemene
Zaken





00 Kabinet Minister AZ



01 Secretariaat Raad van
Ministers



Ondersteunt de Raad van
Ministers bij het
voorbereiden en
organiseren van de
raadsvergaderingen
evenals het voorbereiden
en registreren van de
raadsbesluiten



02 Beleidscoördinatie



Coördineren van
vertaalslag regeerakkoord
naar regeerprogramma en
samenhangende
uitvoering van het
regeerprogramma



03 Veiligheidsdienst
Curaçao



Waarborgen nationale
veiligheid



04 Kabinet
Gevolmachtigde Minister



Adviseren en
ondersteunen van de
Gevolmachtigde Minister

03 Algemeen Beheer
Algemene Zaken
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Doel organisatie-eenheid
 Politiek
eindverantwoordelijke
voor realisatie van de
doelstellingen van het
ministerie
 Biedt ondersteuning en
voorziet de minister van
advies





05 Secretaris-Generaal



Verantwoordelijk voor de
bedrijfsvoering en
coördinatie beleid van het
gehele ministerie



06 Ministeriele Staf



Verantwoordelijk voor de
operationele
ondersteuning van het
ministerie



08 Beleidsorganisatie AZ
(Directie Buitenlandse
Betrekkingen)



Versterken van
internationale relaties
van Curaçao en
vertegenwoordigen van
Curaçao, regionaal en
internationaal



11 Directie communicatie
en Voorlichting



Het verzorgen van een
optimale uitwisseling van
informatie binnen de
overheid en naar buiten
toe



12 Wetgeving en
Juridische Zaken



Levert bijdrage aan de
bevordering van de
kwaliteit van de
rechtstaat



13 Constitutionele Zaken
en Koninkrijksrelaties



Zorgdragen voor de
beleidscyclus betreffende
belangenbehartiging van
het land Curaçao binnen
het Koninkrijk en zorg
dragen voor
Constitutionele Zaken
(regelgeving, statuut,
staatsregeling en
organieke wetten)



14 Directie Risicobeheer
en Rampenbeleid



Garanderen en
waarborgen van de
randvoorwaarden voor
een effectieve en efficiënte
bescherming en
veiligstelling van levens,
goederen, leefomgeving
en maatschappelijke
continuïteit van Curaçao

07 Overig Algemeen
Beheer
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Hiervoor zijn de volgende middelen gereserveerd per functie:
Gewone dienst

2016

2017

2018

2019

01 Bestuursorganen
03 Algemeen Beheer Algemene Zaken

915.300
25.803.900

915.400
25.721.800

917.600
25.811.200

917.600
25.828.400

07 Overig Algemeen Beheer

26.904.500

26.793.400

27.193.700

27.221.500

53.623.700

53.430.600

53.922.500

53.967.500

2016

2017

2018

2019

Totaal:
Kapitaaldienst
01 Bestuursorganen
03 Algemeen Beheer Algemene Zaken
07 Overig Algemeen Beheer
Totaal

3.040.000

40.000

40.000

40.000

75.000

75.000

75.000

75.000

3.115.000

115.000

115.000

115.000

Bovenstaande kosten worden onderstaand per functie verdeeld in apparaats- en
programmakosten.
Functie 01 Bestuursorganen
Gewone dienst
Apparaatskosten
Programmakosten

2016
665.300
250.000

2017
665.400
250.000

2018
667.600
250.000

2019
667.600
250.000

Totaal

915.300

915.400

917.600

917.600

Kapitaaldienst

2016

2017

2018

2019

Apparaatskosten
Programmakosten

-

-

-

-

Totaal

-

-

-

-

Functie 03 Algemeen Beheer Algemene Zaken
Gewone dienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal

2016
22.433.200
3.370.700

2017
22.351.100
3.370.700

2018
22.440.500
3.370.700

2019
22.457.700
3.370.700

25.803.900

25.721.800

25.811.200

25.828.400

2016

2017

2018

2019

Kapitaaldienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal

Functie 07 Overige Algemene Zaken
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40.000
3.000.000

40.000
-

40.000
-

40.000
-

3.040.000

40.000

40.000

40.000

Gewone dienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal
Kapitaaldienst

2016

2017

2018

2019

17.486.700
9.417.800

17.375.600
9.417.800

17.775.900
9.417.800

17.803.700
9.417.800

26.904.500

26.793.400

27.193.700

27.221.500

2016

2017

2018

2019

Apparaatskosten
Programmakosten

75.000
-

75.000
-

75.000
-

75.000
-

Totaal

75.000

75.000

75.000

75.000

Algemene doelstelling
Het ministerie van Algemene Zaken heeft een aantal algemene doelstellingen, namelijk:
1. Het bewerkstelligen van duurzaam economisch herstel en investeringen voor Curaçao
middels economische diplomatie, het onderhouden van interregionale en regionale
betrekkingen al dan niet door tussenkomst van internationale organisaties, al dan niet
gebruikmakende van verdragen, daarop inspelend met het visumbeleid;
2. Het ontwikkelen van interactieve communicatie intern binnen de overheid en extern
met de gemeenschap en het uitvoeren van projecten ter stimulering van
natievorming;
3. Het realiseren van goede regelgeving conform rechtstatelijke kwaliteitscriteria en
hoogwaardige juridische adviezen te leveren.

Algemene Beschouwing -85

1. Bewerkstelligen van duurzaam economisch herstel & investeringen voor
Curaçao
Welke operationele
doelstellingen dienen
bereikt te worden?

Welke instrumenten dienen
ingezet te worden?

Wat gaat dat kosten NAf.

Operationele
doelstellingen

Instrumenten

Programmakosten:
(1.001.000)
Apparaatskosten: (52.000)

1.1.1 Instrument
 economische analyses 
 Overleg MEOBES/posten/BZ-
 Dienstreizen
 Expertmeeting
 Private overleg
sector/public


1.1.1


1.2.1.Instrument:
Uitvoering OCTA afspraken

1.2.1 Dienstreizen en
vergaderingen: NAf 35.000

1.2.2 Instrument:
Beleidsmedewerkers DBB
Adviseur/consultant


1.2.2: Circa 40 uur twee
medewerkers ad NAf
16.000. Consultancy fees:
NAf 10.000

1.3.1 Instrument:
 diplomatieke contacten
 lobby werkzaamheden
 deelname aan
conferenties en andere
bijeenkomsten

1.3.1. Kosten Instrument:

1.4.1 Instrument:

1.4.1. Uitzending

Economische Diplomatie
1.1 Beleidsontwikkeling en
uitvoeren van
economische
diplomatie

EU Desk/OCTA/ EOF
1.2
 Uitvoering en follow
up
 Organisatie
bilaterale
betrekkingen
Bilaterale Betrekkingen/
Internationale
Organisaties
1.3 Versterken van relaties
en aangaan van
(geassocieerd)
lidmaatschap bij
internationale
organisaties
Uitzending Ambtenaren
1.4. Voorbereiding
ambtenaren deelname
diplomaten opleiding
BZ, werving en selectie




Opleidingen
uitzending naar post
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Analyses circa 40
uren ad NAf 8.000
(lonen)
Overleggen en
meetings circa 60
uur ad NAf 12.000
Dienstreizen circa
NAf 60.000

Binnen bestaande
formatie NAf 16.000
Reiskosten: NAf
20.000

Opleidingen
voortraject, NAf
15.000
Opleiding diplomatie
BZ NAf 30.000 p/p
Uitzending: NAf
800.000

Professionalisering van de
DBB medewerkers
1.5
 Versterking van de
disciplines
Verdragen en
Juridische
aangelegenheden;
Consulaire en Visum
aangelegenheden
Protocollaire
aangelegenheden
 Implementatie van
de reorganisatie
interne
dienstverlening:
integratie en
digitalisering archief,
secretariaat, balie

1.5.1 instrument
 Werving en selectie van
personeel
 Opleidingen
 Werkprocessen en
procedures

1.5.1 Kosten instrument
Consultancy fees: NAf 6.000
Trainingen: NAf 15.000
Inrichting: NAf 10.000

Algemene doelstelling
De bewerkstelliging van duurzaam economisch herstel en investeringen voor Curaçao
middels onder meer economische diplomatie.
Samenhang met het beleid
Het bevorderen van de economische groei van Curaçao door middel van het versterken
van de internationale relaties is een prioriteit in het Regeerprogramma 2013-2016.
Operationele doelstellingen
 Economische

Diplomatie:

Beleidsontwikkeling

en

uitvoeren

van

economische

diplomatie beleid.
Om efficiënter en effectiever economische diplomatie te bedrijven wordt het in 2015
afgeronde plan van economische diplomatie op grond van efficiënt gebruik van
aanwezige middelen (geld en mensen) en ingespeeld wordt op de opkomende markten en
kernsectoren van de Curaçaose economie, uitgevoerd (september 2015-september 2016
(1 jaar) waarna deze geëvalueerd wordt en waar nodig aangepast (1 maand).


EU Desk/ OCTA/ EOF: verder inwerken van de EU desk en het opstellen van het
beleidsplan. Ten behoeve van beleidsontwikkeling en verdere vorming en invulling
van de EU-desk en relatiebeheer van de tijdens het OCTA-Voorzitterschap
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opgebouwde contacten met de overige LGO coördineren onder meer door het
bezoeken van de OCTA-bijeenkomsten.
 Versterken van relaties en aangaan van (geassocieerd) lidmaatschap bij
internationale organisaties
De relaties met internationale organisaties worden geëvalueerd en waar wenselijk
geïntensiveerd, onder meer door middel van het aangaan van (geassocieerd)
lidmaatschap, zoals onder meer met Caricom.
 Uitzending Ambtenaren: Werving en selectie, deelname van ambtenaren aan
diplomaten opleiding, zodat zij kunnen worden geplaatst of tijdelijk uitgezonden of
kunnen gaan doen aan “roving” als vertegenwoordiger van Curaçao op Koninkrijk
ambassades. Het streven is in 2016 tot een totaal van 2 plaatsingen te komen, dat
betekent een uitbreiding van 1 ten opzichte van 2015.
 Professionalisering DBB medewerkers: Er zal verder geïnvesteerd worden in het
professionaliseren alsmede versterken van de diverse beleidsterreinen die thans een
upgrading

nodig

hebben.

De

relevante

beleidsterreinen

zijn:

verdragen

en

mensenrechten, protocol, consulaire zaken en visum verlening.
Motivering
Het bereiken van dit doel draagt bij aan de wens van het land voor het aangaan en
onderhouden van meer directe bilaterale contacten met landen in de regio en de rest van
de wereld waaruit onderling voordeel kan worden verkregen.
Instrumenten:
Economische Diplomatie:


Analyse van economie van Curaçao en strategie verder uitwerken in overleg met
ministerie Economische Ontwikkeling (MEO);



Overleg met MEO-BES /posten/BZ/Regionale ambassadeursconferentie;



Expertmeetings;



Private sector/public contacten;
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Professionaliseren van DBB en betrekken van alle relevante beleidsvelden van DBB
bij dit onderwerp.

EU Desk


Vertegenwoordiging in Brussel;



Overleg;



Diplomatieke contacten.

Kosten
Wat mag het kosten?
Dienstreizen: Voor dienstreizen in het kader van de diverse operationele doelstellingen is
een total bedrag begroot van NAf 215.000,00.
Experts/consultants: voor het inschakelen van experts of consultants voor de EU desk
en Economische diplomatie zijn advieskosten begroot voor een bedrag van NAf 300.000.
Opleiding: voor de opleiding van diplomaten worden kosten begroot voor deelname aan
de opleiding en voor verblijf van NAf 30.000 per persoon.
Voor de plaatsing van in totaal twee (2) vertegenwoordigers bij Koninkrijksambassades
zijn kosten begroot van NAf 800.000.
Meetbare gegevens
 Met de nadruk op de focuslanden het aanbrengen van verdieping van de relaties met
het buitenland en deze meetbaar maken;
 Het plaatsen van een tweede vertegenwoordiger op een buitenlandse post.
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2. Het ontwikkelen van interactieve communicatie intern binnen de overheid en
extern met de gemeenschap, en het uitvoeren van projecten ter stimulering van
Natievorming (Communicatie en Voorlichting)
Welke operationele
doelstellingen dienen
bereikt te worden?

Welke instrumenten dienen
ingezet te worden?

Wat gaat dat kosten NAf.

Operationele
doelstellingen

Instrumenten

Programmakosten:
(306.000)
Apparaatskosten: (50.000)

2.1 Sociale Media inzetten
als Communicatieen participatieinstrument

2.1.1 Implementatie sociale
media

10.000

2.1.2 Promotie sociale media

20.000

2.2 Educatie van de
gemeenschap en
creëren van een
kritisch en goed
geïnformeerd publiek

2.2.1 Thema- bijeenkomsten en
presentaties rondom
vastgestelde nationale
gedenkdagen

2.3 Actief intern en
extern consequent,
consistent en
herkenbaar
communiceren

100.000

2.2.2 Advertenties in lokale
kranten, tv en radio, en
radio en tv-programma’s

20.000

2.2.3 Beheer inhoud digitale en
audiovisuele
overheidsmedia:
• De website (incl soc.
media)
• Nieuwsbrieven
• Kanaal 84
.
2.3.1 Creëren en formaliseren
van integrale
werkstructuren

55.000

2.3.2 Toepassen evalueren en
ontwikkelen van
werkafspraken tools en
technieken

61.000

2.3.3 Trainingen

50.000
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40.000

Algemene doelstelling
De algemene doelstelling van de directie Communicatie en Voorlichting is om kaders en
instrumenten te introduceren, te formaliseren, toe te passen en te evalueren, zodat de
ministeries blijven voldoen aan het recht van de burger op communicatie met en
informatie van de overheid.3 Zodoende ondersteunt de directie Communicatie en
Voorlichting het streven van de regering (zie Regeerprogramma 2013 - 2016) om:
•

een kritisch en goed geïnformeerd publiek te creëren (Nation Building) en

•

het vertrouwen te vergroten in de integriteit en de kwaliteit van Bestuur en Staat
(goed bestuur).

Aangezien de directie Communicatie en Voorlichting een ministerie overstijgende rol
heeft, is de bijdrage en de medewerking van de overige ministeries onontbeerlijk om de
gestelde doelstelling te halen. Mede daarom is het nodig om praktische en effectieve
interne

communicatiestructuren

en

instrumenten

te

bedenken,

die

continuïteit

garanderen (continuïteit -> betrouwbaarheid -> vertrouwen). Het formaliseren van deze
interne communicatiestructuren en instrumenten en het jaarlijks evalueren hiervan is
een manier om de continuïteit en de stabiliteit te waarborgen.
Samenhang met het beleid
Bovengenoemde algemene doelstellingen hangen direct samen met twee (2) van de vijf (5)
strategische doelstellingen van het Regeerprogramma 2013-2016 namelijk:
•

Nation Building;

•

Het bevorderen van goed bestuur.

Toelichting samenhang met Nation Building
Versterking van de nationale identiteit en het patriottisme zijn speerpunten van de
regering in het kader van Nation Building. In 2013 heeft de regering in een Taskforce
Nation Building in het leven geroepen. Deze Taskforce heeft in februari 2015 het

3

Het recht op communicatie is bedoeld als politiek bestuurlijk uitgangspunt voor de overheidscommunicatie, niet als
een formeel in de wet te verankeren recht. Het recht op informatie ligt vast in artikel 8 van de Landsverordening
Openbaarheid van Bestuur: ‘Het bestuursorgaan verschaft uit eigen beweging informatie over het beleid, de
voorbereiding en de uitvoering daaronder begrepen.’
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‘Integrale Actieplan Nation Building’ gepresenteerd.4

Om een goed, democratisch

bestuur te hebben, is het onderhouden en handhaven van een kritisch en goed
geïnformeerd publiek onontbeerlijk. Ook het Regeerprogramma 2013 - 2016 (Hoop en
Vertrouwen) ondersteunt dit uitgangspunt, waarin wordt vermeld dat de regering een
kritisch en goed geïnformeerd publiek wil creëren en de participatie van de burgers in
het democratische proces wil bevorderen door onder meer:
•

De Sociale Media in te zetten als communicatie-instrument (2.1);

•

Educatie van de gemeenschap (2.2).

De ministers hebben in deze een actieve rol. Zij moeten ervoor zorgen dat hun
ministeries actief informatie leveren ten behoeve van interne en externe communicatie.
Tevens is het wenselijk dat zij waarborgen dat hun ministeries qua communicatieinrichting en training meewerken aan de vastgelegde kaders om intern en extern
consequent, consistent en herkenbaar te communiceren.
Toelichting samenhang met bevorderen van goed bestuur
Goed bestuur heeft te maken met het vertrouwen in de integriteit en de kwaliteit van het
bestuur. De kernwaarden van goed bestuur5 die ook in het Regeerprogramma
2013 - 2016 (Hoop en Vertrouwen) tot uitdrukking komen, geven aan hoe ministeries en
de regering willen functioneren. Toepassing van kernwaarden dient consequent en
consistent op alle niveaus zichtbaar te geschieden. Hierover actief intern en extern
consequent, consistent en herkenbaar communiceren, draagt bij aan het bevorderen van
goed bestuur en het realiseren van Hoop en Vertrouwen (2.3).
Vanuit de overstijgende rol van de directie Communicatie en Voorlichting wordt gewerkt
aan concrete beleids-, procedurele- en beheersvoorstellen die zijn gericht op het borgen
van de structuur, de continuïteit en de betrouwbaarheid van de interne en externe
communicatie.
Operationele

doelstellingen

(het

bevorderen

van

de

participatie

in

democratische proces)
4

Plan di Akshon Integral Nationbuilding Kòrsou, febrüari 2015, Pacheco Romer, e.a.

De kernwaarden voor goed bestuur zijn): transparantie, verantwoordelijkheid, kwaliteit, inclusiviteit, integriteit,
betrouwbaarheid, duurzaamheid en samenwerking (het businessplan van 2010).
5
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het

Om bij te dragen aan Nation Building, heeft de directie Communicatie en Voorlichting de
volgende twee (2) operationele doelstellingen uit het regeerprogramma voor ogen om de
participatie van burgers in het democratische proces te bevorderen:
•

Het inzetten van de sociale media als het communicatie- en participatie- instrument
(2.1);

•

De educatie van de gemeenschap voor het creëren van een goed geïnformeerd
publiek (2.2).

Om bij te dragen aan het bevorderen van goed bestuur, zal de directie Communicatie
en Voorlichting bijdragen aan het versterken van interministeriële samenwerking door
actief intern en extern consequent, consistent en herkenbaar te communiceren (2.3).
2.1 De sociale media inzetten als communicatie- en participatie- instrument
De regering wil directe, open en transparante communicatie tussen de overheid en de
burger. Hiervoor wil de regering naast de reguliere media, ook online portalen en de
sociale media als interactieve communicatiemiddelen inzetten. In het Begrotingsjaar
2016, zal de directie Communicatie en Voorlichting het in 2015 geintroduceerde web- en
sociale mediabeleid verder implementeren en het toepassen van de sociale media als een
communicatie- en participatie-instrument promoten.

2.1.1 Implementatieplan sociale media
Verschillende ministeries vragen duidelijke richtlijnen bij het gebruik van de sociale
media. In 2015 is er een beleid voorgesteld voor het gebruik van de sociale media door de
regering en haar bestuurlijk apparaat. Voor de burger is het niet herkenbaar welke
sociale media officieel zijn en welke niet. Het structureel beheer van deze media is
wenselijk voor het streven om professioneel, betrouwbaar te zijn als officiële instantie.
2016 wordt het jaar om te implementeren en te handhaven. Om dit te doen maakt de
directie Communicatie en Voorlichting een implementatieplan. Dit zal geschieden door de
beleidsmedewerkers in dienst van deze ministeries. Naar schatting zal dit 1 à 2 maanden
in beslag nemen. De kosten hiervoor worden volledig gedekt door de beschikbare
apparaatskosten bestemd voor salarissen, lonen en bezoldiging.
Totaalbedrag: NAf 10.000.
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2.1.2 Promotiecampagne sociale media
Via reguliere kanalen6 en free publicity7 wordt gecommuniceerd dat de overheid gebruik
maakt van de sociale media om zo bij te dragen aan de openbare menings- of
beleidsvorming.
De kosten hiervoor worden gedekt door de beschikbare middelen, die gereserveerd zijn
voor publieke voorlichting.
Totaalbedrag: NAf 20.000.
2.2 Educatie gemeenschap en creatie geïnformeerd publiek
De regering wil bijdragen aan Nation Building door ervoor te zorgen dat het publiek goed
geïnformeerd

is,

zich

betrokken

voelt

en

participeert

in

de

maatschappelijke

ontwikkelingen. De directie Communicatie en Voorlichting ondersteunt dit voornemen in
2016 door:
•

in kaart te brengen op welke momenten in het jaar de regering de activiteiten en
projecten rondom Nation Building kan concentreren (2.2.1);

•

ervoor te zorgen dat deze momenten gepaard gaan met voldoende publiciteit (2.2.2);

•

ervoor te zorgen dat het publiek direct geïnformeerd kan worden, middels
overheidsmedia die effectief functioneren en up-to-date zijn (2.3.3).

2.2.1 Activiteiten en overige projecten rondom vastgestelde feest en gedenkdagen
Themabijeenkomsten waar het bestuur direct in contact komt met burgers is een
krachtig instrument om participatie, betrokkenheid en het gevoel van saamhorigheid te
creëren, handhaven en te stimuleren. Dit soort activiteiten zal op basis van een jaarlijks
gemaakte keuze van de regering aangaande de bijeenkomsten waar de regering aandacht
aan wil besteden in het kader van Nation Building gebeuren. De keuze gebeurt aan de
hand van door de Raad van Ministers vastgesteld nationale feest- en gedenkdagen. In
plaats

van

een

thema

of

informatiebijeenkomst

kunnen

er

ook

andere

communicatieactiviteiten en relevante projecten plaatsvinden.
6

reguliere kanalen zijn: advertenties in lokale kranten, TV en radio en in de digitale en audiovisuele overheidsmedia
(website, elektronische nieuwsbrieven en kanaal 84).
7

onder free publicity vallen de persberichten die de verschillende communicatie afdelingen naar de media sturen ter
publicatie.
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De directie Communicatie en Voorlichting heeft in 2015 een voorstel gemaakt voor
officieel uit te roepen nationale herdenkingsdagen en evenementen tussen 2015 en 2018,
met de te ondernemen communicatieve- activiteiten en het bijpassende kostenoverzicht.
Het is de bedoeling dat deze activiteiten en projecten jaarlijks worden uitgevoerd en één
keer per jaar geëvalueerd.
De kosten voor het uitvoeren van de activiteiten en overige projecten rondom de
vastgestelde feest- en gedenkdagen bedragen NAf 100.000 per jaar (programmakosten:
representatie en voorlichting).
2.2.2 Advertenties in lokale kranten, tv en radio
Rondom de jaarlijks geplande feest- en herdenkingsdagen kan – afhankelijk van de
geplande activiteiten en overige projecten, zowel voorlichting worden gegeven, als
advertenties worden geplaatst in de lokale media.
Geraamde kosten voor advertenties rondom herdenkingen en feestdagen bedragen NAf
20.000 (Publieke Voorlichting).
2.2.3 Beheer digitale en audiovisuele (overheids)media
Het inzetten van de overheidswebsite in combinatie met Facebook, Twitter en digitale
nieuwsbrieven en TDS kanaal 84, leveren in korte tijd veel aandacht op in de vorm van
bezoekers, aanmeldingen, ‘likes’, ‘followers’ en meer participatie, als deze degelijk opgezet
zijn en beheerd worden.
Voor de gewenste ondersteuning hierbij inzake het beheer wordt NAf 52.000 begroot voor
het inhuren van personeel. Daarnaast is NAf 3.000 begroot voor het inzetten van
stagiaires.
Kosten voor het inhuren van personeel en inschakelen van stagiaires bedragen
NAf 55.000.
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2.2 Actief, intern en extern, consequent, consistent en herkenbaar informeren
en communiceren
Door ervoor te zorgen dat de regering en het bestuurlijk apparaat zowel intern als extern
consequent, consistent en herkenbaar communiceren, draagt het ministerie bij aan het
bevorderen van goed bestuur.
Directie Communicatie en Voorlichting heeft hierin een ministerie overstijgende rol.
Hierdoor is voor deze directie de medewerking van de overige ministeries onontbeerlijk.
In de praktijk houdt dit in: het samenwerken met voornamelijk de accountmanagers
belast met de communicatie van de verschillende ministeries. Het formaliseren van deze
werkstructuren is een manier om continuïteit, stabiliteit te waarborgen (2.3.1). Het
toepassen, het periodiek evalueren en het verder ontwikkelen van deze werkafspraken en
de gebruikte tools en technieken zorgen ervoor dat de geformaliseerde werkstructuren
ook nageleefd worden (2.3.2). Samen met de noodzakelijke trainingen (2.3.3) leiden deze
drie speerpunten tot het actief, intern en extern, consequent, consistent en het
herkenbaar informeren en communiceren door het bestuurlijk apparaat en de regering.
2.3.1 Integrale werkstructuren creëren en formaliseren
Momenteel

bestaan

interdepartementale

er

zowel

formele

werkstructuren

als

(integrale

informele

interministeriële

werkstructuren).8

en

Integrale

werkstructuren ten behoeve van de interne en externe communicatie die in 2016 verder
ontwikkeld en geformaliseerd moeten worden zijn:
•

de kadernota interne communicatie en de hieruit voortvloeiende afspraken waaronder
het redactiestatuut interne communicatie en beheersorganisatie digitale telefoongids;

•

de procedures rondom externe communicatie van wekelijkse regeringsbeslissingen;

•

de richtlijnen voor het eenduidig en herkenbaar communiceren vanuit de overheid
(huisstijl);

•

de richtlijnen voor de plaatsing van advertenties in kranten.

Waar nodig wordt er als er nog geen werkstructuur bestaat projectmatig nieuwe
werkstructuren gecreëerd en geïmplementeerd. De capaciteit om deze werkzaamheden te
verrichten zal volledig afkomstig zijn van de directie Communicatie en Voorlichting
8

Onder werkstructuren wordt hier verstaan richtlijnen, procedures en werkafspraken waaraan de continuïteit en de
kwaliteit van de geleverde prestaties getoetst kunnen worden.
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De kosten worden volledig gedekt door de beschikbare apparaatskosten bestemd voor
salarissen, lonen en bezoldiging.
Totaalkosten: NAf 40.000.
2.3.2 Toepassen, evalueren, ontwikkelen structuren, tools en technieken
Het toepassen, het periodiek evalueren en het verder ontwikkelen van de werkafspraken
zorgt ervoor dat de geformaliseerde werkstructuren ook nageleefd worden. Twee maal per
jaar wordt het gebruik/toepassen van de gebruikte werkafspraken geëvalueerd om na te
gaan of deze aangepast moet worden. Hetzelfde geld voor het gebruik van de beschikbare
tools en technieken.
De beschikbare tools en technieken zijn:
•

digitale nieuwsflitsen;

•

digitale interne telefoongids;

•

website en sociale media;

•

TDS kanaal 84;

•

traditionele media.

Het toepassen van de beschikbare tools en technieken gaat in 2016 ondersteund worden
door het inhuren van personeel en stagiaires. De kosten ten bedrage van NAf 52.000
komen ten laste van de begrotingspost van de directie Communicatie en Voorlichting die
hiervoor bestemd is. Deze begrotingspost wordt dus gebruikt voor zowel het beheer van
de digitale en de audiovisuele overheidsmedia (zie ook 2.2.3) als het toepassen van de
overige beschikbare tools.
Naast het inhuren van personeel zal ook NAf 2.000 besteedt worden aan het inzetten van
stagiaires voor het uitvoeren en verwerken van de evaluaties9.

9

Regelmatig wordt het gebruik van de tools, indien mogelijk digitaal gemonitoord en tweemaal per jaar zullen er
enquêtes uitgevoerd worden over het gebruik en de waardering van de communicatie en de gebruikte middelen.
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Voor het verder ontwikkelen van tools en technieken is NAf 6.000 afkomstig van de
begrotingspost van de directie Communicatie en Voorlichting bedoeld voor representatie
en voorlichting.
Totale kosten NAf 60.000.
2.3.3 Trainingen
Om actief consequent en consistent te kunnen blijven voldoen aan het recht van de
burgers op communicatie met en informatie van de overheid is het onontbeerlijk dat het
personeel:
•

kennis heeft van de werkafspraken;

•

vaardig is in de omgang met de gebruikte tools en technieken;

•

in staat is om de geleerde ervaringslessen om te zetten in formele werkafspraken;

•

vaardig is om de beschikbare middelen projectmatig en efficiënt in te zetten.

Steeds up-to-date houden van de nodige kennis en vaardigheid is noodzakelijk in de snel
ontwikkelende communicatie- en informatiewereld.
De directie Communicatie en Voorlichting heeft geïnventariseerd welke trainingen en/of
opleidingen nodig zijn en voor 2016 is onderstaande prioriteitenlijst gemaakt.
Training/Cursus

Doelgroep

Begroting in NAf

Projectmanagement

Beleidsmedewerkers

15.000

Beleidsnota’s en -

Beleidsmedewerkers

6.000

Account managers

8.000

plannen maken
Sociale Media

Beleidsmedewerkers
Communicatiemedewerker
vergunningenloket
Communicatie:

Beleidsmedewerkers

werkafspraken

Account managers

en technische tools

Communicatiemedewerker

(nieuwsbrief,

vergunningenloket

telefoongids en kanaal
84)
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18.000

Taal en schrijftraining

Beleidsmedewerkers en

7.000

Accountmanagers en
communicatie
Totaal

54.000

3. Het realiseren van goede regelgeving conform rechtstatelijke kwaliteitscriteria
en hoogwaardige juridische adviezen te leveren.
Deze algemene doelstelling is verdeeld over vijf (5) operationele doelstellingen voor het
jaar 2016:
3.1 Implementeren van de Circulaire Aanwijzing voor de regelgeving met inbegrip van
het draaiboek voor de regelgeving ter bevordering van goede regelgeving conform
rechtstatelijke kwaliteitscriteria;
3.2. Wijzigen van bestaande wetgeving;
3.3. Opstellen van geconsolideerde teksten van wettelijke regelingen;
3.4. Implementatie Elektronische Uitgifte (Digitaliseringtraject);
3.5. Vaststellen van een nieuw aanbestedingsreglement.
3.1 Implementeren van de Circulaire Aanwijzing voor de regelgeving met inbegrip
van het draaiboek voor de regelgeving ter bevordering van goede regelgeving
conform rechtstatelijke kwaliteitscriteria
Een van de kerndoelstelling van Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ) is het zorgdragen
van goede regelgeving conform
rechtstatelijk kwaliteitscriteria. Met het introduceren van een draaiboek voor de
regelgeving en het implementeren van de Circulaire Aanwijzingen voor de regelgeving (=
kwaliteitscriteria) en de Circulaire model-startnotitie realiseert WJZ een strategisch doel
van de regering, in het bijzonder het bevorderen van goed bestuur, zoals neergelegd in
het Regeerprogramma Curaçao 2013-2016.
Aanwijzingen voor de regelgeving hebben betrekking op verschillende aspecten van de
wetgevende arbeid. Het implementeren van deze kwaliteitscriteria leidt tot uniformiteit
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van wet- en regelgeving en is essentieel voor het handhaven van de kwaliteit van
regelgeving.
De ambtelijke diensten zullen bij het vervaardigen van de conceptregelingen zoals,
landsverordeningen, landsbesluiten, houdende algemene maatregelen, en ministeriele
regelingen met algemene werking, zich moeten houden aan de Circulaire Aanwijzingen
van de regelgeving voor het opstellen van regelgeving van het land Curaçao. Uit oogpunt
van consistentie en ter verhoging van de kwaliteit van wetgeving (kwaliteitsbewaking) is
het wenselijk dat algemene regels worden gehanteerd bij het opstellen van onder andere
ontwerpregelgeving.
Het personeel (de juristen) van WJZ zal naast het toetsen van de concepwetgeving
ondersteuning verlenen aan de ministeries bij het gebruik van de Circulaire aanwijzing
voor de regelgeving en over de procedure van wetgeving conform het draaiboek voor
wetgeving informeren doormiddel van presentaties en advisering.
Opgemerkt wordt dat het onderhouden van de eigen kennis van het personeel van WJZ
ter uitvoering van voormelde werkzaamheden continu dient te geschieden.
3.2 Wijzigen van bestaande wetgeving
Het

wijzigen

van

wetgevingsproducten

bestaande
van

wetgeving

WJZ.

Zolang

is

overigens

er

sprake

is

een
van

van

de

belangrijkste

bestuursorganen

en

overheidsorganisaties zal de wetgeving hiervan een reflectie er van (moeten) zijn en bij
gevolg onderhevig zijn aan wijzigingen. WJZ-personeel ondersteunt de diverse ambtelijke
organisaties in deze.
Een uitdaging voor WJZ blijft het inventariseren en actualiseren van de bij de overgang
naar het nieuwe land Curaçao belangrijkste bestaande wet- en regelgeving. Een team
juristen zal zorgdragen voor de door de regering gewenste aanpassingen.
Opgemerkt wordt dat voordat een wettelijke regeling gewijzigd kan worden hiervan een
geconsolideerde tekst gemaakt dient te worden.

3.3 Opstellen van geconsolideerde teksten van wettelijke regelingen
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Met het maken van geconsolideerde teksten (GT’s) van wettelijke regelingen wordt de
bestaande wetgeving die op 10-10-2010 is overgenomen van de Nederlandse Antillen en
het Eilandgebied Curaçao aangepast aan de nieuwe staatkundige structuur van het
land. Dit is onder andere een dienstverlening die verschillende diensten hebben verzocht
ter uitvoering van hun taken. Voorrang wordt verleend aan wetteksten aangaande
belasting, luchtvaart, scheepvaart en retributie en leges.
3.4 Implementatie Elektronische Uitgifte (Digitaliseringtraject)
Op grond van artikel 4 van de Bekendmakingsverordening heeft de minister van
Algemene Zaken (lees WJZ) de zorg voor de uitgifte van het publicatieblad en voor de
opneming in de Curaçaose Courant van wettelijke regelingen, Koninklijke besluiten,
landsbesluiten houdende algemene maatregelen en ministeriele regelingen met algemene
werking,

almede

van

officiële

bekendmakingen

(zoals

doorlopende

teksten,

geconsolideerde teksten (GT’s) en wetsgeschiedenis). Hiermee zijn publicatiekosten
gemoeid.
Elektronische uitgifte van wetgeving is een efficiëntere en goedkopere werkmethode voor
de overheid. Met het realiseren van het voornoemde zullen de publicatiekosten op
langere termijn aanzienlijk verminderen. Daarenboven wordt hiermee de mogelijkheid
gecreëerd dat ook het grote publiek op eenvoudige wijze en kosteloos kan kennisnemen
van de wetgeving van het land. De bedoeling is dat via de website van WJZ een ieder
toegang krijgt tot alle wetgeving van het land.

3.5 Vaststellen van een nieuw aanbestedingsreglement
WJZ wil zich inzetten voor een nieuw aanbestedingsreglement. Op dit moment wordt van
diverse geldende voorschriften gebruik gemaakt. Een eenduidige regeling zal voor
doelmatigheid

en

transparantie

zorg

dragen.

Het

bewerkstelligen

hiervan

zal

plaatsvinden met behulp van ambtenaren van andere ministeries die bij het houden van
openbare aanbestedingen betrokken zijn. Met een nieuw aanbestedingsreglement komt
eenduidigheid voor alle belanghebbenden, betrokken bij openbare aanbestedingen,
gehouden door de overheid. Ambtenaren van diverse ministeries zullen hiervoor worden
ingezet.
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Samenhang met het beleid van de overheid
Wetgeving en Juridische Zaken heeft als algemene doelstelling, het realiseren van
goede regelgeving conform rechtstatelijke kwaliteitscriteria en hoogwaardige juridische
adviezen te leveren.
WJZ levert een bijdrage aan de bevordering van de kwaliteit van de rechtsstaat door op
efficiënte, effectieve en betrouwbare wijze ondersteuning te geven aan bestuursorganen
en de overheidsorganisatie door wet- en regelgeving, door juridische adviezen en overige
juridische aangelegenheden. Met het vaststellen van rechtstatelijke kwaliteitscriteria voor
zowel wetgeving- als adviesproducten voldoet WJZ aan het beleidsdomein juridisch en
wetstechnisch beleid en levert het bovendien een bijdrage aan het bevorderen van goed
bestuur. Het bevorderen van goed bestuur is een strategische doelstelling van de
regering.
WJZ wil ook het belang van het verlenen van hoogwaardige adviezen sterker
benadrukken.
Welke operationele
doelstellingen dienen
bereikt te worden?

Welke instrumenten dienen
ingezet te worden?

Wat gaat dat kosten
NAf.

Operationele doelstellingen

Instrumenten

Programmakosten:
(60.000)
Apparaatskosten:
(1.037.000)

3.1 Uniformiteit binnen de

3.1.1 Het vaststellen van het

3.1.1 t/m 3.1.2

verscheidene ambtelijke

concept draaiboek voor wetgeving

Totale kosten: naar

diensten bij het

3.1.2 Het implementeren van het

schatting 520 uur

ontwerpen van

draaiboek voor de regelgeving met

verdeeld over twee

landsverordeningen,

inbegrip van de Circulaire

juristen naar

landsbesluiten, houdende

Aanwijzing voor de regelgeving

schatting circa NAf

algemene maatregelen en

26.000 (lonen)

ministeriele regelingen
met algemene werking

3.1.3 Presentatie geven over het

3.1.3 Gemiddeld 3

ontwerpen en procedures van

uur per presentatie

wetgeving aan sectororganisaties

aan alle acht
ministeries. Inzet
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twee juristen tegen
circa NAf 3.000
(lonen)
3.1.4 Het volgen van cursussen en
opleidingen ten behoeve van het

3.1.4 Opleiding en

onderhouden van de kennis en

cursussen: circa NAf

vaardigheid op het gebied van

5.000

wetgeving

3.2 Wijziging van de wetgeving

3.2.1 Behoefte onderzoek

3.2.1 t/m 3.2.3:

die de nodige aanpassingen

aanpassing wetgeving.

8 Juristen gedurende

behoeft

3.2.2 Samenwerking/overleg met

3 dagen p/w

ministeries

gedurende het hele

3.2.3 Implementatie

jaar NAf 460.000

aanpassingstraject

(lonen)

3.2.4 Juristen hiertoe opleiden en
begeleiden
3.3 Het opstellen van

3.3.1 Inzetten 13 juristen per jaar

3.3.1

geconsolideerde teksten

13 Juristen,

van wettelijke regelingen

gemiddeld 2 dagen
p/w gedurende het
hele jaar NAf
500.000 (lonen)

3.4 Elektronische Uitgifte van
Publicatiebladen en de

3.3.2 Juristen hiertoe opleiden en

Opleiding en

begeleiden

cursussen NAf 5.000

3.4.1 Verzamelen van

3.4.1

alle wettelijke regelingen ten

Inzet twee juristen

Curaçaose Courant,

behoeve van bekendmaking in het

voor 480 uur NAf

doorlopende teksten en

Publicatieblad.

24.000 (lonen)

wetsgeschiedenis

Tevens alle info verzamelen van
instanties met wettelijke plicht tot

Aanschaf licenties

bekendmaking in Curaçaose

NAf 50.000

Courant 
3.5 Een eenduidige

3.5.1 Samenwerken met diverse

3.5.1 en 3.5.2
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aanbestedingsregeling die

ministeries waaronder VVRP, BPD,

Inzet 1 jurist

voor doelmatigheid en

Financiën;

gedurende 3 maanden

transparantie zal zorg

3.5.2. Informatie verstrekking

NAf 24.000

dragen

middels presentatie aan openbare
werken en andere
sectororganisaties die openbare
aanbestedingen houden

Instrumenten
De hierboven beschreven instrumenten omvatten belangrijke taken van WJZ. Wet- en
regelgeving is een van de meest gebruikte beleidsinstrumenten. Dit geldt niet allen voor
de sub beleidsdomeinen van het ministerie van Algemene Zaken (AZ), maar ook voor alle
andere organisatieonderdelen bij andere ministeries waar wet- en regelgeving wordt
geconcipieerd. Doordat WJZ, binnen het ministerie van AZ verantwoordelijk is hiervoor,
is dit prioriteit nummer één onder de beleidsdoelstellingen.


Instrument ‘Vaststellen van het draaiboek voor wetgeving en het implementeren
ervan met inbegrip van de Circulaire aanwijzing voor de regelgeving’ zal door het
personeel van WJZ worden gerealiseerd. WJZ heeft namelijk als taak het opstellen
van het algemeen juridisch en wetstechnisch beleid. Het voornoemde is een onderdeel
hiervan.



Instrument ‘Ondersteuning van en advisering van de ministeries op het gebied van
wet en regelgeving’ zal plaatsvinden middels het aanbieden van het voornoemde
draaiboek voor wetgeving en de Circulaire aanwijzingen voor de regelgeving aan de
ambtelijke organisaties van de ministeries. Voorts zullen aan de ambtelijke
organisaties door het personeel (juristen) van WJZ presentaties over het betreffende
onderwerp worden gegeven.



Instrument ‘Opleiding en cursussen volgen ter onderhouden van kennis en
vaardigheid ter zake wetgeving’ is noodzakelijk voor het waarborgen van de
(kwalitatieve) dienstverlening van WJZ. Dit geschiedt door een jaarlijkse cursus
wetgeving, georganiseerd door WJZ in samenwerking met University of Curaçao
(UOC).
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Instrument ‘Het verdelen van de werkzaamheden betreffende het maken van de GT’s’
zullen ook door het personeel van WJZ worden vervaardigd. De werkzaamheden
zullen tien (10) dienstjaren in beslag nemen.



Instrument ‘Vaststellen van een team welke zorg dient te dragen voor het realiseren
van de reparatiewetgeving’. Dit zal ook met het personeel van WJZ en eventueel met
personen van andere ambtelijke organisaties worden gerealiseerd. Reparatiewetgeving
zal een lopende activiteit/taak behelzen voor WJZ.



Instrumenten ‘Inventarisatie van de wetgeving die aanpassing behoeft’. Feitelijke
aanpassingen samen met actoren en het Aanpassingstraject op zich zal door WJZ
personeel en actoren in het veld worden uitgevoerd. Het zal een blijvende
samenwerking behelzen met als gevolg een begin aan reparatie van wetgeving.



Instrument ‘Verzamelen van alle wettelijke regelingen voor bekendmaking in het
Publicatieblad’ en alle info van instanties met een wettelijke plicht tot bekendmaking
in de Curaçaose Courant zal middels het project, “Implementatie digitaliseringtraject”
worden bewerkstelligd. Hiervoor zullen juristen en stagiaires worden ingezet. Voor dit
traject wordt met Wetten.nl een 3-jarige licentie aangegaan.



Instrument ‘Samenwerken met diverse ministeries’ waaronder VVRP, BPD, Financiën
ter realisatie van een regeling voor het houden van openbare aanbesteding zal
plaatsvinden

middels

ambtenaren

met

een

bepaalde

expertise.

Een

“Aanbestedingsreglement” voor het land tot stand brengen zal tevens bijdragen tot
transparantie in de aanbestedingsprocedure en bijgevolg goed bestuur. Het personeel
zal hiertoe ook nader worden opgeleid. Het laatste halfjaar heeft WJZ diverse adviezen
moeten maken voor het toepassen van de diverse aanbestedingsregelingen waardoor
het belang van een “Aanbestedingsreglement” wederom is onderkent.
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Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening
Visie
Succes wordt gemaakt door mensen. Structuren leveren de oriëntatie op de rol en
samenwerking en systemen dienen ter ondersteuning.
Het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD) zet daarmee primair in op
personeelskwaliteit. Belangrijke factor hierbij is leiderschap, waarbij richting gegeven
wordt en mensen in beweging, ontwikkeling worden gebracht en gehouden.
De besturingscyclus of planning en control cyclus is hierbij een belangrijk instrument,
waarin individuele resultaten worden afgesproken en medewerkers daarop worden
aangesproken. Door de lat steeds hoger te leggen wordt vanuit een groeimodel gewerkt
naar een overheidsapparaat dat burgers en bedrijven stimuleert en faciliteert in hun
streven naar welzijn.

Missie
Belangrijkste uitdaging van het land Curaçao is duurzame economische groei. De
belangrijkste uitdagingen voor het eigen apparaat van het

land Curaçao zijn

kostenbeheersing en vergroting van de doelmatigheid en flexibiliteit.

Het ministerie van BPD voert de regierol voor het gehele ambtelijk apparaat en is daardoor
aanspreekbaar op de efficiëntie en effectiviteit van de overheid van het land Curaçao.
• Richting. Een heldere en afgestemde koers binnen de overheid gericht op een optimale
dienstverlening voor de ingezetenen van het land Curaçao;
• Inrichting. De vertaling van de koers naar een doelmatige besturingstructuur,
besturingsmiddelen en personeelskwaliteit;
• Verrichting. Een planning en controlcyclus waarmee de koers, gegeven de noodzakelijke
inrichting, kan worden vertaald naar concrete producten en diensten waarvan de
realisering en kwaliteit worden bestuurd.
BPD is verantwoordelijk voor de dienstverlening naar burgers en voert de regie inzake het
realiseren van deugdelijk openbaar bestuur. In het kader van de bestuurlijke kwaliteit is
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BPD

verantwoordelijk

voor

de

besturingstructuur,

de

personeelkwaliteit,

de

informatiehuishouding en de planning en control cyclus van de overheid.

12 Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening
Functie

Organisatie-eenheid

Doelstelling

 01 Bestuursorganen  00 Minister BPD

 Realisatie Regeerprogramma

 04 Algemeen Beheer  00 Kabinet Minister

 Ondersteuning Minister BPD

 01 Secretaris Generaal

 Operationele kwaliteit BPD

 02 Ministeriele Staf

 Ondersteuning

lijnorganisatie

BPD

 03 Beleidsunit HRO

 Personeelskwaliteit overheid

 05 Beleidsorganisatie

 Bestuurlijke kwaliteit overheid

 07 Publieke Zaken

 Afgifte

van

autorisatiedocumenten

aan

burgers en bedrijven

 08 Vergunningenloket

 Afhandelen van aanvragen van
burgers en bedrijven

 09 Nationaal archief

 Beheer en afgifte van publieke
informatie van 20 jaar en ouder
aan burgers en bedrijven

 10 SSO

 Kostenbeheersing

door

centraliseren en automatiseren
van repeterende taken binnen
de overheid

 06 Statistiek

 00 CBS

 Leveren van wetenschappelijk
onderbouwde

informatie

ter

bevordering van goed bestuur
en dienstverlening.
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Hiervoor zijn de volgende middelen gereserveerd per functie.
Gewone dienst

2016

2017

2018

2019

Uitgaven
01 Bestuursorganen
04 Algemeen Beheer
05 Wachtgelden en
pensioenen
06 Statistiek
08 Overig BPD
Totaal
Kapitaaldienst

671.100

671.900

675.100

675.100

52.639.000

55.263.500

55.567.200

55.585.500

121.805.000

118.877.700

116.241.700

114.672.800

3.841.300

3.494.200

3.502.400

3.508.200

2.717.000

2.610.200

3.094.500

3.122.200

181.673.400 180.917.500

179.080.900

177.563.800

2016

2017

2018

2019

01 Bestuursorganen

3.000.000

3.000.000

04 Algemeen Beheer

439.000

439.000

439.000

439.000

-

-

-

439.000

439.000

Uitgaven

06 Statistiek
Totaal

4.600.000
8.039.000

-

3.439.000

-

De projecten Stelsel Basisregisters respectievelijk de opzet van het Centraal Plan Bureau
zijn bij BO-IT ondergebracht. De verzelfstandiging van het Hoofdstembureau en het
College Bescherming Persoonsgegevens is operationeel in 2016.

01 Bestuursorganen
Gewone dienst

2016

2017

2018

2019

Apparaatskosten

421.100

396.900

400.100

400.100

Programmakosten

250.000

275.000

275.000

275.000

Totaal

671.100

671.900

675.100

675.100

2017

2018

2019

Kapitaaldienst

2016

Apparaatskosten

3.000.000

3.000.000

-

-

-

-

-

-

3.000.000 3.000.000

-

-

Programmakosten
Totaal

04 Algemeen Beheer
Gewone dienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal
Kapitaaldienst
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2016

2017

2018

2019

52.089.300

54.551.600

54.851.500

54.869.800

549.700

711.900

715.700

715.700

52.639.000

55.263.500

55.567.200

55.585.500

2016

2017

2018

2019

Apparaatskosten

439.000

439.000

439.000

439.000

-

-

-

-

439.000

439.000

439.000

439.000

Programmakosten
Totaal

05 Wachtgelden en Pensioenen
Gewone dienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal

2016

2017

2018

2019

-

-

-

-

121.805.000

118.877.700

116.241.700

144.672.800

121.805.000 118.877.700 116.241.700 144.672.800

Kapitaaldienst
Apparaatskosten

-

-

-

-

Programmakosten

-

-

-

-

Totaal

-

-

-

-

06 Statistiek
Gewone dienst

2016

Apparaatskosten

3.816.000

3.479.200

3.487.400

3.493.200

15.300

15.000

15.000

15.000

Programmakosten
Totaal

2016

Apparaatskosten

4.600.000

Totaal

2018

2019

3.841.300 3.494.200 3.502.400 3.508.200

Kapitaaldienst
Programmakosten

2017

4.600.000

2017

2018

2019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

08 Overig uitgaven BPD
Gewone dienst
Apparaatskosten

2016
-

Programmakosten

2.717.000

Totaal

2017
2.610.200

2018
3.094.500

2019
3.122.200

2.717.000 2.610.200 3.094.500 3.122.200

Kapitaaldienst
Apparaatskosten

-

-

-

-

Programmakosten

-

-

-

-

-

-

-

-

Totaal
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Algemene doelstellingen
Het ministerie heeft een aantal algemene doelstellingen (structurele resultaten) welke in
het Business Plan zijn verwoord en welke worden ingekaderd door het Regeerprogramma
(beleidsmatig).
1. Het bevorderen van de participatie van de burger in het democratisch proces;
2. Het leveren van een optimale externe dienstverlening;
3. Het overheidsbreed leveren van duurzame personeels- en informatiekwaliteit;
4. Het creëren van maatschappelijk draagvlak voor de richting/koers van de overheid;
5. Het scheppen van maatschappelijk vertrouwen in de integriteit en de kwaliteit van
Bestuur en Staat;
6. Het overheidsbreed leveren van kostenbeheersing door schaalvoordelen.

Algemene beschouwing
Het eind 2014 gepresenteerde rapport “Benutten van het momentum om het openbaar
bestuur en de ambtelijke ondersteuning op Curacao te optimaliseren” van Johan de
Leeuw van ABDTOPConsult krijgt een prominente plaats in de ontwikkelingen
2015/2016. Een speciaal aangewezen projectleider zal hierover de regie voeren, waarbij
de samenhang met bestaande ontwikkelingen regulier worden afgestemd.
In het jaar 2015 is de nadruk gelegd op de verbetering van de externe dienstverlening.
Het accent hierbij ligt in het bijzonder op het optimaliseren van het “Vergunningenloket”,
“Kranshi” en “Bureau Rijbewijzen”.
In 2016 wordt deze optimalisatie voortgezet waarbij, conform de uitgangspunten van
centralisatie, de dienstverlening van andere ministeries wordt overgenomen. Dit gebeurt
onder andere door het leveren van een centraal “loket” voor informatievoorziening en
afhandeling van aanvragen. Met “centraal” wordt hier bedoeld in bestuurlijke zin. Door
deconcentratie (fysieke loketten) en digitalisering streeft BPD er naar toe de toegang tot
de overheid zo dicht mogelijk bij de burgers te brengen. Daarnaast streeft BPD naar een
ketengerichte aansturing van belangrijke klantprocessen omdat de huidige structuur van
een gescheiden Front- en Back Office onvoldoende garanties biedt voor een adequate
dienstverlening.
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Ook zorgt BPD voor kwaliteitsverbetering en kostenbeheersing door schaalvergroting
door middel van centraal georganiseerde diensten voor de afhandeling van repeterende,
administratieve processen, technische handelingen en logistieke ondersteuning.

BPD

is

verantwoordelijk

“personeelskwaliteit”

voor

wordt

de

personeelskwaliteit

verstaan

een

op

optimale

lange
“fit”

termijn.

Onder

tussen

de

kwaliteiten/kwantiteiten van mensen en benodigde competenties om de beoogde
resultaten binnen de organisatie te leveren. Medio 2015 is een HR-strategie geformuleerd
met als doel het bereiken van een optimale personeelskwaliteit in 2020. Deze HRstrategie zal de komende jaren leidend zijn ten aanzien van de managementstijl, de
werving en selectie van medewerkers, afspraken met medewerkers ten aanzien van
resultaten, beloning, ontwikkelafspraken.

De implementatie van de HR-strategie, welke in 2015 is aangevangen, wordt in 2016
gecontinueerd, waarbij HR-instrumenten (her)ontwikkeld en ingevoerd worden.

Het ministerie van BPD ontwikkelt beleid op het gebied van informatievoorziening,
waardoor overheidsinformatie betrouwbaar, toegankelijk en volledig is. Het ministerie
levert objectieve basisgegevens en statistische informatie aan de gemeenschap welke
voldoet aan internationale standaarden. BPD is verantwoordelijk voor de infrastructurele
voorzieningen binnen de overheid en stimuleert het gebruik van informatietechnologie in
de maatschappij vanuit de rol van de facilitator van duurzame ontwikkeling.
In 2016 zal BPD ondersteuning bieden aan MEO bij de uitvoering van het National
Development Plan (NDP). De coördinatie hiervan ligt bij MEO met ondersteuning van het
UNDP.

In 2016 zal worden gestart met het bevorderen van de integriteit van bestuur om het
vertrouwen van de gemeenschap te vergroten. Elementen hiervan zijn onafhankelijke,
betrouwbare en transparante verkiezingen door middel van een verzelfstandigd
Hoofdstembureau, betrouwbare statistische gegevens door een verzelfstandigd Centraal
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Bureau voor de Statistiek en een Nationaal Archief dat, conform de wet, informatie aan
het publiek beschikbaar stelt.
In 2016 wordt gestart met de opzet van een Centraal Klachtenbureau, de instelling van
vertrouwenspersonen en procedures en wetgeving als een “klokkenluidersregeling”. Ook
zal aan de ontworpen “gedragscode” worden gewerkt.
Om de kwaliteit van bestuur op een hoger plan te brengen worden “checks and balances”
gebaseerd op een transparant en resultaatgericht besturingsmodel. De onderliggende
planning en control cyclus is in 2015 allereerst ingevoerd binnen BPD. In 2016 zal dit
worden gecontinueerd alvorens dit wordt uitgerold naar de overige ministeries.
Operationele doelstellingen 2016
Voor elke algemene doelstelling (6) worden een aantal resultaten verwoord welke BPD in
2016 aan de gemeenschap levert. Waar het beleidsintensiveringen, uitbreidingen en
verbeteringen betreft zijn de kosten zo veel mogelijk als programmakosten gedefinieerd.
Eenmalige injecties worden vertaald naar projecten en begroot op de kapitaaldienst.
Het

betreft

hier

investeringen

die

de

komende

jaren

terugbetaald

worden

in

kwaliteitsverbetering en/of kostenbeheersing op de gewone dienst.

Om een begin te maken met het wegwerken van het “achterstallig onderhoud” ten
aanzien van de kwaliteit van de organisatie, zal in 2016 een beheerste aanvang worden
gemaakt met de besturing en planning.
Verder zal het ministerie starten met het opstellen van het Formatieplan BPD gebaseerd
op de doelstellingen binnen het ministerie.

1. Het bevorderen van de participatie van burgers in het democratisch proces
Resultaat

Instrumenten

(operationele doelstelling)

(mensen en middelen)

Kosten (ANG)
Gewone Dienst
program.

1.1

Verzelfstandigd

1.1.1

Vergoeding Bestuur

Hoofdstembureau

1.1.2

Secretariaat
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17.857

appar.
318.386

Kapitaaldienst
program.
30.000
1.000

appar.

1.1.3

Huisvesting

1.1.4

Verkiezing (2016)

32.600

Totaal

17.857

318.386

64.000

2. Het leveren van een optimale externe dienstverlening als "one-stop-shop" voor
publieke diensten aan burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven
Resultaat

Instrumenten

(operationele doelstelling)

(mensen en middelen)

Kosten (ANG)
Gewone Dienst
program.

2.1

Het wegwerken van

2.1.2

Integratie, verhuizing BackOffice
rijbewijzen

72.000

2.1.3

Opschoning PIVA (3000

45.000

identiteitsbewijzen
direct aanmaken;

weken, vergroten
kwaliteit
persoonsgegevens,

2.1.4

Digitaal Archief conform wetgeving

2.1.5

Klanttevredenheidsonderzoek

en verlagen

appar.
420.000

112.000

150.000

50,000

extern
2.1.6

Inhuur deskundigheid, reis en verblijf
voor onderzoek fraudebestendig papier
voor productie

2.1.7

Kadernota Dienstverlening (BO-IT)

2.2.1

Inhuur deskundigheid Optimalisering
werkprocessen

toegankelijkheid
informatie vergroten

238.000

oudergegevens)

wachttijd examen
rijbewijzen naar 2

8.048.000

program.

Inhuur deskundigheid,
opleiding/training, voorlichting
publiek, uitbreiding PUZ met 2
loketten

wachttijd paspoort
naar 2 weken;

appar.

2.1.1

achterstanden;

25.000

Kapitaaldienst

30,000

17.857

318.386

50.000

fraudegevoeligheid.

2.2

2.3

50.000
35.000

Verlaging doorlooptijd

2.974.000

vergunningen met

2.2.2

Klanttevredenheidsonderzoek

50.000

10%, verhogen

2.2.3

Opleiding en training personeel,
voorlichting

65.000

klanttevredenheid
naar 90%

2.2.4

Opzet front-office klachtenbureau
waaronder reis/verblijf

85.000

2.2.5

Inhuur projectleider

80,000

2.3.1

Service Level Agreements met

25.000

Uitbreiding

BackOffice AZ, GMN en Justitie

dienstverlening
vergunningenloket met

2.3.2

aanvragen van de

563.000

Digitalisering, IT-koppelingen met
ministeries

ministeries van AZ,

2.3.3

Uitbreiding huisvesting

GMN en Justitie

2.3.4

Opleiden, trainen personeel

2.3.5

Communicatieplan, uitingen in- en
extern

50.000
100.000

Algemene Beschouwing -113

2.3.6

Inhuur projectleider plus HBO
stagiaires juridisch

111.000
Totaal

77.857

11.340.386

1.213.000

1.133.000

3. Het overheidsbreed leveren van duurzame personeels- en informatiekwaliteit
Resultaat

Instrumenten

(operationele doelstelling)

(mensen en middelen)

3.1.1
3.1

Kosten (ANG)
Gewone Dienst
program.

appar.

100.000

4.903.000

Kapitaaldienst
program.

Inhuur deskundigheid begeleiding
implementatie

Het implementeren

250.000

van de HR-strategie
door invoeren HR-

3.1.2

Inhuur deskundigheid ontwikkeling,
implementatie HR-instrumenten

3.1.3

Communicatie, overleg stakeholders

instrumenten,
opstellen
formatieplannen
2015-2020
en
vastleggen
Persoonlijke
Ontwikkelingsplan en
(POPS) voor alle
ambtenaren

3.2

Het besturen van de
informatiehuishouding
waaronder
infrastructurele
voorzieningen ter
ondersteuning van de
bedrijfsvoering en

(inclusief vakbonden)

3.1.4

appar.

Inhuur deskundigheid voor actualisatie
Business Plannen, opstellen
Formatieplannen

3.1.5

Interne
versterking
coaching, intervisie

3.1.6

Extra
arbeidscapaciteit
voor
het
begeleiden van leidinggevenden bij het
maken van ontwikkelafspraken

3.1.7

Opzet pilots in ministeries. Externe
begeleiding voor training, coaching en
intervisie

3.2.1

Externe specialist ter begeleiding van
Security officer bij implementeren
informatiebeveiligingsbeleid waaronder
testen,
classificeren,
procedures,
training en communicatie
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voor

training,

150.000

190.000

dienstverlening

35.714
3.2.2

Externe specialist ter begeleiding van
Security officer bij 2 IT-audits op
kritieke applicaties

3.2.3

Opschoning configuratie IT-overheid
door CORE in kader van beveiliging

3.2.4

Inhuur deskundigheid voor Pilot Cloud
Computing, conversieprogram.

3.2.5

Externe deskundigheid voor uitbreiding
en verduurzaming van het Stelsel van
Basisregistraties. Uitbreiding met 2
registers en 5 afnemers

3.2.6

Externe deskundigheid voor opstellen e-

636.772

200.000

200.000

Government Plan

3.2.7

Huisvesting,

vergoeding

leden,

secretariaat, professionalisering College
Bescherming Persoonsgegevens
3.3

Het

leveren

van 3.3.1

duurzame en
wetenschappelijk
onderbouwde
kwaliteitsinformatie
ter bevordering van de
kwaliteit van
bestuur en
dienstverlening en ter

Conform wetgeving en internationale
standaarden uitvoeren van statistisch
onderzoek
als
arbeidskrachtenonderzoek;
Hiervoor
moeten enquêteurs worden ingehuurd,
onderzoeksmiddelen
waaronder
statistische
software
worden
aangeschaft
en
nieuwe
methodes
ontwikkeld

350.000

3.441.000
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300.000

ondersteunin
g van het proces van
natievorming,
economisch herstel en
kwaliteit van
leven.

3.4

Het
houden
toezicht
op
consistent gebruik
“modellen”
informatie voor
bewaken
van
kwaliteit
planvorming.

van
een
van
en
het
de
van

3.3.2

Organiseren
seminar
voor
kennisuitwisseling.
Dit
is
een
verplichting als lid van SCCS, Caricom.
Aantal bezoekers 50. Kosten voor
marketing,
ruimten,
technologie,
sprekers, verslaglegging en publicaties

3.3.3

In het kader van de professionalisering,
Invoeren Quality Assurance Systeem
waaronder de Fundamental Principles
of Official
Statistics" resp. "SNA
programma's"
en
conform
aanbevelingen van de Verenigde Naties.
Kosten
voor
externe
adviesdeskundigheid en werkbezoeken.
Ook de verzelfstandiging van CBS wordt
hierin meegenomen

3.4.1

Operationaliseren

van

het

Centraal

50.000

355.000

17.857

318.386

100.000

553.571

9.299.158

1.255.000

1.010.000

Planbureau. Dit is een Pilotjaar waarin
kosten worden gemaakt voor Vergoeding
Bestuursleden, Bemensing Secretariaat,
Huisvesting,
Infrastructurele
voorzieningen en kantoormiddelen

Totaal

1.500.000

4. Het creëren van maatschappelijk draagvlak voor de richting/koers van de
overheid
Resultaat

Instrumenten

(operationele doelstelling)

(mensen en middelen)

Kosten (ANG)
Gewone Dienst
program.
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appar.

Kapitaaldienst
program.

appar.

4.1

Het ontwikkelen en 4.1.1
onderhouden van een
lange
termijn
Masterplan
welke
richting geeft aan de
ontwikkeling van het
Land Curaçao en haar
internationale
4.1.2
concurrentiepositie
optimaliseert.

Opzetten en managen van duurzaam,
maatschappelijk
platform
voor
besturing
implementatie.
Externe
begeleiding

Opzet en uitvoering communicatieplan
voor het afstemmen met stakeholders.
Kosten communicatie uitingen

Totaal

5. Het scheppen van maatschappelijk vertrouwen in de integriteit en de kwaliteit
van Bestuur en Staat
Resultaat

Instrumenten

(operationele doelstelling)

(mensen en middelen)

Kosten (ANG)

Gewone Dienst
program.

5.1.1
5.1

Het

invoeren
en

institutionaliseren,
waaronder
certificeren
van
een
uniforme,
afgestemde planning en
control cyclus binnen 4
ministeries

5.2

Het
beheren
en
publiekelijk toegankelijk
maken van informatie
welke
valt
onder

Het samenstellen van
handboek ten aanzien van

het

Het

ontwikkelen
een

Management
Informatie
(MIS) ter onderbouwing
besturingscyclus

program.

appar.

AO

bestuurlijke processen
5.1.2

appar.

Kapitaaldienst

17.857

318.386
80.000

van
Systeem
van de

5.1.3

Het geven van workshops binnen de
ministeries om een
consistente
manier van plannen, begroten en
rapporteren te bewerkstelligen

5.1.4

Externe deskundigheid ontwikkelen
kwaliteitsmodel,
beschrijven
processen, previews, workshops en
technologische ondersteuning

5.2.1

Het opleiden van 6 medewerkers
Nationaal
Archief
tot
Erfgoedbeheerders. In 2015 is de
Archiefschool opgezet

2.088.000
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180.000

"openbaarheid
bestuur

5.3

van

Het implementeren van
de

aanbevelingen

5.2.2

Het vergroten van de toegankelijkheid
van het Archief via het Internet.
Verduurzaming van het project AtoM
(USONA)

5.2.3

Vernietigen 1700 meter archief en
overname 300 meter archief conform
archiefbesluit PB 2008, art 2-9

5.3.1

Het opzetten van een Centraal
Klachtenbureau. Kosten zitten in
huisvesting, vergoeding
bestuursleden, secretariaat en een
systeem voor klachtenafhandeling

van

Transparency
International ten aanzien
van de verankering (VIK)
van
integriteit
van
handelen
door
bestuurders
en
ambtenaren binnen de
organisatie.

Totaal

20.000

17.857

318.386

100.000

35.714

2.724.772

100.000

280.000

6. Het overheidsbreed leveren van kostenbeheersing (schaalvoordelen) door
het centraal leveren van georganiseerde diensten voor de afhandeling van
repeterende, administratieve processen, technische handelingen en
logistieke ondersteuning

6.1

6.2

Resultaat

Instrumenten

(operationele doelstelling)

(mensen en middelen)

Het
leveren
van
personeelsen
salarisgegevens
en
afhandelen
van
arbeidsvraagstukken in
maximaal 2 weken

Het vergroten van de
ITbeheer service met een
reductie van incidenten

Kosten (ANG)
Gewone Dienst
program.

appar.

200.000

28.361.000

Kapitaaldienst
program.

6.1.1

Het optimaliseren van het in 2015
aangeschafte P&S-systeem in de
organisatie door het aanpassen van
procedures. Hiervoor is externe
deskundigheid noodzakelijk

6.1.2

Het digitaliseren van de in- en uitvoer
(managementrapportages) van het
P&S-systeem in samenwerking met
de
leverancier
en
internetdeskundigen

100.000

6.1.3

Het opleiden, trainen van PA/SA
medewerkers binnen de overheid

75.000

6.2.1

Het werven van applicatiebeheerders
en
trainen van
alle
applicatiebeheerders
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70.000

200.000

appar.

6.3

van
50%
en
het
afhandelen van storingen
binnen
8
uur
bij
gelijkblijvende
kosten
(2014/2015.

6.2.2

Het
toezicht
houden
op
de
servicedesk ondergebracht bij CORE.
Kosten zitten in de aanschaf,
implementatie
van
een
monitoringspakket

Het
opzetten
en
uitvoeren
van
de
Centrale
Inkoop
organisatie

6.3.1

Het maken van een ontwerpnota
waaronder
infrastructurele
voorzieningen. Hiervoor moet een
deskundige worden ingehuurd

6.3.2

Het inrichten van de organisatie
waaronder
de
aanschaf
van
informatietechnologie,
opzet
contractenregister. Het geven van
opleidingen
en
trainingen
aan
inkopers van de ministeries

6.3.3

Het doen van onderzoek naar
leveranciersmarkten en vaststellen
van prijskwaliteit ratio’s

6.3.4

Het inventariseren van de behoeften

180.000

100.000

100.000

van 9 ministeries, uitvoeren van 10
openbare aanbestedingen en
6.4

Het leveren van de 6.4.1
centrale
postregistratie
en voortgangscontrole op
postafhandeling,
dossiervorming, selectie,
vernietiging
en
overdracht van dossiers

afsluiten van raamcontracten.,
Het opschonen en vernietigen van de

176.000

bestanden van BIG-One (depot) en
het overdragen van bestanden aan
NA.
Kosten inhuur
personeelskwaliteit en opleiden en
trainen

6.4.2

Het digitaliseren van de dossiers in
samenwerking met CORE

1.290.000

6.4.3

Het opzetten en verankeren van het
bibliotheekbeheer
binnen
de
organisatie.
Inhuur
externe
deskundigheid

70.000

6.4.4

In 2015 is een technische audit
uitgevoerd op het systeem POVO. In
2017 wordt het systeem vervangen.
Kosten zijn voor aanbestedingstraject
en selectie

80.000

Totaal

200.000

28.361.000

2.161.000
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280.000

Ministerie van Justitie
Missie
Het ministerie van Justitie draagt zorg voor de rechtsorde, rechtshandhaving, veiligheid
en openbare orde binnen het land Curaçao.
Om de missie te realiseren richt het ministerie van Justitie zich primair op de volgende
taken:


Het ontwikkelen van beleid;



Het concipiëren van de justitiële wetgeving;



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



Het zorgen voor de veiligheid, orde en rust in de Curaçaose samenleving. Centraal
staat daarbij de veiligheid van de burgers en iedereen die tijdelijk in het land
Curaçao verblijft.

Het ministerie van Justitie bestaat uit de volgende functies en de daarbij behorende
organisatie onderdelen:
Functie:

Organisatorische
Onderdelen:

01. Bestuursorgaan
10. Algemeen beheer
Openbare Orde en
Veiligheid

00 Minister
00 Kabinet Minister
01 Secretaris Generaal
02 Ministeriële Staf
04 Beleidsorganisatie

11. Rechtswezen

00 Openbaar Ministerie

12. Politie

00 Landsrecherche
01 Opleidingsinstituut
Rechtshandhaving &
Veiligheidszorg
02 UO Toelatingsorganisatie
03 UO Politie en Immigratie
Curaçao
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Beleidsterrein:
 De ontwikkeling, codificatie en
wijziging van het burgerlijke
recht, strafrecht, bestuursrecht
en handelsrecht
 De zorg voor het beleid met
betrekking tot de
criminaliteitsbestrijding en de
burgerlijke veiligheidszorg
 De zorg voor voldoende en goede
kwaliteit rechtsbijstand
 Handhaving van de rechtsorde,
openbare orde en veiligheid
 Bevorderen van de kwaliteit van
het functioneren van instellingen
en organisaties die belast zijn
met rechtshandhaving, openbare
orde en veiligheidszorg.
 Bevorderen van de core business
van de toelatingsorganisatie
 Handhaving van de Rechtsorde,
Openbare Orde en Veiligheid

Functie:

Organisatorische
Onderdelen:

Beleidsterrein:

13. Brandweer en
Rampenbestrijding

00 UO Brandweer

14. Defensie

00 Kustwacht



15. Overige
Beschermende
Maatregelen

00 UO Controle en Bewaking






16. Gevangeniswezen

00 UO Gevangeniswezen
Huis van Bewaring



17. Opvoedingswezen

00 UO Justitiële
Jeugdopvang
01 UO Reclassering



02 UO Voogdijraad



03 Gezinsvoogdij
Instellingen



02 Criminaliteitsbestrijdingsfonds



18. Overige Ministerie
van Justitie



De zorg voor een goede en
adequate brandweerzorg en
rampenbestrijding
De zorg voor toezicht en
bestrijding van illegaliteit in de
vaarwateren rond Curaçao
Het handhaven van de openbare
orde en bescherming van
personen in openbaar vervoer
Het uitvoeren van bewaking en
beveiligingstaken
De zorg voor het toezicht op de
detentiezorg, het
gevangeniswezen en de
vrijheidsbeneming
De zorg voor de justitiële en
civiele jeugdopvang
De zorg voor volwassenen die
met het strafrecht in aanraking
zijn gekomen ter voorkoming
van recidive en terugdringen van
de criminaliteit
De zorg voor jeugdbescherming
en het welzijn van het kind
De zorg voor de begeleiding van
minderjarigen die onder toezicht
zijn geplaatst en hun gezinnen
Bijdrage aan projecten over
criminaliteitsbestrijding

03 Overige Justitiële
 De zorg voor de eerste opvang
aangelegenheden
van slachtoffers en hun
(Stichting Slachtofferhulp)
familieleden en doorverwijzing
naar hulpverlenende instanties
04 Ambulante Justitiële
 Het zorgdragen voor
Jeugdzorg Curaçao
jeugdreclassering, Halt en
veiligheidshuis
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Hiervoor zijn de volgende middelen per functie gereserveerd:
Gewone dienst

2016

01 Bestuursorganen

2017

2018

2019

397.500

397.700

399.900

399.900

10 Algemeen beheer OOV

13.062.900

13.042.400

13.067.600

13.071.800

11 Rechtswezen

10.794.000

10.775.200

10.830.300

10.834.600

110.746.500

110.608.900

111.305.100

111.341.400

13 Brandweer en Rampenbestrijding

11.964.300

11.680.900

11.605.900

11.658.300

14 Defensie

15.278.200

15.283.700

15.352.700

15.352.700

16 Gevangeniswezen

43.938.300

43.575.900

43.645.600

43.715.000

17 Opvoedingswezen

14.391.100

14.388.500

14.445.300

14.446.600

3.578.400

3.438.800

3.377.600

3.403.000

224.151.200

223.192.000

224.030.000

224.223.300

12 Politie

18 Overige Ministerie van Justitie
Totaal
Kapitaaldienst
01 Bestuursorganen
10 Algemeen beheer OOV

2016

2017

2018

2019

-

-

-

-

285.000

11 Rechtswezen

285.000

-

285.000

-

285.000

-

-

12 Politie

3.987.800

1.645.000

3.145.000

1.645.000

13 Brandweer en Rampenbestrijding

2.180.000

230.000

2.180.000

230.000

14 Defensie

-

-

-

-

16 Gevangeniswezen

3.125.000

3.125.000

600.000

600.000

17 Opvoedingswezen

2.491.500

211.500

211.500

211.500

18 Overig Ministerie van Justitie

-

Totaal

-

12.069.300

-

5.496.500

-

6.421.500

2.971.500

Functie 01 Bestuursorganen
Gewone dienst

2016

2017

2018

2019

Apparaatskosten
Programmakosten

397.500
-

397.700
-

399.900
-

399.900
-

Totaal

397.500

397.700

399.900

399.900

Kapitaaldienst

Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal

2016

2017

2018

2019

-

-

-

-

-

-

-

-

Functie 10 Algemeen beheer Openbare orde en Veiligheid
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Gewone dienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal

Kapitaaldienst

2016

2017

2018

2019

12.736.900
326.000

12.716.400
326.000

12.741.600
326.000

12.745.800
326.000

13.062.900

13.042.400

13.067.600

13.071.800

2016

2017

2018

2019

Apparaatskosten
Programmakosten

285.000
-

285.000
-

285.000
-

285.000
-

Totaal

285.000

285.000

285.000

285.000

Functie 11 Rechtswezen
Gewone dienst

2016

2017

2018

2019

Apparaatskosten
Programmakosten

8.970.000
1.824.000

8.951.200
1.824.000

9.006.300
1.824.000

9.010.600
1.824.000

10.794.000

10.775.200

10.830.300

10.834.600

Totaal

Kapitaaldienst

2016

2017

2018

2019

Apparaatskosten
Programmakosten

-

-

-

-

Totaal

-

-

-

-

2016

2017

2018

2019

Functie 12 Politie
Gewone dienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal

110.734.200
12.300

110.596.600
12.300

111.292.800
12.300

111.329.100
12.300

110.746.500

110.608.900

111.305.100

111.341.400

Kapitaaldienst

2016

2017

2018

2019

Apparaatskosten
Programmakosten

3.987.800
-

1.645.000
-

3.145.000
-

1.645.000
-

3.987.800

1.645.000

3.145.000

1.645.000

2018

2019

Totaal

Functie 13 Brandweer en Rampenbestrijding
Gewone dienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal

Kapitaaldienst

2016

2017

11.963.400
900

11.680.000
900

11.605.000
900

11.657.400
900

11.964.300

11.680.900

11.605.900

11.658.300

2016

2017

2018

2019
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Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal

2.180.000
-

230.000
-

2.180.000
-

230.000
-

2.180.000

230.000

2.180.000

230.000

Functie 14 Defensie
Gewone dienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal

2016

2017

2018

2019

15.278.200

15.283.700

15.352.700

15.352.700

15.278.200

15.283.700

15.352.700

15.352.700

Kapitaaldienst

Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal

2016

2017

2018

2019

-

-

-

-

-

-

-

-

2016

2017

2018

2019

Functie 16 Gevangeniswezen
Gewone dienst
Apparaatskosten

43.938.300

Programmakosten
Totaal

43.938.300

43.575.900
43.575.900

43.645.600
43.645.600

43.715.000
43.715.000

Kapitaaldienst

2016

2017

Apparaatskosten
Programmakosten

3.125.000
-

3.125.000
-

600.000
-

600.000
-

3.125.000

3.125.000

600.000

600.000

Totaal

2018

2019

Functie 17 Opvoedingswezen
Gewone dienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal

2016

2017

2018

2019

10.245.200
4.145.900

10.242.600
4.145.900

10.299.400
4.145.900

10.300.700
4.145.900

14.391.100

14.388.500

14.445.300

14.446.600

Kapitaaldienst

2016

Apparaatskosten
Programmakosten

2.491.500
-

211.500
-

211.500
-

211.500
-

2.491.500

211.500

211.500

211.500

Totaal

2017

Functie 18 Overige Justitiële Aangelegenheden
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2018

2019

Gewone dienst

2016

2017

2018

2019

Apparaatskosten
Programmakosten

2.090.400
1.488.000

1.950.800
1.488.000

1.889.600
1.488.000

1.915.000
1.488.000

3.578.400

3.438.800

3.377.600

3.403.000

Totaal

Kapitaaldienst

2016

2017

2018

2019

Apparaatskosten
Programmakosten

-

-

-

-

Totaal

-

-

-

-

Algemene doelstellingen
Het ministerie van Justitie heeft tien (10) algemene doelstellingen. Deze zijn:
1. Strafrechtelijke handhaving van rechtsorde;
2. Handhaven van de rechtsorde en verlenen van hulp aan hen die deze behoeven;
3. Een adequaat vreemdelingenbeleid betreffende toegang, toelating en verblijf;
4. Het voorkomen, beperken en bestrijden van branden, rampen en/of ongevallen;
5. Het uitvoeren van straffen;
6. Voorkomen van recidive door resocialisatie trajecten;
7. Preventie en bestrijding van criminaliteit onder de jeugd en zorg voor justitiële- en
civiele jeugdopvang;
8. De zorg voor hulpverlening aan slachtoffers;
9. Zorgdragen voor adequate bedrijfsvoering (PIOFAH) binnen haar keten;
10. Het (mede)financieren van relevante (interne en externe) projecten die bijdragen in
het voorkomen en bestrijden van de criminaliteit en het resocialiseren van
gedetineerden.

Operationele doelstellingen, in te zetten instrumenten en middelen
No.
1.1
2.1

Welke operationele
doelstellingen dienen bereikt
te worden
Het zorg dragen voor de
handhaving van wettelijke
regelingen
Verlagen diefstal met geweld in
het openbaar, woning en
bedrijf

Welke instrumenten dien ingezet
te worden?

Wat gaat dat
kosten NAf

Personeel en materieel



Inzetten van motorfietsen, quads,
scooters
Effectiever en efficiëntere
inroostering van het personeel

250.000
0
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No.

Welke operationele
doelstellingen dienen bereikt
te worden

Welke instrumenten dien ingezet
te worden?


2.2
2.3
2.4
2.5
2.6a

Verlagen inbraak in woningen,
scholen en buurthuizen
Verlagen bedrijfsinbraken
inclusief raamkraken en
bankautomaten
Verlagen diefstal van
voertuigen
Veiligheidsgevoel bij toeristen
verhogen
Verbeterde huisvesting gericht
op professionele
dienstverlening KPC

2.6b

Verbeterd materiaal gericht op
professionele dienstverlening
KPC

2.7

Deskundigheid- en
vaardigheidsbevorderingen bij
het korps

2.8
3.1

4.1

4.2
5.1

Oprichting
Uitvoeringsorganisatie
Bewaking en Beveiliging
Verbetering van de service bij
het verstrekken van
vergunningen welke door de
Toelatingsorganisatie worden
verstrekt
Voldoen aan de
veiligheidsaspecten en
leefbaarheid voor het personeel.
Verhoging van dienstverlening
Brandweer
Bouwen van een nieuwe
gesloten jeugdinrichting
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Opvoering van patrouilles:
aanschaf van ‘police package’ en
overige dienstvoertuigen KPC
Zie 2.1

Wat gaat dat
kosten NAf
3.000.000

Zie 2.1
Zie 2.1
 Verder professionaliseren van
Politur


Herindeling Recherchegebouw te
Garipituweg
 Herindeling Divisie Georganiseerde
Criminaliteit (DGC) te Waaigat
Aanschaf van uniform(onderdelen),
werkkleding, accessoires,
communicatiemiddelen voor
Arrestatieteam en Mobiele Eenheid
 Her- en bijscholing voor carrière
bestaand personeel.
 Cursussen voor carrière nieuw
personeel.
 Specialistische cursussen
 Personeel aantrekken en
organisatie formaliseren
 Aanpassing/invoering van een
nieuwe geautomatiseerde systeem.
 Training personeel

Verbouwen van en inrichting van
uitrukposten:
 Barber
 Rio Canario
 Upgrading personeel
 Aanschaf materieel
 Bouwen van een gesloten
behandelafdeling met capaciteit
voor 27 jongeren inclusief
woonruimte, lokalen,
werkplaatsen en een ringmuur
(oplevering 2e kwartaal 2016)
 Portiershuis en parkeerplaats op
terrein naast Capriles Kliniek
(budgetaanvulling nodig)
 Aantrekken geschikt personeel

350.000
350.000
2.100.000

1.900.000
111.200
1.913.800
1.600.000
1.200.000
50.000

50.000
550.000
125.000
Land:
3.200.000
USONA:
11.00.000
1.000.000
7.000.000

No.

5.2

Welke operationele
doelstellingen dienen bereikt
te worden
Optimaliseren structuur JJIC
voor effectievere behandeling
en resocialisatie van jeugdige
delinquenten met het oog op
het terugkeer in samenleving

Welke instrumenten dien ingezet
te worden?




Opleiden bestaand personeel
Externe beveiliging aantrekken



Bouwen van een tijdelijke gesloten
afdeling voor minderjarige meisjes
Crisisopvang voor minderjarigen
Uitvoeren Veiligheidsplan




5.3

- Aanbrengen 3m hoog security
hekwerk (levering gereed mei ’15,
aanbrengen pending budget)
- Renovatie bestaande werkplaatsen
(geen budget)
Een goed en veilig
 Strafcellen voldoen aan CPT norm
functionerend gevangeniswezen  Adequate toiletten en douches,
vernieuwen waterleiding en
riolering
(5.3 en 5.4: Uitvoering in het
 Werkplaatsen voor gedetineerden
kader van Plan van Aanpak:
zijn ingericht/in gebruik (gereed)
gedeeltelijke financiering
 Sleutelplan cellen: Levering
Usona – gedeeltelijk
gereed, nog aanbrengen
Landsbijdrage 2012-2016)
 Moderniseren keuken:
Voedingskabel is gereed
 Perimeterbeveiliging
(oplevering december 2015)


5.4

Verhogen efficiëntie binnen de
gevangenis






6.1

Optimaliseren resocialisatie
trajecten van gedetineerden
binnen de gevangenis




Er zijn veel aanvullende wensen
buiten het Plan van Aanpak welke
additionele financiering nodig
hebben: renovatie celblok 2+7,
renovatie keuken, intercom in
cellen, nieuwe telefoon centrale,
kantine. Totaal circa. 5 miljoen in
aanvraag bij Financiën
Upgraden personeel middels
cursussen
140 gekwalificeerde penitentiaire
inrichtingswerkers (PWI) en kader
Samenwerkingsverbanden in regio
aangaan
Voortzetting plan van Aanpak
SDKK
Ontwikkelen van programma’s
voor sociale, ambachtelijke en
administratieve vorming
Inrichten en operationaliseren

Wat gaat dat
kosten NAf
per jaar vanaf
2016
Land:
100.000
1.200.000
300.000
(Kapitaaldienst)
300.000
600.000
2.000.000

2.000.000

523.000
1.700.000

2.549.700

1.000.000

Algemene Beschouwing -127

No.

Welke operationele
doelstellingen dienen bereikt
te worden

Welke instrumenten dien ingezet
te worden?


6.2

Zorgen voor
gedragsverandering bij
delictplegers door resocialisatie
trajecten





6.3

7.1

7.2

Acceptatie ex-gedetineerden

Wat gaat dat
kosten NAf

werkruimtes en leerruimtes (5.3)
Invoeren van een adequate
dagprogramma ter optimaliseren
gedrag
Deskundigheidsbevordering voor
het personeel van de Reclassering
Inkopen van Resocialisatie
cursussen
Verdere uitbouw Elektronisch
Toezicht



Bewustwordingscampagne om
acceptatie van gevangenen die in
de maatschappij terug keren te
vergroten
Bewustwording en
 Cursussen aan ouders
gedragsbeïnvloeding van
 Verbetering samenwerking tussen
jongeren en hun ouders gericht
keten- en andere sociale partners
op repressie en preventie van
 Training in Delta en TOPS
de jeugdcriminaliteit
Methodiek
 Het opzetten van een Halt bureau
 Een cliëntvolgsysteem opzetten
 Uitbreiden casusbespreking met
ketenpartners Veiligheidshuis
 Centraal Meldpunt
Kindermishandeling volledig
operationeel
Verlagen jeugdcriminaliteit en
 Jeugdreclassering is opgericht als
huiselijk geweld
een stichting maar moet in 2017
een overheidsinstelling worden of
middels de subsidieverordening
2007 een reguliere subsidie
krijgen.
 Het verder versterken van
stichting slachtofferhulp om de
gevallen van huiselijk geweld
optimaal te begeleiden

p/j

75.000
100.000

0

150.000

1. Strafrechtelijke handhaving van rechtsorde
Het primaire proces van het parket Curaçao omvat in ruime zin de strafrechtelijke
handhaving van de rechtsorde. Dit gebeurt door middel van het leiden van
opsporingsonderzoeken van de politie, het “afdoen” van strafzaken, waaronder het ter
zitting brengen van strafzaken en het toezicht houden op de executie van straffen. In
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2016 zal het Openbaar Ministerie (OM) de beleidslijn doortrekken, zoals deze zich sinds
2009 heeft gevormd. De beleidsprioriteiten zijn qua aard niet sterk veranderd vergeleken
met het beleidsplan 2014.
Het OM zal naast zijn klassieke vervolgingstaak ook in toenemende mate een sturende
rol nemen op het terrein van de bestrijding van ondermijnende criminaliteit. Hierbij zal
nadruk gelegd worden op het afpakken van crimineel vermogen.
2. Handhaven van de rechtsorde en verlenen van hulp
Curaçao moet veiliger. Toenemende criminaliteit en geweld tasten de fundamentele
zekerheden en het gevoel van veiligheid aan. Criminaliteitsbestrijding heeft binnen het
ministerie van Justitie hoge prioriteit, zowel preventief als repressief. De organisaties die
belast zijn met de handhaving van de rechtsorde zijn onder andere UO Politie en
Immigratie Curaçao, Kustwacht en Uitvoeringsorganisatie Bewaking en Beveiliging.
UO Politie en Immigratie Curaçao
De veiligheidsontwikkeling op Curaçao gaat nog niet de goede kant op. De bevolking van
Curaçao is nog steeds teveel slachtoffer van voornamelijk inbraak, diefstal, overvallen en
geweldsmisdrijven. Ook is de verkeersonveiligheid (te) hoog en de normnaleving (te) laag.
Ondanks inspanningen van regering, bevolking, openbaar ministerie, politie en andere
partners in voorgaande jaren is de criminaliteit ontegenzeggelijk hoog en ondermijnt deze
de verdere ontwikkeling van ons land. Deze negatieve tendens vraagt van alle
betrokkenen, dus ook van de politie een uiterste inspanning.
Duurzame oplossingen komen alleen tot stand door integrale maatregelen te treffen en
vragen een lange adem. Werken aan bijvoorbeeld de verbetering van onderwijs, zorg,
werkgelegenheid, huisvesting en jeugdzorg, dragen (naast de inzet van politie) bij aan de
verbetering van de economische en veiligheidssituatie van ons land. Politiezorg is immers
een schaars product. De vraag zal altijd het aanbod overschrijden. Het gaat erom de
beperkte capaciteit efficiënt en effectief in te zetten. De keuzes daarvoor worden in het
driehoeksoverleg tussen de minister van Justitie, het Openbaar Ministerie en de
politieleiding gemaakt. Het kiezen van gestelde prioriteiten in meerjarig perspectief en
hoe daarop gestuurd wordt, staat voorop. De politie richt zich na een moeizame
reorganisatie steeds meer op haar kerntaken: toezicht, noodhulp, handhaving en
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opsporing. Dit is gericht op de bijdrage aan de samenleving en minder op interne
(reorganisatie) aangelegenheden. Hiervoor stelt het management zich een aantal
kerntaken, dat slechts in meerjarig perspectief tot de gewenste resultaten zal kunnen
leiden. Niet alles kan en niet alles kan tegelijk. Het gaat om het stellen van prioriteiten
die daadwerkelijk leidend zijn.
De vijf (5) voorgestelde focuspunten zijn:
- Beheer op orde;
- Kwaliteitsverbetering;
- Focus op een beperkt aantal veiligheidsthema’s;
- Verbetering van de resultaatgerichtheid;
- Integriteit.
Op elk van deze punten volgt hierna een korte toelichting. Deze focuspunten worden de
komende periode nader uitgewerkt.
Beheer op orde
Een kwalitatief goed politiekorps werkt met een toereikende en sluitende begroting en
kent een ordentelijk financieel beheer. Het korps zal zijn uitgaven de komende jaren
beter onder controle hebben en zal de medewerkers voorzien van goede materialen. De
formatie zoals die is vastgesteld is nog niet volledig gevuld en daarnaast worden
politiemensen elders ingezet dan voorzien. Daardoor is de capaciteit voor de
daadwerkelijke noodhulp, handhaving en opsporing nog niet op het niveau zoals in de
inrichtingsplannen is voorzien. Sturing op het bereiken van de streefformatie, werving en
opleiding van huidig en toekomstig personeel binnen de financiële mogelijkheden zullen
de komende jaren hoge prioriteit hebben.
Kwaliteitsverbetering
De kwaliteit van politiewerk is van even groot belang als de daadwerkelijke
beschikbaarheid van politiemensen. Ook hier zal op een beperkt aantal thema’s een
meerjarige investering worden gedaan. Dit is geen doel op zich, maar is gelinkt aan de
ambitie om het daadwerkelijk veiliger te maken. Zo draagt de verbetering van de kwaliteit
van aangiftes bij aan betere opsporing en zullen betere processen verbaal leiden tot meer
vervolging. Andere kwaliteitsaspecten die geprioriteerd zullen worden zijn onder meer het
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verbeteren van het PD-management bij ernstige delicten en informatie gestuurde
handhavingsinzet opdat de heterdaadkracht vergroot wordt.
Focus op een beperkt aantal veiligheidsthema’s
Over de jaren heen zijn de veiligheidsthema’s die de burger echt raken min of meer
hetzelfde gebleven. De cijfers op het gebied van moord en doodslag, overval en inbraken
spreken voor zich en zijn ten opzichte van de omvang van de bevolking onacceptabel
hoog.

De politie focust haar inzet de komende jaren op de volgende vijf (5) veiligheidsthema’s:
- Inbraken (woning en bedrijf);
- Overvallen en straatroof (Atrako);
- Geweld (vuurwapen en relationeel geweld;)
- Verkeer;
- Gerichte aanpak van criminele bendes.
Inbraken, overvallen, straatroof en geweld vormen de traditionele High Impact Crimes.
Deze high impact crimes hebben een enorme invloed op het veiligheidsgevoel van
mensen.
Naast politie-inzet, gericht op het voorkomen van misdrijven en het daadwerkelijk
aanhouden van verdachten, zal op elk van deze thema’s ook van anderen inspanning
worden gevraagd, zoals bewoners die hun huizen goed afsluiten, winkeliers die
maatregelen treffen en hulpverleners die ingezet worden bij huiselijk geweld. Het korps
zal door gebruik te maken van motorfietsen, quads en scooters surveilleren in wijken met
aanzienlijke high impact crimes, de zogenaamde ‘hot spots’. Tevens worden meer
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patrouilles in genoemde wijken ingezet. De voertuigen en motorfietsen moeten voor dit
traject worden aangeschaft. In totaal is hiervoor NAf 3 miljoen gebudgetteerd voor 2016.
Verkeer heeft de laatste jaren te weinig prioriteit gekregen. Onveiligheid in het verkeer
leidt tot een hoog aantal doden en ziekenhuisgewonden. Naast materiële schade leidt een
onveilig verkeer tot veel maatschappelijke schade. De normnaleving is laag. Bijvoorbeeld
het negeren van rood licht lijkt gemeengoed te zijn. Alcoholgebruik in het verkeer is hoe
gevaarlijk ook nauwelijks een item. De politie stelt zich ten doel de handhaving op dit
verkeer te intensiveren en zodoende de verkeersveiligheid te vergroten en de naleving van
verkeersnormen te vergroten die in ons aller belang zijn opgesteld. Het is in zijn
algemeenheid zo dat een beperkt aantal mensen verantwoordelijk is voor een fors deel
van de criminaliteit. Tot nu toe werd vooral delictgericht gewerkt. Dat houdt in dat er een
team is voor het opsporen van overvallen en een ander team voor de opsporing van onder
andere inbrekers. De criminelen houden zich niet aan dergelijke indelingen. Er wordt
gehandeld in drugs, men pleegt inbraken en overvallen en vaak mondt dit uit in excessief
geweld.
Een gerichte inzet van het hele korps en haar partners op de geprioriteerde criminele
bendes

die

zich

steeds

meer

veroorloven

in

ons

land

moet

deze

schijnbare

onaantastbaarheid verminderen. Niet alleen opsporen, maar ook het afpakken van
vermogen en inzetten van gerichte handhavingsacties moet de positie van deze bendes
verzwakken.
Verbetering van de resultaatgerichtheid
De focus van de politie zal niet alleen op de geprioriteerde veiligheidsthema’s gericht zijn,
maar ook steeds meer op het realiseren van boven gestelde doelstellingen. Uiteindelijk
gaat het er om dat we samen met alle integrale veilheidpartners een verhoging van de
veiligheid bereiken. Dus bijvoorbeeld minder overvallen. De bijdrage daaraan van de
politie is vooral het aanhouden van verdachten, het oplossen van gepleegde misdrijven
en het opmaken van een kwalitatief goed proces verbaal zodat het OM over kan gaan tot
vervolgingen. Daarnaast zal de politie meer adviseren en signaleren bij andere partners
en

instanties.

Voor

elk

van

de

5

geprioriteerde

thema’s

zullen

dergelijk

productiedoelstellingen worden afgesproken in het driehoeksoverleg. In het maandelijkse
veiligheidsoverleg worden de veiligheidsontwikkeling en de resultaten van de politie
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gemonitord en besproken met de verantwoordelijke leidinggevenden binnen het korps en
zal zo nodig tot bijsturing leiden.
Integriteit
Tot slot, een politiekorps zal om het vertrouwen bij zijn bevolking te behouden en te
vergroten boven alles aandacht moeten hebben voor haar eigen integriteit. Signalen van
niet integer gedrag zullen direct worden onderzocht en waar nodig zal ook hier
corrigerend en handhavend worden opgetreden. Naast repressie zal er meer aandacht
zijn voor bewustwording van de politiemensen van de bijzondere positie van de politie in
de samenleving, waarmee gewerkt wordt aan preventie en het voorkomen van afglijding.
De missie van de Landsrecherche Curaçao kan worden samengevat als het bijdragen aan
de verwezenlijking van een langdurig gevoel van een behoorlijke rechts- en bestuurlijke
handhaving.
Bezetting KPC 2013 tot en met 2016
De totale bezetting van het korps bedroeg eind 2013 738 fte’s. Vanaf het dienstjaar 2014
tot en met 2016 zullen 163 vacatures moeten worden opgevuld.
Het instroom schema van het Korps ziet er als volgt uit:

Omschrijving
Bezetting eind 2013
Nieuwe burgerfuncties
Overige burgerpersoneel
Executief personeel
Totaal

2013
738

2014
97
23

738

120

2015

2016

18
14
32

11
11

Totaal
738
97
52
14
901

De totale kosten die hiermee gemoeid zijn bedragen:
In 2014 voor 120 fte’s

NAf 5.896.000

In 2015 voor 32 fte’s

NAf 2.610.000

In 2016 voor 11 fte’s

NAf

825.000

De kosten in 2014 zijn budgetneutraal gefinancierd vanwege een daling in overwerk. Dit
was als gevolg van deels efficiëntere planning van de dienstuitvoering en plaatsing van
het personeel door het korps en deels door de integratie van de UO Controle en
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Beveiliging in het korps. Het gefaseerd aantrekken van personeel in 2016 zal
gedeeltelijke gefinancierd worden door het verder teruglopen van overwerk.
Om de deskundigheid en vaardigheden van het korps te verhogen in 2016 zijn er een
groot aantal opleidingen gepland. Deze zullen onder andere bij het ORV gevolgd worden
of worden ingekocht/uitbesteed.
Landsrecherche
De Landsrecherche Curaçao (LrC) is ingevolge artikel 2 van het Landsbesluit organisatie,
taken en bevoegdheden Landsrecherche (P.B. 2007, no. 22) belast met het verrichten van
strafrechtelijke onderzoeken in de sfeer van integriteitschendingen door personen aan
wie enige overheidstaak is toevertrouwd, welke schendingen bovendien een ernstige
bedreiging kunnen vormen voor de rechtsstaat dan wel de veiligheid van het land of van
haar inwoners. In het verlengde hiervan is de LrC tevens belast met aanverwante
opsporingstaken

en

met

de

signalering

casu

quo

informeren

van

betreffende

omstandigheden waaronder integriteitschendingen plaatsvinden. In 2016 wordt het
traject van reorganisatie van de LrC voortgezet zoals uitgestippeld in het door de minister
van Justitie in 2012 geaccordeerde Inrichtings- en Formatieplan LrC.
Dit is een doorlopend proces dat in 2016 en 2017 ook voortduurt. Gezien het
vorenstaande zullen er vier personen worden aangetrokken zijnde: een afdelingshoofd
Recherche-informatie en Ondersteuning, twee financiële rechercheurs en een analist.
Mede in verband met de taakuitbreiding binnen de LrC zal tevens het zittende maar
vooral het toekomstige personeel bijgeschoold moeten worden. Opleidingen, cursussen
en stages zijn onontbeerlijk voor de verdere professionalisering van de LrC. Gezien het
vorenstaande zullen de opleidingskosten van de LrC in 2016 stijgen naar NAf 96.000.
Ook de operationele kosten zullen stijgen als gevolg van garant stelling van de interceptie
die moet plaats vinden. Het betreft kosten voor het inhuren van expertise op het gebied
van interceptie, zoals tolkkosten en kosten voor audiovisuele opname van verhoren. Deze
kosten worden beraamd op NAf 100.000. Tevens zal de bestaande IT-infrastructuur van
de LrC moeten worden bekeken om te garanderen dat de onderzoeken ongestoord
kunnen plaatsvinden.
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