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ALGEMENE BESCHOUWING 2017

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 leef kwaliteit, 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 leef
kwaliteit, 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.
De Landsverordening comptabiliteit 2010, artikel 36, bepaalt dat de begroting van het
Land, uiterlijk de tweede dinsdag van september van het jaar voorafgaande aan het
jaar waarvoor de begroting strekt ter goedkeuring bij de Staten moet zijn ingediend.
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Verder zegt de Landsverordening comptabiliteit 2010 dat elke minister respectievelijk
voorzitter van een staatsorgaan jaarlijks uiterlijk op 1 mei ramingen indient, voor elk
onderdeel van de landsadministratie waarover hij het beheer voert, bij de Minister van
Financiën. Met andere woorden al vroeg in het jaar moet de ontwerpbegroting gereed
zijn. In verband met de aanstaande verkiezingen is het niet haalbaar om in de
begroting van 2017 het beleid van het nieuwe kabinet integraal in de begroting 2017 te
verwerken. Daarom wordt de basis van de begroting 2016 als uitgangspunt
gehanteerd. Het nieuwe regeerprogramma zal in de eerste suppletoire wijziging
kunnen worden verwerkt.
In de Ontwerpbegroting 2017 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 of 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.
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Advies Raad van Advies

De Raad van Advies heeft bij brief van 24 augustus 2016, met nummer RvA no.
RA/37-16-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. De Begroting voor het dienstjaar 2017 als autorisatie-, sturings- en
beleidsinstrument
De Raad van Advies 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 voor het dienstjaar 2016 is
dat echter niet het geval geweest. De Raad van Advies constateert wederom een
verbetering in de kwaliteit van de ontwerpbegroting voor het dienstjaar 2017 (hierna:
ontwerpbegroting 2017) bij bepaalde ministeries. Met name de presentatie van de
verantwoorde beleidsbegroting van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur
en Sport, het Ministerie van Economische Ontwikkeling en het Ministerie van Sociale,
Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn toont zichtbare verbetering, maar voldoet nog niet aan
alle eisen van de verantwoorde beleidsbegroting. De Raad van Advies constateert
echter ook dat er ministeries zijn die achterblijven.
Ook kan uit de brief d.d. 18 juli 2016 (zaaknummer 2015/028187) van de
Sectordirecteur Financieel Beleid en Begrotingsbeheer worden opgemaakt dat er
ruimte voor verbetering is in het (voor)traject van de voorbereiding van een begroting.
Voorts constateert de Raad van Advies dat bij veel ministeries de vastgestelde doelen
en de middelen om deze te bereiken niet concreet genoeg volgens het SMART-principe
zijn geformuleerd en uitgewerkt waardoor het achteraf evalueren van het gevoerde
beleid moeilijk dan wel niet plaats kan vinden.
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Het bovenstaande maakt de begroting gebrekkig en verzwakt naar het oordeel van de
Raad mede de autorisatie-, sturings- en beleidsfunctie van de begroting als een
afgeleide van het budgetrecht van de Staten, aldus voormelde raad.
De Raad van Advies adviseert de regering om deze reden om zoveel mogelijk de
ontwerpbegroting 2017 en de toelichting daarop aan te passen en te versterken
waardoor de begroting beter aan voornoemde functies kan voldoen.
Ook wordt geadviseerd om de reeds in de voorgaande jaren gerealiseerde vooruitgang
in de kwaliteit van de (ontwerp)begrotingen voort te zetten en met name ook zwaarder in
te zetten op de versterking van de financiële functie bij de ministeries.
De regering neemt met genoegen nota van de constatering dat de kwaliteit van de
ontwerpbegroting voor het dienstjaar 2017 wederom verbeterd is bij bepaalde
ministeries. Dit is het resultaat van de ondernomen verbeteringsstappen tijdens de
begrotingsvoorbereiding van 2017.
Er is weliswaar nog niet voldaan aan alle eisen van de verantwoorde beleidsbegroting.
Maar dit was ook niet de verwachting. De tot nu toe gerealiseerde verbeteringen zijn
onderdeel van een ingrijpend continu groeiproces dat in fasen geïmplementeerd wordt.
Naar gelang de capaciteit en inzicht van de ministeries, worden de verbeteringen door
de ministeries opgepakt. Om het begrotingsproces verder te verbeteren zijn
verschillende stappen ondernomen tijdens de begrotingsvoorbereiding van 2017 (zie
onderstaande tabel).

Activiteit

Maand

Werksessie Prioriteiten

September ‘15

Evaluatie begrotingsproces
Werksessie Algemene Beschouwingen
Werksessie Result Based Management (1)
Indiening 1ste Concept Begroting
Feedback
Werksessie Result Based Management (2)
Presentatie: Big Picture (feedback 1ste
concept begroting)

November ‘15
Januari ‘16
Februari ‘16
Maart ‘16
Maart ‘16
April ‘16
April ‘16
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Dit komt ten goede

aan de verdere uitbouw en verduurzaming van de

“Verantwoorde beleidsbegroting”.
Ter voorbereiding van de begroting 2017 is gekozen voor een meer interactief proces
met het oog op betere en meer tijdige resultaten en meer transparantie. De behoefte
aan meer transparantie is geuit in de in november 2015 gehouden evaluatiesessie.
Deze

sessie

was

bedoeld

om

beter

begrip

en

inzicht

te

krijgen

in

verbetermogelijkheden van het begrotingsproces.
Gezien de schaarse middelen en de vele beleidsprioriteiten is in september 2015
vanuit het SG beraad een sessie over prioriteitenstelling georganiseerd. Doelstelling
is om interministerieel en integraal werken te bevorderen om te komen tot betere
effectiviteit en efficiëntie om de outputs, outcomes en gewenste impacts op termijn te
behalen.
Het ingezette groeitraject van vorig jaar voor de kwaliteit van de beleidsbegroting,
behelsde

dit

jaar

twee

workshops

voor

het

schrijven

van

de

Algemene

Beschouwingen.
De in januari door het Ministerie van Financiën gehouden workshops hebben
bijgedragen

aan

de

formulering

van

SMART

doelstellingen

(algemene

en

operationele). De Algemene Beschouwingen van 2016 zijn als leerstof gebruikt.
Naar aanleiding van de ervaring met het jeugd- en jongerenprogramma zijn met
behulp van externe deskundigen sessies gehouden met het management, beleidsen sectordirecteuren en financial controllers van alle ministeries. Dit was in
aansluiting op de verantwoorde beleidsbegroting om output, outcome en impact te
definiëren. Ministeries hebben nadien op eigen initiatief interne sessies binnen hun
ministeries georganiseerd.
Er is door het Ministerie van Financiën de mogelijkheid geboden om een eerste
conceptbegroting in maart 2016 in te dienen om tijdig over het begrotingsdocument
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te overleggen en feedback van de begrotingsinspecteurs te ontvangen over de
ingediende cijfers en algemene beschouwingen.
Met betrekking tot de opmerking van de Raad van Advies dat de programma- en
apparaatskosten niet altijd in de daartoe bestemde kolom ingevuld zijn, merkt de
regering het volgende op.
Omdat de begrotingsbedragen tijdens het begrotingsvoorbereidingsproces zijn
gewijzigd is de koppeling met de programma- en apparaatskosten niet altijd
voorhanden en is in die gevallen ervoor gekozen om die weg te laten. Tevens hebben
enkele ministeries dat onderscheid niet aangebracht.
In de in april gehouden presentatie over de big picture is aan de ministeries het
toetsingsproces van de ingediende begrotingen uitgelegd, als voorproefje op de
eigenlijke toetsing na 1 mei. De bedoeling was om vóór de indiening van de
conceptbegroting aan de Staten mogelijk informatie te verstrekken aan de
ministeries over de resultaten van de toetsing.
Het is een zeer leerzaam traject voor een ieder geweest. Er zijn stappen gezet voor
interministeriële beleidsafstemming om te komen tot betere prioriteitsstelling.
Daardoor zal door middel van efficiëntie en synergie financiële ruimte gecreëerd
kunnen worden voor beleidsintensivering.
Niet alle ministeries hebben alle gevraagde documenten ingeleverd of tijdig
ingeleverd conform de begrotingskalender en niet alle resultaten zijn geboekt die
gewenst waren. Het is wel gelukt om beter samen te werken, meer met elkaar te
overleggen, transparanter te zijn, dezelfde taal te spreken, een goede basis te leggen
voor integraal werken en interministerieel werken en ook documenten van betere
kwaliteit te produceren.
Met de evaluaties van het begrotingsproces 2017 zal additionele informatie
verkregen worden om de voorgenomen resultaten aan te scherpen voor het
begrotingsproces van 2018 en verder.
Algemene Beschouwing-7

Gedurende de voorbereiding van de begroting van 2018 zal gecontinueerd worden
met de verbeteringsstappen.
Gedurende de komende jaren zal verder gewerkt worden aan:
-

het consolideren van het formuleren van de Smart doelstellingen;

-

indicatoren voor het meten van de te behalen doelstellingen;

-

activiteiten gerateerd aan de beleidsvoornemens en doelstellingen;

-

de koppeling tussen de beleidsvoornemens, activiteiten en verwachte meetbare
resultaten;

-

Relatie tussen de beleidsvoornemens en de begrote bedragen meerjarig;

-

Relatie tussen de beleidsvoornemens en de tijdsplanning voor de realisering
daarvan.

-

Samenhang beleid van een functie met:


beleid van een andere functie (interministerieel)



het ministerie



regeerprogramma

Voortzetting versterking financiële functie bij de ministeries
In het kader van het versterken/verbeteren van het financieel beheer is sinds 2008 een
intensieve samenwerking tussen de ministeries van Financiën op Curaçao en
Nederland,

de

Rijksacademie

voor

Financiën,

Economie

en

Bedrijfsvoering

(Rijksacademie). De Rijksacademie is het opleidingsinstituut binnen de rijksoverheid
voor opleidingen in de financiële-, audit- en economische functie. De dagelijkse praktijk
van de overheid van Curaçao is het uitgangspunt.
De volgende opleidingen werden overheid breed aangeboden in 2013:


Analyse Jaarrekening



Basis accountantscontrole



Begroting en Beleid



Management- en Bestuur rapportage Curaçao
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Presenteren van Management- en Bestuur rapportage Curaçao



Toegepast Risico Management Curaçao

Daarnaast hebben een aantal medewerkers in de financiële functie stages gelopen bij
het Ministerie van Financiën Nederland en de afdeling Financieel Economische Zaken
van andere ministeries in Nederland en ook gemeentes. Als onderdeel van de
Masterclass opleiding, hebben de deelnemers hiervan in augustus 2016 stages in
Nederland gelopen.
Op basis van de ervaring die is opgedaan met de cursussen die zijn gegeven in de
afgelopen jaren is de behoefte ontstaan om aan verbreding en verdieping op de
fundamenten die afgelopen jaren zijn gelegd. De uitwerking van het programma is in
2015 geschied en in de eerste kwartaal van 2016 is de Masterclass van start gaan.
Hiermee wordt een verdere stap gezet in de gewenste gedragsverandering. Het
programma sluit daarmee bewust aan op de ingezette ‘verbeterslag financieel beheer’
die de Regering nastreeft
De Masterclass wordt als de top van de piramide van het opleidingsprogramma
beschouwd en is weggelegd voor een beperkte (doel)groep. De trainingen zijn per
doelgroep georganiseerd. Feitelijk kan dit geheel beschouwd worden als een
‘management development traject’ voor een selectieve groep (high potential financials)
die circa een half jaar lang de verdieping van hun kennis en vaardigheden verder
ontwikkelen. Ze worden daarbij intensief gevolgd en begeleid.
Hierbij worden verschillende opleidingsinstrumenten gebruikt waarbij naast stevige
inhoudelijke kenniscomponenten ook andere instrumenten zoals bijvoorbeeld het
oefenen van de schriftelijke vaardigheden, intervisie en coaching (ook in termen dat
deze deelnemer op zoek moet gaan naar iemand die zij ‘bijles’ gaan geven over hun
kennis) hierbij ingezet moeten worden. De focus hierbij is het op structurele manier
bijdragen in de inbedding van de interne financiële kennis, deze op een georganiseerde
manier laten delen en ondersteunen van de juiste vaardigheden om dit tot stand te
laten komen op en in Curaçao. In december zal de eerste groep dit programma
afsluiten met het verdedigen van hun referaat.
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2. Een beleidsarme begroting
In de brief van 18 juli 2016 (zaaknummer 2016/028187) stelt de sectordirecteur
Financieel Beleid en Begrotingsbeheer van het Ministerie van Financiën dat de
Begroting voor het dienstjaar 2016 (hierna: Begroting 2016) als basis heeft gediend
voor de ontwerpbegroting 2017. Immers, in verband met de regeringswisseling eind
2016 is het volgens bedoelde directeur niet haalbaar om in de ontwerpbegroting 2017
de beleidsvoornemens van het nieuwe kabinet integraal te verwerken. De Raad van
Advies van Ministers is op 20 juli 2016 akkoord gegaan met het voorgestelde in
voornoemde brief.
De Raad van Advies constateert dat voornoemd uitgangspunt niet altijd is
aangehouden.

Immers

door

bepaalde

ministeries

worden

wel

nieuwe

beleidsvoornemens geformuleerd welke juist duiden op specifiek nieuw beleid. Als
voorbeeld kan genoemd worden het Ministerie van Onderwijs, Sport en Cultuur.
De Raad van Advies is - in tegenstelling tot hetgeen in de hiervoor aangehaalde brief
wordt gesteld - van oordeel dat een regeringswisseling geen reden moet zijn om af te
zien van het formuleren van nieuwe beleidsvoornemens. Iedere regering dient er
immers naar te streven om beleidsdoelen te bereiken en stelt aan de hand daarvan een
begroting vast. Indien een nieuwe regering andere beleidsvoornemens heeft dan kan zij
de begroting wijzigen om haar eigen beleidsvoornemens daarin te realiseren.
Rekening houdende met het uitgangspunt dat de regering heeft gehanteerd bij het
opstellen van de ontwerpbegroting 2017 adviseert de Raad de regering deze in lijn te
brengen met de uitgangspunten van de Begroting 2016 of anders toe lichten wat de
reden is om op bepaalde beleidsterreinen daarvan af te wijken.
3. De onderbouwing van beleidsvoornemens
De Raad van Advies verwijst naar de brief van 18 juli 2016 (zaaknummer
2016/028187) van de sectordirecteur Financieel Beleid en Begrotingsbeheer en stelt
dat in verband met de regeringswisseling eind 2016 het volgens bedoelde directeur
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niet haalbaar is om in de ontwerpbegroting 2017 de beleidsvoornemens van het
nieuwe kabinet integraal te verwerken. De Raad van Ministers is op 20 juli 2016
akkoord gegaan met het voorgestelde in voornoemde brief.
De Raad van Advies constateert dat voornoemd uitgangspunt niet altijd is
aangehouden.

Immers

door

bepaalde

ministeries

worden

wel

nieuwe

beleidsvoornemens geformuleerd welke juist duiden op specifiek nieuw beleid. Als
voorbeeld kan genoemd worden het Ministerie van Onderwijs, Sport en Cultuur.
De Raad van Advies is - in tegenstelling tot hetgeen in de hiervoor aangehaalde brief
wordt gesteld - van oordeel dat een regeringswisseling geen reden moet zijn om af te
zien van het formuleren van nieuwe beleidsvoornemens. Iedere regering dient er
immers naar te streven om beleidsdoelen te bereiken en stelt aan de hand daarvan een
begroting vast. Indien een nieuwe regering andere beleidsvoornemens heeft dan kan zij
de begroting wijzigen om haar eigen beleidsvoornemens daarin te realiseren.
Rekening houdende met het uitgangspunt dat de regering heeft gehanteerd bij het
opstellen van de ontwerpbegroting 2017 adviseert de Raad de regering deze in lijn te
brengen met de uitgangspunten van de Begroting 2016 of anders toe lichten wat de
reden is om op bepaalde beleidsterreinen daarvan af te wijken.
De regering geeft aan dat het volgende is aangegeven als uitgangspunt bij de opmaak
van de begroting 2017. De Landsverordening comptabiliteit 2010, artikel 36, bepaalt
dat de begroting van het Land, uiterlijk de tweede dinsdag van september van het jaar
voorafgaande van het jaar waarvoor de begroting geldt ter goedkeuring bij de Staten
moet zijn aangeboden. Verder zegt de Landsverordening comptabiliteit 2010 dat de
begroting van elke minister respectievelijk voorzitter van een staatsorgaan jaarlijks
uiterlijk op 1 mei ramingen in dient, voor elk onderdeel van de landsadministratie
waarover hij het beheer voert, bij de Minister van Financiën. Met andere woorden al
vroeg in het jaar moet de ontwerpbegroting gereed zijn. In verband met de
regeringswisseling

is

het

niet

haalbaar

om

in

de

begroting

van

2017

de

beleidsvoornemens van het nieuwe kabinet integraal in de begroting 2017 te
verwerken. Daarom wordt de basis van de begroting 2016 als uitgangspunten
gehanteerd;

overigens hanteert de regering bij de voorbereiding van de begroting

telkens dia van het vorige jaar als uitgangspunt, ongeacht of er verkiezingen zijn of
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niet; dit om de continuiteit in het beleid te waarborgen. Het nieuwe regeerprogramma
zal in de eerste suppletoire wijziging worden verwerkt. Dus in tegenstelling tot hetgeen
de Raad van Advies aangeeft zijn in de begroting 2017 beleidsvoornemens opgenomen.
De beleidsvoornemens zijn verwerkt op basis van het regeerprogramma van het
huidige kabinet. Uit geen enkel document blijkt dat de regering zich voorgenomen
heeft een beleidsarme begroting op te stellen.

4. Algemene visie van de regering
In de Inleiding van de Algemene Beschouwingen (pagina 2) wordt de visie van de
regering voor het land Curaçao weergegeven. De Raad van Advies constateert dat bij
een aantal ministeries een eigen visie is opgenomen bijvoorbeeld bij het Ministerie van
Bestuur, Planning en Dienstverlening (pagina 50). Bij het Ministerie van Justitie
(pagina 57) is geen visie opgenomen en bij het Ministerie van Gezondheid, Milieu en
Natuur (pagina 199) is de algemene visie van de regering overgenomen.
De Raad van Advies adviseert de regering erop toe te zien dat de ministeries een eigen
beleidsvisie ontwikkelen en dat de visie van elk ministerie steeds gerelateerd is aan de
algemene visie van de regering.
De regering geeft aan dat de ontbrekende ministeriele visies voor zover deze zijn
geformuleerd opgenomen zullen worden in de algemene beschouwingen.

5. Ontbreken van informatie in grafieken
In verschillende grafieken ontbreekt de informatie over het dienstjaar 2017. Zie
bijvoorbeeld grafiek 9 op pagina 35 en grafiek 14 op pagina 44 van de Nota van
Financiën (hierna: Nota).
De Raad van Advies adviseert de regering de ontbrekende gegevens in de grafieken op
te nemen.
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De Regering geeft aan dat de informatie van het dienstjaar 2017 niet ontbreekt in het
document, maar dat de jaartallen per abuis verkeerd waren vermeld in de kollommen.
De benodigde correcties zijn aangebracht in de nota van financiën.

6. Risico’s waarmee rekening dient te worden gehouden
a. Overheidsbedrijven
In het onderdeel “Dividenden” op pagina’s 40 en 41 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
regering te realiseren taakstelling zou op termijn ten minste NAf 35 miljoen per jaar
moeten opleveren.
Volgens de Raad geeft de ontwerpbegroting 2017 en de toelichting hierop echter geen
inzicht in de financiële situatie van de overheidsbedrijven. Daardoor kan de Raad het
realiteitsgehalte van de raming van NAf 35 miljoen en daarmee samenhangende
risico’s van het niet realiseren hiervan voor de Begroting voor het dienstjaar 2017
(hierna: Begroting 2017) en voor de meerjarenbegroting, niet volledig beoordelen.
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 duurzaam te versterken, om zodoende de in de
Begroting

2017

en

de

meerjarenbegroting

opgenomen

bedragen,

te

kunnen

verwezenlijken.
De

Regering

constateert

op

basis

van

recente

jaarrekeningen

van

de

overheidsbedrijven dat de financiële situatie van de meeste overheidsvennootschappen
aan het verbeteren is. Zo leden in 2010 nog 8 overheidsvennootschappen verliezen. In
2014 waren dat 4. In 2010 bedroeg het gezamenlijke verlies NAf 44,7 miljoen. In 2014
was sprake van een gezamenlijke winst van NAf 144,2 miljoen. Voor de jaren na 2014
worden nog betere winstcijfers verwacht. Een dividenduitkering op termijn van NAf 35
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miljoen acht de regering wel degelijk haalbaar. Te meer daar inmiddels ook de
Landsverordening Optimalisering Overheidsgelieerde entiteiten door de Staten is
aangenomen welke instrumenten aanreikt voor het duurzaam gezond maken van
overheidsvennootschappen.
Het kader waarbinnen overheidsinstellingen, overheidsvennootschappen en door de
overheid

gesubsidieerde

instellingen

moeten

opereren

wordt

middels

de

Landsverordening Optimalisering Overheidsgelieerde entiteiten hervormd en waar
nodig gereguleerd teneinde de kosten voor de gemeenschap te drukken, de kwaliteit
van de dienstverlening te verbeteren, de risico’s voor de overheidsfinanciën te
mitigeren en de afdracht van dividend te vergroten. Voor overheidsvennootschappen
gelden bovendien minimale rendementsnormen waaraan

wettelijk voldaan moet

worden.

efficiënter

Dat

zal

in

praktijk

tot

gevolg

hebben

opererende

overheidsvennootschappen met minder inefficiënties, verspillingen en doublures.
Verder worden de overheidsvennootschappen verplicht een gedeelte van hun netto
winst jaarlijks als dividend uit te keren.
b. Uitvoeringscapaciteit om de beoogde beleidsdoelen te kunnen bereiken
De Raad van Advies mist in de ontwerpbegroting 2017 een onderbouwing dat de
regering voldoende uitvoeringscapaciteit heeft om de voorgenomen beleidsdoelen te
bereiken. Als voorbeeld geeft de Raad de na de doorlichting door de Stichting
Overheidsaccountantsbureau nog uit te voeren verdere analyse door de ministeries
genoemd op pagina 53, tweede tekstblok van de Nota. De Raad van Advies vraagt
bijzondere aandacht 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
meerjarenramingen. De Raad van Advies heeft al eerder, bijvoorbeeld in zijn advies op
de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het
dienstjaar 20161, de aandacht hiervoor gevraagd.
De

Raad

van

Advies

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.

1

Advies d.d. 1 september 2015, RvA no. RA/30-15-LV (zaaknummer 2015/038823).
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De regering onderkent in het dienstjaar 2016 het bestaan van omvangrijke
investeringsplannen

die

noodzakelijk

zijn

in

verband

met

het

inhalen

van

achterstanden. In 2016 is een bedrag van NAf 158,6 miljoen geïnvesteerd vanuit de
begroting van het Land. In 2017 is een bedrag van NAf 174,8 miljoen begroot aan
investeringen. De regering heeft de ambitie de geplande investeringen te halen.
Hiervoor vindt ook herprioritering plaats in de inzet van menskracht en middelen
zodat zorg wordt gedragen voor het kunnen behalen van de ambitie. 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.
Sinds 2015 doet deze situatie zich minder voor zoals blijkt uit de realisatiecijfers.

II. Inhoudelijke opmerkingen met betrekking tot de memorie van toelichting
1. Staatsorganen en overige algemene organen
a. Het uitvoeren van integriteitsonderzoeken (pagina 15)
Op pagina 15, voorlaatste tekstblok, van de Algemene Beschouwingen wordt
aangegeven dat met het uitvoeren van integriteitsonderzoeken door de Algemene
Rekenkamer nog een aanvang moet worden gemaakt en dat hiervoor deskundigheid
moet worden ontwikkeld. Het is niet duidelijk wanneer een aanvang hiermee zal
worden gemaakt en of er hiervoor voldoende middelen op de Begroting 2017 en
meerjarenbegroting beschikbaar zijn gesteld.
De Raad van Advies vraagt de aandacht van de regering voor het bovenstaande.
b. Het invullen van vacatures (pagina 16)
Uit het derde tekstblok van pagina 16 van de Algemene Beschouwingen blijkt dat bij
de Algemene Rekenkamer vacatures ingevuld dienen te worden. Het is niet duidelijk of
er hiervoor voldoende middelen op de Begroting 2017 en meerjarenbegroting zijn
gereserveerd.
De Raad van Advies vraagt de aandacht van de regering voor het bovenstaande.
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In de begroting is een stelpost opgenomen voor invulling van vacatures. Dus hiermee
is er rekening gehouden.
2. Ministerie van Algemene Zaken
a. De begroting van het Ministerie van Algemene Zaken (pagina’s 28-30)
In de tabel “11. Ministerie van Algemene Zaken” op pagina’s 28 tot en met 30 van de
Algemene Beschouwingen wordt een opsomming gegeven van de organisatieonderdelen
van het Ministerie van Algemene Zaken. De Raad van Advies mist een specificatie in de
ontwerpbegroting

2017

en

meerjarenbegroting

van

de

kosten

die

door

organisatieonderdelen, zoals de Huurcommissie en de Directie Risicobeheersing en
Rampenbeleid, gemaakt zullen worden alsmede een uiteenzetting daarover in de
Algemene Beschouwingen.
De Raad van Advies adviseert de regering de memorie van toelichting en zo nodig de
ontwerpbegroting 2017 met inachtneming van het bovenstaande aan te passen.
Sinds het begrotingsjaar 2014 is de Algemene Beschouwing omgezet in een
Verantwoorde Beleidsbegroting, waarbij de focus wordt gelegd op de te behalen
resultaten en is de Algemene Beschouwing niet meer een algemeen praatje van alle
onder het ministerie ressorterende diensten. Dit laatste heeft tot gevolg dat niet alle
onderdelen van een ministerie expliciet vermeld zullen worden in de Algemene
Beschouwing. Gezien de opmerking van de RvA, is het ministerie van Algemene Zaken
bereid om in de toekomst het te voeren beleid van meer diensten in de Algemene
Beschouwing op te nemen.

b. Uitzending van vertegenwoordigers naar koninkrijksambassades en het voeren van
economische diplomatie (pagina 33)
In het laatste tekstblok op pagina 33 van de Algemene Beschouwingen wordt
aangegeven dat ambtenaren naar de koninkrijksambassades gestuurd zullen worden
mede ten behoeve van het voeren van economische diplomatie. Het is niet duidelijk of
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voor het voeren van economische diplomatie een en ander afgestemd zal worden met
het Ministerie van Economische Ontwikkeling.
Voorts blijkt uit de tabel (onder punt 1.4.5 in de laatste kolom) op pagina’s 32 en 33
van de Algemene Beschouwingen dat voor de uitzending NAf 400.000,- is begroot. Het
is

niet

duidelijk

hoeveel

ambtenaren

uitgezonden

zullen

worden

naar

koninkrijksambassades waardoor niet beoordeeld kan worden of de gereserveerde
middelen hiervoor toereikend zullen zijn.
De Raad van Advies vraagt de aandacht van de regering voor het bovenstaande.
Directie Buitenlandse Betrekkingen zal invulling geven aan economische diplomatie in
samenwerking

met

het

ministerie

van

Economische

Ontwikkeling.

Ter

bewerkstellingen van dat laatste zijn reeds bepaalde trajecten ingezet en worden door
Directie Buitenlandse Betrekkingen en ministerie van Economische Ontwikkeling
regelmatig

contact

onderhouden.

De

oorspronkelijke

tekst

van

de

Algemene

Beschouwing kan als volgt gewijzigd worden:
“Operationele doelstellingen
 Economische Diplomatie:
 Het bevorderen van de export en het genereren van deviezen
Door het onderhouden van diplomatieke contacten en het, in samenwerking met
het ministerie van Economische Ontwikkeling, ondernemen van handelsmissies,
het uitwisselen van informatie en het maken van informatie materiaal, het trainen
van mensen naast het uitzenden van ambtenaren wordt bevorderd dat er meer
export plaatsvindt en er meer deviezen gegenereerd worden.”
Het opgevoerd bedrag van NAf. 400.000 ten behoeve van uitzendingen is enkel ter
bekostiging van de huidige te Washington DC geplaatste diplomaat. Met de ambitie
van Curaçao om in de toekomst meer buitenlandse posten te bemannen, zal Directie
Buitenlandse Betrekkingen het te reserveren bedrag verder budgetneutraal omhoog
moeten bijstellen.
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c. Aantrekken van wetgevingsjuristen (pagina 46)
In paragraaf “3.8 In de komende drie jaren het intern coachen van de eigen juristen
voor wetgevingsleer en wetgevingstechniek” wordt op pagina 46 van de Algemene
Beschouwingen aangegeven dat Wetgeving en Juridische Zaken (hierna: WJZ) al
geruime tijd kampt met een tekort aan wetgevingsjuristen en dat het intern coachen
van juristen van WJZ doorgang zal vinden. De Raad van Advies mist een concrete
indicatie van de grootte van het tekort, de termijn waarbinnen het traject van het
intern coachen voldoende uitgekristalliseerd zal zijn om dit tekort op te vullen en of
het tekort in de tussentijd (gedeeltelijk) weggewerkt zal worden door het aantrekken
van extra wetgevingsjuristen.
De Raad van Advies vraagt de aandacht van de regering voor het bovenstaande.
“In de komende drie jaren het intern coachen van de eigen juristen t.a.v.
wetgevingsleer en wetgevingstechniek (8).
Wetgeving en Juridische Zaken (hierna:WJZ) kampt al een tijd met een tekort aan
juristen en sowieso aan wetgevingsjuristen. Er zijn op dit moment formeel 14 juristen
in dienst waarvan één (1) tevens fungeert als afdelingshoofd en nog twee (2) anderen
ter beschikking zijn gesteld. Dit is het gevolg van o.a. de instroomplanning,
overplaatsing van juristen naar andere ministeries/organisatieonderdelen en het niet
opvullen van fte’s van juristen die met pensioen en of vut gaan.
In 2016 is het WJZ gelukt een coach voor een periode van zes (6) maanden aan te
trekken. Dit heeft tot hele goede resultaten geleid aangezien de behoefte aan
coaching onder de juristen heel groot is. Ondertussen zijn er zes (6) juristen
gecoacht. WJZ is van plan om de komende drie (3) jaren door te gaan met het intern
coachen van de juristen.”
3. Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening
De cijfers over 2017 tot en met 2020
Uit de tabel die aangeeft hoeveel middelen per functie gereserveerd zijn (pagina 52 van
de Algemene Beschouwingen) volgt dat ondanks het feit dat de totale bedragen ten
aanzien van de gewone dienst in de daaropvolgende dienstjaren afnemen alle bedragen
per functie in de daaropvolgende dienstjaren hetzelfde zijn, met uitzondering van het
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voor “08 Overig BPD” voor het dienstjaar 2020 genoemde bedrag. Omstandigheden
zoals gefaseerde uitvoering van beleidsvoornemens of beleidswijzigingen als gevolg van
gewijzigde

omstandigheden

hebben

gevolgen

voor

de

omvang

van

de

meerjarenramingen. Aangezien de gebudgetteerde bedragen in de regel meerjarig gelijk
blijven, lijkt het er op dat genoemde (voorbeeld-) omstandigheden niet zijn verwerkt in
de meerjarenramingen.
De Raad van Advies adviseert de regering in de memorie van toelichting nader toe te
lichten om welke redenen de gebudgetteerde bedragen per functie over de periode 20172020 vrijwel gelijk blijven.
De reden waarom de cijfers in de meerjarenbegroting over de periode 2017 tot en met
2020 nagenoeg gelijk blijven is vanwege het feit dat het merendeel van de
beleidsdoelstelling van het ministerie opgenomen zijn in de Kapitaaldienst. Hierdoor
worden jaarlijks de beleidsdoelstellingen aan de hand van het ontvangen budget
bijgesteld. In de Gewone dienst worden de reguliere exploitatiekosten opgenomen
grotendeels gebaseerd op een break-even budget ten opzichte van het jaar 2016.

4. Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning
a. Begrote uitgaven op de kapitaaldienst
Volgens de eerste tabel op pagina 95 van de Algemene Beschouwingen bedragen de
voor het dienstjaar 2017 voor het Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke
Planning begrote uitgaven op de kapitaaldienst NAf 60,6 miljoen. De Raad van Advies
constateert echter een afwijkend bedrag in de tabel op pagina 65 van de Nota, waarin
NAf 58,1 miljoen genoemd wordt.
De Raad van Advies adviseert de regering de nodige correctie in de memorie van
toelichting aan te brengen, anders het verschil te verklaren.
Pagina 65 van de Nota van Financiën wordt de voornaamste beleidsdoelen op de
kapitaaldienst per ministerie aangegeven. Daarnaast wordt een regel “overige aanschaf
t.b.v. het ambtelijk apparaat” aangegeven. Dus er is een bedrag van NAf 2,5 miljoen
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beschikbaar voor het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning voor regel
“overige aanschaf t.b.v. het ambtelijk apparaat”.

b. Functie 24 Meteorologische aangelegenheden
Op pagina 113, eerste tekstblok worden de risico’s van functie 24 Meteorologische
aangelegenheden (als enige functie) beschreven. Ten aanzien van de MDC wordt
aangegeven dat ter handhaving van haar internationale verplichtingen de MDC over
een minimale personeelsbezetting dient te beschikken. Vervolgens geeft de regering op
dezelfde pagina in de eerste volzin van het tweede tekstblok aan dat als hieraan niet
wordt voldaan, dit verstrekkende gevolgen zal hebben.
Om een beeld te krijgen van de ernst van het risico adviseert de Raad de regering aan te
geven hoe groot de huidige personeelsbezetting bij de MDC is en wat de bezetting
minimaal moet zijn.
De Regering zal staande de openbare vergadering hierop reageren.

5. Ministerie van Economische Ontwikkeling
a. Algemeen
In het hoofdstuk “Ministerie van Economische Ontwikkeling” worden vier algemene
doelstellingen genoemd. Geconstateerd wordt dat slechts bij de derde algemene
doelstelling risico’s zijn geïdentificeerd.
De Raad van Advies adviseert de regering aan te geven of bij de overige doelstellingen
al dan niet risico’s bestaan.
De door het Ministerie van Economische Ontwikkeling ingediende ontwerpbegroting
2017 heeft bij alle algemene doelstellingen de belangrijkste risico’s benoemd.
Onderstaand treft u de risicoparagrafen zoals opgenomen in voornoemde begroting.
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Risico’s zoals beschreven onder algemene doelstelling 1 “Goed functionerende
markten”:
Het op te richten FTAC, bestaande uit 3 kolommen t.w. Regulatory Board,
consumentenautoriteit en mededingingsautoriteit heeft additionele middelen nodig
voor het verantwoordelijk realiseren van de vastgestelde taken.
Het budgetneutraal toekennen van de middelen heeft gevolgen voor de uitvoering van
de overige kernactiviteiten binnen het Ministerie. De verwachte economische effecten
door het niet uitvoeren van deze kernactiviteiten kunnen dan niet optimaal worden
gegarandeerd.
Risico’s

zoals

beschreven

onder

algemene

doelstelling

2

“Lokale

en

Internationale Investeringen”:
Het ontbreken van voldoende middelen voor het effectief promoveren van het Land
Curaçao door middel van de in het buitenland gevestigde KvK’s/ “Economic Desks”.
Het niet beschikken over voldoende middelen kan leiden tot gemiste kansen voor het
aantrekken van buitenlandse investeringen.
Risico’s zoals beschreven onder algemene doelstelling 3 “Speerpuntsectoren”:
Het niet naleven van internationale verdragen i.h.k.v. de internationale visserij kan
leiden tot negatieve gevolgen voor het Land Curaçao en het frustreren van de sector
internationale visserij.
Het niet realiseren van de beoogde investeringen leidt tot het uitblijven van de
gewenste economische groei binnen de speerpuntensectoren.
Risico’s

zoals

beschreven

onder

algemene

doelstelling

4

“Ondersteuning

opstellen en uitvoeren van een duurzaam economisch beleid”:
Het beschikbaar stellen van middelen voor het investeren in menselijk kapitaal is
voorwaarde voor een verbeterde effectiviteit en productie in het apparaat.

b. Eerste tabel op pagina 125
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Met betrekking tot de eerste tabel op pagina 125 van de Algemene Beschouwingen
wordt geconstateerd dat bij de kapitaaldienst de kolom van het jaar 2020 ontbreekt.
Ook zijn bij de functies 34 en 38 de begrote uitgaven vanaf 2017 niet ingevuld.
De Raad van Advies adviseert de regering voornoemde tabel te vervolledigen.
De jaartallen onder de “Kapitaaldienst” pagina 125 zijn niet correct ingevuld waardoor
de kolom 2020 ontbreekt. Dit is gecorrigeerd.
Onder de functie 34 zijn geen bedragen voor de kapitaaldienst opgenomen. De
investeringsprojecten zijn onder de functie 38 opgenomen.

c. Tabel “Functie 01 Bestuursorganen”
Met betrekking tot de tabel “Functie 01 Bestuursorganen” (pagina 125 van de Algemene
Beschouwingen) en de tabel “Functie 38 Overige Economische Ontwikkeling” (pagina
126 van de Algemene Beschouwingen) adviseert de Raad de regering na te gaan of de
kapitaaldienst wellicht moet worden aangevuld met de verwachte programma- en
apparaatskosten.
Binnen de “Functie 01 Bestuursorganen” zijn er geen middelen binnen de
kapitaaldienst opgenomen.

d. Instrumenten
Op pagina 131 van de Algemene Beschouwingen wordt in het eerste tekstblok een
aantal instrumenten opgesomd die het Ministerie van Economische Ontwikkeling
voornemens is in te zetten bij het realiseren van de vastgestelde operationele
doelstellingen. In het voorlaatste tekstblok op dezelfde pagina wordt het volgende
vermeld: “Met het inzetten van deze instrumenten wordt beoogd de concurrentiepositie
van Curaçao te verbeteren, wat leidt tot lagere prijzen waardoor de inflatie wordt
gemitigeerd.”
Ten aanzien van de in de laatste volzin aangehaalde oorzaak-gevolg relatie vraagt de
Raad de regering aan te geven of daarmee bedoeld wordt dat “door het bevorderen van
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concurrentie lagere marktprijzen voor de producten tot stand zullen komen wat tot
lagere inflatie zal leiden en uiteindelijk tot verbetering van de concurrentiepositie van
Curaçao.”
Indien de regering bedoelt zoals door de Raad is verwoord, adviseert de Raad de
regering de eerste volzin in het voorlaatste tekstblok op pagina 131 van de Algemene
Beschouwingen aan te passen; anders uit te leggen wat de regering met de bedoelde
volzin bedoelt. Ook wordt geadviseerd om nader in te gaan op de genoemde
instrumenten op

pagina 131, hoe de verschillende instrumenten en met name de

Fundashon Wega di Number Kòrsou kan bijdragen aan het mitigeren van de inflatie.
De regering gaat akkoord met de door de Raad van Advies voorgestelde formulering. “
door het bevorderen van concurrentie lagere marktprijzen voor de producten tot stand
zullen komen wat tot lagere inflatie zal leiden en uiteindelijk zal leiden tot verbetering
van de concurrentiepositie van Curaçao”.
Instrumenten 1.1.1 t/m1.2.1 en 1.3.1 en 1.3.4 dragen rechtstreeks bij aan de inflatie.
Het betreft instrumenten die de vraag en aanbodkant beïnvloeden, zoals regulering,
controle van prijzen en stimuleren van eerlijke concurrentie, bewustmaking en
bescherming van consumenten.
De instrumenten FEKOSKAN (Coöperatiewezen) en Fundashon Wega di Number
Kòrsou (FWNK) betreffen specifieke deelmarkten die aandacht binnen het gestelde
overheidsbeleid krijgt en daarom ook afzonderlijk is benoemd.
De FEKOSKAN (instrument 1.4.1 en 1.4.2) stimuleert samenwerkingsvormen bij
productie en dienstverlening om op grotere schaal voordelen te behalen voor de
doelgroepen en beïnvloed daarmee de prijsvorming.
De FWNK (instrument 1.5.1) heeft als doel de illegale nummerverkoop tegen te gaan en
de nummerverkoop beheersbaar te maken, waarbij tevens de sociaalmaatschappelijke
factoren in ogenschouw worden genomen.
Het instrument 1.2.2 is wellicht een activiteit die evengoed onder de doelstelling 4
geplaatst kan worden.
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e. De CINEX
Volgens de Algemene Beschouwingen (laatste volzin op pagina 133) is in het bijzonder
voor het aantrekken en faciliteren van buitenlandse investeerders in 2014 de CINEX
opgericht.
De Raad van Advies adviseert de regering in de memorie van toelichting in het kort te
belichten of CINEX aan de verwachtingen van de regering heeft voldaan.
De regering start in 2016 met een evaluatie van de behaalde resultaten bij CINEX.

f. Bijdragen van de overheid
Blijkens de Algemene Beschouwingen (pagina 134, laatste volzin en pagina 135, eerste
tekstblok) zijn de bijdragen die de overheid levert voor het realiseren van de
operationele doelstellingen onder meer het verstrekken van financiële middelen
(subsidie) aan de verschillende organisaties die actief zijn op het gebied van innovatie
en die het ondernemerschap ondersteunen.
De Raad van Advies adviseert de regering in de memorie van toelichting aan te geven
welk bedrag begroot is voor voornoemde bijdrage van de overheid aan verschillende
organisaties, of deze bijdrage een tijdelijke of structurele aard heeft en of de tot nu toe
behaalde resultaten zijn geëvalueerd.
De regering geeft het volgende aanvulling aan:
Subsidie
Business Boost
(MKB)

Bedrag(NAf) Tijdelijk/
Behaalde resultaten geëvalueerd?
Structureel
770.500 Structureel

Business Boost 1 is door CITI
uitgevoerd en is afgerond (circa 40
deelnemers). Er is een
evaluatierapport hierover uitgebracht.
Business Boost 2 is recent (augustus
2016) gestart met 15 deelnemers.

Fundashon
Negoshi Pikiña

200.000 Structureel

Ja de producten worden jaarlijks
geëvalueerd. Het gaat om het
oprichten van mini-ondernemingen
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Subsidie

Bedrag(NAf) Tijdelijk/
Behaalde resultaten geëvalueerd?
Structureel
voor 1 jaar door studenten van het
voortgezet onderwijs en programma ter
stimulering van ondernemerschap in
het funderend onderwijs.

(MKB)

CITI (Innovatie)

800.000 Structureel

De producten worden jaarlijks
geëvalueerd bij het toekennen van de
subsidie waarbij wordt geprioriteerd en
afgebakend. In 2016 is MEO begonnen
met het uitvoeren van beleidsaudits bij
de stichtingen die we subsidiëren.

University of
Curaçao

125.000 Structureel

De producten van de faculteit Sociaal
Economische Faculteit waarbij
studenten van de UoC in staat
worden gesteld om een innovatieve
businesscase op te stellen (programma
StudInc) en de uitvoering van de
"Innovation Honors Program" zijn
sinds 2015 geëvalueerd. De resultaten
van de innovatieve businesscase vallen
tegen waardoor er gekozen zal worden
om die niet in die vorm voort te zetten
in 2017.
Voor wat betreft de producten van de
Technische Faculteit over het
uitvoeren van een
"Technopreneurship" programma en
de oprichting en operationalisering van
het kenniscentrum "BIM Korsou" ten
behoeve van de bouwsector zullen in
het schooljaar 2016-2017 worden
uitgevoerd. Pas daarna worden ze
geëvalueerd.

Opstart van
opleidingen op
gebied innovatie,
entrepreneurship

90.000 Structureel
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De voorbereidingen en het plan
worden in 2016 uitgevoerd teneinde in
2017 van start te kunnen gaan met
een van de opleidingen. Er vinden

Bedrag(NAf) Tijdelijk/
Behaalde resultaten geëvalueerd?
Structureel

Subsidie

hierover gesprekken plaats met de
Universiteit van Curaçao. De intentie
is dat er een maximaal periode
gehanteerd wordt van 5 jaar
financiering vanuit de overheid waarna
de opleiding zelfredzaamheid moet
worden.

en handel

MUSE (Innovatie)

50.000 Tijdelijk

Dit is vooralsnog een subsidie geweest
voor 2016 voor het geven van
workshop over “app development” aan
jongeren. De activiteiten hebben nog
niet plaatsgevonden zodat die
geëvalueerd kunnen worden. De
intentie is om in het kader van
centralisatie om de producten indien
er weer een aanvraag ingediend wordt
om die samen te brengen onder CITI.

g. De Internationale Visserijsector
In de Algemene Beschouwingen (pagina 141, tweede tekstblok) wordt ten aanzien van
de Internationale Visserijsector aangegeven dat het verder ontwikkelen van de
Internationale

Visserijsector

afhankelijk is

van

een

uitvoeringsorganisatie

die

zorgdraagt voor de monitoring van de visserijvloot en visvangstquota.
De Raad van Advies adviseert de regering in de memorie van toelichting te
verduidelijken of Curaçao over de bedoelde uitvoeringsorganisatie beschikt, en - voor
zover dat niet het geval is - of er voornemens zijn om dit alsnog te realiseren.
Het is een de intentie dat er een uitvoeringsorganisatie voor de internationale
visserijsector wordt opgezet. Het concrete voorstel dient nog te worden geaccordeerd.
6. Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport
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a. Kosten per instrument
Op pagina’s 164 tot en met 166 en 169 tot en met 171 van de Algemene
Beschouwingen worden algemene doelstellingen omschreven en wordt nader ingegaan
op de operationele doelstellingen, welke instrumenten daartoe ingezet worden en de
begrote kosten. Opvallend is echter dat de begrote kosten niet per instrument
uitgesplitst zijn doch slechts een bedrag voor de operationele doelstelling is
opgenomen. Terwijl de kolom “Wat gaat dat kosten” in de tabel op pagina 168 van de
Algemene Beschouwingen niet ingevuld is.
De Raad van Advies adviseert de regering de begrote kosten per instrument uit te
splitsen en de begrote kosten in de kolom op pagina 168 van de Algemene
Beschouwingen te vermelden.
De regering geeft aan dat de verantwoorde beleidsbegroting een groei proces is en dat de
regering ernaar werkt om tot een complete product van te maken.

b. Actieve participatie aan sport en lichamelijke beweging
In tabel “4. Sport” op pagina 171, derde bullet, van de Algemene Beschouwingen staat
dat de regering ernaar streeft dat in 2022 75% van de totale bevolking actief
participeert aan sport en lichamelijke beweging. Uit de Algemene Beschouwingen kan
echter niet worden opgemaakt hoeveel procent van de bevolking thans aan sport en
lichamelijke beweging participeert en aan de hand waarvan het percentage van 75% is
bepaald.
De Raad van Advies adviseert de regering de memorie van toelichting met inachtneming
van het bovenstaande aan te vullen.
De Regering zal staande de openbare vergadering hierop reageren.

7. Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn
a. Werkloosheidscijfer
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Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek was het werkloosheidspercentage van
Curaçao 13% in 20132.
De Raad van Advies adviseert de regering het werkloosheidspercentage in de tabel
“Relevante sociale data” op pagina 179 van de Algemene Beschouwingen met
inachtneming van het voorgaande aan te passen.
De Regering heeft de algemene beschouwing aangepast.

b. Samenwerking met verschillende ministeries
Het Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn zal verschillende
activiteiten ontplooien die raakvlakken vertonen met andere beleidsgebieden van de
overheid waardoor de Raad van mening is dat een eventuele samenwerking met andere
diensten efficiency verhogend zou kunnen werken. De Raad van Advies noemt hierbij
de volgende voorbeelden.
1. Mogelijke samenwerking tussen de nog op te zetten Sociale Inlichtingen en
opsporingsdienst (pagina 180 van de Algemene Beschouwingen, onder F) en het
Ministerie van Justitie;
2. Mogelijke samenwerking met het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur bij
de SOAW-Brede Inspectie van tehuizen (pagina 183, laatste tekstblok, en pagina
184, eerste tekstblok, van de Algemene Beschouwingen);
3. Mogelijke samenwerking met het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur
en Sport bij het activeringstraject om de persoonlijke weerbaarheid en economische
mobiliteit van de cliënt te stimuleren (pagina 184, tweede tekstblok, van de
Algemene Beschouwingen).
De Raad van Advies beveelt de regering aan het bovenstaande in overweging te nemen.
De Regering geeft aan dat momenteel samenwerking is tussen verschillende ministeries.
De ministeries zullen zeker bij raakvlakken met andere ministeries, zoals de Raad van
Advies aanbeveelt, met elkaar samenwerken.

2

Statistical Yearbook, Central Bureau of Statistics, Curaçao 2013
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c. Subsidieafdeling
Op

pagina

180

van

de

Algemene

Beschouwingen

staat

onder

F

dat

een

subsidieafdeling zal worden opgezet en/of functionele ambtenaren zullen worden
aangewezen voor het houden van controle en begeleidingstaken met betrekking tot de
uitvoering van het subsidiebeleid. Uit de memorie van toelichting kan niet worden
opgemaakt of het voorgaande nieuw is (nog opgezet moet worden) of dat er sprake is
van een voortzetting van een reeds ingeslagen weg.
De Raad van Advies adviseert de regering in de memorie van toelichting op het
voorgaande in te gaan. Daarnaast vraagt de Raad de regering in de memorie van
toelichting aan te geven waarom een dergelijke afdeling binnen een enkel ministerie
wordt opgericht en niet gekozen is voor een overheid brede controleafdeling om toe te
zien op de uitvoering van het subsidiebeleid.
De Regering heeft de algemene beschouwing aangepast.

d. Tabel 1
In tabel “1. Kwetsbare personen met kwaliteit van leven conform minimumstandaard”
(pagina 181 van de Algemene Beschouwingen) is geen bedrag opgenomen voor “1.1.4
Voeren van inspectie”.
De Raad van Advies adviseert de regering in voornoemde tabel het ontbrekende bedrag
op te nemen.
De Regering heeft de algemene beschouwing aangepast.

e. Activiteitenprogramma’s
In de Algemene Beschouwingen (pagina 185, eerste tekstblok) wordt onder andere als
indicator

aangegeven

dat
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400

ouderen

structurele

participatie

hebben

aan

activiteitenprogramma’s en dat 150 personen met een beperking structureel
participeren aan activiteitenprogramma’s.
De Raad van Advies adviseert de regering om aan te geven welk percentage ouderen
respectievelijk personen met een beperking het in het voorgaande betreft.
De Regering zal staande de openbare vergadering hierop reageren.

f. Tabel 2
In tabel “2. Meer lokale werkzoekenden aan het werk, meer naleving van arbeidsweten regelgeving door bedrijven, meer arbeidsrust en –vrede” op pagina 185 van de
Algemene Beschouwingen wordt NAf 30.000 gereserveerd voor “2.2.1 Controles op de
naleving van wet- en regelgeving”.
Aangezien het Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn toezicht moet
houden op verschillende arbeidswetten vraagt de Raad zich af of het gereserveerde
bedrag voldoende is om effectief en efficiënt controle op de naleving van wet- en
regelgeving uit te kunnen voeren.
De Regering zal staande de openbare vergadering hierop reageren.

g. Ondersteuning gezinnen
Volgens de Algemene Beschouwingen (pagina 194, eerste tekstblok, laatste alinea) zal
aan 25 niet-gouvernementele jeugdorganisaties subsidie verstrekt worden. De Raad
van Advies is van oordeel dat met het verstrekken van subsidies aan zoveel losse
eenheden veel overheadkosten gemoeid zijn. Dit gaat ten koste van geld dat
daadwerkelijk gebruikt kan worden voor de hulpverlening.
De Raad van Advies adviseert de regering in het licht van het voorgaande na te gaan of
het tot de mogelijkheden behoort om slechts subsidie te verlenen aan organisaties die
een nader bepaald minimum aantal gezinnen ondersteunen. Op die manier kan bereikt
worden dat aan minder organisaties subsidie verleend hoeft te worden. Fusering van
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een aantal jeugdorganisaties behoort tot de mogelijkheden om organisatorisch het een
en ander te kunnen doen.
De Regering zal staande de openbare vergadering hierop reageren.
8. Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur
Op pagina’s 203 tot en met 211 en 215 tot en met 220 van de Algemene
Beschouwingen

wordt

nader

ingegaan

op

operationele

doelstellingen,

welke

instrumenten daartoe ingezet worden en de begrote kosten. Opvallend is echter dat de
begrote kosten niet per instrument uitgesplitst zijn doch slechts een bedrag bij de
verschillende operationele doelstellingen is ingevuld.
De Raad van Advies adviseert de regering in de memorie van toelichting de begrote
kosten per instrument uit te splitsen en de lege kolommen in te vullen.
De regering geeft aan dat de verantwoorde beleidsbegroting een groei proces is en dat de
regering ernaar werkt om tot een complete product van te maken.

9. Ministerie van Financiën
a. Investeringsbehoeften van de Belastingdienst
Op pagina 248 van de Algemene Beschouwingen worden in het eerste tekstblok de
risico’s weergegeven van de derde algemene doelstelling, namelijk “verhoogde tax
compliance”. Volgens de Raad zijn de geïdentificeerde risico’s allen intern van aard en
beheersbaar bij adequaat management en voldoende beschikbare financiële middelen.
De Raad van Advies beveelt de regering aan optimaal in te spelen op eventuele
investeringsbehoeften bij de Belastingdienst ten einde te voorkomen dat het momentum
dat zich nu voordoet binnen de fiscale sfeer wegebt vanwege niet gepleegde
noodzakelijke investeringen.
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Voor de Regering zijn de al in gang gezette veranderingen in de werkprocessen in de
fiscale sector, die o.a. moeten leiden tot een verhoging van de tax compliance, een
prioriteit in de komende jaren. De Regering heeft dan ook ter waarborging van de
realisatie hiervan de nodige reserveringen opgevoerd voor o.a. het nieuwe gebouw voor
de

Nieuwe

Belasting

organisatie, het nieuwe

IT-systeem en

het projectplan

Optimalisatie Belastingorganisatie.
b. Stelpost voor dekking personeelslasten
Met betrekking tot het derde tekstblok op pagina 253, de eerste volzin, van de Algemene
Beschouwingen adviseert de Raad de regering in de memorie van toelichting aan te
geven onder welke begrotingspost het bedrag van NAf 18,2 miljoen terug te vinden is op
de gewone dienst en hoe het verloop van deze post in komende jaren er uit ziet.
Op de begroting van het Ministerie van Financiën onder de functie “95 Algemene
Uitgaven en Inkomsten”, kostenplaats

“199500

Niet in te delen uitg./ink.”,

Economische categorie “4200 Beloning van Personeel”.
c. Reservering van NAf 27,5 miljoen
Volgens de Algemene Beschouwingen (pagina 254, tweede tekstblok) staan op de
kapitaaldienst middelen (NAf 27,5 miljoen) gereserveerd voor het financieren van het
nieuwe gebouw voor de Nieuwe Belasting organisatie, het projectplan Optimalisatie
Belastingorganisatie en middelen voor de stelpost Onvoorziene kapitaaluitgaven.
Onduidelijk is welke bedragen bedoeld zijn voor de respectievelijke projecten en voorts
onder welke post deze reservering terug te vinden is op de kapitaaldienst.
De Raad van Advies adviseert de regering de memorie van toelichting met inachtneming
van het bovenstaande aan te vullen.
Op de begroting van het Ministerie van Financiën onder de functie “98 Overige
Financieel Algemene Dekkingsmiddelen”, kostenplaats

“199802 Overige uitgaven

financieel dekkingsmiddelen”, Economische categorie “4909 Verwerving Nonfinanciele
Activa” is in 2017 en 2018 het bedrag begroot voor de renovatie van gebouw
belastingdienst.
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Op de begroting van het Ministerie van Financiën onder de functie “95 Algemene
Uitgaven en Inkomsten”, kostenplaats “199501 Onvoorziene uitgaven”, Economische
categorie “4909 Verwerving Nonfinanciele Activa” meerjarig is de stelpost van
investeringen van NAf 5,0 miljoen opgenomen.

d. Financial Intelligence Unit Curaçao
Indicatoren
Op pagina 262 van de Algemene Beschouwingen, in het voorlaatste tekstblok zijn de
indicatoren van de Financial Intelligence Unit Curaçao (hierna: FIU) opgesomd.
Volgens de door het Ministerie van Financiën vastgestelde richtlijnen voor de Begroting
2017 moeten de in de Algemene Beschouwingen te noemen indicatoren gegevens
betreffen aan de hand waarvan gemeten kan worden of het vastgestelde doel is bereikt.
Naar het oordeel van de Raad voldoen de ten aanzien van de FIU opgesomde
indicatoren niet aan de genoemde criteria.
De Raad van Advies adviseert de regering rekening houdend met de definitie van
indicatoren, de gepaste indicatoren te vermelden.
De Regering kan zich deels vinden in de opmerkingen van de Raad van Advies.
Aankoop van een dienstwagen zou inderdaad niet de geschikte indicator zijn om
realisatie van het doel te meten. In afstemming met FIU is de indicator aangepast.
Voor wat betreft de andere twee indicatoren, geven deze weldegelijk aan in hoeverre de
capaciteit en effectiviteit van de afdeling Toezicht is versterkt:
De mate waarin openstaande vacatures binnen de FIU (toezicht) adequaat zijn
ingevuld, geeft aan dat de afdeling is versterkt, waardoor werkdruk af kan nemen.
Tevens aan de hand van de opgedane kennis middels o.a. trainingen kunnen de
auditors breder en dus effectiever/efficiënter worden ingezet.
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III.

Nota van Financiën

1. Algemeen
a. Beoordelingskader van de Raad
Volgens de Raad is de Begroting 2017 onlosmakelijk verbonden aan het in afgelopen
drie à vijf jaren gevoerd beleid en met het in hierna volgende jaren te voeren beleid.
Met de Begroting 2017 wordt voortgeborduurd op de consequenties van het in de
afgelopen jaren gevoerde beleid en met deze begroting dient tevens de basis - die reeds
is gelegd voor solide overheidsfinanciën - te worden versterkt opdat in de komende
jaren een solide algemeen economische situatie kan worden bewerkstelligd.
De regering heeft in de afgelopen jaren de overheidsfinanciën drastisch gesaneerd. De
sanering ging gepaard met verhoogde lasten voor werkgevers en werknemers. De
regering heeft haar primaire doel - het realiseren van een evenwichtige begroting kunnen bewerkstelligen, echter is het realiseren van dit doel niet hand in hand gegaan
met

het

realiseren

van

economische

groei.

Het

is

dus

zaak

om

gezonde

overheidsfinanciën hand in hand te laten gaan met een solide algemene economische
situatie, waarbij economische groei verduurzaamd is. Onder andere het Internationaal
Monetaire Fonds (hierna: IMF), Standard & Poor’s (hierna: S&P), lokale ondernemers
en de Sociale Verzekeringsbank (hierna: SVB) kijken uit naar de lang uitgebleven maar
noodzakelijke economische groei. De Raad van Advies is van mening dat in de
ontwerpbegroting 2017 de volgende impliciete uitgangspunten c.q. doelstellingen meer
expliciet aan bod zouden moeten komen:
1. het realiseren van de nodige economische groei die thans zeer cruciaal is voor
Curaçao;
2. het werken naar een gezonde schuldpositie door niet onnodig schulden aan te gaan
ten

behoeve

van

investeringen

via

de

kapitaaldienst

waarvoor

geen

uitvoeringsplannen bestaan en de capaciteit ontbreekt; en
3. het leggen van de basis voor de opbouw van een weerstandsvermogen gelet op
onder andere de toekomstige aflossingsverplichtingen.

Algemene Beschouwing-34

De Raad van Advies adviseert de regering om in de memorie van toelichting in te gaan
op de wijze waarop deze doelstellingen met de Begroting 2017 gerealiseerd zullen gaan
worden.
De regering kan onmogelijk in de memorie van toelichting ingaan op de doelstellingen
c.q. uitgangspunten zoals geformuleerd door de Raad van Advies daar deze gestoeld
zijn op een zienswijze welke niet door de regering wordt gedeeld.
Zo gaat de Raad van Advies incorrect ervan uit dat onnodig schulden zijn aangegaan
ten behoeve van investeringen via de kapitaaldienst waarvoor geen uitvoeringsplannen
bestaan en de capaciteit ontbreekt. De regering heeft juist aangegeven dat sinds 2015
het overheidsapparaat in staat is de investeringsplannen aan de hand van de nieuwe
prioriteiten in uitvoering te brengen. In de Begroting 2016 is al een traject in gang
gezet om te komen tot een realistischer begroten van de kapitaaldienst. In de
Begroting

2017

is

een

verdere

slag

gemaakt

en

zijn

de

voorgelegde

investeringsprojecten kritisch beoordeeld en aan de hand van de beschikbare
uitvoeringscapaciteit geprioriteerd. Alhoewel er ruimte is voor verbetering, is het Cft
ook de mening toegedaan dat op dit terrein vooruitgang is geboekt.
De afgelopen vier jaren zijn noodzakelijke hervormingen doorgevoerd om de financieeleconomische situatie te stabiliseren.

Thans kunnen we terugkijken en constateren

dat de situatie in de overheidssfinanciën duurzaam is geworden, dat de economie licht
aan het herstellen is, dat hervormingen welke jarenlang waren uitgesteld zijn
doorgevoerd, dat geïnvesteerd wordt in jarenlange verwaarloosde zorggebieden en dat
reeds een deel van de tijdelijk doorgevoerde bezuinigingen worden afgebouwd.
Dit ontkracht de stelling dat een keuze moest worden gemaakt tussen gezonde
overheidsfinanciën en economische groei. Bij de juiste beleidsmix, kunnen beide, én
gezonde overheidsfinanciën én economische groei, worden bereikt te meer dat gezonde
overheidsfinanciën een randvoorwaarde is voor duurzame economische groei. Zonder
deze randvoorwaarde, belanden we in de retoriek uit het verleden waarbij om de 3 jaar
nieuwe bezuinigingsrondes moeten volgen, wat het vertrouwen schaadt en tot
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verwaarloosbare economische groei leidt. Echter economisch herstel kan niet op afroep
besteld worden, noch met een toverstokje worden bewerkstelligd. Het lichte
economische herstel welk zich thans voordoet komt als resultaat van de ingrijpende
hervormingen en het herstel van het vertrouwen welke de afgelopen jaren zijn bereikt
en welke (uitblijven van de hervormingen en gebrekkig vertrouwen) in het verleden
economische groei in de weg hebben gestaan. De suggestie van de Raad van Advies
alsof de economie harder had kunnen groeien miskent de situatie waarin het land
zich in 2012 bevond. Ter illustratie: bij het formuleren van het financieel-economisch
herstelplan werd uitgegaan van een cumulatieve economische krimp in de periode
2012 – 2015 van 1,2%. Uiteindelijk is dit 1,6% krimp geworden wat niet substantieel
afwijkt van de initiele inschattingen. Afgezet tegen de afgelopen 20 jaar, waar de
economie nauwelijks is gegroeid, steekt het lichte economische herstel sinds 2015
positief af, rekening houdende met de omvang van de hervormingen welke doorgevoerd
moesten worden en de achterstanden die op meerdere fronten weggewerkt moesten
worden. Het primaire doel van de overheid was niet het saneren van de
overheidsfinanciën doch het leggen van een solide basis voor een duurzaam
sociaaleconomisch herstel. Met andere woorden, zijn niet korte termijn doelen doch
lange termijn doelen nagestreefd.
De

regering

verwijst

voor

het

beleidskader

naar

de

tekst

in

de

algemene

beschouwingen.

b. Vergelijking van verschillende economieën
In de Nota worden op pagina’s 9 tot en met 13 de ontwikkelingen betreffende de
economie van verschillende landen besproken omdat de internationale omgeving van
groot belang is voor een kleine open economie als die van Curaçao. De Raad van
Advies mist evenwel een specifiek verband dat de regering wenst te leggen tussen die
verschillende economieën en de economie van Curaçao.
De Raad van Advies adviseert de regering een specifiek verband aan te geven tussen de
in de Nota beschreven ontwikkelingen in de economieën van verschillende landen en de
economie van Curaçao. Indien geen verband wordt gelegd tussen die verschillende
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economieën en de economie van Curaçao heeft de informatie volgens de Raad geen
toegevoegde waarde en adviseert de regering te overwegen deze te verwijderen.
De Regering legt het verband als volgt uit. Curaçao heeft een open economie en is
(indirect) onderhevig aan de ontwikkelingen in de wereld; o.a. die van de belangrijkste
handelspartners. Bijvoorbeeld de ontwikkelingen in de olieprijs bepalen grotendeels
ook ons inflatieniveau. Ontwikkelingen van de Amerikaanse, Venezolaanse en
Europese economie beïnvloeden allen onze lokale economie zowel via de aanvoer van
goederen en diensten en hun respectievelijke prijzen, het volume toerisme, alsook het
volume investeringen. Vandaar dat die economieën als relevant zijn voor de
ontwikkeling van de Curaçaose economie.
2. Financieel economische inkadering
a. Groei- en inflatieverwachtingen Curaçao
1°. Verwachte economische groei
Met betrekking tot de in de tabel op pagina 7 van de Nota weergegeven cijfers voor
Curaçao inzake economische groei wenst de Raad op te merken dat het IMF in haar
Article IV Consultation rapport – welke volgens de regering de bron is voor de in de
tabel opgenomen cijfers - gebruik gemaakt heeft van de groeiverwachtingen van de
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (hierna: CBCS).
Aangezien de CBCS recentelijk de groeicijfers voor Curaçao aangepast heeft op basis
van nieuwe data, adviseert de Raad de regering de groeicijfers voor Curaçao voor de
periode 2015-2017, in de eerder vermelde tabel op pagina 7 van de Nota

te

actualiseren.
In de begroting worden de cijfers van het IMF gevolgd. Dit zijn recente ramingen. De
CBCS heeft weliswaar een aangepaste groei-projectie gepresenteerd, maar deze is niet
significant anders dan de cijfers die de regering voor de ramingen in de begroting heeft
gepresenteerd. De regering ziet dan ook geen aanleiding de groeiverwachting of de
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inkomsten en uitgavenramingen aan te passen aan te passen voor wat betreft het jaar
2017.
2°. Inflatiecijfers
Op pagina 9 van de Nota vermeldt de regering in tabel “2. Inflatie (CPI)” onder andere
de inflatiecijfers voor Curaçao. Ook bij de inflatiecijfers voor Curaçao geldt volgens de
Raad dat het IMF in haar Article IV Consultation rapport - welke volgens de regering
de bron is voor de in de tabel opgenomen cijfers - gebruik maakt van projecties van de
CBCS.
Aangezien de inflatiecijfers voor de periode 2016-2017 inmiddels door CBCS aangepast
zijn op basis van nieuwe data, adviseert de Raad de regering de inflatiecijfers voor de
jaren 2016-2017 voor Curaçao in voornoemde tabel te actualiseren.
In de begroting worden de cijfers van het IMF gevolgd. Dit zijn recente ramingen. De
CBCS heeft weliswaar een aangepaste inflatie-projectie gepresenteerd maar de regering
heeft ervoor gekozen om de door CBCS aangepaste inflatiecijfers te analyseren,
alvorens de eigen cijfers aan te passen. Indien de cijfers aangepast moeten worden zal
de regering via een Nota van Wijziging aanpassen.

3°. Financieel-economische projecties
Ten aanzien van het maken van financieel-economische projecties adviseert de Raad de
regering te streven naar eenduidige uitgangspunten bij de uit te voeren projecties, met
andere woorden, de als input gehanteerde macro-economische cijfers door de betrokken
instanties, dienen volledig overeen te stemmen.
Uitgangspunt is dat de meest actuele cijfers worden gehanteerd. Wellicht kan
afstemming plaatsvinden terzake projecties en dat draagt in principe eraan toe dat de
projecties minder uit elkaar lopen, maar dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat de
verschillende instanties tot dezelfde projecties komen. Die kunnen uit verschillende
invalshoeken vormgegeven worden en dit resulteert in de praktijk in mogelijk
verschillende projecties.
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b. De Nederlandse economie
Op pagina 12, eerste tekstblok van de Nota is aangegeven dat de EMU-schuld, zijnde
de schuld van de collectieve sectoren van alle landen die deelnemen in de Europese
Monetaire Unie, tot rond de 65% eind volgend jaar zal dalen. Om de verwachte daling
van de EMU-schuld vatbaar te maken voor interpretatie adviseert de Raad de regering
de stand van de EMU-schuld in de uitgangssituatie te vermelden.
Per ultimo 2015 bedroeg de EMU schuld ongeveer 68%.
c. Kredietstatus van Curaçao
In het tweede tekstblok op pagina 15 van de Nota wordt vermeld dat begin 2016 de
kredietbeoordelaar S&P de kredietstatus van Curaçao gehandhaafd heeft op A-/A-2.
S&P acht de overheidsfinanciën in orde, maar de kredietbeoordelaar acht het
uitblijven van economische groei een punt van zorg. “De schuldquota zal conform de
kredietbeoordelaar de komende drie jaar stijgen wegens vulnerabiliteit, omdat het een
kleine open economie betreft en voornamelijk kwetsbaar is voor “externe schokken”
vanuit Venezuela.”
De Raad van Advies adviseert de regering de gelegde verbanden in de laatst genoemde
zin in de Nota toe te lichten.
De verder verslechterende economische situatie in Venezuela heeft gevolgen voor de
economie van Curaçao. Ook zou een mogelijke sluiting van de raffinaderij in 2019 een
direct negatief effect op de rating van Curaçao kunnen hebben, zoals ook het geval was
met het sluiten van de raffinaderij Valero op Aruba. Doch de regering spant zich in om
dat scenario te voorkomen. Met betrekking tot de continuïteit van onze internationale
financiële sector en het herfinancieringsvraagstuk welke eerder ook als risico’s werden
aangemerkt spelen deze niet langer een rol omdat de nieuwe belastingregeling tussen
Nederland en Curaçao met ingang van 1 januari 2016 van kracht is geworden en de
onderhavige begroting voorziet in toereikende middelen om de eerst per 2019
vervallende overheidsobligaties te dekken.
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d. Evaluatietraject van lastenverlichtingen
Op pagina 17 van de Nota handelen de derde en vierde tekstblokken over het door de
regering sedert 2014 ingang gezette traject van lastenverlichtingen.
De Raad van Advies beveelt de regering aan de effecten als gevolg van de ingevoerde
lasten verlichtende maatregelen te evalueren ter verificatie of de maatregelen de
gewenste resultaten (hebben kunnen) opleveren.

De Regering heeft kennis genomen van de aanbeveling van de Raad. Gelet op de
prioriteit om de economie te versterken zal het uitvoeren van beleidsevaluatie als een
continu proces in de komende jaren verstevigd worden. Dit is bijvoorbeeld in het
nieuwe landsbesluit houdende algemene maatregelen subsidies vastgelegd. Het
uiteindelijk beoogde effect is het stimuleren van economische groei door de koopkracht
van de burger te vergroten en de investeringsruimte bij de bedrijven te vergroten. Na
een negatieve groei van 1,1% in 2014, is in 2015 een lichte groei gerealiseerd van 0,3%
en voor 2016 wordt een groei van 0,5% verwacht. De regering meent dat het herstelde
vertrouwen in combinatie met de lastenverlichting welke vanaf 1 januari 2015 is
doorgevoerd doorslaggevend waren om de krimp om te doen slaan in economische
groei.
e. Aftrekpost betreffende onderhoud aan eigen woning
De regering bespreekt op pagina 18, in het eerste tekstblok, van de Nota onder andere
de versoberde aftrekpost met betrekking tot uitgaven voor onderhoud aan de eigen
woning.
De Raad van Advies beveelt de regering aan te evalueren welke effecten deze maatregel
met zich mee heeft gebracht voor onder meer de taxatiewaarden van woningen en voor
de kleine ondernemers die kleine (ver)bouwactiviteiten verrichten.
De Regering kan in het kader van beleidsevaluatie de effecten van de versoberde
aftrekpost onderzoeken. Het versoberen van deze aftrekpost zou met zich kunnen
meebrengen dat minder snel (uitstellen) gewerkt wordt aan het onderhouden van de
woning, wat negatief van invloed zou kunnen zijn op de waarde van de woning en voor
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de kleine ondernemer die activiteiten verricht de vraag naar zijn diensten zou kunnen
afnemen.
De versobering en afschaffing van aftrekposten in de belastingherziening per 1 januari
2015 is geschied teneinde het belastingstelsel te vereenvoudigen en niet om meer
inkomsten voor de overheid te generen. Zodoende is dat gepaard gegaan met een
gelijke verlaging van de belastingdruk. Hierdoor beschikken de burger en de
ondernemer over dezelfde middelen om deze uitgaven te plegen en zullen de hierboven
beschreven situaties zich minder waarschijnlijk voordoen

f. Inhouding inkomstenbelasting op bankrente
Met betrekking tot de heffing van inkomstenbelasting op bankrente op inwoners van
Curaçao is op pagina 18, van de Nota, laatste tekstblok, aangegeven dat deze leasting
door lokale banken ingehouden wordt op rente die wordt uitbetaald aan de inwoners
van Curaçao.
De Raad van Advies adviseert de regering in de Nota in te gaan op de term “leasting”.
De Regering merkt op dat het woord “leasting” per abuis is opgenomen. Het moet zijn
“belasting”.

3. Prognose opbrengsten voor 2017
a. Financieringsbehoefte
In tabel “2. Recapitulatie”, op pagina 23 van de Nota worden in de laatste regel de
financieringsbehoeftes voor de jaren 2016 en volgende weergegeven.
Met betrekking tot deze tabel adviseert de Raad de regering in de Nota in te gaan op de
verbanden tussen de verschillende bedragen en op het bedrag ad NAf 162,8 miljoen bij
“Inkomsten uit Verkoop Onroerend goederen”.
In tabel “2. Recapitulatie”, op pagina 23 van de Nota van Financiën worden de totale
begrotingsuitgaven (gewone- en kapitaaldienst) aangegeven. De berekening van het
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primair saldo is als volgt: het saldo van de gewone dienst, exclusief rentelasten, welke
positief is, wordt verminderd met de investeringen en de afschrijvingen. Het primair
saldo is in 2016 en 2017 negatief, doch verbetert gestaag en slaat om in een positief
saldo in 2018.
Bij het globaal saldo worden de rentelasten verder in mindering gebracht. Dit saldo is
het financieringssaldo voor aflossingen. Om de financieringsbehoefte (het te lenen
bedrag) te bepalen worden de aflossingen, inkomsten uit verkoop onroerende goederen
en de onttrekking aan reserves op het financieringssaldo voor aflossingen in mindering
gebracht.
Omschrijving
Saldo Gewone dienst exclusief interestlasten
Investeringen en vermogensoverdrachten
Afschrijvingen
Primair saldo (+overschot/-tekort)
Rentelasten
Globaal saldo/

P2016

B2017

B2018

B2019

B2020

67,0

65,3

67,3

69,1

70,6

341,6

174,8

128,2

107,3

105,9

62,7

68,4

66,0

67,0

67,0

-211,8

-41,2

5,1

28,8

31,7

70,5

65,3

67,3

69,1

70,6

-282,3

-106,4

-62,1

-40,3

-38,9

8,2

8,2

8,2

8,2

108,2

162,8

0,2

0,2

0,2

100,2

119,5

114,5

70,2

48,3

47,0

Financieringssaldo voor aflossingen
(+overschot/-tekort)
Aflossing op opgenomen leningen
Inkomsten uit Verkoop Onroerend
goederen/Onttrekking van reservering
Financieringsbehoefte

De inkomsten uit verkoop Onroerend goederen zijn meerjarig NAf 0,2 miljoen en zijn
op basis van realisatiecijfers van afgelopen jaren begroot.
De onttrekking aan reserves in 2016 van NAf 162,0 miljoen betreft de onttrekking van
gereserveerde bedragen ter uitbetaling van de kapitaaluitgaven ten behoeve van
Hospital Nobo Otrobanda. In 2014 en 2015 zijn leningen aangegaan voor de bouw van
het nieuwe ziekenhuis te Otrobanda, Hospital Nobo Otrobanda, HNO. In 2014 is een
gedeelte van het geleende bedrag besteed ter uitvoering van de bouw van het nieuwe
ziekenhuis. Het resterend geleend bedrag is gereserveerd voor de kapitaaluitgaven in
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2015 en 2016. De dekking van deze uitgaven geschiedt ten laste van het gereserveerde
bedrag in 2014 en 2015.

b. Elasticiteit directe- en indirecte belastingopbrengsten
Op pagina 28 van de Nota wordt in het tweede tekstblok de relatie aangetoond die
volgens de regering bestaat tussen de economische groei (1%) en de groei van de
indirecte – (1,1%) en directe belastingopbrengsten (1,2%). Over het algemeen wordt
verondersteld dat een economische groei een groter effect heeft op de indirecte
belastingopbrengsten dan op de directe belastingopbrengsten waardoor de elasticiteit
bij de indirecte belastingopbrengsten groter zou zijn dan de elasticiteit bij de directe
belastingopbrengsten. De Raad van Advies vraagt zich dan ook af of de in de Nota
aangegeven elasticiteiten gebaseerd zijn op een recent onderzoek op basis van de
Curaçaose situatie.
De Raad van Advies adviseert de regering in de Nota toe te lichten waarom de regering
vanuit gaat dat een economische groei een grotere verandering teweeg brengt bij de
directe belastingenopbrengsten.
De Regering constateert dat uit een onderzoek is gebleken dat 1% economische groei
leidt tot een groei van de directe belastingen met 1,2% en een groei van de indirecte
belastingen met 1,1%. Op basis van realisatiecijfers van de laatste jaren zal overwogen
worden om een nieuw onderzoek uit te voeren, maar tot heden bestaat er geen
indicatie

dat

de

eerder

geschatte

sensibiliteiten

in

de

afgelopen

jaren

(noemenswaardig) zijn gewijzigd.
c. Sociale premies: Inkomsten sociale zekerheid
Volgens de Nota (pagina 39, tweede tekstblok) worden de baten van de sociale
zekerheid geraamd op de post “Andere Bijdragen”.
De Raad van Advies adviseert de regering in de Nota aan te geven in welke tabel(len) de
post “Andere Bijdragen” terug te vinden is en hoe deze gerelateerd is aan bijvoorbeeld
de premieopbrengsten en de Landsbijdragen.
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De regering geeft aan dat bij tabel 13 “Specificatie sociale fondsen” wordt uitgebreid
aangegeven welke bedragen de premieopbrengsten, de landsbijdragen en de eigen
werkgeversgedeelte van het land zijn.

d. Tabel “8. Overige opbrengsten”
Met betrekking tot tabel “8. Overige opbrengsten” op pagina 39 van de Nota adviseert de
Raad de regering het verloop van de verwachte inkomsten bij “Dividenden” en
“Vergunningen telecommunicatie” toe te lichten.
De

Regering

constateert

op

basis

van

recente

jaarrekeningen

van

de

overheidsbedrijven dat de financiële situatie van de meeste overheidsvennootschappen
aan het verbeteren is. Zo leden in 2010 nog 8 overheidsvennootschappen verliezen. In
2014 waren dat 4. In 2010 bedroeg het gezamenlijke verlies NAf 44,7 miljoen. In 2014
was sprake van een gezamenlijke winst van NAf 144,2 miljoen. Voor de jaren na 2014
worden nog betere winstcijfers verwacht. Vandaar dat voor het jaar 2017 een
dividendafdracht wordt geraamd van ruim 30 miljoen welk bedrag daarna met NAf 5
miljoen oploopt tot ruim NAf 35 miljoen in de daarop volgende jaren. Te meer daar
inmiddels ook de Landsverordening Optimalisering Overheidsgelieerde entiteiten door
de Staten is aangenomen welke instrumenten aanreikt voor het duurzaam gezond
maken van overheidsvennootschappen en de overheidsvennootschappen verplicht een
gedeelte van hun netto winst jaarlijks als dividend uit te keren.
Betreffend de vergunningen telecommunicatie is in de Begroting 2017 uitgegaan van
opbrengsten voor de afgifte van vergunningen in de telecommunicatie van NAf 25,5
miljoen die naar verwachting over de jaren redelijk constant blijven. Ingevolge artikel
21 van de Landsverordening Bureau Telecommunicatie en Post, dient voormeld
bureau alle vergoedingen uit de telecommunicatie- en postsector te storten in de
landskas na aftrek van de operationele- en infrastructurele kosten, het reservefonds
en de bestemmingsreserve. Deze vergoedingen houden verband met het uit te oefenen
toezicht en de verleende licentie.
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4. Prognose lasten 2017
a. Centraal bestuurskantoor voor de overheid
Op pagina 48 van de Nota geeft de regering in het laatste tekstblok aan dat de
overheid heil ziet in een centraal bestuurskantoor voor de overheid, waarmee jaarlijks
NAf 30 miljoen bespaard kan worden op huisvestingskosten. Voorts blijkt uit pagina
108 van de Nota dat NAf 12,5 miljoen gereserveerd is voor financiering van een
gebouwencomplex ten behoeve van het Ministerie van Financiën.
De Raad van Advies adviseert de regering in de Nota te verduidelijken of een nieuw
centraal gebouw voor de totale overheid wordt gebouwd of slechts voor het Ministerie
van Financiën.
De regering geeft aan dat op grond van discussies in het Parlement is afgestapt van
het

oorspronkelijke

idee

en

is

nu

gekozen

uit

te

gaan

van

meerdere

gebouwencomplexen. Dit heeft overigens wel gevolgen voor de mogelijkheden die er
zijn efficiënter te werken. Het Ministerie van Financiën kent dan een belangrijk
complex bij de Belastingdienst te Regentesselaan. Voor het dienstjaar 2017 is een
bedrag van NAf 12,5 miljoen gereserveerd voor de renovatie van het gebouw gevestigd
te Regentesselaan. Gezien de deplorabele en onveilige staat waarin het gebouw
verkeert is gekozen voor een grondige renovatie. De kosten van deze renovatie worden
geschat op NAf 29,5 miljoen. In de begroting 2017 en 2018 wordt hiermee rekening
gehouden.

b. Gemiddelde rente
Op pagina 49, derde tekstblok, van de Nota gaat de regering uit van een gemiddelde
rente van 3,5%. Gelet op de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt acht de Raad de door
de regering gehanteerde gemiddelde rente van 3,5% te hoog.
De Raad van Advies adviseert de regering de veronderstelde gemiddelde rente van 3,5%
in de Nota toe te lichten.
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De regering is ervan bewust dat de gemiddelde gehanteerde rente hoger is dan die
welke nu op de Nederlandse kapitaalmarkt van toepassing is. Doch de regering
handhaaft uit behoedzaamheid en risico mitigerend het percentage op 3,5%.

c. Schommelfonds Sociale Verzekeringen
In de tabel “13. Specificatie sociale fondsen” (pagina’s 54 en 55 van de Nota) worden
de verwachte financiële ontwikkelingen bij de fondsen die door de SVB worden
beheerd (hierna: sociale fondsen) weergegeven.
Aangezien de sociale fondsen sterk gerelateerd zijn aan het Schommelfonds Sociale
Verzekeringen, adviseert de Raad de regering om ook het verwachte verloop bij dit
schommelfonds

inzichtelijk

te

maken

in

de

ontwerpbegroting

2017,

de

meerjarenbegroting en in de memorie van toelichting daarop in te gaan.
Het verwachte verloop bij het schommelfonds wordt weergegeven in onderstaand tabel.
Schommelfonds

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand per 1/1
BVZ

220.0
-30.8

75.7
6.3

30.8
13.9

5.8
12.7

1.2
11.8

19.7
0.5

AOV
AVBZ
ZV/OV
dotatie vanuit
landsbegroting
extra dotatie
landsbegroting

-82.6
-25.2
-5.7

-99.1
19.6
-1.2

63.1
27.2
102.1
6.3
-5.7

-65.9
0.9
-5.9

-42.8
0.9
-5.4

-19.4
0.9
-4.9

3.9
1.0
-4.8

61.8

30.0

30.0

30.0

30.0

30.0

0.0

12.0

2.0

0.0

0.0

0.0

63.1

30.8

5.8

1.2

19.7

50.3

stand per 31/12

75.7

Uit de tabel volgt dat het AOV-fonds en het ZV/OV-fonds middelen onttrekken uit het
schommelfonds.
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d. Premielasten voor de overheid
In de tabel “13. Specificatie sociale fondsen” (pagina’s 54 en 55 van de Nota) worden
onder andere de werkgeverslasten weergegeven voor de diverse sociale verzekeringen.
Geconstateerd wordt dat de premielasten voor de overheid als werkgever voor de
komende jaren constant worden gehouden terwijl bijvoorbeeld uit tabel “4. Gewone
dienst” op pagina 25 van de Nota blijkt dat de personeelslasten in de komende jaren
wel (aanzienlijk) zullen stijgen. Het ligt in de lijn der verwachting dat de nominale
premielasten voor de overheid als werkgever navenant zullen veranderen met de
personeelslasten.
De Raad van Advies adviseert de regering in de memorie van toelichting in te gaan op de
ongewijzigde premielasten voor de overheid als werkgever in de komende jaren ondanks
de verwachte toename van de personeelslasten.
De regering geeft aan dat de salarislasten van de instroom van personeel op de
stelpost voor invulling vacatures zijn opgevoerd. Op de begroting van het Ministerie
van Financiën onder de functie “95 Algemene Uitgaven en Inkomsten”, kostenplaats
“199500 Niet in te delen uitg./ink.”, Economische categorie “4200 Beloning van
Personeel” zijn in 2017 NAf 18,2 miljoen, 2018 NAf 26,1, 2019 NAf 34,1 miljoen en
2020 NAf 42,3 miljoen. In deze salariskosten zijn ook de sociale lasten die de overheid
als werkgever moet betalen, meegenomen. Dus de verhoging van de premielasten
worden meegenomen in de stelpost voor invulling vacatures.

e. Basis Verzekering Ziektekosten (BVZ)
Ten aanzien van de cijfers genoemd in het derde tekstblok van het onderdeel “Basis
Verzekering Ziektekosten (BVZ)” op pagina 57 van de Nota, merkt de Raad het
volgende op:
-

De eerste volzin: “Voor 2017 worden de premie-inkomsten geraamd op NAf 247,2
miljoen”. De Raad van Advies verwijst naar onder andere tabel 13 op pagina 54 van
de Nota, waaruit blijkt dat de premie-inkomsten voor 2017 geraamd zijn op NAf
270,3 miljoen (en niet NAf 247,2 miljoen).
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-

De tweede volzin: “De overheid draagt bij aan het Fonds Basisverzekering
Ziektekosten met NAf 276,9 miljoen.” De Raad van Advies wenst te verwijzen naar
tabel 13 op pagina 54 van de Nota waaruit blijkt dat de Landsbijdrage NAf 269,9
miljoen bedraagt in 2017 (en niet NAf 276,9 miljoen).

-

De vierde en vijfde volzinnen: “De zorguitgaven zijn voor 2017 begroot op NAf 540,2
miljoen. Dit is ten opzichte van 2016 een stijging van 3%.” Met betrekking tot de
verwachte stijging van de zorguitgaven in 2017 ten opzichte van 2016 wenst de
Raad te verwijzen naar tabel 12 op pagina 101, waaruit de verwachte toename in
2017 ten opzichte van 2016 3,9% blijkt te bedragen (en niet 3%).

De Raad van Advies adviseert de regering bovengenoemde cijfers met inachtneming van
het bovenstaande aan te passen.
De betreffende cijfers zijn aangepast.
f. Landsbijdrage in het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten
Op pagina 58 van de Nota geeft de regering in het eerste tekstblok aan dat ten behoeve
van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten in de ontwerpbegroting 2017
rekening gehouden is met een Landsbijdrage van NAf 10 miljoen.
De Raad van Advies adviseert de regering in de Nota te verduidelijken dat de
Landsbijdrage ad NAf 10 miljoen de gecumuleerde Landsbijdrage in de periode 20172020 betreft doch niet de jaarlijkse Landsbijdrage.
Het bedrag van NAf 10 miljoen betreft inderdaad de geaccumuleerde Landsbijdrage.
Betrokken passage is aangepast.

g. Aflossing eerste tranche van de schulden
Uit pagina’s 59 (tweede tekstblok) en 62 (laatste tekstblok) van de Nota blijkt dat de
regering voornemens is in de komende jaren een reserve op te bouwen welke onder
andere aangewend zal worden om de aflossing van de eerste tranche van de schulden
ad NAf 100 miljoen in 2020 te voldoen (zie ook pagina 252 van de Algemene
Beschouwingen).
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De Raad van Advies vraagt zich af of de voorgenomen aflossing van de schuld in 2020
gestoeld is op een beleid van de regering om de schuldquote om te buigen. Indien dit het
geval is, wenst de Raad in dat geval op te merken dat het verlagen van de schuldquote
op verschillende manieren mogelijk is, bijvoorbeeld door: (a) het aflossen van de schuld
zoals thans het voornemen van de regering is (b) een economische groei te realiseren of
(c) een combinatie van (a) en (b). Het voordeel bij de keuze van mogelijkheden (a) en (b) is
dat naast een verlaging van de schuldquote er ook andere positieve effecten optreden
zoals de afname van de werkloosheid en extra inkomsten voor de overheid.
De Raad van Advies adviseert de regering haar beleid in de memorie van toelichting toe
te lichten. Ook wordt geadviseerd om daarbij aan te geven in hoeverre een combinatie
van bovengenoemde mogelijkheden (a) en (b) overwogen is, waarbij in plaats van de
volledige schuld die vervalt, af te lossen, een deel van het kapitaal aangewend wordt
voor het realiseren van meer economische groei.
Gelet voorts op de lage rente op de kapitaalmarkt adviseert de Raad de regering haar
keuze om af te lossen middels reservevorming – in plaats van door herfinanciering – in
de memorie van toelichting toe te lichten.
De regering heeft er bewust voor gekozen om voor de komende jaren voldoende
middelen te reserveren teneinde de eerste tranche van de aflossing van de schuld uit
eigen middelen te kunnen financieren. Uiteraard neemt de schuldquote als gevolg van
economische groei (noemereffect) af, doch de regering meent dat dit aangevuld moet
worden met de absolute verlaging van schulden. Temeer dat, hoewel het eigen
vermogen positief is, deze schulden in het verleden niet altijd gepaard gingen met
investeringen.
h. Subsidiebeleid
Op pagina 51 van de Nota bespreekt de regering in het derde tekstblok het voornemen
om in 2017 een nieuw landsbesluit ter uitvoering van de Subsidieverordening 2007
vast te stellen. Met betrekking tot de wijze van subsidieverstrekking zal de regering
onderscheid maken tussen subsidie via inschrijving en subsidie via aanvragen.
De Raad van Advies adviseert de regering in de memorie van toelichting in te gaan op de
fundamentele verschillen tussen subsidie via inschrijving en subsidie via aanvraag.
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Onderstaand wordt een uitleg gegeven van het verschil van subsidie via aanvraag of
inschrijving.
Subsidie via inschrijving.
Elke minister maakt jaarlijks bekend welke beleidsterreinen in het algemeen en
activiteiten in het bijzonder hij voornemens is volgend jaar te subsidiëren en welke
voorlopige budgetten per activiteit worden gereserveerd. Voor elke activiteit worden de
inhoudelijke eisen vastgelegd in een programma van eisen. Een instelling kan hierop
reageren waarbij de inschrijver bij de inschrijving op een subsidie een activiteitenplan
en een productbegroting overlegt. Op basis van vooraf vastgestelde criteria wordt
getoetst welke inschrijver in aanmerking komt voor de uitvoering van de activiteiten en
de subsidie ontvangt.
Subsidie via aanvraag
Een instelling of een natuurlijk persoon kan een aanvraag voor subsidie schriftelijk
indienen bij de minister die het aangaat, uiterlijk twaalf weken voordat een aanvang
met de activiteit wordt gemaakt. In principe betreft dit eenmalige aanvragen.

i.

Het Ziektefonds en het Ongevallenfonds

In tabel “13. Specificatie sociale fondsen” (pagina 54 e.v. van de Nota) geeft de regering
onder andere de inkomsten en uitgaven van het Ziektefonds en het Ongevallenfonds
weer. De Raad van Advies acht de verhouding tussen de beheerskosten en de
premieopbrengsten bij deze fondsen relatief hoog. Om deze reden rijst de vraag in
hoeverre deze fondsen voldoende efficiënt functioneren.
De Raad van Advies vraagt in ieder geval aandacht voor het functioneren van
voornoemde fondsen en adviseert de regering een visie op de ontwikkeling en het
functioneren van deze fondsen te geven.
Bij het ZV/OV fonds zijn de uitvoeringskosten in vergelijking tot de omvang van de
regeling hoog. De beheerskosten zijn verdeeld over de fondsen conform de verdeling
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(percentages) welke in de jaarrekening 2014 van de SVB is verwerkt. De salariskosten
hebben een groot aandeel in de totale beheerskosten en deze worden verdeeld aan de
hand van voor ieder van de fondsen werkzame personeelsleden. Grotere efficiëntie en
effectiviteit zullen bereikt moeten worden middels verdere automatisering van
werkprocessen. Bijvoorbeeld in 2014 is de SVB Zorgportaal ingevoerd; elektronische
gegevensuitwisseling tussen de SVB en zorgverleners. De regering zal, na overleg met
de SVB, voor 1 september 2017 met voorstellen komen voor de aanpassing van deze
regeling.

j.

Het Algemene Weduwen- en wezenfonds en het Ouderdomsfonds

Op pagina 57 van de Nota merkt de regering met betrekking tot het Algemene
Weduwen- en wezenfonds en het Ouderdomsfonds op dat als gevolg van de korting
van 10% op uitkeringen van niet-ingezetenen en het afschaffen van de kerstuitkering
bij niet-ingezetenen er structureel een jaarlijkse besparing van NAf 21 miljoen zal
worden gerealiseerd. Volgens de Raad is de bedoelde besparing van NAf 21 miljoen niet
consistent met de besparingen opgenomen in de toelichting op de nota van wijziging
behorende bij de onlangs door de Staten goedgekeurde ontwerplandsverordening tot
wijziging

van

de

Landsverordening

Algemene

Ouderdomsverzekering

en

de

Landsverordening Algemene Weduwen- en wezenverzekering (Zitting 2015-2016-074).
In de laatstgenoemde nota van wijziging wordt gesteld dat de afschaffing van de
kerstuitkering jaarlijks NAf 5 miljoen en de 10%-korting jaarlijks NAf 6 miljoen aan
besparing zal opleveren.
De Raad van Advies adviseert de regering de verwachte jaarlijkse besparing te
verifiëren en eventueel de memorie van toelichting aan te passen.
De Regering merkt op dat de besparing inderdaad NAf 11 miljoen bedraagt. De eerder
vermelde bedragen hadden betrekking op het oorspronkelijke wetsontwerp dat bij de
Staten was ingediend.
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k. Reserveringen
1°. Inzichtelijk maken
Op pagina 59, tweede tekstblok, van de Nota geeft de regering aan dat in 2017 en
meerjarig een buffer wordt gevormd voor economisch minder voorspoedige tijden en ter
aflossing van vervallen schulden. Volgens de Raad blijkt deze reservering ook uit tabel
“4. Gewone dienst” op pagina 25 van de Nota.
Aangezien de schulden die in de komende jaren vervallen bekend zijn voor de regering
en dus duidelijk is voor de regering welk bedrag wanneer benodigd is voor aflossing,
adviseert de Raad de regering – ter bevordering van de overzichtelijkheid bij de cijfers de post reserveringen in tabel 4 op pagina 25 van de Nota, te splitsen in een reservering
die daadwerkelijk beschikbaar is voor economisch minder voorspoedige tijden en
reservering ter aflossing van schulden die in de komende jaren vervallen.
De regering geeft aan dat de reserveringen in de jaren 2018 (NAf 26,0 miljoen) en 2019
(NAf 55,8 miljoen) volledig gereserveerd worden voor de aflossing van de schuld eind
2020 en in 2020 (NAf 18,2 miljoen) gedeeltelijk.
2°. Financiële risico’s
Zoals uit de ontwerpbegroting 2017 en de meerjarenbegroting blijken zal tegen (eind)
2020 een reserve van NAf 87,1 miljoen zijn gevormd in de periode 2017-2020, mits de
reserve niet eerder wordt aangesproken. Aangezien deze reserve bedoeld is voor
economisch minder voorspoedige tijden, is de Raad van oordeel dat rekening gehouden
moet worden met de ontwikkelingen bij het Schommelfonds Sociale Verzekeringen. Het
is immers niet uitgesloten dat gedurende de periode 2017-2020 de regering een (extra)
dotatie aan voornoemd schommelfonds zal moeten doen. Ook wordt aanbevolen om
rekening te houden met eventuele schulden voor de regering die kunnen voortvloeien
uit de afronding van de boedelverdeling van de voormalige SVB van de Nederlandse
Antillen.
De Raad van Advies adviseert de regering een weerstandsvermogen op te bouwen dat
in goede verhouding staat tot de geïdentificeerde financiële risico’s voor het land
Curaçao.
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De regering merkt hierover het volgende op. Het weerstandsvermogen dient afhankelijk
te zijn van de noodzaak daartoe. Voorts voorziet de regering meerjarig in toereikende
dotaties aan het schommelfonds. Klaarblijkelijk gaat de Raad van Advies voorbij aan
het feit dat deze dotaties in het onderhavige ontwerp zijn voorzien. Met alle
geïdentificeerde risico’s is door de regering in het onderhavige ontwerp en in eerdere
landsbegrotingen afdoende rekening gehouden.

l.

Weergave verwachte schuldquote op termijn

Op pagina 63 van de Nota worden de schuldpositie en schuldquote grafisch
weergegeven (in grafiek 22). Gelet op de door het IMF en het College financieel toezicht
Curaçao en Sint Maarten aanbevolen maximale schuldquote van 40% adviseert de Raad
de regering de (verwachte) schuldquote tot 2020 ook procentueel weer te geven.
De passage waarnaar wordt verwezen is aangepast. De verwachte schuldquote wordt
niet alleen grafisch maar tevens tekstueel weergegeven. In de periode 2016 tot en met
2019 is de verwachting dat de schuldquote rond 40% zal fluctueren. Voorzien wordt
dat de overheidsschuld in 2020 als percentage van het BBP zal zijn gedaald naar 38%.
m. Subsidie aan de University of Curaçao
Op pagina 68 van de Nota geeft de regering in het laatste tekstblok, onder de eerste
bullet, aan dat vanaf 2017 de subsidie aan de University of Curaçao verlaagd wordt
met NAf 2,2 miljoen.
De Raad van Advies adviseert de regering in de memorie van toelichting in te gaan op de
wijze waarop deze verlaging tot stand is gekomen en op de mogelijke gevolgen en
effecten hiervan voor de (begroting van de) University of Curaçao.
n. Aandeel Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning in totale
investeringsbudget
Op pagina 78, eerste tekstblok, van de Nota is, na - tabel “11. Gecorrigeerde
Kapitaaldienst uitgaven per hoofdstuk” en grafiek “4. Gecorrigeerde Kapitaaldienst
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uitgaven per hoofdstuk” op pagina 77 van de Nota - aangegeven dat hieruit blijkt dat
het Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning circa 33,1% van het totale
investeringsbedrag inzet. Volgens de Raad blijkt uit voornoemde tabel 11 en grafiek 4
op pagina 77 van de Nota dat genoemd percentage 36% moet zijn.
De Raad van Advies adviseert de regering de Nota op dit punt aan te passen.
o. Tabellen op pagina’s 80 en 81
De Raad van Advies adviseert de regering aan te geven wat de regering beoogt met de
op pagina’s 80 en 81 van de Nota weergegeven tabellen.
De tabellen op pagina 8 en 81 geven aan hoe Curaçao zijn middelen en human
resources gebruikt ten opzichte van de rest van de wereld. De indicatoren geven aan
dat Curaçao in de meeste gevallen meer uitgeeft aan bijvoorbeeld onderwijs en
gezondheidzorg dan de ontwikkelde landen en landen in ontwikkeling.

p. Doel van de invoering van de basisverzekering ziektekosten
Aan de hand van tabel “22. Publieke uitgaven Volksgezondheid in percentage van het
BBP” op pagina 83 van de Nota geeft de regering op dezelfde pagina aan dat de stijging
– van publieke uitgaven betreffende volksgezondheid uitgedrukt in een percentage van
het Bruto Binnenlands Product - bij Curaçao in 2013 ten opzichte van 2012 is te
verklaren door de invoering van de basisverzekering ziektekosten (hierna: BVZ).
Het doel van de invoering van de BVZ was om een halt toe te roepen aan de steeds
toenemende tekorten bij het Ziektefonds en om de overheidslasten met betrekking tot
de gezondheidszorg te verlagen, door deze lasten deels over te hevelen naar werkgevers
en werknemers. Het laatste is bereikt door premieverhoging voor werkgevers en
werknemers. De eerder vermelde stijging in tabel 22 strookt volgens de Raad dus niet
met het door de overheid beoogde doel bij invoering van BVZ.
De Raad van Advies adviseert de regering in de Nota op het bovenstaande in te gaan.
De stijging in de tabel 22 is te verklaren uit het volgende. Met de invoering van de
Landsverordening Basisverzekering Ziektekosten (BVZ) is uitvoering gegeven aan het
voornemen om te komen tot één geüniformeerde regeling basisverzekering voor alle
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publieke fondsen en een belangrijke stap gezet richting o.a. beëindiging van de
versnippering van het verzekeringsstelsel, bevordering van de onderlinge solidariteit,
verruiming van de mogelijkheden tot kostenbeheersing en verdere verbetering van de
efficiency in de uitvoering. De premie voor de BVZ is bij invoering vastgesteld op 12%
van het belastbaar inkomen (gepensioneerden 10%, premie-inkomensgrens NAf.
100.000 en inkomens onder de NAf. 12.000 premievrij). Als gevolg hiervan zijn o.a.
wijzigingen

in

de

premiepercentages

van

de

overige

regelingen

doorgevoerd.

Bijvoorbeeld in de ZV-regeling was ingaande 1 februari 2013 de ZV-premie verlaagd tot
1,9%, te betalen door de werkgevers, en de werknemersbijdrage afgeschaft en is thans
bestemd voor de dekking van de loondervingverzekering; eerder was deze 8,1%
werkgeversbijdrage, 2,1% werknemersbijdrage en tevens betaalde de overheid 2,1%
over de loonsom van actieven (4,2% voor ex-werknemers) voor de medeverzekering van
gezinsleden. Aangezien de premie-inkomsten op grond van Landsverordening BVZ niet
toereikend zijn, is vooraf vastgesteld dat de overheid een bijdrage moest leveren ter
dekking van de kosten; voor 2013 NAf. 215,4 miljoen. Door de verruiming van het
verzekerdenbestand stijgen zowel de zorginkomsten als de –uitgaven.
q. Specificatie sociale fondsen (Fonds Basis Verzekering Ziektekosten)
De Raad van Advies constateert dat de op pagina 102 van de Nota in tabel “13.
Specificatie sociale fondsen” weergegeven: “Premie opbrengsten overige” onder BVZ
niet overeenstemmen met de eerder vermelde premieopbrengsten bij het Fonds
Basisverzekering Ziektekosten in de tabellen “1c. Specificatie sociale zekerheid” en “5.
Collectieve

lasten:

Belastingopbrengsten

en

Sociale

premies”,

op

pagina

90

respectievelijk 94 van de Nota.
De Raad van Advies adviseert de regering in de Nota in te gaan op het bovenstaande.
De Regering bericht dat de baten van de Basisverzekering Ziektekosten (BVZ) gelijk
zijn aan de som van ‘Premie opbrengsten werkgeversgedeelte Land Curaçao”, “Premie
opbrengsten

overige”

en

dotatie

(-)

of

onttrekking

(+)

schommelfonds.

Rekeninghoudend met deze drie componenten uit tabel 13 van de Nota van Financiën
komt men tot de Baten die genoemd zijn in tabel 1c en tabel 5.
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5. Staat van gewaarborgde leningen
CDM N.V.
Uit de tabel op pagina 3 van de Staat van gewaarborgde leningen behorende bij de
ontwerpbegroting 2017 blijkt een restant bedrag van NAf 6 miljoen te staan bij CDM
N.V. Bij de toelichting staat aangegeven dat reeds in 2006 met de geldgever is
overeengekomen dat het rekening-courant krediet waarvoor het Land garant staat
verlaagd wordt tot NAf 2,9 miljoen.
De Raad van Advies adviseert de regering in de memorie van toelichting aan te geven
hoe het bedrag van NAf 6 miljoen zich verhoudt tot de afspraak betreffende het bedrag
van NAf 2,9 miljoen en wat de status van het bedrag van NAf 6 miljoen is.
Het bedrag van NAf 6 miljoen opgenomen in de Staat van gewaarborgde leningen
bestaat uit 2 garanties:
Een garantie van het voormalige Land Nederlandse Antillen, 2 maart 1983 voor NAf
2,9 miljoen en een garantie van het voormalige Eilandgebied Curaçao van december
2005 voor NAf 3,1 miljoen.
IV. Opmerkingen van (wets)technische en redactionele aard
Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard zijn in een bijlage bij dit advies
opgenomen en worden geacht hiervan integraal onderdeel uit te maken.
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.
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Advies College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten
In de brief van 11 augustus 2016 brengt het College financieel toezicht (Cft) advies uit
op basis van artikel 11 over de ontwerpbegroting 2017.
Oordeel
Het Cft is positief over de begroting van het Land. In zowel de gewone dienst als de
kapitaaldienst zijn reeds diverse majeure verbeterpunten doorgevoerd. Er resteren
echter een aantal punten waar het Cft aandacht voor vraagt. Hierna wordt op deze
punten ingegaan.
Het Cft geeft aan dat het op 22 juni 2016 punten heeft aangegeven waarop het Cft in
het bijzonder op zal toetsen. Dit is voor de voorbereiding van de begroting een zeer laat
stadium. Feitelijk is de begroting op dat moment al zo goed als gereed. Het doet de
regering dan ook deugd dat de bevindingen van het Cft voornamelijk in de toelichtende
sfeer bevinden. Voor de begroting 2018 heeft het secretariaat van het Cft toegezegd dat
het Cft de brief met aandachtspunten in een veel vroeger stadium zal toezenden.
Gewone dienst
Het Cft merkt op dat de lasten beheerst groeien met 1% in 2017, maar dat een
uitzondering hierop de personeelskosten betreft, welke ondanks de genomen
maatregelen on deze terug te dringen stijgen met 3,5% in de begroting 2017. Het Cft
acht dit een relatief hoge stijging, zeker aangezien er voor 2018 en verder rekening
wordt gehouden met een structurele stijging van 1,75% per jaar.
Het Cft adviseert om kritisch te bezien of de volledig geplande instroom uit eerdere
jaren noodzakelijk is, mede in het licht van de vertraagde uitstroom vanwege de
verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd.
De omvang van de instroom, mits passend binnen de sluitende gewone dienst, is een
beleidsaangelegenheid van het Land zelf. De hogere stijging van de personeelslasten
dan de andere uitgaven is binnen de meerjarenbegroting gedekt. De Regering heeft de
geplande instroom uit eerdere jaren kritisch geëvalueerd. Een beslissing over deze
evaluatie zal nog door de Regering genomen worden.
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Met betrekking tot de dividendinkomsten geeft het Cft in overweging om nader in de
begroting toe te lichten welke dividendinkomsten in het volgend jaar verwacht worden.
De ambitie van de regering is om de overheidsvennootschappen betere diensten te
laten verrichten tegen lagere prijzen, terwijl tegelijkertijd de overheid een rendement
ontvangt over het door haar ingebrachte kapitaal.
De laatste jaren zijn de inkomsten uit de dividenden hoger geweest dan de begrote
bedragen. Het Cft geeft dat ook zelf aan, en haalt de inkomsten uit dividenden in 2015
(NAf. 50 miljoen) aan.
De laatste jaren hebben Curoil (15 mln), RdK (6 mln), CAH (3 mln), CBCS (7 mln)
bijgedragen aan de hogere opbrengsten. Ook hebben enkele andere vennootschappen
op onregelmatige basis dividendafdrachten gedaan.
De hogere dividendopbrengsten komen mede door het beleid van de regering om de
efficiëntie van de overheidsvennootschappen te vergroten. Dit heeft ook geleid tot het
introduceren van de Landsverordening Optimalisering Overheidsgelieerde Entiteiten.
De Landsverordening Optimalisering Overheidsgelieerde Entiteiten is inmiddels door
de Staten aangenomen.
Door de introductie van de landsverordening Optimalisering Overheidsgelieerde
Entiteiten hierdoor worden de overheidsvennootschappen verplicht een gedeelte van
hun netto winst jaarlijks als dividend uit te keren. Dit zal vanaf 2017 ertoe leiden dat
de opbrengsten uit de overheidsvennootschappen beter voorspelbaar zijn.
Het Cft geeft als advies om de vaststelling collectieve sector 2015 te bepalen, teneinde
de rentelastnorm te bepalen op basis van de geactualiseerde collectieve sector. Tevens
spreekt het Cft de wens uit dat voor de nabije toekomst de collectieve sector bijtijds
wordt vastgesteld ter bepaling van de rentelastnorm. Tevens geeft het Cft aan graag
over de onderliggende rapport van SOAB te beschikken met betrekking tot de
vaststelling van de collectieve sector.
Zoals het Cft bekend was, heeft de regering de collectieve sector 2015-2016 en het
onderliggende SOAB-rapport reeds vastgesteld. Het rapport is daarna geruime tijd bij
Algemene Beschouwing-58

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in behandeling geweest.
Onlangs heeft ook de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
ingestemd met de goedkeuring hiervan. Nu de collectieve sector is vastgesteld zal de
Regering het SOAB-rapport ook officieel aan het Cft doen toekomen.
Groei en inkomstenramingen
In hun brief adviseert het Cft om indien haalbaar de nieuwe raming CBCS in de
ontwerpbegroting te verwerken voor verzending naar de Staten.
In de begroting worden de cijfers van het IMF gevolgd. Dit zijn recente ramingen. De
CBCS heeft weliswaar een aangepaste groei-projectie gepresenteerd, maar deze is niet
significant anders dan de cijfers die de regering voor de ramingen in de begroting heeft
gepresenteerd. De regering ziet dan ook geen aanleiding de groeiverwachting of de
inkomsten en uitgavenramingen aan te passen.
Het Cft merkt verder op dat de inkomsten overal groeien conform de verwachte
economische groei in een verhouding die gelijk loopt met de betreffende elasticiteit van
de belastingsoort, met uitzondering van de Winstbelasting. Het Cft acht de
inkomstenontwikkeling realiseerbaar.
De gerealiseerde inkomsten Winstbelasting in de eerste half jaar 2016, de realisatie
winstbelasting inkomsten vorig jaar en het ingezet traject van belasting compliance
geven aanleiding om uit te gaan van een hogere verwachte belastinginkomsten voor
2017.

Kapitaaldienst
Tenslotte merkt het Cft op dat ondanks het feit dat de inzichtelijkheid op de
kapitaaldienst de afgelopen jaren is verbeterd, het op basis van de begroting 2017 niet
mogelijk is om inzichtelijk te krijgen welke financieringsruimte er op de kapitaaldienst
is vanuit leningen van eerdere jaren. Ook mist het Cft een toereikende toelichting op
de geplande investeringsvoornemens om te kunnen toetsen of deze voldoen aan het
System of National Accounts. Het Cft wenst, via een bilateraal overleg, te bespreken op
welke wijze invulling hieraan gegeven kan worden.
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De wijze van opstelling van de kapitaaldienst is in onderling overleg met het Cft, op
basis van de door het Cft uitgesproken wensen dienaangaande, tot stand gekomen.
Toch blijkt het Cft nog niet geheel tevreden.

De Regering is uiteraard bereid om

nogmaals hierover te overleggen.
Ter zake van de gewone dienst is van het Cft wederom een positief advies verkregen.
Dat stemt de Regering tot tevredenheid omdat daarmee Curaçao wat betreft de gewone
dienst meerjarig voldoet aan de normen van de Rft. De opmerkingen van het Cft die
betrekking hebben op de kapitaaldienst laten onverlet het feit dat ook wordt voldaan
aan de rentelastnorm. Het voorbehoud van het Cft betekent volgens de Regering dat de
toelichting op de kapitaaldienst op bepaalde punten verbeterd zou moeten worden.
Met het oog op het bewerkstelligen van een verbetering van de wijze van opstellen van
de toelichting op de kapitaaldienst, zijn in 2014 afspraken gemaakt met het Cft. Die
afspraken hebben tot verbeteringen geleid in de zin dat meerdere onderdelen van de
kapitaaldienst toereikend zijn toegelicht. De Regering is uiteraard bereid om binnen de
in 2014 gemaakte afspraken met het Cft over een verdere verbetering van de
toelichting op de kapitaaldienst te overleggen.
Weerstandsvermogen
Het Cft constateert dat de reservering voor 2017 vorig jaar nog werd begroot op ANG
5,4 miljoen, maar dat de geplande reservering naar beneden is bijgesteld tot ANG 1,5
miljoen. Het risico lijkt dat deze post de komende jaren zal worden gezien als sluitstuk
van de begroting, welke uiteindelijk dusdanig daalt dat er onvoldoende middelen zijn
om de schuldaflossing in 2020 te bewerkstelligen. Het Cft adviseert daarnaast om een
nadere toelichting op de hoogte van de reservering die bestemd is voor de
schuldaflossing te geven, die vorig jaar nog wel in de begroting stond opgenomen. Nu
is het onduidelijk welk deel van de totale reserveringen bestemd is voor het opbouwen
van weerstandsvermogen, en welk deel een andere bestemming heeft. Het Cft
benadrukt dat een doelstelling van de Rft is om de gezonde startpositie van 10-10-’10
in stand te houden en dat deze startpositie bestaat uit het door de schuldsanering

Algemene Beschouwing-60

ontstane eigen vermogen. Dit is ook benoemd in de nota van toelichting bij de
aanwijzing die in 2012 aan Curaçao is gegeven.
De regering geeft aan dat de reserveringen in de jaren 2018 (NAf 26,0 miljoen) en 2019
(NAf 55,8 miljoen) worden volledig gereserveerd voor de aflossing van de schuld in eind
2020 en in 2020 (NAf 18,2 miljoen) gedeeltelijk.
Het weerstandsvermogen dient afhankelijk te zijn van de noodzaak daartoe en tevens
voorziet de regering in toereikende dotaties aan het schommelfonds.
Sociale fondsen
Het Cft constateert dat de inzichtelijkheid van de cijfers van de sociale fondsen, vooral
wat betreft de premie-inkomsten, nog niet voldoende is. Aan de uitgavenkant van de
sociale fondsen wordt meer toelichting gegeven over enkele genomen maatregelen,
maar ook dit is onvoldoende om een goed oordeel te kunnen vormen over de
betrouwbaarheid van deze cijfers. Het Cft heeft daarnaast geen inzicht in de
onderliggende begroting van de SVb. Hierdoor kan geen oordeel worden gegeven in
hoeverre de begroting van de SVb volledig en sluitend is. Het Cft beveelt aan om in de
ontwerpbegroting nadere toelichting te geven over de ontwikkeling van de inkomsten
en uitgaven van de sociale fondsen en om de risico’s te benoemen zodat in het
begrotingsjaar acties kunnen worden genomen indien ze zich voordoen.
De premieontvangsten worden geraamd op basis van de realisatiecijfers voorgaande
jaren, gecorrigeerd voor de verwachte reële groei van de economie en aangepast aan de
elasticiteit, eventueel gecorrigeerd voor wetswijzigingen. De hieruit vloeiende begrote
bedragen zijn tevens kaderstellend voor de SVB begrotingen. Indien blijkt dat deze
middelen onvoldoende zijn, wordt bezien of wetswijzigingen of extra bijdragen uit de
landsbegroting noodzakelijk zijn.
De laatste jaren is er met name bij het AOV-fonds sprake geweest van een
achterblijvende inkomstenontwikkeling. De SVB-fondsen lopen inmiddels mee in de
integrale aanpak van de belasting compliance. Hierdoor vindt automatisering,
opschoning van bestanden en een verbetering van de inning plaats. Naar verwachting
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zullen op termijn hierdoor de inkomsten van de sociale fondsen verder kunnen
verbeteren.
Het Cft geeft aan dat de stand van het schommelfonds vorig jaar te vinden was in de
ontwerpbegroting, maar ontbreekt in de ontwerpbegroting van dit jaar. Daarom is op
basis van deze begroting niet te controleren of het schommelfonds tot en met 2018
voldoende middelen zal bevatten. In reactie op de aanbeveling van het Cft wordt alsnog
een tabel met de meerjarige ontwikkeling van het schommelfonds opgenomen in de
begroting:
Schommelfonds

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand per 1/1
BVZ

220.0
-30.8

75.7
6.3

30.8
13.9

5.8
12.7

1.2
11.8

19.7
0.5

AOV
AVBZ
ZV/OV
dotatie vanuit
landsbegroting
extra dotatie
landsbegroting

-82.6
-25.2
-5.7

-99.1
19.6
-1.2

63.1
27.2
102.1
6.3
-5.7

-65.9
0.9
-5.9

-42.8
0.9
-5.4

-19.4
0.9
-4.9

3.9
1.0
-4.8

61.8

30.0

30.0

30.0

30.0

30.0

0.0

12.0

2.0

0.0

0.0

0.0

63.1

30.8

5.8

1.2

19.7

50.3

stand per 31/12

75.7

HNO/SEHOS
Het Cft is zich ervan bewust dat er momenteel een externe evaluatie ten aanzien van
HNO wordt uitgevoerd, welke nog niet is afgerond. Pas na afronding hiervan kunnen
aannames binnen de business case kunnen worden herzien. Het Cft heeft begrepen
dat mogelijke financiële gevolgen pas in de loop van dit jaar zouden kunnen worden
gegeven. Het Cft ontvangt daarom graag samen met de vastgestelde begroting 2017
een update van de business case van HNO om de effecten op de (meer)jarenbegroting
te kunnen toetsen.
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Er is gestart met voorbereidingen zodat zodra de resultaten van de evaluatie bekend
zijn, deze resultaten kunnen worden beoordeeld en worden verwerkt in de
uitgangspunten en aannames teneinde eind dit jaar de business case geactualiseerd te
kunnen hebben.

Financieel beheer
Het Cft adviseert om dit verbeterplan zodanig in te richten dat over het begrotingsjaar
2018 een goedkeurende verklaring ten aanzien van de getrouwheid van de
jaarrekening zou kunnen worden verkregen van de accountant. Een verdere
verzakelijking

van

de

financiële

relaties,

bijvoorbeeld

via

het

afsluiten

van

beheersovereenkomsten met concrete prestatieafspraken draagt daar ook toe bij.

De regering geeft het volgende aan. Voor de verbetering van het financieel beheer
wordt gewerkt aan een aantal trajecten. De regering is van mening dat hiermee de een
ambitieus programma is ingezet waardoor het financieel beheer op een voldoende
niveau kan worden gebracht. Het gaat hierbij om onder meer de onderstaande, reeds
in gang gezette trajecten, namelijk:
-

Het vernieuwen van de wetgeving aangaande het financieel beheer. De
Landsverordening financieel beheer is reeds op 1 januari 2016 van kracht
geworden. Op 1 januari 2017 wordt naar verwachting het nieuwe landsbesluit
houdende algemene maatregelen subsidies van kracht. Aan de diverse
uitvoeringsregelingen onder de Landsverordening financieel beheer wordt thans
gewerkt.

-

In het verlengde daarvan wordt gewerkt aan de kennis en de kunde van de
uitvoerende ambtenaren. Een voorbeeld hiervan is het verzorgen van een
training "Subsidiebeheer" bij de ministeries. In de training worden praktische
handvatten aangereikt om effectief subsidiebeheer toe te passen;

- de invoering van de Landsverordening optimalisering overheidsgelieerde entiteiten
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- Overplaatsing van de afdeling Financiële administratie van het Ministerie van
Bestuur, Planning en Dienstverlening, Shared Service Organisatie (SSO), naar het
Ministerie van Financiën en tegelijkertijd de optimalisatie van deze afdeling.
Doel is om de verbetering in de kwaliteit van de financiële administratie te
realiseren.
- Verbetertrajecten naar aanleiding van jaarrekeningcontroles SOAB
o het opschonen van het personeelsbestand van het Land Curaçao,
o extra ondersteuning aan de ministeries van Justitie, Gezondheid, Milieu en
Natuur en Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport;
o Het werken volgens het handboek voor het aangaan van financiële verplichting
dat op basis

van de ondersteuning

aan

bovengenoemde

ministeries

in

samenwerking met het Ministerie van Financiën is gemaakt;
o Deelnemingen overheidsentiteiten en
o Materiele vaste activa.
- Traject opleiding ten behoeve van de Financiële functie
Op basis van de ervaring die is opgedaan met de reeds verzorgde opleidingen 3 door
de Nederlandse Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering
(Rijksacademie), is in de eerste kwartaal van 2016 de Masterclass van start gaan ter
verbreding en verdieping op de fundamenten die afgelopen jaren zijn gelegd. De
Masterclass wordt als de top van de piramide van het opleidingsprogramma
beschouwd.

Hiermee

wordt

een

verdere

stap

gezet

in

de

gewenste

gedragsverandering en versterking van de kennis van de deelnemers. In december
zal de eerste groep dit programma afsluiten met het verdedigen van hun referaat.
- Verantwoorde Beleidsbegroting en verantwoording
- Jaarverslag

3

Analyse Jaarrekening, Basis accountantscontrole, Begroting en Beleid, Management- en Bestuur rapportage Curaçao,
Presenteren van Management- en Bestuur rapportage Curaçao en Toegepast Risico Management Curaçao
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Samen met de Jaarrekening 2011 van het Land Curaçao is het eerste verslag voor
Land Curaçao geproduceerd over het dienstjaar 2011.
Dit verslag bevat een uiteenzetting van de mate waarin en in hoeverre de
beleidsvoornemens zoals geformuleerd in de algemene beschouwing behorende bij
de begroting van het dienstjaar 2011 zijn gerealiseerd.
De bouwstenen voor dit verslag zijn mede aangedragen door de onderscheidene
Ministeries en het verslag is dan ook per Ministerie ingedeeld. Ook het jaarverslag
dient in het licht te worden gezien van een kwalitatief groeiproces waarbij alle
ministeries steeds meer bij de realisatie betrokken zijn. Tevens zijn de ministeries
bij de opmaak van de Jaarrekening 2014 vroegtijdig benaderd om hun bijdrage aan
het jaarverslag te leveren.
Daar de begroting van 2014 volgens de verantwoorde beleidsbegroting is opgesteld,
betekent dat ook het Jaarverslag 2014 voor het eerst verantwoord is conform de
verantwoorde beleidsbegroting.
De

interne

accountant en

de

ARC

zullen

de

controles,

bevindingen

en

aanbevelingen per ministerie moeten doen. Dit is overigens reeds wettelijk
voorgeschreven.
- Wetgevingstrajecten
o Landsverordening financieel beheer
o Landsbesluit subsidie
o Landsbesluit aanbestedingsregels

-

Optimalisatie Belastingdienst

Van deze en andere acties wordt verslag gedaan in de rapportage over het verbeterplan
financieel beheer, gebaseerd op de indicatoren op basis van het Performance
Measurement Framework van de werkgroep Public Expenditure and Financial
Accountability

(het

PEFA-framework,

resp.

PEFA).

Dit

gebeurt

middels

de

uitvoeringsrapportages op kwartaal basis. In de uitvoeringsrapportage wordt het
tijdpad, het behaalde resultaat, en de actoren die daarvoor verantwoordelijk zijn,
aangegeven.
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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

2017

2018

2019

2020

01. Bestuursorganen

19.389.100

19.389.100

19.389.100

19.389.100

02. Algemeen Beheer Staatsorganen

13.483.200

13.480.900

13.481.800

13.481.800

11. Rechtswezen

15.217.100

15.217.100

15.217.100

15.217.100

9.000.200

9.000.200

9.000.200

9.000.200

57.089.600

57.087.300

57.088.200

57.088.200

2017

2018

2019

14. Defensie
Totaal
Kapitaaldienst

2020

01. Bestuursorganen

380.000

380.000

380.000

380.000

02. Algemeen Beheer Staatsorganen

122.000

122.000

122.000

122.000

11. Rechtswezen

-

-

-

-

14. Defensie

-

-

-

-

502.000

502.000

502.000

502.000

Totaal
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Functie 01 Bestuursorganen
Onder de functie 01 Bestuursorganen vallen de Staten van Curaçao.
Staten
Gewone dienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal
Kapitaaldienst
Apparaatskosten

2017

2019

2020

18.639.100

18.639.100

18.639.100

18.639.100

1.130.000

1.130.000

1.130.000

1.130.000

19.389.100

19.389.100

19.389.100

19.389.100

2017

2018

2019

2020

380.000

380.000

380.000

380.000

-

-

-

-

380.000

380.000

380.000

380.000

Programmakosten
Totaal

2018

Onder de functie 01 vallen de Staten. De Staten, het hoogste orgaan in onze
Staatsinrichting, heeft 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 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 heeft om behoorlijk te functioneren en zijn constitutionele taken op
adequate wijze te vervullen.
Ingevolge artikel 21, eerste lid, van het Reglement van Orde van de Staten wordt
jaarlijks, vóór 1 maart de raming van de in het volgende jaar voor de Staten benodigde
uitgaven door de Commissie voor Huishoudelijk Aangelegenheden opgemaakt en, na
door de Staten te zijn vastgesteld, aan de hierbij betrokken minister zo spoedig
mogelijk verzonden.
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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.
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

2017

Apparaatskosten

1.729.800

1.729.800

1.729.800

1.729.800

364.300

364.300

364.300

364.300

2.094.100

2.094.100

2.094.100

2.094.100

Programmakosten
Totaal
Kapitaaldienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal

2018

2017

2019

2018

2020

2019

2020

20.000

20.000

20.000

20.000

-

-

-

-

20.000

20.000

20.000

20.000

De belangrijkste taak van de Raad van Advies omvat het adviseren over ontwerpen van
wettelijke regelingen.
Algemene doelstellingen
De Raad van Advies heeft twee algemene doelstellingen, namelijk:
1. de verdere verbetering van de kwaliteit van de advisering met bijzondere aandacht
voor de uitbreiding of verdere verbetering van de beschikbare kennis en het
realiseren van de door de Raad voor adviesverzoeken vastgestelde behandeltermijn;
2. het vergroten van de zichtbaarheid van de Raad van Advies als adviesinstantie.

Algemene Beschouwing-69

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

Organiseren van een
masterclass wetgeving in
Curaçao

Programmakosten:
Apparaatskosten:
34.000

1.2

Het bieden van het
mogelijkheid voor volgen
van lokale cursussen

1.3

Het in stand houden van
een gedegen bibliotheek

2.1

Jaarlijks
gestructureerd
overleg met de adviesraden
binnen het Koninkrijk

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 om stages te
lopen

3.1

Het in stand houden van
een website

3.2

Het verspreiden van het
jaarverslag

2.

3.

Het
houden
van
gestructureerd overleg met
de adviesraden binnen het
Koninkrijk der Nederlanden

Het vergroten van de
kennis van de doelgroepen
over de doelstellingen en de
taken van de Raad en hen
in de gelegenheid te stellen
om kennis te nemen van de
producten van de Raad

14.900

13.000

De kerntaak van de Raad van Advies is het adviseren over wetgeving en bestuur.
Wetgeving moet aan (inhoudelijke) kwaliteitseisen voldoen. Een van de algemene
doelstellingen van de Raad is het verder verbeteren van de kwaliteit van de advisering
met bijzondere aandacht voor de uitbreiding of verdere verbetering van de beschikbare
kennis en het realiseren van de door de Raad voor adviesverzoeken vastgestelde
behandeltermijn.
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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
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 houden van gestructureerd overleg met de adviesraden binnen het Koninkrijk
der Nederlanden zowel op het niveau van raadsleden of staatsraden als op
ambtelijk niveau.

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


het stellen van de medewerkers van het Secretariaat in de gelegenheid 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 eerstgenoemde operationele doelstelling 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 2017 zullen de medewerkers van het Secretariaat in de gelegenheid worden
gesteld om cursussen die lokaal worden gegeven te volgen. Bedoeld wordt
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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 of masterclasses op maat ten behoeve van de
medewerkers van het Secretariaat worden georganiseerd.
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 juristen van de
ambtelijke diensten, de juristen die deel uitmaken van de ondersteunende staf van
andere Hoge Colleges van Staat en adviesraden binnen het Koninkrijk in de
gelegenheid worden gesteld om deze masterclass te volgen. In het kader van de
verbetering van de kwaliteit van wet- en regelgeving is ook de verbetering van de
wetgevingsproducten van de ambtelijke diensten die in het wetgevingsproces
betrokken zijn van belang. 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 hoger bedoelde juristen zal tevens leiden tot het vergroten van het
netwerk van het Secretariaat van de Raad van Advies van Curaçao.
In de tweede helft van het jaar 2017 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 Raad van
State in Nederland zullen twee medewerkers van de Raad van State gedurende vijf
dagdelen de masterclass in Curaçao verzorgen. Aan deze opleiding nemen (bij
voorkeur) maximaal twintig deelnemers deel.
De kosten die aan voornoemde masterclass zijn verbonden bestaan uit de volgende
componenten: de kosten voor de locatie, faciliteiten en consumptie en de reis- en
verblijfkosten betreffende twee personen.
Een

ander

instrument

dat

jaarlijks

zal

worden

ingezet

voor

de

verdere

professionalisering van de medewerkers van het Secretariaat is het in stand houden
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van een gedegen bibliotheek door handhaving van abonnementen op vaktijdschriften
en door het aankopen van de nodige boeken. Het beschikbaar houden van goed
gestructureerde, actuele en toegankelijke kennis- en informatiebronnen is een
noodzaak. Het hiervoor 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.
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 advies van externe deskundigen over bijvoorbeeld
specialistische onderwerpen in te winnen. De mate waarin gebruik zal worden
gemaakt van deze mogelijkheid kan niet op voorhand worden vastgesteld. Immers een
en ander is afhankelijk van de soorten adviesverzoeken die de Raad in het jaar 2017
zal ontvangen. Bij de vaststelling van het geraamde bedrag op de begrotingspost
100200.4379 “Advieskosten” is, mede gelet op de ervaringscijfers van 2015, uitgegaan
van drie externe adviezen.
In incidentele gevallen kan het, mede gelet op het streven om de door de Raad
vastgestelde behandeltermijnen voor adviesverzoeken zoveel mogelijk te halen, gewenst
zijn om de outputcapaciteit van de ondersteunende staf van het Secretariaat van de
Raad tijdelijk uit te breiden. Dit zal geschieden door het inschakelen van een derde of
derden. Bij de

vaststelling

van het geraamde

bedrag

op de

begrotingspost

100200.4467 “Overig Uitbesteed werk” is, mede gelet op de ervaringscijfers van 2016,
uitgegaan van uitbesteding van vier adviesverzoeken.
De Raad heeft tevens als operationele doelstelling het houden van gestructureerd
overleg met 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 het onder meer stimuleren en ontwikkelen van het onderlinge
vertrouwen tussen de adviesraden. Door samen te werken wordt onder meer beoogd
kennis te maken met en het delen van nieuwe inzichten over wetgeving en de
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maatschappelijke context waarbinnen die wetgeving tot stand komt en moet worden
uitgevoerd.
Voor het bereiken van de laatstgenoemde operationele doelstelling zullen de volgende
instrumenten in het jaar 2017 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 om onderwerpen van gemeenschappelijk
te bespreken;



het één keer per jaar houden van een overleg tussen de secretariaten van de
adviesraden binnen het Caribisch deel van het Koninkrijk;



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

In het jaar 2017 zal de Raad van Advies van Aruba zorgdragen voor de organisatie van
het overleg tussen de adviesraden binnen het Koninkrijk. In het jaar 2017 zal ook een
secretariatenoverleg worden gehouden.
1. De verdere professionalisering van de medewerkers van het Secretariaat
Budgettaire gevolgen van het beleid per in te zetten instrument
Uitgaven

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 tenminste één keer
per jaar in samenwerking met de
Academie voor Wetgeving of de Raad van
State in Nederland organiseren van een
masterclass wetgeving op Curaçao

2020
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2. Samenwerkingsverband met de adviesraden binnen het Koninkrijk
Budgettaire gevolgen van het beleid per in te zetten instrument
Uitgaven

2017

2018

2019

2020

Apparaat:
Instrument 2.1: het bijwonen van een
overleg tussen de Raad van State en de
adviesraden binnen het Caribische deel
van het Koninkrijk
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
Totaal

14.900
10.000

14.900
10.000

64.900
60.000

14.900
10.000

4.900

4.900

4.900

4.900

14.900

14.900

64.900

14.900

Algemene doelstelling:
Het vergroten van de zichtbaarheid van de Raad van Advies als adviesinstantie
Het is van belang dat alle deelnemers in het proces van wetgeving en bestuur, op
politiek, bestuurlijk en ambtelijk niveau, zich van de constitutionele positie van de
Raad van Advies bewust zijn en daarnaar handelen. Dit besef moet ook aanwezig zijn
bij het publiek.
In het licht van het bovenstaande heeft de Raad als algemene doelstelling vastgesteld
het vergroten van de zichtbaarheid van de Raad van Advies als adviesinstantie. Ten
einde deze algemene doelstelling te realiseren is als operationele doelstelling
vastgesteld het vergroten van de kennis van de doelgroepen over de doelstellingen en
de taken van de Raad en hen in de gelegenheid te stellen om kennis te nemen van de
producten van de Raad. Met het oog daarop zullen de volgende instrumenten worden
ingezet:


het in stand houden van een website van de Raad;



het verspreiden van het jaarverslag van de Raad.

Op de website wordt onder meer opgenomen de uitgebrachte adviezen van de Raad die
openbaar kunnen worden gemaakt. Door de openbaarmaking van het advies van de
Raad is het advies niet uitsluitend gericht op de regering ter finale afsluiting van de
fase van voorbereiding, maar is het ook van belang geworden voor het parlement, de
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bij het voorstel betrokken maatschappelijke organisaties en het publiek. Zij kunnen
van het advies en van de reacties daarop reageren in het debat
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 rol dat de Raad in het proces van wetgeving heeft. De Raad zal in het
jaar 2017 een jaarverslag betreffende het verslagjaar 2016 publiceren.
3. Het vergroten van de kennis van de doelgroepen over de doelstellingen en de
taken van de Raad en hen in de gelegenheid te stellen om kennis te nemen van
de producten van de Raad
Budgettaire gevolgen van het beleid per in te zetten instrument
Uitgaven

2017

2018

2019

2020

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

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.
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Algemene Rekenkamer
Gewone dienst

2017

Apparaatskosten

7.364.000

Programmakosten
Totaal

2018

50.000
7.414.000

Kapitaaldienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal

2017

7.364.000
50.000
7.414.000
2018

35.000
35.000

2020

7.364.000

7.364.000

50.000
7.414.000
2019

35.000

-

2019

35.000

50.000
7.414.000
2020

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.

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.
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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. Voortzetting
van dit traject heeft in 2015 ook plaatsgevonden en zal in 2016 niet anders zijn.
Op organisatorisch (en ook vooral materiële) vlak wordt aangegeven dat de
Rekenkamer (na het plegen van de investeringen in 2015 en 2016) 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 geweest met het uitvoeren van rechtmatigheidsonderzoeken (in het
bijzonder 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 dient op dit moment nog te worden gekwalificeerd als een organisatie
in ontwikkeling die haar hoogtepunt nog niet heeft bereikt. Het is een organisatie 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.
Eén van de doelstellingen van de Rekenkamer is stapsgewijs te voldoen aan alle
standaarden van de ISSAI (International Standards of Supreme Audit Institutions). Het
voldoen aan deze standaarden komt tot uiting in de kwaliteit van de organisatie, zowel
voor wat betreft de output als de beheersing van de processen die tot deze output
leiden. De interne processen dienen be- en/of herschreven te worden om op een meer
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efficiënte wijze het aansturen en beheersen hiervan mogelijk te maken. De
Rekenkamer heeft haar interne organisatie per 1 januari 2016 gewijzigd. Van een
indeling gebaseerd typen van onderzoek is overgetapt naar een indeling per groep van
ministeries.
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 - mede wegens ruimtegebrek - heeft aangehouden
geleidelijk aan ingevuld zullen worden met ingang van 2016. Dit is mogelijk doordat de
Rekenkamer in 2015 verhuisd is naar een grotere pand.
Het vervullen van deze vacatures zal er ook toe bijdragen dat de vergrijzende tendens
van het personeelsbestand van de Rekenkamer wordt doorbroken. Ook om te
waarborgen

dat

de

opgedane

expertise,

vooral

op

het

gebied

van

rechtmatigheidsonderzoeken, niet verloren gaat, dienen nog bestaande vacatures te
worden ingevuld.
Het voortgaande deskundigheidsbevorderings-en verbeteringsproces, dat in 2015 is
opgestart, aan de hand van de door het College en Secretaris gesignaleerde
aandachtspunten, wordt gecontinueerd. Het college beoogt daarmee de functies
binnen de Rekenkamer beter uit te oefenen en de prestaties, kwalitatief en
kwantitatief, van de medewerkers van de Rekenkamer te verbeteren.
Secretariaat SER/GOA
Gewone dienst

Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal
Kapitaaldienst

Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal
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2017

2018

2019

2020

1.569.700

1.579.200

1.582.300

1.585.100

650.000

650.000

650.000

650.000

2.219.700

2.229.200

2.232.300

2.235.100

2017

2018

2019

2020

25.000

25.000

25.000

25.000

-

-

-

-

25.000

25.000

25.000

25.000

Taakstelling van de Sociaal Economische Raad
Artikel 2, eerste lid, van de Landsverordening regelende de instelling, inrichting,
samenstelling en bevoegdheid van een Sociaal Economische Raad bepaalt dat de SER
tot taak heeft de regering van Curaçao van advies te dienen omtrent alle belangrijke
onderwerpen van sociaal-economische aard. Naast het adviseren op verzoek van de
Regering kan de SER ook adviezen op eigen initiatief geven. Veelal gaat het om sociaaleconomische onderwerpen die ook binnen de gemeenschap bijzondere belangstelling
genieten.
Visie
De Sociaal Economische Raad (SER) heeft als organisatie nog geen officieel vastgelegde
visie en/of missie. In 2014 heeft de SER een traject gestart om onder externe
begeleiding te komen tot onder andere een visie en missie van de SER, die vervolgens
richtinggevend zijn bij de advisering van de SER en de accenten die daarin gelegd
worden. Dit traject is echter nog niet afgerond aangezien het bestuurlijke traject
inhoudende voorstellen tot wijziging van de Landsverordening SER nog niet is
afgerond.
De SER hanteert een breed welvaartsbegrip als belangrijkste uitgangspunt bij zijn
advisering. Een breed welvaartsbegrip omvat niet alleen materiële economische
vooruitgang, maar ook aspecten van sociaal welzijn en een goede kwaliteit van
leefomgeving, inclusief natuur en milieu.
De SER beoogt met zijn advisering bij te dragen aan de volgende sociaal economische
doelstellingen:
•

een duurzame economische groei;

•

verhoging van de werkgelegenheid dan wel een evenwichtige arbeidsontwikkeling;

•

een evenwichtige betalingsbalans;

•

een billijke of evenwichtige inkomensverdeling;

•

een stabiel prijsniveau dan wel een evenwichtig prijspeil.
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Sociaal Economische Raad
Functie
 02. Algemeen Beheer
Staatsorganen

Organisatie-eenheden

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

Hiervoor zijn de volgende middelen gereserveerd per functie:
Gewone dienst
Sociaal Economische Raad
Totaal:
Overdrachten

2017

2018

2019

2020

1.619.700

1.629.200

1.632.300

1.635.100

1.619.700

1.629.200

1.632.300

1.635.100

2017

2018

2019

2020

Sociaal Economische Raad

600.000

600.000

600.000

600.000

Totaal

600.000

600.000

600.000

600.000

Kapitaaldienst

2017

2018

2019

2020

Sociaal Economische Raad

25.000

25.000

25.000

25.000

Totaal

25.000

25.000

25.000

25.000

Bovenstaande kosten worden onderstaand per functie verdeeld in apparaats- en
programmakosten.
Algemene doelstelling
De SER is een adviesorgaan bestaande uit vertegenwoordigers van werkgevers,
vertegenwoordigers van werknemers en onafhankelijke deskundigen In deze tripartiete
samenstelling beraadslaagt de SER over onderwerpen op sociaal economisch gebied en
streeft met betrekking tot de advisering hierover naar consensus.
De SER vervult op sociaaleconomisch gebied een tweetal belangrijke functies te weten:


het creëren van maatschappelijk draagvlak;



het bieden van een overlegforum voor sociale partners.
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De algemene doelstelling van de SER is de regering, en indirect de Staten van
Curaçao, gevraagd en ongevraagd op kwalitatief hoogwaardige wijze te adviseren
omtrent alle belangrijke onderwerpen van sociaal-economische aard.
Operationele doelstellingen
Welke operationele
doelstellingen
dienen bereikt te
worden?

Welke instrumenten dienen ingezet
te worden?

Wat gaat dat kosten
NAf?
Programmakosten:
Apparaatkosten:
Inkomsten:

1 Verbreding kennis van leden van de SER en het Secretariaat
1.1 Verbreden van de
kennis van de
SER
1.2 Verbreden van de
kennis van het
ondersteunende
Secretariaat

1.1.1

Organisatie 3-4 studiedagen met
externen

12.000

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

2.1.2

Moderne communicatie
technologieën toepassen voor
inbreng deskundigheid van
maatschappelijke organisaties
Institutionalisering jongeren SER

5.000

5.400
2.2 Structureel
betrekken van
expertise bij
advisering
3

2.2.1
2.2.2

Oprichten deskundigenpool
Info- uitwisseling met
stakeholders, beleidsmakers en
universiteiten

2.000

Publieke Voorlichting

3.1 Vergroten
maatschappelijk
draagvlak door
verbeteren
toegankelijkheid
van de SERAdviezen

3.1.1
3.1.2

3.1.3

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
Vertaling van website in
Papiaments en Engels

9.000

5.000
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3.2 Vergroten
draagvlak door
informatieverstrek
king m.b.t. de
werkzaamheden
van de CCvV en
het CGOA
4

3.2.1

5.000

Onderhouden van internationale contacten

4.1 Onderhouden van
Internationale
contacten

4.1.1
4.1.2
4.1.3

1.

Onderhoud van de website ten
behoeve van het CGOA (incl.
afgeschermd portal voor de
Partijen in het CGOA)

Betaling Lidmaatschap AICESIS
Participatie Voorzitter en
Secretaris Algemene Vergadering
van AICESIS en CESALC
Participatie aan andere
internationale / regionale sociaal
economische fora

7.500
35.000

15.000

Structureel betrekken van de gemeenschap en creëren platform van

deskundigen
Het creëren van maatschappelijk draagvlak voor het regeringsbeleid op sociaal
economisch gebied wordt nagestreefd door in tripartiete vorm te discussiëren over het
beleid van de regering. Een breed maatschappelijk draagvlak voor het te voeren sociaal
economisch beleid is essentieel voor een stabiele en duurzame ontwikkeling van een
land. Het is dan ook daarom dat de SER meer en meer de geluiden uit de
gemeenschap wenst te betrekken in haar advisering. Hiertoe worden maatschappelijke
organisaties, die direct betrokken zijn bij een onderwerp waarover de SER advies
uitbrengt en over praktische ervaring op het betreffende onderwerp beschikken, in het
adviesproces betrokken. Ook doormiddel van het inzetten van moderne ICTtechnologieën wordt getracht de deskundigheid van maatschappelijke organisaties te
betrekken in het adviesproces.
Hierbij moet worden opgemerkt dat het proces van het creëren van draagvlak door de
SER beter tot zijn recht komt indien de SER reeds in een vroegtijdig stadium van de
beleidsvorming wordt betrokken en dat de regering de SER tijdig advies vraagt over de
voornemens op sociaal economisch gebied en aan de SER de nodige tijd gunt om
hierover een weloverwogen advies uit te brengen.
De SER biedt de sociale partners tevens een platform, een forum, om overleg te voeren
over sociaal economisch onderwerpen die werknemers en werkgevers aangaan. Deze
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zogenoemde forumfunctie van de SER is voor een stabiele en duurzame ontwikkeling
van Curaçao eveneens van groot belang. Door middel van overleg over relevante
sociaal economisch onderwerpen kan een klimaat worden geschapen waarbij door de
sociale partners een gezamenlijke strategie wordt ontwikkeld en uitgezet gericht op
duurzame sociale en economische ontwikkeling.
2.

Verbreding kennis van leden van de SER en het Secretariaat

Kwaliteit en draagvlak zijn de kernbegrippen als het gaat om de adviezen van de SER.
Een goed geoutilleerd Secretariaat ten behoeve van de ondersteuning van de SER (en
het CGOA) is van wezenlijk belang voor het niveau van de geboden ondersteuning en
inhoudelijke voorbereiding van de vergaderingen van de SER en daarmee mede voor de
kwaliteit van de adviezen van de SER. Voor effectievere maar ook voor de kwalitatief
hoogwaardige uitvoering van de taken dient continu te worden geïnvesteerd in het
verbreden van de kennis van de leden van de SER, in het personeel en de organisatie
van het Secretariaat en in het regionale en internationale netwerk van de SER
Curaçao.
De leden van de SER dienen op tal van sociaal-economische onderwerpen over de
nodige expertise te beschikken om hun taak op een gedegen manier te kunnen
vervullen. Door middel van drie tot vier studiedagen waarin actuele sociale en
economische vraagstukken zullen worden bediscussieerd naar aanleiding van een
introductie van een autoriteit op het betreffende onderwerp zal getracht worden de
kennis van leden van de SER en de medewerkers van het Secretariaat te verbreden.
3. Publieke Voorlichting
De SER beoogt met haar adviezen een bijdrage te leveren aan de brede
maatschappelijke discussie over sociaal-economische 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.
Een ander wijze waarop de SER meent het maatschappelijk draagvlak te kunnen
vergroten is door het verbeteren toegankelijkheid van de SER-Adviezen. Nog afgezien
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van het moment waarop de uitgebrachte adviezen door de SER openbaar mogen
worden gemaakt, kan de toegankelijkheid van de SER adviezen worden verbeterd.
Allereerst de toegankelijkheid van de inhoud voor de bevolking van Curaçao te
verbeteren door ervoor te zorgen dat tenminste de essentie van de adviezen van de
SER ook in het Papiaments en Engels beschikbaar is.
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. Daarom is voor de praktische toegankelijkheid van de SER adviezen
een up-to-date website tevens van cruciaal belang.
4.

Onderhouden van internationale contacten

De SER is lid van internationale organisaties van Sociaal Economische Raden, 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 van bijzonder belang. Binnen
deze organisaties worden op internationaal en regionaal niveau ‘best practices’ en
relevante kennis over sociaal-economische vraagstukken en het voeren van sociale
dialoog uitgewisseld. In het bijzonder de kennisuitwisseling tussen landen met een
vergelijkbare economische structuur als die van Curaçao, te weten kleine open
economieën, en op regionaal niveau, bieden een bijzondere meerwaarde voor de SER
Curaçao.
De SER Curaçao is sinds 2013 namens de Regio Latijns-Amerika en Caribisch Gebied
actief in het bestuur van AICESIS. In 2015 is SER Curaçao opnieuw voor een periode
van 2 jaar toegetreden tot het bestuur van AICESIS en heeft tevens de positie van vicesecretarisgeneraal voor de regio toebedeeld gekregen. De huidige bestuursperiode loopt
af medio 2017. SER Curaçao wil ook daarna blijven participeren in internationale
organisaties van Sociaal Economische Raden en vergelijkbare instituties.
Naast in het Nederlands en in het Papiaments tevens 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 makkelijker kan manifesteren.
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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 tevens de Centrale
Commissie van Vakbonden, het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken
en op verzoek ook de Advies- en Arbitragecommissie.
Ter uitvoering van artikel 23, tweede lid, van de Landsverordening Georganiseerd
Overleg in Ambtenarenzaken is gemeend op de begroting van de SER een
begrotingspost op te voeren waarin de faciliteiten voor de tot de Centrale Commissie
toegelaten organisaties zijn begroot, te weten de ‘Bijdragen en subsidie non-profit
instellingen’.
Het CGOA heeft een eigen website. Om Bureau Secretariaatvoering SER/ROA/GOA
hierbij faciliterend te kunnen laten zijn is in de onderhavige begroting een
voorziening opgenomen ten behoeve van onderhoud en hosting van de GCOA-website
Ombudsman
Gewone dienst

2017

Apparaatskosten
Programmakosten

1.734.200
20.000

1.734.200
20.000

1.734.200
20.000

1.734.200
20.000

1.754.200

1.754.200

1.754.200

1.754.200

2018

2019

2020

Totaal
Kapitaaldienst

2018

2017

2019

2020

Apparaatskosten
Programmakosten

42.000
-

42.000
-

42.000
-

42.000
-

Totaal

42.000

42.000

42.000

42.000

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 danwel naar aanleiding van een ingediend verzoekschrift
getoetst op grond van de organieke Landsverordening ombudsman.
Algemene doelstelling
De

Ombudsman

heeft

voor

2017

als

algemene

doelstelling

de

verdere

professionalisering en ontwikkeling van het instituut van de Ombudsman.
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Welke operationele
doelstellingen zijn bereikt?

Welke instrumenten
zijn ingezet?

Wat gaat dat kosten NAf?

Operationele doelstellingen

Instrumenten

Programmakosten:
Apparaatskosten:
Inkomsten:

1.1 Informatieverstrekking aan
stakeholders en
belangstellenden

Het geven van
voorlichting en
trainingen

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

1.2 Toegankelijkheid van
geschikte literatuur
1.3 Deskundigheid personeel
op peil houden
1.4 Advies inwinnen (waar
nodig) van externe
deskundigen
1.5 Digitalisering en
modernisering van het
archief, de administratie
en de werkprocessen
binnen de organisatie

108.000

12.000
50.000

20.000
Inschakelen van
externe deskundigen op
het gebied van
bijvoorbeeld ICT

72.000

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 of 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
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voorgenomen om het instituut verder te professionaliseren en te ontwikkelen en heeft
in het verlengde hiervan in beginsel vier operationele doelstellingen nagestreefd.
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
veel 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 mediation en sociaaljuridische vaardigheden.
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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 rechtszoekenden immers dagelijks over uiteenlopende zaken hoewel het
accent voornamelijk op juridisch en sociaal-juridisch vlak ligt. Ter waarborging van de
kwaliteit van deze adviezen, maar ook de kwaliteit van uitgebrachte rapporten, is het
noodzakelijk dat het personeel de kans krijgt om de nodige trainingen en cursussen te
volgen.
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.
Functie 11 Rechtswezen – Beleidsveld: Gemeenschappelijke Hof van Justitie
Gewone dienst
Apparaatskosten
Programmakosten

2017
230.900

2018
230.900

2019
230.900

2020
230.900

14.986.200

14.986.200

14.986.200

14.986.200

15.217.100 14.986.200210.
15.217.100

15.217.100

100

2020
15.217.1004.4

-

41.000-

Totaal

210.1000
15.217.100

Kapitaaldienst

2017
15.217.100

Apparaatskosten
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00

-

2018

2019
-

Programmakosten

-

-

-

-

Totaal

-

-

-

-

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

2017

2018

2019

2020

776.100
776.100
2017
-

776.100
776.100
2018
-

776.100
776.100
2019
-

776.100
776.100
2020
-

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

Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal

2017

2018

2019

2020

9.000.200

9.000.200

9.000.200

9.000.200

-

-

-

-

9.000.200
2017

9.000.200
2018

9.000.200
2019

9.000.200
2020

-

-

-

-

De lasten in deze functie betreffen personeelslasten. Deze lasten worden (grotendeels)
teruggevorderd van de Staat der Nederlanden.
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Ministerie van Algemene Zaken
Visie
In het jaar 2025 is Curaçao een land dat berust op goed bestuur met hoge
leefkwaliteit, duurzaam sociaaleconomische ontwikkeling en onderwijs dat een ieder
motiveert om het beste uit zichzelf te halen.
Missie
Het ministerie van Algemene Zaken (AZ) 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





03 Algemeen Beheer
Algemene Zaken
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00 Kabinet Minister AZ

Doel organisatie-eenheid
 Politiek
eindverantwoordelijke
voor realisatie van de
doelstellingen van het
ministerie
 Ondersteunen en de
minister voorzien van
advies

01 Secretariaat Raad van
Ministers



Ondersteunen van 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



Adviseren en

ondersteunen van de
Gevolmachtigde Minister



04 Kabinet
Gevolmachtigde Minister



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)



Versterking
internationale relaties
van Curaçao en
vertegenwoordiging van
Curaçao, regionaal en
internationaal



11 Directie communicatie
en Voorlichting



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



12 Wetgeving en
Juridische Zaken



Leveren van 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 Huurcommissie

15 Directie
Risicobeheersing en
Rampenbeleid





Informatieverstrekking
over huurzaken aan de
huurder en verhuurder.
Adviseren over
huurbeëindiging en
huurprijsvaststelling
Garanderen en
waarborgen van de
randvoorwaarden voor
een effectieve en efficiënte
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bescherming en
veiligstelling van levens,
goederen, leefomgeving
en maatschappelijke
continuïteit van Curaçao


07 Overig Algemeen
Beheer



00 Overig Algemeen
Bestuur



01 Plan Nashonal pa
Desaroya Bario



02 VKC



Paramilitaire Korps voor
inzet bij evenementen en
of calamiteiten.

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

2017

2018

2019

2020

758.500
24.539.200

758.500
24.534.900

758.500
24.536.600

758.500
24.536.600

26.976.000

26.976.000

26.976.000

26.976.000

52.273.700

52.269.400

52.271.100

52.271.100

2017

2018

2019

2020

01 Bestuursorganen
03 Algemeen Beheer Algemene
Zaken
07 Overig Algemeen Beheer

-

-

-

-

581.000

581.000

581.000

581.000

-

-

-

-

Totaal

581.000

581.000

581.000

581.000

Deze kosten worden per functie verdeeld in apparaats- en programmakosten.
Functie 01 Bestuursorganen
Gewone dienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal
Kapitaaldienst

2017
478.500
280.000

2018
478.500
280.000

2019
478.500
280.000

2020
478.500
280.000

758.500

758.500

758.500

758.500

2017

2018

2019

2020

Apparaatskosten
Programmakosten

-

-

-

-

Totaal

-

-

-

-
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Functie 03 Algemeen Beheer Algemene Zaken
Gewone dienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal
Kapitaaldienst

2017
20.652.200
3.887.000

2018
20.647.900
3.887.000

2019
20.649.600
3.887.000

2020
20.649.600
3.887.000

24.539.200

24.534.900

24.536.600

24.536.600

2017

2018

2019

2020

Apparaatskosten
Programmakosten

581.000
-

581.000
-

581.000
-

581.000
-

Totaal

581.000

581.000

581.000

581.000

Functie 07 Overige Algemene Zaken
Gewone dienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal
Kapitaaldienst

2017

2018

2019

2020

17.788.200
9.187.800

17.788.200
9.187.800

17.788.200
9.187.800

17.788.200
9.187.800

26.976.000

26.976.000

26.976.000

26.976.000

2017

2018

2019

2020

Apparaatskosten
Programmakosten

-

-

-

-

Totaal

-

-

-

-

Algemene doelstelling
Het ministerie van Algemene Zaken heeft werkterreinen die zijn gekoppeld aan een
aantal algemene doelstellingen die overheidsbreed hun werking hebben, namelijk:
 Het onderhouden van effectieve internationale en regionale relaties en bijdragen aan
duurzaam economisch herstel en investeringen voor Curaçao door middel van
economische diplomatieker bewerkstelliging van het genereren van deviezen en
bevorderen van export.
 Bevorderen van goed bestuur op Curaçao door de totstandkoming van verdragen en
analyse van rapportages over de uitvoering en naleving van (mensenrechten- en
andere verdragen, mede ter realisatie van een balans tussen de sociale en
economische ontwikkelingen op Curaçao.
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 Herkenbare en interactieve communicatie binnen de overheid (intern) en met de
gemeenschap (extern), mede ter stimulering van natievorming en ter ondersteuning
van transparant en behoorlijk bestuur.
 Het beschikken over goede wettelijke regelingen en een hoogwaardig juridisch
instrumentarium, waardoor behoorlijk bestuur wordt bevorderd.
 Het mitigeren van risico's, en het ontwikkelen van effectief beleid en planning
inzake calamiteiten
De prioritaire operationele doelstellingen voor 2017 die uit de algemene doelstellingen
zijn afgeleid, zijn als volgt uitgewerkt.
1. Het onderhouden van effectieve internationale en regionale relaties en
bijdragen aan duurzaam economisch herstel en investeringen voor Curaçao door
middel van economische diplomatie ter bewerkstelliging van het genereren van
deviezen en bevorderen van export
Welke operationele
doelstellingen dienen
bereikt te worden?

Welke instrumenten
dienen ingezet te
worden?

Wat gaat dat kosten NAf?

Operationele
doelstellingen

Instrumenten

Programmakosten:
570.000
Apparaatskosten: 52.000

1.1.1
 Diplomatieke contacten;
 Handelsmissies
 Informatie-uitwisseling
 Maken van informatie
materiaal
 Uitzending ambtenaren
 Trainingen


1.1.1 Een extra uitzending
 Analyses circa 40 uren
ad 8.000 (lonen)
 Overleggen en meetings
circa 60 uren ad 12.000
 Dienstreizen circa
60.000

1.2.1. Uitvoering OCTA
afspraken

1.2.1 Dienstreizen en
vergaderingen: 35.000

1.2.2 Inzet Beleidsmedewerker(s) DBB
& Adviseur/

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

Economische Diplomatie
1.1 Exportbevordering

EU /LGO/ EOF
1.2 Optimaal benutten van
EDF-fondsen
(aanvragen en
administreren)
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consultant

Bilaterale Betrekkingen/
Internationale Organisaties
1.3 Versterken van relaties
en aangaan van
(geassocieerd)
lidmaatschap bij
internationale
organisaties

Goed bestuur
1.4 Naleving en rapporteren
inzake
(mensenrechten)verdra
gen

1.3.1




Diplomatieke
contacten
Lobby
werkzaamheden
Deelname
conferenties en
andere
bijeenkomsten

1.4.1 Interdepartementale
Coördinatie door
DBB, deelname aan
conferenties
bijvoorbeeld Geneve

1.3.1.
 Binnen bestaande
formatie 16.000
 Reiskosten: 20.000

1.4.1.



Overleggen en meetings
circa 60 uren ad 12.000
Reiskosten ad 20.000

1.4.5. Contacten en
Uitzendingen

Opleidingen voortraject,
15.000

Opleiding diplomatie BZ
30.000 p/p

Uitzending: 400.000

1.5 Effectieve relaties met
buitenland

1.5.1 Contacten en
uitzendingen

Samenhang met het beleid
Sociaaleconomische ontwikkeling van Curaçao door middel van het versterken van
de internationale relaties is een blijvende prioriteit.
Operationele doelstellingen
 Economische Diplomatie voor het bevorderen van export en het genereren van
deviezen
Door het onderhouden van diplomatieke contacten en het, in samenwerking met het
ministerie van Economische Ontwikkeling, ondernemen van handelsmissies, het
uitwisselen van informatie en het maken van informatie materiaal, het trainen van
mensen naast het uitzenden van ambtenaren wordt bevorderd dat er meer export
plaatsvindt en er meer deviezen gegenereerd worden.
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 Bevorderen van goed bestuur
Door de totstandkoming van verdragen en door mensenrechten- en andere
rapportages en informatievoorziening ter zake, wordt bijgedragen aan het creëren van
economische groeimogelijkheden, met aandacht voor een balans tussen de sociale
ontwikkeling van Curaçao en de economische groei. Voor goed bestuur en een positief
imago van Curaçao in het buitenland is ook het onderhouden van effectieve relaties
met andere landen van belang.
 EU / LGO/ EOF
Ter bevordering van sociaaleconomische ontwikkelingen en investeringen (deviezen),
wordt gebruik gemaakt van het European Development Fund (EDF)en waar mogelijk
andere Europese fondsen, waarbij een correcte administratieve afwikkeling nodig is
conform EU richtlijnen.
 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 ACS-staten en in de toekomst Caricom.
Motivering
Curaçao kent een open economie en is voor een groot deel afhankelijk van relaties met
investeerders, met andere landen en internationale organisaties voor het bereiken van
de gewenste sociaaleconomische ontwikkelingen en het bevorderen van een goed
internationaal imago.
Instrumenten
Economische Diplomatie


Diplomatieke contacten;



Handelsmissies;



Informatie-uitwisseling en informatiemateriaal;



Uitzending ambtenaren;
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Trainingen.

Europese Unie (EU)


Aanvragen van EDF en andere fondsen en het administreren en beheren van die
fondsen.

Kosten
Dienstreizen: Voor dienstreizen in het kader van de diverse operationele doelstellingen
is een totaal bedrag begroot van NAf 200.000.
Experts/consultants: voor het inschakelen van experts of consultants voor de EU 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.
De kosten voor het plaatsen van vertegenwoordigers bij Koninkrijksambassades
worden begroot op NAf 400.000 per persoon voor een fulltime plaatsing. Het streven is
om extra vertegenwoordigers uit te zenden, en waar gewenst te plaatsen, op
Koninkrijksambassades.
Meetbare gegevens


Informatiemateriaal, missies en inkomende en uitgaande bezoeken;



Gebruik EDF en andere fondsen voor Curaçao;



Verdragen en rapportages die tot stand zijn gekomen.

2. Herkenbare en interactieve communicatie binnen de overheid (intern) en met
de gemeenschap (extern), mede ter stimulering van natievorming en ter
ondersteuning van transparant en behoorlijk bestuur
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Welke operationele
doelstellingen dienen
bereikt te worden?

Welke instrumenten dienen
ingezet te worden?

Wat gaat dat kosten NAf?

Operationele
doelstellingen

Instrumenten

Programmakosten:50.000
Apparaatskosten:306.000

2.1 Faciliteren van
interne en externe
distributie van
relevante
overheidsinformatie

2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7

2.2 Kaders en Richtlijnen
voor (interactieve)
interne en externe
communicatie

Sociale media
Website ‘gobiernu.cw’
Overheids-Tv-zender
Persconferenties
E-nieuwsbrief
Thema- bijeenkomsten
(Betaalde) advertenties &
productiekosten
2.1.8 Persconferenties
2.1.9 Video Conference
2.1.10 Digitale telefoongids

10.000
40.000
48.000
1.000
15.000
50.000

2.3.1 Kennis/Expertise
2.3.2 Onderzoek & evaluatie
2.3.3 Training

5.000
6.000
35.000

60.000
13.000
1.000

Algemene doelstelling
Herkenbare en interactieve communicatie intern binnen de overheid en extern met de
gemeenschap is een van de algemene doelstellingen van het ministerie van Algemene
Zaken. Directie Communicatie en Voorlichting is belast met het verwezenlijken van
deze algemene doelstelling. Dit doet zij door kaders en instrumenten te faciliteren,
deze te onderhouden4en te ontwikkelen, zodat de ministeries kunnen blijven voldoen
aan de behoefte en recht van burgers en belanghebbenden bij:


het communiceren met de overheid;



ontvangst van informatie van de overheid.5

De bijdrage en de medewerking van de overige ministeries zijn onontbeerlijk om de
gestelde doelstelling te halen.

4Directie

Communicatie en Voorlichting in samenwerking met de andere ministeries voor het inhoudelijk beheer
(teksten en dergelijke). De rol van de Directie hierbij is faciliteren, monitoren en richtlijnen vaststellen.
5 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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2.1 Overheidsinformatiedistributie faciliteren
De tijdige distributie van overheidsinformatie zowel intern als extern is van belang
voor transparant en goed bestuur en draagt bij aan natievorming. De overheid zet een
reeks

verschillende

instrumenten

in

om

deze

operationele

doelstelling

te

verwezenlijken. Ze worden hieronder beknopt toegelicht.
2.1.1 Sociale media
De regering wil directe open en transparante communicatie tussen de overheid en de
burger. Hiervoor wil de regering naast de reguliere media, ook de sociale media
inzetten. Aan de hand van de ‘best practices’ lokaal en internationaal stelt de directie
Communicatie en Voorlichting per 2017 een praktisch toepasbaar en hanteerbaar
nieuw web- en sociale media beleid op. Tevens worden de ministeries gefaciliteerd bij
het opzetten en promoten van web- applicaties en gebruik van sociale media volgens
de opgestelde richtlijnen. Directie Communicatie en Voorlichting zal zelf als voorbeeld
dienen door o.a. de Facebook ‘Gobièrnu di Kòrsou’ weer in het leven te roepen en toe
te voegen aan de communicatie-infrastructuur om een breed publiek direct te
bereiken.

De

kosten

hiervoor

worden

volledig

gedekt

door

de

beschikbare

apparaatskosten bestemd voor salarissen, lonen en bezoldiging.
Totaalbedrag: NAf 10.000.
2.1.2 Website ‘gobiernu.cw’
De website van Gobièrnu di Kòrsou is een van de instrumenten die de directie
Communicatie en Voorlichting biedt aan ministeries om zelfstandig een breed publiek
te bereiken (externe communicatie).Het inhoudelijk beheer van de website kan nu op
eenvoudige wijze door de ministeries zelf geschieden.
De kosten voor het coördineren en controleren van content voor de overheidswebsite
(gefaseerd) worden gedekt door de beschikbare begrotingsposten bestemd voor
salarissen.
Totaalbedrag: NAf 40.000.
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2.1.3 Overheids-tv-zender (Kabel tv TDS Kanaal 84)
Om de regering en de ministeries de mogelijkheid te geven om zelfstandig, herkenbaar
en betaalbaar een breed publiek te informeren (regeringsvoorlichting en voorlichting
over aangenomen beleid) heeft de directie Communicatie en Voorlichting sinds 2012
een tv kanaal via de kabel (TDS kanaal 84). Dit instrument staat ter beschikking van
alle ministeries.
De directie Communicatie en Voorlichting zet vooralsnog zowel ingehuurd personeel en
stagiaires in om de mogelijkheden van dit kanaal te benutten. De kosten hiervoor zijn
opgenomen op de begrotingsposten bestemd voor inhuur van personeel en stage. Er
wordt ook geïnvesteerd in technisch onderhoud.
Totaalbedrag: NAf 4.000 p.m. x 12 = NAf 48.000 (inhuur personeel en stage).
2.1.4 Persconferenties
In de wekelijkse persconferentie van de Raad van Ministers maken de ministers de
besluitvorming bekend en buigen zich over het beleid. De aanwezige pers informeert de
burger

erover

via

hun

media

(radio,

televisie

en

internet).

De

wekelijkse

persconferentie is tevens een gelegenheid voor de ministers of inhoudelijk specialisten
binnen de ministeries om journalisten op een interactieve wijze te informeren over een
specifiek onderwerp. Directie Communicatie en Voorlichting ondersteunt, adviseert en
faciliteert bij de voorbereiding, uitvoering en nazorg.
Daarnaast zorgt de directie Communicatie en Voorlichting ervoor dat persconferenties
worden opgenomen en uitgezonden via de overheidskanalen (tv-zender, website,
sociale media).
De kosten voor het faciliteren bij de organisatie worden geheel gedekt uit
apparaatskosten (salarissen). Totaalbedrag: NAf 20.000 per jaar.
2.1.5 E-newsbrieven
Rekening houdend met de begrenzingen qua beschikbare middelen, financiën,
distributiekanalen en duurzame verankering, biedt de directie Communicatie en
Voorlichting aan het gehele apparaat sinds december 2013, een Papiamentstalig
digitale nieuwsbrief (Dinámiko). Dinámiko besteedt naast human interest, de nodige
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aandacht aan overheidsbeleid, –besluiten, maatregelen, projecten en ontwikkelingen.
Doel van Dinámiko is om informatie te bieden aan de personeelsleden van de overheid
over organisatie-, beleids- en personeelsontwikkelingen, de mogelijke gevolgen en
kansen van deze ontwikkelingen voor zowel hun rechtspositie als hun dagelijkse
taken. Het effect (out come) is een positieve, enthousiaste, meewerkende sfeer en een
actieve houding bij de personeelsleden van de overheid ten opzichte van hun werk en
rol in de bestuurlijke organisatie. Dit betekent uiteindelijk ook betere dienstverlening
en meer vertrouwen van de burgers en de belanghebbenden in de integriteit en de
kwaliteit van het bestuur en het democratische proces. Deze interne digitale
nieuwsbrief bestaat sinds december 2013. Het kost NAf 1.000 per jaar om per e-mail
maandelijks 4000 exemplaren te distribueren.
Ook voor het bereiken van externe doelgroepen ontwikkelt de directie Communicatie
en Voorlichting, gebruikmakend van de positieve ervaringen van het intern gebruik
van dit medium, een digitale nieuwsbrief. Ontwikkel- en distributiekosten hiervan
bedragen NAf 14.000. Na 2017 kost het jaarlijks minder dan NAf 1.000 per jaar om
per e-mail maandelijks 4000 exemplaren te distribueren.
De kosten voor het continueren van de interne nieuwsbrief (Dinámiko) en de externe
nieuwsbrief worden gedekt door de beschikbare begrotingsposten bestemd voor
Publieke Voorlichting.
Totaalbedrag: NAf 1.000 (interne e-nieuwsbrief) + NAf 14.000 (externe e-nieuwsbrief) =
NAf 15.000.
2.1.6 Thema bijeenkomsten
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 (externe communicatie), mede in het kader
van natievorming.
Om interministerieel af te stemmen welke ministerie(s) welke activiteit(en) bijvoorbeeld
rondom

feest-

of

gedenkdagen

onderneemt/ondernemen,

maakt

de

directie

Communicatie en Voorlichting sinds het jaar 2015 een ‘Jaarkalender’. Deze bevat een
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inventarisatie van alle bekende (inter)nationale feest- en of gedenkdagen in het jaar.
Tevens staat er in de jaarkalender:
1.

een advies betreffende welke activiteit, welk ministerie op welke dag van het jaar
dient te ondernemen;6

2.

wat de rol en beschikbare inzet (kostenoverzicht) van de directie Communicatie en
Voorlichting in deze zijn.

De jaarkalender is een hulpmiddel om via afstemming tussen de ministeries
(compenseren van schaalnadeel) de regering als één samenhangend geheel sterk en
herkenbaar naar buiten te laten treden op belangrijke data. De kosten worden niet
uitsluitend door de directie Communicatie en Voorlichting betaald. Afhankelijk van het
onderwerp worden de kosten gedeeld met het voor dat thema verantwoordelijke
ministerie.
De financiële bijdrage van de directie Communicatie en Voorlichting voor het bijdragen
in het uitvoeren themabijeenkomsten in 2017 wordt gedekt door de begrotingspost
bestemd voor representatie en voorlichting. Totaalbedrag: NAf 50.000.
2.1.7 (Betaalde) advertenties
De traditionele manier om onafhankelijk informatie van de overheid te verspreiden via
de massa media is met behulp van betaalde advertenties.
De begrotingspost bestemd voor de publieke voorlichting dekt de kosten voor de
betaalde advertenties.
Totaalbedrag: NAf 60.000.
2.1.9 Video Conference Room
De Video Conference Room is een faciliteit die de directie Communicatie en
Voorlichting sinds het jaar 2012 aanbiedt aan alle ministeries om betaalbaar in
koninkrijksverband en of met internationale stakeholders direct te communiceren.
De kosten hiervoor bestaan uit abonnementskosten en worden gedekt door de
beschikbare begrotingsposten bestemd voor representatie en voorlichting.
Totaalbedrag: NAf 1.130 x 12 = NAf 13.560 per jaar.
In plaats van een thema of informatiebijeenkomst kan het advies ook zijn om een andere communicatieactiviteiten te
ondernemen, bijvoorbeeld een persbericht (free publicity) of een (betaalde) advertentie plaatsen in de lokale media.
6
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2.2 Kaders en Richtlijnen voor (interactieve) interne en externe communicatie
Directe Communicatie en Voorlichting stelt beleidskaders en richtlijnen op voor de
communicatieactiviteiten zowel intern als extern. Tevens toetst de directie alle
communicatieactiviteiten (achteraf) aan de hand van deze kaders en richtlijnen.
De kaders en richtlijnen ontwikkelt de directie Communicatie en Voorlichting in
continue samenspraak met de andere ministeries. Evaluatie en eigen onderzoek is
nodig om verantwoordelijk de kaders en richtlijnen te blijven ontwikkelen.
Waar nodig creëert de directie Communicatie en Voorlichting projectmatig nieuwe
werkstructuren als deze nog niet bestaan. Om dit effectief en op niveau te blijven doen
dienen de (beleids-)medewerkers van de directie zelf getraind te worden en deze kennis
te delen met de anderen binnen de organisatie.
Voor kennis/expertise, onderzoek, evaluatie en training is in totaal NAf 35.000
begroot.

3. Algemene doelstelling
De directie Wetgeving en Juridische Zaken draagt in het bijzonder operationeel bij
aan de invulling van de volgende algemene doelstelling.
Het beschikken over goede wettelijke regelingen en een hoogwaardig juridisch
instrumentarium, waardoor behoorlijk bestuur wordt bevorderd.
Dit leidt voor WJZ tot de

hieronder samengevat weergegeven operationele

doelstellingen, instrumenten en kosten.
Welke operationele
doelstellingen dienen
bereikt te worden?

Welke instrumenten dienen
ingezet te worden?

Operationele
doelstellingen

Instrumenten

Wat gaat dat kosten NAf?

Programmakosten:70.000
Apparaatskosten:1.605.000
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3.1 Het toetsen en
opstellen van concept
wettelijke regelingen

3.2 Controle over
procedure van
wettelijke regelingen
de komende drie
jaren

3.1.1 Het herzien van de
aanwijzingen voor de
regelgeving
3.1.2 Het herzien van de
startnotitie
3.1.3 Overleg met beleidsministeries en counterpart
binnen de landen van het
Koninkrijk en andere
stakeholders
3.1.4 Het volgen van cursussen
en opleidingen ten behoeve
van het onderhouden van
de kennis en vaardigheid
op het gebied van wetgeving
3.2.1 Implementeren van het
draaiboek voor de wettelijke
regelingen.
3.2.2 Aanschaffen elektronische
volgsysteem wettelijke
regelingen
3.2.3 Afstemmen met de
adviesorganen, KabinetGouverneur en
Gevolmachtigde Minister en
de Griffie van de Staten

Totale kosten: 400.000
- 5 Fte
- Cursus wetgeving

Totale kosten: 430.000
- 5 Fte
- Aanschaf systeem

3.3 Elektronische uitgifte
van het
publicatieblad en de
Curaçaose Courant
doorlopende teksten
en wetsgeschiedenis

3.3.1 Verzamelen van alle
wettelijke regelingen ten
behoeve van bekendmaking
in het Publicatieblad
3.3.2 Het onderhouden van een
website voor het
elektronische beschikbaar
stellen van de wettelijke
regelingen
3.3.3 Verzamelen van alle info
van instanties met
wettelijke plicht tot
bekendmaking in
Landscourant
3.3.4 Training beheer
elektronische
bekendmaking

Totale kosten: 150.000
2 Fte

3.4 Beschikbaar stellen
van de geldende
wettelijke regelingen
in de komende twee
jaren

3.4.1 Het onderhouden van een
website voor het
elektronische beschikbaar
stellen van de wettelijke
regelingen
3.4.2 Uitvoeren project inhaalslag
geconsolideerde en
doorlopende teksten

Totale kosten: 100.000
1 Fte
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3.4.3 Training beheer website
3.5. Uniformiteit binnen
de verscheidene
ambtelijke diensten

3.6 Een eenduidige
aanbestedingsregeling
die o.a. voor
doelmatigheid en
transparantie zal zorg
dragen

3.7 Het informeren van
Ministeries door
middel van
presentaties
betreffende bezwaar
en beroep procedure
en de regels van
behoorlijk bestuur
3.8 De komende drie jaar
het intern coachen
van de eigen juristen
voor wetgevingsleer
en
wetgevingstechniek

Het verzorgen van
cursussen, workshops en
presentaties aan de
ministeries
3.5.2 Het volgen van cursussen
en opleiding ten behoeve
van het onderhouden van
de kennis en vaardigheden
op het gebied van wetgeving
en andere rechtsgebieden
3.5.3 Het verzorgen van
Cursuswetgevingsleer en
wetgevingstechniek zowel
basis- als masterclass aan
de juristen en
beleidsmedewerkers van de
ministeries
3.6.1 Samenwerken met diverse
ministeries waaronder
VVRP, BPD, Financiën
3.6.2. Informatie verstrekking via
presentatie aan openbare
werken en andere
sectororganisaties die
openbare aanbestedingen
houden
3.7.1 Onderzoeken behoefte bij
ministeries
3.7.2 Presentaties en workshops
hieromtrent geven

Totale kosten: 250.000
- 2 Fte
Cursus wetgeving

3.8.1 Het aantrekken van een
consultant (coach)
3.8.2 Het opzetten van een
coaching- en
opleidingstraject tot
wetgevingsjurist

Totale kosten: NAf. 145.000
- 1 Fte
- Kosten consultant

Totale kosten: 100.000
1 Fte

Totale kosten: 100.000
1 Fte

Samenhang met het beleid
Voornoemde algemene doelstellingen van WJZ leiden tot operationele doelstellingen
voorkwaliteitscriteria voor onder andere wet- en regelgeving, wat essentieel is voor
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goed bestuur. De wet biedt ten eerste het kader voor het overheidsoptreden en ten
tweede begrenst die de mogelijkheden tot overheidsoptreden.
Met het introduceren van een draaiboek voor de regelgeving en het implementeren van
de Circulaire Aanwijzingen van de regelgeving en de Circulaire model-startnotitie
draagt

WJZ

bij

instrumentarium.

aan

het

Vastgestelde

implementeren

van

kwaliteitseisen

een

voor

hoogwaardig

juridische

juridisch

adviezen,

de

kwaliteitsbewaking van de vastgestelde modellen voor besluiten en beschikkingen, het
beschikken

over

goed

opgeleide

in

beginsel

allround-

en

gespecialiseerde

wetgevingsjuristen, zijn ook onderdeel van voornoemd instrumentarium. Daarenboven
draagt het streven naar uniformiteit bij het toepassen van wettelijke regelingen bij de
ministeries bij aan het behoorlijk bestuur van het overheidsapparaat.
Operationele doelstellingen
3.1. en 3.2. Het toetsen en opstellen van concept wettelijke regelingen en
controle over de procedure van wettelijke regelingen.
Als beleidsdomein draagt WJZ zorg voor de kwaliteit van de beleidscyclus op het
gebied van wet- en regelgeving. WJZ is dossierhouder van de wetgevingsproducten en
verantwoordelijk voor het toetsen van voornoemde producten aan de kwaliteitseisen.
3.3 en 3.4 Elektronische Uitgifte van Publicatiebladen, de Landscourant,
doorlopende teksten en wetsgeschiedenis.
Elektronische uitgifte van regelgeving, doorlopende teksten en wetsgeschiedenis is
een efficiëntere en goedkopere werkmethode voor de overheid. Met het realiseren
hiervan verminderende publicatiekosten aanzienlijk. Daarnaast wordt ook de
mogelijkheid gecreëerd dat het grote publiek online op eenvoudige wijze en kosteloos
kan kennisnemen van de wetgeving van het land. De bedoeling is dat via de website
van de overheid een ieder toegang krijgt tot de wetgeving van het land. Het betreft
een meerjarige exercitie om de digitale wettenbank compleet te maken.
3.5 Uniformiteit binnen de verscheidene ambtelijke diensten bij het ontwerpen
van landsverordeningen, landsbesluiten, houdende algemene maatregelen en
ministeriële regelingen met algemene werking.
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Uniformiteit van wet- en regelgeving is essentieel voor het handhaven van de kwaliteit
van wettelijke regelingen. De ambtelijke diensten zullen bij het vervaardigen van de
ontwerpregelingen zich moeten houden aan de Circulaire Aanwijzingen van de
regelgeving voor het opstellen van regelgeving. 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 de ontwerp wettelijke
regelingen. Het personeel (de juristen) van WJZ zal ter realisering hiervan worden
ingezet. De kwaliteit van de in te zetten juristen dient hierbij gegarandeerd te worden
door middel van opleiding en training.
In deze is ‘conditio sine qua non’ de samenwerking met de ministeries, maar ook met
de adviesorganen, het Kabinet- van de Gouverneur en Gevolmachtigde Minister.
WJZ realiseert hiermee een deel van de (gehele) coördinatie van het ontwikkelen van
het kwaliteitsbeleid van de overheid op het gebied van wet- en regelgeving.
3.6. Een eenduidige aanbestedingsregeling die onder andere voor doelmatigheid
en transparantie zal zorg dragen.
Met

een

nieuw

aanbestedingsreglement

komt

eenduidigheid

voor

alle

belanghebbenden betrokken bij aanbestedingen gehouden door de overheid. Op dit
moment wordt van diverse geldende voorschriften gebruik gemaakt. Een eenduidige
regeling zal onder andere voor doelmatigheid en transparantie zorg dragen.
Ambtenaren van diverse ministeries zullen hiervoor worden ingezet.
3.7. Informeren van de ministeries doormiddel van presentaties betreffende
bezwaar en beroep procedure en de regels van behoorlijk bestuur.
Er is veel behoefte aan bepaalde gespecialiseerde kennis betreffende de toepassing
van de onder andere de Landsverordening Administratieve rechtspraak (LAR) en als
onderdeel hiervan de bezwarenprocedure met betrekking tot de besluitvorming van
de overheid (besluiten of beschikkingen).
Voorts is het nodig om de verschillende uitvoerende diensten te informeren omtrent de
algemene beginselen van behoorlijk bestuur (a.b.b.b.) in houdende onder andere:


het gelijkheidsbeginsel;



het rechtszekerheidsbeginsel;
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het vertrouwensbeginsel;



het motiveringsbeginsel en



het zorgvuldigheidsbeginsel.

Deze rechtsbeginselen zijn een soort gedragsregels van de overheid (het bestuur) in
verhouding met de burger. Ze reguleren de relatie tussen de overheid en de burger.
Daarnaast zal WJZ ook presentaties geven inzake de procedure voor het tot stand
komen van wettelijke regelingen.
3.8 In de komende drie jaren het intern coachen van de eigen juristen voor
wetgevingsleer en wetgevingstechniek.
Wetgeving en Juridische Zaken (hierna:WJZ) kampt al een tijd met een tekort aan
juristen en sowieso aan wetgevingsjuristen. Er zijn op dit moment formeel 14 juristen
in dienst waarvan één (1) tevens fungeert als afdelingshoofd en nog twee (2) anderen
ter beschikking zijn gesteld. Dit is het gevolg van o.a. de instroomplanning,
overplaatsing van juristen naar andere ministeries/organisatieonderdelen en het niet
opvullen van fte’s van juristen die met pensioen en of vut gaan.
In 2016 is het WJZ gelukt een coach voor een periode van zes (6) maanden aan te
trekken. Dit heeft tot hele goede resultaten geleid aangezien de behoefte aan
coaching onder de juristen heel groot is. Ondertussen zijn er zes (6) juristen
gecoacht. WJZ is van plan om de komende drie (3) jaren door te gaan met het intern
coachen van de juristen.
Instrumenten


Wet- en regelgeving is een van de meest gebruikte beleidsinstrumenten. Dit geldt
niet slechts 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 hiervoor verantwoordelijk is, is dit prioriteit nummer één onder de
beleidsdoelstellingen.



Zowel het herzien van de ‘Aanwijzingen voor de regelgeving als van de startnotitie

zullen bijdragen aan het onderhoud van de kwaliteitscriteria waaraan WJZ de
Algemene Beschouwing-109

diverse wetgevingsproducten toetst. Overleg met andere beleidsministeries en de
partners

binnen

het

Koninkrijk

is

noodzakelijk

in

verband

met

de

kwaliteitswaarborging. Dit is ook van belang gezien de taak als opsteller van het
algemeen juridisch en wetstechnisch beleid.


Het implementeren van het draaiboek van de regelgeving door deze aan de
ministeries te presenteren zal tot uniformiteit van het maken van wettelijke
regelingen leiden. Dit zal plaatsvinden via het aanbieden van het voornoemde
draaiboek aan de ambtelijke organisaties van de ministeries. Voorts zullen
hierover presentaties aan de ambtelijke organisaties door juristen van WJZ worden
gegeven.



Opleiding en cursussen volgen tot onderhouden van kennis en vaardigheid
terzake wetgeving is noodzakelijk voor het waarborgen van de (kwalitatieve)
dienstverlening van WJZ. Dit geschiedt door een jaarlijkse cursuswetgeving,
georganiseerd

door WJZ,

het

jaarlijks

volgen

van

cursussen

op

diverse

rechtsgebieden door het juridisch personeel zowel op Curaçao als in het
buitenland.


Verzamelen

van

alle

wettelijke

Publicatieblad en

alle

info

bekendmaking

de

Landscourant

in

van

regelingen
instanties
zal

voor

bekendmaking

met een

via

het

wettelijke

project,

in

plicht

het
tot

“Implementatie

digitaliseringstraject” worden bewerkstelligd. Hiervoor zullen juristen en stagiaires
worden ingezet. Voor dit traject wordt met wetten.nl een drie-jarige licentie
aangegaan.


Het geven van cursussen, workshops en presentaties aan de diverse ministeries is
een onderdeel van het juridische instrumentarium van WJZ en leidt tot
uniformiteit (kwaliteitsbewaking), kennis overdracht en goed bestuur. Dit zal in
beginsel door het personeel van WJZ worden gedaan. Eventueel zullen personen
van andere ambtelijke organisaties erbij worden betrokken. Er is immers grote
vraag naar de ondersteuning van kennis overdracht.
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Samenwerken met diverse ministeries waaronder VVRP, BPD, Financiën ter
realisatie van een regeling voor het houden van openbare aanbesteding zal
plaatsvinden

via

ambtenaren

met

een

bepaalde

expertise.

Een

“Aanbestedingsreglement” voor Curaçao tot stand brengen zal tevens bijdragen
aan transparantie in de aanbestedingsprocedure en bijgevolg goed bestuur.


WJZ is zich bewust van de vraag naar ondersteuning, advies en kennisoverdracht
door de diverse ministeries. Het instrument behoefte onderzoek zal bijgevolg
duidelijkheid bewerkstelligen. Vermeldenswaard is dat de wetgevingscursussen
van WJZ voor de komende drie jaren zijn volgeboekt.



Het aantrekken van een consultant/coach voor het coachen van het juridisch
personeel zal zoals in 2016 zorgdragen voor een betere output door WJZ en leiden
tot het verhogen van het juridisch instrumentarium.

Wetgeving en Juridische Zaken heeft ten aanzien van de algemene doelstellingen, het
“Implementatieplan Elektronische Uitgifte” en “Reparatie wetgeving” de volgende
kosten.
Voor het samenwerken met de website www.wetten.nl zullen twee kostenposten
ontstaan.
Jaarlijkse kosten
Licentie

gebruik

Kosten incl. BTW
invoermodule,

database

en

publicatieserver

€ 30.000

CVRD7 voor een periode van drie jaar
Eenmalige kosten
Kosten eenmalige aanpassing CVDR
Reis en verblijfkosten

€ 6.000
€ 6.000

Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR): een voorziening waarmee lagere overheden de
regelgeving rechtsgeldig via internet bekend maken.
7
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Kosten voor workshop van drie dagdelen op Curaçao (2x8 uur en

€ 2.500

4 uur voorbereiding)
Overheadkosten klantorder ontkoppelpunt (KOOP)8

€ 5.500

Totaal kosten

€ 50.000

Eigen website van WJZ

Dienstreizen in het kader van het Ambtelijk wetgevingsoverleg Koninkrijksrelaties
(AWOK). De jaarlijkse terugkomende kosten bedragen NAf 6.000.

8Het

klantorderontkoppelpunt (KOOP) is het punt in het productieproces waar voor het eerste rekening
wordt gehouden met specifieke wensen en orders van de klanten.
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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, waarbij systemen als ondersteuning dienen.
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 controlcyclus 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 voor Curaçao is duurzame economische groei. De
belangrijkste

uitdagingen

voor

het

eigen

apparaat

van

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.
• Richting. Een heldere en afgestemde koers binnen de overheid gericht op een
optimale dienstverlening voor de ingezetenen van Curaçao;
• Inrichting.

De

vertaling

van

de

koers

naar

een

doelmatige

besturingsstructuur, 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.
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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 BPD verantwoordelijk voor de besturingsstructuur, de
personeelskwaliteit, de informatiehuishouding en de planning- en controlcyclus
van de overheid.
BPD zal starten met het opstellen van het Formatieplan BPD gebaseerd op de
doelstellingen van het ministerie.
Het streven is het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in 2017 te
verzelfstandigen.
12 Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening
Functie

Organisatie-eenheden:

Doel organisatie-eenheid:

 01Bestuursorganen  00 Minister BPD

 Realisatie Regeerprogramma

 04 Algemeen

 00 Kabinet Minister

 Ondersteuning minister BPD

 01 Secretaris Generaal

 Operationele kwaliteit BPD

 02 Ministeriele Staf

 Ondersteuning

Beheer
lijnorganisatie

BPD

 03 Beleidsunit HRO

 Personeelskwaliteit overheid

 05 Beleidsorganisatie

 Bestuurlijke kwaliteit overheid

 07 Publieke Zaken

 Afgifte
autorisatiedocumenten

van
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

Algemene Beschouwing-114

 06 Statistiek

 00 CBS

 Leveren van wetenschappelijk
onderbouwde

informatie

ter

bevordering van goed bestuur
en dienstverlening

Hiervoor zijn de volgende middelen gereserveerd per functie.
Gewone dienst

2017

2018

2019

2020

01 Bestuursorganen

670.500

670.500

670.500

670.500

04 Algemeen Beheer

51.947.000

51.947.000

51.947.000

51.947.000

118.877.700

116.293.800

114.724.900

114.724.900

3.899.700

3.899.700

3.899.700

3.899.700

2.610.200

2.610.200

2.610.200

2.610.200

178.005.100

175.421.200

173.852.300

173.852.300

05 Wachtgelden en
pensioenen
06 Statistiek
08 Overig BPD
Totaal
Kapitaaldienst

2017

2018

2019

2020

01 Bestuursorganen

-

-

-

-

04 Algemeen Beheer

3.393.300

-

-

-

200.000

-

-

-

3.539.300

-

-

-

06 Statistiek
Totaal

In 2017 wordt het CBS verzelfstandigd. De projecten Stelsel Basisregisters
respectievelijk de opzet van het Centraal Planbureau zijn bij de organisatie-eenheid
BO-IT ondergebracht.

01 Bestuursorganen
Gewone dienst

2017

2018

2019

2020

Apparaatskosten

395.500

395.500

395.500

395.500

Programmakosten

275.000

275.000

275.000

275.000

Totaal

670.500

670.500

670.500

670.500

Kapitaaldienst

2017

2018

2019

2020

Apparaatskosten

-

-

-

-

Programmakosten

-

-

-

-

Totaal

-

-

-

-
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04 Algemeen Beheer
Gewone dienst
Apparaatskosten

2017

51.250.100

51.250.100

51.250.100

696.900

696.900

696.900

51.947.000

51.947.000

51.947.000

51.947.000

2017

2018

2019

2020

Apparaatskosten
Totaal

2020

696.900

Kapitaaldienst
Programmakosten

2019

51.250.100

Programmakosten
Totaal

2018

393.300

-

-

-

3.000.000

-

-

-

3.393.300

-

-

-

05 Wachtgelden en Pensioenen
Gewone dienst

2017

Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal
Kapitaaldienst

2018

2019

2020

-

-

-

-

118.877.700

116.293.800

114.724.900

118.877.700

118.877.700 116.293.800 114.724.900 114.724.900
2017

2018

2019

2020

Apparaatskosten

-

-

-

-

Programmakosten

-

-

-

-

-

-

-

-

Totaal

06 Statistiek
Gewone dienst

2017

2018

2019

2020

Apparaatskosten

3.884.700

3.884.700

3.884.700

3.884.700

15.000

15.000

15.000

15.000

3.899.700

3.899.700

3.899.700

3.899.700

Programmakosten
Totaal
Kapitaaldienst
Apparaatskosten

2017

2019

2020

-

-

-

-

-

-

-

200.000

-

-

-

Programmakosten

Totaal

2018

200.000

08 Overig uitgaven BPD
Gewone dienst
Apparaatskosten

2017
-

2018
-

2019
-

2020
-

Programmakosten

2.610.200

2.610.200

2.610.200

2.610.200
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Totaal

2.610.200

Kapitaaldienst

2017

2.610.200
2018

2.610.200
2019

2.610.200
2020

Apparaatskosten

-

-

-

-

Programmakosten

-

-

-

-

-

-

-

-

Totaal

Algemene doelstellingen
Het ministerie van BPD 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 Burgers 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
Door deconcentratie (fysieke loketten) en digitalisering streeft het ministerie van
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
BackOffice onvoldoende garanties biedt voor een adequate dienstverlening.
Ook

zorgt

het

BPD

voor

kwaliteitsverbetering

en

kostenbeheersing

door

schaalvergroting via centraal georganiseerde diensten voor de afhandeling van
repeterende, administratieve processen, technische handelingen en logistieke
ondersteuning.
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BPD is verantwoordelijk voor de personeelskwaliteit op lange termijn. Onder
“personeelskwaliteit”

wordt

hier

verstaan

een

optimale

“fit”

tussen

de

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

De implementatie van de HR-strategie die in 2015 is aangevangen, wordt ook in
2017 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.

Ook in 2017 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.

Het traject met betrekking tot het bevorderen van de integriteit van bestuur om het
vertrouwen van de gemeenschap te vergroten wordt ook in 2017 voortgezet.
Elementen hiervan zijn onafhankelijke, betrouwbare en transparante verkiezingen
door middel van een verzelfstandigd Hoofdstembureau, betrouwbare statistische
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gegevens door een verzelfstandigd Centraal Bureau voor de Statistiek en een
Nationaal Archief dat, conform de wet, informatie aan het publiek beschikbaar
stelt.
In 2017 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” handen en
voeten worden gegeven.
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 controlcyclus is in 2015 allereerst ingevoerd binnen
BPD. Ook in 2017 zal dit worden gecontinueerd alvorens dit wordt uitgewerkt naar
de overige ministeries.
Operationele doelstellingen
Voor elke algemene doelstelling wordt een aantal resultaten verwoord welke BPD in
2017 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.

Bij BPD kan over de afgelopen jaren gerust gesproken worden van “achterstallig
onderhoud” als het de kwaliteit van de organisatie aangaat. Hierdoor heeft BPD een
aantal verantwoordelijkheden niet ingevuld, vooral ten aanzien van de Besturing en
Planning. in 2017 zal hiermee een beheerste aanvang worden gemaakt.
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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 van het ministerie van Justitie te realiseren wordt de aandacht primair
gericht 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 binnen de Curaçaose samenleving.
Centraal staat daarbij de veiligheid van de burgers en iedereen die tijdelijk op
Curaçao verblijft.

13 Ministerie van Justitie
Functie
01. Bestuursorgaan
10. Algemeen beheer
Openbare Orde en
Veiligheid

Organisatie-eenheden
00 Minister
00 Kabinet Minister
01 Secretaris Generaal
02 Ministeriële Staf

11. Rechtswezen

04 Beleidsorganisatie
00 Openbaar Ministerie

12. Politie

00 Landsrecherche
01 Opleidingsinstituut
Rechtshandhaving &
Veiligheidszorg
02 UO Toelatingsorganisatie

03 UO Politie en Immigratie
Curaçao

Doel organisatie-eenheid
 Ontwikkeling, codificatie en
wijziging van het burgerlijke
recht, strafrecht, bestuursrecht
en handelsrecht
 Zorg voor het beleid omtrent de
criminaliteitsbestrijding en de
burgerlijke veiligheidszorg
 Zorg voor voldoende en goede
kwaliteit rechtsbijstand
 Handhaving van de rechtsorde,
openbare orde en veiligheid
 Bevordering van de kwaliteit van
het functioneren van instellingen
en organisaties die belast zijn
met rechtshandhaving, openbare
orde en veiligheidszorg.
 Beleidsformulering en advisering
ten behoeve van de beoordeling
van verblijfsaanvragen van
mensen die op Curaçao willen
wonen
 Handhaving van de Rechtsorde,
Openbare Orde en Veiligheid
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Functie
13. Brandweer en
Rampenbestrijding

Organisatie-eenheden
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

18. Overige ministerie
van Justitie

Doel organisatie-eenheid
Zorg voor een goede en adequate
brandweerzorg,
brandweerpreventie en
rampenbestrijding
 Zorg voor toezicht en bestrijding
van illegaliteit in de vaarwateren
rond Curaçao



 Executie van vrijheidsstraffen
conform CPT normen
 Zorg voor het toezicht op de
detentiezorg, het
gevangeniswezen en de
vrijheidsbeneming

 Zorg voor de justitiële en civiele
jeugdopvang
 Executie van de PIJ maatregel
conform CPT normen
01 UO Reclassering
 Zorg voor volwassenen die met
het strafrecht in aanraking zijn
gekomen ter voorkoming van
recidive en terugdringen van de
criminaliteit
 Rehabilitatie van exgedetineerden
02 UO Voogdijraad
 Zorg voor jeugdbescherming en
het welzijn van het kind
03 Gezinsvoogdij
 Zorg voor de begeleiding van
Instellingen
gezinnen van minderjarigen die
onder toezicht zijn geplaatst van
de Kinderrechter
02 Criminaliteits Bijdrage aan projecten omtrent
bestrijdingsfonds
criminaliteitsbestrijding
 Zorg voor de eerste opvang van
03 Overige Justitiële
slachtoffers en hun familieleden
aangelegenheden
en doorverwijzing naar
(Stichting Slachtofferhulp)
hulpverlenende instanties
 Zorgdragen voor
04 Ambulante Justitiële
jeugdreclassering, Halt en
Jeugdzorg Curaçao
veiligheidshuis

Algemene Beschouwing-121

Hiervoor zijn de volgende middelen per functie gereserveerd:
Gewone dienst

2017

01 Bestuursorganen

2018

2019

2020

397.700

397.700

397.700

397.700

10 Algemeen beheer OOV

13.115.800

13.115.800

13.115.800

13.115.800

11 Rechtswezen

10.707.500

10.707.500

10.707.500

10.707.500

113.240.300

113.240.300

113.240.300

113.240.300

13 Brandweer en Rampenbestrijding

12.207.900

12.207.900

12.207.900

12.207.900

14 Defensie

15.262.700

15.262.700

15.262.700

15.262.700

16 Gevangeniswezen

42.685.600

42.685.600

42.685.600

42.685.600

17 Opvoedingswezen

14.718.400

14.718.400

14.718.400

14.718.400

3.438.800

3.438.800

3.438.800

3.438.800

225.774.700

225.774.700

225.774.700

225.774.700

2017

2018

2019

2020

12 Politie

18 Overige ministerie van Justitie
Totaal
Kapitaal dienst
01 Bestuursorganen

-

-

-

-

285.000

285.000

285.000

285.000

-

-

-

-

12 Politie

3.265.000

3.265.000

3.265.000

3.265.000

13 Brandweer en Rampenbestrijding

1.135.000

1.135.000

1.135.000

1.135.000

-

-

-

-

16 Gevangeniswezen

1.130.000

1.130.000

1.130.000

1.130.000

17 Opvoedingswezen

496.500

496.500

496.500

496.500

-

-

-

-

6.311.500

6.311.500

6.311.500

6.311.500

10 Algemeen beheer OOV
11 Rechtswezen

14 Defensie

18 Overig ministerie van Justitie
Totaal

Functie 01 Bestuursorganen
Gewone dienst
Apparaatskosten
Programmakosten

2017
397.700
-

2018
397.700
-

2019
397.700
-

2020
397.700
-

397.700

397.700

397.700

397.700

2017

2018

2019

2020

Apparaatskosten
Programmakosten

-

-

-

-

Totaal

-

-

-

-

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

2017
12.789.800
326.000

2018
12.789.800
326.000

2019
12.789.800
326.000

2020
12.789.800
326.000

13.115.800

13.115.800

13.115.800

13.115.800

2017

2018

2019

285.000

2020

Apparaatskosten
Programmakosten

285.000

285.000

285.000

-

-

-

-

Totaal

285.000

285.000

285.000

285.000

Gewone dienst
Apparaatskosten
Programmakosten

2017

2018

2019

2020

8.883.500
1.824.000

8.883.500
1.824.000

8.883.500
1.824.000

8.883.500
1.824.000

Totaal

10.707.500

10.707.500

10.707.500

10.707.500

Kapitaaldienst

2017

Functie 11 Rechtswezen

2018

2019

2020

Apparaatskosten
Programmakosten

-

-

-

-

Totaal

-

-

-

-

Functie 12 Politie
Gewone dienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal

2017

2018

2019

2020

113.228.000
12.300

113.228.000
12.300

113.228.000
12.300

113.228.000
12.300

113.240.300

113.240.300

113.240.300

113.240.300

Kapitaaldienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal

2017

2018

2019

2020

3.265.000
-

3.265.000
-

3.265.000
-

3.265.000
-

-

-

-

-

2018
12.207.000
900

2019
12.207.000
900

2020
12.207.000
900

Functie 13 Brandweer en Rampenbestrijding
Gewone dienst
Apparaatskosten
Programmakosten
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2017
12.207.000
900

Totaal

12.207.900

Kapitaaldienst

12.207.900

2017

12.207.900

12.207.900

2018

2019

2020

Apparaatskosten
Programmakosten

1.135.000
-

1.135.000
-

1.135.000
-

1.135.000
-

Totaal

1.135.000

1.135.000

1.135.000

1.135.000

Functie 14 Defensie
Gewone dienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal

2017

2018

2019

2020

15.262.700
-

15.262.700
-

15.262.700
-

15.262.700
-

15.262.700

15.262.700

15.262.700

15.262.700

Kapitaaldienst

2017

2018

2019

2020

Apparaatskosten
Programmakosten

-

-

-

-

Totaal

-

-

-

-

Functie 16 Gevangeniswezen
Gewone dienst
Apparaatskosten
Programmakosten

2017

2018

2019

2020

42.685.600
-

42.685.600
-

42.685.600
-

42.685.600
-

42.685.600
2017

42.685.600
2018

42.685.600
2019

42.685.600
2020

Apparaatskosten
Programmakosten

1.130.000
-

1.130.000
-

1.130.000
-

1.130.000
-

Totaal

1.130.000

1.130.000

1.130.000

1.130.000

2018

2019

2020

Totaal
Kapitaaldienst

Functie 17 Opvoedingswezen
Gewone dienst
Apparaatskosten
Programmakosten

2017
10.572.500
4.145.900

10.572.500
4.145.900

10.572.500
4.145.900

10.572.500
4.145.900

14.718.400
2017

14.718.400
2018

14.718.400
2019

14.718.400
2020

Apparaatskosten
Programmakosten

496.500
-

496.500
-

496.500
-

496.500
-

Totaal

496.500

496.500

496.500

496.500

Totaal
Kapitaaldienst
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Functie 18 Overige Justitiële Aangelegenheden
Gewone dienst

2017

2018

2019

2020

Apparaatskosten
Programmakosten

1.950.800
1.488.000

1.950.800
1.488.000

1.950.800
1.488.000

1.950.800
1.488.000

3.438.800
2017

3.438.800
2018

3.438.800
2019

3.438.800
2020

Apparaatskosten
Programmakosten

-

-

-

-

Totaal

-

-

-

-

Totaal
Kapitaaldienst

Algemene doelstellingen
Het ministerie van Justitie heeft negen algemene doelstellingen. Deze zijn:
1. Strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde;
2. Handhaven van zowel de rechtsorde als de openbare orde 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. Zorgdragen voor hulpverlening aan slachtoffers;
9. 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.

2.1

Welke operationele
doelstellingen dienen bereikt
te worden?
Het zorgdragen voor de
handhaving van wettelijke
regelingen

Welke instrumenten dien ingezet
te worden?

Aanpak 5 veiligheidsthema’s
-Verlagen Diefstal met geweld
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Personeel en materieel Openbaar
Ministerie. Bijdrage operationele
kosten door het ministerie van
Justitie
Inzetten van motorfietsen, quads,
scooters

Wat gaat dat
kosten NAf?
1.832.000

2.000.000

No.

2.2

Welke operationele
doelstellingen dienen bereikt
te worden?
in het openbaar, woning en
bedrijf.
-Verlagen inbraak in woningen,
scholen en buurthuizen
-Verlagen bedrijfsinbraken
inclusief raamkraken en
bankautomaten
-Verlagen diefstal van voertuig
Veiligheidsgevoel bij toeristen
en lokale bevolking verhogen

Welke instrumenten dien ingezet
te worden?







2.3

Verbeterde huisvesting gericht
op professionele
dienstverlening KPC en ORV















2.4

2.5

Verbeterd materiaal gericht op
professionele dienstverlening
KPC



Deskundigheid- en
vaardigheidsbevorderingen bij
het korps








3.

4.1

Verbetering van de service bij
het verstrekken van
vergunningen welke door de
Toelatingsorganisatie worden
verstrekt
Voldoen aan de
veiligheidsaspecten en
leefbaarheid voor het personeel




Effectiever en efficiëntere
inroostering waarmee een
vermindering van de
overwerkkosten
Opvoering van patrouilles:
aanschaf van ‘police package’ en
overige dienstvoertuigen KPC
Verder professionaliseren van
Politur
Plaatsen van camera’s 2e en 3e
fase
Gebouwen wijkteam Rio Canario
Post Punda intake booths
Post Barber Renovatie
Bureau Interne Zaken
huisvesting
Politiegarage te DOW
Tijdelijke politie containercellen
Politiecellen nieuwbouw Rio
Canario
Renovatie Raspa terrein
Voorfase Nieuwbouw
Multifunctioneel gebouw te
Zaquito
Renovatie gebouwen ORV
Schietbaan ORV
Sporthal ORV
Renovatie gebouw Interpol

Wat gaat dat
kosten NAf?

1.500.000

10.000.000

200.000
40.000
500.000
400.000
500.000
2.800.000
4.000.000
500.000
2.000.000
4.600.000
650.000
500.000
350.000

Aanschaf van uniform(onderdelen),
werkkleding, accessoires
Communicatiemiddelen voor
Arrestatieteam en Mobiele Eenheid
Her- en bijscholing voor carrière
bestaand personeel door ORV
Cursussen voor carrière nieuw
personeel
Specialistische cursussen

1.815.000

Aanpassing/invoering van een
nieuwe geautomatiseerde systeem
Training personeel

2.075.000

Verbouwing en inrichting van
uitrukposten:
 Barber
 Rio Canario

600.000

683.000

1.400.000
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No.

Welke operationele
doelstellingen dienen bereikt
te worden?

Welke instrumenten dien ingezet
te worden?


4.2
5.1

5.2

5.3

Verhoging van dienstverlening
Brandweer
Bouwen van een nieuwe
gesloten jeugdinrichting





Optimaliseren structuur JJIC
voor effectievere behandeling
en resocialisatie van jeugdige
delinquenten met het oog op de
terugkeer in samenleving




Een goed en veilig
functionerend gevangeniswezen








5.4

Verbeterd materiaal gericht op
professionele dienstverlening
binnen de gevangenis





6.1

Optimaliseren resocialisatie
trajecten van gedetineerden
binnen de gevangenis







6.2

Zorgen voor
gedragsverandering bij
delictplegers door resocialisatie
trajecten





6.3

Acceptatie ex-gedetineerden
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Bouw multifunctioneel
oefenobject
Upgrading personeel
Aanschaf Tankspuit auto
Bouwen van een gesloten
behandelafdeling incl.
woonruimte, lokalen,
werkplaatsen en een ringmuur
(oplevering 4e kwartaal 2017)
Opleiden bestaand personeel
Externe beveiliging en
pedagogisch personeel
aantrekken
Bouwen van een tijdelijke gesloten
afdeling voor minderjarige meisjes
plus renovatie Crisisopvang
Borging optimalisatietraject na
afloop Plan van Aanpak.
In gebruik nemen van
aankomstafdeling
Goede beveiliging en adequaat
toezicht
Samenwerking met ketenpartners
intensiveren
Upgraden personeel via cursussen
door ORV
Aanschaf van uniform,
werkkleding, accessoires
Structurele aanpak
verzuimproblematiek
Integriteit bevorderen
Functieboek revisietraject
Ontwikkelen van programma’s
voor sociale, ambachtelijke en
administratieve vorming
Inrichten en operationaliseren
werkruimtes en leerruimtes
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

Wat gaat dat
kosten NAf?

661.000
1.200.000
5.700.000

40.000
1.400.000
2.200.000

225.000
800.000

85.000
95.000
250.000
30.000

No.

7.1

Welke operationele
doelstellingen dienen bereikt
te worden?
Bewustwording en
gedragsbeïnvloeding van
jongeren en hun ouders gericht
op repressie en preventie van
de jeugdcriminaliteit

Welke instrumenten dien ingezet
te worden?









7.2

Verlagen jeugdcriminaliteit en
huiselijk geweld




8

Hulpverlening aan slachtoffers





9

Financiering van interne en
externe projecten



maatschappij terugkeren te
vergroten
Cursussen aan ouders
Verbetering samenwerking tussen
ketenpartners en andere sociale
partners
Training in Delta en TOPS
Methodiek
Het opzetten van een Halt bureau
Een cliëntvolgsysteem opzetten
Uitbreiden casusbespreking met
ketenpartners wegens het
Veiligheidshuis
Centraal Meldpunt
Kindermishandeling volledig
operationeel
De Stichting Jeugdreclassering
Het verder versterken van
stichting slachtofferhulp om de
gevallen van huiselijk geweld
optimaal te begeleiden
Hulpverlening aan slachtoffers,
van delicten en
verkeersongevallen met ernstige
lichamelijk letsel of dodelijke
afloop
Gerechtelijke procedures voeren
alsook in verband daarmee te
nemen andere juridische
maatregelen
Conform beleidsplan 2017

Wat gaat dat
kosten NAf?

1.485.600

150.000

1.632.900

348.000

1.140.000

1 Strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde
Het primaire proces van het Openbaar Ministerie (OM) omvat in de 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.
Het OM heeft voor 2017 samen met het Korps Politie Curaçao (KPC) vijf (meerjarige)
beleidsprioriteiten geformuleerd. Het OM zal naast haar klassieke vervolgingstaak ook
de nadruk leggen op het afpakken van crimineel vermogen. Ten slotte zal het OM –
vanuit haar bijzondere taak - in toenemende mate de samenwerking zoeken met
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ketenpartners om samenhang en cohesie aan te brengen in de gezamenlijke
inspanningen die binnen de keten gepleegd worden. Daarnaast zal het OM ook de
samenwerking opzoeken met andere (veelal private) partners die een effectieve bijdrage
kunnen leveren in de criminaliteitsbestrijding.
2 Handhaven van zowel de rechtsorde als de openbare orde en verlenen van hulp
aan hen die deze behoeven
Curaçao

moet

veiliger

zijn.

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
de UO Politie en Immigratie Curaçao, Kustwacht en de Uitvoeringsorganisatie
Bewaking en Beveiliging (UBB).
UO Politie en Immigratie Curaçao
Veiligheidsontwikkeling en prioriteiten
De veiligheidsontwikkeling lijkt zich in 2015 te hebben gestabiliseerd. Daarmee is er
nog steeds sprake van een te hoog niveau van onveiligheid, maar is er voor het eerst in
een aantal jaren geen verdere stijging van onveiligheid te constateren.
Dat is geen reden om tevreden te zijn. Het is juist zaak nu verder te werken aan
structurele verbeteringen. De bevolking van Curaçao wordt nog steeds teveel
slachtoffer van vooral inbraak, diefstal, overvallen en geweldsmisdrijven. Ook de
verkeersonveiligheid is (te) hoog en de normnaleving (te) laag.
Ondanks inspanningen van de regering, de bevolking, het Openbaar Ministerie, de
politie en andere partners in voorgaande jaren is de criminaliteit ontegenzeggelijk hoog
en ondermijnt deze de verdere ontwikkeling van ons land.
De leden van het driehoeksoverleg, de minister van Justitie, de hoofdofficier van
Justitie en korpschef hebben voor de komende jaren vijf meerjarige beleidsprioriteiten
gesteld die op integrale wijze aangepakt zullen worden. Immers duurzame oplossingen
komen alleen tot stand door integrale maatregelen 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
Algemene Beschouwing-129

en veiligheidssituatie van ons land. Deze vijf meerjarige beleidsprioriteiten zijn:
atrako’s,

geweldsmisdrijven,

inbraken

en

diefstal,

verkeer

en

criminele

samenwerkingsverband.
Deze

vijf

thema’s

vormen

de

strategische

agenda

van

de

leden

van

het

driehoeksoverleg. Daarop wordt een belangrijk deel van de capaciteit van de
betreffende organisatie ingezet. Uiteraard zal de politie ook op andere thema’s inzetten,
maar politiezorg is immer 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 OM en de politieleiding gemaakt: welke prioriteiten kiezen we in meerjarig
perspectief en hoe sturen we daarop. Onderstaand aantal kerncijfers:

Atrako’s
Onder atrako’s wordt verstaan overvallen, straatroven en diefstal met geweld. Tot 2014
was er over een aantal jaren een voortdurende stijging te constateren. In 2015 nam
het aantal atrako’s licht af, maar bevindt zich nog steeds op een onacceptabel hoog
niveau en ook veel hoger dan in 2013. De ambitie is om het aantal atrako’s structureel
onder de 600 te houden en verder te verminderen.

Levensdelicten
Het aantal levensdelicten stabiliseert zich de laatste jaren rond de 21. Dat is voor een
land met de bevolkingsomvang als Curaçao onacceptabel hoog. In 2015 zijn twintig
levensdelicten met in totaal 21 slachtoffers geregistreerd. Een aantal van deze moorden doodslag zaken is opgelost. In het bijzonder liquidaties in het criminele milieu
blijken moeilijk oplosbaar.
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Autodiefstallen
Het aantal autodiefstallen vertoonde na een piekjaar in 2014 een bemoedigende
daling. Dit stemt nog niet tevreden. Daarvoor zal het aantal autodiefstallen structureel
onder de 300 moeten worden gebracht.

Verkeersdoden
Verkeersveiligheid is een belangrijk knelpunt op Curaçao. In 2015 vonden 12.915
verkeersongevallen plaats. Dat is gemiddeld meer dan 1000 per maand en per dag 35!
Het aantal dodelijke slachtoffers steeg tot twintig, met als triest dieptepunt 5 dodelijke
slachtoffers in de maand december. Naleving van verkeersregels is onder de maat.
Snelheid wordt overtreden, rood licht genegeerd en alcohol in het verkeer is geen
taboe. Daarom zal de handhaving worden geïntensiveerd. Niet om meer boetes uit te
delen, maar om de veiligheid in het verkeer te normaliseren.
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Inbraken en diefstal
Sinds april 2015 is er structureel aandacht voor woning- en bedrijfsinbraken. Vooral
woninginbraken hebben een grote impact op de slachtoffers. Ook omdat de veiligheid
in eigen huis wordt aangetast. Van beide feiten wordt regelmatig melding gemaakt
terwijl naderhand geen aangifte volgt. De feitelijke cijfers zullen dus hoger liggen dan
de geregistreerde aangiftes.
Korpsontwikkeling en prioriteiten
Doorontwikkeling KPC, formatie en sterkte
De reorganisatie van het KPC zal naar verwachting in 2016 afgerond zijn. Ondertussen
zijn er ontwikkelingen die om aanpassing van de formatie vragen, bijvoorbeeld
mogelijke overdracht van taken aan UBB (bewaking) en TO (grenstoezicht), borging
van

taken

die

nog

niet

opgenomen

zijn

zoals

Politur,

cameratoezicht

en

arrestantenzorg. Daarnaast zal reguliere evaluatie van de formatie tot aanpassingen
voor de formatie in 2017 kunnen leiden. Ook de werving en selectie van nieuwe
politiemensen om uitstroom te compenseren en de voorziene groei te realiseren heeft
extra aandacht nodig.
Meerjarenbegroting
De beleidsmatige ambities van het KPC om een substantiële bijdrage te leveren aan de
verbetering van de veiligheid op Curaçao, worden niet altijd ondersteund door een
stabiele begroting en meerjarenraming. Jaarlijks wordt de begroting vastgesteld
binnen het gegeven kader en worden via suppletoire begrotingsvoorstellen minimaal
noodzakelijke middelen verworven. Dit vergt veel managementaandacht en beperkt een
meerjarige horizon. Ook consequenties zoals het implementeren en borgen van
cameratoezicht kunnen in een meerjarige begroting beter inzichtelijk worden gemaakt.
Het KPC zal voorstellen doen om tot een meerjarige begroting te komen.
Resultaatgerichtheid en kwaliteit
In 2015 heeft KPC een forse verbetering laten zien in de aangeleverde productie aan
het Openbaar Ministerie. Naast een forse stijging in het aantal aangeleverde
verdachten van misdrijven, is de kwaliteit van de aangeleverde zaken verbeterd, wat
heeft geleid tot minder sepots. Deze ontwikkeling zal door nauwere samenwerking
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tussen het Openbaar Ministerie verder worden versterkt. Op veelvoorkomende
criminaliteit (VVC) en een aantal high impact crimes (HIC) zal vroeg in het proces
worden bepaald of de zaak wordt opgepakt en hoe de zaak wordt afgedaan. Daarmee
kan de politie haar capaciteit op kansrijke zaken inzetten en kan het Openbaar
Ministerie aan de voorkant van het proces haar leidende rol in de opsporing
versterken.
Samenwerking met andere Caribische landen
Het college van korpschefs zet in op intensievere samenwerking met de Caribische
landen van het Koninkrijk en andere landen in het Caribisch gebied. Dat kan
betrekking hebben op het delen van schaarse voorzieningen, informatie-uitwisseling,
uitwisseling van MD-ers, gezamenlijke opleiding en dergelijke.
Optimalisering huisvesting
In 2017 wordt het projectdossier ingediend om een nieuw centraal politiecellencomplex
te bouwen op het terrein van Rio Canario. Dit complex zal aan de huidige eisen
voldoen, alle huidige politiecellen vervangen en bevat naast reguliere cellen, bolita-,
observatie- en ontnuchteringscellen. Ook zullen voldoende verhoorruimtes worden
ingericht zodat rechercheurs ter plaatse verdachten kunnen horen en het aantal
transportbewegingen

sterk

beperkt

wordt.

Verder

zal

verbetering

in

de

huisvestingssituatie plaatvinden in de gebouwen van het wijkteam Rio Canario,
Punda, Barber, het Bureau Interne Zaken, Politiegarage te DOW, de tijdelijke politie
containercellen en het Raspa terrein.
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. Deze schendingen kunnen een
ernstige bedreiging vormen voor de rechtsstaat of de veiligheid van het land of van
haar inwoners. In het verlengde hiervan is de Landsrecherche Curaçao tevens belast
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met aanverwante opsporingstaken, met de signalering van en informeren over
betreffende omstandigheden waaronder integriteitschendingen plaatsvinden.
In 2017 wordt reorganisatietraject van de LrC voortgezet zoals uitgestippeld in het
door de minister van Justitie in 2012 geaccordeerde Inrichtings- en Formatieplan
Landsrecherche Curaçao. Dit is een doorlopend proces dat ook in 2017 en 2018
voortduurt. De dienst wordt gesplitst in drie afdelingen. Reden waarom de functies
worden herzien en de formaties uitgebreid. Om invulling te geven aan de organisatieprincipe van informatie gestuurde opsporing wordt de afdeling Operationele Zaken
opgesplitst

in

twee

afdelingen

namelijk

Tactiek

en

Recherche-informatie

&

Ondersteuning (RIO). Binnen deze nieuwe afdeling RIO zal informatie op een
professionele en integere manier worden ingewonnen, verwerkt, geanalyseerd, veredeld
en

verstrekt

ten

behoeve

van

de

projectvoorbereiding

en

(lopende)

opsporingsonderzoeken. De afdeling Bedrijfsvoering blijft belast met de huidige
taakverantwoordelijkheden.
Uitgaande van het feit dat de formele inbedding van de LrC in de nieuwe Politieregeling
en het nieuwe Instellingsbesluit LrC in 2016 zoals gepland gerealiseerd worden, wordt
in 2017 een afdelingshoofd voor de nieuwe afdeling RIO geworven. Rekening houdend
met de realisatie van de doelstellingen in 2016 wordt expertise op financieel gebied in
2017 mogelijk door het werven van twee financiële rechercheurs terwijl ook analyse
capaciteit wordt toegevoegd door het werven van een analist voor de afdeling Tactiek.
De operationele kosten zullen net zoals in 2016 ook in 2017 toenemen als gevolg van
kosten die gemaakt moeten worden om interceptie te garanderen, kosten voor het
inhuren van expertise op het gebied van interceptie (zoals bijvoorbeeld tolkkosten) en
contractuele kosten voor onderhoud aan de audiovisuele verhooropnameapparatuur.
Mede in verband met de taakuitbreiding binnen de LrC zal tevens het huidige maar
vooral het toekomstige personeel bijgeschoold moeten worden. Gelet op de benodigde
expertise die niet gemakkelijk te verkrijgen is op Curaçao moet rekening worden
gehouden dat naast werving ook (bij)scholing van nieuw personeel moet plaatsvinden.
Opleidingen, cursussen en stages zijn onontbeerlijk voor de verdere professionalisering
van de LrC. Ook hier geldt dat een video-conferentiesysteem in de toekomst zal
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bijdragen aan een daling van de opleidingskosten doordat opleiding op afstand en op
meerdere locaties verzorgd kunnen worden zonder dat hiervoor gereisd hoeft te
worden. Voor het behalen van de doelstellingen in 2017, is de formele inbedding van
de LrC in de nieuwe Politieregeling en een nieuw Instellingsbesluit LrC een conditio
sine qua non.
Nationaal Centraal Bureau INTERPOL Curaçao (NCB-INTERPOL Curaçao)
De Raad van Ministers heeft op 20 juli 2011 op voordracht van de toenmalige minister
van Justitie besloten, het NCB-INTERPOL Curaçao als een buiten sectoraal
organisatieonderdeel in te stellen, welke direct onder de minister van Justitie
ressorteert.
Ten einde te kunnen voldoen aan de internationale verplichtingen is het noodzakelijk
het Nationaal Centraal Bureau-INTERPOL Curaçao bij landsverordening in te stellen
en regels vast te stellen inzake haar taken, bevoegdheden, organisatie, beheer, gezag,
samenwerking en rechtspositie van haar personeel.
Bij de opstelling van de begroting van het Nationaal Centraal Bureau - INTERPOL
Curaçao (NCB-IPC) voor het dienstjaar 2017 is rekening gehouden met de
mogelijkheid dat de instellingswet van NCB-IPC nog niet is afgekondigd, opdat het
vanuit een formele grondslag kan opereren als aanspreekpunt voor Curaçao inzake
(inter)nationale politiële ondersteuning.
Het ‘Nationaal Centraal Bureau – INTERPOL Curaçao’ in oprichting zal in het
kalenderjaar 2017 nader accent leggen op het hierna volgende programma, welke als
samenvatting wordt weergegeven. Ook de vier hoofdrollen van het NCB, te weten
activiteiten van ondersteunende; faciliterende; coördinerende en adviserende aard zijn
opgenomen.
Het NCB-INTERPOL Curaçao in oprichting zal zich moeten blijven focussen op de
Interpolkerntaken maar zal zich tegelijkertijd bezighouden met de verdere inrichting
van deze nog jonge dienst.
Algemene Beschouwing-135

Om de nieuwe en actuele criminaliteitsvormen, vooral Cybercrime – die zich de laatste
tijd steeds meer zowel op internationaal, regionaal als nationaal niveau presenteren –
het hoofd te bieden zal het NCB dit jaar een doelgerichte en proactieve bijdrage leveren
vanuit haar expertisegebied, waarbij het accent gelegd zal worden op ‘Infosharing’.
Naast verdere uitbreiding en toegang verschaffing van ketenpartners op het
Interpolnetwerk zal voorts een effectiever gebruik worden bevorderd door middel van
‘in house Interpoltrainingen’ dan wel te streven dat meer eindgebruikers aan
Interpoltrainingen in het buitenland deelnemen. Dit stimuleert ketenbenadering en
derhalve ook een gezamenlijke aanpak van de diverse vormen van criminaliteit om
zodoende de pakkans van criminelen te vergroten, zelf al vóór het binnenkomen van de
Curaçaose grenzen.
Kustwacht
Het ministerie van Justitie is tevens belast met de maritieme rechtshandhaving.
De Kustwacht is de organisatie die belast is met de maritieme rechtshandhaving en
dienstverlenende taken op zee. De Kustwacht is een samenwerkingsverband tussen de
vier landen van het Koninkrijk der Nederlanden. Alle betrokken landen binnen het
Koninkrijk dragen bij aan de financiering van de Kustwacht. Deze bijdragen zijn
gebaseerd op een vastgestelde verdeelsleutel. Curaçao draagt bij met 16% van de
kosten. Het Bureau Kustwacht en Militaire Zaken zal coördinerend optreden tussen de
betrokken ministeries van Curaçao bij het formuleren van de beleidswensen voor het
jaar 2017.
Mensenhandel
In de Memorandum of Understanding (MoU) getekend op 20 juni 2011 zijn de
ministers van Justitie van de landen Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland met
elkaar overeengekomen dat ieder land de kosten voor de uitvoering van de afspraken
over het bestrijden van mensenhandel en mensensmokkel zal dragen. In het nieuwe
MoU getekend in 2015 wordt dit onder artikel 22 verwoord.
In de afgelopen jaren heeft het ministerie van Justitie getracht de financiële
aangelegenheden uit de post “gewone dienst” en voor een deel uit het Crime fonds te
bekostigen. Echter wordt het steeds moeilijker om uitvoering te geven aan activiteiten
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en deze uit aangegeven posten van het ministerie van Justitie te financieren. Het
ministerie van Justitie, streeft ernaar om de bepalingen van de Verenigde Naties (VN)
verdrag Transnationale

Georganiseerde Criminaliteit en de daarbij behorende

Protocollen Mensenhandel en Mensensmokkel en het Raad van Europa verdrag
betreffende bestrijding van mensenhandel na te leven. Dit zal bewerkstelligd moeten
worden door uitvoering te geven aan de artikelen 7 en 8 uit het MoU getekend in juni
2015. Het betreft hierbij het doen van gerichte controles door multidisciplinaire teams,
het doen van wetenschappelijk onderzoek, het organiseren van specifiek vakgerichte
opleidingen

ter

verbreding

van

kennis

en

expertise.

Daarnaast

worden

bewustwordingscampagnes geëntameerd gericht op de bewoners, risicogroepen tussen
de

bewoners,

toeristen

en

organisaties

in

de

economische

sectoren.

Voorlichtingsmateriaal voor de groep anderstaligen op Curaçao zal worden ontwikkeld
en gedistribueerd. De totale kosten die met boven genoemde activiteiten gemoeid zijn
bedragen NAf 295.600.
Opleidingsinstituut voor de Rechtshandhaving en Veiligheidszorg (ORV)
Het Opleidingsinstituut voor de Rechtshandhaving en Veiligheidszorg (ORV) is belast
met het bevorderen van de kwaliteit van het functioneren van overheidsdiensten, semioverheidsdiensten en organisaties in de particuliere sector die (deels) belast zijn met
rechtshandhaving, openbare orde en veiligheidszorg door het bieden van opleiding,
cursussen en trainingen. In het jaar 2017 zal het ORV verder uitvoering geven aan
diverse opleidingen in het kader van de om- her- en bijscholing van de medewerkers
van het Korps Politie Curaçao. De basispolitie opleiding die voor twaalf aspiranten in
februari 2015 is gestart en de opleiding tot medewerker grensbewaking die voor
negentien aspiranten op 1 april is gestart zullen in 2017 worden afgerond. Ook het
grote bijscholingstraject voor de medewerkers met functies op niveau vier die in 2016
is gestart en de leiderschapstrajecten voor de functies op niveau vier, vijf en zes die in
2015 zijn gestart, zullen worden voortgezet. Ook zal verdere uitvoering worden gegeven
aan de opleidingen voor call takers, recherche-assistent, intake en service, zijnde
functies voor nieuw in te stromen personeel die in het 2016 zijn gestart.
Het

ORV

heeft

elk

jaar

in

haar

opleidingsaanbod,

de

verplichting

Inter

Beroepvaardigheidstrainingen (IBT) te verzorgen. In het jaar 2017 zal na het grote
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omscholingstraject van het Glock wapen dat in 2014 van start is gegaan, intensief
aandacht worden besteed aan de het certificeringstraject van de mensen die hun IBT
paspoort hebben behaald. Daarnaast zal nog een aantal trajecten in 2015 conform het
opleidingsplan KPC moet starten afgerond en of vervolgd worden in het jaar 2017. Het
betreft

hierbij

de

opleiding

tot

buurtregisseur,

de

hulpofficieren

opleiding,

mentortrainingen, cursussen ten behoeve van het bevorderen van de integriteit en de
klantenservice, opleidingen voor het arrestatieteam en de Mobiele Eenheid (ME).
Voor wat betreft de Sentro di Detenshon i Kòrekshon Kòrsou (SDKK), zullen de
scholingstrajecten voor de opleiding tot basisbeveiligersopleiding in 2017 worden
voortgezet. Ook zullen de trajecten voor de cursus rapporteren en computer worden
voortgezet. Op verzoek van het managementteam van de SDKK zal met een op maat
cursus middelmanagement voor het personeel in het middenkader worden gestart.
Integriteit
In 2017 staan wederom de workshops Integriteit voor de gehele keten van Justitie op
onze programma. Zes groepen van in totaal 90 leidinggevenden van het Korps Politie
Curaçao

zullen

de

tweedaagse

workshop

“toepassing

integriteitsregels

voor

leidinggevenden” volgen. Doel van deze workshop is de medewerkers handvatten te
geven om beter te kunnen omgaan met de integriteitkwesties binnen hun dienst. Deze
workshop zal daarna ook aangeboden worden aan andere leidinggevenden binnen de
justitiële keten waaronder de SDKK, de Landrecherche en de Voogdijraad.
Erkenning
In 2017 zal verder worden gewerkt aan de trajecten om de erkenning van het
ministerie van Onderwijs te kunnen realiseren, zodat kan worden voldaan aan criteria
die gelden voor beroepsonderwijs en/of door andere lokale en internationale
onderwijspartners. ORV zal verder werken aan de verdere invulling van de
deelkwalificaties voor de SBO niveaus drie, vier en vijf en de examineringseisen
conform de wet op de SBO.
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Nationaal en internationale samenwerking
Het ORV zal in 2017 samen Aruba, Sint Maarten en het Rijksdeel Caribisch Nederland
verder werken aan de uitwisseling van kennis op het terrein van opleidingen binnen de
justitiële keten. Het streven is in 2017 een uitwisselingsprogramma te lanceren
waarbij op leidinggevend niveau kennis en ervaring uitgewisseld zal worden en
maatwerk opleidingsprogramma’s ontwikkeld en uitgevoerd worden die aansluiten op
de behoefte van alle landen.
Huisvesting
Conform het streven van het ministerie van Justitie om met de renovatie van de
lokaliteiten op Rio Canario in het eerste kwartaal van 2016 aan te vangen, wil het ORV
in 2017 de activiteiten te Rio Canario reactiveren na de realisatie van fase III van de
verbouwing en het nieuwbouwgedeelte.

3 Een adequaat vreemdelingenbeleid betreffende toegang, toelating en verblijf
De Toelatingsorganisatie is per 10 oktober 2010 officieel opgericht en is een
uitvoerende organisatie binnen de Sector Rechtshandhaving Openbare Orde en
Veiligheid van het ministerie van Justitie.
Een nieuwe organisatie verantwoordelijk voor het uitstippelen van vreemdelingenbeleid
inhoudende beleidsregels betreffende de toelating en uitzetting van vreemdelingen,
evenals het toezicht en de controle op de naleving van het vreemdelingenbeleid
betrekking hebbende op de toegang, toelating, toezicht en verwijdering van personen.
Deze nieuwe organisatie is ontwikkeld om te voldoen aan de standaarden voor
dienstverlenende organisaties met het oog op klantgerichtheid en verkorting van de
doorlooptijden

van

verblijfsvergunning;

efficiëntie,

snelle

dienstverlening

en

klantgerichtheid.
Ter optimalisatie van de interne en externe communicatie zal in 2017 gewerkt worden
aan het imago van de organisatie. Dit dient goed in beeld gebracht te worden en ook
worden gehandhaafd. Digitalisering van de werkprosessen en aanpassing (tevens
verduidelijken) van de huidige aanvraagformulieren voor een verblijfstitel is ook van
groot belang.
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Beleidsvoorbereidingen die plaats moeten vinden in 2017 zijn:


Oplevering van het Vreemdelingenbeleid 2017, een integrale revisie van de
Ministeriele Instructie van 2006 en van alle daaraan relevante beleidsregels die niet
daarin zijn opgenomen;



Formalisering van een bezwarencommissie;



Herzien van het prostitutiebeleid (beleid betreffende sekswerkers);



Afronding Verklaring omtrent goedgedrag (VOG) overdracht;



Afronden Boetebeleid en na vaststelling implementeren;



Analyseren

van

het

minimuminkomen

omtrent

aanvragen

betreffende

verblijfsvergunning;


Analyse gevolgen Amerikaans vriendschapsverdrag;



De Landsverordening Toelating en Uitzetting (LTU) en het Toelatingsbesluit
evalueren.

4 Het voorkomen, beperken en bestrijden van branden, rampen en/of ongevallen
Het ministerie van Justitie is verantwoordelijk voor de integrale veiligheid en een
adequate

brandweerzorg.

De

organisatie

die

hiermee

belast

is,

is

de

uitvoeringsorganisatie (UO) Brandweer.
UO Brandweer
Het ministerie van Justitie is verantwoordelijk voor de integrale veiligheid en een
adequate brandweerzorg. Dit houdt in dat het ministerie zich in de komende periode
zal toeleggen op de ontwikkeling van maatregelen ter voorkoming, beperking en
bestrijding van gevaar voor mensen en dieren bij brand en ongevallen. Tevens zal het
ministerie een grotere rol spelen bij de beleidsvoorbereiding, coördinatie en uitvoering
daar waar het gaat om het voorkomen en beheersen van crises en rampen. Als
verantwoordelijke

organisatie

is

aangewezen

de

UO

Brandweer

en

Rampenbestrijding. De dienst is ingedeeld onder de sector Openbare Orde en
Veiligheid.
De brandweerzorg of keten is een continu proces. De hoofdwerkzaamheden zijn op het
gebied van: Pro-actie, Preparatie, Preventie, Repressie, Nazorg,
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De UO Brandweer is verantwoordelijk voor de resultaatgebieden:


veiligheid met betrekking tot brand en overige;



technische hulpverlening bij ongevallen;



voorbereiding en coördinatie van de rampenbestrijdingsorganisatie.

De organisatie biedt hulp in situaties waarbij een ernstige verstoring in de openbare
orde is ontstaan en waarbij het leven, de gezondheid en het welzijn van de burger,
dieren en de natuur in gevaar zijn.
Indicatoren
Gezien de aard van de werkzaamheden van de UO Brandweer & Rampenbestrijding en
de bezetting is het mogelijk en raadzaam om als indicator bij de beleidsterreinen aan te
geven dat 100% van binnengekomen verzoeken van zowel preventieve adviesvragen als
van repressieve interventie en incidentbestrijding afgehandeld worden. De grootste en
belangrijkste taak van de organisatie is paraat zijn, niet de incidentbestrijding op zich.
Paraat zijn is moeilijk te kwantificeren, zeker gezien de bezetting tot nu toe. Het is niet
mogelijk om alleen paraat te zijn voor voorvallen die vaak voorkomen of die in het
verleden zijn voorgekomen. Indien een brand zich in het ziekenhuis voordoet is het de
taak van de UO Brandweer om zowel de evacuatie te coördineren als de brand te blussen
(repressieve taak). Echter twee belangrijke taken die hiervoor gaan is brand preventie en
preparatie op de incidentbestrijding.
Paraat zijn impliceert onder andere:


Geëquipeerd zijn (personele- en materiële middelen onder andere minimale
uitruksterkte aan personeel, dienstkleding en uitrusting, brandweervoertuigen, blusen red gereedschappen, wagenpark (voor 2017 de levering van een nieuwe
ladderwagen en aanbesteding van de aanschaf/vervanging van een tankautospuit);



Geoefend zijn op alle mogelijke incidenten en rampen;



Opmaken van operationele- en bestrijdingsplannen, te weten uitrukprocedures en
aanvalsplannen

(hoe

om

te

gaan

met

branden

in

ontruimingsplannen, oefenplannen;


Technisch optimaal onderhouden van materiaal en materieel.
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specifieke

objecten),

Om deze belangrijke taken van preventie, preparatie en repressie uit te voeren is
personeel nodig. In de jaren 2015 en 2016 zijn negen vacante functies op staf (twee
fte’s) en middenkader (zeven fte’s) opgevuld. Voor de repressieve dienst zijn in de
jaren 2015 en 2016 in totaal 28 functies (inclusief één monteur) opgevuld. Hiervan
zijn twintig fte’s specifiek ten behoeve van het 24 uur per dag bemannen van de
brandweerkazerne te Barber. In 2017 zal alle aandacht worden gericht op het
opleiden, trainen en vormen van het recent in dienstgenomen personeel. De nadruk
wordt gelegd op de officiersopleiding verzorgd door het Nederlandse Instituut voor
Fysieke Veiligheid (IFV).
Kosten en risico’s
De kosten gemoeid met het realiseren van de resultaten op het gebied van veiligheid
met

betrekking

tot

brand,

overige

hulpverleningsactiviteiten

en

diverse

werkzaamheden de brandweerketen aangaande, zijn merendeels apparaatskosten.
De operationele doelstellingen gerelateerd aan het beleidsterrein zijn te bereiken door
zorg te dragen dat de brandweerzorg een continu proces blijft.

5 Het uitvoeren van straffen
Een straf kan worden uitgezeten in Sentro di Dentenshon i Korekshon Kòrsow (SDKK)
voor wat betreft volwassen mannen en vrouwen. Jong volwassenen van 18 tot 24 jaar
kunnen hun straf uitzitten in de afdeling JOVO (het regime voor jong volwassene
gedetineerden) in het SDKK en minderjarigen in een gesloten afdeling van de Justitiële
Jeugd Inrichting Curaçao (JJIC). Deze afdeling telt nu acht cellen. Volgens planning
zal een nieuwe justitiële jeugdinrichting medio 2017 worden geoperationaliseerd. In
2012 is het masterplan Justitiële Jeugdinrichting Curaçao goedgekeurd. Dit plan
bestond voor wat betreft de eerste fase uit drie woonblokken met elk acht cellen voor
jeugdigen in een hoofdgebouw met leslokalen, werklokalen, kantoren, bezoekersruimte
en een ondersteuningsgebouw met magazijn en wasserij. De bouwkostenraming
exclusief inrichtingen bedroeg globaal NAf 11 miljoen. Door het gebrek aan een
geschikt detentiecentrum voor de jeugd was het nodig om een tijdelijke huisvesting te
bouwen met acht detentieplaatsen. Na het realiseren van bovengenoemd project, is de
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bouw van het JJIC-complex aangevangen begin januari 2015. In mei 2015 na het
benoemen van een projectleider en een projectgroep is het ontwerp herzien, rekening
houdend

met

beveiliging-

en

bejegeningsaspecten.

Naast

de

hier

genoemde

bouwkosten is een bedrag van NAf 2.2 miljoen geraamd in 2017 voor de inrichting van
de nieuwe faciliteit. Dit is exclusief werving van het benodigde personeel.
Sentro di Dentenshon i Korekshon Kòrsow (SDKK)
De missie van de Strafgevangenis en het Huis van Bewaring Curaçao (SDKK) is gericht
op het bieden van bescherming aan de samenleving door een veilige inrichting te
creëren voor het personeel en de gedetineerden welke voldoet aan de internationale
wet- en regelgeving. Vanuit het plan van aanpak van deze instelling wordt mede
getracht om deze missie te realiseren. Hoewel sinds 2010 met dit plan is gestart, is het
nog niet volledig gerealiseerd vanwege met name het tekort aan middelen en de zich
voorgedane voortschrijdende inzichten.
Voor 2017 zijn voor het SDKK de volgende beleidsprioriteiten vastgesteld:
1. Borging optimalisatie traject na afloop plan van aanpak.
De voortgangscommissie heeft een voorstel gedaan om de borging van de kwaliteit
van de bedrijfsvoering in samenwerking met de BES eilanden en Sint Maarten te
formaliseren. Het plan van aanpak beoogde een duurzame verbetering van de
situatie van het SDKK als straf- en resocialisatie inrichting zodat deze op termijn
kan gaan voldoen aan de internationale eisen van de Continuous Performance Task
(CPT). In het kader van het plan zijn verschillende deelprojecten gerealiseerd.
Een aantal van deze deelprojecten zijn echter een doorlopend proces.
2. Opleiding en bijscholen van het personeel.
Opleiding en bijscholen van het personeel waar het versterken op structurele basis
van de competenties centraal staat. Opleiden op het gebied van beveiliging en
bejegening is een doorlopend proces evenals het Persoonlijk Ontwikkelingsplan
(POP) traject.
3. Bejegening en resocialisatie van gedetineerden (Dagprogramma).
Het SDKK dient garant te staan voor een kwalitatief, volwaardig en professionele
organisatie die inhoud geeft aan een zo effectief en efficiënt mogelijke uitvoering van
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beveiliging en bejegening van gedetineerden. In 2017 zal resocialisatie op een
innoverende wijze worden toegepast. Behalve op de werkplaatsen zullen ook
resocialisatieactiviteiten plaatsvinden op de huisblokken. SDKK beschikt over een
integraal plan om te waarborgen dat alle huisblokken over een dagprogramma
beschikken.
4. Aankomstafdeling.
In overleg met de minister van Justitie zullen de ruimtes die nu als politiecellen
fungeren in 2017 als aankomstafdeling gebruikt worden. SDKK zal in 2016 de
procedures, het vaststellen van een risicoprofiel, het opstellen van een detentieplan
reviseren en een multidisciplinair team (MDT) samenstellen zodat in 2017 iedere
gestrafte zich kan melden bij de aankomstafdeling en bij plaatsing beschikt over een
deugdelijk risicoprofiel.
5. Structurele aanpak van de verzuimproblematiek.
In

2017

zal

het

SDKK

door

een

structureel

ziekteverzuimbeleid

de

verzuimproblematiek aanpakken. Procedures zijn gericht op het minimaliseren van
het ziekteverzuim in het SDKK. Het resultaat hiervan is een verhoging van de
efficiëntie en verbetering van de werkprocessen.
6. Integriteit.
Inzetten op het voorkomen van integriteitkwesties is ook een beleidsprioriteit van
het ministerie van Justitie. Invoeren van een integriteitbeleid is vastgesteld door het
management team met als doel het integriteitbewustzijn te bevorderen maar ook een
veilige werkomgeving voor het personeel van SDKK te creëren, waar goed gedrag
wordt beloond en acties ondernomen worden tegen onoorbaar gedrag.
7. Beveiliging.
Een veilige inrichting voor personeel en gedetineerden waar, door goede beveiliging
en adequaat toezicht, geen contrabande aanwezig is. Gedacht wordt aan cursussen
om het kennisniveau van het vakgebied beveiliging en sociale vaardigheden te
ontwikkelen

om

gedetineerden

optimaler

te

kunnen

bejegenen.

De

beveiligingsmedewerkers en de penitentiaire inrichtingswerkers dienen te zijn
opgeleid volgens het PIW of BBB traject.
8. Functieboek, Revisietraject.
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In het kader van een algehele reorganisatie zal het voltallig personeel van het SDKK
in een nieuwe structuur worden geplaatst. In 2017 dient de personele bezetting van
het SDKK optimaal te zijn. Door de invoering van het functieboek 2009 wordt het
opvullen van verschillende kritische functies noodzakelijk voor een adequaat
functioneren van het SDKK. Deze functies zijn in 2016 ingevuld.
9. Samenwerking met ketenpartners verbeteren.
Gedurende 2017 zal het SDKK haar reeds bestaande samenwerking met partners in
de strafrechtketen als het Openbaar Ministerie, het Korps Politie Curaçao, de
Reclassering, het VKC en anderen continueren en waar mogelijk verder uitbouwen.
Dit geldt ook voor de samenwerking met de PI-Bonaire en het Huis van Bewaring
(HvB) Sint Maarten in het kader van de onderlinge regeling detentiecapaciteit die op
Koninkrijksniveau tot stand is gekomen. In 2017 zal SDKK verdere input geven aan
het visiedocument ‘Detentiezorg’ van het ministerie van Justitie om gezamenlijk met
de andere justitiële partners te komen tot een strategisch beleidskader voor de
detentiezorg en resocialisatie op Curaçao.
6 Voorkomen van recidive door resocialisatie trajecten
UO Reclassering
De UO Reclassering werkt hoofdzakelijk met delict plegers en ex-gedetineerden die
door het Openbaar Ministerie en/of het Gerecht verplicht worden om begeleiding en
reclasseringsinterventies te ondergaan. De strategische doelstelling die hieruit
voortvloeit, is dat verdachten en daders op Curaçao aangesproken worden op hun
gedrag en afhankelijk van de risico's voor herhaling verplicht worden een traject van
passende

reclasseringsinterventies

te

doorlopen

ten

behoeve

van

gedragsverandering. De reclasseringsinterventies kunnen op grond van het Nieuwe
Wetboek van Strafrecht derhalve vanuit een preventief, verplicht, of een vrijwillig
kader geschieden. De interventie is gericht op het terugdringen van recidive en om
een bijdrage te leveren aan een veiligere samenleving.
De UO Reclassering oefent haar taken uit vanaf de inverzekeringstelling van
verdachten door de politie tot het moment van beëindiging van een eventueel opgelegde
straf. De UO Reclassering richt zich voorts op de verdere begeleiding, steun en nazorg
aan de doelgroep met het oog op recidivevoorkoming en verminderen van criminaliteit.
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Op grond van de wettelijke taken van de Reclassering zal deze instelling in 2017 naast
de reguliere werkzaamheden, invulling geven aan de volgende beleidsprioriteiten:


Uitwerken

samenwerkingsprotocollen

met

ketenpartners

ten

behoeve

van

resocialisatie van gedetineerden;


Coördineren van de uitvoering van alternatieve straffen (werkstraffen en
leerstraffen) voor niet zware delict plegers die veroordeeld zijn door het OM. In het
jaar 2015 is een verhoging van ruim 15% opgemerkt in het aantal opgelegde en
afgeronde werk- en leerstraffen. Het opleggen van alternatieve straffen betekent
voor Justitie een vermindering van de druk op de cellencapaciteit. Het houdt
tevens in dat in een eerdere stadium gewerkt kan worden aan de resocialisatie
van de delict pleger in kwestie;



Uitbouwen van elektronisch toezicht als een alternatieve afdoening. Per
1 januari 2016 is overgeschakeld naar een GPS-systeem, waarbij de deelnemers
beter gemonitord kunnen worden. Dit systeem biedt tevens een betere
mogelijkheid om programma’s/-activiteiten effectiever in te zetten ten behoeve
van de resocialisatie van de deelnemers. Er zijn in totaal 50 bandjes aangeschaft.
In het jaar 2017 zal (verder) gewerkt worden aan het inzetten van een aantal
bandjes
onder anderen ten behoeve van schorsingen met bijzondere voorwaarden
(voordeur model). Dit is van positieve invloed op de vermindering van de
cellencapaciteit.



Het verlenen van hulp, begeleiding op maat en nazorg aan ex-gedetineerden door
onder meer het opstellen van begeleidingstrajecten in het kader van resocialisatie
ter voorkoming van recidive en het garanderen van herintegratie in de
samenleving. Deze vonden plaats op grond van verschillende wettelijke titels zoals
schorsing, vonnissen, ET, VI, sepot en meldingsplichten. Een toename van het
aantal alternatieve straffen en het aantal ET gevallen voordeur model zal een
verhoging met zich meebrengen in het aantal delict plegers dat in een eerder
stadium een aanvang kan maken met hun begeleidingstraject met het oog op een
verlaging van de recidivecijfers en het toewerken naar een veiligere samenleving.
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Om

optimale

invulling

te

kunnen

geven

aan

deze

werkzaamheden

zal

de

personeelsbezetting worden aangevuld. Het personeel zal trainingen volgen in het
kader van deskundigheidsbevordering, gericht op een betere dienstverlening.
Op de begroting van de Reclassering zullen indien er voldoende middelen zijn zowel
het traject ten behoeve van deskundigheidsbevordering van het personeel als het
inkopen van resocialisatie cursussen voor de delict plegers worden bekostigd. Met de
invulling van deze randvoorwaarden kan de Reclassering aan haar wettelijke taken en
aan de beleidsprioriteiten van het ministerie voldoen. Deze zijn gericht op het
terugdringen van de criminaliteitscijfers.
7 Preventie en bestrijding van criminaliteit onder de jeugd en zorg voor
justitiële-en civiele jeugdopvang
UO Justitiële Jeugd Inrichting Curaçao (JJIC)
Het jaar 2017 zal het eerste jaar zijn van een nieuwe regeringsperiode. Het opstellen
van een begroting met de daaraan gekoppelde algemene beschouwing is hierdoor een
bijzondere uitdaging. De prioriteiten en beleidsuitgangspunten van de nieuwe
regeerperiode zijn nog niet bekend. In verband hiermee wordt uitgegaan van
continuïteit van beleid op ministerieel en uitvoerend niveau.
Beleid ministerie van Justitie
De beleidsprioriteiten van het ministerie van Justitie aangaande de JJIC zijn:


bouwen van een jeugdinrichting die in het bijzonder gericht is op de resocialisatie
van de jongeren;



meer aandacht voor JJIC als instantie welke jongeren die een strafbaar feit hebben
begaan, begeleidt;



optimaliseren structuur GOG/JJIC voor efficiëntere behandeling en begeleiding
jeugdigen rond hun terugkeer in de maatschappij;



creëren van een optimale omgeving waarin jeugdigen effectief en doelgericht
worden geresocialiseerd met het oog op hun terugkeer in de maatschappij;



inrichten van de organisatie van de te realiseren gedifferentieerde jeugdinrichting.
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Het bouwen en inrichten van de gesloten inrichting wordt op ministerieel niveau
uitgevoerd. De overige prioriteiten worden op instellingsniveau uitgevoerd.
Beleid JJIC
Vertaling van genoemde beleidsprioriteiten resulteert in de volgende belangrijkste
beleidsuitgangspunten voor de JJIC:




Verhoging veiligheid;
Uitbreiding interne hulpverleningsaanbod;
Verhoging kwaliteit dienstverlening.

Van belang is optimalisering van de omgeving, waaronder constante investering in
zowel de fysieke (woonruimten, omheining, camera’s) als de sociale veiligheid (regels,
procedures, trainingen) ten behoeve van een gezond pedagogisch klimaat.
In verband hiermee zijn vooral de posten van “Onderhoud Gebouwen”, zowel op de
gewone dienst als de kapitaaldienst, personeelskosten, waaronder “Personeel van
derden” en “Opleiding en Training” en “Andere specifieke goederen en diensten” van
enorm belang.
Uitgaande van de investeringen die in 2016 plaatsvinden, zal de capaciteit toenemen
met tien plaatsen voor jongens in de semi-open afdelingen.
De capaciteit van de JJIC gedurende 2014 tot en met 2017 zal zijn:
Geslacht
Jongens
Meisjes
Totaal

Semi-open Afdeling
2014
16
8
24

2015
18
10
28

2016
18
10
28

2017
28
10
38

Gesloten Afdeling
2014
8
0
8

2015
8
0
8

2016
8
0
8

2017
8
0
8

UO Voogdijraad
Het Bureau voor het Welzijn van het Kind (Voogdijraad Curaçao) valt onder de
verantwoordelijkheid van de minister van Justitie en maakt deel uit van de justitiële
keten, zoals de justitiële jeugdbescherming instantie. Voor 2017 zal de Voogdijraad
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zich vooral richten op de volgende beleidsprioriteiten om een veiliger opvoedsituatie te
kunnen garanderen, namelijk:
1. Het invoeren van structurele actie controles in horeca en uitgaansgelegenheden.
In nauwe samenwerking met de KPC zullen deze controles worden uitgevoerd. Het
komt al te vaak voor dat minderjarigen zich op plaatsen begeven waarbij er alcohol
geserveerd wordt en ook gebruik is van illegale verdovende middelen.
2. Verder

vormgeven

en

operationalisering

van

het

Centraal

Meldpunt

Kindermishandeling (CMK). In 2017 dient het CMK volledig operationeel en
ingebed te zijn in de Curaçaose samenleving. In totaal zijn er 140 meldingen
binnengekomen betreffende 251 minderjarigen in 2015.
3. Het invoeren van een "Pedo Watch". Dit heeft als doel het voorkomen dat kinderen
slachtoffer worden van dit soort misdaad. Op basis hiervan kan de Voogdijraad
een potentiële dader volgen/aanwijzen met mogelijke vervolging tot resultaat door
de bevoegde autoriteit.
4. Het bescherming van minderjarigen tegen elke vorm van verwaarlozing door
optimalisatie van het gehele Ondertoezichtstelling (OTS) traject vanaf het moment
van melding, onderzoek, uitspraak door de kinderrechter, aanwijzen gezinsvoogd,
uitvoering OTS, controle op de uitvoering en terugkoppeling.
5. Het permanent intensiveren van de samenwerking met diverse partners, ter
bereiking van een professionele aanpak, alsmede het bewerkstelligen van kortere
lijnen in het hulpverleningstraject.
6. Het verder verhogen van de kwaliteit van het werk en verhoging productie van de
medewerkers waaronder ook het verbeteren van de kwaliteit van de bedrijfsvoering
door deskundigheidsbevordering waaronder het werken door de TOPS methodiek
en het verder uitbreiden van het digitaal registratiesysteem. In dit kader dient te
worden opgemerkt dat alle justitiële diensten met Actpolsysteem zullen werken.
7. Een aanvang maken met een intensieve externe communicatie met als doel het
bevorderen van het vertrouwen van het publiek.
Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao
De Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao (AJJC) is belast met secundaire
preventieve en repressieve (hetzij berispend of bestraffend) maatregelen. Deze
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maatregelen behelzen een Guia, Prevenshon i Supervishon (GPS oftewel Haltafdoening) met als doel om jongeren van 12 tot 18 jaar die het risico lopen met Justitie
en Politie in aanraking te komen te begeleiden opdat zij niet in het criminele circuit
belanden. De aanpak van Guia, Prevenshon i Supervishon is gericht op het voorkomen
van delictgedrag of recidive en het heropvoeden van jongeren. Een middel dat door
GPS gebruikt wordt is de alternatieve straf. Een Veiligheidshuis, zijnde een lokaal
samenwerkingsverband tussen justitiële partners, zorginstellingen en het onderwijs
gericht op een integrale en probleemoplossende aanpak van jongeren die met justitie
of met politie in aanraking zijn gekomen of dreigen te komen en de Jeugdreclassering
inhoudende intensieve begeleiding van minderjarigen tussen 12 en 18 jaar die met
politie en/of justitie in aanraking zijn gekomen. De stichting AJJC is op 3 december
2013 in projectvorm opgezet voor de periode van drie jaar en is tot eind 2016
gefinancierd uit het Criminaliteitsbestrijdingsfonds. In het regeerprogramma 20122016 staat als prioriteit van het ministerie van Justitie opgenomen de oprichting van
een Veiligheidshuis. Daarnaast zijn sinds de invoering van het Wetboek van Strafrecht
in 2011 de Jeugdreclassering en een HALT-afdoening als justitiële taken aangewezen.
Tevens is in het nieuwe Wetboek van Strafrecht (artikel 1:18) gesteld dat een instelling
aangewezen moet worden die belast wordt met de jeugdreclassering.
De minister heeft eind 2013, met instemming van de Raad van Ministers aan zowel de
beleidsprioriteit uit het regeerakkoord als aan de nieuwe wettelijke justitiële taken
inhoud gegeven door het oprichten van de stichting AJJC.
Het Openbaar Ministerie, het ministerie van Justitie en het College voor de
Reclassering hebben positief geadviseerd inzake de aanwijzing van de Stichting
Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao. Uit de cijfers van het Openbaar Ministerie
van de laatste jaren blijkt dat de leeftijdgrens van delinquenten daalt, terwijl de aard
van de delicten in ernst toenemen. Dit is mede het gevolg van het feit dat er tot 2013
geen volwaardig traject bestond bestaande uit begeleiding, toezicht en nazorg van
jeugdigen die in aanraking kwamen met justitie. Met de oprichting van AJJC is deze
leemte opgevuld. Na drie jaar zal het project worden geëvalueerd en wordt bezien in
welke organisatievorm dit project voortgezet wordt. Uit een analyse van het jaarverslag
van 2014 en de kwartaalrapportages van het jaar 2015 blijkt dat AJJC de producten
en diensten waarmede zij volgens de ministeriële beschikking is belast naar
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tevredenheid heeft gerealiseerd en sedert 2014 aan meer dan 300 jongeren begeleiding
heeft aangeboden, reden waarom na de pilot periode vanaf 2017 gekozen wordt voor
een structurele borging van deze justitiële taken via een subsidie relatie met de
Stichting AJJC gebaseerd op de Subsidieverordening 2007.
Voor het jaar 2017 zullen de ingekochte diensten met bijbehorende producten in een
nieuwe ministeriele beschikking, bij de toekenning van de subsidie, worden
opgenomen met duidelijke targets voor wat betreft de te behalen resultaten op het
gebied van Jeugdreclassering, Guia, Prevenshon i Supervishon en het Veiligheidshuis.
Enkele van de producten die Justitie zal inkopen zijn: (verkorte) plan van aanpak
rapporten, begeleiden van jongeren door allerlei interventies, groepstrainingen aan
gedetineerden en hun ouders, Agressie Regulatie Trainingen (ART), alternatieve
straffen zoals leer- en werkstraffen en voorlichting sessies aan scholen over preventie
van jeugdcriminaliteit.
Gezinsvoogdij Instelling (GVI)
Stichting GVI Curaçao is een organisatie die uitvoering geeft aan een wettelijke
kerntaak van de overheid. Deze behelst:
 De uitvoering van de ondertoezichtstelling (OTS);
 De vrijwillige begeleiding van minderjarigen om een maatregel te voorkomen;
 De invulling van de voogdij voor minderjarigen bij wie geen natuurlijke persoon als
voogd gevonden kan worden (bijvoorbeeld in het geval van een tienermoeder).
Elke twee jaar publiceert het ministerie van Justitie een programma van eisen op
grond waarvan de volgende producten worden ingekocht bij de stichting. De stichting
is verplicht om in 2017 de volgende prestaties te leveren:
 Uitoefenen van de voogdij over minstens vijf minderjarigen;
 Uitvoering

ondertoezichtstelling

over

300

minderjarigen.

Hiervoor

zal

de

Deltamethodiek, versterkt met elementen van de Signs of Safety methodiek, worden
toegepast. De Deltamethodiek is speciaal ontwikkeld voor de uitvoering van de
ondertoezichtstelling en de Signs of Safety methodiek wordt erkend als een effectieve
interventie bij huiselijk geweld;
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 Vrijwillige begeleiding aan 50 minderjarigen om een maatregel te voorkomen. Het
betreft kinderen die zich in moeilijke opvoedsituaties bevinden, maar waarvan de
ouders willen meewerken aan verbetering van de situatie. GVI zal de vrijwillige
begeleiding ter verdienste stellen van de justitiële diensten. Te denken valt aan de
broertjes en zusjes van de Top C jongeren of bijvoorbeeld van kinderen die in het
SDKK geboren worden.
 Afleggen van 1200 huisbezoeken ter controle op de huiselijke situatie van het kind,
alsmede ten behoeve van begeleiding van de ouders.
Het ministerie van Justitie is over het algemeen tevreden met de geleverde prestaties
van GVI in 2015. Terwijl er 1200 huisbezoeken worden ingekocht legt de GVI jaarlijks
meer dan honderd extra huisbezoeken af. De begeleiding van de 300 OTS-ers wordt
ook jaarlijks gehaald. In 2015 zijn 314 kinderen begeleid In 2015 heeft de GVI 51
vrijwillige begeleidingen geboden, waarvan twee aan delict plegers in het Top C project.
Naast

de

genoemde

reguliere

taken

van

de

stichting

GVI

is

een

aantal

beleidsprioriteiten door de minister van Justitie geformuleerd. Die beleidsprioriteiten
hebben raakvlakken met de werkzaamheden van de GVI. Deze zijn:
1. Optimaliseren opvoedingsondersteuning aan ouders. In dit kader zal er in 2017
trainingen voor de ouders uit het cliëntenbestand van de GVI worden verzorgd
gericht op het uitbreiden van de opvoedingsvaardigheden, waarbij de erkende Triple
P methodiek zal worden gehanteerd. In 2017 zullen de ouders van de 300
minderjarige OTS-ers worden begeleid via de Delta methodiek.
2. Bevorderen van een goede samenwerking tussen justitie, onderwijs en diverse
sociale partners in het kader van het Veiligheidshuis. In dit kader levert GVI twee
regisseurs voor de Top C aanpak, de praktijkbegeleider vergadert mee in het
Operationeel Beleidsteam en de directeur heeft zitting in de stuurgroep en de
ontwikkelgroep. Tevens doet GVI mee in het casusoverleg voor risicojongeren van
het Veiligheidshuis.
3. Uitbreiden sociale vaardigheden van risicojongeren, cliënten van de GVI. In dit
kader zullen in 2017 trainingen voor risicojongeren uit het cliëntenbestand van GVI
worden verzorgd waarbij de erkende TOPS methodiek zal worden gehanteerd.
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8 De zorg voor hulpverlening aan slachtoffers
Stichting Slachtofferhulp
De Stichting Slachtofferhulp Curaçao richt zich op:
 het bevorderen en verbeteren van hulpverlening aan slachtoffers, daaronder mede
begrepen de nabestaanden van de slachtoffers, van delicten en verkeersongevallen
met ernstig lichamelijk letsel of dodelijke afloop, zodanig dat de hierbij geleden
schade zoveel mogelijk wordt weggenomen;
 het ten behoeve van de slachtoffers dan wel nabestaanden van de slachtoffers
voeren van gerechtelijke procedures alsook in verband daarmee te nemen andere
juridische maatregelen;
 het signaleren, opheffen en voorkomen van knelpunten in de samenleving, waardoor
slachtoffers van delicten en ongevallen onnodig worden achtergesteld.
Bij de Stichting Slachtofferhulp kan de samenleving terecht voor:
 opvang en hulp bij schokkende gebeurtenissen;
 verwijzing naar andere hulpverlenende instantie.
Stichting Slachtofferhulp Curaçao heeft door de jaren heen een groot aantal zaken
behandeld dat in relatie stond met voornoemde feiten. In 2015 zijn in totaal 1002
zaken behandeld, waarbij 1744 slachtoffers betrokken waren. In onderstaande grafiek
is het aantal zaken per jaar weergegeven.
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Uit de grafiek van het aantal slachtoffers dat door Slachtofferhulp wordt geholpen
blijkt dat in 2015 sprake was van een verdrievoudiging van het aantal gevallen ten
opzichte van 2009. Dit legt zware druk op de capaciteit en bedrijfsvoering van de
stichting die voornamelijk met vrijwilligers werkt en aangestuurd wordt door drie vaste
krachten.
Stichting Slachtofferhulp Curaçao zal in 2017 over meer vaste krachten moeten
beschikken en werken aan een ruimer budget om aan haar wettelijke taken te
voldoen. Meer dan de helft van de caseload van de stichting heeft betrekking op zaken
van relationeel geweld. Voor het ministerie van Justitie is een gedegen opvang van
slachtoffers van criminaliteit een prioriteit.
9 Het (mede)financieren van relevante (interne en externe) projecten die
bijdragen in het voorkomen en bestrijden van de criminaliteit en het
resocialiseren van gedetineerden
De toetsingscriteria voor medefinanciering van relevante projecten op het gebied van
justitie blijven ook in 2017 preventie, bestrijding, resocialisatie/rehabilitatie en
opleiding/trainingen. Het ministerie zet in 2017 een verdere en nadrukkelijke stap in
haar streven de criminaliteit integraal en ministerie overstijgend preventief te
bestrijden.

Het

uitgangspunt

hierbij

is

vanzelfsprekend

dat

elk

ministerie

verantwoordelijk is en blijft voor haar bestuurlijk domein. Om dit beleidsdoel te
realiseren, zal het ministerie aansturen op de operationalisering van het Nationale
Jeugdontwikkeling Platform, onder leiding van het ministerie van Algemene Zaken.
Ook zal zij trachten te geraken tot verdeelsleutels bij het financieren van relevante
integrale preventieprojecten, die tot een beter bestrijdingsresultaat kunnen leiden.
Hierbij wordt gedacht aan preventie door gedragsbeïnvloeding van jeugdigen met
behulp van scholing- en vormingstrajecten, waaronder technische vakopleidingen. De
jaarlijks stijgende cijfers van drop-outs en de kleine aansluitingskansen op de
arbeidsmarkt, maken het namelijk ook voor 2017 niet gemakkelijk. De kans om verder
af te glijden en terecht te komen in het criminele circuit zal moeten worden
voorkomen.
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Gedurende 2017 krijgen integrale projecten op het gebied van preventie alle aandacht.
Investeringen in de bedrijfsvoering van en ter optimalisering van het dienstenaanbod
van de justitiële uitvoeringsorganisaties blijven dit jaar een prioriteit. Hieronder valt
mede de verdere reorganisatie van het Crimefonds (CF), zoals deze in het beleidsplan
2016 van het CF is verwoord.
In het Beleidsplan Crimefonds voor 2017, dat begin 2017 aan de Staten ter
goedkeuring zal worden aangeboden, worden de lopende en de – niet limitatieve
opsomming van - geprojecteerde projecten voor 2017, alsmede de op beheerniveau te
realiseren doelen, opgenomen.
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Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning
Visie
In het jaar 2025 is Curaçao een land dat berust op goed bestuur met een hoog leef
kwaliteit, duurzame sociaal economische ontwikkeling en onderwijs dat een ieder
motiveert om het beste uit zichzelf te halen.
Missie
Het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning draagt zorg voor een
duurzame ontwikkeling van verkeer, vervoer en ruimtelijke planning waarbij “heel”,
“veilig”, en “schoon” centraal staan. Het ministerie is een organisatie waarbinnen
vernieuwende instrumenten worden gebruikt om het land leefbaar en bereikbaar te
houden. De missie gaat in het bijzonder in op de volgende kernpunten:


Betrouwbare (inter)nationale verbindingen;



Betrouwbare

bescherming

van

de

samenleving

tegen

gevaarlijke

weersomstandigheden;


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



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

Algemene doelstellingen
Het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning heeft drie algemene
doelstellingen:
1. Een effectief en efficiënt systeem van toezicht op de veiligheid en toegankelijkheid
van verkeer te water, te land, in de lucht en in de ruimte.
2. Een betrouwbaar systeem voor de bewaking van klimaat- en weersituaties ten

behoeve van de veiligheid van samenleving en materieel goed.
3. Een integraal, duurzaam en veerkrachtig systeem van ontwikkelen, ordenen en
beheren van veilige, schone, leefbare ruimtes en structuren.
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14 Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning
Functie
 01 Bestuursorganen

Organisatie-eenheden
 00 Minister van Verkeer,
Vervoer en Ruimtelijke
Planning

Doel organisatie-eenheid
 Politiek bestuurlijke
leiding





00 Kabinet van de
Minister





01 SG Verkeer, Vervoer en
Ruimtelijke Planning

20 Algemeen Beheer VVRP






21 Openbare Werken



02 Ministeriele Staf



04 Beleidsorganisatie
VVRP
01 UO Openbare Werken
(UO OW)
02 Wegen, straten en
pleinen








22 Verkeer en Vervoer

23 Luchtvaart
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Algemene ondersteuning
van de minister
Ambtelijke leiding en
belast met de operationele
bedrijfsvoering
Ondersteuning van het
ministerie op PIOFACH
gebied
Ontwikkelen, monitoren,
evalueren van beleid en
beleidsadvisering



Toezicht op de uitvoering
en kwaliteit van openbare
werken, wegen, straten,
pleinen en elektrische
installatie en het beheer
van de
basisregistratietopografie



Toezicht op de naleving
van (inter)nationale
normen op het gebied van
veiligheid van en in het
verkeer te land en
het personenvervoer
Bijdrage ter uitvoering van
dienstverlening door de
N.V. Autobusbedrijf
Curaçao
Toezicht op de naleving
van de (inter)nationale
normen op het gebied van
veiligheid en beveiliging
van scheepvaart en
maritieme zaken
Voldoen aan verplichting
inzake verzekering van de
luchthaven tegen
terroristische aanvallen
Toezicht op de naleving
van de (inter)nationale
normen op het gebied van



01 UO Verkeer en Vervoer
(UOVV)



02 Autobusdienst



03 UO Maritieme
Autoriteit Curaçao (UO
MAC)



00 Luchthaven (WA
verzekering)





01 UO Curaçaose
Burgerluchtvaart
Autoriteit (CBA)









24 Meteorologische
aangelegenheden



00 UO Meteorologische
Dienst Curaçao (UO MDC)





25 Reiniging



00 Reiniging





26 Riolering en
waterzuivering




00 Riolering
01 Zuiveringsinstallaties





02 Waterafvoeren



00 UO Ruimtelijke
Ordening en Planning (UO
ROP)




01 UO Domeinbeheer
02 Onbebouwde
eigendommen



00 Overige Verkeer,
Vervoer en Ruimtelijke
Planning







27 Ruimtelijke Ordening,
woning en bouwgrond
exploitatie

28 Overige VVRP






veiligheid en beveiliging
van de burgerluchtvaart
Bewaking van de
veiligheid van de
samenleving en materieel
goed tegen extreme
weersituaties en het
leveren van een bijdrage
aan duurzame
ontwikkeling van de
gemeenschap en het
bijdragen aan veilige
luchtvaart en scheepvaart
De zorg voor de sanering
van hoofdwegen,
woonwijken en
binnenstad
De zorg voor adequate
inzameling, van transport,
zuivering van afvalwater
en levering van gezuiverd
afvalwater voor hergebruik
De zorg voor een adequaat
systeem van waterafvoer
(hemelwater en afvalwater)

De zorg voor zorgvuldige
en optimale benutting van
de ruimte binnen het land
Beheer van onroerende
goederen en de
persoonlijke (huurrechten)
en zakelijke rechten aan
deze onroerende goederen
verbonden, toebehorende
aan het land
De zorg voor beleidskaders
en toezicht op de
uitvoering en kwaliteit van
de ruimtelijke planning
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Hiervoor zijn de volgende middelen per functie gereserveerd:
Gewone dienst
01 Bestuursorganen
20 Algemeen Beheer VVRP

2017

2018

1.369.400

21 Openbare Werken
22 Verkeer en Vervoer

2019

2020

1.369.400

1.369.400

1.369.400

3.755.400

3.755.400

3.755.400

3.755.400

13.336.400

13.272.300

13.297.900

13.297.900

13.516.900

13.515.300

13.516.000

13.516.000

23 Luchtvaart

2.611.000

2.611.000

2.611.000

2.611.000

24 Meteorologische
aangelegenheden
25 Reiniging

3.730.200

3.710.200

3.718.200

3.718.200

1.222.700

1.222.700

1.222.700

1.222.700

26 Riolering en Waterzuivering

6.240.000

6.240.000

6.240.000

6.240.000

15.464.400

15.045.900

15.213.300

15.213.300

24.177.600

23.572.800

23.814.700

23.814.700

85.424.000
2017

84.315.000
2018

84.758.600
2019

84.758.600
2020

-

-

-

-

70.000

-

-

-

50.930.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

475.000

-

-

-

70.000

-

-

-

165.000

-

-

-

27 Ruimtelijke Ordening, woning
en bouwgrond exploitatie
28 Overige VVRP
Totaal:
Kapitaaldienst
01 Bestuursorganen
20 Algemeen Beheer VVRP
21 Openbare Werken
22 Verkeer en Vervoer
23 Luchtvaart
24 Meteorologische
aangelegenheden
25 Reiniging

-

-

-

-

26 Riolering en Waterzuivering

4.570.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

27 Ruimtelijke Ordening, woning
en bouwgrond exploitatie
28 Overige VVRP

4.320.000

3.500.000

3.500.000

3.500.000

-

-

-

-

60.600.000

55.000.000

55.000.000.

55.000.000

Totaal

Bovenstaande kosten zijn per functie verdeeld in apparaats- en programmakosten:
01 Bestuursorganen
Bestuurlijke leiding
Gewone dienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal
Kapitaaldienst
Apparaatskosten
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2017

2018

2019

2020

569.400

569.400

569.400

569.400

800.000

800.000

800.000

800.000

1.369.400
2017

1.369.400
2018

1.369.400
2019

1.369.400
2020

-

-

-

-

Programmakosten

-

-

-

-

Totaal

-

-

-

-

Functie 20 Algemeen beheer VVRP
Ambtelijke leiding van het ministerie.
Interne ondersteuning.
De

zorg

voor

het

strategisch

Uitvoeringsorganisaties),

en

tactisch

inclusief

beleid

(in

samenspraak

beleidsinstrumenten

en

met

de

beleidsadviezen

daaromtrent ten aanzien van de beleidsterreinen die onder het ministerie van Verkeer,
Vervoer en Ruimtelijke Planning vallen.
Gewone dienst
Apparaatskosten
Programmakosten

2017

2018

2019

2020

3.690.400

3.690.400

3.690.400

3.690.400

65.000

65.000

65.000

65.000

3.755.400
2017

3.755.400
2018

3.755.400
2019

3.755.400
2020

Apparaatskosten
Programmakosten

70.000
-

-

-

-

Totaal

70.000

-

-

-

Totaal
Kapitaaldienst

20.01 SG Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning
Ambtelijke leiding en belast met de operationele bedrijfsvoering
20.02 Ministeriele Staf
Ondersteuning van het ministerie op PIOFACH gebied.
Welke operationele
doelstellingen dienen bereikt
te worden?

Welke instrumenten dienen
ingezet te worden?

Wat gaat dat kosten
NAf?

Operationele doelstellingen

Instrumenten

Programmakosten:
Apparaatskosten:
Inkomsten:

Invullen prioritaire
personeelsbehoefte

-

Optimaliseren functioneren

-

Advisering over
personeelsplanning
Werving en selectie trajecten
Opleiding en training
Opstarten en ondersteunen
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van organisatie
-

Bevorderen van verantwoord
en behoedzaam
begrotingsbeleid

-

-

Bevorderen van optimale en
effectieve interne en externe
communicatie

-

Optimaal beheer van materiele
vaste activa

-

Verbeteren taakuitvoering voor
afhandeling rechtszaken,
bezwaarschriften, LOB en
klachten
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-

organisatie
ontwikkeling
binnen organisatie eenheden
Advisering over en oplossing
van
rechtspositionele
aangelegenheden
Opstarten gezonde werkplek
traject
Voorbereiden
oprichting
ministerie breed sport en
ontspanningsvereniging
Periodieke
financiële
rapportages
Ondersteuning van financiële
units
binnen
organisatie
eenheden
Advisering over en oplossing
van
financiële
en
begrotingstechnische
aangelegenheden
Coördinatie externe audits door
ARC en SOAB
Strategisch communicatieplan
Dienst
specifieke
communicatieplannen
Interne nieuwsbrief
Training en ondersteuning
Periodiek
overleg
op
alle
niveaus binnen het ministerie
(Vergaderstructuur VVRP)
TV programma
Website VVRP
Facebook page VVRP
Communicatiemiddelen, onder
meer persberichten
Deelname aan conferenties,
beurzen, seminars en open
dagen
Interne
procedures
en
afspraken
Organisatie en herijking positie
Advisering over en oplossing
van knelpunten voor wat
betreft beheer materiele vaste
activa
Centrale coördinatie
Interne
procedures
en
afspraken
Bezwaarschriftencommissie
Invulling taakstelling centrale
klachtenfunctionaris

Integrale aanpak ICT trajecten

-

Centrale coördinatie
Invulling
taakstelling
ICT
accountmanager
Opstarten en ondersteunen van
ICT
projecten
binnen
organisatie eenheden

20.04 Beleidsorganisatie VVRP
Algemene doelstellingen
1.

Een effectief en efficiënt systeem van toezicht op de veiligheid en toegankelijkheid
van verkeer te water, te land, in de lucht en in de ruimte.

2.

Een betrouwbaar systeem voor de bewaking van klimaat- en weersituaties ten
behoeve van de veiligheid van samenleving en materieel goed.

3.

Een integraal, duurzaam en veerkrachtig systeem van ontwikkelen, ordenen en
beheren van veilige, schone, leefbare ruimtes en structuren.

Het ontwikkelen, monitoren, evalueren van beleid en beleidsadvisering over


toegankelijkheid en veiligheid van het verkeer te water, te land, in de lucht en in
de ruimte;



klimaat- en weersituaties;



veilige, schone, leefbare ruimtes en structuren.

Welke operationele
doelstellingen dienen bereikt
te worden?

Welke instrumenten dienen
ingezet te worden?

Wat gaat dat kosten
NAf?

Operationele doelstellingen

Instrumenten

Programmakosten:
Apparaatskosten:

Het ontwerpen van wet- en
regelgeving voor het.
Mobiliteitsbeleid

-

Het inzetten van juristen
Het inzetten van specialisten op
het gebied van mobiliteit

Het ontwerpen van wet- en
regelgeving voor het
luchtvaartbeleid

-

Het inzetten van deskundigen
CBA
Het aantrekken van externe
deskundige
met
juridische
kennis (jurist VV)
Het
opzetten
van
een
ontwikkelingsorganisatie voor
logistiek
(met
relevante

-
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Het actualiseren van
havenbeleid

-

Het nader ontwikkelen van
scheepvaart- en maritiem
beleid

-

Het nader ontwikkelen van
beleid voor verkeersveiligheid

-

Het opstellen van
klimaatbeleid
Het actualiseren van
meteolandsverordening
(meteorologie, klimaat en
geofysica) en ontwerpen
onderliggende wetgeving
Het uitwerken van (bepaalde)
bestemmingen EOP als
onderdeel van ruimtelijk
ordeningsbeleid

-

-

Het voortzetten van de
herziening van
stoomlandsverordening

-

Het verder uitwerken van
(Volks)huisvestingsbeleid

-

Het afronden van het
visiedocument Binnenstad

-

Het afronden van
landsverordening domaniale
gronden en -panden.

-
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ministeries)
Het
inzetten
van
beleidsmedewerker samen met
jurist VV
Het
opstellen
van
een
uitgangspuntennota door een
deskundige MAC
Het inzetten van een jurist VV
Het
inzetten
van
een
verkeersdeskundige
Het
oprichten
van
een
verkeersautoriteit
“Road
Watch”
Het inzetten van deskundigen
MDC
Het formuleren van raamwerk
Het inzetten van deskundigen
MDC
Het inzetten van juridische
ondersteuning VV
Het opstellen van plan van
aanpak
Het
organiseren
van
brainstormsessies met interne
en externe actoren
Het opstellen van concept
document
Het
inzetten
van
externe
deskundigheid (jurist)
Het
inzetten
van
externe
consultant
Het inzetten van jurist IRP
Het inzetten van technische
medewerkers (OW)
Het
opstellen
aangepaste
verordening (1e draft)
Het
uitvoeren
van
een
behoefteonderzoek
Het inhuren van deskundigen
op gebied van onderzoek
Het afronden (actualiseren en
bijwerken) van conceptbeleid
Het uitvoeren van een enquête
Het
opstellen
van
uitvoeringsplan
Het inzetten van een jurist
Het inzetten expertise UO
Domeinbeheer

Het verder uitwerken en
formaliseren van beleid voor
vastgoed ontwikkeling

-

Het ontwikkelen van beleid
voor aanleg, uitbreiding en
onderhoud van infrastructuur
(onder- en bovengronds) en
openbare voorziening

-

-

Het ontwikkelen van beleid
voor zwaar verkeer

-

Het ontwikkelen van beleid
voor transport van gevaarlijke
stoffen.

-

Het afronden van integraal
watermanagementbeleid

-

-

Het zorgdragen voor het tot
stand komen van een
Oceanbeleid

-

Het opzetten van een
Opleidings- en
Trainingsinstituut met VVRP

-

Het opstellen van raamwerk
voor verantwoordelijkheden en
taakstelling
organisatieonderdelen
Het inzetten van internationale
VN-expertise op het gebied van
duurzame
en
weerbare
infrastructuur
door
een
Memorandum of Agreement
met United Nations Office for
Project Systems (UNOPS)
Het opstellen van plan van
aanpak
Het
organiseren
van
brainstormsessies
met
relevante interne en externe
stakeholders (onder leiding van
UNOPS)
Het opstellen van een plan van
aanpak
Het
organiseren
van
brainstormsessies
met
relevante stakeholders
Het formuleren van (1e draft)
beleidsuitgangspunten
Het opstellen van een plan van
aanpak
Het
organiseren
van
brainstormsessies
met
relevante stakeholders;
Het formuleren van (1edraft)
beleidsuitgangspunten
Het inzetten van medewerkers
interministerieel
en
derden
(VVRP, GMN, Aqualectra, en
dergelijke
Het
inzetten
van
externe
(internationale) deskundigen

Het inzetten van medewerkers
interministerieel
en
derden
(VVRP, GMN, OWCS, WAITT
Institute)
Het
inzetten
van
externe
deskundigen
Het ontwerpen en uitvoeren
van trainingsprogramma’s op
het gebied Verkeer, Vervoer,
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UO’s en Rechtspersonen
Ondersteuning SOAB voor de
begrotingscyclus en het
financieel beheer ministerie
VVRP (2016-2017)

-

Monitoren van beleid,
programma’s en projecten via
het projectmonitoringssysteem

-

Infrastructuur,
Klimaat,
Ruimtelijke Planning, Beleid,
Leiderschap
Het inzetten van deskundigen
van het SOAB voor begeleiding
van het ministerie, in het
bijzonder de Beleidsorganisatie
bij het eigen maken van de
begrotingscyclus
Het inzetten van deskundigen
voor begeleiding en training bij
het
gebruik
van
het
monitoringssysteem

Functie 21 Openbare Werken
De zorg voor de naleving en implementatie van de juridische en beleidskaders en het
toezicht op uitvoering en kwaliteit van de openbare werken, wegen, straten, pleinen,
elektrische installaties en de basisregistratie topografie.
Gewone dienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal
Kapitaaldienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal

2017

2018

2019

2020

11.795.100

11.731.000

11.756.600

11.756.600

1.541.300

1.541.300

1.541.300

1.541.300

13.336.400

13.272.300

13.297.900

13.297.900

2017

2018

2019

2020

930.000

-

-

-

50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.930.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

21.01 UO Openbare Werken (UO OW)
Algemene doelstelling
Een integraal, duurzaam en veerkrachtig systeem van ontwikkelen, ordenen en
beheren van veilige, schone, leefbare ruimtes en structuren.
Welke
operationele
doelstellingen
dienen
bereikt te worden?
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Welke instrumenten
ingezet te worden?

dienen

Wat gaat
NAf?

dat

kosten

Operationele doelstellingen

Instrumenten

Het veranderen van UOOW in
een organisatie, die in staat is
om haar taken effectief en
efficiënt uit te voeren

-

-

-

Het waarborgen van veiligheid
en kwaliteit van installaties
binnen energieketen

-

Het waarborgen van
verkeersveiligheid en van het
verantwoord gebruik van
openbare ruimte

-

-

-

Het beheren van de
topografische kaart

-

Programmakosten:
Apparaatskosten:
Inkomsten:

Het
inzetten
van
deskundigheid
voor
begeleiding
van
het
verandertraject
Het invullen van vacatures
Het opleiden en upgraden
van het personeel
Het
inzetten
van
communicatiedeskundigen
voor
verbetering
imago
UOOW
Het uitvoeren van (interne)
audits voor de voortgang van
veranderdoelstellingen
Het
inzetten
van
keurmeesters om aangelegde
elektrische installaties en
stoomketels te keuren
Het
afgeven
van
installateursvergunningen
Het
verlenen
van
vergunningen
voor
graafwerkzaamheden, zwaar
materiaal,
Het deelnemen aan het
platform verkeersveiligheid
Het inzetten van maatregelen
zoals: drempels, punaise,
rotondes, speed cushions en
verkeerslichten
Het
aangaan
van
samenwerkingsverbanden
met internationale entiteiten
zoals: CROW, IRF
Wijkverbetering
Het
actualiseren
van
topografische data

21.02 Wegen, straten en pleinen
Algemene doelstelling
Een integraal, duurzaam en veerkrachtig systeem van ontwikkelen, ordenen en
beheren van veilige, schone, leefbare ruimtes en structuren.
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Welke
operationele
doelstellingen
dienen
bereikt te worden?

Welke instrumenten
ingezet te worden?

Operationele doelstellingen

Instrumenten

Het zorgdragen voor aanleg,
beheer en onderhoud van
openbare straatverlichting

-

-

Het uitvoeren van beleid voor.
de aanleg, beheer en
onderhoud van technische
infrastructuur, openbare
voorzieningen en groen

-

-

-

-

-

-

-
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dienen

Het
opstellen
van
een
jaarplan voor. aanleg, beheer
en onderhoud van openbare
straatverlichting
Het
inzetten
van
deskundigheid om de aanleg,
beheer en onderhoud van
straatverlichting uit te voeren
Het
bijdragen
aan
beleidstrajecten en aan het
actualiseren van relevante
wet- en regelgeving
Het
opstellen
van
jaarplannen
voor
de
uitvoering
projecten
voor
aanleg, beheer en onderhoud
van wegen, straten, bruggen,
viaducten
pleinen,
straatmeubilair en groen
Het
voorbereiden
van
bestekken en tekeningen voor
de uitvoering van projecten
Het
uitvoeren
van
aanbestedingen
om
aannemers te contracteren
voor
de
uitvoering
van
projecten
Het (eventueel inhuren van
deskundigheid om) toezicht
en controle te houden op
uitvoering van projecten
Het
verantwoorden
van
middelen
besteed
aan
projecten
Het
inzetten
van
deskundigheid
om
voorlichtingscampagnes
te
verzorgen

Wat gaat
NAf?

dat

kosten

Programmakosten:
Apparaatskosten:
Inkomsten:

Functie 22 Verkeer en Vervoer
De zorg voor de implementatie van wet- en regelgeving en het toezicht daarop op het
niveau van veiligheid van het verkeer te land en te water, het (personen)vervoer en
maritieme zaken.
Gewone dienst

2017

Apparaatskosten
Programmakosten

2018

2019

2020

4.108.100

4.106.500

4.107.200

4.107.200

9.408.800

9.408.800

9.408.800

9.408.800

13.516.900
2017

13.515.300
2018

13.516.000
2019

13.516.000
2020

Apparaatskosten
Programmakosten

475.000

-

-

-

-

-

-

-

Totaal

475.000

-

-

-

Totaal
Kapitaaldienst

22.01 UO Verkeer en Vervoer (UOVV)
Algemene doelstelling
Een effectief en efficiënt systeem van toezicht op de veiligheid en toegankelijkheid van
verkeer te water, te land, in de lucht en in de ruimte.
Toezicht op de naleving van (inter)nationale normen op het gebied van veiligheid van
en in het verkeer te land en op het gebied van personenvervoer.

Welke
operationele
doelstellingen
dienen
bereikt te worden?
Operationele
doelstellingen

Welke instrumenten
ingezet te worden?

Een efficiënte en effectieve
organisatie die voldoet aan
de wensen en eisen van
burger en personeel

-

dienen

Instrumenten

-

Wat gaat dat kosten NAf?
Programmakosten:
Apparaatskosten:
Inkomsten:

Het
inzetten
van
deskundigheid
voor
het
beschrijven van processen en
het
opstellen
van
werkinstructies
Het invullen van belangrijke
relevante vacatures
Het opleiden en upgraden
van het personeel
Het
vernieuwen
van
keuringsapparatuur
en
lokaliteit
gekoppeld
aan
onderhoudsschema
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Het bevorderen van
veiligheid in het verkeer te
land

-

-

-

Het coördineren van de
werkzaamheden van het
projectteam van het
Coördinatieplatform
Verkeersveiligheid
’’platform’’

-

-

-

Het bevorderen van veilig,
betrouwbaar, betaalbaar en
bereikbaar openbaar
vervoer, in het kader van
uitvoering van
mobiliteitsbeleid

-

-

-

-
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testapparatuur
Het samenwerken met de
stakeholders,
onderwijs,
communicatie
en
voorlichting bij de uitvoering
van
het
verkeersveiligheidsmodel
Het
inzetten
van
deskundigen
voor
het
opzetten van en uitvoeren
van
voorlichtingsprogramma’s
Het
implementeren
van
masterplan
Motorrijtuigenbelasting
en
keuringssysteem
Het (technisch) keuren van
motorrijtuigen
Het
beheren
van
het
Registratie
Systeem
van
motorrijtuigen
Het
beleggen
van
vergaderingen
Het
voorbereiden
en
uitvoeren van besluiten van
het platform
Het inzetten van externe
deskundigen voor op te
leveren resultaten van het
platform
Het uitvoeren en monitoren
van
de
jaarlijkse
programma’s
voor
het
strategisch
plan
Verkeersveiligheid Curaçao
2016-2030
Het volgen van internationale
ontwikkelingen op grond van
Verkeersveiligheid
Het
bijdragen
aan
beleidstrajecten en aan het
reviseren van bestaande weten regelgeving
Het
verlenen
van
vergunningen
aan
kleine
bussen, taxi’s en toerwagens
Het uitvoeren van controles
voor de naleving van de
Eilandsverordening
en
Besluit personenvervoer
Het
verlenen
van
ontheffingen
voor

schooltransport, toerwagens,
taxi’s

22.02 Autobusdienst
Bijdrage ter uitvoering van de dienstverlening door de N.V. Autobusbedrijf Curaçao.
Welke
operationele
doelstellingen
dienen
bereikt te worden?
Operationele
doelstellingen

Welke instrumenten dienen
ingezet te worden?

Wat gaat dat kosten NAf?

Instrumenten

Programmakosten:
9.400.000

Het waarborgen van een
optimaal aanbod van grote
autobussen ten behoeve van
openbaar personenvervoer

-

-

-

9.400.000

Het toekennen van subsidie
aan N.V. Autobusbedrijf
Curaçao
Het inzetten van grote
autobussen
voor
het
vervoer van passagiers
Het verantwoorden van de
subsidie

22.03 UO Maritieme Autoriteit Curaçao (UO MAC)
Algemene doelstelling
Een effectief en efficiënt systeem van toezicht op de veiligheid en toegankelijkheid van
verkeer te water, te land, in de lucht en in de ruimte.
Toezicht op de naleving van de (inter)nationale normen op het gebied van veiligheid en
beveiliging van scheepvaart en maritieme zaken (ter voorkoming van onevenredige
schade aan de natuur en het milieu in de territoriale zee en de binnenwateren).
Welke
operationele
doelstellingen
dienen
bereikt te worden?
Operationele
doelstellingen

Welke
instrumenten
ingezet te worden?

Het opzetten en behouden
van een effectieve organisatie
die in staat is aan de
internationale verplichtingen
en nationale beleid invulling
en uitvoering te geven

-

dienen

Instrumenten

-

-

Wat gaat dat kosten
NAf?
Programmakosten:
Apparaatskosten:
Inkomsten:

Het
uitvoeren
van
het
instroomplan 2016-2018
Het continu upgraden van
personeel
(actualiseren
cursussen)
Het opleiden en trainen van het
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Veilige en betrouwbare
schepen en
scheepvaartverkeer

-

-

-

-

Het beheer en toezicht op de
territoriale wateren

-

-

-

-

Rampenbestrijding
rampenonderzoek
schepen en op zee

op

en
de

-

-
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nieuw personeel (gecertificeerde
cursussen)
Het continu bijwonen van
workshops, congressen
Het
uitvoeren
van
vlaggenstaatcontrole
het
beheren
van
zeebrievenregister en bare boat
register
Het afgeven van zeebrieven,
registratie
documenten,
en
nationaliteitsverklaringen
Het
afgeven
van
scheepscertificaten
Het inzetten van inspecteurs
voor
de
uitvoering
van
vlagcontroles
Het inzetten van inspecteurs
voor
de
uitvoering
van
havenstaatcontroles
Toezicht op de scheepvaart en
handhaving
Het
uitvoeren
van
kuststaattoezicht
op
de
scheepvaart
Toezicht
van
de
landsverordening
maritiem
beheer
(de
maritieme
activiteiten op zee)
In
het
verlenen
van
de
vergunning
inzetten
van
juridische deskundigheid
In de toetsing en handhaving
wordt
samengewerkt
met
diverse instanties (Kustwacht,
de havenmeester, ROP, GMN,
NAAM
juridische
deskundigheid)
Het
coördineren
van
olierampenplan op volle zee
Het regelen van veilig verkeer
op de territoriale wateren
Het
opstellen
van
een
voordracht voor het instellen
van
een
commissie
van
onderzoek
Het beheren van de begroting
van de commissie
Het
reactiveren
van
het
Tuchtcollege
voor
de

Het voldoen aan alle normen
en eisen van de IMO audit in
2021

-

-

-

-

Het
onderhouden
en
verstevigen
van
sterke
samenwerkingsverbanden
met
de
belangrijkste
partners in de regio, binnen
het koninkrijken mondiaal

-

-

scheepvaart
Het
opzetten
van
de
voorbereidende audit voor de
IMO-audit met het Koninkrijk,
de
IMO
en
de
Beleidsorganisatie VVRP
Het
rapporteren
over
de
uitvoering aan het Koninkrijk
en de IMO
Het
inhuren/inzetten
van
beleidsmatige/juridische
deskundigheid om beleidsplan
en IMO-audits op te stellen
Het
herinvoeren
van
het
kwaliteitsmanagementsysteem
(Protos)
Het participeren aan CMOU,
IMO/MOP-overleg en bilateraal
overleg
Het betalen van de jaarlijkse
contributies en
lidmaatschappen

Risico’s:
De regering wil een scheepvaartautoriteit die haar taken uitvoert conform de eisen op
grond van internationale verdragen, alsook de bilaterale verdragen met andere landen.
Zolang de organisatie niet aan de internationale eisen voldoet, dient rekening te
worden gehouden met de volgende risico’s:


Verhoogd risico van ernstige scheepvaartincidenten en ongevallen van de
schepen die geregistreerd zijn op Curaçao;



Het uitblijven van de verwachte groei van de lokale economie (scheepvaart
sector) doordat het register van Curaçao vanwege haar status op de grijze lijst
is geplaatst en wellicht het wegzakken naar de zwarte lijst van de Paris MoU.

Functie 23 Luchtvaart
De zorg voor de implementatie van wet- en regelgeving op het gebied van
burgerluchtvaart en het houden van toezicht op de naleving daarvan.
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Gewone dienst
Apparaatskosten
Programmakosten

2017

Totaal

2018

2019

2020

2.536.000

2.536.000

2.536.000

2.536.000

75.000

75.000

75.000

75.000

2.611.000
2017

2.611.000
2018

2.611.000
2019

2.611.000
2020

Apparaatskosten
Programmakosten

70.000

-

-

-

-

-

-

-

Totaal

70.000

-

-

-

Kapitaaldienst

23.0 Luchthaven (WA verzekering)
Voldoen aan verplichting inzake verzekering van de luchthaven tegen terroristische
aanvallen.

23.01 UO Curaçaose Burgerluchtvaart Autoriteit (CBA)
Algemene doelstelling
Een effectief en efficiënt systeem van toezicht op de veiligheid en toegankelijkheid van
verkeer te water, te land, in de lucht en in de ruimte.
Toezicht op de naleving van de (inter)nationale normen op het gebied van veiligheid en
beveiliging van de burgerluchtvaart.
Welke
operationele
doelstellingen
dienen
bereikt te worden?
Operationele
doelstellingen

Welke instrumenten dienen ingezet
te worden?

Wat gaat dat kosten
NAf?

Instrumenten

Programmakosten:
Apparaatskosten:
Inkomsten:

Compliance: Het voldoen
aan de ”standards en
recommendations” van
ICAO

-

-
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Het in uitvoering brengen van de
nieuwe Luchtvaartverordening en de
bijbehorende Lbham’s
Het uitvoeren van aangepaste
(veiligheids)wet- en regelgeving
Het vaststellen van en uitvoeren van
administratieve
praktijken
en
procedures in lijn met wettelijke
aanpassingen
Het implementeren van ICT-tools ter
ondersteuning
van
de
safety,
security en support werkzaamheden
Het corrigeren van de “deficiënties”
uit de auditrapporten van de ICAO
en de FAA
Het uitvoeren van een veiligheid

-

Capaciteitsopbouw (capacity
building) om de efficiëntie
en effectiviteit van de
burgerluchtvaart en de
administratie van
burgerluchtvaart te
waarborgen

-

-

Het verzelfstandigen van de
CBA

-

Toezicht op naleving en
handhaving van wet- en
regelgeving voor veiligheid
en beveiliging

-

-

Het bevorderen van veilig en
efficiënt gebruik van
luchtruim
Het bevorderen van groei en
ontwikkeling van de
luchtvaart sector/industrie
(Promoting Industry Growth
and Development) op het
gebied van trainingen voor
luchtvaart en ruimtevaart

-

regime voor cargo in de Vrij Zone
Het implementeren van wetgeving
voor luchtvervoer zaken, waaronder
economische regulering van de
luchthaven, de passagiersrechten,
de werking van dronesEd
Het werven, selecteren en inhuren
van gekwalificeerd personeel voor
technische
en
ondersteunende
taken in alle functionele gebieden
van de burgerluchtvaart
Het continu opleiden en trainen van
personeel om duurzame effectiviteit
te garanderen
Het implementeren van het door de
RvM goedgekeurde business plan
Het creëren van leiderschap binnen
de organisatie
Het
uitvoeren
van
de
corresponderende wetgeving
Het
uitvoeren
van
het
implementatieplan
Het afronden van de oprichting van
zakelijk
register
voor
privé
vliegtuigen
Het inzetten van inspecteurs om
inspecties, audits en onderzoek uit
te voeren omtrent veiligheid en
beveiliging op
luchtvaartmaatschappijen,
luchtvaart-meteorologische
dienstverlener, luchtverkeersleiding,
de luchthavenmeester en andere
gebruikers van de luchthaven
Het garanderen van veiligheid
ATM(Air Traffic Management).
Het certificeren van DC-ANSP
Het verhogen van het aantal
bilaterale partners met Open Skies
Air Services Agreements;
Het bevorderen en verhogen van het
bedrijfsregister
Het faciliteren van lucht commerce
via gebruiksvriendelijke website
en kwalitatief dienstverlening aan
klanten
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Functie 24 Meteorologische aangelegenheden
Algemene doelstelling
Een betrouwbaar systeem voor de bewaking van klimaat- en weersituatie en behoeve
van de veiligheid van samenleving en materieel goed.
De zorg voor bewaking van de veiligheid van de samenleving en materieel goed tegen
extreme weersituaties en bijdrage leveren aan duurzame ontwikkeling van de
gemeenschap in verband met klimatologische en andere geofysische omstandigheden.
Gewone dienst

2017

2018

2019

3.720.200

3.700.200

3.708.200

3.708.200

10.000

10.000

10.000

10.000

3.730.200
2017

3.710.200
2018

3.718.200
2019

3.718.200
2020

Apparaatskosten
Programmakosten

165.000

-

-

-

-

-

-

-

Totaal

165.000

-

-

-

Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal
Kapitaaldienst

Welke
operationele
doelstellingen
dienen
bereikt te worden?
Operationele
doelstellingen

Welke
instrumenten
ingezet te worden?

Het verhogen van de
capaciteit van MDC om haar
taken conform de
kwaliteitseisen van het
WMO/ICAO uit te voeren

-

Instrumenten

-
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dienen

Het aantrekken en behouden
van voldoende gekwalificeerd
personeel
Het bijscholen van personeel
conform de richtlijnen van de
WMO
Het
inzetten
van
deskundigheid
voor
het
herzien
van
de
functiebeschrijvingen
en
waarderingen van MDC
Het opstellen en uitvoeren van
een personeels-beheersplan
Het
certificeren
van
een
Quality Management System
conform de ISO 9001:2015

2020

Wat gaat dat kosten
NAf?
Programmakosten:
Apparaatskosten:
Inkomsten:

richtlijnen

Het bijdragen aan de
ontwikkeling van en het
implementeren van nationale
en internationale beleid op
het gebied van meteorologie,
klimatologie en geofysische
terreinen, om te voldoen aan
internationale verdragen.

-

Het permanent (24/7)
bewaken van
meteorologische en
geofysische aangelegenheden
en communicatie van
waarschuwingsberichten
aan luchtvaart, scheepvaart
en algemeen publiek

-

Het ontwikkelen van
Adaptatiestrategie als gevolg
van klimaatverandering

-

-

-

-

-

-

-

Het
afvaardigen
van
deskundigen van MDC voor
deelname aan beleids- en
wetgevingstrajecten
Het deelnemen aan regionale
en internationale werkgroepen
onder het WMO
Het vertegenwoordigen van
Pais Curaçao in WMO, IOC en
ICAO
Het beheren van een radar en
overig monitoringsapparatuur
Het evalueren en uitbreiden
van
de
waarschuwingscapaciteit
Het
uitvaardigen
van
weersverwachtingen
voor
luchtvaart, scheepvaart en
algemeen publiek berichten
Het deelnemen aan regionale
en internationale werkgroepen
onder het WMO
Het
opzetten
van
klimaatdiensten
voor
de
landbouw, waterbeheer en
ruimtelijke ontwikkelingen
Het
uitwerken
van
het
doelgroepgerichte
gedachtengoed in de huidige
weerberichten
en
waarschuwingssystemen
Het
bevorderen
van
het
gebruik
van
duurzame
energiebronnen

Risico’s:
Ter handhaving van haar internationale verplichtingen, welke voortvloeien uit
verdragen van de Internationale Burgerluchtvaart Organisatie (ICAO), de Wereld
Meteorologische Organisatie (WMO), evenals het bilaterale verdrag tussen het
Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten, dient de MDC over een minimale
personeelsbezetting te beschikken.
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Als hieraan niet wordt voldaan, zal dit verstrekkende gevolgen hebben in het bijzonder:


De MDC zal haar taken niet 24/7 kunnen uitvoeren als gevolg van de
onderbezetting (van gekwalificeerd personeel), waardoor de meteorologische
dienstverlening naar de burger- en militaire luchtvaart toe in het geding zal komen
(ICAO verdrag).



Het garanderen van de veiligheid omtrent de vliegbewegingen op de luchthaven van
Curaçao, die in het gecontroleerde luchtruim (Curaçao FIR) en ten behoeve van de
scheepvaart.



De MDC zal niet in staat zijn aan de verplichtingen jegens de Koninkrijkspartners
te voldoen, zoals vastgesteld in de onderlinge regelingen, waardoor de MDC
inkomstenderving zal lijden. Hierbij zal ook de weerbewaking voor luchthavens van
Aruba, Bonaire, Sint Eustatius en Saba in het geding komen.



Ook het aanzien binnen het Koninkrijk en de internationale reputatie van de MDC,
zowel binnen de regio, alsook verder strekkend, dreigt in het geding te komen,
waardoor de lange-termijn visie van de zelfstandige bedrijfsvoering in gevaar komt.

25 Reiniging
Algemene doelstelling
Een integraal, duurzaam en veerkrachtig systeem van ontwikkelen, ordenen en
beheren van veilige, schone, leefbare ruimtes en structuren.
De zorg voor de sanering van hoofdwegen, woonwijken en binnenstad
Gewone dienst

2018

2019

1.222.700
-

1.222.700
-

1.222.700
-

1.222.700
-

1.222.700
2017

1.222.700
2018

1.222.700
2019

1.222.700
2020

Apparaatskosten
Programmakosten

-

-

-

-

Totaal

-

-

-

-

Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal
Kapitaaldienst

Algemene Beschouwing-177

2017

2020

25.00 Reiniging
Welke
operationele
doelstellingen
dienen
bereikt te worden?

Welke instrumenten dienen
ingezet te worden?

Wat gaat dat kosten NAf?

Operationele
doelstellingen

Instrumenten

Programmakosten:
Apparaatskosten:
Inkomsten:

Het uitvoeren van beleid
betreffende integraal
watermanagement

-

-

-

Het
uitvoeren
van
aanbestedingen
om
aannemers te contracteren
voor de uitvoering van
projecten
Het
inhuren
van
deskundigheid om toezicht
te houden op uitvoering
van projecten
Het verantwoorden van
middelen
besteed
aan
projecten

26.00 Riolering
Algemene doelstelling
Een integraal, duurzaam en veerkrachtig systeem van ontwikkelen, ordenen en
beheren van veilige, schone, leefbare ruimtes en structuren.
De zorg voor een adequate inzameling, transport, zuivering en levering van gezuiverd
afvalwater voor hergebruik.
Gewone dienst
Apparaatskosten

2017

Kapitaaldienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal

2019

2020

6.240.000

6.240.000

6.240.000

6.240.000

-

-

-

-

6.240.000

6.240.000

6.240.000

6.240.000

Programmakosten
Totaal

2018

2017

2018

2019

2020

-

-

-

-

4.570.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

4.570.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000
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26.00 Riolering
Algemene doelstelling
Een integraal, duurzaam en veerkrachtig systeem van ontwikkelen, ordenen en
beheren van veilige, schone, leefbare ruimtes en structuren.
Welke
operationele
doelstellingen
dienen
bereikt te worden?

Welke instrumenten dienen
ingezet te worden?

Wat gaat dat kosten NAf?

Operationele
doelstellingen

Instrumenten

Programmakosten:
Apparaatskosten:
Inkomsten:

Het aanleggen, beheren en
beheren van
rioleringsstelsel,
vooruitvoering van beleid
omtrent integraal
watermanagement

-

-

-

Het opstellen van jaarplan
voor uitvoering projecten
voor aanleg, beheer en
onderhoud
van
rioleringsstelsels
Het
uitvoeren
van
aanbestedingen
om
aannemers te contracteren
voor de uitvoering van
projecten
Toezichthouden
op
uitvoering van projecten
Het laten aansluiten van
particulieren op openbare
rioleringsstelsels

26.01 Zuiveringsinstallaties
Algemene doelstelling
Een integraal, duurzaam en veerkrachtig systeem van ontwikkelen, ordenen en
beheren van veilige, schone, leefbare ruimtes en structuren.
De zorg voor een adequate inzameling, transport, zuivering en levering van gezuiverd
afvalwater voor hergebruik.
Welke
operationele
doelstellingen
dienen
bereikt te worden?

Welke instrumenten dienen
ingezet te worden?

Wat gaat dat kosten NAf?

Operationele
doelstellingen

Instrumenten

Programmakosten:
Apparaatskosten:
Inkomsten:
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Het aanleggen, beheren en
onderhouden van
zuiveringsinstallaties en
gemalen, voor uitvoering
van beleid omtrent integraal
watermanagement

-

-

-

-

-

Het opstellen van jaarplan
voor uitvoering projecten
voor aanleg, beheer en
onderhoud
van
waterzuiveringsinstallaties
en gemalen
Het
uitvoeren
van
aanbestedingen
om
aannemers te contracteren
voor de uitvoering van
projecten
Het
contracteren
van
aannemers om projecten
uit te voeren
Toezichthouden
op
uitvoering van projecten
Het verantwoorden van
middelen
besteed
aan
projecten
Het leveren van gezuiverd
(afval en hemel) water aan
klanten

26.02 Waterafvoeren
Algemene doelstelling
Een integraal, duurzaam en veerkrachtig systeem van ontwikkelen, ordenen en
beheren van veilige, schone, leefbare ruimtes en structuren.
De zorg voor een adequaat systeem van waterafvoer.
Welke
operationele
doelstellingen
dienen
bereikt te worden?

Welke instrumenten dienen
ingezet te worden?

Wat gaat dat kosten NAf?

Operationele
doelstellingen

Instrumenten

Programmakosten:
Apparaatskosten:
Inkomsten:

Het aanleggen en beheren
van
waterafvoeren
vooruitvoering van beleid
omtrent
integraal
watermanagement

-

-

-

Het
uitvoeren
van
aanbestedingen
om
aannemers te contracteren
voor de uitvoering van
projecten
Het
contracteren
van
aannemers om projecten
uit te voeren
Toezichthouden
op
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uitvoering van projecten
Het verantwoorden van
middelen
besteed
aan
projecten

-

Functie 27 Ruimtelijke Ordening, Woning en Bouwgrond exploitatie
De zorg voor zorgvuldige en optimale benutting van de ruimte binnen het land.
De zorg voor domeingronden, onroerende goederen van het land- en grondbeleid.
Gewone dienst

2017

Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal
Kapitaaldienst

2018

2019

2020

15.133.800

14.715.300

14.882.700

14.882.700

330.600

330.600

330.600

330.600

15.464.400
2017

15.045.900
2018

15.213.300
2019

15.213.300
2020

320.000

-

-

-

4.000.000

3.500.000

3.500.000

3.500.000

4.320.000

3.500.000

3.500.000

3.500.000

Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal

27.00 Ruimtelijke Ordening en Planning (UO ROP)
Algemene doelstelling
Een integraal, duurzaam en veerkrachtig systeem van ontwikkelen, ordenen en
beheren van veilige, schone, leefbare ruimtes en structuren.
De zorg voor zorgvuldige en optimale benutting van de ruimte binnen het land.
Welke operationele
doelstellingen dienen
bereikt te worden?

Welke instrumenten dienen
ingezet te worden?

Wat gaat dat kosten
NAf?

Operationele doelstellingen

Instrumenten

Programmakosten:
Apparaatskosten:
Inkomsten:

Efficiënte en effectieve
organisatie die voldoet aan de
wensen en eisen van burger en
personeel

-

-
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Het
doorlopen
van
optimaliseringstraject van
de
organisatie,
capaciteitsopbouw
en
upgrading van mensen,
middelen,
beleid
en
processen
Het
optimaliseren
van
werkprocessen:
Verdere

Ruimtelijkeordening

-

Stedelijke vernieuwing: het
opstellen van programma’s en
projecten voor de
stadsvernieuwing, woning- en
wijkverbetering

-

-

Het waarborgen van veiligheid
vanen toezicht op bouwwerken
en structuren in het water

-

-

-

-

Volkshuisvesting met de
nadruk op voldoende adequate
en betaalbare huisvesting voor
de sociaaleconomisch
zwakkeren en speciale
doelgroepen

-

Monumentenzorg en erfgoed
met als doel dat het waardevol

-

-

implementatie van GIS als
integraal onderdeel van de
werkprocessen.
Het
optimaliseren
en
upgraden
van
ICTinfrastructuur
Het ontwerpen, begeleiden
en
adviseren
over
ruimtelijke
planvorming
(infrastructuur-, master-,
inrichtings-,
inbreidingsen verkavelingsplannen)
Het adviseren op verzoeken
over ruimtelijke ordening
Het
opstellen
van
programma’s, projecten en
plannen voor:
stadsvernieuwing, woningen wijkverbetering
Stedelijke
ontwikkelingsplannen
Mobiliteitsplan Binnenstad
Aanpak
bouwvallige
panden
Onverdeelde boedels
Het
verlenen
van
vergunningen
voorbouwwerken
en
structuren in het water
Het
inzetten
van
controleurs
voor
het
houden van toezicht op de
naleving van de BWT
Het uitvoeren van een
effectiever systeem van
toezicht en handhaving
Het
inzetten
van
deskundigheid t.b.v. het
upgraden
van
het
registratiesysteem
bouwvergunningen
Het
identificeren
van(nieuwe)
woningbouwlocaties,
ook
inbreiding
Het
opstellen
van
inrichtingsplannen
voor
Sociale woningbouw
Het bijdragen aan het
traject van de afronding

Algemene Beschouwing-182

gebouwd erfgoed wordt
behouden, beschermd en
beheerd.

-

-

-

-

Adressenbeheer door
optimalisering
adressensituatie en – bestand
Curaçao

-

-

van de actualisering en
vernieuwing van beleid
inzake monumenten en
erfgoed, wetgeving en
uitvoeringsinstrumenten
Het
opstellen
van
Monumentenplan
en
noodherstelplan
Het verlenen van
vergunningen en
ontheffingen
Het
beheren
van
het
monumentenregister
Het voortzetten van
Nominatie dossier westelijk
plantagesysteem
Het houden van toezicht op
de naleving van MEVC
Het
opstellen
van
financieringsprogramma
(MBM),
aanwijzingen,
selectiecriteria
en
aanschrijvingen
Het doorlopen van het
traject
tot
verkrijging
Unesco Nominatie
Het toekennen van subsidie
aan
de
stichting
Monumentenfonds
Het verantwoorden van de
subsidie
Het afronden van het
project met betrekking tot
opschoning adressen
Het
beheren
van
basisregistratie Adressen

27.01 UO Domeinbeheer
Algemene doelstelling
Een integraal, duurzaam en veerkrachtig systeem van ontwikkelen, ordenen en
beheren van veilige, schone, leefbare ruimtes en structuren.
Beheer van onroerende goederen en de persoonlijke (huurrechten) en zakelijke rechten
aan deze onroerende goederen verbonden, toebehorende aan het land.
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Welke operationele
doelstellingen dienen
bereikt te worden?

Welke instrumenten dienen ingezet
te worden?

Wat gaat dat kosten

Operationele
doelstellingen

Instrumenten

Programmakosten:
Apparaatskosten:
Inkomsten:

Het voorzien in de behoefte
aan betaalbare bouwgrond
voor
woon-,
agrarische,
industriële, commerciële en
toeristische doeleinden

-

Het optimaal beheren van
overheidsgronden, -panden
en binnenwateren

-

-

-

NAf?

Het
opstellen
van
MOU’s,
optiebesluiten
en
PPPovereenkomsten
Het stedenbouwkundig invullen
van
verkavelingsplannen,
in
multidisciplinair teamverband
Het voortzetten van projecten ten
aanzien van inbreiding
Efficiëntie-slag van de wachtlijst
woningbouw en versnelde uitgifte
voor woningbouw
Het ontwikkelen van kuststroken
waar toegang tot strand en zee
mogelijk is voor de bevolking
Het
versnellen
van
uitgifteprocedures
Het opmaken van uitgifte- en
verkoopbesluiten inzake vastgoed
Het
voortzetten
van
werkzaamheden
wegwerken
achterstand in aanvragen
Het
inzetten
van
externe
krachten, ten behoeve van de
classificatie en prioritering van de
voorraad vastgoedverzoeken en
opschoning van de wachtlijst
woningbouwverzoeken
Het geven van uitvoering aan SLA
met Kadaster
Het beëindigen van erfpacht- en
huurovereenkomsten
van
ongebruikte terreinen
Het handhavend optreden bij niet
voldoen aan uitgiftevoorwaarden:
het opstellen van rapporten en
processen-verbaal
inzake
contractbreuk
Het opstellen van opzeggings- en
beëindigingsbesluiten
Het
opnemen
van
de
overheidsgebouwen in het GIS
met
de
daarbij
behorende
informatie. Dit voor een beter
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Het opstellen van nieuw
programma
voor
intensivering
vastgoedontwikkeling

-

Het
innen
(achterstallige)
huurpenningen
erfpachtcanon.

van

-

en
-

Het bestrijden van illegale
terreinoccupatie

-

Het integraal en duurzaam
verhogen van de
prestatiecapaciteit
(Voortzetting
prestatieverhogingstraject.
‘Rumbo pa ekselensia’ voor
imago Domeinbeheer)

-

-

-

-
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onderhoud en exploitatie van de
gebouwen
Beleidsontwikkeling
beheer
overheidsgebouwen
Kust-management
Het coördineren van projectteams
voor begeleiding van vastgoed- en
gebieds-ontwikkelingsprojecten
Het
opstellen
van
projectexploitatieen
haalbaarheidsstudies
Het uitvoeren van aanbesteding
van vastgoedprojecten
Het opmaken van facturen en
inningsopdrachten
en
deze
opsturen naar klanten
Het verwerken van achterstanden
in overdracht akten
Huurregistratie opnemen in de
module Verhuur en Erfpacht
(Eone)
Het oplossen van zaken “grote”
debiteuren
Het inzetten van controleurs
Het periodiek vergelijken van
luchtfoto’s met nulmeting
Het handhavend optreden:
Het opstellen van rapporten en
processen-verbaal inzake illegaal
gebruik van gronden, wateren of
panden.
Het
opstellen
van
ontruimingsbevelen
Het opleggen van boetes
Het
optimaliseren
van
de
kwaliteit,
efficiëntie
en
klantgerichtheid
van
de
werkprocessen
Het
optimaliseren
van
management van medewerkers
(competentie ontwikkeling en
invulling van de vacatures voor
de belangrijkste functies)
Het
optimaliseren
van
de
organisatiestrategie en het
prestatiemanagement
Het optimaliseren van middelen
(moderne
en
efficiënte
werkmiddelen, inclusief de ICTinfrastructuur)
Het
optimaliseren
van

leiderschap
en
organisatiecultuur,
met
bijzondere aandacht voor het
onderlinge vertrouwen

27.02 Onbebouwde eigendommen
Algemene doelstelling
Een integraal, duurzaam en veerkrachtig systeem van ontwikkelen, ordenen en
beheren van veilige, schone, leefbare ruimtes en structuren.
Welke
operationele
doelstellingen
dienen
bereikt te worden?

Welke
instrumenten
ingezet te worden?

Operationele
doelstellingen

Instrumenten

Het ontwikkelen van
grond en terreinen
voor(sociale)
woningbouw,
commerciële
ontwikkeling,
landbouw

-

-

-

dienen

Wat gaat
NAf?

dat

kosten

Programmakosten:
Apparaatskosten:
Inkomsten:

Het
toekennen
van
een
financiële bijdrage voor de
aanleg infrastructuur project
Wechi
Het aankopen van gronden en
terreinen voor inbreidings
plannen in diverse wijken
Het verplicht bijdragen aan
ppp-projecten
Het
ontwikkelen
gemeenschapsvoorzieningen
Het bouwrijp maken van
kavels
Het
aanleggen
van
toegangswegen,
hoofduitsluitingswegen

Functie 28 Overige VVRP
De zorg voor beleidskaders en toezicht op de uitvoering en kwaliteit van de ruimtelijke
planning.
Gewone dienst

2017

2018

2019

2020

Apparaatskosten
Programmakosten

24.177.600

23.572.800

23.814.700

23.814.700

-

-

-

-

Totaal

24.177.600
2017

23.572.800
2018

23.814.700
2019

23.814.700
2020

Kapitaaldienst
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Apparaatskosten
Programmakosten

-

-

-

-

-

-

-

-

Totaal

-

-

-

-
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Ministerie van Economische Ontwikkeling
Visie
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.
Missie
Het ministerie van Economische ontwikkeling (MEO) wil mede richting geven aan
duurzame economische ontwikkeling ter realisering van een hoger welvaartspeil voor
de maatschappij van Curaçao en wil een sterke positie, zowel concurrerend als
competitief, en hoogwaardige productie stimuleren. Dit wil het ministerie realiseren
door optimale dienstverlening, het werken aan economische structuurversterking en
het effectief inspelen op maatschappelijke en internationale ontwikkelingen.
15 Ministerie van Economische Ontwikkeling
Functie
 01 Bestuursorganen

Organisatie-eenheden
 00 Minister van Economische
Zaken

 30 Algemeen beheer
Economische
Ontwikkeling



 31 Handel en Ambacht





 32 Economische
Samenwerking







 34 Economische
Ontwikkeling en
Innovatie



00 Kabinet Minister van
Economische Zaken
01 Economische Inspectie
02 Secretaris Generaal EO
03 Ministeriele Staf EO
05 Beleidsorganisatie EO

01 UO Economische Dienst
02 Economische Ontwikkeling
01 UO Buitenlandse
Economische Samenwerking
eenheid
02 Fishing Monitoring Center/
Fishery Authority Curaçao
01 UO Economische
Ontwikkeling en Innovatie

Doel organisatie-eenheid
 Bestuurlijk verantwoordelijk
voor de sociaaleconomische
ontwikkelingen
 Ondersteuning en facilitering
van de bestuursfunctie
 Controle op uitvoering en
handhaving Economische
wetten en regelgeving
 Eindverantwoordelijk voor de
bedrijfsvoering
 Uitvoering van de PIOF
functies
 Zorg voor de nationale,
internationale en regionale
economische ontwikkeling
 Ondernemen




Internationale betrekkingen
en samenwerking op
economisch gebied
Uitvoering en monitoring
“internationale visserij” in het
kader van ICCAT regelgeving
Innovatie ter bevordering van
de economische ontwikkeling
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 38 Overige Economische
Ontwikkeling





00 Overige Economische
Ontwikkeling

Ontwikkeling Economische
Speersectoren

Hiervoor zijn de volgende middelen gereserveerd per functie:
Gewone Dienst
01 Bestuursorganen
30 Algemeen beheer Economische
Ontwikkeling
31 Handel en Ambacht
32 Economische Samenwerking
34 Economische Ontwikkeling en
Innovatie
38 Overige Economische
Ontwikkeling
Totaal
Kapitaaldienst
01 Bestuursorganen
30 Algemeen beheer Economische
Ontwikkeling
31 Handel en Ambacht
32 Economische Samenwerking
34 Economische Ontwikkeling en
Innovatie
38 Overige Economische
Ontwikkeling
Totaal

2017
608.700
6.741.500

2018
608.700
6.728.800

2019
608.700
6.733.900

2020
608.700
6.733.900

35.140.000
4.134.400
2.231.900

35.140.000
4.131.500
2.231.900

35.140.000
4.132.700
2.231.900

35.140.000
4.132.500
2.231.900

5.250.000

5.250.000

5.250.000

5.250.000

54.106.500
2016
269.000

54.090.900
2017
195.500

54.097.200
2018
195.500

54.097.000
2019
195.500

1.418.500
71.000
-

1.418.500
61.000
-

1.418.500
61.000
-

23.500
61.000
-

17.450.000

-

-

-

19.208.500

1.675.000

1.675.000

280.000

2017
472.800
135.900
608.700
2017
-

2018
472.800
135.900
608.700
2018
-

2019
472.800
135.900
608.700
2019
-

2020
472.800
135.900
608.700
2020
-

2019
6.041.500
692.400
6.733.900
2019
195.500

2020
6.041.500
692.400
6.733.900
2020
195.500

Functie 01 Bestuursorganen
Gewone dienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal
Kapitaaldienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal

Functie 30 Algemeen beheer Economische Ontwikkeling
Gewone dienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal
Kapitaaldienst
Apparaatskosten
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2017
6.049.100
692.400
6.741.500
2017
195.500

2018
6.036.400
692.400
6.728.800
2018
195.500

Programmakosten
Totaal

73.500
269.000

195.500

195.500

195.500

2017
947.000
34.193.000
35.140.000
2017
1.418.500
1.418.500

2018
947.000
34.193.000
35.140.000
2018
1.418.500
1.418.500

2019
947.000
34.193.000
35.140.000
2019
1.418.500
1.418.500

2020
947.000
34.193.000
35.140.000
2020
23.500
23.500

2018
1.334.300
2.797.200
4.131.500
2018
61.000
61.000

2019
1.335.500
2.797.200
4.132.700
2019
61.000
61.000

2020
1.335.300
2.797.200
4.132.500
2020
61.000
61.000

2018
1.076.200
1.155.700
2.231.900
2018
-

2019
1.076.200
1.155.700
2.231.900
2019
-

2020
1.076.200
1.155.700
2.231.900
2020
-

2018
20.000
5.230.000
5.250.000

2019
20.000
5.230.000
5.250.000

2020
20.000
5.230.000
5.250.000

Functie 31 Handel en Ambacht
Gewone dienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal
Kapitaaldienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal

Functie 32 Economische Samenwerking
Gewone dienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal
Kapitaaldienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal

2017
1.337.200
2.797.200
4.134.400
2017
71.000
71.000

Functie 34 Economische Ontwikkeling en Innovatie
Gewone dienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal
Kapitaaldienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal

2017
1.076.200
1.155.700
2.231.900
2017
-

Functie 38 Overige Economische Ontwikkeling
Gewone dienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal

2017
20.000
5.230.000
5.250.000

Algemene Beschouwing-190

Kapitaaldienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal

2017

2018

17.450.000
17.450.000

2019
-

2020
-

Accenten in het beleid
Zonder af te willen doen aan het beleid en de operationele doelstellingen, is al in 2016
een richting gekozen om een aantal beleidsprioriteiten te accentueren. Die richting
wordt in 2017 voortgezet.
Veel operationele doelstellingen zijn gemakkelijker te realiseren wanneer een aantal
ontwikkelingen met kracht ter hand wordt genomen:
1.

Het wegnemen van red tape

Red tape belemmert het vestigen en operationaliseren van bedrijven, zowel binnen ons
land als bedrijven die zich op Curaçao willen investeren. Binnen het eigen
beleidsterrein gaat de aandacht vooral uit naar het afschaffen, dan wel vereenvoudigen
van regelgeving met betrekking tot het vestigen van bedrijven en het reguleren van de
markt.
Het ministerie van Economische Ontwikkeling stimuleert ook onderzoek naar het
wegnemen van red tape op andere beleidsterreinen.
2.

Business Boost

Met Business Boost wordt het bestaande midden- en kleinbedrijf gestimuleerd om de
eigen performance te verbeteren, zodat bedrijven beter kunnen concurreren en/of hun
producten en diensten gaan exporteren.
3.

Digitalisering

De economie gebiedt ook Curaçao om de digitale wereld te omarmen. Dat is
noodzakelijk om de aantrekkelijkheid van ons eiland te behouden, zowel voor
bedrijven als voor de overheid zelf.
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-

Door middel van, onder andere, Business Boost en gerichte subsidiëring van digitale
innovaties wil het ministerie de digitalisering versnellen.
4.

National Development Plan

Het National Development Plan (NDP) omvat een breed palet aan activiteiten om voor
Curaçao tot duurzame economische ontwikkeling te komen. Door de vorming van
Tiger Teams wordt steeds gericht gewerkt aan een project totdat het is afgerond.
5.

Aantal handelspartners

In samenwerking met het ministerie van Algemene Zaken wordt ieder jaar een beperkt
aantal landen gekozen om de handelsbetrekkingen te verstevigen. Ook wordt gekozen
voor een beperkt aantal sectoren, afhankelijk van de mogelijkheden binnen het
handelspartnerland.
Algemene doelstellingen
Het beleid van het ministerie van Economische Ontwikkeling richt zich op een
continue ontwikkeling vaneen lange termijn economische strategie (LTES), gericht op
binnenlandse- en buitenlandse markten. Hiermee wordt beoogd een duurzame
economische ontwikkeling met werkgelegenheid creatie minstens gelijk aan de
ontwikkeling van de beroepsbevolking en een matige inflatie.
De LTES heeft tot doel het bewerkstelligen van goed functionerende markten, actief
stimuleren van lokale en internationale investeringen en het stimuleren van
economische activiteiten binnen de speerpuntensectoren.
Het ministerie van Economische Ontwikkeling heeft vier algemene doelstellingen,
namelijk:
1.

Goed functionerende markten die werkgelegenheid bieden en beteugeling van de
inflatie waarborgen waardoor een stabiel prijsniveau wordt verkregen;

2.

Het actief stimuleren van lokale en internationale investeringen ter bevordering
van de economische activiteiten, export, diversificatie en innovatie van producten
en diensten;
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3.

Specifieke economische activiteiten die zijn ontwikkeld binnen speerpuntsectoren
en verder ontwikkeld tot economische pijlers.

4.

Dienstverlening en faciliteiten ter ondersteuning van het opstellen en uitvoeren
van een duurzaam economisch beleid.

1. Goed functionerende markten
Welke operationele
doelstellingen
dienen bereikt te
worden?
Operationele
doelstellingen
1.1 Consumenten
zijn geïnformeerd
en genieten
bescherming
1.2 Goed werkende
markt voor
eerlijke
concurrentie
1.3 Acceptabele
standaarden voor
basisbehoeften
1.4 Bevorderen
Coöperaties

1.5 De legale
nummerverkoop

Welke instrumenten dienen ingezet te
worden?

Wat gaat dat kosten
NAf?

Instrumenten

Totaal:

5.853.118

1.1.1 Subsidie Fundashon pa Konsumido
1.1.2 Controle op prijzen door Economische Inspectie

427.500
101.500

1.1.3 "Fair Trade Authority Curaçao(FTAC) onderdeel consumenten autoriteit
1.2.1 "Fair Trade Authority Curaçao - onderdeel
mededingingsautoriteit
1.2.2 Deskundigheidsbevordering door internationale
conferenties - OECD participatie
1.3.1 Ministeriële Regeling " Makutu Basiko"
1.3.2 Ministeriële Regeling geneesmiddelen
1.3.3 Tarievenstructuur voor openbaar vervoer
1.3.4 FTAC - onderdeel "Regulatory Board"
1.4.1 FEKOSKAN
1.4.2 Bevorderen coöperaties onder jongeren
1.4.3 "Samenwerking stimuleren in de agrarische-,
visserijsector, en alternatieve energie"
1.5.1 Fundashon “Wega di Number Kòrsou”

3.000.000
14.894
92.500
2.800
37.224
60.000
100.000
90.000
172.500
1.754.200

Algemene doelstelling 1
Goed functionerende markten die werkgelegenheid bieden en een stabiel algemeen
prijsniveau waarborgen.
Samenhang met het beleid
In het belang van Curaçao is het noodzakelijk om concurrentie op de markt teweeg te
brengen en het houden van toezicht en controle op goed functionerende markten.
Het doel hiervan is om de levenstandaard voor de consument te bevorderen. Het
ministerie van Economische Ontwikkeling is verantwoordelijk voor het uitstippelen
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van beleidslijnen en het institutionaliseren van de nodige controlemechanismen.
Binnen het regeerprogramma is opgenomen dat er een “Fair Trade Authority Curaçao”
wordt opgericht voor het stimuleren van eerlijke concurrentie.
Onder deze autoriteit worden de volgende poten opgericht:


Mededingingsautoriteit

ter

ondersteuning

van

de

uitvoering

van

het

van

het

mededingingsbeleid en regelgeving;


Een “Regulatory Board” ter ondersteuning van de uitvoering van het
reguleringsbeleid en regelgeving;



Een

consumentautoriteit

ter

ondersteuning

van

de

uitvoering

consumentenbeleid en de regelgeving.
Operationele doelstellingen
1.1 Consumenten zijn geïnformeerd over prijsontwikkelingen van producten en
diensten. Zij genieten bescherming door goede klachtenprocedures en procedures
om geschillen te beslechten.
1.2 Toezicht houden op goed werkende markten door het creëren van de
voorwaarden/condities voor eerlijke concurrentie.
1.3 Acceptabele standaarden voor basisbehoeften. Er is toezicht op wet- en
regelgeving om de algemene toegankelijkheid tot producten en diensten te
garanderen.
1.4 Bevorderen van coöperaties gericht op het vergroten van het lokale marktaandeel
via het behalen van schaalvoordelen.
1.5 De legale nummerverkoop wordt georganiseerd.
De bijdrage die de overheid levert voor het realiseren van de operationele doelstellingen
is:


Zorgdragen voor wet- en regelgeving;



Verstrekken van financiële middelen (subsidie) en de oprichting en verduurzaming
van de Fair Trade Authority Curaçao (FTAC);



Verstrekken van financiële middelen (subsidie) voor de reorganisatie van
Fundashon Wega di Number (FWN) voor onder andere een verbeterde controle op
de legale nummerverkoop;
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Subsidie voor FEKOSKAN als overkoepelende coöperatie voor de bevordering van
coöperaties binnen de productieve sector (landbouw, visserij, veeteelt);



Het doen van haalbaarheidsstudies ter bevordering van het coöperatiewezen.

Instrumenten
1.1.1 "Subsidie Fundashon pa Konsumido"
1.1.2 Controle op prijzen door Economische Inspectie

1.1.3 "FTAC - onderdeel consumentenautoriteit"
1.2.1 "Fair Trade Authority Curaçao onderdeel mededingingsautoriteit
(Inclusief Consumentenautoriteit en Regulatory Board)"
1.2.2 Deskundigheidsbevordering via internationale conferenties - OECD participatie
1.3.1 Ministeriële Regeling " Makutu Basiko"
1.3.2 Ministeriële Regeling geneesmiddelen
1.3.3 Tarievenstructuur voor openbaar vervoer
1.3.4 FTAC - onderdeel "Regulatory Board"
1.4.1 FEKOSKAN
1.4.2 Bevorderen coöperatiewezen onder jongeren
1.4.3 "Samenwerking stimuleren in de agrarische-, visserijsector en alternatieve
energie"
1.5.1 Fundashon Wega di Number Kòrsou
Door het bevorderen van concurrentie lagere marktprijzen voor de producten tot stand
zullen komen wat tot lagere inflatie zal leiden en uiteindelijk zal leiden tot verbetering
van de concurrentiepositie van Curaçao.
De oprichting van de FTAC is conform het in 2012 vastgestelde mededingingsbeleid en
implementatieplan.
Het uitbreiden van het coöperatiewezen met meerdere sectoren voor het behalen van
schaalvoordelen vereist voor volgende jaren verhoging van de subsidies.
Indicatoren
Instrumenten
1.1.1 Subsidie Fundashon pa
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Indicatoren
- Het blad "Konsumido Alerta" wordt maandelijks

Instrumenten
Konsumido (FpK)

1.1.2

Controle op prijzen door
Economische Inspectie

1.1.3

FTAC - onderdeel
consumentenautoriteit

1.2.1

Fair Trade Authority Curaçao
onderdeel mededingingsautoriteit
(Inclusief Consumenten
autoriteiten Regulatory Board)

1.2.2

Deskundigheidsbevordering door
internationale conferenties OECD participatie
Ministeriële Regeling "Makutu
Basiko"

1.3.1
1.3.2

Ministeriële Regeling
geneesmiddelen

1.3.3

Tarievenstructuur voor openbaar
vervoer

1.3.4

FTAC - onderdeel "Regulatory
Board"

1.4.1

FEKOSKAN

1.4.2

Bevorderen van coöperatiewezen
onder jongeren

1.4.3

Samenwerking stimuleren in de
agrarische- en visserijsector en
alternatieve energie
Fundashon Wega di Number
Kòrsou (FWNK) (subsidie)

1.5.1

Indicatoren
op de website van FpK gepubliceerd
- Er is een klachtenbehandelingssysteem
operationeel onder FpK
- De prijzenvergelijking wordt 4x per jaar
uitgebracht door FpK
- Consumenten zijn geïnformeerd over de
oprichting van een consumentenautoriteit
- De prijzen en prijsaanduiding van
detailhandelszaken worden dagelijks
gecontroleerd
- Maandelijks worden de prijzencontroles
gerapporteerd
- De wet en regelgeving is vastgesteld
- De consumentenautoriteit is opgestart en
operationeel
- De prioriteitsgebieden zijn geïdentificeerd
- 75% van de ingekomen ontheffingsverzoeken zijn
behandeld
- De mededingingsregels zijn gepubliceerd via
communicatiecampagnes
- 2 beleidsmedewerkers hebben kennis opgedaan
omtrent de regionale en internationale
ontwikkelingen op gebied van mededinging
- De "mark-up" voor diverse primaire
levensbehoeften is minimaal 1x per jaar
vastgesteld en gepubliceerd
- Minstens 4x per jaar worden de tarieven voor
geneesmiddelen op basis van ingediende
aanvragen, aangepast in ministeriele
beschikkingen
- De tarievenstructuur voor openbaar vervoer
worden minstens 4x per jaar herzien op basis
van prijsfluctuaties op de markt
- De wet en regelgeving is vastgesteld
- De "Regulatory Board" is opgestart en
operationeel
- Er zijn 2 trainingssessies voor bewustwording
coöperatiewezen
- 1 Conferentie coöperatiewezen is georganiseerd
- Voorlichtingsmateriaal is uitgereikt
- 2 Nieuwe initiatieven zijn begeleid in het
coöperatie proces
- 2 Seminars zijn gehouden voor jeugdorganisaties
en scholen
- 3 Organisaties hebben gebruik gemaakt van het
incentivesprogramma voor het oprichten van
coöperaties door jongeren
- Haalbaarheidsstudies zijn verricht voor de
oprichting van 2 sectoren
- Er zijn 349 trekkingen per jaar georganiseerd
- Er zijn 4 rapportages ter verantwoording van het
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Instrumenten

Indicatoren
waarborgfonds ingediend
- De FWN heeft online verbinding met alle 384
nummerverkooppunten van 28
vergunninghouders

2. Lokale en internationale investeringen
Welke operationele
doelstellingen
dienen bereikt te
worden?
Operationele
doelstellingen
2.1 Toename van
lokaal gevestigde
potentiele
ondernemers
2.2. Vertrouwen van
lokale en
buitenlandse
bedrijven in de
lokale economie
2.3. Curaçao heeft
toegang tot
internationale en
regionale
markten

2.4 Incentives voor
innovatieve
processen en
producten

Welke instrumenten dienen
ingezet te worden?

Wat gaat dat kosten NAf?

Instrumenten

Totaal

2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4

Midden- en kleinbedrijf (MKB) bestand
"Business Development support Incentives”
Informatie en trainingssessies voor ondernemers
Fundashon Negoshi Pikiña
"Economische Vergunningensysteem"
Red Carpet behandeling (reduceren
administratieve lasten en verbeteren
dienstverlening)
Publicaties van 'Economic Bulletin'/ Macro
Monitor en Presentatie " State of the Economy"
Overeenkomsten en programma' s met economisch
relevante landen
Lidmaatschappen en samenwerkingsrelaties met
regionale en internationale organisaties
Curaçao heeft een aantrekkelijk investeringsklimaat
voor het aantrekken van buitenlandse
investeringen
Participatie en organisatie van handelsmissie
Curaçao Innovation Technology Institute (CITI)
Subsidie UoC (SE en Technische Faculteit.)
Subsidie voor opstart van opleidingen op gebied
van innovatie, entrepreneurship en handel
Subsidie MUSE innovations

5.403.923

33.100
770.500
14.400
300.000
35.000
37.700
28.250
187.979
419.337
2.260.498
129.943
800.000
267.716
90.000
50.000

Algemene doelstelling 2
Lokale en internationale investeringen worden actief gestimuleerd ter bevordering van
de economische activiteiten, export, diversificatie en innovatie van producten en
diensten.
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Samenhang met het beleid
Om sectoren te kunnen stimuleren moet er door de private sector lokaal geïnvesteerd
worden. Het klimaat moet hierdoor aantrekkelijk zijn om lokale en buitenlandse
investeringen aan te trekken. In het bijzonder voor het aantrekken en faciliteren van
buitenlandse investeerders is in 2014 de CINEX opgericht.
Voorwaarde voor het aantrekken van investeringen is immers een goed investeringsen ondernemingsklimaat, gecombineerd met een proactieve benadering van een
instituut voor investeringsbevordering.
Voor het bevorderen van het investeringsklimaat is het aanboren van nieuwe
markten en of aangaan van bilaterale overeenkomsten/MoU’s met economisch
relevante landen van groot belang.
In dit kader wordt samenwerking uitgebreid met gebieden binnen de Verenigde
Staten, Canada, Europa, Caribisch Gebied, Latijns Amerika en op termijn Azië en
Afrika.
Ter bevordering van het ondernemingsklimaat en het verhogen van de productiviteit
bij lokale ondernemingen worden innovatieve productie en productieprocessen
gestimuleerd.
De minister van Economische Ontwikkeling is verantwoordelijk voor het uitstippelen
van de beleidslijnen voor de uit te voeren werkzaamheden van CINEX.
De minister staat aan het hoofd van de delegaties bij de uit te voeren handelsmissies
welke bedoeld zijn om buitenlandse investeringen aan te trekken.
Operationele doelstellingen
2.1

Er is een toename van lokaal gevestigde potentiele ondernemers binnen het
MKB en/of verbetering van de kwaliteit bij ondernemingen.

2.2

Vertrouwen van lokale en buitenlandse bedrijven in de lokale economie is
toegenomen.

2.3

Curaçao heeft toegang tot internationale en regionale markten omtrent het
onderhouden en uitbreiden van handelsrelaties en exportmogelijkheden.
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2.4

Incentives

voor het bevorderen en

ontwikkelen

van

technologische

en

innovatieve processen en producten binnen de economische sectoren .
De bijdragen die de overheid levert voor het realiseren van de operationele
doelstellingen zijn:


Verstrekken van financiële middelen (subsidie) aan de verschillende organisaties
die actief zijn op het gebied van innovatie en die het ondernemerschap
ondersteunen.



Het aangaan van samenwerkingsovereenkomsten en het plaatsen van de Trade
Commissionair in economisch relevante landen.

Subsidie
Business Boost
(MKB)

Bedrag(NAf) Tijdelijk/
Behaalde resultaten geëvalueerd?
Structureel
770.500 Structureel

Business Boost 1 is door CITI
uitgevoerd en is afgerond (circa 40
deelnemers). Er is een
evaluatierapport hierover uitgebracht.
Business Boost 2 is recent (augustus
2016) gestart met 15 deelnemers.

Fundashon
Negoshi Pikiña
(MKB)

200.000 Structureel

Ja de producten worden jaarlijks
geëvalueerd. Het gaat om het
oprichten van mini-ondernemingen
voor 1 jaar door studenten van het
voortgezet onderwijs en programma ter
stimulering van ondernemerschap in
het funderend onderwijs.

CITI (Innovatie)

800.000 Structureel

De producten worden jaarlijks
geëvalueerd bij het toekennen van de
subsidie waarbij wordt geprioriteerd en
afgebakend. In 2016 is MEO begonnen
met het uitvoeren van beleidsaudits bij
de stichtingen die we subsidiëren.

University of

125.000 Structureel

De producten van de faculteit Sociaal
Economische Faculteit waarbij
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Subsidie

Bedrag(NAf) Tijdelijk/
Behaalde resultaten geëvalueerd?
Structureel
studenten van de UoC in staat
worden gesteld om een innovatieve
businesscase op te stellen (programma
StudInc) en de uitvoering van de
"Innovation Honors Program" zijn
sinds 2015 geëvalueerd. De resultaten
van de innovatieve businesscase vallen
tegen waardoor er gekozen zal worden
om die niet in die vorm voort te zetten
in 2017.

Curaçao

Voor wat betreft de producten van de
Technische Faculteit over het
uitvoeren van een
"Technopreneurship" programma en
de oprichting en operationalisering van
het kenniscentrum "BIM Korsou" ten
behoeve van de bouwsector zullen in
het schooljaar 2016-2017 worden
uitgevoerd. Pas daarna worden ze
geëvalueerd.
Opstart van
opleidingen op
gebied innovatie,
entrepreneurship
en handel

90.000 Structureel

De voorbereidingen en het plan
worden in 2016 uitgevoerd teneinde in
2017 van start te kunnen gaan met
een van de opleidingen. Er vinden
hierover gesprekken plaats met de
Universiteit van Curaçao. De intentie
is dat er een maximaal periode
gehanteerd wordt van 5 jaar
financiering vanuit de overheid waarna
de opleiding zelfredzaamheid moet
worden.

MUSE (Innovatie)

50.000 Tijdelijk

Dit is vooralsnog een subsidie geweest
voor 2016 voor het geven van
workshop over “app development” aan
jongeren. De activiteiten hebben nog
niet plaatsgevonden zodat die
geëvalueerd kunnen worden. De
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Subsidie

Bedrag(NAf) Tijdelijk/
Behaalde resultaten geëvalueerd?
Structureel
intentie is om in het kader van
centralisatie om de producten indien
er weer een aanvraag ingediend wordt
om die samen te brengen onder CITI.

Instrumenten
2.1.1 MKB bestand
2.1.2 "Business Development support Incentives"
2.1.3 Informatie en trainingssessies voor ondernemers
2.1.4 Fundashon Negoshi Pikiña
2.1.5 Fundashon Marshe
2.2.1 "Economische Vergunningensysteem"
2.2.2 Red Carpet behandeling (reduceren administratieve lasten en verbeteren
dienstverlening)
2.2.3 Publicaties van 'Economic Bulletin'/ Macro Monitor en Presentatie "State of
the Economy"
2.3.1 Overeenkomsten en programma' s met economisch relevante landen
2.3.2 Lidmaatschappen en samenwerkingsrelaties met regionale en internationale
organisaties
2.3.3 CINEX (subsidie)
2.3.4 Participatie en organisatie van handelsmissies
2.4.1 Curaçao Innovation Technology Institute (CITI)
2.4.2 Subsidie UoC (Sociaal-economische en Technische faculteit.)
2.4.3 Implementatie Innovatiebeleid
2.4.4 Subsidie voor opstart van opleidingen op gebied van innovatie,
entrepreneurship en handel
2.4.5 Subsidie MUSE innovations
2.4.6 Onderzoeksinstituut voor productiviteitsverhoging
Met het in gebruik nemen van een aantal van deze instrumenten wordt getracht de
ondernemers te faciliteren in termen van opleiding, trainingen, het geven van
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incentives en het optimaliseren van het vestigingsvergunningssysteem waardoor het
ondernemersklimaat verbeterd wordt.
De instrumenten die ingezet worden voor het bevorderen van het investeringsklimaat
maken het mogelijk dat er verschillende potentiële markten voor Curaçao
toegankelijk worden.
Voor wat betreft de instrumenten ter bevordering van innovatie, hebben deze tot doel
de ondernemers bewust te maken van innovatief ondernemerschap en hen te
stimuleren in het investeren in technologische en innovatieve processen en
producten.
Indicatoren
Instrumenten

Indicatoren

2.1.1
2.1.2

MKB bestand
Business Development support
Incentives

- Het bestand is opgezet en geactualiseerd
- Minstens 20 MKB'ers maken jaarlijks gebruik
van "Business Boost" incentives
- Minstens 10 MKB bedrijven hebben gebruik
gemaakt van het kredietgarantiefonds voor
een opstart of uitbreiding

2.1.3

Informatie en trainingssessies voor
ondernemers

2.1.4

Fundashon Negoshi Pikiña

2.1.5

Fundashon Marshe

2.2.1

Economische Vergunningensysteem

- Een radioprogramma voor en/of door
ondernemers wordt 2x per maand
uitgezonden
- 250 Leerlingen in het funderend onderwijs
hebben deelgenomen aan de activiteiten voor
het stimuleren van ondernemingsgeest
- 260 Leerlingen van het middelbaar onderwijs
hebben deelgenomen aan de activiteiten voor
het stimuleren van ondernemingsgeest
- Een "global entrepreneurship week" is
georganiseerd
- Toename en regulering van kleine ambachten
in de binnenstad
- Een "global entrepreneurship week" is
georganiseerd
- Alle economische vergunningen zijn
samengebracht in een systeem (digitaal loket),
voor zover nog bestaand

2.2.2

Red Carpet behandeling (afschaffen
onnodige economische
vergunningen en reduceren
prijsvaststelling door de overheid)

- Afhandelingsduur van vergunningaanvragen
binnen vastgestelde behandeltermijn (100%)
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Instrumenten
2.2.3

2.3.1

2.3.2

2.3.3

Indicatoren

Publicaties van 'Economic Bulletin'/ - De "Economic bulletin/ Macro Monitor" wordt
Macro Monitor en Presentatie "State
per kwartaal gepubliceerd
of the Economy"
- De "Economic bulletin/ Macro Monitor" wordt
tweetalig en digitaal uitgebracht
- 250 exemplaren van de "Economic bulletin/
Macro Monitor" worden voor een beperkte
groep gedrukt
- Er is een presentatie voor stakeholders over de
" State of the Economie"
Overeenkomsten en programma' s
- IBO' s met 2 landen
met economisch relevante landen
- Curaçao is verwijderd van de blacklist
Argentinië, Mexico en Ecuador
- Er zijn MOU' s gesloten met minimaal 4
landen
- Er zijn handelsakkoorden gesloten met
minimaal 2 landen
Lidmaatschappen en
- WAIPA (CINEX subsidie)
samenwerkingsrelaties met
- CAIPA (CINEX subsidie)
regionale en internationale
- ACS
organisaties
- WTO
- CTO
- UNCTAD
- OCTA
- OAS (Organization of American States)
- CBTPA/ CBI (Caribbean Basin Trade
Partnership Act/ Caribbean Basin Initiative)
CINEX subsidie

- Er zijn minstens 5 MOU's gesloten met
bedrijven die belangstelling hebben voor het
doen van investeringen
- Er zijn minstens 3 Braziliaanse bedrijven
geworven door de business incubator

Oprichten van Kamers casu quo
Economic Desks voor de
vertegenwoordiging van Curaçao in
het buitenland

-

2.3.4

Participatie en organisatie van
handelsmissies

- Curaçao participeert minstens 4 x per jaar aan
handelsmissies in Koninkrijksverband
- Curaçao ontvangt 2x per jaar een
handelsdelegatie

2.4.1

Curaçao Innovation Technology
Institute (CITI)

- Subsidie producten CITI

Algemene Beschouwing-203

KvK Colombia
Economic Desk Canada
Economic Desk USA
Economic Desk Europa

Instrumenten
2.4.2

2.4.3

2.4.4

Indicatoren

Subsidie UoC (Sociaal-economische
en Technische Faculteit)

- Studenten van de UoC zijn in staat om een
innovatieve business case op te stellen
(programma StudInc)
- De "Innovation Honors Program" wordt
uitgevoerd
- Het "Technopreneurship" programma wordt
uitgevoerd
- Het kenniscentrum "BIM Kòrsou" is opgericht
en operationeel voor de bouwsector
Implementatie Innovatiebeleid
- Een business case (plan van aanpak) voor
innovatiestrategie is opgesteld
- 2 OCTA projecten zijn geïdentificeerd
- Een "National Science Park" is opgericht
- Er zijn 2 gerenommeerde onderzoeksinstituten
geworven voor onderzoek naar toepassing
innovatietechnologie
- Minstens 2 innovatieprojecten zijn uitgewerkt
voor toepassing binnen speerpuntsectoren
Subsidie voor opstart van
- Er is een haalbaarheidsstudie (business case)
opleidingen op gebied van innovatie,
voor het oprichten van een opleiding
entrepreneurship en handel
innovatie, entrepreneurship en handel

2.4.6

Subsidie MUSE innovations

2.4.5

Onderzoeksinstituut voor
productiviteitsverhoging

- 50 jongeren per jaar wonen een workshop voor
app programmering en e- Marketing bij
- Minstens 25 jongeren zijn in de gelegenheid
een carrière binnen de e-commerce op te
starten
- Er is een onderzoek naar de huidige stand van
arbeidsproductiviteit (nulmeting)
- De arbeidsproductiviteit per speersector is
jaarlijks bekendgemaakt
- Er is jaarlijks een aanbevelingsrapport voor de
verbetering van de concurrentiepositie van
Curaçao

3. Speerpuntsectoren
Welke operationele
doelstellingen dienen
bereikt te worden?
Operationele
doelstellingen
3.1 Uitbreiding
Internationale
Visserijproductie
3.2 Uitbreiding transport
en logistieke sector
3.3 Infrastructurele
projecten

Welke instrumenten
dienen ingezet te
worden?
Instrumenten

Wat gaat dat kosten NAf?
Totaal

50.393.495

3.2.1 Fishery Authority en Fishery Monitoring
Center

1.649.500

3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.3.2
3.3.3

48.500
2.300.000
30.000
5.950.000
9.300.000

"Airlift Development Center"
"Maritime Training Center"
Ontwikkeling Jachthavens/Marina
Aanleg Jachthavens/Marina
Ontwikkeling kuststrook Marie Pompoen
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Welke operationele
doelstellingen dienen
bereikt te worden?
3.4Toeristische sector

3.5 Creatieve (Culturele)
Industrie
3.6 Landbouwproducten
op lokale markt

Welke instrumenten
Wat gaat dat kosten NAf?
dienen ingezet te
worden?
3.3.6 Renovatie Markten
200.000
3.4.1 Een infrastructuur voor monitoring
30.700.000
ontwikkelingen voor duurzame groei
binnen de toeristische sector
3.4.2 TransnationalEducation
59.523
3.4.3 Medisch Toerisme
3.5.1 Incentives voor bevorderen
102.696
creatieve/culturele economische
activiteiten
3.5.2 Subsidie Curaçao Filminstituut
50.000
3.6.1 Implementatieplan agrarisch beleid
30.000
3.7.2 Ontheffing importquota op diverse
3.276
landbouwproducten

Algemene doelstelling 3
Specifieke economische activiteiten zijn ontwikkeld binnen speerpuntsectoren en
verder ontwikkeld tot economische pijlers.
Samenhang met het beleid
Om

duurzame

economische

ontwikkeling

te

kunnen

realiseren

dienen

speerpuntsectoren gestimuleerd te worden.
De keuze van de speerpuntsectoren is gebaseerd op het feit dat deze sectoren een
toegevoegde waarde hebben binnen onze economie in termen van het creëren van
werkgelegenheid en genereren van deviezen.
De verantwoordelijkheid van de minister van Economische Ontwikkeling is het
goedkeuren van nieuwe beleidsinitiatieven, het institutionaliseren van uitvoerende
organisaties en het zorgdragen voor het aanpassen van bestaande en/of ontwikkelen
van nieuwe wet- en regelgeving.

Operationele doelstellingen
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3.1

Uitbreiding

internationale

visserijproductie

ter

verruiming

van

de

exportmogelijkheden.
3.2

Transport en Logistieke sector verder uitbreiden en aanpassen aan nieuwe
technologische en internationale ontwikkelingen.

3.3

Stimuleren van infrastructurele projecten en incentives voor het bevorderen van
economische activiteiten en export.

3.4

Stimuleren van groei binnen de toeristische sector.

3.5

Creatieve (culturele) industrie ontwikkelen ter bevordering van economische
activiteiten.

3.6

Bevorderen van de toegankelijkheid van landbouwproducten op de lokale
markt.

De bijdragen die de overheid levert voor het realiseren van de operationele
doelstellingen zijn:


het plegen van investeringen in onder andere infrastructurele projecten op
toeristisch gebied;



het verstrekken van subsidies.

Risico’s:
Het niet naleven van internationale verdragen wegens de internationale visserij kan
leiden tot negatieve gevolgen voor Curaçao en het frustreren van de sector
internationale visserij.
Het niet realiseren van de beoogde investeringen leidt tot het uitblijven van de
gewenste economische groei binnen de speerpuntensectoren.
Instrumenten
3.1.1 Fishery Authority en Fishery Monitoring Center
3.2.1 Airlift Development Center
3.2.2 Maritime Training Center
3.3.3 Ontwikkeling Jachthavens/Marina
3.3.1 Herleving binnenstad (incentives, investeringen, wereld erfgoed) - onderdeel
uitvoering masterplan Toerisme
Algemene Beschouwing-206

3.3.3 Ontwikkeling kuststrook Marie Pompoen
3.3.4 Upgrading toeristische producten - onderdeel uitvoering masterplan Toerisme
3.3.6 Renovatie Markten
3.4.1 Een infrastructuur voor monitoring ontwikkelingen voor duurzame groei binnen
de toeristische sector
3.4.2 Transnational Education
3.4.3 Medisch Toerisme
3.5.1 Incentives voor bevorderen creatieve/culturele economische activiteiten
3.5.2 Subsidie Curaçao Filminstituut
Het verder ontwikkelen van de Internationale Visserijsector is afhankelijk van een
uitvoeringsorganisatie die zorgdraagt voor de monitoring van de visserijvloot en
visvangstquota. Een en ander conform internationale wet- en regelgeving.
Het ontwikkelen van de logistieke en transportsector biedt realistische kansen voor de
verdere uitbreiding van onder andere de toeristische sector en het ontwikkelen van
nichemarkten binnen zowel de luchtvaartsector als binnen de maritieme sector.
Het investeren in de verbetering van infrastructurele projecten is gericht op onder
andere de verfraaiing van strategisch gekozen toeristische gebieden en het aanleggen
van de benodigde faciliteiten ten behoeve van het toeristisch product.
Indicatoren
Instrumenten
3.1.1

Fishery Authority en Fishery
Monitoring Center
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Indicatoren
- Er is een Fishery Authority opgericht voor de
coördinatie en toezicht op de internationale
visserij en de inning van licenties
- Er is een Fishery Monitoring Center opgericht
conform de standaarden van de EU/ICCAT - 3
operators bewaken de visserijvloot
- 5 Observors zijn aangesteld om de wettelijke
voorschriften aan boord van de visserijvloot te
controleren
- 2 Inspectors zijn aangesteld in de havens om de
vislading te inspecteren
- Curaçao is lid van de ICCAT
- Er is een "National Plan of Action" conform
richtlijnen EU
- Samenwerking met "Regional Fisheries

Instrumenten

3.2.1

Indicatoren

Airlift Development Center

3.2.2 Maritime Training Center

Management Organizations" (RFMO's) en
Internationale organisaties
- aanbeveling EU
- Samenwerking met wetenschappelijke instituten
wegens internationale onderzoeken en datauitwisseling
- De AO procedures van haven staten (Port States)
zijn beschreven conform EU-richtlijnen- Er is
een visserijfonds voor de ontwikkeling van de
lokale en internationale visserij
- Strategisch meerjarenplan voor
operationalisering Airlift Development Center is
opgesteld en goedgekeurd
- Er is een toename van luchtverkeer (nulmeting)
- Vliegtuigen doen Curaçao aan wegens
onderhoud (maintenance)
- (nulmeting)
- Er is een registratie van vliegtuigen die hun basis
op Curaçao hebben
- Een Training Center voor vakspecifieke,
logistisch technologische opleidingen is
functioneel
- Op jaarbasis zijn minimaal 100 lokale vaklieden
beschikbaar binnen de technische sector (onder
andere CDM, ISLA)
- Haalbaarheidsstudies voor aanleg jachthavens
op 3 locaties (Mundu Nobo; Parera; Peninsula
Caracasbaai)
- Curaçao is internationaal bekend om haar
Marina’s/ jachthaven en faciliteiten voor plezier
vaartuigen
- Pleziervaartuigen maken gebruik van de
jachthavens/ Marina’s op Curaçao (nulmeting)
- Beheersovereenkomsten zijn in uitvoering met
jachthavens

4. Ondersteuning opstellen en uitvoeren van een duurzaam economisch beleid
Welke operationele
doelstellingen dienen
bereikt te worden?
Operationele
doelstellingen
4.1 Beleidsgebieden
4.2 Monitoring
economische
ontwikkeling

Welke instrumenten dienen
ingezet te worden?

Wat gaat dat kosten NAf?

Instrumenten

Totaal

4.3 Nieuwe fondsen en

4.3.1

4.1.1
4.2.1
4.2.2
4.2.3

Buitenlands Economisch Beleid
Macro-economische modellen
Turistika model voor meten groeicijfers toerisme
Website voor de monitoring en facilitering van
investeringsprojecten
Regional SME programma (Europese

4.779.064
166.908
153.650
42.000
27.000
23.150
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Welke operationele
doelstellingen dienen
bereikt te worden?
programma’s

Welke instrumenten dienen
ingezet te worden?
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.6

4.4 Verbetering interne
bedrijfsvoering

4.5 Overige
bedrijfsvoering

4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.7
4.5.1

Wat gaat dat kosten NAf?

Ontwikkelingsfondsen- EOF)
Horizon 2020
Belangbehartiging wegens
investeringsbevordering via EU desks
"UNDP program" "Capacity Development for
Nation Building"
Samenwerkingsvormen met steden/landen die
van economische betekenis zijn voor Curaçao
"Monitoringsmechanismen voor interne
projecten"
"Automatisering van processen"
"Verbetering interne werkprocessen"
Uitrustingskosten voor beroepsuitoefening (ECI)
Vaste lasten, exploitatiekosten

102.088
245.600
478.704
65.672
8.800
6.000
70.000
136.600
3.252.892

Algemene doelstelling 4
Dienstverlening en faciliteiten ter ondersteuning van het opstellen en uitvoeren van
een duurzaam economisch beleid.
Samenhang met beleid
Het ministerie van Economische Ontwikkeling is verantwoordelijk voor het opstellen
van economisch beleid. In dit kader is het van belang instrumenten te onderhouden
en te actualiseren voor het doorlopend monitoren van internationale economische
ontwikkelingen. Op basis van macro –economische analyses en projecties worden de
mogelijke economische trends geïdentificeerd waarop indien nodig wordt ingespeeld.
Het identificeren en faciliteren van nieuwe fondsen en programma’s aan de
gesubsidieerde stichtingen die hiervoor in aanmerking komen leidt tot een toename
van de uitvoering van economische activiteiten.
Het ministerie van Economische Ontwikkeling is hierbij verantwoordelijk voor het
ontwikkelen van economisch beleidsinitiatieven en het zorgdragen voor het creëren
van een breed draagvlak hiervan.
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Operationele doelstellingen
4.1

Beleidsgebieden zijn geïdentificeerd/geformuleerd.

4.2

Monitoring van lokale en internationale economische ontwikkelingen.

4.3

Nieuwe fondsen en programma’ s voor de sociaaleconomische ontwikkelingen
van Curaçao.

4.4

Verbetering van de interne bedrijfsvoering ter optimalisering van de efficiëntie
en arbeidsproductiviteit.

Instrumenten
4.1.1 Buitenlands Economisch Beleid
4.1.2 Rapport "lange termijn, economische strategie" omtrent economische groei,
economische positie en economisch klimaat
4.1.3 Implementatieplan Innovatiebeleid
4.1.4 Implementatieplan Havenbeleid
4.1.5 Het opstellen van een diasporabeleid om lokale deskundigheid (human capital)
uit het buitenland te werven
4.1.6 Implementatieplan agrarisch beleid voor het stimuleren van lokale productie
ter

substitutie

van

geïmporteerde

producten

en

vergroten

van

de

zelfvoorzienendheid
4.2.1 Macro-economische modellen
4.2.2 Turistika model voor meten groeicijfers toerisme
4.2.3 Website voor de monitoring en facilitering van investeringsprojecten (CUBE)
4.4.4 Hardware en software
4.4.5 Opleidingsplan
4.4.6 Klantenservicebureau
Met het inzetten van deze instrumenten wordt vorm gegeven aan de ontwikkeling en
implementatie van beleid en de verbetering van de werkprocessen.
Indicatoren
Instrumenten

Indicatoren
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Instrumenten
4.1.1 Buitenlands Economisch Beleid

4.2.1 Macro-economische modellen
4.2.2 Turistika model voor meten
groeicijfers toerisme

Indicatoren
- Implementatieplan buitenlands economisch
beleid
- Implementatieplan voor investeringsbeleid
- Beleidsplan voor internationaal handelsbeleid
- Handelbevorderingsbeleid
- Exportbeleid
- Beleidsplan voor Economische Diplomatie
Macro economische modellen zijn aangepast en
operationeel
Model Turistika is aangepast en operationeel

4.2.3 Website voor de monitoring en
- Een systeem voor de monitoring van
facilitering van investeringsprojecten
investeringsprojecten is opgezet
- 70% van de gereserveerde bedragen voor
investeringen is besteed
4.3.1 Regional SME programma (Europese - Het 10e regionale EOF werkprogramma is
Ontwikkelingsfondsen- EOF)
uitgevoerd
- Het 11e territoriale en regionale EOF
werkprogramma is ingediend
4.3.2 Horizon 2020
- Er zijn minstens 3 infosessies aangaande
Horizon 2020 fonds georganiseerd aan
onderzoekers en onderzoekinstituten- Er zijn
5 proposals opgesteld voor het aanvragen van
fondsen met ondersteuning van de NCP
4.3.3 Belangbehartiging wegens
- Er is een infrastructuur voor begeleiding van
investeringsbevordering via EU
potentiele Europese investeerders
desks
- Er is een datavoorziening voor werving van
potentiele investeerders
- Er is een netwerk van potentiele investeerders
en relevante organisaties die van belang zijn
voor de investeringsbevordering op Curaçao
4.3.4 UNDP program "Capacity
- De korte termijn aanbevelingen van de 4
Development for Nation Building"
outputs van (rapport) UNDP zijn uitgevoerd
4.3.6 Samenwerkingsvormen met
- Er is minimaal één MOU afgesloten
steden/landen die van economische
betekenis zijn voor het land Curaçao
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Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport

Visie
Elk kind, jongere van Curaçao dient op gelijke wijze toegang te hebben tot kwalitatief
goed onderwijs en educatievoorzieningen waarbij hij/zij optimale mogelijkheden
aangeboden krijgt zich ten volle en integraal te ontwikkelen. Dat betekent dat er
aandacht is voor de volgende aspecten:
 Kennis, vaardigheden en attitude;
 Normen en waarden;
Het beheersen van vier talen waarbij de moedertaal Papiaments en de vreemde talen
(Nederlands, Engels en Spaans) wellicht op verschillende niveaus beheerst worden.
Een Multi linguale burger kan een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van
de Curaçaose gemeenschap en de medemens. Daarbij is het van belang dat elk kind of
jongere de instrumenten krijgt aangeboden die hem of haar in staat stelt later
constructief bij te dragen aan het democratisch proces en de economische
ontwikkeling van het land. Culturele en fysieke/sportieve activiteiten dienen het
leerproces en het bewustwordingsproces van het kind/jongere te ondersteunen.
Missie
Het ministerie zet zich hiervoor in middels het tot stand brengen van beleid, het
ontwikkelen van nieuwe regelgeving, het handhaven van bestaande wet- en
regelgeving, het uitvoeren van toezicht en de controle hierop, naast het waarborgen
van de benodigde voorzieningen.
Ter waarborging van de kwaliteit van het onderwijs worden beleid, kerndoelen,
leerlijnen, toetsen en examens ontwikkeld in samenspraak met alle stakeholders.
Beleid wordt ook in nauwe samenwerking ontwikkeld met de uitvoeringsorganisaties
van het ministerie waarbij input en ervaringen van het veld van eminent belang zijn.
Handhaving leerplicht en sociale vormingsplicht, een systeem van leerling zorg,
transport van en naar school, schoolontbijt en schooluniformen voor degenen die daarvoor in
aanmerking komen, zijn de voorwaarden om de visie van het ministerie te realiseren.
Het inkopen van producten bij stichtingen dient nauw aan te sluiten op de visie,
missie en de operationele doelstellingen van het ministerie.

Beleidsdomeinen
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Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) richt zich op de
volgende vier beleidsdomeinen:

Onderwijs: centraal staat het voorbereiden, ontwikkelen, monitoren en evalueren van
beleid in nauwe samenwerking met stakeholders. Het streven is om alle
onderwijssoorten optimaal in te richten en op elkaar te laten aansluiten zodat de
doorstroming van leerlingen soepel verloopt. Onderwijs draagt namelijk bij aan de
persoonlijke ontwikkeling van kinderen en jongeren, zorgt voor overdracht van
maatschappelijke en culturele verworvenheden en leert hen mee te doen in de
samenleving. Naast gezin en buurt vormt de school een belangrijk aspect van de
leefomgeving van kinderen en jongeren. Attitudes, kennis en vaardigheden die op
school worden geleerd vormen een basis voor de competenties die later op de
arbeidsmarkt van belang zijn.
Wetenschap: richt zich op het realiseren van een onderzoek klimaat dat uitnodigt tot
wetenschapsbeoefening en tot het maken van verbindingen tussen lokale
opleidingsinstituten en internationale wetenschappelijke netwerken. Het ontwikkelen
van beleid aan de hand van onderzoeksresultaten is een conditio sine qua non.
Daarbij is het van belang om een gezamenlijke agenda voor wetenschappelijk
onderzoek te ontwikkelen (met instituten voor hoger en wetenschappelijk onderwijs en
ondersteunende stichtingen waar onderzoek wordt verricht), om resultaatafspraken te
maken over de uitvoering en gezamenlijk te zorgen voor bekostiging.
Cultuur: dit domein richt zich op het ontwikkelen van cultureel bewustzijn en actieve
culturele participatie van alle Curaçaoënaars, zodat zij zich evenwichtig kunnen
ontwikkelen. Daarbij geeft het ook een impuls aan natievorming en aan het bij elkaar
brengen van de verschillende culturele identiteiten en entiteiten op het eiland. Het
stimuleren van een krachtig historisch bewustzijn, met een nadruk zowel op cultuur
in als wel cultuur uit de eigen maatschappij, is hierbij het uitgangspunt.
Sport: binnen dit domein ligt de focus op het realiseren van een breed aanbod van
sportvoorzieningen en het vergroten van het besef van het belang van sport en
beweging binnen de school en de samenleving. Het maatschappelijk effect van
bewegen vanaf zeer jonge leeftijd tot de pensioenleeftijd kan niet onderschat worden.
Sport en bewegen werkt preventief voor de gezondheid, is van belang voor de
persoonlijke ontwikkeling van het individu en draagt bij aan de sociale cohesie in de
samenleving.
De Uitvoeringsorganisatie Onderwijs en Wetenschap (UOW) draagt zorg voor de
uitvoering van het onderwijsbeleid en onderhoudt relaties met de instellingen die
verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het ontwikkeld beleid. De UOW is ook
verantwoordelijk voor de toezicht en controle op de uitvoering van het Onderwijs- en
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Wetenschapsbeleid. Verder is de organisatie verantwoordelijk voor het ontwikkelen van
heldere relaties met besturen van scholen en instellingen, het ontwikkelen van een
gezamenlijke agenda, het maken van resultaatafspraken, subsidiëring en het toezien
op de uitvoering. Onder de uitvoeringsorganisatie vallen ook de Expertisecentrum voor
Toetsen en Examens (ETE) en de Dienst Openbare Scholen (DOS).
De Uitvoeringorganisatie Cultuur en Sport (UCS) onderhoudt de relaties met de
instellingen die verantwoordelijk zijn voor uitvoering van beleid op het gebied van
cultuur en sport. De UCS is tevens verantwoordelijk voor de controle en toezicht op de
uitvoering van het Cultuur- en Sportbeleid. Het verder ontwikkelen van heldere
relaties met besturen van organisaties op het gebied van cultuur, sport en educatie,
alsook het ontwikkelen vaneen gezamenlijke agenda, het maken resultaatafspraken en
toezien op de uitvoering, zijn hierbij van belang.
Inspectie
Inspectie Onderwijs is verantwoordelijk voor het houden van toezicht op de naleving
van onderwijswetgeving en onderwijsbeleid; het beoordelen van de kwaliteit van
onderwijs met behulp van onderzoek en meetinstrumenten; het houden van toezicht
op het examenbeleid voortgezet onderwijs en onderwijsafsluiting van het Secundair
Beroeps Onderwijs (SBO), Speciaal Onderwijs (SO) en Funderend Onderwijs; het
schriftelijk rapporteren over de kwaliteit (ook efficiency en effectiviteit) ten aanzien van
de ontwikkelingen in het onderwijs, en het aandragen van aandachtspunten voor
beleid en wetswijzigingen. Het beleid van de Inspectie in 2014 was gericht op de
benodigde middelen om het werk uit te voeren, terwijl 2015 stond in het teken van
mensen (teamwerk) en 2016 gericht is op producten en processen. Het jaar 2017
wordt gezien als het jaar van resultaten.

16 Ministerie van Onderwijs, Wetenschappen, Cultuur & Sport
Functie
01 Bestuursorganen

Organisatie-eenheden:
 00 Minister OWCS

40 Algemeenbeheer
OWCS

 00 Kabinet Minister

Doel organisatie-eenheid

Dragen politieke verantwoordelijkheid voor
het handelen en de werkzaamheden van
het ministerie

Adviseren en ondersteunen de minister

 01 Secretaris Generaal



Draagt verantwoordelijkheid voor de
bedrijfsvoering van het ministerie

 02 Ministeriële staf



Ondersteunen de minister, de secretaris
generaal (SG) en het managementteam
(MT)

 04 Beleidsorganisatie



Draagt zorg voor het voorbereiden en
ontwikkelen van strategisch en
operationeel beleid, en het monitoren en
evaluatie van beleid
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Functie

41 Examen
aangelegenheden

42 Openbaar Funderend
Onderwijs

Organisatie-eenheden:
 06 UO Uitvoeringsteam
Onderwijs en
Wetenschap

Doel organisatie-eenheid

Draagt zorg voor kwalitatief, voldoende en
toegankelijk onderwijs dat voldoet aan
wettelijke vereisten


Draagt zorg voor een pakket aan
voorzieningen (subsidie, transport,
schoolvoeding, veiligheid op scholen)



Ziet toe op het handhaven, danwel
verbeteren van de kwaliteit van het
onderwijs

 07 Openbaar Onderwijs



 08 Vergoeding
Administratiekosten



 00 UO Expertisecentrum
voor Toetsen &
Examens



Draagt zorg voor het beheren van de
openbare scholen
Draagt zorg voor bovenschools
management van de bijzondere
schoolbesturen (kosten voor directie,
onderwijsfunctionarissen en administratief
personeel)
Draagt zorg voor het ontwikkelen,
vaststellen en waarborgen van de kwaliteit
van examens en toetsen

 00 Openbaar Funderend
Onderwijs



Draagt zorg voor het organiseren en
afnemen van examens



Draagt zorg voor nationale en
internationale diploma-waardering



Draagt zorgt voor het effectief en efficiënt
beheren van de openbare scholen voor
funderend onderwijs



Draagt zorg voor het in stand houden van
voldoende openbare scholen

43 Bijzonder Funderend
Onderwijs

 00 Bijzonder Funderend
Onderwijs



Effectief en efficiënt bekostigen en doen
beheren van de bijzondere scholen voor
funderend onderwijs

44 Openbaar Speciaal
Onderwijs

 00 Openbaar Funderend
Speciaal Onderwijs



Draagt zorg voor het aanbieden van
passend onderwijs, rekening houdend met
de mogelijkheden en beperkingen van de
leerling

 01 Openbaar Voortgezet
Speciaal Onderwijs
45 Bijzonder Speciaal
Onderwijs

 00 Bijzonder Speciaal
Onderwijs



Passend onderwijs bekostigen en doen
beheren, rekening houdend met de
mogelijkheden en beperkingen van de
leerling

46 Openbaar Voortgezet
Onderwijs

 00 Openbaar VSBO



Efficiënt en effectief beheren van voldoende
scholen voor openbaar voortgezet
onderwijs

 01 Openbaar HAVO/VWO
 02 Openbaar Vakonderwijs
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Functie
47 Bijzonder Voortgezet
Onderwijs

 02 Bijzonder VSBO

Doel organisatie-eenheid

Effectief en efficiënt bekostigen en doen
beheren van het bijzonder voortgezet
onderwijs

48 Bijzonder hoger
onderwijs

 00 Universiteit



Draagt zorg voor kwalitatief hoogwaardig
en goed functionerend hoger onderwijs,
onderzoek en wetenschapsontwikkeling

49 Gemeenschappelijke
Uitgaven Onderwijs

 00 Inspectie Onderwijs



Draagt zorg voor de waarborging van
onderwijskwaliteit/toezichthouden en
handhaving van wet en regelgeving

 01 Overige
Gemeenschappelijke
Uitgaven



Draagt zorg van een pakket aan
voorzieningen (transport, schoolvoeding,
veiligheid op scholen)

 02 Onderwijs
Ondersteuning



Creëert randvoorwaarden op het gebied
van onderwijs ondersteuning

 03 Onderwijs Vernieuwing



Draagt zorg voor het stimuleren en
ontwikkelen van onderwijsvernieuwing

 00 Bijzonder Vakonderwijs



Het in stand houden van voldoende
bijzonder vakonderwijsaanbod.



Het bijbrengen van kennis en
vaardigheden bij laag opgeleide
volwassenen.



Draagt zorg voor opleidingen voor
kansarmen; leerwerk trajecten / tweede
kans onderwijs



Het in stand houden, stimuleren en
verbreden van cultuuruitingen en
cultuurbeleving



Draagt zorg voor voldoende aanbod van
voor- en naschoolse educatie

50 Overige Onderwijs

Organisatie-eenheden:
 01 Bijzonder HAVO/VWO

 01 Bevordering Studie
 02 Openbare Leergangen
 04 Vorming
 05 Overige Uitgaven
Onderwijs
51 Cultuur en Sport
Algemeen

 01 (UO) Uitvoeringsorganisatie Cultuur en
Sport

52 Openbaar
Bibliotheekwerk

 00 Bibliotheka Nashonal
Kòrsou



Het in stand houden van en stimuleren
van het gebruik van de Nationale
Bibliotheek als bron van kennis en
informatie

53 Sport

 00 Subsidie en Bijdragen
Sport



Het vergroten van het besef over het belang
van sport en lichamelijke beweging.



Het verhogen van de actieve
sportparticipatie, het verbeteren en
uitbreiden van het sportaanbod en het in
stand houden van sportfaciliteiten



Het ondersteunen van scholen ten aanzien
van schoolzwemmen



Het verhogen van de kwaliteit van het
aantal voorzieningen op het gebied van

54 Cultuur

 00 Subsidie en Bijdragen
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Functie

Organisatie-eenheden:
Cultuur

Doel organisatie-eenheid
kunst en cultuur


55 Oudheidkunde en
Musea

 00 Subsidie Bijdrage
Oudheidkunde en
Musea



Het behouden en herstel van materieel en
immaterieel erfgoed



Het beschermen en in stand houden van
archeologisch erfgoed



Het verhogen van de kwaliteit van het
aantal voorzieningen op het gebied van
kunst en cultuur



Draagt zorg voor sportvoorzieningen



Het promoveren van het belang van sport
voor de gezondheid en talentontwikkeling

 01 Monumentenbureau
58 Overig Cultuur en
Sport

 01 Overige Uitgaven
Cultuur en Recreatie
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Hiervoor zijn de volgende middelen gereserveerd:
Gewone dienst
01. Bestuursorganen
40. Algemeen beheer OWCS
41. Examen–aangelegenheden

2017
391.100

2018
391.100

2019
391.100

2020
391.100

14.888.400

14.834.300

14.856.000

14.856.000

3.203.400

3.190.200

3.195.500

3.195.500

42. Openbaar Fund. Onderwijs

24.127.800

24.123.000

24.124.900

24.124.900

43. Bijzonder Fund. Onderwijs

49.306.700

49.306.600

49.306.600

49.306.600

44. Openbaar Speciaal Onderwijs

8.370.600

8.368.100

8.369.100

8.369.100

45. Bijzonder Speciaal Onderwijs

6.335.700

6.335.600

6.335.600

6.335.600

46. Openbaar Voortgezet Onderwijs

35.231.100

35.223.100

35.226.300

35.226.300

47. Bijzonder Voortgezet Onderwijs

47.233.600

47.233.600

47.233.600

47.233.600

48. Bijzonder Hoger Onderwijs

15.300.000

15.300.000

15.300.000

15.300.000

49. Gemeensch. Uitg. Onderwijs

74.849.900

74.849.600

74.849.700

74.849.700

50. Overig Onderwijs

36.681.000

36.137.600

36.354.900

36.354.900

51. Cultuur en Sport algemeen

15.261.600

15.261.600

15.261.600

15.261.600

52. Openbare bibliotheek

3.900.000

3.900.000

3.900.000

3.900.000

53. Sport

8.846.200

8.846.200

8.846.200

8.846.200

-

-

-

-

54. Cultuur
55. Oudheidkunde en Musea
58. Overig Cultuur en Sport
Totaal:
Kapitaaldienst
01. Bestuursorganen
40. Algemeen beheer OWS
41. Examen -aangelegenheden
42. Openbaar Fund. Onderwijs
43. Bijzonder Fund. Onderwijs
44. Openbaar Speciaal Onderwijs
45. Bijzonder Speciaal Onderwijs
46. Openbaar Voortgezet Onderwijs
47. Bijzonder Voortgezet Onderwijs
48. Bijzonder Hoger Onderwijs
49. Gemeensch. Uitg. Onderwijs
50. Overig Onderwijs
51. Cultuur en Sport algemeen
52. Openbare bibliotheek
53. Sport
54. Cultuur
55. Oudheidkunde en Musea
58. Overig Cultuur en Sport
Totaal:

920.000

920.000

920.000

920.000

4.728.100

4.661.800

4.688.300

4.688.300

349.575.200
2017
155.000
617.000
60.000
65.000
460.000
26.800.000
80.000
50.000
6.500.000
34.787.000

348.882.400
2018
155.000
617.000
60.000
65.000
460.000
20.050.000
80.000
50.000
2.500.000
24.037.000

349.159.400
2019
155.000
617.000
60.000
65.000
460.000
20.050.000
80.000
50.000
2.500.000
24.037.000

349.159.400
2020
155.000
617.000
60.000
65.000
460.000
20.050.000
80.000
50.000
2.500.000
24.037.000
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Functie 01 Bestuursorganen
Gewone dienst

2017

Apparaatskosten

391.100

391.100

391.100

391.100

-

-

-

-

Totaal

391.100

391.100

391.100

391.100

Kapitaaldienst

2017

2018

2019

2020

Programmakosten

2018

2019

2020

Apparaatskosten

-

-

-

-

Programmakosten

-

-

-

-

Totaal

-

-

-

-

Deze functie heeft betrekking op de personele en materiële lasten ten behoeve van de
minister.

Functie 40 Algemeen Beheer OWCS
Gewone dienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal

2017

2018

2019

2020

14.460.400

14.406.300

14.428.000

14.428.000

428.000

428.000

428.000

428.000

14.888.400

14.834.300

14.856.000

14.856.000

Kapitaaldienst

2017

2018

2019

2020

Apparaatskosten

155.000

155.000

155.000

155.000

-

-

-

-

155.000

155.000

155.000

155.000

Programmakosten
Totaal

Deze functie betreft de zorg voor de juridische en beleidskaders op het gebied van
onderwijs, wetenschap en sport. Hieronder vallen de personele en materiële kosten
van de organisatieonderdelen Kabinet van de Minister, de Secretaris Generaal en
Ministeriële Staf, de Beleidsorganisatie, de Uitvoeringsorganisatie Onderwijs en
Wetenschap, de Uitvoeringsorganisatie Openbaar Onderwijs en de beheersorganen van
de schoolbesturen van de bijzondere scholen.
Gegeven het belang van de 21e-eeuwse vaardigheden voor de toerusting van leerlingen,
de invloed van de leeromgeving hierop en de beperkte aandacht hiervoor in het huidige
curriculum, dient het Curaçaose onderwijs steeds meer geijkt te worden aan de eigen
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context. Scholen spelen daarbij een cruciale rol en moeten voldoende ruimte krijgen
om lokaal invulling te geven aan het onderwijs. De leraar is hierbij de spil. De
aandacht is gericht op de verbetering van de kaders van onderwijs, maar ook op de
toerusting van de leerkracht met de nodige kennis, vaardigheden, middelen,
leermaterialen en instrumenten.
Verder zal het ministerie zich richten op het ontwikkelen van voorstellen over de
aanscherping van exameneisen voor Havo en VWO om de gelijkstelling van deze
diploma's te continueren op Nederlandstalige scholen voor voortgezet onderwijs, maar
daarnaast ook de aandacht vestigen op VSBO/SBO/HAVO/VWO onderwijs dat meer
gericht is op de lokale/Caribische context qua taalinstructie (Papiaments of Engels als
instructietaal en Nederlands als instructietaal of tweede vreemde taal).
In dit kader is het een voornemen om voorbereidingen te treffen voor een verbetering
van de kwaliteit van het taal- en rekenonderwijs in alle onderwijstypen.
De versteviging van de zorgstructuren in het onderwijs, het ondersteunen van de
zorgteams op de scholen middels de strategie “Yuda Skol Yuda su Alumno” zal als een
stevig vangnet fungeren voor leerlingen die extra zorg nodig hebben.
Integraal werken in het ministerie (beleid en uitvoering) en interministeriële
samenwerking tussen verschillende ministeries op het gebied van voorschoolse
educatie, jeugdontwikkeling en jongereneducatie, onderwijs en arbeid met SOAW, met
GMN (schoolontbijt), met Justitie (TOP C Project, Carnaval) en met VVRP (Carnaval) is
hierbij een must. Voor wat betreft schoolontbijt, dienen de fondsen gezamenlijk door
de ministeries van OWCS en SOAW opgebracht te worden.
Het ministerie heeft op een aantal terreinen (waaronder Cultuur, Sport, Naschoolse
educatie, Nationaal en Onderwijs taal beleid, Speciaal Onderwijs, Voorschoolse
Educatie, Integraal Onderwijs) beleid ontwikkeld waardoor het noodzakelijk is om te
investeren in opstart van de uitvoering. Hierdoor wordt er een verhoging voorgesteld
om de doelstellingen van genoemd beleid te bereiken.

Functie 41 Examenaangelegenheden
Gewone dienst
Apparaatskosten

2017
2.187.400

2018

2019

2.174.200

2.179.500

2020
2.179.500
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Programmakosten

1.016.000

1.016.000

1.016.000

1.016.000

3.203.400

3.190.200

3.195.500

3.195.500

2017
17.000

2018
17.000

2019
17.000

2020
17.000

Programmakosten

600.000

600.000

600.000

600.000

Totaal

617.000

617.000

617.000

617.000

Totaal
Kapitaaldienst
Apparaatskosten

De functie richt zich op de activiteiten met betrekking tot examenaangelegenheden ten
behoeve van de Uitvoeringsorganisatie Expertisecentrum voor Toetsen & Examens
(ETE). Voor 2017 wordt gestreefd naar gestandaardiseerde volgtoetsen per leerjaar en
per educatiegebied om de resultaten en de ontwikkeling van de leerlingen per
groepsjaar te kunnen vastleggen/registreren.
Functie 42 Openbaar Funderend Onderwijs
Gewone dienst
Apparaatskosten

2017

2018

2019

2020

24.127.800

24.123.000

24.124.900

24.124.900

-

-

-

-

24.127.800

24.123.000

24.124.900

24.124.900

2017

2018

2019

2020

Programmakosten
Totaal
Kapitaaldienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal

60.000

60.000

60.000

60.000

-

-

-

-

60.000

60.000

60.000

60.000

Deze functie omvat de personele en materiële lasten ten behoeve van het openbaar
funderend onderwijs. Het openbaar funderend onderwijs draagt gedeeltelijk zorg voor
het primair onderwijs.
Voor 2017 worden de concrete verbeteracties, die in 2016 zijn geïnventariseerd, in de
praktijk doorgevoerd, waarbij het streven is om DOS-scholen als modelscholen te laten
fungeren.
De extra kapitaaluitgaven zullen aangewend worden voor het achterstallige onderhoud
van schoolgebouwen en voor het verbeteren van de inventaris en infrastructuur van
DOS-scholen.
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Functie 43 Bijzonder Funderend Onderwijs
Gewone dienst

2017

Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal
Kapitaaldienst

2018

2019

2020

2.400

2.300

2.300

2.300

49.304.300

49.304.300

49.304.300

49.304.300

49.306.700

49.306.600

49.306.600

49.306.600

2017

2018

2019

2020

Apparaatskosten

-

-

-

-

Programmakosten

-

-

-

-

Totaal

-

-

-

-

Deze functie omvat de personele en materiële lasten ten behoeve van het bijzonder
funderend onderwijs. Het betreft een reëel budget voor het uitbetalen van de door de
schoolbesturen separaat gedeclareerde kosten voor toekenning van gratificatie wegens
ambtsjubileum

van

hun

personeel

en

gratificatie

voor

werkzaamheden

van

onderwijskundige en school-organisatorische aard.
Functie 44 Openbaar Speciaal Onderwijs
Gewone dienst
Apparaatskosten

2017

Kapitaaldienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal

2019

2020

8.370.600

8.368.100

8.369.100

8.369.100

-

-

-

-

8.370.600

8.368.100

8.369.100

8.369.100

Programmakosten
Totaal

2018

2017

2018

2019

2020

65.000

65.000

65.000

65.000

-

-

-

-

65.000

65.000

65.000

65.000

Deze functie omvat de personele en materiële lasten ten behoeve van het openbaar
speciaal onderwijs. Het is zaak om de achterstand die het SO heeft opgelopen op
nagenoeg alle aspecten van het onderwijs, in te halen. De uitvoering van het
implementatieplan “Vernieuwing Speciaal Funderend Onderwijs aan Kinderen en
Jongeren met een Beperking” moet ervoor zorgen dat de onderwijsbehoeften van alle
kinderen met een beperking op Curaçao, in lijn met internationale verdragen, wordt
uitgevoerd. De extra kapitaaluitgaven zullen aangewend worden voor het achterstallige
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onderhoud van schoolgebouwen en voor het verbeteren van de inventaris en
infrastructuur van SO-scholen van de DOS.
Functie 45 Bijzonder Speciaal Onderwijs
Gewone dienst

2017

Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal
Kapitaaldienst
Apparaatskosten

2018

2019

2020

500

400

400

400

6.335.200

6.335.200

6.335.200

6.335.200

6.335.700

6.335.600

6.335.600

6.335.600

2017

2018

2019

2020

-

-

-

-

Programmakosten

-

-

-

-

Totaal

-

-

-

-

Deze functie omvat de personele en materiële lasten ten behoeve van het bijzonder
speciaal onderwijs.
Functie 46 Openbaar Voortgezet Onderwijs
Gewone dienst

2017

2018

2019

35.231.100

35.223.100

35.226.300

35.226.300

-

-

-

-

35.231.100

35.223.100

35.226.300

35.226.300

Kapitaaldienst

2017

2018

2019

Apparaatskosten

460.000

460.000

460.000

460.000

-

-

-

-

460.000

460.000

460.000

460.000

Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal

Programmakosten
Totaal

2020

2020

Deze functie omvat de personele en materiële lasten ten behoeve van het openbaar
voortgezet onderwijs.
Er wordt een route uitgestippeld om te komen tot een kwaliteitsverbetering in het VO en de
aansluiting Basisvorming VO of aansluiting FO voortgezet onderwijs. Het uiteindelijke doel is
dat het FO, VSBO en VO op elkaar aansluiten en zodanig zijn ingericht dat het geheel effectief,
efficiënt en financieel beheersbaar wordt. De extra kapitaaluitgaven zullen aangewend worden
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voor het achterstallige onderhoud van schoolgebouwen en voor het verbeteren van de
inventaris en infrastructuur van SO-scholen van de DOS.
Functie 47 Bijzonder Voortgezet Onderwijs
Gewone dienst

2017

Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal

2018

2019

2020

100

100

100

100

47.233.500

47.233.500

47.233.500

47.233.500

47.233.600

47.233.600

47.233.600

47.233.600

2017

2018

2019

Kapitaaldienst

2020

Apparaatskosten

-

-

-

-

Programmakosten

-

-

-

-

Totaal

-

-

-

-

Deze functie omvat de personele en materiële lasten ten behoeve van het bijzonder voortgezet

onderwijs.
Functie 48 Bijzonder Hoger Onderwijs
Gewone dienst

2017

Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal

2018

2019

2020

-

-

-

-

15.300.000

15.300.000

15.300.000

15.300.000

15.300.000

15.300.000

15.300.000

15.300.000

2017

2018

2019

Kapitaaldienst

2020

Apparaatskosten

-

-

-

-

Programmakosten

-

-

-

-

Totaal

-

-

-

-

Deze functie behelst het zorggebied hoger onderwijs en wordt toegekend als
overheidssubsidie aan de University of Curaçao, waarbij een deel is bestemd voor de
ontwikkeling

en

uitvoering

van

onderzoek,

wetenschapsontwikkeling

en

het

wetenschapsbeleid.9

Met de University of Curaçao (UoC) is in samenwerking met het ministerie van Financiën een gezamenlijk advies, een
saneringsplan, opgesteld waarin is aangegeven hoe de schuldenproblematiek van de UoC (grotendeels afdrachten aan
overheidsentiteiten) zal worden opgelost. Afhankelijk van de afspraken tussen het ministerie van OWCS en het
Ministerie van Financiën zal het subsidiebedrag van de UoC aangepast moeten worden.
9
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De voorbereidingen worden getroffen in 2016 en 2017 om een lokaal wetenschappelijk
netwerk te creëren met alle lokale universiteiten en deze aan te laten sluiten op een
Caribisch en internationaal wetenschappelijk netwerk van waaruit de ontwikkeling
van wetenschap nader vorm zal worden gegeven. Dit zal de positie van Curaçao op het
speelveld van het Caribisch en internationaal wetenschappelijk onderwijs moeten
verstevigen.
Functie 49 Gemeenschappelijke uitgaven onderwijs
Gewone dienst

2017

2018

2019

Apparaatskosten

15.814.800

15.814.500

15.814.600

15.814.600

Programmakosten

59.035.100

59.035.100

59.035.100

59.035.100

74.849.900

74.849.600

74.849.700

74.849.700

2017

2018

2019

Apparaatskosten

16.050.000

16.050.000

16.050.000

16.050.000

Programmakosten

10.750.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

26.800.000

20.050.000

20.050.000

20.050.000

Totaal
Kapitaaldienst

Totaal

2020

2020

Deze functie heeft betrekking op verschillende kosten.
De Inspectie Onderwijs zal zich in 2017, gebaseerd op scans en onderzoeken in 2016,
concentreren op het toezichtkaderrisico analyse en de kwaliteitsverbetering van
scholen die extra aandacht behoeven.
Deze functie heeft verder betrekking op personele en materiële lasten van de
overheidssubsidie

aan

de

Stichting

Onderhoud

Scholen

(SOS),

de

Stichting

Studiefinanciering Curaçao (SSC), de Sentro pa Guia Edukashonal (SGE), het Bureau
Nascholing (BN), Fundashon Materiaal pa Skol (FMS), Fundashon Planifikashon di
Idioma (FPI) en Fundashon pa Innovashon den Enseñansa (FIDE).
Tevens worden kredieten gereserveerd voor de kosten inzake ‘Enseñansa Liber’.
Voor de verbouwing en groot onderhoud/achterstallig onderhoud schoolgebouwen is
NAf 8 miljoen gereserveerd.
Het project Zonnepanelen zal in het dienstjaar 2017 worden voortgezet. Voor het
project Zonnepanelen is uitgegaan van hetzelfde bedrag dat gereserveerd is voor 2016,
namelijk NAf 6.750.000 uitgaande van een uitbreiding van het project voor vijf
scholen. Voor het project Digitalisering Onderwijs (voorheen bekend als One Laptop
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Per Child) is een meerjarenbegroting opgesteld en aangeboden aan het ministerie van
Financiën. Vooralsnog wordt met een evenredig bedrag, verdeeld over vijf jaren,
rekening gehouden. Voor 2017 wordt uitgegaan van een bedrag van NAf 4 miljoen.
Functie 50 Overig Onderwijs
Gewone dienst

2017

2018

2019

2020

Apparaatskosten

10.268.900

9.725.500

9.942.800

9.942.800

Programmakosten

26.412.100

26.412.100

26.412.100

26.412.100

36.681.000

36.137.600

36.354.900

36.354.900

2017

2018

2019

Totaal
Kapitaaldienst
Apparaatskosten

80.000

80.000

80.000

80.000

-

-

-

-

80.000

80.000

80.000

80.000

Programmakosten
Totaal

2020

Deze functie heeft betrekking op de bijdrage van de overheid aan het bijzonder
vakonderwijs, de tegemoetkoming aan LOFO-studenten, de openbare leergangen en
aan de FEFFIK.
In 2016 wordt het ‘oude’ FEFFIK opgeheven en wordt een ‘nieuwe’ organisatie
opgericht die als een vakschool voor beroepsonderwijs zal moeten fungeren. Deze
vakschool heeft als doel:


vroegtijdig schoolverlaten tegen te gaan;



de arbeidsmarkt te voorzien van vakbekwame werknemers;



het terugdringen van werkeloosheid onder de jongeren tot 24 jaar.

Functie 51 Cultuur en Sport Algemeen
Gewone dienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal
Kapitaaldienst
Apparaatskosten
Programmakosten

2017

2018

2019

2020

5.222.100

5.222.100

5.222.100

5.222.100

10.039.500

10.039.500

10.039.500

10.039.500

15.261.600

15.261.600

15.261.600

15.261.600

2017

2018

2019

2020

50.000

50.000

50.000

50.000

-

-

-

-
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Totaal

Deze

50.000

functie

omvat de personele

50.000

en materiële

50.000

lasten

50.000

ten behoeve

van de

Uitvoeringsorganisatie Cultuur en Sport. De sector richt zich in 2017 op het
stimuleren van jonge kinderen en jongeren tot leren, zodat ze zonder achterstand hun
schoolopleiding kunnen beginnen c.q. afronden. Dit betekent aandacht voor het
curriculum voor voorschoolse educatie en competenties van crècheleidsters, en het
centraliseren van naschoolse opvang.
Stimuleren van schoolverlaters om te blijven leren, zodat ze zich zo goed mogelijk
kunnen voorbereiden op een maatschappelijke loopbaan, is in 2016 gestart middels
het onderwijskundige experiment ‘Zorgintensieve SBO1+’. In 2017 zal dit experiment
worden geëvalueerd en gecontinueerd, uitgaande van de ervaringen die in 2016
worden opgedaan.
Rekening houdende met het feit dat het beleid van het ministerie erop gericht is dat
het SBO1+ de leerwerktrajecten van de Sociale Vormingsplicht zal vervangen en dat de
overige fondsen gebruikt zullen worden ter versterking van de Unit Leerplicht, kan nu
al worden geconcludeerd dat deze gelden apart dienen te worden opgevoerd op
begrotingsfunctie 40. In 2017 zal derhalve een aparte post op deze functie dienen te
worden aangemaakt, met een onderliggende verdeling, zodat de gelden aldaar optimaal
beheerd kunnen worden. Dat betekent dat de bedoelde gelden in 2017 niet meer
zullen voorkomen op functie 51, maar op functie 40. Op deze post zullen ook de gelden
worden opgevoerd voor de voorbereiding van de HAVO/VWO in het Papiaments,
conform het landsbesluit van 12 augustus 2015 no. 15/2572. Het betreft een bedrag
van NAf 317.500. Het resterend bedrag zal aangewend worden voor leerprojecten.
Functie 52 Openbare Bibliotheek
Gewone dienst

2017

Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal
Kapitaaldienst
Apparaatskosten
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2018

2019

2020

-

-

-

-

3.900.000

3.900.000

3.900.000

3.900.000

3.900.000

3.900.000

3.900.000

3.900.000

2017

2018
-

2019
-

2020
-

-

Programmakosten

-

-

-

-

Totaal

-

-

-

-

Deze functie heeft betrekking op de subsidie aan de Nationale Bibliotheek.
Functie 53 Sport
Gewone dienst

2017

Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal
Kapitaaldienst

Totaal

2019

2020

-

-

-

-

8.846.200

8.846.200

8.846.200

8.846.200

8.846.200

8.846.200

8.846.200

8.846.200

2017

Apparaatskosten
Programmakosten

2018

2018

2019

2020

-

-

-

-

6.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

6.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

Deze functie heeft betrekking op de overheidssubsidie aan de Fundashon Desaroyo
Deportivo Kòrsou (FDDK)en de Curaçaose Olympische Sport Federatie (FDOK).
Is in 2016 de nadruk geweest op de uitvoering van het sportbeleid, in 2017, zullen de
resultaten worden geëvalueerd. De aandacht is erop gericht om meer leiders te kweken
die het sportgebeuren kunnen aansturen en leiden: kadervorming is hierbij het
speerpunt voor de ondersteuning van scholen voor wat betreft bewegingsonderwijs en
sport op school.
Functie 54 Cultuur
Gewone dienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal
Kapitaaldienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal

2017

2018

2019

2020

25.000

25.000

25.000

25.000

1.478.200

1.478.200

1.478.200

1.478.200

1.503.200

1.503.200

1.503.200

1.503.200

2017

2018

2019

2020

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

-

-

-

-

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000
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Deze functie heeft betrekking op structurele en incidentele subsidies, alsook
verschillende prijzen die worden uitgereikt op het gebied van cultuur zoals Premio
Boeli van Leeuwen en Premio Cola Debrot. Andere jaarlijks terugkomende belangrijke
evenementen zoals Dia di Bandera, Dia di Emansipashon, de viering van carnaval en
seú zijn belangrijke activiteiten die bijdragen aan de natievorming en culturele
ontwikkeling van het land.
Deze functie heeft ook betrekking op de overheidssubsidie die zal worden toegekend
aan het Nationaal Cultuurinstituut en het herstel van het Sentro Pro Arte. In 2016
was de aandacht gericht op het creëren van voorwaarden voor de verbouwing, terwijl
in 2017 begonnen zal worden met de concrete werkzaamheden.

Functie 55 Oudheidkunde en Musea
Gewone dienst

2017

Apparaatskosten

2018

2019

2020

-

-

-

-

Programmakosten

920.000

920.000

920.000

920.000

Totaal

920.000

920.000

920.000

920.000

Kapitaaldienst

2017

2018

2019

2020

Apparaatskosten

-

-

-

-

Programmakosten

-

-

-

-

Totaal

-

-

-

-

Deze functie heeft betrekking op de overheidssubsidie aan de Stichting Nationaal
Archeologisch Antropologisch Museum.
Functie 58 Overig Cultuur en Sport
Gewone dienst

2017

2018

2019

2020

Apparaatskosten

1.223.900

1.157.600

1.184.100

1.184.100

Programmakosten

3.504.200

3.504.200

3.504.200

3.504.200

4.728.100

4.661.800

4.688.300

4.688.300

Totaal
Kapitaaldienst

2017

2018

2019

2020

Apparaatskosten

-

-

-

-

Programmakosten

-

-

-

-
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Totaal

-

-

-

-

Deze functie heeft betrekking op de subsidie ten behoeve van Kas di Kultura. Verder
wordt er van deze post gebruik gemaakt voor een vergoeding aan de leden van de
Straatnamencommissie. Verder dient de post voor de normale afschrijving die via
financiën plaatsvinden.
Algemene doelstellingen
Het ministerie van Onderwijs heeft vier algemene doelstellingen, namelijk:
1

Onderwijs:

Toegankelijk, hoogwaardig en kwalitatief onderwijs met een goede aansluiting en
doorstroom van en tussen FO, SO, VSBO, HAVO/VWO, SBO en HO.
2 Wetenschap:
Een wetenschapsklimaat en beleid die aansluiten op onze onderzoekbehoeften met
goede lokale en internationale samenwerkingsverbanden.
3 Cultuur:
Een herkenbaar, identificeerbaar, sluitend en hoogwaardige cultuurbeleving en uiting
die een sterke aantrekkingskracht uitoefenen op inwoners én bezoekers, gebaseerd op
wederzijds respect voor eigenheden van afzonderlijke groeperingen.
4 Sport:
Kwalitatief en goed geoutilleerde school-, wijk- en breedtesportvoorzieningen die de
gezondheid, talentontwikkeling, de actieve en passieve sportparticipatie van de burger
garanderen.
1 – Onderwijs:
 Welke operationele
doelstellingen dienen bereikt te
worden?

 Welke instrumenten dienen
ingezet te worden?

 Wetgeving ontwikkelen ter regulering

 Een optimaal functionerend

van het funderend speciaal onderwijs,

leerlingvolgsysteem, vanaf de start

voortgezet onderwijs en het hoger

tot eind van de schoolcarrière van

 Wat gaat dat
kosten NAf?
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onderwijs

de leerling
 Kern- en tussendoelen voor het
funderend en speciaal onderwijs die
gericht zijn op de lokale context,
het taalniveau en het
ontwikkelingsniveau van de leerling

• Ontwikkelen van leerlijnen voor nog 4
educatiegebieden.
 Ontwikkelen van volgtoetsen voor
leergroepen FO

 Uitvoeringsplan beleid speciaal
onderwijs
 Werkgroepen, coördinatoren,
startconferenties, bijeenkomsten,
werksessies en ontwikkelmateriaal
 Volgtoetsen voor de FO-

100.000

50.000
400.000

educatiegebieden Mens &
maatschappij, Mens Natuur &
 Een goede aansluiting en doorstroom
tussen FO en VO (met name VSBO)
 Een goede aansluiting tussen VSBO
en HAVO/VWO en SBO

Techniek en Rekenen/Wiskunde
voor groepen 3, 4, 5, 6 en 7;
 Eindtermen voor het voortgezet

250.000

onderwijs en secundair
beroepsonderwijs
 Het integraal onderwijsbeleidsplan

 Nationaal onderwijs- en taalbeleid

waarin de richtlijnen voor
aansluiting zijn verwerkt
 Uitvoeringsplan Nationaal en
Onderwijstaalbeleid, waarin de
taalniveaus (Papiaments,
Nederlands, Engels, Spaans) van de
verschillende onderwijstypen op
elkaar zijn afgestemd
 Een taal academie: Akademia di
Papiamentu (met Aruba en Bonaire)
 Weder oprichten van de Komishon
Standarisashon di Papiamentu
 Stuurgroep nationaal – en
onderwijs taalbeleid
 Comité van experts
 Pilot projecten Engelstalig VSBO en
HAVO/VWO
 Papiamentstalig HAVO/VWO
 Uitvoeringsplan
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200.000

hogeronderwijsbeleid
 Een goede aansluiting tussen SBO en
Hoger Onderwijs

 Diploma’s zijn geijkt aan regionale
en internationale

 Een goede aansluiting tussen

onderwijssystemen

HAVO/VWO/SBO en lokaal,

(HAVO/VWO/CXC)

regionaal- en internationaal HO

 Uitvoeringsplan beleid

150.000

Studiefinanciering/Studeren in de
regio
 Een goede doorstroom tussen de
onderwijssoorten en de arbeidsmarkt
 Een programma voor
beroepsonderwijs gerelateerd aan
internationale standaarden (TVET)

 Onderwijsprogramma’s die
aansluiten op de benodigde
competenties van de student in het
HO of vervolgopleiding
 Implementatie Raad voor Onderwijs
en Arbeid
 Beleid en Uitvoeringplan
beroepsonderwijs
 Vakopleidingen ‘nieuwe’ Feffik zijn
gelinkt aan TVET

 75% van leerplichtigen en sociaal

 Zorg intensieve SBO1+ opleidingen

1.000.000

vormingsplichtigen hebben een
startkwalificatie
 Verminderen van schoolverzuim en
vroegtijdig schoolverlaten met 5 %ten
opzichte van 2016
 Verminderen van het aantal leerlingen
die zorg behoeven door tijdig en
gericht te interveniëren

 Unit handhaving en coördinatie

100.000

Leerplicht/Sociale vormingsplicht
 Integrale leerlingzorg “Yuda Skol
yuda su Alumno”
 Onderwijs Opvang voorziening
Rebound
 Onderwijsplatformen waarin
vakbonden, schoolbesturen en
ouders participeren

 Verzamelen van data en informatie

 Management informatiesysteem /

voor beleidsontwikkeling en deze

 Statistical Unit OWCS

koppelen aan uitvoeringstaken

 Datavergaring scholen

100.000

 Datavergaring leerplicht en sociale
vormingsplicht
 Data vergaring crèches en
speelscholen
 Datavergaring naschoolse
opvangcentra
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Samenhang met beleid
De kwaliteit van voorschoolse educatie bepaalt het relatieve schoolsucces van de
leerling in het FO. Het voorkomt zittenblijven en de ophoping van leerachterstanden.
Hierdoor zal het speciaal onderwijs zich kunnen beperken tot die leerlingen die
werkelijk hiervoor in aanmerking komen.
Gerichte zorg in het FO voorkomt schooluitval en biedt de leerling de mogelijkheid om
beter te presteren. De leerling in het FO die al zijn/haar talenten en vaardigheden
heeft ontplooid kiest gericht voor een richting in het voortgezet onderwijs, waarbij
zowel praktische leerwegen (VSBO-PKL/PBL; SBO 1-2), vakonderwijs (VSBO-TKL/SBO
3-4), als academisch gericht onderwijs (HAVO/VWO) tot de mogelijkheden behoren.
De aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt is gediend als de leerwegen en
vakonderwijs toegang geven tot de lokale arbeidsmarkt.
Voor het HAVO/VWO is van belang dat de diploma’s aansluiten bij lokale, regionale
en Nederlandse instituten voor hoger- en wetenschappelijk onderwijs.
Een nationaal en onderwijs taalbeleid uitgewerkt in eindtermen en kerndoelen
garandeert een betere beheersing van de vier talen die in het onderwijs als
instructietaal (Papiaments, Nederlands, Engels) of vreemde taal (Nederlands, Engels,
Spaans) worden gegeven.
Steeds meer richt de overheid zich op het aanpassen van leermiddelen en examens
aan de lokale context en cultuur, terwijl lokaal studeren en studeren in de regio
voorrang heeft op studeren in Europa (Nederland).
Indicatoren


Jaarlijkse Onderwijsrapportages;



Jaarlijkse Staat van Onderwijs;



Jaarlijkse Opbrengstenkaart;



Jaarverslag van het ministerie;



Percentages schooluitval per onderwijstype ten opzichte van vorig jaar;



Percentage leerlingen speciaal onderwijs/AGO ten opzichte van vorig jaar;



Data uit leerlingvolgsystemen;



10% Vermindering in aantallen tweede kans onderwijs;
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Aantal studenten dat aan de UoC of in de regio studeert versus aantallen die in
Nederland studeren;



Uitslagen volgtoetsen FO;



Uitslagen EFO;



Eindexamenresultaten VSBO, SBO, HAVO/VWO.

2 – Wetenschap
 Welke operationele
doelstellingen dienen
bereikt te worden?
 Oprichten van een hoger
onderwijs platform.
 Voorstellen voor

 Welke instrumenten
dienen ingezet te
worden?
 Hogeronderwijsbeleid en

 Wat gaat dat kosten
NAf?

wetgeving
 Netwerken tussen lokale

wetenschappelijk onderzoek

en internationale hoger

die passen in de lokale

onderwijsinstituten

context
 Het onderwijs vanaf het FO

 Onderzoeksvaardigheden

zodanig inrichten dat

voor verschillende

onderzoek een onderdeel is

onderwijstypen vanaf FO

van het curriculum: een

tot HO

onderzoek klimaat creëren
 Stimuleren van
wetenschapsbeoefening

 Stagiaires UoC en overige
hoger onderwijs
instituten de mogelijk
bieden om lokale
vraagstukken uit te
werken

Samenhang met beleid
Uitgaande van het ‘Kader voor wetenschappelijk beleid en onderzoek’ van 2012, zal in
samenwerking met de andere ministeries en externe wetenschappelijke instituten een
meerjarenbeleidsplan worden opgesteld.
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Indicatoren
 Jaarlijkse rapportages over de voortgang van de werkgroep wetenschapsbeleid;
 Het aantal werksessies en lezingencycli in het kader van wetenschapsontwikkeling;
 MoU met UNESCO en andere wetenschappelijke instellingen;
 Het aantal samenwerkingsverbanden met hoger onderwijs instituten.
3 – Cultuur
 Welke operationele
doelstellingen dienen
bereikt te worden?
 Het verhogen van het aantal
minderbedeelde kinderen die

 Welke instrumenten
dienen ingezet te
worden?
 Kindplaatssubsidie
 Informatie aan

een crèche of kinderopvang

kindercentra over

bezoekt

curriculum,
ouderparticipatie en

 Curriculum 0-4 jarigen laten
aansluiten op FO

opzet van
gastouderopvang
 Peuterklassen gelieerd
aan FO-scholen
 Implementatie
curriculum
Kaleidoscoop
 Adequate trainingen
voor en coaching van
crècheleidsters
 Nulmetingen en
onderzoek
 Inspectie en controle bij

 Optimaliseren van
infrastructuur en materialen
voor crèches

voorschoolse opvang
 Implementatie van het
concept ‘executieve
functies’ wegens de
kwaliteitsverhoging van
het curriculum aanbod
voor kinderen tussen
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 Wat gaat dat kosten
NAf?
3.814.500

 Welke operationele
doelstellingen dienen
bereikt te worden?

 Welke instrumenten
dienen ingezet te
worden?
nul en vier jaar

 Wat gaat dat kosten
NAf?
200.000

 Opleidingen SPW 1-3
(SIFMA)
 Subsidie aan FAJ
 Uitbreiden van het aanbod
aan naschoolse educatie

 Onderzoek naar de

194.000
3.837.150

kwaliteit en het
participatiegraad van
kinderen
 Controle bij naschoolse
opvang voorzieningen

 Centrale uitvoering van het
cultuurbeleid
 Opzet Nationaal Cultuur
Instituut

 Heroriëntatie op

6.278.000

subsidie aan de hand
van de in te kopen
producten
 Meer samenwerking en
synergie tussen
cultuurorganisaties
 Gerichte controle op
effectieve en efficiënte

 Cultuurbesef stimuleren

besteding van subsidie
 Doelgerichte
Informatiecampagnes
 Kadervorming op het
gebied van cultuur en
communicatie
 Het verstrekken van
subsidie aan
buurtorganisaties

 Het stimuleren van

 Educatie informatie en

cultuuruitingen onder de

vorming wegens

lokale bevolking

cultureel erfgoed

 Verhogen van de participatie
aan cultuur activiteiten

 Media- en bewustwordingscampagnes
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 Welke operationele
doelstellingen dienen
bereikt te worden?

 Welke instrumenten
dienen ingezet te
worden?
 Medegelding van het

 Wat gaat dat kosten
NAf?

Verdrag immaterieel
erfgoed
 Culturele faciliteiten
voor cultuuruitingen
 Oprichten van een nationaal
theater

 Renovatie Sentro Pro

 Interministeriële stuurgroep
Carnaval

 Werkplan of nota

2.500.000

Arte
500.000

Uitvoering Carnaval
2017 en de hiermee
gemoeide kosten

Samenhang met beleid
Cultuur geeft, net als onderwijs, mogelijkheden tot maximale ontplooiing en biedt
optimale kansen op maatschappelijke vorming en succes. Dat leidt tot een beter
bestaan voor individuen en uiteindelijk voor het totaal van de samenleving. Met het
cultuurbeleid wordt beoogd het culturele

bewustzijn en de participatie

aan

cultuuruitingen te bevorderen en daarmee bij te dragen aan natievorming.
Indicatoren
 Het aantal culturele organisaties aangesloten aan het Nationaal Cultuur Instituut;
 Data ten aanzien van de actieve en passieve participatie aan culturele activiteiten;
 Data over processen en aantal instellingen en organisaties die culturele activiteiten
organiseren;
 Onderzoek naar en documentatie van het cultureel aanbod.
4 – Sport
 Welke operationele
doelstellingen dienen bereikt
te worden?
 Ondersteunen van
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 Welke instrumenten dienen
ingezet te worden?
 Schoolzwemmen

 Wat gaat dat
kosten NAf?

 Welke operationele
doelstellingen dienen bereikt
te worden?
bewegingsonderwijs op school

 Welke instrumenten dienen
ingezet te worden?

 In stand houden van federaties,

 Subsidie aan FDDK en FDOK

 Wat gaat dat
kosten NAf?

7.920.000

bonden, verenigingen
 Verhoging van het besef van het

 Gerichte programma’s voor

belang van lichamelijke

jeugd, jongeren, volwassenen

beweging

en ouderen

 Het streven is dat in het jaar
2022 75% van de totale
bevolking actief participeert aan
sport en aan lichamelijke
beweging
 Onderhouden van het aantal
sportfaciliteiten
 Kadervorming

 Schoolcoaches

 Verbetering en uitbreiding van

 Training en opleiding: van

het sportaanbod

mbo-ers naar hbo-ers

Samenhang met beleid
Vanuit het ministerie van OWCS wordt veel belang gehecht aan het waarborgen van
voorzieningen op het gebied van sport en het verhogen van het besef van het belang
van sport voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van individuen, maar ook voor
de samenleving in haar totaliteit. Op school en in de gemeenschap moeten
programma’s worden aangeboden die deze visie ondersteunen.
Indicatoren
 Het aantal mensen dat actief of passief (de toeschouwer) sport beoefent;
 Jaarlijkse rapportage van het Nationaal Instituut;
 Jaarverslag van het ministerie;
 Data, onderzoek en documentatie (sportbeleving, sportparticipatie);
 Aantal sportfaciliteiten en sportaccommodaties.
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Ministerie Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn
Missie
Een liefdevol, beschermd en stimulerende leefomgeving creëren door:


het bijstaan van de burger tijdens de opvoeding en hem de gelegenheid bieden zich
te ontwikkelen en te participeren in de gemeenschap;



het bewustmaken van iedere burger van zijn verantwoordelijkheden en de
voordelen van duurzaam samenleven;



het bevorderen van een positief gezins- en wijkomgeving;



het duurzame verhogen van het aantal werkenden;



het na leven van relevante wetgeving en internationale verdragen.

Visie
Het miniserie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) streeft naar een
samenleving die optimaal sociaal ontwikkeld en gevormd is, waar iedere burger de
mogelijkheden wordt geboden om deel te nemen aan het sociaal- en arbeidsleven en
zich verantwoordelijk voelt voor het welzijn van de gemeenschap.
Prioriteiten 2017:


Het verbeteren van de kwaliteit van leven van kwetsbare personen.



Het verbeteren van de sociale ontwikkeling en vorming van families en jeugd en
jongeren, inclusief het bewustmaken van de bevolking over de problematiek van
huiselijk en relationeel geweld.



Het bereiken dat meer lokale werkzoekenden aan het werk kunnen, dat meer

bedrijven de arbeidswet- en regelgeving naleven, en dat er meer arbeidsrust en -vrede
heerst.
17 Ministerie Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn
Functie
 01 Bestuursorganen

Organisatie-eenheden
 00 Minister SOAW

 60 Algemeen beheer
SOAW
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 00 Kabinet Minister

Doel organisatie-eenheid
 Draagt politieke
verantwoordelijkheid voor het
handelen van zijn ambtenaren
 Adviseert en ondersteunt de
minister

Functie

Organisatie-eenheden
 01 Inspectie Arbeidszaken

 02 Secretaris Generaal
 03 Ministeriële staf
 05 Beleidsorganisatie
 61 Bijstandverlening Beleidsveld Sociale
Zorg

 00 UO Regiokantoren/UO
Bedrijfsvoering
Regiokantoren
 01 Sociale Zorg

 02 Maatschappelijke Zorg
 03 Elektra- en watersubsidie
 04 UO Bedrijfsvoer. en Kwal.
Zorg
 05 Bureau Mediation

 62 Werkgelegenheid

 01 UO Uitvoeringsteam Arbeid

Doel organisatie-eenheid
 Realiseert doelstellingen in
wet-, en regelgeving op het
gebied van
arbeidsvoorwaarden,
-veiligheid en
arbeidsomstandigheden in alle
bedrijfssectoren
 Is eindverantwoordelijk voor
de bedrijfsvoering binnen het
ministerie
 Ondersteunt de minister,
secretaris generaal en
managementteam
 Draagt zorg voor voorbereiding
en ontwikkeling van relevant
strategisch beleid
Draagt zorg voor:
 materiële hulpverlening aan
kwetsbare groepen
 een evenwichtige sociale
zekerheid en sociale
rechtvaardigheid
 het ondersteunen van
instanties door
subsidieverlening bij het
opzetten en uitvoeren van
sociale
activeringsprogramma’s
 het aanbieden van nood en
crisisopvang aan
risicogroepen/slachtoffers
 de bevordering van een
leefbare samenleving met
actieve deelname van burgers
 het toegankelijk maken van
basisvoorzieningen voorde
min- en onvermogenden
 het verhogen van de kwaliteit
van zowel zorgproducten als
externe dienstverlening
 het creëren van
gemeenschapszin door het
toepassen van Mediation bij
conflict beslechting en
restorative practices bij herstel
van relaties
 Streeft naar het verhogen van
de arbeidsparticipatiegraad, en
het optimaliseren van
arbeidsomstandigheden en
arbeidsvoorwaarden
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Functie

Organisatie-eenheden

 04 Sociale werkplaatsen
 63 Maatschappelijke
Begeleiding en
Advies

 00 Maatschappelijke Opbouw en
Begeleiding

 01 Jeugdzorg
 03 UO Bedrijfsvoering en
Kwaliteitszorg

 64 Sociaal Cultureel
Jeugd- en
Jongerenwerk
 65 Bejaardenoorden

 66 Landsbemiddelaar
 68 Overige Sociale
Voorzieningen
Maatschappelijke
Dienstverlening
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 00 Jeugdwerk
 00 Subsidie Bijdrage
Bejaardenoorden

 01 Bureau Landsbemiddelaar
 03 Overige uitgaven SOAW

Doel organisatie-eenheid
 Werft bedrijven die
arbeids(re)integratietrajecten
beschikbaar stellen om
jongeren op de arbeidsmarkt
voor te bereiden en hierna te
plaatsen
 Registreert werkzoekenden en
vacatures voor matching
 Ondersteunt de sociale
werkplaats via
subsidieverlening
Draagt zorg voor:
 het versterken van families/
kwetsbare groepen
 vorming en ontwikkeling van
jongeren/jongvolwassenen
 hulpverlening en opvang aan
kwetsbare jeugdigen (en hun
families)
 begeleiding en bescherming
van (kwetsbare) families
 bevordering van gelijke
behandeling van burgers
onder andere door het naleven
van internationale verdragen
 het bieden van in- en extern
kwalitatief hoogwaardige
dienstverlening
 het bekwamen, ontwikkelen en
deskundigheidsbevordering
van het personeel
 Draagt zorg voor vorming en
ontwikkeling van jongeren
 Draagt zorg voor indicering
van subsidies aan
bejaardenoorden en adequate
woon- en leefomgeving t.b.v.
ouderen
 Registratie van nieuwe
aanmeldingen
 Handhaving en toezicht
omtrent plaatsingen
 Bewaakt, handhaaft, bevordert
en herstelt de arbeidsrust en
vrede in de private sector
 Dekt in het bijzonder de door
min- en onvermogenden te
betalen huur aan FKP
(individuele subsidies)

Functie

Organisatie-eenheden

Doel organisatie-eenheid
 Draagt zorg voor het bouwen
van sociale woningen

Hiervoor zijn de volgende middelen gereserveerd per functie:
Gewone dienst
01
60
61
62

2017

2018

2019

2020

Bestuursorganen
Algemeen beheer
Bijstandverlening
Werkgelegenheid

860.800
9.207.800
491.935.900

860.800
9.207.800
480.435.900

860.800
9.207.800
469.335.900

860.800
9.207.800
458.835.900

8.828.000

8.828.000

8.828.000

8.828.000

63 Familie en Jeugd

19.174.700

19.174.700

19.174.700

19.174.700

75.000

75.000

75.000

75.000

17.028.300

17.028.300

17.028.300

17.028.300

638.500

638.500

638.500

638.500

8.975.800

8.975.800

8.975.800

8.975.800

556.724.800
2017

545.224.800
2018

534.124.800
2019

523.624.800
2020

01 Bestuursorganen
60 Algemeen beheer SOAW

30.000
210.300

30.000
210.300

30.000
210.300

30.000
210.300

61 Bijstandverlening

140.000

140.000

140.000

140.000

62 Werkgelegenheid

110.000

110.000

110.000

110.000

64 Soc. Cult. Jeugd en Werk
65 Bejaardenoorden
66 Landsbemiddelaar
68 Overige Sociale
Voorzieningen en
Maatschappelijke
Dienstverlening
Totaal:
Kapitaaldienst

63 Familie en Jeugd

30.000

30.000

30.000

30.000

65 Bejaardenoorden

600.000

600.000

600.000

600.000

66 Landsbemiddelaar

70.000

70.000

70.000

70.000

68 Overige Sociale
Voorzieningen en
Maatschappelijke
Dienstverlening
Totaal

11.300.000

11.300.000

11.300.000

11.300.000

12.490.300

12.490.300

12.490.300

12.490.300

Functie 01 Bestuursorgaan
Gewone dienst

2017

2018

2019

2020

Apparaatskosten
Programmakosten

380.000
480.800

380.000
480.800

380.000
480.800

380.000
480.800

Totaal

860.800

860.800

860.800

860.800

30.000
-

30.000
-

30.000
-

30.000
-

Kapitaaldienst
Apparaatskosten
Programmakosten
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Totaal

30.000

30.000

30.000

30.000

Functie 60 Algemeen Beheer Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn
Gewone dienst
Apparaatskosten
Programmakosten

2017
9.127.800
80.000

2018
9.127.800
80.000

2019
9.127.800
80.000

2020
9.127.800
80.000

9.207.800

9.207.800

9.207.800

9.207.800

Apparaatskosten
Programmakosten

210.300
-

210.300
-

210.300
-

210.300
-

Totaal

210.300

210.300

210.300

210.300

Totaal
Kapitaaldienst

Functie 61 Bijstandverlening
Gewone dienst

2017

Apparaatskosten

2018

2019

2020

6.442.900

6.442.900

6.442.900

6.442.900

485.493.000

473.993.000

462.893.000

452.393.000

491.935.900
2017

480.435.900
2018

469.335.900
2019

458.835.900
2020

Apparaatskosten
Programmakosten

140.000
-

140.000
-

140.000
-

140.000
-

Totaal

140.000

140.000

140.000

140.000

Programmakosten

Totaal
Kapitaaldienst

Functie 62 Werkgelegenheid
Gewone dienst

2017

Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal
Kapitaaldienst

2018

2019

2020

2.852.000
5.976.000

2.852.000
5.976.000

2.852.000
5.976.000

2.852.000
5.976.000

8.828.000

8.828.000

8.828.000

8.828.000

2017

2018

2019

2020

Apparaatskosten
Programmakosten

110.000
-

110.000
-

110.000
-

110.000
-

Totaal

110.000

110.000

110.000

110.000

2017
3.160.100
16.014.600

2018
3.160.100
16.014.600

2019
3.160.100
16.014.600

2020
3.160.100
16.014.600

Functie 63 Familie en Jeugd
Gewone dienst
Apparaatskosten
Programmakosten
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Totaal

19.174.700

19.174.700

19.174.700

Kapitaaldienst

2017

2018

2019

19.174.700
2020

Apparaatskosten
Programmakosten

30.000
-

30.000
-

30.000
-

30.000
-

Totaal

30.000

30.000

30.000

30.000

Functie 64 Soc. Cult. Jeugd en Werk
Gewone dienst

2017

2018

2019

2020

Apparaatskosten
Programmakosten

75.000

75.000

75.000

75.000

Totaal

75.000

75.000

75.000

75.000

Kapitaaldienst

2017

2018

2019

2020

-

-

-

-

Gewone dienst
Apparaatskosten
Programmakosten

2017
74.500
16.953.800

2018
74.500
16.953.800

2019
74.500
16.953.800

2020
74.500
16.953.800

Totaal

17.028.300

17.028.300

17.028.300

17.028.300

Kapitaaldienst

2017

2018

2019

Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal

Functie 65 Bejaardenoorden

2020

Apparaatskosten
Programmakosten

600.000

600.000

600.000

600.000

Totaal

600.000

600.000

600.000

600.000

2017
638.500
-

2018
638.500
-

2019
638.500
-

2020
638.500
-

638.500

638.500

638.500

638.500

Functie 66 Landsbemiddelaar
Gewone dienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal
Kapitaaldienst

2017

2018

2019

70.000

2020

Apparaatskosten
Programmakosten

70.000

70.000

70.000

-

-

-

-

Totaal

70.000

70.000

70.000

70.000
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Functie 68 Overige Sociale Voorzieningen en Maatschappelijke Dienstverlening
Gewone dienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal
Kapitaaldienst

2017
1.947.900
7.027.900

2018
1.947.900
7.027.900

2019
1.947.900
7.027.900

2020
1.947.900
7.027.900

8.975.800

8.975.800

8.975.800

8.975.800

2017

Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal

2018

2019

2020

11.300.000

11.300.000

11.300.000

11.300.000

11.300.000

11.300.000

11.300.000

11.300.000

Algemene doelstellingen 2017
De volgende algemene doelstellingen vloeien voort uit de missie en visie van het
ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn.
1. Kwetsbare

personen

met

een

kwalitatief

leven

dat

conform

is

aan

de

minimumstandaard.
2. Meer lokale werkzoekenden aan het werk, meer naleving van arbeidswet- en
regelgeving door bedrijven, meer arbeidsrust en –vrede.
3. Beter sociaal gevormde families, jeugd en jongeren.
4. Bewuste bevolking omtrent de problematiek van huiselijk en relationeel geweld (HG
en RG).
Hieruit volgen de navolgende speerpunten:
1. Meer aandacht voor kwetsbare personen, met specifieke aandacht voor slachtoffers
van (relationeel) geweld, de groep ouderen en de groep personen met een beperking.
2. Verbeterde dienstverlening aan de burger.
3. Aandacht voor wijkontwikkeling.
4. Aandacht voor de interne organisatie.
5. Flankerend beleid met betrekking tot het sociaal domein.
6. Meer fatsoenlijke banen voor lokale werkzoekenden met specifieke aandacht voor
jongeren en personen met een beperking.
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Relevante sociale data
Onderwerp:

Jaartal:
2015

2014

2013

2011

-

-

-

25%

5901

5616

5432

-

 Werkloosheid

11.7%

12.6%

13%

-

 Jeugdwerkloosheid

29.7%

33.2%

37%

-

 Huishoudens onder armoedegrens
(cijfer census 2011)
 Bijstandsontvangers

Noodzakelijke voorwaarden
Het realiseren van de onderstaande ontwikkelingen is een belangrijke voorwaarde om
in 2017 een volledig verantwoord begrotingsbeleid en beleidsmonitoring toe te
toepassen.
A. Volledige invulling van de formatie conform functie- en competentie-eisen van alle
onderdelen van SOAW.
B. Verbeteren van de interne relaties binnen het ministerie.
C. Aanwezigheid van een adequate infrastructuur/gezonde werkomgeving volgens
lokale en internationale normen.
D. Regelmatige deskundigheidsbevordering van alle werknemers.
E. Verbeteren van de interne mobiliteit van de werknemers.
F. Versterken van de inspectie- en controletaak van het ministerie door een aantal
organisatieonderdelen op te zetten bijvoorbeeld een Sociale Inlichtingen en
Opsporingsdienst (SIOD) belast met (grootschalig) fraudeonderzoek binnen
gesubsidieerde

instellingen

en

bij

individuele

subsidies,

een

eenheid

gespecialiseerd in opsporen en bestrijden van (arbeids) uitbuiting, mensenhandel
en mensensmokkel, en een eenheid van sociale rechercheurs ter handhaving in
het kader van de bijstandswet.
G. Instellen van een Internationale Unit voor verdragen om te voldoen aan
rapportageverplichtingen, internationale bijeenkomsten in dit kader bij te wonen,
relevante wetten aan te passen/in te voeren, internationale verdragen te ratificeren
en het verstrekken van adviezen aangaande aangelegenheden gerelateerd aan
verdragen.
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H. Ontwerp en implementatie van relevante beleids- en onderzoek documenten,
interne en externe rapportages, inhoudelijke dossiers, wet- en regelgeving, en
implementatie en naleving van internationale verdragen.
I. Interministeriële en intersectorale samenwerking.
J. Betrokkenheid

met

sociale

partners

en

Ngo’s,

lokale

en

internationale

kennispartners.
K. Het verrichten van nulmetingen.
L. Het opzetten van een subsidieafdeling en/of aanwijzen van functionele ambtenaren
voor het houden van controle en begeleidingstaken met betrekking tot de uitvoering
van het subsidiebeleid.
1. Kwetsbare personen met kwaliteit van leven conform de minimumstandaard10
Welke
operationele
doelstellingen dienen bereikt
te worden?

Welke
instrumenten
ingezet te worden?

dienen

Operationele doelstellingen

Instrumenten

1.1 Kwetsbare personen zijn
financieel en materieel
ondersteund

1.1.1 Verlening van financiële en
materiele voorzieningen

Wat gaat dat kosten
NAf?
Programmakosten:
Apparaatskosten:
Inkomsten:
39.923.600

1.1.2 Overdracht aan FKP

12.027.900

1.1.3 Verlening van subsidies

16.553.800

1.1.4 Voeren van inspectie
1.2 Tijdelijk kwetsbare personen
zijn ondersteund in hun
sociaaleconomische
competenties
1.3 De service aan de bevolking
is beter

1.2.1 Het bieden van programma’s
binnen een activeringstraject
1.3.1 Het verzorgen van
deugdelijke informatie
1.3.2 Het aanbieden van
dienstverlening dichter bij de
cliënt
1.3.3 Het doorlopend werken aan
wijkontwikkeling

10Minimumstandaard:

622.600

50.000
5.000.000
4.000.000 (KD)

kwetsbare personen beschikken over:

- voldoende mogelijkheden waarmee de basisbehoeften kunnen worden verworven, zoals gezonde voeding, water,
stroom en onverwachte zaken zoals een vervangende koelkast, fornuis of ander noodzakelijk apparaat of in bijzondere
gevallen voor kosten bij een overlijden;
- een bewoonbaar/betaalbaar onderkomen.
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Samenhang met het beleid
De sector Sociale Ontwikkeling heeft als taak om onder andere zorg te dragen voor het
verbeteren van de kwaliteit van leven van kwetsbare personen door middel van een
toegankelijk gevarieerd aanbod van sociale, financiële en materiele ondersteuning van
een hoge kwaliteit. Hierbij gaat het ministerie van het uitgangspunt dat iedere burger
bewustgemaakt moet worden van zijn verantwoordelijkheden en de voordelen van
duurzaam samenleven. Op grond hiervan tracht ze een positief gezins- en
wijkomgeving te bevorderen. Om deze redenen worden personen, van wie wordt
waargenomen dat zij met ondersteuning uit de kwetsbare situatie kunnen komen,
ondersteund om binnen een zo kort mogelijke termijn te kunnen participeren in de
samenleving.
Algemene doelstelling


Kwetsbare personen met kwaliteit van leven conform de minimumstandaard.

Operationele doelstellingen
In 2017 gaat het ministerie door met het helpen van kwetsbare personen door ze
financieel

en

materieel

te

ondersteunen.

Ook

zal

in

2017

het

activeren/ mobiliseren van deze doelgroep, met specifieke aandacht voor de
groep ouderen en de groep personen met een functionele beperking worden
voortgezet om ze zo gezond mogelijk te houden. Hiertoe wordt subsidie verstrekt aan
instellingen die intra- en extramurale activiteiten voor hen organiseren. Aan die
personen uit deze doelgroep waarvan kan worden voorzien dat zij slechts tijdelijk in
een kwetsbare situatie verkeren, wordt een activeringstraject aangeboden ten einde
ze te ondersteunen om weer actief te participeren in de samenleving.

In 2017 draagt het ministerie bij aan het verbeteren van de kwaliteit van het leven
van kwetsbare personen door subsidies te blijven verlenen aan betrokken
stichtingen voor:
-

het preventief onderhoud aan bejaardentehuizen en instellingen en de zorg
daarbinnen;

-

door het laten bouwen van een nieuw bejaardentehuis;
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-

het ombouwen van buurtcentra tot multifunctionele centra voor wijken;

-

het herintroduceren van wijkmaatschappelijk werkers en

-

het aanbieden van innovatieve producten gerelateerd aan nieuwe ontwikkelingen
in de samenleving.

Haar cliënten sociaal sterker/weerbaarder maken, zodat ze begeleid kunnen worden
naar werk, doet het ministerie door middel van het aanbieden van een
activeringstraject. Het streven is in 2017 400 bijstandsgerechtigde personen aan de
individuele programma’s binnen dit traject te laten deelnemen.
Ten einde de dienstverlening bij de Kas di Bario’s beter bereikbaar te maken,
verzorgt het ministerie informatie aan onderstand gerechtigden en andere kwetsbare
groepen.

Instrumenten
Het ministerie verleent financiële en materiele voorzieningen aan haar cliënten in de
vorm van het uitkeren van bijstand, het ondersteunen bij het betalen van
rekeningen van

nutsbedrijven

en

huur

in

watersubsidie. Ondersteuning bij het aanschaffen
gebruiksgoederen

zoals

koelkasten

en

de

vorm

van

van

elektra-

en

duurzame

fornuizen

(Duurzaamheidstoeslag).

Ook draagt het ministerie in bijzondere gevallen bij

aan begrafeniskosten, biedt

aanvullende materiele voorzieningen en AOV-toelagen en helpt daklozen aan
huisvesting. Aan het eind van 2015 bijvoorbeeld, hebben 5.901 personen van de
diensten van het ministerie gebruik gemaakt. Door introductie van i-SOAW en
overgang

naar

een

nieuwe

bijstandsverordening en

het

bank

als

huisbankier,

activeringstraject, kunnen

aanscherping
controle

van

de

maatregelen

effectiever uitgevoerd worden. Dit zal onherroepelijk leiden tot een afname in het
aantal bijstandsgerechtigden.
Door overdrachten aan de FKP draagt het ministerie bij in het onderhoud
aan woningen

en

de

verlening

van

huursubsidie.

In

dit

kader wordt

de beheersovereenkomst in 2017 conform de Vaststellingsovereenkomst 2016
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opgemaakt. In 2017 zal het ministerie in het kader van integrale wijkontwikkeling in
twee wijken, namelijk Otrobanda (Landhuis Kortijn) en Kustbatterij (het oude
buurtcentrum), multifunctionele centra (doen) ontwikkelen in bestaande gebouwen
die gerestaureerd zullen worden.
Omdat de visie is bejaarden en de persoon met een beperking zolang mogelijk thuis
te houden, zal de

subsidieverlening gecontinueerd worden ten behoeve van

het organiseren van intra- en extramurale activiteiten voor ouderen en personen met
een beperking, en voor het organiseren van zorg voor deze doelgroepen.
De geformaliseerde hulp/dienstverlening aan huis en de controle op naleving van
de afspraken en het verbinden van sancties aan het niet nakomen ervan, zal
bijdragen aan een betere ondersteuning voor de doelgroepen.
Het ministerie zal in 2017 subsidies blijven verlenen

ter verbetering van

de professionele zorg en de inkoop van plaatsen in bejaardentehuizen.

In 2016 is de SOAW-Brede Inspectie van het ministerie opgericht. Hierdoor zullen er
voor ieder beleidsveld van het ministerie inspecteurs beschikbaar zijn.
Inspectie op de tehuizen zal ook in 2017 beter opgezet en uitgerust worden, om de
kwaliteit van leven van personen die ervan gebruik moeten maken zoveel mogelijk te
bevorderen. Tevens zal inspectie worden uitgevoerd op de naleving van wet- en
regelgeving bij bijstandsgerechtigden, om het onterecht verlenen van bijstand tegen te
gaan. Op deze manier wordt de dienstverlening aan de kwetsbare persoon verbeterd.
Via het activeringstraject wordt de persoonlijke weerbaarheid en economische
mobiliteit van de cliënt gestimuleerd. Binnen dit traject worden individuele
programma’s op maat aangeboden die naar gelang de persoonlijke behoeftes opgesteld
worden. Te denken valt aan alfabetisering, rekenvaardigheden bijbrengen, algemene
vorming, budgettering, opvoedkunde en taalontwikkeling.
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Informatiecampagnes en het verspreiden van informatiemateriaal hebben als doel de
kwetsbare personen beter te bereiken en te informeren ten aanzien van de diensten
van het ministerie.
In 2016 hebben cliënten (bijstandsgerechtigden) een ATM kaart ontvangen ten einde
hun onafhankelijkheid te bevorderen en in 2017 gaat het ministerie verder met het
bestrijden van de stigmatisering van haar cliënten.
Het informatiemateriaal bestaat uit folders en video’s die door het ministerie zelf
gemaakt en verspreid en/of vertoond worden via de Kas di Bario’s en andere instanties
die een wachtruimte hebben.
Om haar dienstverlening beter bereikbaar/laagdrempeliger te maken, dus haar
diensten dichter bij de cliënt te brengen, verbetert het ministerie de interne
organisatie. Dit houdt in dat het ministerie onder meer de infrastructuur verbetert en
de dienstverlening van de Kas di Bario’s optimaliseert en zodanig beter mobiel moet
zijn door voldoende dienstwagens en mobiele telefoons aan te schaffen. Dit moet
herkenbaar zijn door kleding, badges, visitekaartjes, laptops, het inzetten van sociale
kaarten,

toepassen

van

wijkbemiddeling

en

organiseren

van

conferenties.

Evaluatiekaarten voor de cliënt zijn reeds geïntroduceerd bij de service punten van het
ministerie en in 2017 zal dit verder worden ontwikkeld.
Indicatoren


100% Van de aanvragen voor ondersteuning is behandeld;



Er is door het ministerie bereikt dat 200 duurzame en betaalbare woningen
gebouwd en verhuurd/verkocht zijn aan de doelgroep;



400 Ouderen hebben structurele participatie aan activiteitenprogramma’s;



150

Personen

met

een

beperking

hebben

structurele

participatie

aan

activiteitenprogramma’s;


Aan 100% van de aanvragen voor thuiszorg is tegemoet gekomen;



De gesubsidieerde bejaardentehuizen bieden de ingekochte zorg aan ouderen;



In 2017 beschikt Bandabou over een nieuw bejaardentehuis, waarvan de bouw in
2015 is gestart;



400 Van de bijstandsgerechtigde personen hebben individuele programma’s binnen
het activeringstraject succesvol afgerond;



Er zijn 6 dienstwagens en 12 mobiele telefoons beschikbaar.
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2. Meer lokale werkzoekenden aan het werk, meer naleving van arbeidswet- en
regelgeving door bedrijven, meer arbeidsrust en -vrede
Welke
operationele
doelstellingen
dienen
bereikt te worden?

Welke
instrumenten
ingezet te worden?

Operationele
doelstellingen

Instrumenten

2.1 Het activeren van
lokale werkzoekenden

2.1.1 Leerwerk- en reintegratietrajecten
2.1.2 Publieke voorlichting
2.1.3 Tripartite expertmeetings
2.1.4 Nieuwe stijl van bestaande
sociale werkplaats (Santa
Martha Nobo)
2.2.1 Controles op de naleving van
wet- en regelgeving
2.2.2 Onderzoek bij
bedrijfsongevallen
2.2.3 Informatiecampagnes

2.2 Het bereiken van
werkgevers voor
naleving
arbeidswetten en regelgeving
2.3 Het bewaren van de
arbeidsrust en -vrede
binnen de private
sector en semi
overheidssector)

dienen

Wat gaat dat kosten NAf?

Programmakosten:
Apparaatskosten:
Inkomsten:
1.700.000
100.000
100.000
3.922.700
30.000

50.000

2.3.1 Voorlichting en training
2.3.2 Arbeidsconflictbemiddelingen
en -begeleiding
2.3.3 Partijen bijstaan
2.3.4 Organisatie van
bedrijfsreferenda

40.000

10.000

Samenhang met het beleid
Het ministerie van SOAW tracht in het kader van duurzaam economisch herstel en
ontwikkeling en bestrijding van armoede de arbeidsparticipatiegraad duurzaam te
verhogen door zoveel mogelijk lokale arbeidskrachten, in het bijzonder jeugdigen en
personen met een beperking naar werk te begeleiden.
Mede met het oog op de SOAW-Brede Inspectie houdt het ministerie tevens toezicht op
de naleving van arbeidswetten en -voorschriften om te werken naar goede
arbeidsvoorwaarden en veilige en gezonde arbeidsomstandigheden.
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Het ministerie heeft ook de taak de arbeidsrust en -vrede binnen de private (en semi
overheidssector) te bewaken, handhaven, bevorderen en te herstellen. Dit is belangrijk
voor de duurzame sociaaleconomische ontwikkeling van Curaçao, omdat een
arbeidsmarkt zonder spanningen het investeringsklimaat gunstig kan beïnvloeden.
Goede overlegstructuren tussen werkgevers en werknemers zijn een belangrijke
voorwaarde daartoe.
Algemene doelstelling


Meer lokale werkzoekenden aan het werk, meer naleving van arbeidswet- en
regelgeving, meer arbeidsrust en –vrede.

Operationele doelstellingen
Het activeren van lokale werkzoekenden
Getracht wordt zoveel mogelijk lokale werkzoekenden naar het werk te begeleiden. In
2017 is het streven om 300 lokale werkzoekenden in contact te brengen met bedrijven
en te zorgen voor nazorg, zodat deze groep meer kans maakt op gedegen werk (decent
work). Hierbij heeft het ministerie ook aandacht voor jongeren en personen met een
beperking die ondersteund moeten worden in het vinden van een baan.
Programma’s en trajecten ter toeleiding van de doelgroepen naar gedegen werk oftewel
ter bevordering van de vaardigheden en ‘employability’ van lokale werkzoekenden,
worden hiertoe door het ministerie ontwikkeld dan wel uitbesteed.
Obstakels die de lokale werkzoekende in de weg staan om kans te maken op werk,
worden in nauwe samenwerking met andere ministeries en (werkgevers)organisaties,
zoveel mogelijk opgeheven. Samen met de ministeries van Economische Ontwikkeling
(MEO) en Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) is het ministerie bezig
met het project Mil Hóben na Trabou. Met het ministerie van Algemene Zaken (AZ) is
zij bezig met het project om jongeren te stimuleren entrepreneurship te ontwikkelen.
In het Jeugd Ontwikkelingsplan werkt SOAW samen met UNDP (United Nations
Development Program). Samen met het ministerie van Justitie is het ministerie bezig
met het project Tur Wowo Riba Bo. In 2017 zal het ministerie samen met het
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ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) werklozen inzetten in bijvoorbeeld
kwekerijen.
Het gebrek aan concrete cijfers ten behoeve van het zichtbaar maken van de
verhouding lokale en niet-lokale arbeidskrachten op Curaçao en deze kennis te
gebruiken voor manpower planning, kan door introductie van het ICT programma iSOAW teniet worden gedaan.
Een

ander

obstakel

wordt

tewerkstellingsvergunningen.

gevormd
Door

door

het

aanvragen

allicht

voor

te

snel

verlenen

van

tewerkstellingsvergunningen

(TWSV) steeds scherper te toetsen conform artikel 5 lid 5c van de Landsverordening
Arbeid Vreemdelingen (LAV) tracht het ministerie de kans voor lokale werkzoekenden
op een baan, te vergroten. De toetsing vindt pas plaats nadat de werkgever de vacature
ten minste vijf weken vóór het indienen van de aanvraag heeft gemeld aan de
vergunningverlenende autoriteit, het ministerie van SOAW.
Door intensievere publieke voorlichting te geven informeert het ministerie de
werkgever en werknemer over hun rechten en plichten en de bevolking in het
algemeen over alle diensten van het ministerie.
Tripartite expertmeetings tussen werkgevers, werknemersorganisaties, de overheid en
overige stakeholders worden op gezette tijden door het ministerie gehouden. Tot op
heden worden de vergaderkosten van deze Diálogo Nashonal vergaderingen door de
Kamer van Koophandel, die ook subsidie krijgt van de overheid, gedekt. In 2017 zal
het ministerie een Tripartite Dialoog conferentie organiseren, zoals in 2012 ook is
georganiseerd en reserveert daarvoor geld.
Het is de wens van het ministerie om de kansen van kwetsbare groepen op de
arbeidsmarkt te vergroten. In verband hiermee wordt een onafhankelijke commissie
ingesteld, namelijk Commissie “Santa Martha Nobo”. Deze zal zorg dragen voor een
“turn-around” in Santa Martha en zal van tijdelijke aard zijn. Het zal bestaan uit twee
vertegenwoordigers van de Fundashon Tayer Sosial en drie vertegenwoordigers van het
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ministerie van SOAW. Tevens zal de Commissie belast zijn met de twee volgende
opdrachten:


verhogen van de kwaliteit van werkgelegenheid;



verbreden van de voorzieningen van de sociale werkplaatsen ten behoeve van
personen met een beperking.

Het bereiken van werkgevers voor naleving arbeidswetten en -regelgeving
Door erop toe te zien dat stakeholders zich moeten houden aan de arbeidswetgeving,
zorgt het ministerie van SOAW voor verbeterde werkomstandigheden en –relaties.
Het ministerie doet dit op verschillende manieren.
Zij voert regelmatig controles uit op plaatsen waar werknemers arbeid verrichten. Bij
bedrijfsongevallen wordt door het ministerie onafhankelijk en objectief onderzoek
verricht en worden er voorlichtingscampagnes gevoerd.
Ten einde veilige en gezonde arbeidsomstandigheden te reguleren, worden er
beschikkingen zoals vergunningen en ontheffingen aan bedrijven toegekend en worden
er

(nadere)

voorschriften,

aanwijzingen

en

technische

instructies

voor

arbeidsomstandigheden en –voorwaarden geformuleerd.
Het bewaren van de arbeidsrust en -vrede binnen de private sector (en semi
overheidssector)
Door de arbeidsrust en -vrede binnen de private (en semi-overheidssector) te bewaken,
te handhaven, te bevorderen en te herstellen, poogt het ministerie te zorgen voor een
goede relatie tussen werkgevers en werknemers.
Het ministerie geeft hiertoe trainingen en voorlichting aan werkgevers(organisaties) en
vakbonden, biedt bemiddeling en begeleiding bij arbeidsonrust, staat partijen bij
tijdens cao-onderhandelingen en organiseert bedrijfsreferenda.
Instrumenten
Het activeren van lokale werkzoekenden
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Leerwerk- en re-integratie trajecten worden door het ministerie zelf aangeboden dan
wel ingekocht.
Een van de trajecten van het ministerie zelf is het programma ‘1000 Hóben na Trabou’
met het doel in 2017 300 jongeren in contact te brengen met bedrijven, vaardigheden
bij te brengen en nazorg te verlenen zodat ze meer kans maken op fatsoenlijk werk.
Ten einde leerwerk en re-integratietrajecten in te kopen heeft het ministerie een
subsidierelatie met twee stichtingen.
‘Funditut’, Fundashon Union di Hubentut biedt aan 30 lokale werkzoekenden tussen
16 en 25 jaar trajecten aan om ze te ondersteunen in het zoeken en behouden van
werk. Zij worden op basis van de door het ministerie ingekochte producten gekozen.
Ook met de stichting ‘Solari’, de Sentro pa Konosementu i Integrashon Sosial Laboral
pa Gruponan di Riesgo heeft het ministerie een subsidierelatie. Deze stichting helpt
om personen met een functionele beperking om actief aan de samenleving deel te
nemen en om in het eigen onderhoud te kunnen voorzien.
Intensieve publieke voorlichting gebruikt het ministerie ter bewustmaking van
werkgevers en werknemers en de bevolking in het algemeen ten aanzien van hun
rechten, plichten en de diensten die het ministerie aanbiedt. Deze voorlichting
geschiedt door het uitdelen van folders, het presenteren van televisieprogramma’s, het
plaatsen van publicaties op de website van de overheid, en door gebruik te maken van
YouTube opnamen en publicaties op overige sociale media. Dit, strikt conform de
richtlijnen van communicatie en voorlichting van de overheid.
Op gezette tijden worden tripartite expertmeetings gehouden met deelname van
werkgevers, werknemersorganisaties, de overheid en overige stakeholders, het
zogenoemde Diálogo Nashonal, waardoor iedereen op de hoogte wordt gehouden.
Naast het werken met Solari, introduceert het ministerie een nieuwe vorm van de
bestaande

sociale

werkplaats

‘Santa

Martha

Nobo’,

ter

bevordering

van

de
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arbeidsparticipatie

van

personen

met

een

beperking.

Hiertoe

wordt

een

indicatiecommissie en een Commissie Santa Martha Nobo voorgedragen, waarbij een
businessplan voor Fundashon Santa Martha Nobo wordt ontwikkeld en het project
‘Nanzi’ wordt uitgevoerd. Nanzi is een project waarbij bezoekers in een busje
beschilderd met tekeningen van de figuur Nanzi, een trip maken op het terrein van
Fundashon Tayer Sosial, veel leren over de cultuur en hoe het leven vroeger was in de
Kunuku, geïllustreerd door Nanzi verhalen rondom het landhuis. De bezoeker volgt
een bepaald pad en krijgt via een goed uitgewerkt curriculum de informatie.
Het bereiken van werkgevers omtrent de naleving arbeidswetten en -regelgeving
Controles worden regelmatig uitgevoerd daar waar werknemers hun werk moeten
uitvoeren, om na te gaan of werkgevers de wet- en regelgeving naleven. Er zijn sancties
aan verbonden indien dit niet het geval is. Onafhankelijk en objectief onderzoek naar
de oorzaak en toedracht van bedrijfsongevallen worden door het ministerie verricht.
Door middel van voorlichtingscampagnes informeert het ministerie de bevolking over
hun rechten en plichten wegens arbeid.
Het bewaren van de arbeidsrust en -vrede binnen de private sector (en semi
overheidssector)
Door trainingen en voorlichting aan werkgevers/werkgeversorganisaties en vakbonden
draagt het ministerie bij aan een goede relatie tussen werkgevers en werknemers.
Door te bemiddelen bij arbeidsconflicten en begeleiding te geven bij arbeidsonrust
draagt het ministerie bij aan het bewaren van de arbeidsrust en –vrede.
Door bedrijfsreferenda te organiseren biedt het ministerie ondersteuning aan de
werknemer.
Indicatoren
Het activeren van lokale werkzoekenden


In 2017 hebben 300 werkzoekenden een traject met succes doorlopen en hebben
een baan gevonden;



In 2017 is 30% van de mismatch tussen aanbod en vraag op de arbeidsmarkt
opgeheven;



In 2017 worden alle tewerkstellingsvergunningen getoetst, dit pas als de vacature
vijf weken bij de vacaturebank staat aangemeld;
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In 2017 is de sociale werkplaats ‘Santa Martha Nobo’ in werking.

Het bereiken van werkgevers wegens naleving arbeidswetten en -regelgeving


In 2017 zijn er bij controles 25% minder overtredingen geconstateerd ten aanzien
van de arbeidswet- en regelgeving;



In 2017 zijn er 10% minder bedrijfsongevallen geconstateerd door verbeterde
arbeidsveiligheid.

Het bewaren van de arbeidsrust en -vrede binnen de private sector (en semi
overheidssector)


In 2017 heeft het ministerie bemiddeld om 100% van arbeidsconflicten/stakingen
te attenderen en het merendeel op te lossen.

3. Beter sociaal gevormde families en jeugd en jongeren
Welke
operationele
doelstellingen
dienen
bereikt te worden?

Welke instrumenten
ingezet te worden?

Operationele
doelstellingen

Instrumenten

3.1 Ondersteunen van

3.1.1 (Opvoed)programma’s

gezinnen en jeugdigen
in het ontwikkelen van
sociale vaardigheden

3.2 Werkzaamheden
inkopen bij niet
gouvernementele
organisaties

dienen

Wat gaat dat kosten NAf?

Programmakosten:
Apparaatskosten:
Inkomsten:

3.1.2 Trainingen, seminars &
workshops
3.1.3 Expertmeetings

64.000

3.1.4 Voorlichting en prcampagne
3.1.5 Project Gezond Ontbijt
(voormalig Project Kuminda
kayente)
3.1.6 Activeren van jeugd en
jongeren
3.1.7 Operationeel laten zijn van
de afdeling Preventie
3.1.8 Cliënt-registratiesysteem iSOAW
3.1.9 Het kopen van het
voormalig San Fernando
gebouw
3.2.1 Subsidies

40.000
1.000.000
550.000
110.000

2.000.000
14.020.600
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Samenhang met het beleid
Het ministerie biedt sinds 2010, gevraagd en ongevraagd ondersteuning en
hulpverlening aan ouders, jongeren, professionals en andere kwetsbare groepen in de
samenleving volgens het principe van één familie, één plan, met als uitgangspunt een
positief gezins- en wijkomgeving te bevorderen. Zowel families die op eigen initiatief om
hulp

komen

vragen

als

die

doorverwezen

zijn

naar

het

ministerie,

krijgen

ondersteuning. Hier gaat het om ondersteuning en/of intensieve sociale en
immateriële hulp waardoor jongeren en hun opvoeders weer op eigen kracht verder
kunnen. De consulenten ervaren de werkdruk als hoog. Het aantal hulp- en
ondersteuningsbehoeftigen is groot en de problemen worden steeds complexer.
Een QuickScan over het jaar 2015 geeft een indicatie van de belangrijkste problemen
binnen de samenleving namelijk: 1. Sociale problemen (42), 2. Financiële problemen
(35) 3. Opvoedingsproblemen (29), 4. Werkloosheid (28), 5. Emotionele/psychische
problemen (26).
Voor de overheid is er een taak weggelegd erop toe te zien dat het algemeen welzijn van
de

jeugd

en

jongeren

op

Curaçao

gewaarborgd

is.

Het

scheppen

van

ontplooiingskansen draagt hiertoe bij en heeft meer dan een dimensie. De uitdagingen
zijn complex omdat de kloof tussen jongeren waar het goed mee gaat en jongeren die
het minder goed doen steeds groter wordt. Er dreigt isolering van deze laatste groep.
Samen met het ministerie van OWCS dient preventief en curatief beleid ontwikkeld en
uitgevoerd te worden.
Algemene doelstelling


Beter sociaal gevormde families en jeugd en jongeren

Operationele doelstellingen
In 2017 zal het ministerie door gaan met het uitvoeren van haar taak door gezinnen en
jeugdigen (ambulant) te ondersteunen ten aanzien van diverse vaardigheden. Hierbij
gaat het om opvoedvaardigheden en vaardigheden op het gebied van familiewaarden,
budgetteren, voeding en levensstijl, en gendereducatie. De activering van de jeugd en
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jongeren op het gebied van maatschappelijke ontwikkeling wordt vervolgd door het
inzetten van praatgroepen en klankbordgroepen. Door middel van subsidieverlening
zullen

bepaalde

werkzaamheden

worden

ingekocht

bij

niet-gouvernementele

organisaties, onder andere voor de introductie van een kinderombudsman. Ook zal in
2017 het gebouw “San Fernando” te Soto worden gekocht om uiteindelijk in gebruik te
worden genomen als holistisch internaat voor vrijwillige plaatsing van drop-outs die
niet teruggeplaatst kunnen worden op school. Hier zal aan hen ambachten worden
bijgebracht. Ook wordt i-SOAW gebruikt om cliënten beter te registreren.
Instrumenten
In 2017 zullen internationale programma’s zoals Triple P en Gezinscoach worden
aangeboden om 200 gezinnen en 150 jeugdigen te ondersteunen bij het ontwikkelen
van diverse vaardigheden. Tevens zal gebruik gemaakt worden van trainingen,
seminars en workshops aan medewerkers van het ministerie zelf en aan ouders in het
kader van preventie. Ook zullen er expertmeetings worden gehouden op een aantal
relevante internationale herdenkingsdagen en zal informatie aan de bevolking worden
verzorgd door het voeren van een pr-campagne. Ter ondersteuning van kinderen die
thuis niet alle maaltijden kunnen krijgen, zal het project Kuminda kayente onder een
nieuwe naam en in een nieuwe vorm worden vervolgd namelijk ‘Project Gezond
Ontbijt’. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de meeste basisscholen het belangrijker
vinden om kinderen op school een gezond ontbijt aan te bieden. Daarom zullen alle
kinderen op de basisschool een gezond ontbijt ontvangen.
De ministeries van OWCS en SOAW zullen hun begrotingen voor schoolvoeding
samenvoegen en zullen dit project samen realiseren.
Ten einde de cliënten nog beter van dienst te kunnen zijn, worden zij geregistreerd in
i-SOAW en zal aan 25 niet-gouvernementele jeugdorganisaties subsidies worden
verleend om het ministerie bij te staan gezinnen te versterken en hen te helpen in hun
sociale ontwikkeling. Door het publiceren van programma’s van eisen, door middel
waarvan het ministerie het benodigde product bij de desbetreffende Ngo’s zal kunnen
inkopen, worden doublures voorkomen. SOAB zal hierin ondersteuning bieden volgens
de aanbevelingen uit het rapport Mollen.
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Indicatoren


110 Families hebben een Triple P opvoedingsondersteuning programma doorlopen;



200 Families hebben hulpverlening aangeboden gekregen;



Alle cliënten zijn in i-SOAW geregistreerd;



7.000 Schoolkinderen hebben een gezond ontbijt gekregen.
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4. Bewuste bevolking omtrent de problematiek van huiselijk en relationeel
geweld (HG en RG)
Welke
operationele
doelstellingen dienen
bereikt te worden?

Welke
instrumenten
ingezet te worden?

Operationele
doelstellingen

Instrumenten

4.1 Proactief aanbod
van kennis en
inzicht in HG en RG

4.1.1.Trainingen/cursussen
4.1.2 Expertmeetings
4.2.3 Structurele
voorlichtingscampagnes
4.2.1 Systeem voor het veilig
melden
4.2.2 Methodiek:
Casemanagement en
taakgerichte hulpverlening
4.2.3 Verlening van subsidies

4.2 Toegang tot hulp en
begeleiding wegens
HG en RG

dienen

Wat gaat dat kosten NAf?

Programmakosten:
Apparaatskosten:
Inkomsten:
20.000
105.000

300.000

Samenhang met het beleid
Uitgaande van de uitgangspunten van het ministerie dat iedere burger bewust moet
worden gemaakt van zijn verantwoordelijkheden en de voordelen van duurzaam
samenleven en dat een positief gezins- en wijkomgeving moet worden bevorderd, volgt
dat het ministerie samen met andere ministeries de problemen van huiselijk en
relationeel geweld zal aanpakken.
Uit onderzoek naar relationeel geweld op Curaçao is gebleken dat 39 procent van de
mannen en 51 procent van de vrouwen op Curaçao op enig moment in hun leven te
maken hebben gehad met relationeel geweld (Van Wijk, 2012). Er zijn diverse
stichtingen die zich richten op de problemen van geweld tegen kinderen en
huiselijk/relationeel geweld. Maar er is geen eenduidig registratiesysteem of een
centraal meldpunt om te komen tot een goed overzicht van het aantal gevallen dat
gemeld wordt.
Het aanpakken van de problematiek van huiselijk/relationeel geweld is ministerieoverstijgend. Hiertoe dient het ministerie van SOAW per landsbesluit samen te werken
met de ministeries van GMN, JUS, en OWCS.
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In onderhavige beleidsbegroting is gekozen om de bewustmaking van de bevolking
aangaande de problematiek, in samenwerking met GMN aan te pakken. De
instrumenten zullen dan ook door de twee ministeries samen ontwikkeld en ingezet
worden.
Algemene doelstelling


Bewuste bevolking omtrent de problematiek van huiselijk en relationeel geweld
(HG en RG).

Operationele doelstellingen
In 2017 zullen alle stakeholders en de bevolking met specifieke aandacht voor
kwetsbare groepen, geïnformeerd en bewust worden gemaakt van de problematiek
van huiselijk en relationeel geweld. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van een
structurele bewustwordingscampagne, het werken aan deskundigheidsbevordering,
en het houden van expertmeetings. Ook zal er naar gestreefd worden dat de melding
van gesignaleerd HG en RG op veilige wijze kan worden gedaan en dat hulpverlening
en ondersteuning aan slachtoffers, daders en overige aanmelders van huiselijk
geweld, op maat worden geboden. Belangrijke instrumenten daarbij zullen zijn
methodiek casemanagement en taakgerichte hulpverlening, het instellen van een
Centraal meldpunt/helpdesk en de aankoop en installatie van een registratiesysteem.
Een voorwaarde voor veilig melden is het aanpassen van de wet- en regelgeving.
Instrumenten
Gezien de duidelijke raakvlakken van de ministeries van SOAW, JUS en GMN op
het gebied van onderhavige algemene doelstelling worden de instrumenten in 2017
gezamenlijk ontwikkeld en door dat ministerie uitgevoerd met de grootste
affiniteit met dat bepaalde instrument.
In het kader van het proactief aanbieden van kennis en inzicht in HG en RG, worden
in

2017

trainingen

aan

professionelen

gegeven

ten

behoeve

van

deskundigheidsbevordering. Ook worden er cursussen aan mogelijke slachtoffers en
daders gegeven ter bewustwording rond de problematiek HG en RG, bijvoorbeeld om
HG/RG te signaleren en de gevolgen ervan te begrijpen.
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Via alle beschikbare media zal een structurele bewustwordingscampagne worden
gevoerd met als doel de kennis en het inzicht van de bevolking omtrent HG en RG te
vergroten.
Lespakketten voor alle niveaus van het onderwijs zullen door de ministeries van SOAW
en GMN worden ontwikkeld en via het netwerk van het ministerie van GMN op de
scholen worden aangeboden.
Voor het bieden van toegang tot hulp en begeleiding zullen aanpassingen van wet en
regelgeving worden voorgesteld ten einde hulpverleners de mogelijkheid te bieden om
veiliger melding te doen van gesignaleerde situaties van HG en RG. Ten behoeve van
de voorstellen tot wetswijzigingen zullen professionelen worden ingehuurd.
In 2017 zal de methodiek: ‘Casemanagement en taakgerichte hulpverlening’ in gebruik
worden genomen, ten behoeve van het op maat hulp bieden aan alle betrokkenen. In
ditzelfde kader zal het ministerie een subsidierelatie aangaan met een stichting
(waarschijnlijk Stichting Slachtofferhulp Curaçao) voor het opzetten en beheren van
een Centraal meldpunt/helpdesk met een eigen registratiesysteem om de eenduidige
verzameling van data te kunnen garanderen.
Indicatoren


Merkbaar kennisniveau van de bevolking over de problematiek, door meer
aangiften en gebruik van zorg;



De dataverzameling is op orde;



Meer meldingen gedaan door professionelen.

5.

Algemeen

Ouderdomsverzekering

/

Weduwen-

en

wezen

verzekering

(AOV/AWW)
2017

2018

2019

2020

Algemeen Ouderdomsverzekering / Weduwen- en wezenverzekering (AOV/AWW)
Baten

411.9

400.4

389.3

378.8

Lasten

441.9

430.4

419.3

408,8

Landsbijdrage

30.0

30.0

30.0

30.0

Werkgeverspremie

29.0

29.0

29.0

29.0

Waarvan:
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Algemeen Ouderdomsverzekering / Weduwen- en
wezenverzekering (AOV/AWW)

2017

2018

2019

2020

29.0

29.0

29.0

29,0

347.0

358.6

370.9

383.7

30.0

30.0

30.0

30.0

35.9

12.8

-10.6

-33.9

441.9

430.4

419.3

408.8

432.1

420.6

409.5

398.7

9.8

9.8

9.8

10.1

441.9

430.4

419.3

408.8

Inkomsten
Premie opbrengensten werkgeversgedeelte land Curaçao
Premie opbrengensten overige
Landsbijdrage
ontrekking schommelfonds/vanaf 2018 dotatie
schommelfonds(-)
Totaal
Uitgaven
Zorguitgaven
Beheerskosten
Totaal

Voor 2017 is de landsbijdrage in het AOV/AWW fonds NAf 30 miljoen.
In de AOV zijn reeds maatregelen genomen, zoals het verhogen van de premies en het
verhogen van de pensioenleeftijd. Daarnaast is in 2016 door de Staten besloten tot
“Beperking Export Uitkeringen”. Dit betreft een korting van 10% op uitkeringen van
niet-ingezetenen en het afschaffen van de kerstuitkering bij niet-ingezetenen. Vanaf
2017 zullen deze maatregelen een structurele besparing van NAf 21 miljoen per jaar
opleveren. Door de maatregelen en de structurele landsbijdrage zijn de AOVuitkeringen meerjarig gefinancierd. Tevens is in de meerjarenraming van de begroting
rekening gehouden met een tegemoetkoming aan mensen die voor hun 65 ste hebben
gekozen voor een AOV-uitkering met korting en die geen andere inkomsten hebben.
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Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur

Visie
In het jaar 2025 is Curaçao een land dat berust op goed bestuur met hoge
leefkwaliteit, duurzame sociaaleconomische ontwikkeling en onderwijs dat een ieder
motiveert om het beste uit zichzelf te halen.

Missie
Het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) draagt zorg voor het
bevorderen van de gezondheid van de bevolking en voor een gezond milieu waarin
mens, dier en natuur zich duurzaam kunnen ontwikkelen.
18 Ministerie Gezondheid, Milieu en Natuur
Functie
70 Algemeen beheer
Gezondheid, Milieu en
Natuur

71 Preventie en Curatieve
gezondheidszorg

Organisatie-eenheden
Minister van Gezondheid,
Milieu en Natuur (GMN)

Doel organisatie-eenheid
Politiek-bestuurlijke
aansturing ministerie van
GMN

Kabinet Minister van
Gezondheid, Milieu en
Natuur

Bedrijfsvoering minister van
GMN

Raad voor de
Volksgezondheid

Advies

Secretaris Generaal
Gezondheid, Milieu en
Natuur

Ambtelijke aansturing
ministerie van GMN

Ministeriële Staf

Bedrijfsvoering GMN

Beleidsorganisatie
Gezondheid, Milieu en
Natuur

Beleidsontwikkeling
wet- en regelgeving

UO Geneeskundige en
Gezondheidszaken

Organisatie en uitvoering

Subsidie bijdrage
Geneeskundige en

Beheer en controle
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Gezondheidszaken
Inspectie Volksgezondheid
Epidemiologie en Onderzoek
Volksgezondheid Instituut
Curaçao
UO Veterinaire zaken

Inspectie gezondheid, milieu
en natuur
Epidemiologisch onderzoek
besmettelijke ziektes
Gezondheidsonderzoek

Organisatie en uitvoering
Veterinaire
Volksgezondheid,
dierengezondheidszorg
en dierenwelzijn
Transport

72 Ambulancevervoer

Subsidie bijdrage
Ambulancevervoer

73 Verpleeginrichtingen

Dr. Caprileskliniek

Verpleging/Verzekering

75 Agrarische Zaken en
Visserij

UO Agrarisch Veeteelt
Visserijbeheer

Organisatie en uitvoering
agrarisch, veeteelt en visserij

Subsidie bijdrage Agrarisch
en Visserijbeheer

Beheer en controle

UO Milieu en Natuur Beheer

Organisatie en uitvoering

Subsidie bijdrage Milieu en
Natuur

Beheer en controle

77 Lijkbezorging

Begraafplaatsen

Onderhoud

78 Overige uitgaven
Gezondheid, Milieu en
Natuur

Overige uitgaven
Volksgezondheid

Beheer en controle

Hospital Nobo Otrobanda

Kwalitatieve zorg

76 Milieu en Natuurbeheer

Algemene Beschouwing-267

Hiervoor zijn de volgende middelen gereserveerd per functie:
Gewone dienst

2017

2018

2019

2020

01 Bestuursorganen
70 Algemeen beheer
Gezondheid, Milieu en
Natuur
71 Preventie en Curatieve
gezondheidszorg
72 Ambulancevervoer

401.600
6.955.300

401.600
6.955.300

401.600
6.955.300

401.600
6.955.300

21.123.300

21.123.300

21.123.300

21.123.300

2.106.100

2.106.100

2.106.100

2.106.100

80.000

80.000

80.000

80.000

5.818.800

5.817.400

5.818.000

5.818.000

31.448.400

31.431.000

31.438.000

31.438.000

52.000

52.000

52.000

52.000

688.824.700

707.288.600

726.863.000

748.763.000

756.810.200
2017

775.255.300
2018

794.837.300
2019

816.737.300
2020

70.000

-

-

-

50.000

-

-

-

-

-

-

-

73 Verpleeginrichtingen

-

-

-

-

75 Agrarische Zaken en
Visserij
76 Milieu en Natuurbeheer

-

-

-

-

300.000

-

-

-

77 Lijkbezorging

-

-

-

-

78 Overige uitgaven
Gezondheid, Milieu en
Natuur
Totaal

-

-

-

-

420.000

-

-

-

73 Verpleeginrichtingen
75 Agrarische Zaken en
Visserij
76 Milieu en Natuurbeheer
77 Lijkbezorging
78 Overige uitgaven
Gezondheid, Milieu en
Natuur
Totaal:
Kapitaaldienst
01 Bestuursorganen
70 Algemeen beheer
Gezondheid, Milieu en
Natuur
71 Preventie en Curatieve
gezondheidszorg
72 Ambulancevervoer

Algemene doelstelling
1. Een kwalitatief, toegankelijk en betaalbaar gezondheidszorgsysteem voor mens en
dier.
2. Een kwalitatief, toegankelijk en duurzaam milieu en natuur.
3. Voorzien in kennis, kunde en middelen op gebied van landbouw, veeteelt en visserij
ten behoeve van voedselzekerheid en zelfvoorziening.
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Functie 01 Bestuursorgaan
De minister is de politieke eindverantwoordelijke van het ministerie.
Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur
De minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) is verantwoordelijk voor de
vertaling van het regeerprogramma naar ministeriële beleidsdoelstellingen. Voor het
gevoerde beleid legt de minister verantwoording af aan de Staten.
Gewone dienst
Apparaatskosten

2017

2018

2019

2020

401.600

401.600

401.600

401.600

-

-

-

-

Totaal

401.600

401.600

401.600

401.600

Kapitaaldienst

2017

2019

2020

Programmakosten

2018

Apparaatskosten
Programmakosten

-

-

-

-

Totaal

-

-

-

-

Functie 70 Algemeen beheer Gezondheid, Milieu en Natuur
De organisatie- eenheden behorende bij deze functie ondersteunen en adviseren de
minister van GMN aangaande de gezondheid en op zaken met betrekking tot
landbouw, veeteelt, visserij, milieu en natuur. Ook ondersteunen deze organisatie
eenheden de Secretaris generaal en het managementteam. Gezamenlijk dragen deze
organisatie-eenheden zorg voor de uitvoering, advisering, bedrijfsvoering, secretariële
ondersteuning, beleidsontwikkeling en voorbereiding van wet- en regelgeving.
Gewone dienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal
Kapitaaldienst

2017
6.273.200

2018
6.273.200

2019
6.273.200

2020
6.273.200

682.100

682.100

682.100

682.100

6.955.300

6.955.300

6.955.300

6.955.300

2017

2018

2019

2020

Apparaatskosten
Programmakosten

70.000
-

-

-

-

Totaal

70.000

-

-

-
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Kabinet Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur
Het kabinet van de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur ondersteunt de
bedrijfsvoering van de minister zowel administratief als bij interne en externe
communicatie.
Raad voor de Volksgezondheid
De Raad voor de Volksgezondheid brengt gevraagd en ongevraagd advies uit naar de
minister

van

Gezondheid,

Milieu

en

Natuur

over

aangelegenheden

die

de

zorgaanbieders, zorgverzekeraars en patiënten rechtsreeks raken (volksgezondheid
en gezondheidszorg).
De Raad voor de Volksgezondheid zet zich in voor de volksgezondheid, de
toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg. Als adviesorgaan zet de Raad voor de
Volksgezondheid de verantwoordelijke ministers voor gezondheidszorg aan tot het
voeren van adequaat beleid op het gebied van volksgezondheid. De Raad voor de
Volksgezondheid levert een bijdrage aan de deugdelijkheid van bestuur.
De Raad heeft tot taak het op verzoek of uit eigen beweging uitbrengen van advies aan
de minister over:
 De structuur, de uitvoering, de kwaliteit en de doelmatigheid van de
gezondheidszorg;
 De uitvoering van de wettelijke regelingen op het gebied van de volksgezondheid;
 Alle andere zaken die van belang zijn voor de volksgezondheid.
Welke operationele
doelstellingen dienen
bereikt te worden?

Welke instrumenten dienen ingezet
te worden?

Wat gaat dat kosten
NAf?

Operationele
doelstellingen

Instrumenten

Programmakosten:
Apparaatkosten:
63.800
Inkomsten:
31.900

Bewaakt de structuur, de
uitvoering, de kwaliteit en
de doelmatigheid van de
gezondheidszorg
Bewaakt de uitvoering van
de wettelijke regelingen op
het gebied van de
volksgezondheid

- Overleg met stakeholders
- Overleg met jurist
- Deskundigheidsbevordering
- Overleg met stakeholders
- Overleg met jurist
- Deskundigheidsbevordering

31.900
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Secretaris Generaal Gezondheid, Milieu en Natuur
De secretaris generaal (SG) is belast met de inrichting en de dagelijkse aansturing
van het gehele ministerie. De Secretaris generaal is het aanspreekpunt van de
minister

en

de

eindverantwoordelijke

voor

de

beleidsontwikkeling

en

beleidsuitvoering. Tevens heeft de SG een coördinerende rol in geval van ministerie
overstijgende thema’s/processen.
Welke operationele
doelstellingen dienen
bereikt te worden?

Welke instrumenten dienen ingezet
te worden?

Het (re)organiseren van het
ministerie van GMN

- Het regeerakkoord

Wat gaat dat
kosten NAf?

224.822

Ministeriële staf
De ministeriele staf is belast met het coördineren van de bedrijfsvoering en het
opzetten van de operationele ondersteuning.
Welke operationele
doelstellingen dienen
bereikt te worden?

Welke instrumenten dienen ingezet
te worden?

Wat gaat dat
kosten NAf?

Operationele doelstellingen

Instrumenten

Programmakosten:
50.000
Apparaatskosten:
983.172
Inkomsten:
50.000
983.172

Informatieverschaffing/loket
ten behoeve van
gezondheidszorg milieu,
natuur(GMN)
Het coördineren van de
klachtenafhandeling

-

Tende’ki (callcenter)
6 fte (call medewerkers en 2
ondersteunende medewerkers)
ICT infrastructuur en
apparatuur
Publieke voorlichting
Voorlichting en educatie,
klanten en stakeholders

Beleidsorganisatie
Welke operationele
doelstellingen dienen
bereikt te worden?
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Welke instrumenten dienen ingezet
te worden?

Wat gaat dat kosten
NAf?

Operationele doelstellingen

3 specifieke evaluaties
1. Basisverzekering

Instrumenten

-

2. Gezondheidszorgbeleid
-

Programmakosten:
Apparaatskosten:
7.163.114
Inkomsten:

Beleidsondersteunend onderzoek
Deskundigheidsbevordering
Inhuren financiële deskundigheid
Inhuren juridische
deskundigheid
Inhuren andersoortige expertise

5.231.014

3. Gesubsidieerde instellingen
Beleidsnota
a. Tweedelijnszorg

-

b. Natuur beleidsplan
-

Beleidsondersteunend onderzoek
Deskundigheidsbevordering
Inhuren financiële deskundigheid
Inhuren juridische
deskundigheid
Inhuren andersoortige expertise

c. Financieel beheersplan
Beleid ten behoeve van de
beleidsvelden gezondheid,
landbouw en milieu

-

Wettelijke kaders waarbinnen
het beleid wordt uitgevoerd

-

-

Deskundigheidsbevordering
beleidsmedewerkers wegens
beleidscyclus
Inhuren financieel expertise
Inhuren juridische expertise
Inhuren vakkundige expertise.
Inkoop dataregistratie en analyse
systeem
Training wegens gebruik
dataregistratiesysteem
Licentiekosten wegens
dataregistratiesysteem
Inhuur personeel voor datainvoer
Lidmaatschap internationale
organisaties ten behoeve van
kennis actualisatie, bijhouden
nieuwe ontwikkelingen, capacity
building, bijwonen internationale
conferenties
Publieke voorlichtingscampagne
en educatie
Actualiseren ICT infrastructuur
en apparatuur

632.100

Inzet personeel
Beleidsorganisatie voor
ontwikkelen nieuwe wettelijke
kaders
Inzet personeel
Beleidsorganisatie voor evaluatie
van bestaande wettelijke kaders
Inhuren vakkundige expertise
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Het uitvoeren van
beleidsondersteunend
onderzoek

-

Het aanpassen van de
Verordening leges, precario
en retributierechten, zodat de
leges aan de hand van de
potentiële milieubelasting
geheven worden

-

-

Inhuren juridische expertise
Inhuren financieel expertise
Deskundigheidsbevordering
beleidsmedewerkers wegens
wettelijke kaders
publieke voorlichtingscampagnes
en educatie
ADC

1.300.000

Inzet personeel
Beleidsorganisatie voor
ontwikkelen nieuwe wettelijke
kaders
Inzet personeel
Beleidsorganisatie voor evaluatie
van bestaande wettelijke kaders.
Inhuren vakkundige expertise
Inhuren juridische expertise
Inhuren financieel expertise
Deskundigheidsbevordering
beleidsmedewerkers wegens
wettelijke kaders
publieke voorlichtingscampagnes
en educatie

Functie 71 Preventieve en Curatieve Gezondheidszorg
Handhaving wet en regelgeving en draagt zorg voor publieke gezondheid, preventie en
gezondheidsbevordering
Gewone dienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal
Kapitaaldienst

2017

2018

2019

2020

19.884.400
1.238.900

19.884.400
1.238.900

19.884.400
1.238.900

19.884.400
1.238.900

21.123.300

21.123.300

21.123.300

21.123.300

2017

2018

2019

2020

Apparaatskosten
Programmakosten

50.000
-

-

-

-

Totaal

50.000

-

-

-

Inspectie
Geprioriteerde wetten Inspectie Gezondheid
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De regering van Curaçao heeft zich voorgenomen een aanvang te maken met de
invoering van een algemene ziektekostenverzekering (AZV). Er is sprake van AZV op
het moment dat de hele bevolking publiek verzekerd is tegen ziektekosten. De
realisatie van een AZV vereist een governance structuur waarin flankerende wet- en
regelgeving als randvoorwaarde dienen. Het gaat om de volgende hoogst geprioriteerde
wet- en regelgeving:
1. Landsverordening Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG)
Doel: Het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van toegelaten zorgverleners in
de gezondheidszorg en het laten aansluiten van het aantal zorgverleners en hun
competenties op de zorgvraag op Curaçao.
Welke operationele
doelstellingen dienen
bereikt te worden?

Welke instrumenten dienen
ingezet te worden?

Wat gaat dat kosten
NAf?

Operationele
doelstellingen

Instrumenten

Programmakosten:
Apparaatskosten:
3.062.566
Inkomsten: 100.000

Het toezicht op de
volksgezondheid, milieu en
natuur

-

Het uitvoeren van de
Landsverordening
Beroepen in de Individuele
Gezondheidszorg (BIG)

Het uitvoeren van inspectie
in de gezondheidszorg en
het controleren op naleving
van de wetgeving en de
gezondheidsnormen

-

Beheerregister medische
beroepsbeoefenaren
Secretariaat van de
geneesmiddelen registratie
commissie
Aanwijzingsregister
geneesmiddelen
Klachtenregistratiesysteem
Beheerregister medische
beroepsbeoefenaren

-

Secretariaat van de
geneesmiddelen registratie
commissie

-

Aanwijzingsregister
geneesmiddelen

-

Klachtenregistratiesysteem
Transportmiddelen
Inspecteurs

-

Transportmiddelen

3.062.566
100.000

Totaal bedrag voor het
voeren van alle
Inspectie’s is NAf
16.553.800
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Welke operationele
doelstellingen dienen
bereikt te worden?

Welke instrumenten dienen
ingezet te worden?
-

Klachtenregistratiesysteem

-

Overleg met stakeholders

Het uitvoeren van inspectie
bij bedrijven die met hun
activiteiten een impact
hebben op het milieu en de
natuur; controle op de
naleving van de wetgeving
en de onderhavige
vergunningen
Het uitvoeren van inspectie
op aangelegenheden
aangaande geneesmiddelen
te controleren op een
uitvoering conform
vigerende vergunningen en
wetgeving

- Inspecteurs

Het uitvoeren van inspectie
uit op de kwaliteit van de
opslag van voedselwaren
en de daartoe strekkende
organisatie van de opslag,
verpakking en distributie

- Inspecteurs

Wat gaat dat kosten
NAf?

- Transportmiddelen
- Klachtenregistratiesysteem
- Overleg met stakeholders
- Inspecteurs
- Transportmiddelen
- Klachtenregistratiesysteem
- Overleg met stakeholders

- Transportmiddelen
- Klachtenregistratiesysteem
- Overleg met stakeholders

Publieke
bewustwordingscampagnes
en educatie

- Opstellen van educatiepakketten
- Massa media
- Interactieve
bewustwordingssessies

Volksgezondheid Instituut Curaçao (VIC)
Algemene doelstelling:
1. Een kwalitatief, toegankelijk en betaalbaar gezondheidszorgsysteem voor mens en
dier.
Het VIC verricht onderzoek op het gebied van Ziekte en Zorg, Gedrag en Gezondheid
ten

behoeve

van

informatievoorziening

aan

de

overheid,

zorgverleners

zorginstellingen voor de ontwikkeling en evaluatie van gezondheidsbeleid.
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en

Welke operationele
doelstellingen dienen
bereikt te worden?

Welke instrumenten dienen
ingezet te worden?

Wat gaat dat kosten
NAf?

Operationele
doelstellingen

Instrumenten

Programmakosten:
297.000
Apparaatkosten:
196.000
Inkomsten:

Het publiceren van
hoofdrapport en
themarapporten van het
onderzoek gezondheid
schoolgaande jongeren
Het publiceren van
zorgkaart 2017

- Reprokosten
- Vertalingskosten
- Meetings en eindconferentie

Professionaliseren
Gezondheidsdatabank
Het publiceren van
factsheets over de
gezondheidsindicatoren
Het up daten en opstellen
van nieuwe informatie over
gezondheidsindicatoren
De Nationale
Gezondheidsenquête 2018
voorbereid

Website van VIC up daten

Apparaatkosten:
196.000
Programmakosten:
20.000
Programmakosten:
50.000

- Reprokosten
- Overleg met
patiëntenverenigingen over
professionalisering van
voorlichting
- Opstellen van programma van
eisen, functioneel ontwerp en
technisch ontwerp
- Opstellen van factsheets
- Vertalen in het Papiaments
- Integreren van de factsheets in
de gezondheidsdatabank

Programmakosten:
35.000
Programmakosten:
100.000

- Het schrijven van een projectplan
- Vertaling vragenlijsten en
informatiemateriaal
- Informatiemateriaal (poster en
folders
- Reprokosten
- Ondersteuning voorbereiding
onderzoek/veldwerk door het
CBS (zoals ook in 2013 het geval
was)
- Drietalig maken (Papiaments,
Nederlands en Engels)
- Uitbreiden mogelijkheden, zoals
zoekfunctie,
bezoekersstatistieken

Programmakosten:
82.000

Programmakosten:
10.000

Geneeskundige en Gezondheidszaken
Algemene doelstelling:
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1. Een kwalitatief, toegankelijk en betaalbaar gezondheidszorgsysteem voor mens en
dier.
Welke operationele
doelstellingen dienen
bereikt te worden?
Operationele
doelstellingen

Toegang tot publieke
Jeugdgezondheidszorg

Welke instrumenten dienen ingezet
te worden?

Wat gaat dat kosten
NAf?

Instrumenten

Programmakosten:
10.463.265
Apparaatskosten:
Inkomsten:
755.000

-

Toegang tot preventie
interventies

-

-

-

-
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Periodiek geneeskundig
onderzoek bij zuigelingen en
kinderen tot 19 jaar (wet op
publieke gezondheid)
Vaccinaties bij 0-11 jarigen
(wet op publieke gezondheid)
Neonatale Gehoor Screening
(wet op publieke gezondheid)
Hulp ouders bij
probleemkinderen 0-19 jaar
Nauwe samenwerking JGZ
Fundashon Duna Lus wegens
prenatale zorg
Interministeriële samenwerking
(Justitie, SOAW, OCSW, MEO,
AZ)
Kwaliteitsbevordering door
deskundigheidstrainingen
Project Bus di djente wegens
tandheelkundige zorg
Project Biba Amor wegens
seksueel reproductieve
gezondheidszorg bij de jeugd
(NAf 26.000)
Collectieve en individuele
Gezondheidsvoorlichting en
opvoeding (GVO)aan publiek en
deskundigen en overige
stakeholders
Bewustwordingscampagnes
doormiddel van onder andere
massa media, sociale media,
ICT technologieën
Project actief en bewust
bewegen voor de jeugd ter
voorkoming van Obesitas onder
andere doormiddel van leefstijl
wijziging

Apparaatskosten:
14.747.771
Inkomsten: 755.000

Apparaatkosten: 26.000

Welke operationele
doelstellingen dienen
bereikt te worden?
Toegang tot bestrijding
van ziektes

Welke instrumenten dienen ingezet
te worden?
-

HPV-vaccin conform
Internationale voorschriften
(PAHO)

-

Bestrijding Besmettelijke en
infectie ziekten (inzet afdeling
Bestrijding Infectieziektes)

-

Screening van besmettelijke
ziektes bij onder andere
prostitués
Spreekuur bevolking
Reizigersvaccinaties
Bron- en contactopsporing
besmettelijke ziektes
Inzet van afdeling EPI

-

Toegang tot publieke
Geestelijke
Gezondheidszorg voor de
jeugd

-

Voorkoming en
bestrijding vector
overdraagbare
aandoeningen

-

Ziektepreventie en
verlaging van
gezondheidsbedreigende
situaties

-

Wat gaat dat kosten
NAf?
Programmakosten:
360.000

Collectieve en individuele
Gezondheidsvoorlichting en
opvoeding (GVO)aan publiek en
deskundigen en overige
stakeholders
Bewustwordingscampagnes
doormiddel van onder andere
massa media, sociale media,
ICT technologieën
Orthopedagoog (1fte)
Afdeling Jeugdgezondheidszorg
tijdens periodiek geneeskundig
onderzoek bij zuigelingen en
kinderen tot 19 jaar (wet op
publieke gezondheid)
Programma Broedplaats
Eliminatie en Schoonmaak
Voorlichting aan stakeholders
Publieke voorlichting
Ongediertebestrijding (THZ)
Inzet X-team (multidisciplinaire
team bestaande uit Justitie,
VVRP, GMN)
Bijscholing milieupolitie
Selikor
Keuring foodhandlers: (THZ)
Periodieke controles bedrijven
en instanties
Vergunningsadviezen en
vergunningen(warenwetverorde
ning, restaurant verordening,

Programmakosten:
200.000

Programmakosten:
106.000

Programmakosten:
106.000
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Welke operationele
doelstellingen dienen
bereikt te worden?

Welke instrumenten dienen ingezet
te worden?

Wat gaat dat kosten
NAf?

drinkwaterverordening)

Het systematisch
bewaken van de
gezondheidstoestand
(epidemiologie)

-

Registratie mortaliteit en
oorzaken
Registratie belangrijke
aandoeningen
Opzetten/realiseren
onderzoeken
Op verzoek aanleveren
informatie
gezondheidstoestand
bevolking

Programmakosten:
150.000

Programmakosten:
1.761.300

Effectief inkoop van
zorg Geestelijke
Gezondheidszorg

-

PSI Skuchami

Effectief inkoop van
langdurig gedwongen
intramurale zorg

-

Brasami

Effectieve inkoop van
Verslavingszorg

-

FMA

Effectieve inkoop van
Neonatale zorg

-

Wit Gele Kruis

Preventie borst- en
baarmoeder halskanker

-

Fundashon Prevenshon

Effectieve inkoop van
Peri natale en pre natale
zorg

-

Fundashon Duna Lus

Programmakosten
3.337.958

Programmakosten:
3.344.000
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Programmakosten:
826.500

Programmakosten:
92.000

Welke operationele
doelstellingen dienen
bereikt te worden?
Effectieve inkoop
preventie HIV en
reproductieve
gezondheidszorg
Effectieve inkoop
bewustwording
levensstijl

Welke instrumenten dienen ingezet
te worden?

Wat gaat dat kosten
NAf?

-

Famia Plania

Programmakosten:
133.380

-

Sokudi

Programmakosten:
46.127

Functie 72 Ambulancevervoer
Deze afdeling draagt zorg voor spoedeisend transport.
Gewone dienst
Apparaatskosten

2017

Kapitaaldienst

2019

2020

2.106.100

2.106.100

2.106.100

2.106.100

-

-

-

-

2.106.100

2.106.100

2.106.100

2.106.100

2017

2018

2019

2020

Programmakosten
Totaal

2018

Apparaatskosten
Programmakosten

-

-

-

-

Totaal

-

-

-

-

Functie 73 Verpleeginrichtingen
Draagt zorg voor geestelijke gezondheidszorg.
Gewone dienst

2017

2018

2019

2020

Apparaatskosten
Programmakosten

80.000
-

80.000
-

80.000
-

80.000
-

Totaal

80.000

80.000

80.000

80.000

Kapitaaldienst

2017

2018

2019

2020

Apparaatskosten
Programmakosten

-

-

-

-

Totaal

-

-

-

-
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Functie 75 Agrarische Zaken en Visserij
Agrarische Zaken en Visserij draagt zorg voor dierengezondheid en dieren welzijn en de
zorg voor beheer van landbouw en visserij.
Gewone dienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal
Kapitaaldienst

2017

2018

2019

2020

5.262.700

5.261.300

5.262.700

5.262.700

556.100

556.100

556.100

556.100

5.818.800

5.817.400

5.818.000

5.818.000

2017

2018

2019

2020

Apparaatskosten
Programmakosten

-

-

-

-

Totaal

-

-

-

-

Veterinaire Zaken
Algemene doelstelling:
1. Een kwalitatief, toegankelijk en betaalbaar gezondheidszorgsysteem voor mens en
dier.
2. Een kwalitatief, toegankelijk en duurzaam milieu en natuur.
Het bevorderen van de veterinaire volksgezondheid heeft betrekking op het verhogen
van de voedselveiligheid voor producten van dierlijke oorsprong om de risico’s van een
gecontamineerd vlees of overdracht van zoönosen te voorkomen. Hiermee vervult de
Uitvoeringsorganisatie Veterinaire Zaken (UOVZ) een beschermende functie voor de
volksgezondheid.
De operationele doelen die in 2017 gerealiseerd dienen te worden, moeten worden
bezien als invulling van een lange termijn beleidslijn, waarbij slachtfaciliteiten
vernieuwd moeten worden omdat deze sterk verouderd zijn, niet meer geschikt zijn en
daardoor een toenemende dreiging voor de volksgezondheid. De structurele keuring en
toezicht op de import, verkoop en opslag van pluimveevlees blijft een prioriteit wat
betreft de uitbreiding van de taken van de UOVZ. Het laboratorium zal, na de volledige
inrichting en bemensing vaker ingezet worden ter ondersteuning van de vleeskeuring
en het toezicht van vleesverkoopplaatsen.
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Het bevorderen van de dierengezondheidzorg en dierenwelzijn heeft betrekking op de
operationele doelen die ontplooid moeten worden voor ter bescherming en de
verbetering van de gezondheid en het welzijn van de dieren. Door de emotionele en
fysieke afhankelijkheid van mens en dier en de belangrijke rol van het dier voor wat
betreft de voedselvoorziening en voedselzekerheid vervult de UOVZ een directe
beschermende functie van de volksgezondheid. Dit benadrukt ook het belang van de
inzet van instrumenten om de gezondheid en het welzijn van de dieren en de mens
zoveel mogelijk te waarborgen.
Welke operationele
doelstellingen dienen
bereikt te worden?
Operationele
doelstellingen

Het behalen van de HACCP
norm

Welke instrumenten dienen ingezet te Wat gaat dat
worden?
kosten NAf?
Instrumenten

- Onderhoud slachthuis Barber
afronden wegens HACCP
(internationale norm
voedselveiligheid)
- Onderhoud ondersteunende
gebouwen en koralen;
- Afronden renovatie vleeslokalen

Het uitvoeren van de
keuring van pluimvee
afgeleide producten
(waaronder pluimveevlees)
en het toezicht op de
verkoop-, opslag- ,
verwerking- en
bewerkingsplaatsen
Het keuren en controleren
van vlees

-

Het Ondersteunen van
lokale veehouderij

-

Programmakosten:
82.000
Apparaatskosten:
2.654.901
Inkomsten:
2.500.000
Apparaatkosten:
2.654.901

Inkomsten:
2.500.000

Deskundigheidsbevordering
Voorlichting aan stakeholders

- Deskundigheidsbevordering
- Voorlichting aan stakeholders
- Transportmiddelen
Deskundigheidsbevordering
Voorlichting aan stakeholders
Bedrijfsbegeleiding, advisering
Curatieve- en preventieve
behandelingen
- Verrichten van
laboratoriumonderzoeken
- Transportmiddelen
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Welke operationele
doelstellingen dienen
bereikt te worden?
Het adviseren bewaren en
afhandelen van gevaarlijke
honden

Welke instrumenten dienen ingezet te Wat gaat dat
worden?
kosten NAf?

Het monitoren van
dierziekten en zoönosen

-

Het identificeren en
registreren van dieren

-

Het innen en afdragen van
retributies en leges conform
P.B. 1992 no. 20

-

Effectief inkoop van
dierenwelzijn

-

Opvang van honden
Euthanaseren
Beheer database,
Overleg met het Openbaar Ministerie
en opsporingsambtenaren
Onderhoud van de faciliteiten
Deskundigheidsbevordering op het
gebied van dierziekte
Bestrijdingsprogramma’s
Internationaal lidmaatschap
Bijwonen van congressen,
seminars, cursussen en
werksessies
Beheer databank en middelen die
de registratie mogelijk maken
Publieke voorlichting
Voorlichting aan stakeholders
Aanstellen van rekenplichtige
ambtenaar
Het up daten van de
debiteurenadministratieSysteem
Up daten ICT infrastructuur en
apparatuur
Stichting Dierenbescherming

Programmakosten:
82.000

Landbouw Milieu en Natuur (LMN)
Algemene doelstelling:
1. Een kwalitatief, toegankelijk en duurzaam milieu en natuur.
2. Voorzien in kennis, kunde en middelen op gebied van landbouw, veeteelt en visserij
ten behoeve van voedselzekerheid en zelfvoorziening.
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Welke operationele
doelstellingen dienen
bereikt te worden?

Welke instrumenten dienen ingezet te Wat gaat dat
worden?
kosten NAf?

Operationele
doelstellingen

Instrumenten

Programmakosten:
Apparaatskosten:
Inkomsten:

Toegang tot kennis, kunde
en middelen op gebied van
landbouw, veeteelt en
visserij

-

Toegang tot inheemse
boom- en plantensoorten

-

Toegang tot visserij

-

Inhaalslag leges

-

Fondo Rotatorio Agrario
Registratiesysteem
Archiefsysteem
Deskundigheidsbevordering
Publieke voorlichting en educatie
aan klanten en stakeholders.
Transportmiddelen
Werktenue en
beschermingsmiddelen.
Foto camera’s
Zwaar landbouw
bewerkingsmaterieel
Werkplaats inclusief
werkmateriaal

Apparaatskosten:
2.620.558

Het opzetten van een kwekerij voor
inheemse boom- en
plantensoorten
Deskundigheidsbevordering voor
medewerkers
Transportmiddelen
Werktenue en
beschermingsmiddelen.
Publieke voorlichting en educatie,
klanten en stakeholders

Apparaatkosten:
25.000

Inhuren en aantrekken van
kwalitatief en competent personeel
Registratiesysteem
Archiefsysteem
Veiligheidsmaatregelen voor
vissersfaciliteiten
Beheer vissershaven en vissers
faciliteiten
Project innen achterstallige leges
Inhuren expertise
Uitbesteden inning CDA

200.000
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Welke operationele
doelstellingen dienen
bereikt te worden?

Welke instrumenten dienen ingezet te Wat gaat dat
worden?
kosten NAf?

Promoveren van agricultuur
voor kleine landbouwers

-

Fondo Rotatorio Agrario
Inzet expertise
Publieke voorlichting en educatie,
klanten en stakeholders

Het conserveren van kust
en zee

-

WAITT

Het promoveren van
ontwikkeling en
ondersteuning van
duurzame agrarische
producten

-

Soltuna

Programmakosten
150.000

Programma kosten:
461.200

Functie 76 Milieu en Natuurbeheer
Milieu en Natuurbeheer draagt zorg voor het beheer van Milieu en Natuur.
Gewone dienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal
Kapitaaldienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal

2017
2.707.300
28.741.100
31.448.400
2017

2018
2.689.900
28.741.100
31.431.000
2018

300.000
300.000

2019

2020

2.696.900
28.741.100
31.438.000

2.696.900
28.741.100
31.438.000

2019

2020

-

-

-

UO Milieu en Natuur Beheer
Algemene doelstelling:
1. Een kwalitatief, toegankelijk en duurzaam milieu en natuur.
2. Voorzien in kennis, kunde en middelen op gebied van landbouw, veeteelt en visserij
ten behoeve van voedselzekerheid en zelfvoorziening.
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Welke operationele
doelstellingen dienen
bereikt te worden?

Welke instrumenten dienen ingezet
te worden?

Wat gaat dat
kosten NAf?

Operationele
doelstellingen

Instrumenten

Programmakosten:
Apparaatskosten:
Inkomsten:

Vergunning op gebied van
milieu

-

Klachtenregistratie

-

Watermanagement

-

Registratiesysteem
Archiefsysteem
Deskundigheidsbevordering van
medewerkers.
Transportmiddelen
Publieke voorlichting en
educatie aan klanten en
stakeholders
Inhuren van vaktechnische
expertise
Inhuren van juridische expertise
Inhuren van financiële
technische expertise

Apparaatkosten:
2.707.271

Registratiesysteem
licentie
Archiefsysteem
Deskundigheidsbevordering van
medewerkers.
Publieke voorlichting en
educatie aan klanten en
stakeholders

Apparaatkosten:
15.000

Integrale aanpak achterstallig
onderhoud van dammen
kwaliteitsmeting putwater
Deskundigheidsbevordering
Transportmiddelen
Werktenue en
beschermingsmiddelen
Werkmateriaal en
tuingereedschappen
Publieke voorlichting en
educatie aan klanten en
stakeholders
Inhuren vaktechnische
expertise
Inhuren juridische expertise

Apparaatkosten:
50.000
Programma kosten:
500.000
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Welke operationele
doelstellingen dienen
bereikt te worden?

Welke instrumenten dienen ingezet
te worden?

Toegang tot recreatie
gebieden

Bescherming en behoud
natuurgebieden

- Beheer publieke strand en
strandfaciliteiten
- Onderhoud en schoonmaak
publieke stranden
- Veiligheidsmaatregelen ter
bescherming van
strandgebruikers
- Beheer publieke pleinen en
plantsoenen en meubilair
- Onderhoud en schoonmaak
publieke pleinen en plantsoenen
- Deskundigheidsbevordering van
medewerkers.
- Transportmiddelen
- Werktenue en
beschermingsmiddelen
- Werkmateriaal
- Tuingereedschappen
-

Rechtshandhaving (milieu
wet en regelgeving)

-
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Uitvoering van wet en regelgeving
op gebied van natuur
Uitvoer van internationale
verdragen, waaronder Cartagenaverdrag
Behoud en beheer RAMSAR
gebieden
Werktenue en beschermende
middelen
Transport
Inhuur van personeel
Deskundigheidsbevordering
Publieke voorlichting en educatie
Stakeholdersoverleg en
multidisciplinaire samenwerking
Milieupolitie
Deskundigheidsbevordering en
training
Samenwerking met de
multidisciplinaire team bestaande
uit GMN, Justitie en VVRP
Werktenue en
beschermingsmiddelen.
Fotocamera’s
Verschillende meetapparatuur
Publieke voorlichting en educatie
aan klanten en stakeholders
werkplaats inclusief
werkmateriaal
Samenwerking met erkend

Wat gaat dat
kosten NAf?
Apparaatkosten:
75.000

Apparaatkosten:
200.000

Apparaatkosten:
150.000

Welke operationele
doelstellingen dienen
bereikt te worden?

Welke instrumenten dienen ingezet
te worden?

Wat gaat dat
kosten NAf?

laboratorium op gebied van
milieu
Effectief inkoop vuilophaal
en overige
schoonmaakwerkzaamheden

-

Selikor

Programmakosten:
27.900.000

Effectief inkoop van
natuurbescherming,
natuurbescherming educatie
en soortbehoud van
bedreigde diersoorten
Effectief inkoop van
onderzoek naar biodiversiteit

- Fundashon Parke Tropikal

Programmakosten:
427.500

- Stichting Carmabi

Programmakosten:
291.133

Functie 77 Lijkbezorging
Gewone dienst

2017

Apparaatskosten

Kapitaaldienst

2019

2020

52.000

52.000

52.000

52.000

-

-

-

-

52.000

52.000

52.000

52.000

2018

2019

2020

Programmakosten
Totaal

2018

2017

Apparaatskosten

-

-

-

-

Programmakosten

-

-

-

-

Totaal

-

-

-

-

Functie 78 Overige Uitgaven Gezondheid, Milieu en Natuur
Onder deze functie worden overdrachten/overheidsbijdragen ter uitvoering van de
Basis Verzekering Ziektekosten en Hospital Nobo Otrobanda geboekt.
Gewone dienst

2017

2018

2019

2020

Apparaatskosten

9.035.300

8.599.200

8.773.600

8.773.600

679.789.400

698.689.400

718.089.400

739.989.400

688.824.700
2017

707.288.600
2018

726.863.000
2019

748.763.000
2020

-

-

-

-

Programmakosten
Totaal
Kapitaaldienst
Apparaatskosten
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Programmakosten

-

-

-

-

Totaal

-

-

-

-

Overige uitgaven volksgezondheid
Algemene doelstelling:
Een kwalitatief, toegankelijk en betaalbaar gezondheidszorgsysteem voor mens en dier.
Ten aanzien van de overheidsbijdrage van de overheid ter uitvoering van de
Verzekering Ziektekosten is de beleidsorganisatie belast met beleidsontwikkeling ter
realisatie van de beleidsdoelen zoals (financiële) toegankelijkheid, kwaliteit en
betaalbaarheid.
Ten aanzien van de realisatie van Hospital Nobo Otrobanda, worden diverse
activiteiten uitgevoerd waaronder de samenvoeging van het poliklinische laboratorium
functie van ADC en het SEHOS laboratorium als onderdeel van het nieuwe ziekenhuis.
Apparatuur laboratorium
In het kader van de transitiefase gedurende de bouw van het nieuwe ziekenhuis te
Otrobanda zal Sehos in de transitiefase apparatuur aanschaffen dat later eigendom
wordt van het nieuwe ziekenhuis.
Welke operationele
doelstellingen dienen
bereikt te worden?

Welke instrumenten dienen
ingezet te worden?

Wat gaat dat kosten
NAf?

Operationele doelstellingen

Instrumenten

Programmakosten:
668.100.000
Apparaatkosten:
Inkomsten:

Het uitvoeren van de
ziektekosten fondsen
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-

SVB

668.100.000

Hospital Nobo Otrobanda
Algemene doelstelling
Een kwalitatief, toegankelijk en betaalbaar gezondheidszorgsysteem voor mens en dier.
Hospital Nobo Otrobanda is de realisatie van zowel het ziekenhuisgebouw als de
ziekenhuisfunctie.
Welke operationele
doelstellingen dienen
bereikt te worden?

Welke instrumenten dienen ingezet te Wat gaat dat kosten
worden?
NAf?

Operationele doelstellingen

Instrumenten

Programmakosten:
Apparaatkosten:
Inkomsten:
Afschrijvingskosten:
7.849.800

Conform planning zal het nieuwe ziekenhuis rond medio 2018 opgeleverd worden.
Ziektekosten verzekeringen
Basisverzekering Ziektekosten (BVZ)

2017

2018

2019

2020

Baten

270.3

277.4

284.8

302.6

Lasten

540.2

555.6

571.5

589.3

269.9

278.2

286.7

286.7

37.0

37.0

37.0

37.0

2017

2018

2019

2020

37.0

37.0

37.0

37.0

Premie opbrengsten overige

247.2

253.2

259.5

266.1

landsbijdrage

269.9

278.2

286.7

286.7

Waarvan:
Landsbijdrage
Werkgeverspremie
Basisverzekering Ziektekosten (BVZ)
Inkomsten
Premie opbrengsten
werkgeversgedeelte land Curaçao

dotatie (-) / onttrekking (+) schommelfonds

-13.9

-12.7

-11.8

-0.5

540.2

555.6

571.5

589.3

Uitgaven
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Zorguitgaven

520.6

536.0

551.9

569.2

16.6

16.6

16.6

17.1

3.0

3.0

3.0

3.0

540.2

555.6

571.5

589.3

Beheerskosten
Diverse

2017

2018

2019

2020

Algemene Verzekering Bijzondere ziektekosten (AVBZ)
Baten

76.6

78.9

81.3

83.8

Lasten

79.1

81.4

83.8

86.3

Landsbijdrage

2.5

2.5

2.5

2.5

Werkgeverspremie

1.7

1.7

1.7

1.7

2017

2018

2019

2020

Waarvan:

Algemene Verzekering Bijzondere
ziektekosten (AVBZ)
Inkomsten
Premie opbrengensten werkgeversgedeelte land
Curacao
Premie opbrengensten overige
landsbijdrage
Dotatie schommelfonds(-)
Totaal

1.7

1.7

1.7

1.7

75.8

78.1

80.6

83.1

2.5

2.5

2.5

2.5

-0.9

-0.9

-0.9

-1.0

79.1

81.4

83.8

86.3

76.9

79.2

81.6

84.0

2.2

2.2

2.2

2.3

79.1

81.4

83.8

86.3

2017

2018

2019

2020

Uitgaven
Zorguitgaven
Beheerskosten
Totaal

Algemeen Ongevallenverzekering/ Ziekteverzekering (ZV/OV)
Baten

43.7

45.3

46.9

48.6

Lasten

49.6

50.7

51.8

53.4

Waarvan:
Landsbijdrage
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Algemeen
Ziekteverzekering/Ongevallenverzekering
(ZV/OV)

2017

2018

2019

2020

43.7

45.3

46.9

48.6

5.9

5.4

4.9

4.8

49.6

50.7

51.8

53.4

Zorguitgaven

35.3

36.3

37.4

38.6

Beheerskosten

14.4

14.4

14.4

14.8

Totaal

49.6

50.7

51.8

53.4

Cessantiafonds

2017

2018

2019

2020

Premie opbrengsten

2.4

2.5

2.5

2.5

Totaal

2.4

2.5

2.5

2.5

Zorguitgaven

2.5

2.5

2.5

2.5

Totaal

2.5

2.5

2.5

2.5

Inkomsten
Premie opbrengsten
Landsbijdrage
onttrekking schommelfonds
Totaal
Uitgaven

Inkomsten

Uitgaven

Basis Verzekering Ziektekosten (BVZ)
Bij het BVZ fonds zijn maatregelen genomen, zoals de budgettering van SEHOS en de
maatregel van het versoberen van het pakket door de OTC (“over the counter”)
middelen uit het verzekeringspakket te halen. Onder de uitgaven voor BVZ zijn tevens
bijdragen voor arts-assistenten opgenomen. Ambtenaren en gelijkgestelden zijn per 1
september 2015 toegetreden tot de BVZ. Deze toetreding zal het BVZ-fonds extra
inkomsten opleveren van structureel circa NAf 10.5 miljoen.
Deze maatregelen hebben hun effecten deels gesorteerd in 2014 maar vanaf 2015
komen de effecten duidelijker tot uitdrukking. Daardoor daalt het tekort van NAf 29
miljoen in 2014 naar NAf 4.4 miljoen in 2015. De verwachting is, dat bij gematigde
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ontwikkeling van de kosten, het BVZ-fonds de komende jaren geen tekorten zal
hebben.
Voor 2017 worden de premie-inkomsten geraamd op NAf 247.2 miljoen. De overheid
draagt bij aan dit fonds met NAf 276.9 miljoen. Daarnaast draagt de overheid via de
werkgeversbijdrage nog NAf 37 miljoen bij. De zorguitgaven zijn voor 2017 begroot op
NAf 540.2 miljoen. Dit is ten opzichte van 2016 een stijging van 3%.
Doel van de invoering van de basisverzekering ziektekosten.
Stijging van publieke uitgaven betreffende volksgezondheid. In 2013 ten opzichte van
2012 te verklaren :
Bij de invoering van de basisverzekering in 2011 was het zo dat de kring der
verzekerden w.o. buitenlanders ook meeverzekerd werden met als gevolg grotere groep
verzekerden.
Pas in

november 2014 met de invoering van de reparatie wet is er een halt

toegeroepen aan het meeverzekeren van buitenlanders. Degenen die voor november
2014 reeds waren meeverzekerd die bleven wel deel uit maken van de kring der
verzekerden dus de fonds. Vervolgens heeft SVB in hun verslag aangegeven dat naast
de kring der verzekerden ook andere aspecten een rol hebben gespeeld in de verhoging
van de kosten met name:

Apotheken: volumestijging mede als gevolg van een stijging van het aantal verzekerden
Het volume is hier de oorzaak van. Het aantal receptregels over de periode januari tot
en met december 2014, geëxtrapoleerd naar een heel jaar, komt uit op 2.616.354
(alleen BVZ). Het aantal receptregels (BVZ) in het jaar 2013 (op jaarbasis) was
2.390.056. Deze extrapolatie duidt op een volumestijging van ca. 9,5%. De
volumestijging hangt deels samen met de stijging van het aantal BVZ-verzekerden:
gemiddeld waren in het jaar 2013 123.412 verzekerden en in de eerste twaalf
maanden van 2014 gemiddeld ca.128.876 verzekerden, een stijging van ca. 4,4%
(gemiddelde aantal receptregels per verzekerde in 2013: 19,7 en in 2014 o.b.v. dit
verslag: 20,3).
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Ziekenhuizen: inhaalslag SEHOS
Ten aanzien van het Sint Elisabeth Hospitaal (SEHOS) is de aanvankelijke begroting
van de SVB ca. NAf.133,4 mln. De forecast op basis van de cijfers van januari tot en
met december 2014 leidt tot kosten SEHOS voor 2014 van ca. NAf.134,7 mln. Hier is
er sprake van een significante overschrijding van het kader (ca. NAf.122,8 mln;
overschrijding ca. NAf.11,9 mln., ca. 9,7%) en een lichte overschrijding van de
begroting (ca. NAf.133,4 mln.; overschrijding ca. NAf.1,3 mln., ca. 1,0%). Het SEHOS
vertoont consistent een inhaalslag in het (her)factureren van oudere maanden. In de
periode januari tot en met december 2014 is ca. NAf.3,1 mln. aan (her)declaraties over
2013, en ouder, ontvangen
Laboratoria (inclusief Bloedbank): alle laboratoria toegelaten tot BVZ
De laboratoriumkosten zijn lager dan de begroting SVB van ca. NAf.35,4 mln. (forecast
ca. NAf.34,1 mln.). Bij de laboratoriumzorg is er een overschrijding van het kader (ca.
NAf.1,0 mln., ca. 3,0%). Aangetekend wordt dat de in het kader veronderstelde acties
door de overheid nog niet zijn geëffectueerd. Het betreft hier voornamelijk een model
tot integratie van de laboratoria, alsmede verlaging van de tarieven van laboratoria;
een alternatief hiervoor is budgettering van alle laboratoria. Tevens dient vermeld te
worden dat de SVB in het verleden voor het ZV-fonds een kwantumkorting heeft
bedongen met het ADC. Met de introductie van de basisverzekering was de SVB
verplicht om alle laboratoria die werkten voor de PP, FZOG en/of ambtenaren fondsen
als medewerkenden toe te laten tot de BVZ. Het ADC heeft dit reeds onderkend en
wenst de kwantumkorting te laten vervallen hetgeen tot meerkosten zal leiden op
jaarbasis.
Kunst- en hulpmiddelen/Revalidatie: volumestijging met name gehoorapparaten
De technische forecast (ca. NAf.10,6 mln.) op dit punt duidt op een overschrijding (ca.
NAf.1,7 mln., ca. 19,1%) van de begroting (ca. NAf.8,9 mln.) en het uitgavenkader (ook
ca. NAf.8,9 mln.). De overschrijding vindt zijn oorsprong bij de kunst- en
hulpmiddelen. In de eerste maanden van 2014 zijn relatief hoge uitgaven gedaan voor
declaraties van m.n. gehoorapparaten.
Algemene Beschouwing-294

Paramedici: stijging bij fysiotherapeuten en psychologen
Bij de paramedici (inclusief psychologen) is er met een forecast van ca. NAf.14,8 mln.
sprake van een overschrijding van de begroting (ca. NAf.13,0 mln., ca. 13,8%). De
belangrijkste overschrijdingen hebben plaats bij de fysiotherapeuten en psychologen.
Bij de fysiotherapeuten is het tarief sinds de introductie van de BVZ verhoogd voor de
voormalige PP- en GTZ-populaties, terwijl psychologen sinds de invoering van de BVZ
een ander honoreringssystematiek hebben met een breder verrichtingenpakket (NBG).
Hetzij vermeld dat Ministerie GMN bezig is met het analyseren van de zorginhoudelijke
data, aspecten over de jaren 2013 en 2014.
Algemene Verzekering Bijzondere ziektekosten (AVBZ)
Op basis van de opbrengsten en kosten van het fonds wordt geen tekort verwacht. In
de begroting is rekening gehouden met een landsbijdrage van NAf 10.0 miljoen.
Cessantiafonds
Dit fonds wordt op basis van haar eigen premieopbrengsten en de financiële baten in
stand gehouden. De uitgaven van het fonds zijn min of meer in evenwicht met de
uitgaven. Uitgaande van een minimum scenario wordt voor 2017 een positief saldo van
NAf 300.000 verwacht. Het fonds is onderdeel van de collectieve sector en is daarom in
2016 voor het eerst op de begroting opgenomen.
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Ministerie van Financiën
Visie
In het jaar 2025 is het ministerie van Financiën een organisatie die financiële
integriteit in de maatschappij bevordert en zich inzet voor een geïntegreerd, effectief,
evenwichtig en verantwoord financieel, fiscaal en monetair beleid.
Missie:
Het bevorderen van een doeltreffend en evenwichtig financieel-, fiscaal-, douane- en
MOT-beleid, het bevorderen van een verantwoorde, doelmatige en rechtmatige
verwerving en besteding van de overheidsmiddelen en het bewaken van de budgettaire
aangelegenheden.
19 Ministerie van Financiën
Functie:
 01 Bestuursorganen

Organisatie-eenheden:
 00 Minister van Financiën

Doel organisatie-eenheid
 Bestuur verantwoordelijk
voor de financiële, fiscale
monetaire en energie
aangelegenheden

 90 Algemeen Beheer
Financiën

 00 Kabinet Minister van
Financiën

 Ondersteuning en
facilitering van de
bestuursfunctie

 01 Secretaris Generaal

 Eindverantwoordelijk voor
de bedrijfsvoering

 02 Ministeriële Staf

Ondersteuning en
facilitering van de
bestuursfunctie

 04 Beleidsorganisatie

 Zorgdragen voor
ontwikkelen en evalueren
van financieel beleid

 06 Sector Financieel Beleid
en Begrotingszaken

 Zorgdragen voor bewaking
budgettaire
aangelegenheden
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Functie:

Organisatie-eenheden:

Doel organisatie-eenheid
 Zorgdragen voor
beheersing en controle
besteding
overheidsmiddelen

 07 Stichting OAB

 Zorgdragen voor
beheersing en controle
besteding
overheidsmiddelen

 91 Belastingen

 Douane

 Toezicht en controle op
geld- en goederenstroom
 Bijdragen aan de
bescherming van de
(internationale)
gemeenschap.

 02. Sector Fiscale Zaken

 Ontwikkelen van fiscaal
beleid (nationaal en
internationaal), wetgeving
en toezicht
 Effectieve en doelmatige
uitvoering van de fiscale en
douane aangelegenheden

 04 Stichting BAB
 93 Geldleningen

 00 Geldleningen

 95 Algemene

 00 Niet in te delen

Uitgaven en

uitgaven/inkomsten
 01 Onvoorziene uitgave

Inkomsten
 98 Ov. Financ.Alg.
Dekkingsmidd.



199800 Financial

Het bevorderen van de

Intelligence Unit Curaçao

financiële integriteit
middels het produceren van
intelligence informatie ten
behoeve van de bestrijding,
de opsporing en de
preventie van het witwassen
van geld en de financiering
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Functie:

Organisatie-eenheden:

Doel organisatie-eenheid
van terrorisme (Analyse) en
het uitoefenen van toezicht
op de niet-financiële
instellingen die vallen onder
de LvMOT en de LID
(Toezicht).

 02 Overige uitgaven Finan-

 Het toetsen van beleid aan

ciën /dekkingsmiddelen

de Code Corporate
Governance

Hiervoor zijn de volgende middelen gereserveerd:
Gewone dienst
01 Bestuursorganen
90 Algemeen Beheer
Financiën
91 Belastingen
93 Geldleningen
95 Algemene Uitgaven
en inkomsten
98 Ov. Financ. Alg.
dekkingsmidd.
Totaal:
Kapitaaldienst
01 Bestuursorganen
90 Algemeen Beheer
Financiën
91 Belastingen
93 Geldleningen
95 Algemene Uitgaven
en inkomsten
98 Ov. Financ. Alg.
dekkingsmidd.
Totaal

2017

2018

2019

2020

2016

R2015

1.769.500

1.769.500

1.769.500

1.769.500

2.374.500

2.299.900

23.141.900

23.016.700

23.066.700

23.066.700

22.723.800

31.760.200

65.707.400

65.716.200

65.749.400

65.749.400

67.690.800

71.844.400

65.286.500

67.255.700

69.108.000

70.597.400

67.045.200

60.926.500

36.928.600

69.367.200

107.125.500

157.436.300

2.853.900

138.600

10.143.200

10.943.200

10.943.200

10.943.200

25.387.100

9.565.100

202.977.100
2017

238.068.400
2018

277.762.300
2019

329.562.500
2020

188.075.300
2016

176.534.700
R2015

0

0

0

0

1.000.000

12.110.000

8.865.000

530.000

530.000

9.425.000

12.379.500

4.345.000

795.000

795.000

795.000

1.725.000

1.694.100

8.181.800

8.181.800

8.181.800

108.181.800

8.181.800

8.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

4.250.000

14.900.100

12.900.100

400.100

400.100

16.590.000

170.575.300

44.536.900

35.741.900

14.906.900

114.906.900

41.171.800

192.648.900
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01 Bestuursorganen
Gewone dienst
Apparaatskosten

2017

2018

2019

2020

669.500

669.500

669.500

669.500

1.100.000

1.100.000

1.100.000

1.100.000

1.769.500

1.769.500

1.769.500

1.769.500

Apparaatskosten
Programmakosten

-

-

-

-

Totaal

-

-

-

-

Programmakosten
Totaal
Kapitaaldienst

90 Algemeen Beheer Financiën
Financieel Beleid, Beheer en Uitvoering
Gewone dienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal

2017

2018

2019

2020

22.574.400

22.449.200

22.499.200

22.499.200

567.500

567.500

567.500

567.500

23.141.900

23.016.700

23.066.700

23.066.700

12.110.000

8.865.000

530.000

530.000

Kapitaaldienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal

12.110.000

8.865.000

530.000

530.000

Algemene doelstellingen
De algemene doelstellingen van het ministerie van Financiën zijn:
1.

Overheidsfinanciën op orde. Een evenwichtige landsbegroting en uitvoering, met
koppeling tussen begroting en beleid (een kwalitatief begrotingscyclus).
a.

Het betreft een begroting die evenwichtig is opgesteld door de betrokken
ministeries conform de budgettaire en comptabele kaders.

b.

Bij de uitvoering van de begroting dienen de ministeries binnen de aangegeven
kaders te blijven. Hierbij wordt zorggedragen voor een goede beheersing en
controle op de besteding van overheidsmiddelen.

c.

Rapportages zijn opgeleverd door de ministeries conform de richtlijnen. De
rapportages zijn input voor het continu evalueren van (financieel) beleid.
Hieronder valt ook de naleving van de comptabele voorschriften bij de

aanwending van de overheidsmiddelen.
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2.

Bijdrage aan het ontwikkelen van fiscaal beleid (nationaal en internationaal),
wetgeving en toezicht;

3.

Verhoogde tax compliance.

4.

Maximaliseren van de compliance ten opzichte van Douanevoorschriften door
stakeholders.

5.

Een effectief en integraal framework binnen Curaçao voor de bestrijding,
opsporing en het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering, waarbinnen
alle relevante markt- en ketenpartners op effectieve wijze samenwerken.

6.

Kwalitatieve beleidsadvisering en informatievoorziening die bijdraagt aan de
kwaliteit van de agenda van ministeriële / politieke besluitvormers en andere
stakeholders

op

Curaçao

ten

aanzien

van

anti-witwassen

en

anti-

terrorismefinancieringsbeleid.
1.

Overheidsfinanciën op orde. Een evenwichtige landsbegroting en uitvoering,

met koppeling tussen begroting en beleid (een kwalitatief begrotingscyclus)
Welke operationele
doelstellingen dienen
bereikt te worden?

Welke instrumenten dienen
ingezet te worden?

Operationele
doelstellingen

Instrumenten

1.1 Controle op de
begrotingscyclus

1.1.1 Tijdige begrotingsaanschrijving 
1.1.2 Verantwoorde
beleidsbegroting
1.1.3 Tijdige jaarkalender
1.1.4 Regulier overleg FC-TF
1.2.1 Advies/rapportage
1.2.2 Regulier overleg FC-TF
1.2.3 Actuele Lv Fin. Beheer,
Subsidie-verordening,
Consultancybeleid
1.2.4 Richtlijnen AO/IC
1.2.5 Begrotingskamer
1.3.1 Lv Optimalisering
Overheidsentiteiten
1.3.2 Toetsen van
jaarrekeningen
1.3.3 Risicoanalyses/audits
1.3.4 Dividendbeleid voor alle
ONV’s
1.3.5 Het bevorderen van de
Corporate governance code

1.2 Toezicht op de
naleving van de
vigerende
financiële normen

1.3 Verbeterde toezicht op
ONV’s, fondsen en
andere entiteiten (om
risico’s te mitigeren)

Wat gaat dat kosten NAf?

3.000.000

4.000.000

2.000.000
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Welke operationele
doelstellingen dienen
bereikt te worden?

1.4 Tijdige en volledige
maandrapportages,
kwartaalrapportages
en jaarrekeningen.

1.5 Eenvormig toezicht op
de kansspelsector
1.6 Verbeterd plan
financieel beheer
1.7 Communicatie
conform afspraken
Financial controllers
en Toezicht Financiën

Welke instrumenten dienen
ingezet te worden?

Wat gaat dat kosten NAf?

1.3.6 Structureel overleg met
het functionele ministerie
1.3.7 Ondersteuning planningen controlecyclus SVBfondsen
1.4.1 Duidelijk en
gestructureerd proces van
oplevering van de
jaarrekening en het –
verslag, de
begrotingskalender en
formats
1.4.2 Evalueren alternatieven
tot versterking financiële
keten
1.5.1 Lv Kansspelen
1.5.2 Nieuw Toezichtautoriteit
1.6.1 Lv Financieel Beheer
1.6.2 PEFA-instrumentarium
1.7.1 Werksessies/overleg
1.7.2 Toetsen van de begroting

4.000.000

1.000.000
2.000.000
2.000.000

Overheidsfinanciën op orde. Een evenwichtige landsbegroting en uitvoering met
koppeling tussen begroting en beleid (een kwalitatief begrotingscyclus).
De primaire doelstelling van het ministerie van Financiën is het zorgdragen voor de
bewaking van de financieel budgettaire kaders die voortgekomen zijn uit het financieel
beleid ter uitvoering van het overheidsbeleid. Het continu versterken van de financiële
beheercyclus, planning, uitvoering, verantwoording en toezicht daarop, moet leiden tot
een meerjarig evenwicht van de begroting.
Samenhang met het beleid
Het financiële beleid is gericht op het bereiken van een gezondere financierings- en
investeringsklimaat. Een evenwichtige overheidsfinanciën zal bijdragen tot grotere
vertrouwen van investeerders. Toename van investeringen draagt bij tot meer
economische activiteiten en hogere welvaart.

Algemene Beschouwing-301

Operationele doelstellingen
Het zorgdragen voor en het ontwikkelen en evalueren van financieel beleid. Dit houdt
in:
1.1. Onder

controle

op

de

begrotingscyclus

wordt

verstaan

controle

en

ondersteuning bij de voorbereiding, de uitvoering en verantwoording van de
begroting. Hieronder valt het verder institutionaliseren van de verantwoorde
beleidsbegroting,.
1.2. Toezicht op de naleving van de vigerende financiële normen zal gericht zijn op:


een sluitende gewone dienst; de lopende baten en lasten dienen in
evenwicht te zijn;



een tekort op de kapitaaldienst is toelaatbaar; financiering van
kapitaaluitgaven

door

leningen

mag,

mits

dit

past

binnen

de

rentelastnorm;


de rentelastnorm: de rentelasten in een dienstjaar mogen niet meer
bedragen dan 5% van de inkomsten in drie voorafgaande jaren.

De begrotingsuitvoering wordt getoetst aan de hand van de comptabele
voorschriften en overige richtlijnen.
1.3. Verbeterd toezicht op ONV’s, fondsen en andere entiteiten. Middels toezicht op
de bedrijfsvoering en resultaat van de entiteiten, worden begrotingsrisico’s
tijdig geïdentificeerd. Betreffende de fondsen wordt ondersteuning gegeven aan
een verbeterde planning en control cyclus bij de zorgfondsen die onder beheer
zijn van de SVB.
1.4. Conform de comptabele voorschriften vindt de verantwoording tijdig en volledig
plaats middels rapportages, de jaarrekening en het –verslag. Het proces hiertoe
wordt geoptimaliseerd.
1.5. Toezicht op de sector van kansspelen wordt geplaatst onder een nieuw te
vormen eenvormig toezicht voor de gehele sector.
1.6. Op het gebied van het financieel beheer zal met een verbeterd plan het
financieel beheer en de planning en control cyclus bij alle ministeries
voortgezet en versterkt worden. Hierin neemt gestructureerd en regulier overleg
tussen de Afdeling Toezicht Financiën en de respectievelijke ministeries een
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belangrijk plaats in bij het bereiken van een hogere comptabele discipline bij de
ministeries.
Instrumenten
1.1.

Controle op de begrotingscyclus

1.1.1. Tijdige

begrotingsaanschrijving.

Bij

het

tijdig

aanreiken

van

de

begrotingsaanschrijving aan de ministeries zijn de begrotingskaders en normen
dan ook in een vroeg stadium bekend. In het kader van het verder
institutionaliseren van de verantwoorde beleidsbegroting wordt ook een
jaarkalender aangereikt, waardoor meer structuur wordt gegeven aan het
proces. Conform de jaarkalender zijn er ook specifieke overlegmomenten met de
ministeries, waardoor in een vroeg stadium knelpunten opgelost en afspraken
en

prioritisering

vastgesteld

kunnen

worden.

Met

een

optimale

begrotingsvoorbereiding wordt de realiteitsgehalte van de begroting tevens
verhoogd.
1.2.

Toezicht op de naleving van de vigerende financiële normen
Bij

de

begrotingsuitvoering,

wordt

ter

zake

de

besteding

van

de

begrotingsmiddelen geadviseerd en bij het niet naleven van de normen
gerapporteerd. Op basis van rapportages worden maatregelen ter versterking
van de comptabele discipline genomen. Regulier overleg en afspraken tussen de
Afdeling Financieel Toezicht en de respectievelijke Financial Controllers (FC)
spelen hierbij ook een rol. Het toezicht richt zich op het toezien op de naleving
van onder andere de Rijkswet Financieel Toezicht, comptabele voorschriften (Lv
Financieel beheer, Subsidieverordeningen, Consultancybeleid). Met specifiek de
subsidieverordening wordt ook een verdere verzakelijking van de relaties en
verantwoordelijkheidsgevoel bewerkstelligd.
1.2.5 Het nieuwe Hoog College van Staat: de Begrotingskamer, wordt belast met het
financieel toezicht en over de overheidsfinanciën in brede zin heeft de
Begrotingskamer een signalerende en adviserende rol aan de regering en aan de
Staten. De Staten blijven krachtens dat ontwerp het financiële toezicht
uitoefenen.
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1.3.

Verbeterd toezicht op ONV’s, fondsen en andere entiteiten.

1.3.1 Aan de basis van de nieuwe algemeen Beleidskader Overheidsvennootschappen
staat de Landsverordening Optimalisering Overheidsentiteiten. Hiermee worden
interne en externe prestatiecriteria en kostennormering aangereikt. Advisering
hieruit volgend kan aanleiding geven tot verdere risicoanalyses, audits en
plannen van aanpak teneinde de prestatie te verbeteren.
1.3.4 Het

traject

van

het

opstellen

van

een

dividendbeleid

voor

alle

overheidsvennootschappen (ONV’s) wordt voortgezet. Op basis van de ratio’s
opgenomen in het dividendbeleid wordt rekeninghoudend met de financiële
positie van de ONV de dividendafdracht aan de overheid gewaarborgd.
1.3.5 Het bevorderen van de naleving van de Corporate Governance code bij de
overheidsvennootschappen en -stichtingen is van groot belang aangezien een
belangrijk deel van de economie gerealiseerd wordt via deze vennootschappen
en stichtingen. De wijze waarop invulling wordt gegeven aan de relatie tussen
de overheid, de vennootschappen en de stichtingen heeft derhalve een
belangrijk effect op de economie. De reikwijdte, de naleving en het toezicht op
corporate governance vormt daarmee een belangrijke indicator binnen het
deelgebied ‘extern toezicht en controle’.
1.3.6 Structureel overleg zal bijdragen tot een betere afstemming en samenwerking
tussen het ministerie van Financiën en de functionele ministeries om het
toezicht te versterken en de begrotingsuitvoering tijdig bij te sturen. De
verzakelijking

van

de

financiële

relaties

door

het

afsluiten

van

beheerovereenkomsten met concrete prestatieafspraken, zal de aansturing op
de overheidsentiteiten bevorderen.
1.3.7 Het ondersteunen van een verbeterde planning en controlecyclus bij de
zorgfondsen onder beheer van de Sociale Verzekeringsbank via het adviseren
over de rapportages van de Sociale Verzekeringsbank en het voeren van regulier
overleg

met

de

Sociale

Verzekeringsbank

en

het

ministerie

van

Gezondheidszorg, Milieu en Natuur.
1.4.

Tijdige en volledige maandrapportages, kwartaalrapportages en jaarrekeningen.
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1.4.1 Ter bevordering van de tijdigheid en volledigheid van rapportages, jaarrekening
en -verslag wordt meer structuur gegeven aan het voorbereidingstraject door
het aanreiken van een (begrotings)kalender en formats. Tevens zal continue
gewerkt

worden

aan

een

betere

coördinatie

met

de

Stichting

Overheidsaccountantsbureau en de Algemene Rekenkamer.
1.4.2 In het kader van een effectief toezicht op de besteding van middelen en naleving
van de comptabele voorschriften, zullen alternatieven nagetrokken worden voor
een kwalitatieve versterking van de financiële keten. Dit ten behoeve van een
verbeterd toezicht op de apparaatskosten (personeelskosten, verlaging materiële
kosten/nieuwbouw, subsidies) bij de ministeries en het ontwikkelen van
samenwerkingsafspraken en procedures voor de organisatie-eenheden. Dit is
tevens van toegevoegde waarde bij de begrotingsverantwoording.
1.5.

Met de voorgenomen Landverordening kansspelen, alsook de automatisering
van de Fundashon Wega Number Korsow, zal invulling gegeven worden aan een
eenvormig toezicht binnen de sector kansspelen. Een versterkt toezicht en
governance zal niet alleen leiden tot het beter functioneren van deze instellingen
en hogere inkomsten, maar zal ook leiden tot mitigeren van risico’s in het kader
van de internationale financiële reputatie van Curaçao.

1.6.

Verbeterd plan financieel beheer

1.6.2 Het hanteren van de PEFA-systematiek en versterken van de vijf gekozen
prioriteiten:
1. Inzicht in financiële risico’s ZBO’s, stichtingen en overheidsvennootschappen--->
Indicator 9
2. Effectiviteit inning belastingaanslagen (Tax Compliance) ---> Indicator 15
3. Het beheer van de salarisadministratie ---> indicator 18
4. Interne procedures financiële administratie (Decentrale Financiële Functie) --->
Indicator 20
5. Besteding van (financiële) middelen door onderwijs en medische instellingen (in
specifiek: fondsen onder beheer van de Sociale Verzekeringsbank)---> Indicator
23
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Indicatoren
Om na tegaan of de algemene doelstelling is gehaald en of de instrumenten effect
hebben gehad, worden de volgende indicatoren gehanteerd: de begroting, de
jaarrekening en het jaarverslag, de uitvoeringrapportages, het financieel beheer via de
PEFA-standaarden, risicoanalyses en beheerovereenkomsten.

91 Belastingen
Gewone dienst

2017

2018

2019

2020

Apparaatskosten

52.507.300

52.516.100

52.549.300

52.549.300

Programmakosten

13.200.100

13.200.100

13.200.100

13.200.100

65.707.400

65.716.200

65.749.400

65.749.400

4.345.000

795.000

795.000

795.000

4.345.000

795.000

795.000

795.000

Totaal
Kapitaaldienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal

2.

Bijdrage

aan

het

ontwikkelen

van

fiscaal

beleid

(nationaal

en

internationaal), wetgeving en toezicht
Welke operationele
doelstellingen dienen
bereikt te worden?

Welke instrumenten dienen ingezet
te worden?

Operationele
doelstellingen

Instrumenten

2.1Kwaliteitsverbetering
bepalingen fiscaal
beleid (nationaal en
internationaal),
wetgeving en
toezicht
2.2 Gesignaleerde
knelpunten in de
uitvoering van de
belastingwetgeving
2.3 Aantrekkelijker
maken van de
jurisdictie Curaçao
voor internationale
spelers

2.1.1

2.2.1

2.3.1
2.3.2
2.3.3

Beoordeling van de belastingwetgevingsvoorstellen op
uitvoerbaarheid en participatie
aan Fiscaal Technisch overleg
Knelpuntenonderzoek Fiscaal
Technisch overleg en
Werkoverleg
Het sluiten van internationale
belastingverdragen
Uitbouwen van lokale fiscale
aspecten; het ontwikkelen van
nieuwe producten
Vereenvoudiging van de fiscale

Wat gaat dat kosten NAf?

500.000

500.000

1.000.000
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wet- en regelgeving

Bijdrage aan het ontwikkelen van fiscaal beleid (nationaal en internationaal),
wetgeving en toezicht
Op fiscaal gebied wordt door het ministerie van Financiën onder andere aandacht
besteed aan het ontwikkelen en formaliseren van een evenwichtig fiscaal beleid
(nationaal en internationaal), wetgeving en toezicht.
Financieel economische en fiscale beleidsadvisering
Bij het opstellen van fiscale regels is een belangrijke rol weggelegd voor het
aantrekkelijk maken van Curaçao voor internationale rechtspersonen die Curaçao
kunnen benutten als standplaats. Gezien de internationale ontwikkelingen op het
gebied van fiscaliteit wordt de inbedding van gunstige fiscale elementen in de nationale
regelgeving steeds belangrijker.
Naast het internationale aspect van de lokale fiscale wetgeving staat ook het zodanig
ontwerpen van fiscale wetgeving dat de samenleving in staat wordt gesteld en bovenal
wordt gestimuleerd om meer verantwoordelijkheid te nemen. De fiscale wetgeving moet
ondersteunend zijn in het bevorderen van:
a. Een verbetering van het investeringsklimaat voor zowel ingezetenen als nietingezetenen.
b. Het eigen initiatief van de burgers, zodat het fiscaal aantrekkelijk wordt gemaakt
een eigen bedrijf te starten.
c. Studiemogelijkheden en deze in de fiscale sfeer te stimuleren. Het fiscaal
stimuleren van elementen die horen bij een Kenniseconomie.
Op internationaal terrein heeft de regering prioriteit gegeven Curaçao te doen
ontplooien, aan het opzoeken van nieuwe internationale markten en aan het
verkleinen van de barrières tussen deze markten en de lokale markt. De regering is
zich ervan bewust dat het aanboren van internationale markten de enige weg is om
de lokale economie verder te doen groeien. Naast het aspect van de Internationale
Financiële Sector, dient vergemakkelijke toegang tot internationale markten ook de
lokale economie in het algemeen te bevorderen.
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Operationele doelstellingen
2.2. In het jaar 2017 zal de focus liggen op het opheffen van knelpunten in de
uitvoering van de belastingwetgeving, waardoor het fiscaal beleid (nationaal en
internationaal), wetgeving en toezicht kwalitatief worden verbeterd.
2.3. Aantrekkelijker maken van de jurisdictie Curaçao voor internationale spelers.
Instrumenten
2.1.1. In het Fiscaal Technisch overleg vindt beoordeling plaats van de belastingwetgevingsvoorstellen op uitvoerbaarheid. Hieruit volgen eventuele knelpunten
en nieuwe/aangepaste te formaliseren wetsvoorstellen.
2.2.1. Idem.
2.3.1. Het sluiten van internationale belastingverdragen. In het kader van de Base
Erosion and Profit Shifting (BEPS) agenda, van de G20 in samenwerking met
de OESO, zijn reeds de Common Reporting Standards (CRS) ingevoerd en
wordt per 2016 deze informatie uitgewisseld op automatische basis. De BEPS
agenda heeft verder nog een viertal minimum standaarden waaraan voldaan
dient te worden op termijn. In het kader van deze minimum standaarden is dit
jaar overeengekomen om tevens op automatische basis, landenrapporten uit
te wisselen aangaande multinationale bedrijven die opereren binnen de
aangesloten landen. Het vormgeven van de uitwisseling van informatie in het
kader van de landenrapporten, dient prioriteit te hebben in 2017. Deze
juridische inbedding en vooral de technische inbedding zullen een uitdaging
vormen. Omwille van een geëigende implementatie van de bovengenoemde
richtlijnen van de OESO, is een actieve participatie in het Inclusive Framework
ten aanzien van BEPS van essentieel belang. In dit kader dient verder vorm
gegeven te worden aan de samenwerking met Nederland binnen het Inclusive
Framework om de implementatie van de richtlijnen van de OESO passend te
maken voor;
1. De lokale schaal;
2. De lokale capaciteit.
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De voorgaande acties zijn van groot belang, gezien de verregaande regulering
van de internationale belastingverhoudingen. Deze normen en regels hebben
immers invloed op de concurrentiepositie van Curaçao, waarbij in ogenschouw
genomen dient te worden dat de economische substantie die opgebouwd dient
te worden verder geaccentueerd zal worden. Met name in het Nieuw Fiscaal
Raamwerk (NFR) daterende uit 2001 heeft Curaçao reeds ervoor gekozen om
deze lijn te volgen. De verdere invulling van dit NFR dient onlosmakelijk
verbonden te zijn met de OESO richtlijnen, die via de BEPS agenda ingevoerd
zullen worden. De BEPS agenda dient in de komende twee jaar vorm te krijgen,
echter is het groot aantal deelnemers, met verschillende capaciteiten een
element waardoor deze BEPS agenda vertraging kan oplopen. Echter dient
gesteld te worden dat de OESO de BEPS agenda optuigt in opdracht van de G20
landen.
Een tweede element van groot belang voor de concurrentiepositie van Curaçao,
zijn de belastingverdragen die reeds gesloten zijn en nog dienen te worden
gesloten. In het bijzonder in het licht van de reeds genoemde verdere regulering
van de internationale belastingrelaties, blijft er steeds minder ruimte over voor
eenzijdige regelingen. Deze verdragen dragen bij aan de invulling van deze
relaties, waardoor de belangen van beide verdragsluitende landen een rol spelen
bij de vormgeving van deze relaties.
Maatwerk

heeft

dan

ook

hoge

prioriteit

bij

het

sluiten

van

deze

belastingverdragen, om zo de meest kansrijke economische activiteiten te
benutten en te stimuleren. Zo wordt mee gewaarborgd dat deze verdragen niet
worden aangemerkt als het kunstmatig verlagen van belastingdruk ten aanzien
van

multinationale

ondernemingen. De

argumentatie

van internationale

belastingverdragen moeten aansluiten bij de economische activiteiten die
ondernomen worden op Curaçao en die uitgebouwd kunnen worden via een
internationale aansluiting.
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Naast maatwerk, dient ook verder vormgegeven te worden aan de aansluiting in
de regio, waarbij verdragen zoals die met Cuba een begin zijn van deze regionale
profilering. In de komende jaren dient de regio tevens als prioriteit ingevoegd te
worden. Als de jurisdictie als draaischijf wil functioneren tussen de regio en de
rest van de wereld dienen de reeds genoemde prioriteiten nauwlettend aandacht
te krijgen in de komende jaren.
2.3.2. Uitbouwen van lokale fiscale aspecten. De nodige aandacht zal besteed worden
aan de verdere ontwikkeling van fiscale producten die aantrekkelijk zijn voor
grote internationale investeerders. Een voorbeeld hiervan is de ingevoerde
“Exportfaciliteit” in de Winstbelasting, welke een belangrijk instrument is voor
zowel lokale als internationale bedrijven om zich te richten op de buitenlandse
markt met behulp van aantrekkelijke winstbelastingtarieven. Zulke producten
zullen ook in de komende jaren aandacht krijgen van de regering om zo
daadwerkelijk concurrerend te zijn op de internationale markten die
aangeboord worden door het sluiten van internationale verdragen.
2.3.3. Vereenvoudiging van de fiscale wet- en regelgeving is een continu proces. Het
volledig effect van de al ingezette vereenvoudiging zal in 2017 waarneembaar
zijn, waarna evaluatie kan plaatsvinden.
Indicatoren
Indicatoren die gehanteerd zullen worden zijn:


Verslag met conclusies evaluatie/inventarisatie beoordeling wetgevingsvoorstellen;
Notulen extern fiscaal technisch overleg.



Bevindingen uit toepassing wetgeving; inventarisatie knelpunten uit gehouden
Fiscaal technisch overleg/werkoverleg (1 intern fiscaal technisch overleg/
werkoverleg per maand) en een actiepunten-overzicht;



Uitbreiding van de lijst van belastingverdragen;



Ontwikkelen van nieuwe fiscale producten in de lokale wetgeving gericht op de
buitenlandse markt.

3. Verhoogde tax compliance
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Welke operationele
doelstellingen dienen bereikt
te worden?

Welke instrumenten dienen ingezet te
worden?

Operationele doelstellingen

Instrumenten

3.1 Toegankelijke
belastinginformatie

3.1.1. Inlichtingen (front-/backoffice;
helpdesk, Website, media); Hulp bij
aangifte
3.1.2 Nieuwe Belastingsysteem
3.2.1. Portaal Online aangifte

3.2 Verstrekte Useraccount
voor Elektronische Aangifte
3.3 Uitgereikte aangiften
(Volledigheid)
3.4 Opgeschoonde bestanden

3.5 Tijdig inningsproces

3.6 Geregistreerde aangifte,
bezwaar-/beroepschriften, en
belastingafdracht

3.7 Beoordeelde aangifte/
Vastgestelde aanslag (inclusief
verzuim-/vergrijpboete;
taxatief)/houdbare correctie op
aangifte/Uitspraak op bezwaarof beroepschrift
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Wat gaat dat kosten
NAf?

15.000.000

500.000
3.3.1. Verzending aangifteformulieren;
verzamelloonstaten en andere
belastingformulieren
3.4.1. Registratie belastingplichtigen;
renseignementenbestand BAB;
Verwerking artikel 56 +;
Bestandzuivering ondernemingen;
Matching bestand Kadaster met
bestand GB; Beschrijven 50% van
verschillen tussen bestand GB en
bestand Kadaster; Verbeterslag LBkaart; Informatie van derden
3.5.1 Bewaken indieningstermijnen,
invorderingskalender,
deurwaarders, aanmaningen,
dwangschriften, betalingsregeling
3.6.1 Scan systeem aangiften (Controle
op juistheid data-invoer bij
voorbewerking) en
Belastingmiddelsystemen
(Administratie ontvangen
aangiften, bezwaar/beroepschriften en
belastingafdrachten)
3.7.1 Belastingmiddelsystemen;
Toepassing belasting wet- en
regelgeving/Het afhandelen van
alle openstaande posten;
Beheersing
afhandelingstermijnen; Halen
productienormen
3.7.2 Fiscaal Technisch werkoverleg

100.000
6.000.000

2.000.000

6.000.000

6.000.000

Welke operationele
doelstellingen dienen bereikt
te worden?

Welke instrumenten dienen ingezet te
worden?

Operationele doelstellingen

Instrumenten

3.8 Verbeterde communicatie en
gestandaardiseerde klant- en
werkprocessen

3.8.1 Goede voorbereiding, implementatie
en toepassing van eventueel
nieuwe belastingwetgeving alsmede
andere opgedragen
werkzaamheden
3.8.2 Geverifieerde aanslagen – bewaking
kwaliteit aanslagregeling
3.8.3 Beheersing risico’s door
implementatie en monitoring van
beheersingsactiviteiten;
Procesverbeteringen/ Gevalideerde
organisatie brede plannen; Logische
en fysieke toegangsbeveiliging
3.8.4 Organisatie-en
personeelsontwikkeling; Educatie
Programma
3.8.5 Goed opgeleide front-office

Wat gaat dat kosten
NAf?

3.000.000

medewerkers
3.9 Uitbreiding invordering
(inhaalslag)

3.9.1 Medewerkers SVB ter
ondersteuning van de invordering

Verhoogde tax compliance
Een belangrijk aspect dat wordt beoogd met een effectieve en doelmatige uitvoering is
het verhogen van de tax compliance. Hierbij speelt verbetering van de aspecten van
controle, inning en opsporing en dienstverlening een cruciale rol. Bij zowel de fiscale
als

de

niet-fiscale

taken

vereenvoudiging/actualisatie

wordt
van

de

onder

meer

belastingwet-

gestreefd
en

naar

een

regelgeving,

een

dienstverlenende en klantgerichte houding, competent personeel en een integrale
werkwijze binnen het belastingapparaat. Met verbeterde compliance wordt actief
bijgedragen tot een sluitende landsbegroting en stabiele financiële positie.
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Samenhang met het beleid
De fiscale politiek beoogt een evenwichtiger opbouw van het belastingsysteem en een
rechtvaardigere inkomensverdeling. In de komende periode wordt het traject tot het
verhogen van de tax compliance gecontinueerd. In 2015 is met het Projectplan
Optimalisatie Belastingorganisatie nieuw leven geblazen in het begin 2014 opgestarte
Actieprogramma ‘Verhogen Compliance’. Het doel is het realiseren van structureel
hogere belastingen en premieopbrengsten zonder de lastendruk voor burgers en
bedrijven te verhogen. Het belastingapparaat zal streven naar 100% realisatie van de
begrote belastingopbrengsten, waarbij tevens het aantal wanbetalers ook wordt
aangepakt.

Een

nevendoelstelling

is

het

veranderen

van

de

betreffende

organisatieonderdelen in effectieve en op de (hogere kwalitatieve) dienstverlening aan
burgers en bedrijven gerichte organisaties.
Het actieprogramma bestaat uit een vijftal samenhangende componenten:
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.
Maandelijks wordt gerapporteerd aan zowel de minister van Financiën als de Taskforce
Financieel Beleid en Beheer. Via de Financieel Management Rapportage wordt per
kwartaal aan de Staten gerapporteerd.
In

2017

zal

voortgebouwd

worden

op

het

verhogen

van

de

belasting-

en

premieopbrengsten door het wegwerken van achterstanden en de actieve invordering
van vooral de hogere openstaande belastingschulden en op het ‘schonen’ van de
administratie van de Belastingdienst. 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.
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De projectgroep ‘Optimalisatie Belastingorganisatie’ richt zich in het bijzonder op de
realisatie van de componenten 4 en 5. Met betrekking tot component 1 zal de in 2015
ingestelde Task Force Belastingherziening Curaçao ook in 2017 actief zijn. Voor de
invulling van component 2 worden met extra ondersteuning van de Nederlandse
Belastingdienst de bestaande processen aangepast. 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. Indien alles volgens plan verloopt, zal de Belastingdienst per ultimo
2017 over een volledig nieuw en modern ICT systeem beschikken. De eerste
onderdelen van het nieuwe systeem kunnen reeds medio 2016 in gebruik 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. Dit is één van de
voorwaarden voor stabiele economische groei.
Operationele doelstellingen
Gewerkt zal worden aan opgeschoonde bestanden, verbetering van de toegankelijkheid
van belastinginformatie voor de belastingplichtige, de afgifte van useraccounts voor
het doen van elektronische aangifte en volledigheid in de uitreiking van aangiften.
In het kader van het verhogen van de tax compliance zullen de verschillende
indienings- en behandeltermijnen ook scherp gevolgd worden. Dit om tijdig
aanmaningen te verzenden en de belastingplichtige aan te zetten tot het doen van
aangifte. Aan de andere kant zal het naleven van de behandeltermijnen ook bijdragen
tot vermindering van (onnodige) bezwaarschriften.
Verder zal het traject voortgezet worden om invulling te geven aan een effectieve en
op de dienstverlening aan burgers en bedrijven gerichte belastingorganisatie.
Onderdeel hiervan is een verbeterde afstemming tussen de belastingonderdelen door
gestandaardiseerde klant- en werkprocessen.
Specifiek ter zake enkele doelstellingen:
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3.5 Met tijdig proces wordt bedoeld dat aanmaning, dwangschriften precies conform
de wet worden uitgevaardigd. Dat conform de Invorderingskalender geïnd wordt,
zodat het inningsproces soepel kan verlopen; bijvoorbeeld afdrukken van
aanmaningen, dwangschriften en het versturen hiervan en betekenen.
3.8 In het streven naar een organisatie met een hogere service level naar de klant toe,
wordt gewerkt naar een betere communicatie, waarbij de burger gestimuleerd
wordt om aan zijn plichten te voldoen.
3.9 Inhaalslag (uitbreiding invordering). Door het inzetten van negen medewerkers
van de SVB wordt de capaciteit van de afdeling Invordering en Deurwaarderij
uitgebreid. Hierdoor krijgen alle debiteuren aandacht en kan tijdig worden
ingegrepen. De schuld van de belastingplichtige wordt integraal behandeld (dus
zowel bij de SVB als bij de Landsontvanger).
Instrumenten
Bij de uitvoering van de fiscale taken neemt de belastingaanslag een centrale plaats.
Om deze tot stand te brengen dient een aantal activiteiten plaats te vinden, waaronder
vastlegging van gegevens vanuit verschillende (matching van) bestanden.
De instrumenten welke in het begrotingsjaar 2017 ingezet worden om de operationele
doelen binnen de fiscale sfeer te bereiken, zijn:
3.1.1

Informatieverstrekking

via

helpdesk,

website

en

overige

media.

Informatiecampagne via een nieuwe website met informatie over soorten
belasting, vervaltermijnen, afhandelen belastingschuld. Tevens inzet van een
goed opgeleide front-office als hulp aan de burger bij aangifte.
3.2.1 Ten behoeve van gegevensaanlevering via Portaal-online aangifte, wordt de
werkgever voorzien van crib- en id-nr WN.
3.5.1 In te zetten instrumenten in het inningsproces zijn: 1) aanmaningen afdrukken,
2) deurwaarders om dwangschriften te betekenen, 3) betalingsregeling treffen
met de klanten en 4) stimuleren van online-aangifte en betalingen te doen.
3.7.1

Gegevensbeoordeling

of

bewaking/beheersing

van

-verwerking
de

en

indienings-

informatie-uitwisseling
en

middels

afhandelingstermijnen

ter

voorkoming van achterstanden; gebruik van scan-systeem aangiften (met
controle juistheid data invoer). De hantering van geverifieerde aanslagen draagt
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ook bij tot vermindering van onnodige bewaarschriften, welke de werkprocessen
ten goede komen.
3.8.4 De werkprocessen worden ondersteund door de optimale inzet van kwalitatieve
en kwantitatieve bezetting en opleidingsprogramma (bijvoorbeeld Adjunct
Commies – Controleursopleiding eindigend in 2017, Opleiding invorderaars,
opleiding support traject voor front-office staff).
Indicatoren
De meetbare gegevens bij de operationele doelstellingen zijn:
 Telefoonafhandeling per maand; aantal gehouden voorlichting per maand; aantal
radio/tv programma per jaar; aantal geholpen klanten per maand (HUBA);
 Aantal aanmeldingen; aantal verstrekte accountnummers;
 Aantal verzonden formulieren en aantal ontvangen aangiften, bezwaar- en
beroepschriften per belastingmiddel; aantal belastingplichtigen per belastingmiddel
per maand; aantal opgelegde aanslagen en aanslagbedrag per jaar;
 Aantal verzonden aanmaningen per belastingmiddel per maand; Aantal en betwist
bedrag ontvangen bezwaar;
 Aantal gescande en gevalideerde aangiften; aantal ontvangen aangiften per middel
per maand;
 Verslagen met conclusies knelpuntenonderzoek, evaluatie/beoordeling nieuwe
wetgeving; bevindingen uit toepassing wetgeving; actiepuntenoverzicht;
 Geactualiseerd

en

afdelingsplannen;

vastgesteld
IC-verslagen

AO-handboek;
per

geformaliseerd

werkstroom

per

jaar;

dienstplan

en

maandelijkse

verantwoordingsverslagen;
 Opleidingsplan; formatieplan;
 Periodiek nagaan en vaststellen nieuwe top 500 grootste debiteuren;
 Query van de debiteurenstand. Alle debiteuren in het bestand zijn geactiveerd
waardoor geen beroep gedaan kan worden op verjaring.
Externe factoren
Betreffende de fiscale taken wordt het ministerie geconfronteerd met de volgende
omgevingsfactoren:
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Het

bedrijfsleven

vraagt

om

vereenvoudiging

van

de

administratieve

verplichtingen;


Particulieren verlangen dat de belastingplichtigenbestanden op orde zijn; dat
voorlopige aanslagen goed verrekend worden met de definitieve; snelle en tijdige
afhandeling van bezwaar en beroep; dat de correspondentie helder is.

Risico’s
Potentiële bedreigingen voor de fiscale doelstellingen zijn onder andere:
 gebrek aan capaciteit (zowel kwantitatief als kwalitatief) en aan bedrijfsmiddelen,
welke de kwantiteit en kwaliteit van de aanslagregeling kunnen aantasten;
 deficiënte toegangsbeheersing en/of waarborg voor veiligheid van personeel en
documentatie (gebrek informatiseringbeleid);
 gebrek aan belasting naslag-documentatie, waardoor minder kwaliteit in de
belastingheffing (geen waarborg voor een correcte en uniforme wetstoepassing);
 een niet actuele website van de belastingdienst en gebrek aan intern/extern
communicatie.
Alle hierboven aangehaalde punten betekenen per definitie interruptie van het
bedrijfsproces of het niet naleven van de belastingwetgeving en kunnen resulteren in
een negatieve impact op de overheidsinkomsten.
4.

Maximaliseren

van

de

compliance

voor

Douanevoorschriften

door

stakeholders
Welke operationele
doelstellingen dienen bereikt
te worden?
Operationele doelstellingen

Welke instrumenten dienen
ingezet te worden?

4.1 Douane heeft een efficiënte
en klantvriendelijke
dienstverlening

4.1.1

Instrumenten

4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
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Wat gaat dat
kosten NAf?

On de job training en
coaching van de
verificateurs
Leiderschap, persoonlijke
en vakinhoudelijke
trainingen
Personeel efficiënter
inzetten
Processen automatiseren
en herschrijven
Online aanvragen door

10.000.000

4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.2 Douane heeft een effectieve
Communicatie extern en
intern op basis van het
communicatieplan
4.3 Meer regelmatige controles
uitvoeren conform
risicoanalyse

4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.7

klanten
Online betaling
Paperless
Inzicht op kwaliteit van
verwerking en
doorlooptijd
Communicatieplan
Implementatie team
Up date Website
Automatische toewijzing
voor Asycuda van
aangiftes
Modernisering Douane
Processen
Aansturingsstructuur
leidinggevenden
Personeel voor
regelmatige controles
Instructie voor aanpak
fraude aangifte
Container scanner
Risicoanalyses verlagen
naar een totaal van 40%
(20% rood en 20% geel)

5.000.000

7.000.000

Samenhang met het beleid
In 2017 wordt uitgegaan van een Douane organisatie die door controle, heffing en
inning een effectieve bijdrage levert aan de inkomensstroom, de economische
ontwikkeling, de veiligheid, het milieu en de volksgezondheid van Curaçao.
Daarnaast is ook de imago van de organisatie van belang voor het tegen gaan van
illegaliteiten.
Operationele doelstelling
Ter bevordering van een klantvriendelijke, effectieve en doelmatige uitvoering van
douaneaangelegenheden, is voor 2017 uitgegaan van drie operationele doelstellingen:
4.1 Douane heeft een efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening.
4.2 Douane heeft effectieve communicatie intern en extern, op basis van een
Communicatieplan.
4.3 Meer regelmatige controles uitvoeren conform risicoanalyse.
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Instrumenten
De instrumenten die in 2017 gebruikt zullen worden om de operationele
doelstellingen te bereiken zijn:
4.1 Douane heeft een efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening. Voor het jaar
2017 heeft de Douane het voornemen een efficiënte en klantvriendelijke
dienstverlening te leveren door middel van:
4.1.1 On de job training en coaching van de verificateurs voor een kwalitatief betere
verwerking van aanvragen. De medewerkers krijgen de mogelijkheid om op hun
werkplek hun kennis en vaardigheden te ontwikkelen.
4.1.2 Leiderschap, persoonlijke en vakinhoudelijke trainingen, zoals
klantbehandeling voor medewerkers, om zodoende de dienstverlening te
bevorderen.
4.1.4 Bij het herbeschrijven van de processen wordt tevens gestreefd naar zoveel
mogelijk automatiseren hiervan; voorbeelden hiervan zijn de introductie van
Online aanvragen door klanten en Online betaling.
4.1.7 Door gebruikmaking van de mogelijkheden uit Asycuda is de “paperless”
methode in gebruik.
4.1.8 Ter controle op het bereiken van deze operationele doelstelling is het belangrijk
dat inzicht is op de kwaliteit van verwerking en de doorlooptijd van stukken.
4.2 De Douane heeft effectieve communicatie intern en extern, op basis van een
Communicatieplan.
4.2.1 Ter bevordering van de samenwerking zowel intern als extern heeft de Douane
een communicatieplan met volgende elementen:
 Facebook; Facebook een moderne communicatie methode dezer dagen is een
manier om dichter bij de klanten en het brede publiek te komen;
 Info-sessies voor klanten; sessies worden verzorgd waarbij geïnformeerd
wordt omtrent de procedures en veranderingen in de Douane- processen;
 TV-spots diensten; ter verduidelijking van de werkzaamheden en de diensten
van de Douane worden TV-spots gebruikt.
 Intro nieuwe Branding; door het introduceren van de nieuwe branding van de
Douane krijgt de organisatie een moderne en nieuwe uitstraling.
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 Brieven aan klanten.
 Maandelijkse interne nieuwsbrief; ten behoeve van de interne communicatie
wordt maandelijks een nieuwsbrief verspreid onder de medewerkers.
4.2.2 Ter uitvoering van het communicatieplan wordt een implementatieteam in het
leven geroepen.
4.2.3 Up date Website; in het kader van de branding krijgt de Douane-website een
modernere toon.
4.3 Meer regelmatige controles uitvoeren conform risicoanalyse
4.3.1 Automatische toewijzing voor Asycuda van aangiftes
Ter bevordering van de werkzaamheden en voornamelijk de fysieke en
factuurcontrole gebruikt de Douane een automatische toewijzing voor Asycuda.
4.3.2 Modernisering Douaneprocessen
De processen binnen de Douane worden herschreven en gemoderniseerd
4.3.3 Aansturingsstructuur leidinggevenden
Een aansturingsstructuur is van toepassing binnen de organisatie.
4.3.4 Meer personeel voor regelmatige controles
Ter uitvoering van de controles is meer personeel ter beschikking gesteld.
4.3.5 Instructie voor aanpak fraude aangiftes
De medewerkers krijgen instructies voor een verscherpte procedure bij het
constateren van onjuistheden bij een douaneaangifte.
4.3.6 Efficiëntere Inzet containerscanner. De containerscanners worden beter benut
op basis van de resultaten van risicoanalyses
4.3.7 Er is een effectieve Risicoanalyse. Effectiviteit van controles wordt verhoogd door
gebruik van risicoanalyse voor het identificeren van gerichte risicogevallen.

Indicatoren
De te hanteren indicatoren voor het meten van het behalen van de doelstellingen zijn:
1) De douaneopbrengsten zijn verhoogd, 2) deelname en slagingspercentage bij
cursussen, 3) verrichte procesbeschrijvingen en geautomatiseerde processen, 4) met
resultaat

verrichte

opsporingen,

5)

functionaliteit

van

de

loods

en

hogere
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verhuuropslag, 6) gebruik containerscanner en vangsten, 7) plan van aanpak voor
lidmaatschap WTO, 8) ingevulde vacatures, 9) gedane vervangingen en aankopen
voor de infrastructuur en 10) afname hoeveelheid onjuiste aangiften.
93 Geldleningen
Gewone dienst

Apparaatskosten

2017

2018

2019

2020

65.286.500

67.255.700

69.108.000

70.597.400

65.286.500

67.255.700

69.108.000

70.597.400

8.181.800

8.181.800

8.181.800

108.181.800

8.181.800

8.181.800

8.181.800

108.181.800

Programmakosten
Totaal
Kapitaaldienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal

De rentelasten worden geraamd op een bedrag van ruim NAf 65 miljoen in 2017. Dit
bedrag loopt op tot circa NAf 71.0 miljoen in 2020. Dit is inclusief de rente ter
financiering van een eventueel (kortstondige) financieringsbehoefte, waarbij wordt
uitgegaan van een gemiddelde rente van 3,5%. Verder wordt op de kapitaaldienst een
bedrag van circa NAf 8.2 miljoen begroot voor de jaarlijkse annuïteit aflossing van de
aangegane lening in 2015. In 2020 vervalt het eerste gedeelte (NAf 100 miljoen) van de
schuldentitels. Deze lening wordt afgelost met de in 2018 tot en met 2020 opgebouwde
reserve op de gewone dienst.
95 Algemene Uitgaven en Inkomsten
Gewone dienst

Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal

2017

36.928.600
-

2018

2019

2020

69.367.200

107.125.500

157.436.300

-

-

-

36.928.600

69.367.200

107.125.500

157.436.300

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

Kapitaaldienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal
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5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

Vanaf het jaar 2017 is op de Gewone dienst een reservedotatie opgevoerd van circa NAf
1.5 miljoen oplopend tot een bedrag van circa NAf 97.8 miljoen in 2020. Het betreft de
vorming van een buffer voor economisch minder voorspoedige tijden en ter aflossing
van vervallende schulden. In dat geval zal zo nodig deze reserve worden aangesproken
om een procyclisch beleid, dat de minder 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.
Daarnaast is een budget van NAf 10.0 miljoen op de Gewone dienst en NAf 5.0 miljoen
op de kapitaaldienst opgevoerd ter dekking van onvoorziene uitgaven overheidsbreed.
Verder wordt een bedrag van ruim NAf 18.2 miljoen in 2017 oplopend tot een bedrag
van ruim NAf 42.3 miljoen opgevoerd. De stelpost is ter dekking van de autonome
groei van de personeelslasten als gevolg van de indexering van bezoldigingen van
ambtenaren aan het inflatiecijfer en van de beoordelingssystematiek en de invulling
van vacatures. In december 2015 zijn de Pensioenlandsverordening overheidsdienaren
en de Landsverordening leeftijdsgrens ambtenaren gewijzigd. Deze wijzigingen hebben
als gevolg dat voor de in dienst zijnde werknemers die na 1956 zijn geboren maar
uiterlijk op 31 december 1960 of op de invoeringsdatum van dit ontwerp 30 of meer
dienstjaren hebben, een pensioenleeftijd van 65 jaar zal gelden maar dat zij vrijwillig
kunnen kiezen voor een eerder ingaand pensioen op of na de zestigjarige leeftijd.
Dit betekent dat tot en met 2016 een kwantificeerbare natuurlijke uitstroom zal zijn.
Na 2017 kunnen de ambtenaren die binnen bovengenoemde categorie vallen een keuze
maken wanneer zij met pensioen gaan. Dit brengt met zich mee dat de natuurlijke
afvloei per 2017 moeilijk kwantificeerbaar is. Op basis hiervan is in de begroting geen
rekening gehouden met natuurlijke verloop vanaf 2017.

Algemene Beschouwing-322

98 Overige Financiën Algemene Dekkingsmiddelen
Gewone dienst

2017

2018

2019

2020

Apparaatskosten

5.666.800

6.466.800

5.666.800

5.666.800

Programmakosten

4.476.400

4.476.400

5.276.400

5.276.400

10.143.200

10.943.200

10.943.200

10.943.200

12.900.100
-

12.900.100
-

12.900.100
-

12.900.100
-

12.900.100

12.900.100

12.900.100

12.900.100

Totaal
Kapitaaldienst
Apparaatskosten
Programmakosten
Totaal

Onder artikel 98 vallen verschillende onderwerpen. Het gaat om het bevorderen van de
financiële integriteit door de bestrijding, de opsporing en de preventie van het
witwassen van geld en de financiering van “terrorisme” die door de FIU wordt
uitgevoerd.
Daarnaast vallen onder deze functie middelen voor de autonome groei van
personeelskosten voor de gehele overheid. Ook zijn middelen voor hazardspelen en het
beleid voor overheidsentiteiten opgenomen. Op de kapitaaldienst staan middelen (NAf
27.5 miljoen) gereserveerd voor: 1. het financieren van a) het nieuwe gebouw voor de
Nieuwe Belasting Organisatie, b) Projectplan Optimalisatie Belastingorganisatie en 2.
de stelpost Onvoorziene kapitaaluitgaven.
5.

Een effectief en integraal framework binnen Curaçao voor de bestrijding,

opsporing en het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering,
waarbinnen alle relevante markt- en ketenpartners op effectieve wijze
samenwerken
6.

Kwalitatieve beleidsadvisering en informatievoorziening die bijdraagt aan de

kwaliteit van de agenda van ministeriele / politieke besluitvormers en andere
stakeholders op Curaçao ten aanzien van anti-witwassen en antiterrorismefinancieringsbeleid
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Welke operationele
doelstellingen dienen
bereikt te worden?

Welke instrumenten dienen
ingezet te worden?

Wat gaat dat kosten NAf?

5.1. Effectieve/efficiënte
en veilige informatieuitwisseling met
meldsectoren van de
FIU

5.1.1. Breed overleg met
meldsectoren en
toezichthouders
5.1.2. Verder ontwikkelen van het
FIU meldings-Portaal en het
Douane-Portaal

5.1.1: Vergaderkosten
5.000

5.2. Effectief en efficiënt
gebruik van de FIUinformatie door en
informatieuitwisseling met
ketenpartners

5.2.1 De digitale inkijkfunctie van
de FIU bij de
opsporingsdiensten en
andere instanties
5.2.2 Uitbreiding en up daten IT
systeem en voorbereidingen
aanpassing IT voorziening
5.2.3 Jubileumcongres voor alle
ketenpartners
5.2.4 Structureel overleg FIUKetenpartners in de
justitiële keten
5.2.5 Project veilige
communicatie
5.2.6 Invullen openstaande
vacatures bij de FIU
(analyse en overig)


5.3. Identificeren van
trends en fenomenen
op het gebied van
witwassen (AML) en
terrorismefinanciering
(TF)

5.4. Versterken van de
internationale
informatie-

5.3.1. Verdere continue training
binnen de FIU inzake
actuele ontwikkelingen op
AML/TF gebied
5.3.2 Deelname aan
internationale
onderzoeksgroepen inzake
ontwikkelingen op AML/TF
gebied
5.3.3 Onderzoek effectiever data
minen in de aan de FIU ter
beschikking staande
informatiebronnen 
5.4.1 Participatie Werkgroepeninternationale Egmont
Group van samenwerkende

5.1.2: aanpassingen
meldingsportaal 34.200
Aanpassingen douane
portaal 25.000
5.2.1: hardware en
software 280.000
5.2.2: aanschaf GoAML
systeem 1.500.000
aanschaf hardware 75.500
5.2.3: 20.000
5.2.4: Vergaderkn 5.000
5.2.5: Ontwikkelkn 20.000

5.2.6: wervingskosten v.
externe derde 5.000
Kantoormiddelen/meubilair
9,400
Telefoonapparaten 1.800
Computers/laptops 11.500
5.3.1: Trainingskosten
30.000
5.3.2: Vergaderkosten en
presentiegeld 25.000
Reis- en verblijfskosten:
20.000
5.3.3: Advieskosten: 10.000

5.4.1: Vergaderkosten en
presentiegeld 40.000
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uitwisseling
5.5. Versterken van de
nationale
samenwerking en informatieuitwisseling tussen
Toezichthouders
5.6. Versterken van de
capaciteit en
effectiviteit van de
afdeling Toezicht van
de FIU

FIU’s en internationale
CFATF/FATF bijeenkomsten
5.5.1 Stimuleren en faciliteren van
Toezichthouders overleg

5.6.1 Inzet dienstwagen voor
Toezichtafdeling
5.6.2 Invullen openstaande
vacatures (toezicht)
5.6.3 Verdere ontwikkeling
Toezichtsafdeling door
scholing

5.7. Versterken onder
meldgroepen inzake
het belang van en de
uitvoering van
witwas- en antiterrorisme
financierings
wetgeving

5.7.1 Ontwikkelen van
relatiedagen, seminars,
publicaties en folders
5.7.2. Versterken sanctiebeleid en
afhandeling opgelegde
sancties

5.8. Verdere uitvoering
van door de CFATF
bij haar review in
2011 opgemerkte
verbeterpunten voor
de FIU

5.8.1. Verbeterde huisvesting van
de FIU met scheiding van
toezicht en analysefunctie
5.8.2. Verbeterde beveiliging van
de FIU

5.5.1: Vergaderkosten
5.000

5.6.1: Dienstauto 35.000
5.6.2: wervingskosten van
externe derde 5.000
Kantoormiddelen/meubilair
12.000
Telefoonapparaten 2.400
Computers/laptops 20.000
5.6.3: trainingskosten:
21.000
Reis-en verblijfskosten:
29.700
5.7.1: representatie en
voorlichting: 16.600
Publieke voorlichting:
10.400
5.7.2: Aanschaf software
20.000
Opleiding en training:
10.000
Kosten deurwaarder
10.000
5.8.1: huurkosten nieuw
gebouw 288.000
Copierkosten (1 copier voor
elke afdeling) 18.000
Faxkosten (1 fax voor elke
afdeling) 800
5.8.2: Beveiliging FIU
48.000
Uitbreiding
beveiligingssysteem:
24.000

5. Een effectief en integraal framework binnen Curaçao voor de bestrijding,
opsporing en het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering,
waarbinnen alle relevante markt- en ketenpartners op effectieve wijze
samenwerken
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Een effectief en integraal framework omvat onder meer: een effectieve communicatie
om de informatiestroom te verbeteren en een toenemende kwaliteit van input voor en
output van de FIU te waarborgen. Hieronder te begrijpen 1) digitale en beveiligde
toegang

voor

de

FIU

tot

diverse

databases

van

opsporings-

en

niet-

opsporingsinstanties, en 2) effectiever gebruik van de output van de FIU door de
ketenpartners voor opsporing en vervolging. Het meetbaar maken van dat gebruik is
een belangrijk aspect voor de vierde ronde van CFATF evaluaties, die voor Curaçao
voor 2021 op de agenda staat.
6. Kwalitatieve beleidsadvisering en informatievoorziening die bijdraagt aan de
kwaliteit van de agenda van ministeriele / politieke besluitvormers en
andere stakeholders op Curaçao ten aanzien van anti-witwassen en antiterrorismefinancieringsbeleid
Samenhang met beleid
De algemene doelstellingen hebben tot gevolg een vermindering van financiële
criminaliteit. Hierdoor neemt het risico op witwassen en terrorismefinanciering af. Dit
bevordert de financiële integriteit en een goed werkende financiële markt en financiële
marktontwikkeling van Curaçao. Hiermee wordt de aantrekkelijkheid van Curaçao
voor (legitieme) investeerders vergroot en de versterking van de financiële sector van
Curaçao bevorderd. Tevens dat Curaçao op de zwarte lijst wordt geplaatst of andere
sancties jegens Curaçao worden uitgevoerd. In 2016 zal de CFATF aangeven of door
Curaçao als geheel voldoende voortgang is geboekt. In 2021 wordt Curaçao opnieuw
door CFATF geëvalueerd. Bij deze evaluatie zal de nadruk worden gelegd op de
effectiviteit van de genomen maatregelen. Curaçao dient zich hierop voor te bereiden.
Operationele doelstellingen
5.1 Effectieve/efficiënte en veilige informatie-uitwisseling met meldsectoren van de
FIU.
Uit overleg met belangengroepen van meldsectoren alsmede binnen de CiWG blijkt
behoefte voor nadere afstemming tussen meldsectoren en FIU inzake effectieve
informatie-uitwisseling. In het kader van de recente aanpassing van indicatoren voor
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meldingen aan de FIU (Regeling indicatoren ongebruikelijke transacties, P.B. 2015,
no 73) is verdere afstemming, onderzoek en investering gewenst in verband met de
indicator voor girale transacties, welke voor de financiële sector in werking zal treden
per 2018.
Instrumenten
5.1.1 Breed overleg met meldsectoren en toezichthouders inzake effectiviteit en
efficiency van meldingen aan FIU (meerjarig instrument, gestart in 2016).
5.1.2 Verder ontwikkelen van het FIU meldings-Portal alsmede het Douane Portal
voor het effectief communiceren over ongebruikelijke transacties (meerjarig
instrument, gestart in 2016).
Indicatoren


Aantal bijeenkomsten met en trainingen voor voornoemde groepen per jaar;



Adviesdocument van de FIU casu quo van de commissie inzake meldingen aan de
ministers van Financiën en Justitie ten aanzien van effectiviteit en efficiency van
meldingen;



Stabiel en doelmatig FIU Meldings- en Douane portaal;



Toename van het aantal meldingen aan de FIU.

5.2 Efficiënt en effectief gebruik van FIU-informatie door en informatie-uitwisseling
met ketenpartners.
De FIU is onder de nieuwe wetgeving gerechtigd bestanden van opsporings- en nietopsporingsinstanties te raadplegen. Thans gebeurt dit nog op case-by-case basis en
handmatig, wat voor alle ketenpartners minder efficiënt en effectief is.
Daarnaast wordt effectiviteit van FIU informatie ook bepaald door de bruikbaarheid
van haar informatie voor ketenpartners. In regelmatige afstemming met de
ketenpartners worden de onderzoeksprioriteiten van FIU nader bepaald en ingevuld.
De effectiviteit van de keten als geheel wordt gediend door een veilige en efficiënte
uitwisseling van informatie tussen alle ketenpartners. In 2017 zal nader onderzoek
worden gedaan naar en een veilige manier van uitwisselen van informatie worden
ontwikkeld tussen de FIU en haar (individuele) ketenpartners.
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De sterkte van de keten, ten aanzien van de integrale aanpak van antiwitwas/antiterrorisme financiering maatregelen, wordt mede bepaald door een goede
communicatie en afstemming tussen alle onderdelen. In het kader van haar twintig
jarig jubileum in 2017 zal tijdens een conferentie deze integrale aanpak de
noodzakelijke aandacht krijgen.
Instrumenten
5.2.1 De digitale inkijkfunctie van de FIU bij de opsporingsdiensten en andere
instanties dient als gevolg van de CFATF evaluatie, zo spoedig mogelijk te
worden gerealiseerd.
5.2.2 Uitbreiding en up daten IT systeem of het treffen van voorbereidingen (instellen
projectteam) voor de aanpassing van de IT voorziening (meerjarig instrument, te
starten in 2016).
5.2.3 Organiseren van een jubileumcongres voor alle ketenpartners om de algemene
doelstelling nationaal te promoten.
5.2.4 Structureel overleg FIU-Ketenpartners in de justitiële keten teneinde effectievere
output en gebruik te bewerkstelligen van FIU informatie (meerjarig instrument,
te starten in 2016).
5.2.5 Project veilige communicatie gaat om het efficiënter en veiliger aanleveren van
FIU informatie aan ketenpartners en visa versa.
5.2.6 Het invullen van openstaande vacatures (bij analyse en overig) (meerjarig
instrument). Een strategische analist moet worden aangetrokken indien dit in
2016 nog niet is gelukt. Thans is het verplicht voor alle meldpunten in de
participerende landen, om ook strategische analyses uit te voeren.
Indicatoren


De FIU is in staat bij de door haar gewenste opsporingsdiensten en andere
instanties op effectieve en veilige wijze een digitale inkijkfunctie te hanteren;



Een effectief en efficiënt actueel database systeem voor de hoofd functie analyse;



De FIU en haar ketenpartners kunnen op efficiënte en veilige wijze informatie
(bevragingen, doormeldingen ) uitwisselen;
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Openstaande vacatures binnen de FIU (analyse en overig) zijn adequaat ingevuld.

5.3 Identificeren van trends en fenomenen op het gebied van witwassen en
terrorismefinanciering.
De FIU dient zowel nationale als internationale ontwikkelingen op het gebied van de
bestrijding van witwassen en de financiering van terrorisme nauwlettend te volgen.
Ingevolge artikel 3, onder f, draagt de FIU de verantwoordelijkheid dat de meld
plichtige instellingen inclusief het personeel in staat zijn de vigerende wet- en
regelgeving na te leven, kennis hebben van witwassen en de gebruikte methodieken.
De kennis bij FIU wordt zoveel als mogelijk aan de meldplichtigen overgedragen in de
vorm van red flags, typologieën, case beschrijvingen, voorschriften en richtlijnen,
handleidingen en dergelijke.
Trainingen, cursussen en opleidingen vloeien voort uit internationale verplichtingen en
richtlijnen van het FATF en de EGMONT Group. Aangezien de meeste van deze
cursussen en trainingen, vooral die betreffende de bestrijding van witwassen en
terrorismefinanciering,

zeer

sporadisch

op

Curaçao

gegeven

worden,

zal

noodzakelijkerwijs hiervoor naar het buitenland worden afgereisd.
Instrumenten
5.3.1 Verdere training van de afdeling analyse (meerjarig instrument). In het bijzonder
kan hier worden gedacht aan: cursussen op het gebied van anti witwassen en
terrorisme financiering zowel lokaal als in het buitenland, trainingen en
cursussen voor IT- en operationele analyse werkzaamheden, strategische
analyse, analist

notebook, financiële

verslaggeving, public

speaking en

archivering, taalcursussen Papiaments (grammatica) en Engels. In dit kader
valt ook het gebruik van nieuwe handboeken inzake de bestrijding van
witwassen en financiering van terrorisme als instrument voor bijscholing van
het FIU-personeel.
5.3.2. Deelname aan internationale onderzoeksgroepen inzake ontwikkelingen op
AML/TF gebied (meerjarig instrument). Kennisverbreding en verdieping vindt
plaats door deelname aan gespecialiseerde onderzoeksgroepen binnen de
FATF, CFATF en/of Egmont Group. Daarnaast wordt deelgenomen aan diverse

Algemene Beschouwing-329

werkgroepen van de Commissie inzake Witwassen van Geld (CiWG) op
Curaçao.
5.3.3 Onderzoek effectiever data mijnen in de aan de FIU ter beschikking staande
informatiebronnen (meerjarig instrument).
Indicatoren


Aantal en soort trainingen gevolgd door de medewerkers van de FIU;



Verslag deelname aan onderzoeksgroepen en behaalde resultaten van de FIU;



Beleidsdocument van de FIU inzake effectiever datamijnen binnen beschikbare
informatiebronnen.

5.4 Versterken van de internationale informatie-uitwisseling.
De FIU neemt al jaren deel aan verschillende werkgroepen van de Egmont Group,
waaronder de Training Working Group, waar met medewerking van de FIU een
trainingspakket Tactical Analysis Course is opgezet. Dit begrotingsjaar is de FIU
voornemens zich toe te leggen op deelname in de Legal, Training en IT Working
Groups van de Egmont Group en speciale werkgroepen bijvoorbeeld omtrent
terrorisme financiering.
Indicatoren


Aantal deelnames aan werkgroepen en bijeenkomsten van de Egmont Group en
CFATF door de FIU;



Verslag deelname aan werkgroepen en bijeenkomsten van de FIU.

5.5 Versterken van de nationale samenwerking en informatie-uitwisseling tussen
Toezichthouders.
De vernieuwde wetgeving biedt een bredere mogelijkheid tot uitwisseling van
informatie, samenwerking en verdere afstemming van beleid tussen de diverse
Toezichthouders onderling. FIU Curaçao heeft het initiatief genomen voor het
stimuleren

en

faciliteren

van

structureel

afstemmingsoverleg

tussen

de

Toezichthouders, om te komen tot een eenduidig sanctie- en toezichtsbeleid.

Algemene Beschouwing-330

Indicatoren
Het aantal afstemmingssessies tussen de toezichthouders.
5.6 Versterken van de capaciteit en effectiviteit van de afdeling Toezicht.
Het aantal melders is in 2016 exponentieel gegroeid door de toevoeging van de nieuwe
meldersgroep handelaren in bouwmaterialen. De verwachte toename in aantal toezicht
handelingen (audits, managementgesprekken) en voorlichtingshandelingen vergt
echter een versterkte en efficiënte toezichtafdeling. In dit kader is het van belang dat
het personeel van de Toezicht afdeling van de FIU ook in 2017 scholing blijft
ondergaan.
Instrumenten
5.6.1 Dienstwagen voor Toezichtafdeling. Thans wordt de dienstauto gedeeld met de
afdeling analyse, wat beide afdelingen beperkt in hun flexibiliteit en efficiency.
5.6.2 Het invullen van openstaande vacatures. Het invullen van de noodzakelijke
personeelsbezetting zoals aangegeven door CFATF tijdens de laatste evaluatie van
Curaçao in 2011 is van het grootste belang voor de Afdeling Toezicht. De omvang
van meldingen zal toenemen indien het toezicht wordt versterkt.
5.6.3 Verdere ontwikkeling Toezicht afdeling FIU. Diverse trainingen op het gebied van
Audit Report Writing, Communication Skills for Auditors, Leadership Skills for
Auditors. Hierbij wordt ook gedacht aan diverse stages bij onder meer de Centrale
Bank voor Curaçao en Sint Maarten en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) in
Nederland en eventueel andere buitenlandse meldpunten die een vergelijkbare
taak hebben als de FIU, om inzicht te krijgen in de verschillende aspecten
(waaronder procedures, bevoegdheden van de toezichthouder en richtlijnen) van
het uitoefenen van effectief toezicht en sanctiebeleid. Daarnaast kennisversterking
op het gebied van sanctiebeleid en de afhandeling van/het voeren van procedures
inzake door de Toezicht afdeling opgelegde sancties.
Indicatoren


Aantal trainingen gevolgd door de medewerkers van de FIU;



Openstaande vacatures binnen de FIU (toezicht) zijn adequaat ingevuld;
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Dienstwagen is aangeschaft.

5.7 Versterken van de awareness onder meldgroepen en de gemeenschap inzake het
belang van en de uitvoering van witwas- en antiterrorisme financieringswetgeving.
De FIU heeft ingevolge artikel 3, onder f, van de LvMOT tot taak het geven van
voorlichting aan de relevante bedrijfstakken omtrent de verschijningsvormen en de
voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
Ook in het jaar 2017 worden informatie- en trainingssessies voor de melders op
Curaçao voortgezet.
Instrumenten
5.7.1 Het ontwikkelen van relatiedagen, seminars, publicaties, folders.
5.7.2 Versterken sanctiebeleid en afhandeling opgelegde sancties.
Indicatoren


Aantal relatiedagen, publicaties, trainings- en voorlichtingssessies door de FIU;



Verslag inzake aantal en kwaliteit alsmede analyse van opgelegde sancties en
eventuele bezwaar- en beroepsprocedures.

5.8 De verdere uitvoering van door de CFATF bij haar review in 2011 opgemerkte
verbeterpunten voor de FIU.
De formatie van de FIU is vastgesteld op 21, thans zijn 14 plaatsen bezet. Een en
ander brengt met zich mee dat de huidige locatie bij APC krap is om de organisatie van
de FIU te huisvesten. Een adequate locatie is daarom belangrijk in verband met de
volgende evaluatie door de CFATF. Een fysieke afstand tussen het operationele
gedeelte van de FIU en de afdeling Toezicht is een vereiste. Dat thans beide afdelingen
op dezelfde etage zijn gehuisvest, is strijdig met de eisen zoals deze aan de FIU
(wettelijk en volgens de CFATF) worden gesteld.
De veiligheid ten aanzien van de FIU en haar werknemers dient echter ook versterkt te
worden, ook in verband met de CFATF eisen maar ook in het algemeen. Huisvesting in
een gebouw waarin dagelijks zeer vele en voor de FIU onbekende bezoekers van andere
huurders het gebouw betreden, is niet adequaat te noemen. Om bovengenoemde
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redenen dient de FIU uit te kijken naar meer adequate huisvesting die kan voldoen
aan de hoge eisen die voor een FIU worden gesteld.
Instrumenten
5.8.1 Verbeterde huisvesting van de FIU met fysieke en virtuele scheiding van toezichten analysefunctie. Het APC gebouwencomplex biedt extra kantoorruimte elders,
waarover thans wordt onderhandeld, opdat de noodzakelijke fysieke scheiding tussen
de afdelingen bewerkstelligd kan worden.
5.8.2 Verbeterde beveiliging van de FIU. Voorgesteld wordt het huidige systeem aan
te passen aan de eisen van de Egmont Group van FIU’s (beveiliging van een FIU).
Indicatoren


Adequate huisvesting waarbij de kernfuncties van de FIU effectief en efficiënt
fysiek en virtueel gescheiden kunnen opereren in overeenstemming met de
normen van de CFATF;



Adequate beveiliging van de FIU in overeenstemming met de normen van de
Egmont Group.

Hazardspelen
Het traject om een nieuw integraal wettelijk- en beleidskader in te voeren ter
vervanging van de versnipperde wetgeving is gaande. Hiermee beoogt de regering de
internationale concurrentiepositie van de Curaçaose hazardspelen industrie – met
inachtneming van de internationale standaarden op het gebied van toezicht en
transparantie - te verstevigen. Door middel van regulering, effectief toezicht en
handhaving van overheidswege worden negatieve bijverschijnselen op gebied van
criminaliteit

en

illegaliteit

zoveel

mogelijk

beperkt.

Hiertoe

is

een

ontwerp

Landsverordening Kansspelen reeds bij de Raad van Advies voor advisering.
Voorts is het traject tot automatisering van de Wega di Number en de Fundashon
Wega di Number in volle gang. De verwachting is dat de positieve effecten van zowel
het wetgevingstraject als het automatiseringstraject vanaf 2017 merkbaar zullen zijn.
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Beleid overheidsgelieerde entiteiten
De financiële situatie van meerdere overheidsinstellingen, overheidsvennootschappen
en door de overheid gesubsidieerde instellingen is een punt van zorg. Naast het risico
voor de overheidsfinanciën, worden ook de kwaliteit van de dienstverlening aan de
gemeenschap, de kostprijs van de dienstverlening aan de gemeenschap, alsook het
investeringsklimaat negatief beïnvloed.
De

ervaring

welke

is

opgedaan

bij

het

herstellen

van

“noodlijdende”

overheidsvennootschappen wordt vertaald in een nieuw normerend wettelijk kader,
waarbinnen overheidsinstellingen, overheidsvennootschappen en door de overheid
gesubsidieerde instellingen moeten opereren. Hiermee wordt beoogd richtlijnen en
normen in te voeren, om de kosten voor de gemeenschap te drukken, de kwaliteit van
de dienstverlening te verbeteren en de risico’s voor de overheidsfinanciën te mitigeren.
Het hiertoe strekkend wetsontwerp is reeds in het najaar 2015 aan de Staten
aangeboden.
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NOTA VAN FINANCIËN

0. INLEIDING
Een van de taken van de regering betreft de informatiefunctie. De diverse onderdelen van de regering dragen bij aan het vervullen van deze informatiefunctie. In het licht van deze verantwoordelijkheid dient de Nota van Financiën
geplaatst te worden. De Nota van Financiën maakt de cijfers die opgenomen
zijn in de Begroting voor het jaar 2017 inzichtelijk. In dit document wordt een
uitgebreide toelichting van de cijfers gegeven en naast deze toelichting wordt
de lezer tevens inzicht geboden in de totstandkoming van de cijfers zoals deze
in de Begroting van het jaar 2017 gepresenteerd worden.
De Nota van Financiën stopt niet bij het verschaffen van inzicht in de cijfers
over het jaar 2017, maar bevat tevens een toekomstschets. Deze projectie naar
de toekomst is direct te koppelen aan de presentatie van de meerjarenbegroting. De toekomstprojectie, zoals die wordt geregeld in de Comptabiliteitsvoorschriften, betreft een duur van drie jaar. De hieruit resulterende meerjarenbegroting over de jaren 2018 tot en met 2020 gaat hand in hand met het meerjarig inzicht dat de Nota van Financiën verschaft.
Deze Nota van Financiën stelt zich tot doel om de volgende drie resultaten te
bereiken:
1. De Begroting 2017 en de meerjarenbegroting van 2018 tot en met 2020 te
voorzien van de correcte context;
2. De Begroting 2017 en de meerjarenbegroting van 2018 tot en met 2020
adequaat te onderbouwen en hierdoor de inzichtelijkheid te vergroten;
3. De begrotingen te voorzien van een structureel karakter, waarbij de projecties naar de toekomst een grote rol spelen bij de verwezenlijking van dit
structurele karakter.
In de Nota van Financiën komen drie thema’s aan bod, waarnaar de nota is
ingedeeld.
In het eerste hoofdstuk wordt de financieel-economische inkadering behandeld, waarbij de volgende elementen aan de orde komen:
a. De vigerende financiële normen die een houdbare schuldpositie ondersteunen;
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b. Verduidelijking van de mondiale context van de Begroting 2017 en de
meerjarenbegrotingen. De perspectieven ten aanzien van de wereldeconomie passeren de revue.
c. Als laatste element binnen het eerste hoofdstuk wordt aandacht besteed
aan een aantal economische blokken die van belang zijn voor de economie
van Curaçao.
In het tweede hoofdstuk wordt de financiële situatie van de overheid integraal
weergegeven. Hierbij spelen de volgende elementen een rol:
a. De belastingopbrengsten en sociale premies worden naar relevant middel
gespecificeerd;
b. Baten die niet verkregen worden aan de hand van belastingen of sociale
premies, de zogenaamde overige opbrengsten (voorheen: de niet-belastingopbrengsten), worden waar relevant nader toegelicht;
c. De lasten worden gespecificeerd naar categorie.
Vermeldenswaard is dat sinds vorig jaar de geraamde baten en lasten op de
gewone dienst van de begroting 2016 en meerjarig als gevolg van de hierna
beschreven systeemwijziging substantieel hoger zijn dan in voorgaande begrotingen. Artikel 4, lid 1, van de Landsverordening comptabiliteit 2010 is 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.
In het derde hoofdstuk worden de lasten per hoofdstuk weergegeven.
In de bijlage bij de Nota van Financiën worden de stappen inzichtelijk gemaakt
die hebben geleid tot de verschillende grafische overzichten. Deze bijlage fungeert tevens als een referentiekader voor de gebruikte grafieken en tabellen in
de Nota van Financiën.
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I. FINANCIEEL-ECONOMISCHE INKADERING
De schuldovername door Nederland is per 10 oktober 2010 voltooid. Sindsdien
is er sprake van een aanzienlijke verbetering van de overheidsfinanciën. Curacao is erin geslaagd om een sluitende begroting te bewerkstelligen over de
afgelopen jaren. Desondanks is het van belang om verdere acties te blijven
ondernemen om tot een daadwerkelijke verduurzaming te komen. De schuldpositie van een land is houdbaar, indien de schuldverplichtingen meerjarig
kunnen worden voldaan zonder ingrijpende begrotingsaanpassingen. Omdat
het bereiken van een structureel (meerjarig) evenwichtige begroting en een
houdbare schuldpositie tijd vergen, moet rekening gehouden worden met een
convergentietraject naar een duurzaam financieel-economische situatie.
Financiële normen
Ter voorkoming van een toekomstige onhoudbare schuldpositie zijn begrotingsnormen verankerd in de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint
Maarten. De wettelijke verankering van begrotingsnormen maakt het begrotingsbeleid transparanter en bevordert het vertrouwen in de overheid.
De financiële normen zijn:


een sluitende Gewone dienst. Dat wil zeggen dat de Gewone dienst in evenwicht moet zijn dan wel dat de lopende ontvangsten en uitgaven gelijk moeten zijn;



op de Kapitaaldienst een tekort toelaatbaar is. Dit houdt in dat ter financiering van kapitaaluitgaven geleend mag worden, mits dit past binnen de
rentelastnorm én de Gewone dienst in evenwicht blijft;



de rentelastnorm. De rentelastnorm houdt in dat de totale rentelasten in
een dienstjaar niet meer mogen bedragen dan het bedrag dat overeenkomt
met 5% van de gemiddeld in drie voorafgaande jaren gerealiseerde inkomsten.

Een belangrijk aspect om dit te bewerkstelligen is uiteraard het bevorderen
van budgetdiscipline en toezicht op de naleving hiervan. Hiertoe dienen de
vigerende regels ter versterking van de budgetdiscipline strikt te worden nageleefd en dienen alle beleidsaangelegenheden op hun financiële en budgettaire implicaties getoetst te worden alvorens daarover besluitvorming plaatsvindt. Daarnaast is het College financieel toezicht ingesteld krachtens de
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Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten. Het College is belast
met het toezicht op de financiële normen.
De toezichthouder ziet erop toe dat tijdens de gehele begrotingscyclus in overeenstemming met de financiële normen wordt gehandeld. De toezichthouder
voert geen beleidsinhoudelijke toets uit van de begroting. Dat wil zeggen dat
de toezichthouder niet ingaat op de beleidsprioriteiten, noch op de allocatie
van de middelen. Evenmin wordt getoetst of de beleidsvoornemens, zoals vervat in de begroting, daadwerkelijk in overeenstemming met het budgetrecht
van het parlement worden uitgevoerd. De (ambtelijke) controle-instanties, alsook de Algemene Rekenkamer en de Staten, zijn hiervoor verantwoordelijk.
Het financieel beheer dient een geordende uitvoering van de begroting in overeenstemming met de financiële normen te ondersteunen. Verbeteringen in het
financieel beheer zijn dan ook daar op gericht. De begroting moet in overeenstemming zijn met bedoelde normen. Afwijkingen in de uitvoering van de begroting moeten worden voorkomen of moeten anders tijdig worden gesignaleerd. De rapportagestructuur is daaraan ondersteunend. De nodige stappen
kunnen worden genomen om de afwijkingen te compenseren teneinde de overeenstemming met de financiële normen in de uitvoering van de begroting te
herstellen. Mocht dit tijdens de uitvoering van de desbetreffende begroting niet
meer mogelijk zijn, zal dit onvermijdelijk de begroting van het daaropvolgende
jaar onder toegenomen druk zetten, omdat dan in dat jaar bedoelde afwijkingen zullen moeten worden gecompenseerd. Naleving van de financiële normen
vereist daarom een strikte toepassing van de regels betreffende budgetdiscipline.
Via het financieel-economische beleid zal verder worden getracht in het geordende proces van begroting en begrotingsuitvoering knelpunten op te lossen
of te neutraliseren en verslechteringen te voorkomen.
Perspectieven voor de wereldeconomie
Conform de meest recente verwachtingen van het IMF bedraagt de groei van
de wereldeconomie 3,2% in 2016 gevolgd door een groei van 3,5% in 2017. In
2014 bedroeg de groei 3,4%, terwijl de wereldeconomie met 3,1% is gegroeid
in 2015. Dit is gepresenteerd in Tabel 1.
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De verwachte groei voor 2016 (3,2%) en 2017 (3,5%) is diverse malen door het
IMF naar beneden bijgesteld wegens ontwikkelingen die de economie kunnen
laten ontsporen. Het betreft ontwikkelingen als een nieuwe opleving van de
onrust op financiële markten, de uitstroom van kapitaal uit opkomende landen,waardoor deze landen steeds verder onder druk komen te staan.
Volgens het IMF groeit de wereldeconomie in 2016 minder sterk dan eerder
werd gedacht, vanwege:
-

de groeiende aversie tegen globalisering en oplevend nationalisme;

-

geopolitieke en politieke spanningen: terroristische aanslagen in Europa, tragische situatie Midden Oosten met als gevolg stroom vluchtelingen naar Europa, de onvoorspelbaarheid van de uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen, de Brexit (uittreden van het Britse Koninkrijk uit de Europese Unie);

-

dreiging van onrust op de financiële markten;

-

de tragere groei in grote landen als de Verenigde Staten, Brazilië, China;

-

de mogelijke gevolgen van klimaatfenomeen El Niño kunnen hele stevige wissel trekken op de mondiale economie;

-

de lage grondstofprijzen, minder afzetmogelijkheden, afnemende handel en inzakkende investeringen die opkomende economieën duperen.

De ecoonmische groei is over de gehele linie te langzaam en te fragiel volgens
het IMF. Volgens het IMF moeten de diverse landen door structurele, fiscale
en monetaire maatregelen proberen de groei aan te zwengelen.
Tabel 1. Economische groei
Realisatie
2014 2015
Wereld



Projectie
2016 2017

3,4

3,1

3,2

3,5

Industrielanden
 Verenigde Staten
 Europese Unie
 Eurozonegebied
Nederland
 Japan

1,8
2,4
1,4
0,9
1,0
0,0

1,9
2,4
2,0
1,6
1,9
0,5

1,9
2,4
1,8
1,5
1,8
0,5

2,0
2,5
1,9
1,6
1,9
-0,1

Opkomende economieën en ontwikkelingslanden
 Rusland

4,6

4,0

4,1

4,6

0,7

-3,7

-1,8

0,8
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China
India
Mexico
Brazilië
Latijns America en Caribisch gebied
Venezuela

7,3
7,2
2,3
0,1
1,3
-3,9

6,9
7,3
2,5
-3,8
-0,1
-5,7

6,5
7,5
2,4
-3,8
-0,5
-8,0

6,2
7,5
2,6
0,0
1,5
-4,5

Curaçao

-1,1

0,1

0,5

0,7


Bron: World Economic Outlook, International Monetary Fund, Update, April 2016 en voor wat
betreft Curaçao: Concluding Statement of the Article IV Consultation Discussions Visit, May
25th 2016

Het IMF verwacht in 2016 en 2017 dat de groei voor de industrielanden op
1,9% procent, respectievelijk 2,0% uitkomt. Dit is in lijn met de economische
groei in 2014 en 2015.
Ook de vooruitzichten voor de groei van de economie van de ontwikkelingslanden en opkomende economieën gaat moeizaam conform het IMF. De groeiverwachting voor de opkomende economieën en ontwikkelingslanden ligt met
4,1% in 2016 en 4,6% in 2017 hoger dan de mondiale verwachte economische
groei. Vergeleken met 2015 is er sprake van een bestendiging van de economische groei, om vervolgens weer in 2017 licht te stijgen en op het niveau van
2014 uit te komen. Dit is voor een deel te verklaren door de afgenomen economische groei in China, als gevolg van overheidsmaatregelen ter beperking
van kredietgroei en daardoor een afname van de groei van landen die consumptie goederen exporteren naar China. Verder hebben de opkomende economiëen te kampen met een afgenomen vraag vanuit de Verenigde Staten.
Bovendien hebben opkomende economieën te maken met het risico dat de
financiële markten en kapitaalstromen erg grillig zijn en blijven.
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Inflatie
De fluctuaties in de voedsel- en olieprijzen beïnvloeden sterk de inflatie. In
Grafiek 1 is de ontwikkeling van de olieprijs grafisch afgebeeld.
Grafiek 1. West Texas Intermediate Spot Prijs

Bron: Energy Information Administration/Dow Jones & Company.

De West Texas Intermediate Spot Prijs laat over de jaren een dalende trend
zien sinds de piek in juni 2008. Begin juni 2016 is de olieprijs voor het eerst
weer na juli vorig jaar circa de USD 50 per vat uitgekomen. Dit komt door de
gekrompen olievoorraden in de Verenigde Staten met ruim 3,2 miljoen vaten.
De verwachting is dat de olieprijs zal stijgen naar USD 60 per vat in 2016.
De prijs van de Brent, maatgevend voor onder meer olie uit Europa en het
Midden-Oosten, is eveneens gestegen.
De inflatieverwachtingen van het Internationaal Monetaire Fonds zijn gepresenteerd in Tabel 2.
De lagere energieprijzen en voedselprijzen zorgen wereldwijd voor een lage inflatie. Echter, de inflatie lijkt vanaf 2016 wereldwijd weer voorzichtig aan te
trekken.

Nota van Financiën -8

Tabel 2. Inflatie (CPI)
Realisatie
2014
2015

Projectie
2016
2017

Wereld



Industrielanden
 Verenigde Staten

 Eurozone
Nederland
 Japan








Opkomende economieën en ontwikkelingslanden
Rusland
China
India
Mexico
Brazilië
Venezuela
Curaçao

1,4
1,6

0,3
0,1

0,7
0,8

1,5
1,5

0,4
0,3
2,7

0,0
0,2
0,8

0,4
0,3
-0,2

1,1
0,7
1,2

7,8
2,0
5,9
4,0
6,3
62,2

15,5
1,4
4,9
2,7
9,0
121,7

8,4
1,8
5,3
2,9
8,7
418,5

6,5
2,0
5,3
3,0
6,1
1.642,8

1,5

-0,5

0,8

1,5

Bron: World Economic Outlook, International Monetary Fund, Update, April 2015 en voor wat
betreft Curaçao: Concluding Statement of the Article IV Consultation Discussions Visit, May
25th 2016

Economische blokken en Curaçao
Voor een kleine open economie als die van Curaçao is de internationale omgeving van groot belang. De olieprijsontwikkeling en de ontwikkelingen van de
economische groei mondiaal, voornamelijk van de Verenigde Staten, buurland
Venezuela, de regio en Nederland, hebben een grote invloed op de lokale economie.
In het volgende onderdeel wordt bijzondere aandacht geschonken aan de samenhang tussen economisch relevante geografische blokken en Curaçao.
Verenigde Staten
Zowel in het jaar 2014 als 2015 kende de Amerikaanse economie een groei
van 2,4%. Het IMF handhaaft dit groeicijfer ook voor 2016. Dit omdat er zowel positieve ontwikkelingen zijn, zoals onder meer een stijging van de werkgelegenheid, een vooral door de private consumptie gedreven binnenlandse
vraag, een verwacht herstel van de investeringsgroei onder meer door een
hogere olieprijs en een inflatieniveau dat geleidelijk aan de verwachte infla-
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tiedoelstelling van de FED nadert. De economische groei negatief beinvloedende ontwikkelingen betreffen een dure dollar en een zwakke internationale
handel. Echter, dit laatste zal naar verwachting door stabilisatie in de opkomende markten verbeteren.
Het begrotingstekort zal volgens The Congressional Budget Office-raming, de
Rekenkamer van het Amerikaanse Congres, in 2016 circa $ 534 miljard bedragen, dit is circa $100 miljard meer dan in 2015 ($ 438 miljard). Na het jaar
2009, zou dit het eerste jaar zijn dat het begrotingstekort als percentage van
het Bruto Binnenlands Product (GDP) oploopt vergeleken met de daaraan
voorafgaande jaren.
In de jaren 2014 en 2015 verbeterden de Amerikaanse overheidsfinanciën in
hoog tempo, vooral dankzij het sterke herstel van de economie. De verwachting
van The Congressional Budget Office is echter dat zonder nieuwe maatregelen
tegen 2018 het tekort weer zal stijgen, omdat de economische groei dan vertraagt en de uitgaven binnen de gezondheidszorg en aan pensioenen dan oplopen.
Europese Unie
Het Internationaal Monetaire Fonds verwacht dat de economie van de Europese Unie in groei blijft achterlopen op de wereldeconomie. In 2016 wordt een
groei verwacht van 1,8% en in 2017 wordt een groei verwacht van 1,9%.
Voor de Eurozone zijn deze cijfers iets minder rooskleurig. Daar wordt in deze
jaren respectievelijk een groei van 1,5% en een groei van 1,6% verwacht. Het
IMF denkt dat de Europese consumptiebestedingen hoog zullen blijven als gevolg van de lage olieprijzen. Daarnaast zijn de gunstige financieringsvoorwaarden en de lage wisselkoers van de euro ontwikkelingen die de groei positief
beïnvloeden.
Daartegenover ziet het IMF diverse risico's die de economische groei in Europa
kunnen laten ontsporen. Zo kan een nieuwe opleving van de onrust op financiële markten het vertrouwen mogelijk verder aantasten, met als gevolg een
stevige rem op investeringen en andere bestedingen. Ook de tragere groei in
China, andere opkomende markteconomieën en de zwakke mondiale handel
hebben mogelijk een negatief effect op de groei.
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Het IMF waarschuwt tevens voor de gevolgen van geopolitieke en beleidsgerelateerde onzekerheid. Een mogelijke Brexit, wanneer de Britten uit de Europese Unie zouden stappen, kan onzekerheid met zich meebrengen voor investeerders, alsook verstoring van de gevestigde handelsrelaties.
In 2014 en 2015 bedroeg de inflatie in de Eurozone 0,4% respectievelijk 0%,
conform de cijfers van het IMF. De verwachting is dat de inflatie in 2016 sterker zal stijgen, naarmate de energieprijzen geleidelijk oplopen en de binnenlandse prijzen toenemen als gevolg van een aantrekkende binnenlandse vraag.
Voor 2016 en 2017 verwacht het Internationaal Monetaire Fonds een inflatie
van 0,4% en respectievelijk 1,0% in de Eurozone, deze inflatieverwachting ligt
ver onder de target van 2%.
Voor de Europese Centrale Bank is de verankering van de inflatieverwachtingen op een niveau dat verenigbaar is met prijsstabiliteit een prioriteit. Dit is
gedefinieerd als een inflatie van minder dan, maar bijna 2%. Met dit beleid
wordt bijgedragen aan de financiële stabiliteit, het beperken van de geldontwaarding alsmede aan de economische groei op de langere termijn. De Europese Centrale Bank (ECB) houdt er rekening mee dat de inflatie in de eurozone
de komende periode laag blijft.
De Nederlandse economie
De Nederlandse economie is in 2015, na een voorzichtige groei van 1% in 2014,
verder gestegen naar 1,9%. Dit conform de cijfers uit Tabel 1 die afkomstig
zijn van het IMF. Het Centraal Plan Bureau verwacht voor 2016 een groei van
2,0% en een groei van 2,1% in 2017, terwijl het IMF de prognose voor de groei
2016 inschat op 1,8% en op 1,9% voor 2017.
Hiermee zit Nederland boven het Europees gemiddelde. Dit herstel wordt gedragen door alle bestedingscategorieën. De uitvoer profiteert van de groei van
de relevante wereldhandel en de depreciatie van de euro. In 2015 en 2016
trekken de consumptie van huishoudens en de investeringen van bedrijven
aan. Verwacht wordt dat de werkgelegenheid dit en volgend jaar toeneemt, in
navolging van de aantrekkende economie en dat de werkloosheid dit en volgend jaar verder daalt.
Conform de juniraming van het CPB neemt het overheidstekort in 2016 verder
af tot 1,9% van het BBP en volgend jaar tot 0,8% van het BBP. Het voortgaande
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economische herstel heeft een positief effect op de belastinginkomsten en een
neerwaarts effect op de werkloosheidsuitgaven. De lage rentetarieven drukken
de renteuitgaven van de overheid. Deze drukkende factoren worden deels geneutraliseerd door afnemende aardgasbaten. Volgend jaar vermindert een incidentele factor tijdelijk het overheidstekort met 0,3% BBP omdat dan de Nederlandse korting op de EU-afdracht binnenkomt. De EMU-schuld, de schuld
van de collectieve sectoren van alle landen die deelnemen in de Europese Monetaire Unie, daalt tot rond de 65% eind volgend jaar.
In Europa wordt voor het meten van de inflatie de hicp gehanteerd of te wel
de geharmoniseerde consumentenprijsindex. Een consumentenprijsindex is
de gemiddelde prijs van een standaardpakket goederen en diensten dat door
huishoudens uit een bepaald gebied aangeschaft kan worden voor consumptie. De hicp is speciaal ontwikkeld om de verschillende inflatiecijfers van de
lidstaten van de Europese Unie met elkaar te kunnen vergelijken. De inflatie
(hicp) in Nederland is evenals in de rest van Europa laag, maar neemt de laatste maanden toe door stijgende olieprijzen en een lagere koers van de euro ten
opzichte van de dollar. Op basis daarvan is de raming voor 2016 opwaarts
bijgesteld naar 0,2%. Volgend jaar komt deze inflatie uit op 1,2%.
Conform het IMF is de verwachting dat de inflatie (cpi) in Nederland voor 2016
uitkomt op 0,3 % en volgend jaar stijgt naar 0,7%.
Japan
De Japanse groei laat een grillig verloop zien. Na twee jaren van economische
groei in 2012 en 2013 is de economische groei in 2014 stil komen te liggen. In
2015 liet de Japanse economie een aarzelende groei zien van 0,5%. De verwachting is dat dit niveau wordt vastgehouden in 2016, om in 2017 licht te
krimpen. Deze afgelopen jaren laten een wisselend beeld zien van de qua
grootte derde economie van de wereld. Zo hebben fluctuaties van de particuliere cosumptie een direct effect op de binnenlandse consumptie, goed voor
60% van het BBP van Japan. Ook heeft de koers van de yen een directe vertaling naar de export en de import omdat de buitenlandse producten duurder
worden en de consumptie drukken. Ook spelen mee de effecten van een verminderde vraag uit China en de VS.
Opkomende economieën
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De groeitrend voor de opkomende economieën laat vanaf 2011 een dalende
trend zien. In 2015 bedroeg de gemiddelde economische groei 4,0%, voor 2016
wordt ditzelfde groeiniveau verwacht, namelijk 4,1%. Binnen deze groep opkomende economieën zijn de Aziatische landen (onder andere China en India)
leidend qua economische groei. De groeiverwachtingen voor de opkomende
economieën voor 2017 bedraagt gemiddeld 4,6%.
Met betrekking tot het Gemenebest van Onafhankelijke Staten, is het beeld
dat na een krimp (van -3,7%) in 2015, de groeiverwachting van de Russische
economie voor de jaren 2016 en 2017geraamd wordt op -1,8% respectievelijk
0,8%. De inflatie blijft naar verwachting hoog, 2016: 8,4% en 2017: 6,5%.
Binnen het Latijns Amerikaanse Caribische blok is het algemeen beeld een
lichte krimp voor dit en volgend jaar. Opvallend is de krimp dat de economie
van Brazilie met circa 4% zal krimpem in 2016 en in 2017 zal de de groei nihil
zijn. De landen die de sterkste groei laten zien betreffen Panama, de Dominicaanse Republiek en Dominica. Landen met de grootste krimp zijn Venezuela,
Ecuador, Brazilie en Argentinië. De groeiverwachting voor 2016 en 2017 voor
Latijns America en het Caribisch gebied bedraagt -0,5% respectievelijk 1,5%.
Venezuela
Venezuela is met een krimp van 5,7% in 2015 de economie die het slechts
presteert in het Latijns Amerikaans Caribische blok. Als olieproducerend
land, dat bijna al zijn exportinkomsten uit olie haalt, heeft Venezuela hard te
lijden onder de lagere olieprijzen, waardoor de inkomsten van de staat tegenvallen. Naast de lage olieprijzen, kampt Venezuela met binnenlandse factoren zoals politieke onzekerheid, lage vertrouwen van de private sector, een
hyperinflatie en hoge begrotingstekorten. In 2015 lag de inflatie in Venezuela
op 121,7%, terwijl voor 2016 de inflatieverwachting 481,5% bedraagt.
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Curaçao
De economische groeiverwachting voor Curacao bedroeg conform cijfers van
het Centraal Bureau voor de Statistiek vorig jaar (2015) 0,1%, terwijl de inflatie -0,5% bedroeg.
Curacao blijft voor wat betreft de economische groei achter bij vergelijkbare
eilanden in de regio, die veelal een groei kennen van rond de 2%. Mogelijke
verklaringen voor het uitblijven van de lokale economische groei betreffen achterblijvende particuliere investeringen en buitenlandse investeringen (foreign
direct investment), onvoldoende vertrouwen en prikkel om te investeren door
de particuliere sector. Verder is ondanks het open karakter van onze economie
onze internationale orientatie laag, waardoor in geval de globale groei hoog is,
wij niet voldoende ervan profiteren.
De economische crisis die ons buurland en grootste handelspartner Venezuela
confronteert, heeft eveneens een effect op onze economie. Venezuela is belangrijk voor de raffinaderij, financiële dienstverlening, handel en toeristen.
Voor 2016 is de groeiverwachting voor de Curaçaose economie 0,5%, terwijl
een inflatieniveau van 0,8% wordt verwacht conform de IMF ramingen uit de
Concluding Statement of the Article IV Consultation Discussions Visit van 25
mei 2016. Voor 2017 is de verwachting dat de economie licht zal aantrekken
met 0,7% en de inflatie uitkomt op 1,5%.
Volgens de recente IMF Article IV Consultation Concluding Statement van mei
jongstleden beschikt Curaçao over een aantal sterke punten die de economische groei bevorderen, maar zijn er tevens een aantal risico’s/aandachtsgebieden. Het IMF is positief over het feit dat Curacao een eiland is met hoge
inkomens, vergelijkbaar met ontwikkelde landen. Als belangrijke risico’s ziet
het IMF de ontwikkelingen in Venezuela die een negatief effect kunnen hebben
op de economische activiteiten op Curacao, de olieraffinaderij, de financiele
dienstverlening, handel (inclusief vrije zone) en de toerismestromen. Verder
dient Curacao naast adequate reserves als buffer om de effecten van de verminderde handel en het toerisme te kunnen opvangen, op lange termijn meer
te exporteren om de inkomstenenreserves op peil te houden. Het IMF adviseert
om het eiland meer concurrerend te maken en te werken aan economische

Nota van Financiën -14

groei. Zaken die hieraan kunnen bijdragen betreffen onder andere het flexibiliseren van de arbeidsmarkt, het verbeteren van het investeringsklimaat en
daarmee het vertrouwen van de particiuliere sector, het aantrekken van buitenlandse investeringen (foreign direct investment) en beter opgeleide werknemers.
Begin 2016 heeft de kredietbeoordelaar Standard & Poor’s (S&P) de kredietstatus van Curacao gehandhaafd op A-/A-2. S&P acht de overheidsfinancien
in orde, echter een punt van zorg acht de kredietbeoordelaar het uitblijven van
economische groei. De schuldquota zal conform de kredietbeoordelaar de komende drie jaar stijgen wegens vulnerabiliteit, omdat het een kleine open economie betreft en voornamelijk kwetsbaar is voor ‘externe schokken’ vanuit Venezuela. Het huurcontract met de Venezolaanse staatsmaatschappij PdVSA
loopt af in 2019. De te nemen beslissing van de Curacaose regering inzake de
olieraffinaderij kan een groot effect hebben op de kredietstatus van het eiland.
De olieraffinaderij vertegenwoordigt thans een significant deel van het BBP.
Publieke investeringen die een bijdrage leveren aan de lokale economie betreffen onder andere de bouw van het ziekenhuis, de investeringen in het wegennet, de investeringen in nieuw- en vernieuwbouw scholen, de polikliniek en
een tweede megapier. Particuliere investeringen in de Curacaose economie die
bijdragen aan de economische groei betreffen onder andere de bouw van de
Courtyard Marriot en de investeringen die in het Rif-hotel moeten plaatsvinden.
Op monetair gebied is het beeld dat de Centrale Bank van Curacao en Sint
Maarten de afgelopen jaren een bestendige lijn volgt. Gelet op de overliquiditeit
bij de banken zal de Centrale Bank haar monetair beleid ook in 2016 continueren, gericht op het afromen van het liquiditeitsoverschot op de lokale geldmarkt. De Centrale Bank heeft het rentebeleid van de Federal Reserve op de
voet gevolgd. Vanwege de koppeling van de munt, te weten de NAf aan de USD,
past de Centrale Bank het beleid continu aan. Dat is grafisch gepresenteerd
in Grafiek 2.
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Grafiek 2. Pledging rate Centrale Bank

Bron. Centrale Bank wat betreft de pledging rate en de Federal Reserve wat betreft de Fed
rate.

Na de aanwijzing van 2012 zijn de overheidsfinanciën in 2014 redelijk gestabiliseerd. Conform de begroting van 2013 zouden er geen structurele maatregelen genomen worden en zou het tekort van de overheid in 2016 zou oplopen
tot ruim NAf. 500 miljoen. Voor de volledigheid wordt dit in onderstaande tabel
aangegeven, welke is ontleend aan de Begroting 2013:
Tabel 3. Financiën publieke sector – relevant te saneren saldo
Omschrijving

2013

2014

2015

2016

1 Overheid
Gewone dienst
Kapitaaldienst

-74
-74
0

-67
-67
0

-108
-78
-30

-133
-103
-30

2 SVB:
Ziektekosten
Oudedagsvoorziening

-271
-143
-128

-308
-161
-148

-351
-181
-170

-395
-202
-193

3 Overige

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal

-345

-375

-459

-528

Relevant te saneren saldo

-345

-375

-429

-498
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Om die reden is de regering in 2013 begonnen met het duurzaam saneren van
de overheidsfinanciën. Het beleid is erop gericht het begrotingstekort structureel weg te werken door enerzijds inkomstenverhogende en anderzijds uitgaven verlagende maatregelen te implementeren.
Conform het College Financieel Toezicht hoeft Curacao geen tekorten meer
weg te werken uit de jaren 2010 tot en met 2012. Door een overschot op de
begroting 2014 kon Curacao de tekorten sneller inhalen dan verwacht. Deze
mijlpaal houdt in dat de overheidsfinancien weer bij de startpositie zijn van
10 oktober 2010.
Fiscale wijzigingen in het belastingsysteem Curacao
Per 1 januari 2015 is het belastingplan 2015 van kracht. Dit plan bestaat uit
wijzigingen in de bestaande belastingwetten en de introductie van de Landsverordening regelende de inhouding van inkomstenbelasting op rente inkomsten. In het kort betreffen het de volgende wijzingen.
Tarief inkomstenbelasting
Het tarief van de inkomstenbelasting is in twee jaar verlaagd. Het huidige
schijventarief loopt thans van 9,75% tot 46,5% (in 2014 nog van 12% tot 49%
en in 2015 van 10,75% tot 48,25%).
Winstbelasting - Investeringsaftrek
De winstbelasting is eveneens verlaagd naar 22% (in 2014 27,5% en in 2015
25%). Voor investeringen geldt met ingang van 2015 een eenmalige investeringsaftrek van 10% (25% voor monumentenpanden). Tot en met 2014 gold
hiervoor een aftrek van 2 x 8% (2 x 12% voor investeringen in nieuwe panden
of verbetering van bestaande panden).
Vervroegde afschrijving
De mogelijkheid om tot ten hoogste 1/3 van de aanschafprijs van een bedrijfsmiddel vervroegd af te schrijven is met ingang van 2016 komen te vervallen.
De afschrijving op onroerende zaken wordt begrensd tot de bodemwaarde ofwel 50% van de waarde die wordt gebruikt in de onroerendzaakbelasting (ozbwaarde). Voor de bepaling van de waarde moet zowel de grondwaarde als de
waarde van de opstal worden genomen.
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Inkomstenbelasting privé personen - Eigen woning
Tot eind 2014 waren de uitgaven voor onderhoud aan de eigen woning nog aftrekbaar tot een bedrag van NAf. 3.000. Met ingang van 2015 zijn deze kosten
niet meer aftrekbaar. Vanaf 2016 vervalt ook de aftrek van de premie voor
brand- en ongevallenverzekering.
Rente en aflossing studieleningen
Met ingang van 2015 is het mogelijk om niet alleen de rente maar ook de
aflossing van studieleningen in mindering te brengen op het inkomen. Hiervoor komt een nieuwe aparte aftrek tot een bedrag van NAf 10.000 per jaar.
Het doel van deze nieuwe aftrek is het aantrekkelijker maken voor afgestudeerden om terug te keren naar Curaçao. De aftrek geldt per persoon voor een
periode van maximaal 10 jaar.
Daarnaast kunnen werkgevers vanaf 2015 een onbelaste vergoeding geven tot
een bedrag van NAf 10.000 per jaar gedurende een periode van maximaal 10
jaar. Hierbij worden jaren waarin een eerdere werkgever dergelijke vergoedingen heeft gedaan meegerekend.
Inhouding belasting op bankrente
De rente op rekeningen en deposito's bij lokale banken werd tot en met 2014
belast tegen een tarief van 6,5%. Daarnaast moesten ook nog premies volksverzekeringen (AOV/AWW, AVBZ) worden betaald. Voor iemand onder de 65
jaar kon dit oplopen tot 24,5%. Voor wie ook nog premieplichtig was voor de
BVZ kon de totale heffing over de bankrente oplopen tot circa 37%. Met ingang
van 2015 is het belastingtarief op lokale bankrente vastgesteld op 8,5%, maar
daartegenover staat een vrijstelling voor de premieheffingen.
Deze belasting wordt door lokale banken ingehouden op rente die wordt uitbetaald aan inwoners van Curaçao. De overheid heeft hiervoor gekozen in
plaats van een verplichting voor lokale banken om gegevens over rentebetalingen aan de belastingdienst door te geven (de zogeheten renterenseignering).
De lokale banken zijn verplicht de ingehouden rente per kalenderkwartaal op
aangifte af te dragen.
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II. NOTA VAN FINANCIËN BEGROTING 2017
In dit hoofdstuk worden de begrotingscijfers weergegeven met een samenhangende verantwoording van de baten en lasten die verwacht worden binnen de
begroting. Tevens wordt in dit hoofdstuk inzicht verschaft in de meerjarige
cijfers. Dit hoofdstuk dient tevens als instrument om de begrotingstrend jaar
op jaar in kaart te brengen, een beter inzicht te verschaffen in de cijfers en het
vergroten van zekerheden ten aanzien van de cijfers.
Recapitulatie
In de recapitulatie worden de totaalbedragen van de Begroting 2017 gepresenteerd, vergezeld van de meerjarenprojectie van de totaalbedragen. Tevens worden de totaalbedragen, zowel voor 2017 als meerjarig, verder inzichtelijk gemaakt aan de hand van relevante analyse grootheden.
In Tabel 1a. zijn de totaalbedragen van de Begroting 2017 en de Meerjarenbegroting gepresenteerd (in NAf. miljoen).
Tabel 1a. Recapitulatie
Omschrijving

R2015

P2016

B2017

B2018

B2019

B2020

12,4

-

-

-

-

-

Baten

1.733,1

2.499,5

2.518,8

2.556,4

2.603,7

2.666,9

Lasten

1.720,7

2.499,5

2.518,8

2.556,4

2.603,7

2.666,9

Saldo Kapitaaldienst

170,8

-

-

-

-

-

Baten

337,4

349,7

183,0

136,3

115,5

214,1

Lasten

166,6

349,7

183,0

136,3

115,5

214,1

Begrotingssaldo

183,2

-

-

-

-

-

Baten
Saldo Gewone dienst

Saldo

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


R = Realisatie



P = Projectie



B = Begroting



Bedragen Tabellen in NAf. miljoen.
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De geraamde baten en lasten op de gewone dienst van de Begroting 2017 en
meerjarig zijn substantieel hoger dan in voorgaande begrotingen. De hogere
baten en lasten houden verband met de volgende systeemwijziging.
Artikel 4, lid 1, van de Landsverordening comptabiliteit 2010 is met ingang
van Begroting 2016 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 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.
Hiermee wordt ook vooruitgelopen op de hervorming van het fiscale stelsel
betreffende het integreren van de inkomstenbelasting en de sociale premies
van de werknemer. Hiermee worden zowel de inkomstenbelastingen als de sociale premies geheven naar dezelfde maatstaven; dat wil zeggen dat de grondslag identiek wordt. Het huidige stelsel kent bovendien enkele sociale premies
van de werknemers die in de sfeer van de inkomstenbelasting fiscaal aftrekbaar zijn en sociale premies van de werknemers die alweer niet fiscaal aftrekbaar zijn. Dit maakt het stelsel niet transparant en benadeelt Curaçao bij internationale vergelijkingen op het gebied van de collectieve lastendruk, omdat
bij die analyses geen correctie plaatsvindt voor de fiscale aftrekbaarheid van
enkele sociale premies. Deze benadeling betekent een verstoring van het investeringsklimaat waardoor Curaçao ook investeringen misloopt.
Met de integratie worden, naast het directe, positieve effect op het investeringsklimaat, de administratieve lasten voor zowel de belastingplichtige, de
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inhoudingsplichtige als de belastingdienst verlicht. Hierdoor zullen de geïntegreerde sociale premies onderdeel vormen van de algemene middelen en met
behulp van een systeem van verdeelsleutels worden toegewezen. Dit heeft als
bijkomend voordeel dat de Staten bij het vaststellen van de begroting een integraal en vollediger beeld krijgt van de collectieve lasten en de allocatie van
de publieke middelen.
Als gevolg hiervan zijn de baten en lasten van de Gewone dienst substantieel
hoger vergeleken met voorgaande jaren.
Tabel 1b. Recapitulatiestaat Gewone dienst (inclusief brutering sociale
zekerheid)
Omschrijving

R2015

P2016

B2017

B2018

B2019

B2020

-

-

Baten
Saldo Gewone dienst

12,4

-

-

Baten

-

1.733,1

2.499,5

2.518,8

2.556,4

2.603,7

2.666,9

Lasten

1.720,7

2.499,5

2.518,8

2.556,4

2.603,7

2.666,9

In onderstaande tabel worden de baten en lasten (bruto) weergegeven van de
Algemene Verzekering Bijzondere ziektekosten (AVBZ), de Basisverzekering
Ziektekosten (BVZ), Algemeen Ouderdomsverzekering / Algemeen Weduwenen wezenverzekering (AOV/AWW), Algemeen Ongevallenverzekering/ Ziekteverzekering (ZV/OV) en Cessantiafonds. Vanwege tekorten zal de overheid per
saldo een bijdrage dienen te leveren aan de afzonderlijke fondsen. Dit is af te
leiden uit de lasten die hoger zijn dan de baten.
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Tabel 1c. Specificatie sociale zekerheid
Basisverzekering Ziektekosten (BVZ)
Baten
Lasten
Waarvan:
Landsbijdrage
Werkgevers Premie

2017
270,3
540,2

2018
277,4
555,6

2019
284,8
571,5

2020
302,6
589,3

269,9
37,0

278,2
37,0

286,7
37,0

286,7
37,0

Algemeen Ouderdomsverzekering / Weduwen- en wezenverzekering
(AOV/AWW)
Baten
411,9
400,4
389,3
Lasten
441,9
430,4
419,3
Waarvan:
Landsbijdrage
30,0
30,0
30,0
Werkgevers Premie
29,0
29,0
29,0

378,8
408,8
30,0
29,0

Algemene Verzekering Bijzondere ziektekosten (AVBZ)
Baten
Lasten
Waarvan:
Landsbijdrage
Werkgevers Premie

76,6
79,1

78,9
81,4

81,3
83,8

83,8
86,3

2,5
1,7

2,5
1,7

2,5
1,7

2,5
1,7

46,9
51,8

48,6
53,4

2,5
2,5

2,5
2,5

Algemeen Ongevallenverzekering/ Ziekteverzekering (ZV/OV)
Baten
43,7
45,3
Lasten
49,6
50,7
Waarvan:
Landsbijdrage
Cessantiafonds
Baten
Lasten

2,4
2,4

2,4
2,4

Deze systeemwijziging leidt zodoende tot de volgende meerjarige opwaartse
correctie van de geraamde baten en lasten op de Gewone dienst:
Tabel 1d. Mutaties op saldo Gewone dienst
Omschrijving

B2016

B2017

B2018

B2019

B2020

-

-

-

-

-

Meerbaten

799,0

671,2

690,2

709,6

731,5

Meerlasten

799,0

671,2

690,2

709,6

731,5

Wijziging saldo Gewone dienst

Nota van Financiën -22

Als geen systeemwijziging zou zijn doorgevoerd, waardoor enkel per saldo de
bijdragen van de overheid aan de afzonderlijke fondsen – in verband met tekorten – zouden worden geraamd zou het beeld op de Gewone dienst als volgt
uitzien:
Tabel 1e. Recapitulatiestaat Gewone dienst (exclusief brutering sociale zekerheden)
Omschrijving

B2017

B2018

B2019

B2020

Baten
Saldo Gewone dienst

-

-

-

-

Baten

1.847,52

1.866,19

1.894,11

1.935,38

Lasten

1.847,52

1.866,19

1.894,11

1.935,38

Saldo

De Begroting 2017 zal conform de projectie afsluiten met een saldo van nul.
In Tabel 2 worden deze totaalbedragen ontleed in de relevante analyse grootheden (in NAf. miljoen).
Tabel 2. Recapitulatie
Omschrijving
Saldo Gewone dienst exclusief interestlasten
Investeringen en vermogensoverdrachten
Vrijval leningen
Afschrijvingen
Primair saldo (+overschot/-tekort)
Rentelasten
Globaal saldo/

P2016

B2017

B2018

B2019

B2020

67,0

65,3

67,3

69,1

70,6

341,6

174,8

128,2

107,3

105,9

62,7

68,4

66,0

67,0

67,0

-211,8

-41,2

5,1

28,8

31,7

70,5

65,3

67,3

69,1

70,6

-282,3

-106,4

-62,1

-40,3

-38,9

8,2

8,2

8,2

8,2

108,2

162,8

0,2

0,2

0,2

100,2

119,5

114,5

70,2

48,3

47,0

Financieringssaldo voor aflossingen
(+overschot/-tekort)
Aflossing op opgenomen leningen
Nieuwe financiering
Terug te ontvangen aflossingen op uitgegeven
leningen
Inkomsten uit Verkoop Onroerend goederen/Onttrekking van reservering
Financieringsbehoefte
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Bij de projectie zoals gepresenteerd in Tabel 2 zijn de uitgangspunten gehanteerd voor de relevante economische grootheden (in procenten), zoals weergegeven in Tabel 3.
Tabel 3. Economische grootheden
P2016

P2017

P2018

P2019

P2020

Reële economische groei

0,5

0,7

0,7

0,7

0,8

Inflatie
Nominale rente op 5 jaar overheidsobligaties

0,8

1,5

2,3

2,4

2,3

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

Het primair saldo, oftewel het financieringssaldo voor aflossingen exclusief
rentelasten, is in het jaar 2017 negatief, doch verbetert gestaag en slaat om in
een positief saldo in 2018. Deze bedragen zijn inclusief de reservedotaties. Op
te merken valt dat het globaal saldo, het financieringssaldo voor aflossingen,
eveneens meerjarig negatief blijft.
In Grafiek 1 worden het primair saldo en het globaal saldo, nog eens, grafisch
gepresenteerd in procenten van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Daarnaast worden het primair saldo en het globaal saldo exclusief de reservedotaties gepresenteerd.
Grafiek 1. Primair en globaal saldo in procenten van het BBP
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
-1,00%
-2,00%
-3,00%
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-6,00%

P2016

2017

2018

2019

2020

Primair saldo

Globaal saldo

Primair saldo-exclusief reservering

Globaal saldo- exclusief reserveringen

Vervolgens worden de Gewone dienst (Tabel 4) en de Kapitaaldienst (Tabel 14)
nader uitgesplitst en toegelicht (in NAf. miljoen).
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Gewone dienst
In Tabel 4 wordt het saldo op de Gewone dienst ontleed in de voornaamste
baten en lastencomponenten (in NAf. miljoen). In de eerste twee kolommen
staan tevens de voorlopige realisatiecijfers betreffende het jaar 2015 en de verwachte uitkomst voor het jaar 2016.
Tabel 4. Gewone dienst
Omschrijving

R2015

P2016

B2016

B2017

B2018

B2019

B2020

1.733,11

2.499,5

2.499,5

2.518,8

2.556,4

2.603,7

2.666,9

Belastingopbrengsten
Sociale premies
Overige opbrengsten

1.496,8
236,3

1.450,9
799,0
249,5

1.450,9
799,0
249,5

1.468,1
804,9
245,8

1.500,9
804,5
250,9

1.547,6
804,8
251,3

1.599,2
816,4
251,3

Lasten

1.720,7
431,5

2.499,5
440,8

2.499,5
440,8

2.518,8
456,1

2.556,4
464,0

2.603,7
472,1

2.666,9
480,3

225,1

210,1

210,1

220,2

221,0

221,0

221,0

53,4

64,5

64,5

68,4

66,0

67,0

67,0

68,9
67,9

67,0
65,1

67,0
65,1

66,1
64,6

68,1
64,6

69,9
64,6

71,4
64,6

Baten

Beloning van personeel
Verbruik goederen en
diensten
Afschrijving vaste activa
Interest
Subsidies
Overdrachten

345,2

349,8

349,8

339,7

339,7

339,7

339,7

Sociale zekerheid

528,6

1.289,1

1.289,1

1.292,1

1.296,9

1.303,6

1.315,0

Andere uitgaven

0,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Reserveringen

0,0

3,0

3,0

1,5

26,0

55,8

97,8

12,4

-

-

-

-

-

-

Saldo

Financiële norm Gewone dienst
De Gewone dienst is in de periode 2017 – 2020 in evenwicht. Deze ontwikkeling is grafisch weergegeven in Grafiek 2.
Grafiek 2. Financiële norm Gewone dienst
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De financiële normen schrijven een sluitende Gewone dienst voor. De rode lijn
afgebeeld in Grafiek 2 geeft dit grafisch weer. De Gewone dienst is in 2017 en
meerjarig in evenwicht. Met een evenwichtige Gewone dienst wordt meerjarig
aan deze norm voldaan.

BATEN
De baten op de Gewone dienst van de Begroting van het jaar 2017 bedragen
NAf. 2.518,8 miljoen en nemen toe met een bedrag van circa NAf. 148,2 miljoen over de periode van de meerjarenbegroting. In Tabel 4 worden de meerjarige cijfers weergegeven betreffende de baten. De baten bestaan uit twee elementen:
1. Collectieve lasten, zijnde belastingopbrengsten en sociale premies;
2. Overige opbrengsten.
In Grafiek 3 wordt inzichtelijk gemaakt hoe deze twee elementen zich tot elkaar verhouden binnen het totaal aan baten.
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Grafiek 3. Opbrengsten
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Uit de grafiek kan worden afgeleid dat vanaf 2016 een nieuwe categorie opbrengsten is bijgekomen. Dit houdt verband met een systeemwijziging als gevolg van de wijziging van artikel 4, lid 1, van de Landsverordening comptabiliteit 2010. Voortaan worden de baten en lasten van alle entiteiten behorende
tot de collectieve sector 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.
Uit de grafiek kan verder worden afgeleid dat het aandeel van de begrote belastingopbrengsten in 2016 afneemt, in vergelijking met de realisatie cijfers
van 2015, hoofdzakelijk als gevolg van de hierboven beschreven systeemwijziging; om vervolgens vanaf 2017 wederom toe te nemen. Deze ontwikkeling
wordt verklaard door de effecten van de lastenverlichting in 2016 en de lange
termijn effecten van de verhoogde compliancemaatregelen, door middel van
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het project Optimalisatie Belastingorganisatie. Doel van het project is het realiseren van structureel hogere belastingen en premieopbrengsten zonder de
lastendruk voor burgers en bedrijven te verhogen.
Collectieve lasten: Belastingopbrengsten en Sociale premies
In de Begroting 2017 wordt ervan uitgegaan dat de indirecte belastingopbrengsten groeien met de reële economische groei, in een verhouding van 1 staat tot
1,1 op basis van een schatting van de betreffende elasticiteit.1 Dit wil zeggen
dat per procentpunt reële economische groei (positief of negatief) de indirecte
belastingopbrengsten toenemen of afnemen met 1,1%. De loon- en inkomstenbelasting, alsook de sociale premies en de winstbelasting groeien met de reële
economische groei in een verhouding van respectievelijk 1 staat tot 1,2 en 1
staat tot 2,8.
In Tabel 5 worden de belastingopbrengsten en de sociale premies in de Begroting 2016, 2017 en de drie daaropvolgende jaren, alsook in de Realisatie 2015
en Projectie 2016, uitgesplitst gepresenteerd.
Tabel 5. Collectieve lasten: Belastingopbrengsten en Sociale premies
Omschrijving
Directe belastingen

R2015
857,3

(P)B2016
785,9

B2017
782,2

B2018
796,5

B2019
823,5

B2020
852,0

Loon- en inkomstenbelasting

458,3

461,3

467,3

481,7

496,9

512,7

Winstbelasting

179,2

157,9

170,4

177,6

185,4

193,8

83,9

40,0

16,0

5,0

5,0

5,0

40,6
36,0
59,2

45,9
38,9
41,9

46,9
38,9
42,7

48,4
40,1
43,7

49,9
41,3
45,0

51,5
42,7
46,3

639,5
388,1
166,3
85,1

665,0
417,2
165,4
82,4

685,9
430,6
167,8
87,5

704,4
443,8
170,4
90,2

724,1
457,8
173,3
93,0

747,2
472,4
178,8
96,0

0,0

799,0
424,2
250,8
72,8
48,9
2,4

804,9
411,9
270,3
76,6
43,7
2,4

804,5
400,4
277,4
78,9
45,3
2,5

804,8
389,3
284,8
81,3
46,9
2,5

816,4
378,8
302,6
83,8
48,6
2,5

1.496,8

2.250,0

2.273,0

2.305,4

2.352,4

2.415,6

Deelnemingen/dividendbelasting
Onroerende Zaak Belasting
Motorrijtuigenbelasting
Overige
Indirecte belastingen
Omzetbelasting
Invoerrechten
Accijnzen
Sociale premies
AOV/AWW
BVZ
AVBZ
ZV/OV
Cessantiafonds
Totaal

1

Deze schatting is ontleend aan het onderzoek “Het cyclisch gecorrigeerde begrotingssaldo –
methodologie en toepassing voor de Centrale overheid-” met ISBN-nummer: 99901-1-128-X.
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Verschillende belastingmiddelen dragen bij aan de toename van het totaal van
de belastingopbrengsten over de periode van 2017 tot 2020. Deze trend is af
te leiden uit Tabel 5. Een eerste grafische analyse van de belastingopbrengsten, uitgesplitst naar directe en indirecte belastingen, leert dat het aandeel
van de directe belastingen in de periode 2017- 2020 toeneemt met circa NAf.
69,8 miljoen, terwijl de indirecte belastingen toenemen over deze periode met
circa NAf. 61,3 miljoen. Deze grafische weergave is terug te vinden in Grafiek
4.
Grafiek 4. Belastingopbrengsten
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Directe belastingen
Het inzichtelijk maken van de directe belastingen wordt gedaan aan de hand
van de ramingen voor de verschillende belastingen die geheven worden. Het
aandeel van elk middel in de directe belastingopbrengsten wordt gepresenteerd in Grafiek 5. De begrote opbrengsten van de directe belastingen stijgen
met circa NAf. 67,8 miljoen in de periode 2017 - 2020. Dit wordt voornamelijk
veroorzaakt door een toename van de opbrengsten van de loon- en inkomstenbelasting.
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Grafiek 5. Directe belastingen
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Loon- en inkomstenbelasting
Van de raming voor 2017 heeft slechts een klein deel betrekking op de Inkomstenbelasting. Deze raming is afgestemd op de trend die afgeleid kan worden
uit de realisatiecijfers in de voorgaande jaren en met inachtneming van de
inhouding van de verschuldigde belasting op rente met ingang van 2015.
Steeds meer burgers maken gebruik van de mogelijkheden om bij een aangifte
inkomstenbelasting terug te krijgen. De raming voor de Loonbelasting maakt
het overgrote deel uit van de raming voor de Loon- en inkomstenbelasting.
In de grafische weergave, zoals deze gepresenteerd is in Grafiek 6, worden de
cijfers nog eens weergegeven. De grafische weergave bevat de realisatie 2015,
de realisatie in de eerste vijf maanden van 2016, de raming voor 2016 en de
meerjarige raming voor 2017. Naast deze raming is met rood aangegeven tussen welke bandbreedte de inkomsten uit Loon- en inkomstenbelastingen kunnen fluctueren.
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Grafiek 6. Loon- en inkomstenbelasting
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De raming in de Begroting 2017 voor de Loon- en inkomstenbelasting ligt onder de grenzen van de projectie. Voor 2017 worden opbrengsten geprojecteerd
tussen NAf. 458,3 miljoen (ondergrens) en NAf. 475,0 miljoen (bovengrens).
De raming in de Begroting 2017 sluit aan op de realisatiecijfers in de eerste
vijf maanden van 2016 en de daaruit af te leiden structurele ontwikkeling, met
inachtneming van de verwachte groei en inflatie en de conjunctuursensibiliteit
van de Loon- en inkomstenbelasting.
Voor de periode 2018 - 2020 wordt voortgebouwd op het in 2017 te bereiken
structurele niveau, met dien verstande dat rekening wordt gehouden met
structurele lastenverlichting in de inkomstenbelasting vanaf 2016 van NAf. 30
miljoen.
De ramingen voor de periode 2017 – 2020 blijven binnen de bandbreedte van
de projectie. Die zijn als zodanig behoedzaam genomen.
Winstbelasting
De Winstbelasting wordt geraamd op NAf. 170,4 miljoen in 2017 op basis van
de meest actuele realisatiecijfers in de eerste vijf maanden van 2016.
In Grafiek 7 is, naast de realisatie 2015, de realisatie in de eerste vijf maanden
van 2016, de raming voor 2016, de Begroting 2017 en een raming voor de
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periode 2018 – 2020, een projectie – met bandbreedte - voor de periode 2017
– 2020 gepresenteerd (in het rood).

Grafiek 7. Winstbelasting
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Voor 2017 worden opbrengsten geprojecteerd van tussen de NAf. 169,2 miljoen (ondergrens) en de NAf 189,1 miljoen (bovengrens).
Voor de periode 2018 - 2020 wordt voortgebouwd op het in 2017 te bereiken
structurele niveau, met dien verstande dat rekening wordt gehouden met lastenverlichting in de winstbelasting vanaf 2015 (NAf. 10 miljoen in 2016 over
2015 en additioneel NAf 10 miljoen in 2017 over 2016).
Daarnaast wordt de ontwikkeling bepaald door de effecten van de lastenverlichting in 2016 en de lange termijn effecten van de verhoogde compliancemaatregelen, door middel van het project Optimalisatie Belastingorganisatie.
Doel van het project is het realiseren van structureel hogere belastingen en
premieopbrengsten zonder de lastendruk voor burgers en bedrijven te verhogen.
De ramingen voor de periode 2017 – 2020 blijven duidelijk binnen de bandbreedte en neigen richting de ondergrens van deze bandbreedte. Die zijn dan
ook als zodanig behoedzaam genomen.
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Deelnemingen/dividendbelasting
Voor 2017 wordt een opbrengst van NAf 16 miljoen geraamd aan Deelnemingen/dividendbelasting. Deze heeft betrekking op de winstbelasting offshore in
het kader van de Belastingregeling Nederland Curaçao. Voor de periode 2017
- 2020 wordt uitgegaan van een afnemende opbrengst naar NAf 5 miljoen in
2018. Dit is een behoedzame raming, maar sluit aan op de nieuwe Belastingregeling tussen Nederland en Curaçao welke vanaf 1 januari 2016 van kracht
is. De nieuwe regeling voorziet in een lager belastingtarief (0%) als voldaan
wordt aan de nieuwe substance-vereisten en een hoger tarief (15%) in overige
gevallen. De verwachting is daarom dat de vennootschappen die niet aan de
substance-vereisten kunnen voldoen langzamerhand na het einde van de vigerende overgangsperiode (grandfather clause) welke in 2019 afloopt, hun activiteiten stopzetten. Daarentegen wordt verwacht dat de aanpassing van
reeds gevestigde vennootschappen aan de substance-vereisten en de vestiging
van nieuwe vennootschappen die voldoen aan de substance-vereisten zullen
bijdragen aan een groei van de overige belastingmiddelen.
Onroerende Zaakbelasting
De opbrengsten aan Onroerende Zaakbelasting worden voor 2017 geraamd op
NAf 46,9 miljoen. Het bedrag van de belasting wordt bepaald aan de hand van
de navolgende tabel.
Bij een vastgestelde waarde van:
Meer dan

Doch niet meer dan

Bedraagt de belasting

I
350.000
750.000

II
350.000
750.000
-

III
1.400
3.400

Benevens voor elk
bedrag boven dat in
kolom I
IV
0,4%
0,5%
0,6%

In 2014 heeft de implementatie van de aanpassing van de tarieven en het opnieuw taxeren vertraging opgelopen. Hierdoor zijn de aanslagen voor de onroerende zaakbelastingen later verstuurd. Dit heeft tot gevolg dat een belangrijk gedeelte van de opbrengst die in 2014 zou worden gerealiseerd pas in 2016
gerealiseerd zal worden.
De controles die dienen plaats te vinden na de taxaties zijn arbeidsintensief
omdat onder andere onroerende zaken worden geïnventariseerd die voorheen
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niet bij de fiscus bekend waren. Dit betekent dat ook illegale bouw bij deze
belasting wordt betrokken.
Motorrijtuigenbelasting
De opbrengsten aan Motorrijtuigenbelasting worden voor 2017 geraamd op
NAf 38,9 miljoen. Vanwege de economische ontwikkelingen wordt voor 2017
uitgegaan van een lichte toename van deze opbrengst. Ook hier is uitgegaan
van een behoedzaam scenario.
Overige directe belastingopbrengsten
Deze opbrengsten 2017 zijn geraamd op een totaalbedrag van circa NAf 42,7
miljoen. In Tabel 6 zijn de belangrijkste componenten hiervan uitgesplitst gepresenteerd (in NAf miljoen). De ontwikkeling in deze ontvangsten is afgeleid
van de meest recente realisatiecijfers.
Tabel 6. Overige directe belastingopbrengsten
Omschrijving

R2015

B2016

B2017

B2018

B2019

B2020

17,7

16,3

16,4

16,9

17,4

18,0

6,5

9,4

9,4

9,6

9,9

10,2

Afvalstoffenbelasting

11,0

14,6

12,0

12,3

12,7

13,1

Logeergastenbelasting

13,8

0,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Overige

10,3

1,7

2,9

2,9

3,0

3,0

Totaal

59,3

41,9

42,7

43,7

45,0

46,3

Overdrachtsbelasting
Zegelbelasting

Overdrachtsbelasting
Voor de periode 2017 tot en met 2020 worden opbrengsten geprojecteerd van
tussen de NAf 16,4 miljoen en NAf 18,0 miljoen. Ook hier wordt in de meerjarenramingen uitgegaan van een behoedzaam scenario. In Grafiek 8 is, naast
de realisatie 2015, de realisatie in de eerste vijf maanden van 2016, de raming
voor 2016, de Begroting 2017 en een raming voor de periode 2018 – 2020, een
projectie – met bandbreedte - voor de periode 2017 – 2020 gepresenteerd (in
het rood).
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Grafiek 8. Overdrachtsbelasting
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Logeergastenbelasting
De logeergastenbelasting is vanaf 2016 ingebed in de omzetbelasting.
Indirecte belastingen
Het inzichtelijk maken van de indirecte belastingen wordt gedaan aan de hand
van de ramingen voor de verschillende middelen die geheven worden. Het aandeel van elk middel in de indirecte belastingopbrengsten wordt gepresenteerd
in Grafiek 9.
Grafiek 9. Indirecte belastingen
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Invoerrechten

Accijnzen

Omzetbelasting
De Omzetbelasting wordt geraamd op circa NAf 430,6 miljoen in 2017. De
opbrengsten aan Omzetbelasting zijn geraamd op basis van de meest actuele
realisatiecijfers, welke gebaseerd zijn op de eerste vijf maanden van 2016. Ook
is rekening gehouden met de inbedding van de logeergastenbelasting in de
omzetbelasting. Daarnaast wordt de ontwikkeling bepaald door de lange termijn effecten van de verhoogde compliancemaatregelen, door middel van het
project Optimalisatie Belastingorganisatie. Doel van het project is het realiseren van structureel hogere belastingen en premieopbrengsten zonder de lastendruk voor burgers en bedrijven te verhogen. Een belangrijk element vormt
de aanpassing van het wettelijk kader regelende de mogelijkheid om bedrijven
om fiscale redenen te sluiten. Het nieuwe wettelijke kader welke met ingang
van augustus 2016 geldt biedt meer handvatten om de verbetering van de
compliance gerichten aan te sturen.
Voor 2017 worden de opbrengsten geprojecteerd van tussen de NAf 422,0 miljoen (ondergrens) en de NAf 448,0 miljoen (bovengrens).
In Grafiek 10 is, naast de realisatie 2015, de realisatie in de eerste vijf maanden van 2016, de raming voor 2016, de Begroting 2017 en een raming voor de
periode 2018 – 2020, een projectie – met bandbreedte - voor de periode 2017
– 2020 gepresenteerd (in het rood).
Grafiek 10. Omzetbelasting
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Voor de periode 2018 - 2020 wordt voortgebouwd op het in 2017 te bereiken
structurele niveau. De ramingen voor de periode 2017 – 2020 blijven binnen
de bandbreedte van de projectie. Die zijn dan ook als zodanig behoedzaam
genomen.
Invoerrechten
De invoerrechten zijn in de Begroting 2017 geraamd op NAf 167,8 miljoen op
basis van de meest actuele realisatiecijfers in de eerste vijf maanden van 2016.
De realisatie in de eerste vijf maanden van 2016 is circa NAf 66,0 miljoen
geweest. In de Begroting 2016 waren de invoerrechten geraamd op NAf 165,4
miljoen.
In Grafiek 11 is, naast de realisatie 2015, de realisatie in de eerste vijf maanden van 2016, de raming voor 2016, de Begroting 2017 en een raming voor de
periode 2018 – 2020, een projectie – met bandbreedte - voor de periode 2017
– 2020 gepresenteerd (in het rood).
Grafiek 11. Invoerrechten
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Voor 2017 worden opbrengsten geprojecteerd van tussen de NAf 162,4 miljoen
(ondergrens) en de NAf 173,7 miljoen (bovengrens).
Voor de periode 2018 - 2020 wordt voortgebouwd op het in 2017 te bereiken
structurele niveau. Voorts wordt rekening gehouden met de opzet van het
Douane informatiecentrum (DIC) wat de informatiegestuurde controles zal
vergroten en positief van invloed zal zijn op de opbrengsten. Ook is rekening
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gehouden met vereenvoudiging van de tarievenstructuur. De ramingen voor
de periode 2017 – 2020 blijven binnen de bandbreedte van de projectie. Die
zijn als zodanig behoedzaam genomen.
Accijnzen
De opbrengsten uit accijnzen zijn geraamd op een totaalbedrag van NAf 87,5
miljoen in de Begroting 2017. In Tabel 7 zijn de componenten hiervan uitgesplitst gepresenteerd (in NAf miljoen).
Tabel 7. Accijnzen
Omschrijving

R2015

B2016

B2017

B2018

B2019

B2020

Bijzondere invoerrechten op benzine

47,9

46,0

51,1

52,7

54,4

56,1

Accijns op bier

13,6

13,4

13,4

13,8

14,2

14,7

Accijns Tabaksartikelen

11,9

11,3

11,3

11,6

12,0

12,4

Accijns gedistilleerd

11,7

11,7

11,7

12,1

12,4

12,8

Totaal

85,1

82,4

87,5

90,2

93,0

96,0

Voor de periode 2018 - 2020 wordt voortgebouwd op het in 2017 te bereiken
structurele niveau.
Bijzondere invoerrechten op benzine
De ramingen in de Begroting 2017 sluiten aan op de realisatiecijfers in de
eerste vijf maanden van 2016 en de daaruit af te leiden structurele ontwikkeling, met inachtneming van de verwachte groei in 2017 en de conjunctuursensibiliteit van de indirecte belastingen. De raming bevindt zich binnen de bandbreedte. Er is uitgegaan van een behoedzaam scenario.
Grafiek 12. Bijzondere invoerrechten op benzine
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B2016

Sociale premies: Inkomsten sociale zekerheid
De baten en lasten van alle entiteiten behorende tot de collectieve sector worden in het vervolg 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.
Als gevolg hiervan zijn de baten op de Gewone dienst substantieel hoger vergeleken met voorgaande jaren. In Tabel 5 zijn de geraamde premieopbrengsten
(baten) weergegeven van de Algemene Verzekering Bijzondere ziektekosten
(AVBZ), de Basisverzekering Ziektekosten (BVZ) en de Algemeen Ouderdomsverzekering / Algemeen Weduwen- en wezenverzekering (AOV/AWW), Algemeen Ongevallenverzekering/ Ziekteverzekering (ZV/OV) en Cessantiafonds.
De baten van de sociale zekerheid worden geraamd op de post Andere Bijdragen.
Overige opbrengsten
De niet-belastingopbrengsten worden onderverdeeld in de verschillende componenten. De niet-belastingopbrengsten worden verondersteld te groeien in
een verhouding van 1 staat tot 1 met de reële economische groei, waarbij rekening is gehouden met de beschikbare relevante realisatiecijfers betreffende
de eerste maanden van 2016.
In Tabel 8 worden de niet-belastingopbrengsten in de Begroting 2017, inclusief meerjarenraming voor de periode 2018 – 2020, uitgesplitst gepresenteerd.
Tabel 8. Overige opbrengsten
Omschrijving
Sociale Voorzieningen
Schenkingen en subsidies

R2015
-

B2016
8,9

B2017
6,6

B2018
6,8

B2019
7,0

B2020
7,0

25,7

18,9

16,7

16,7

16,7

16,7

210,6

221,7

222,5

227,4

227,5

227,5

- Dividenden

50,2

25,8

30,8

35,8

35,8

35,8

- Licentie rechten Centrale Bank

52,4

52,4

52,9

52,9

52,9

52,9

- Vergunningen teleccomunicatie

7,0

25,8

25,8

25,8

25,8

25,8

- Cassinoheffing en speelvergunning en werkvergunningen

23,1

26,0

28,6

28,6

28,6

28,6

236,3

249,5

245,8

250,9

251,3

251,3

Andere inkomsten
waarvan:

Totaal
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Sociale voorzieningen
Door de overheid wordt de pensioenbijdrage (werkgevers- en werknemersdeel)
van de bijzondere scholen direct afgedragen aan het Algemeen Pensioenfonds
Curaçao. Deze afdracht is begroot onder de categorie Bijdragen en Subsidies
Bijzonder Onderwijs. De schoolbesturen houden vervolgens de werknemerspremie in en storten deze in landskas. Deze inkomsten worden op deze post
verantwoord.
Schenkingen en subsidies
Er wordt een bedrag van circa NAf 16,7 miljoen door overheden overgedragen
aan Curaçao. Dit bedrag blijft vanaf 2017 tot en met 2020 nagenoeg constant.
De belangrijkste onderdelen hiervan betreffen de bijdragen van Nederland in
de kosten voor Defensie en de Kustwacht.
Dividenden
Thans loopt het traject voor het wettelijk verankeren van het nieuwe beleid ten
aanzien van overheidsgelieerde entiteiten, waaronder overheidsvennootschappen. Het kader waarbinnen overheidsinstellingen, overheidsvennootschappen
en door de overheid gesubsidieerde instellingen moeten opereren wordt hervormd en waar nodig gereguleerd teneinde de kosten voor de gemeenschap te
drukken, de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren, de risico’s voor de
overheidsfinanciën te mitigeren en de afdracht van dividend te vergroten. Dit
normerend wettelijk kader, welk bij de Staten ligt, richt zich op het invoeren
van algemene regels bij het plaatsen van opdrachten waarbij marktwerking en
transparantie worden bevorderd, als vehikels om de kosten van de dienstverlening te drukken. Daarnaast worden normen ingevoerd voor specifieke kostenposten die makkelijk tot onnodige meerkosten alsook misbruik kunnen leiden. Tenslotte worden ook richtlijnen ingevoerd voor de personeelskosten.
Deze efficiëntieslag zal ruimte creëren om de kwaliteit van de dienstverlening
te financieren, alsmede om de financiële situatie van deze entiteiten te versterken en de dividendafdracht te vergroten. Dit moet op termijn minstens NAf 35
miljoen per jaar opleveren.
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Licentierechten Centrale Bank
De door de Centrale Bank te innen licentierechten bedragen NAf 52,9 miljoen
voor de periode 2017 - 2020.
Vergunningen telecommunicatie
In de Begroting 2017 is uitgegaan van opbrengsten voor de afgifte van vergunningen in de telecommunicatie van NAf 25,8 miljoen die naar verwachting over
de jaren redelijk constant blijven. Ingevolge artikel 21 van de Landsverordening Bureau Telecommunicatie en Post, dient voormeld bureau alle vergoedingen uit de telecommunicatie- en postsector te storten in de landskas na
aftrek van de operationele- en infrastructurele kosten, het reservefonds en de
bestemmingsreserve. Deze vergoedingen houden verband met het uit te oefenen toezicht en de verleende licentie.
Casinoheffing, speelvergunning en werkvergunning
De opbrengsten van de casinoheffing, speelvergunning en werkvergunning
worden geraamd op circa NAf 28,6 miljoen meerjarig geraamd.
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LASTEN
De lasten in de Begroting 2017, inclusief meerjarenraming, zijn onder te verdelen in de volgende categorieën:
1. Beloning van personeel

6. Overdrachten

2. Verbruik goederen en diensten

7. Sociale zekerheid

3. Afschrijving vaste activa

8. Andere uitgaven

4. Interest

9. Reserveringen

5. Subsidies
Het geven van een passende analyse in dit onderdeel betekent dat handen en
voeten worden gegeven aan het inzicht in de overheidslasten. Tot slot kan dit
onderdeel tevens gezien worden als een barometer voor de efficiëntie van het
overheidsapparaat.
Zoals uit Tabel 4 blijkt, bedragen de totale lasten in de Begroting 2017 NAf
2.556,4 miljoen (Gewone dienst). Zoals uit Tabel 4 blijkt, groeien de totale
lasten in de periode 2017 - 2020 met NAf 148,2 miljoen (Gewone dienst). In
Grafiek 13 zijn de lastencomponenten grafisch afgezet in procenten van de
totale lasten. Daaruit kan worden afgeleid dat het aandeel van de bezoldiging
van personeel stabiel blijft.
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Grafiek 13. Lasten
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Beloning van personeel
In 2018 moet de beoogde structurele besparing op basis van de lagere bezetting volledig effectief gerealiseerd zijn. De basis voor door reductie van de formatie te bewerkstelligen besparing, zal worden versterkt met een strikte naleving van de richtlijnen voor toelagen en overwerk en door besparingen op de
secundaire arbeidsvoorwaarden.
De reductie van de formatie alleen zou niet het beoogde niveau van besparingen opleveren. Hiernaast is een pakket van maatregelen tot optimalisatie van
het functioneren van het overheidsapparaat gericht op de personeelkosten.
Het voorgestelde pakket moest leiden tot besparingen gelijk aan de taakstelling conform de goedgekeurde (meerjaren)begroting 2015-2018. Onderdeel
van die besparing is ook de doorwerking van die maatregelen naar het bijzonder onderwijs (als onderdeel van de taakstellende bezuinigingen op subsidies).
Het maatregelenpakket betrof het volgende en zijn in onderhavige ontwerp
verwerkt:
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1.

Tijdelijke bevriezing van de indexering. In 2015 is de bezoldiging van
het overheidspersoneel niet geïndexeerd.

2.

Geen loontreden in 2016.

3.

Wijziging van de ambtelijke pensioenregeling. De ambtelijke pensioenregeling is hervormd. Het betreft de verhoging van de pensioenleeftijd,
de introductie van een middelloonsysteem en de voorwaardelijke indexatie van de pensioenuitkering.

4.

De afschaffing van de VUT; Vanaf 1 januari 2016 is het niet meer mogelijk om ontslag met toekenning van VUT aan te vragen. In de wetgeving is de VUT-uitkering al afgeschaft.

5.

Strikte toepassing van de regels bij het toekennen van toelagen en het
verrichten van overwerk. In 2015 is gestart met onderzoeken over het
toekennen van toelagen en uitbetaling van overwerk. Indien er geen
grondslag is voor toekennen van toelagen, worden deze stopgezet. De
richtlijnen voor het verrichten van overwerk worden verscherpt en door
maandelijks per ministerie te rapporteren over wordt gezorgd voor
transparantie en beheersing van de kosten van toelagen en overwerk.
Tevens is in de instroomplanning ruimte gecreëerd om met name de
organisatieonderdelen binnen het justitiële keten de ruimte te geven
meer personeel aan te trekken om het overwerk te laten verminderen.

6.

De toetreding van ambtenaren tot de basisverzekering. De toetreding
heeft per 1 september 2015 plaatsgevonden.

De beloning van het personeel is in Grafiek 14 ook in procenten van de belastingontvangsten uitgedrukt.
Grafiek 14. Ontwikkeling Beloning van personeel
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In december 2015 is de Pensioenlandsverordening overheidsdienaren en de
Landsverordening leeftijdsgrens ambtenaren gewijzigd. Deze wijziging heeft
als gevolg dat:
-

voor degenen die zijn geboren vóór 1 januari 1957 en voor de vutters de
pensioenleeftijd van 60 jaar gehandhaafd blijft(categorie A);

-

voor de in dienst zijnde werknemers die na 1956 zijn geboren maar uiterlijk
op 31 december 1960, of op de invoeringsdatum van dit ontwerp 30 of meer
dienstjaren hebben, een pensioenleeftijd van 65 jaar zal gelden maar dat
zij vrijwillig kunnen kiezen voor een eerder ingaand pensioen op of na de
zestigjarige leeftijd (categorie B);

-

voor de nog in dienst zijnde werknemers voor wie, hetzij de pensioenleeftijd
van 60 jaar gehandhaafd blijft hetzij de keuze bestaat tussen leeftijd 60 en
65 met pensioen te gaan, een compensatieregeling zal gelden voor zover er
tussen het 60ste en 65ste levensjaar geen recht op AOV zal bestaan en dat
de compensatie eindigt op het moment dat de AOV ingaat;

Dit betekent dat tot en met 2016 een kwantificeerbare natuurlijke uitstroom
zal zijn. Na 2017 kunnen de ambtenaren die binnen categorie B vallen een
keuze maken wanneer zij met pensioen gaan. Dit brengt met zich mee dat de
natuurlijke afvloei per 2017 moeilijk kwantificeerbaar is. Op basis hiervan is
in de begroting geen rekening gehouden met natuurlijke verloop vanaf 2017.
De regering streeft naar een kleinere slagvaardige overheid. Vooral reductie
van de “overhead”, minder bureaucratie en meer aandacht voor klantgerichtheid zullen daarbij uitgangspunten zijn.
Binnen de categorie personeelslasten zal bijzondere aandacht geschonken
worden aan de kosten van overwerk en toelagen, omdat een relatief groot bedrag hieraan opgaat. Als gevolg van het voornoemde traject zullen de businessplannen in gewijzigde vorm vastgesteld worden, zodat de aangepaste procedures en de lagere formatie hierin ook formeel worden vastgelegd.
Ook de kosten van inhuur van personeel zullen nadrukkelijk worden beoordeeld. Hier zullen criteria voor worden opgesteld om te voorkomen dat de verlaging van de kosten door de afnemende formatie teniet worden gedaan, door
op een meer kapitaal intensievere manier personeel in te huren.

Nota van Financiën - 45

In Tabel 9 worden enkele indicatoren gepresenteerd betreffende het overheidspersoneel.
Tabel 9. Personeelsindicatoren
Omschrijving

Begroting 2016

Begroting 2017

(o.b.v. salarisgegevens mei 2015)

(o.b.v. salarisgegevens
maart 2016)

Aantal personeel

3.358

3.323

Gemiddelde bezoldiging (NAf.)

4.886

5.176

2.799
4.921

2.799
4.877

47

47

15,6

16

Modale bezoldiging (NAf.)
Mediaan-bezoldiging (NAf.)
Gemiddelde leeftijd
Gemiddelde aantal dienstjaren

Aan Tabel 9 liggen ten grondslag de gegevens betreffende de salarisrol over
respectievelijk de maand mei 2015 en de maand maart 2016.
In Grafiek 15 is de bezoldigingsstructuur van het overheidspersoneel grafisch
gepresenteerd. Ook hier is gebruik gemaakt van de gegevens betreffende de
salarisrol over de maand maart 2016.
Grafiek 15. Bezoldiging overheidspersoneel eind maart 2016
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In Grafiek 16 is de demografische structuur van het overheidsapparaat op 31
maart 2016 gepresenteerd. De gemiddelde leeftijd van het overheidspersoneel
op die datum is 47 jaar. Dit is niet veranderd ten opzichte van dezelfde maand
in 2015.
Grafiek 16. Leeftijdsstructuur overheidspersoneel eind maart 2016
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Aan de andere kant laat Grafiek 17 zien dat ongeveer 50% van het overheidsapparaat over 15 dienstjaren of minder beschikte per eind maart 2016.
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Grafiek 17. Aantal dienstjaren overheidspersoneel eind maart 2016
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In Tabel 10 wordt inzicht verschaft in de personeelsaantallen in de periode
2015 – 2020 zoals die – met inachtneming van behoedzaamheidsprincipes aan de raming van de personeelslasten van het actieve personeel ten grondslag
liggen.
Tabel 10. Personeelsaantallen
Omschrijving
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Beginstand
Instroom
Uitstroom

3.425
48
147

3.326
157
131

3.352
-

3.352
-

3.352
-

3.352
-

Eindstand

3.326

3.352

3.352

3.352

3.352

3.352

De uitstroom in Tabel 10 betreft het natuurlijk verloop als gevolg van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Dit is exclusief het onderwijzendpersoneel.
Verbruik goederen en diensten
Deze categorie heeft betrekking op materiële lasten. Het begrote bedrag voor
deze categorie blijft nagenoeg constant over de periode 2017-2020.
Ter ondersteuning van deze ontwikkeling ligt het vormgeven van de centrale
inkoopfunctie binnen het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening. Er is al overgegaan in gezamelijke inkoop van dienstwagens met een
onderhoudscontract van drie jaar en gezamelijke inkoop van huishoudelijke
artikelen. 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 beheersing van de apparaatskosten kunnen zorgen.
Gebouwen
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. 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. In tabel 18 is
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de investering in de bouw van centrale huisvesting bij het ministerie van Financiën opgenomen. Er zal ook bij andere huisvesting van de overheid (“decentrale huisvesting”) worden bekeken of bundeling van diensten kan leiden
tot besparingen in de kosten.

Afschrijvingen vaste activa
De afschrijvingen in de Begroting 2017 bedragen NAf 68,4 miljoen en blijven
nagenoeg gelijk over de periode tot en met 2020.
Interest
De bruto rentelasten worden in 2017 geraamd op circa NAf 66,1 miljoen. Dit
is inclusief de rente ter financiering van een eventueel (kortstondige) financieringsbehoefte, waarbij wordt uitgegaan van een gemiddelde rente van 3,5%.
De bruto rentelasten groeien tot NAf 71,4 miljoen in 2020 als gevolg van het
beroep op de kapitaalmarkt om de kapitaaluitgaven te financieren.
In Grafiek 18 worden de rentelasten in de periode 2017 - 2020, ook in procenten van het Bruto Binnenlands Product (BBP), gepresenteerd.
Grafiek 18. Rentelasten
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Renterisico
Bij het ingaan van de nieuwe staatkundige structuur heeft Nederland de dan
nog resterende hoofdsom aan schulden integraal overgenomen. Daarmee is
een vordering van Nederland op Curaçao ontstaan die gelijk is aan dat gedeelte
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dat krachtens de Slotverklaring en het Rijksbesluit overname geldleningen Nederlandse Antillen, Curaçao en Sint Maarten tot aan de rentelastnorm voor
2005 niet overgenomen zou worden, alsook de schuldaanwas sinds 2005. Curaçao heeft deze vordering voldaan door schuld te emitteren.
Omdat de emissie tegen lage rentepercentages heeft plaatsgevonden is er een
renterisico bij het herfinancieren daarvan. In 2017 – 2019 is dit renterisico
nihil omdat geen onderdeel daarvan vervalt in deze periode. De eerste tranche
vervalt pas in 2020.
Wisselkoersrisico
De schuldtitels van Curaçao luiden allemaal in NAf. Verder geldt de staande
inschrijving door Nederland voor emissies in NAf. Hierdoor is er geen wisselkoersrisico in de sfeer van de rentelasten.
Subsidies
Een totaaloverzicht van de subsidieverlening kan gevonden worden in de Staat
van Inkomensoverdrachten in de bijlage bij de begroting. Voor de periode 2018
- 2020 wordt uitgegaan van een nagenoeg constant nominaal niveau gelijk aan
dat in 2017.
De regering heeft een maatschappelijke visie en specifieke beleidsprioriteiten
die door het ontwikkelen van het daarmee samenhangende beleid op de verschillende beleidsterreinen wordt geïmplementeerd. Het regeringsbeleid is gericht op een positieve ontwikkeling en vooruitgang van de Curaçaose burger
en op het welzijn van de samenleving als geheel. Ten behoeve van de realisatie
en uitvoering van de visie en het beleid wordt door de regering jaarlijks een
aantal posten op de begroting opgevoerd. Het betreft posten op verschillende
beleidsterreinen zoals bijvoorbeeld welzijn, sport, werk en inkomen, economie,
educatie en jeugd, cultuur en monumenten, milieu, zorg, openbare ruimte,
burgerschap. De taken op de verschillende beleidsterreinen hoeven niet noodzakelijkerwijs door de regering zelf te worden uitgevoerd. Het subsidiebeleid
van de regering heeft tot doel te bevorderen dat bepaalde overheidstaken van
uitvoerende aard, door de particuliere sector worden uitgevoerd.

Nota van Financiën -50

De regering stuurt aan door het bepalen van de kaders waarbinnen de subsidieverlening plaats vindt.
De regering hecht veel waarde aan de bevordering van behoorlijk en deugdelijk
bestuur en heeft grote aandacht voor de incorporatie hierin van beginselen
van transparantie, uniformiteit en helderheid. De burger heeft er belang bij
om te weten dat de regering het gemeenschapsgeld op weloverwogen wijze besteed en haar uiterste best doet om sociale vraagstukken op te lossen.
Met het oog hierop wordt het noodzakelijk geacht de Subsidieverordening
2007 te vernieuwen zodat deze voldoet aan voornoemde uitgangspunten. In
plaats van een verordening wordt de procedures van het geven van subsidie
vastgelegd in een landsbesluit houdende algemene maatregel. Deze landsbesluit zal in 2017 van kracht zijn.
In dit landsbesluit zijn een aantal bestaande bepalingen uit de thans vervallen
Subsidieverordening Curaçao 2007 nader uitgewerkt of gewijzigd, tevens zijn
nieuwe bepalingen ingevoegd. Het betreft onder andere de volgende punten:


subsidies zullen primair op basis van een systeem van inschrijving worden
toegekend;



subsidie aanvragen zijn alleen mogelijk indien en voor zover nog budgetruimte resteert na de toekenning van inschrijvingen;



de bekendmaking door elke minister van de activiteiten die hij voornemens
is te subsidiëren;



de publicatie van de bekendmaking;



de bepaling van de termijnen van handelingen zoals: bekendmaking mogelijkheid subsidie, inschrijvingstermijn, indienen van een subsidieaanvraag,
beslistermijnen, termijnen vaststelling subsidie, bezwaar- en beroepstermijn;



voor aanvragen geldt geen aanvraagtermijn meer; deze kunnen het gehele
jaar worden ingediend;



de uitdrukkelijke vastlegging van de voorwaarden die ten minste moeten
zijn opgenomen in elke ministeriële beschikking waarin op basis van dit
landsbesluit subsidie wordt verleend (uniformiteit);



de mogelijkheid subsidies op basis van inschrijving voor meerdere jaren
tegelijk toe te kennen;
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Subsidies op aanvraag zullen slechts voor een beperkte periode worden
toegekend;



het toezicht op de efficiënte, effectieve en wetmatige aanwending van de
algemene middelen door de gesubsidieerde instellingen;

Verder heeft de SOAB, in samenwerking met het ministerie van Financiën, in
opdracht van de regering een aantal stichting doorgelicht, met als een van de
belangrijkste opdrachten te bezien of aanzienlijke synergie voordelen door samenwerking casu quo fusering van organisaties realiseerbaar zijn.
In 2016 en 2017 zal op basis van een gezamenlijk ontwikkelde en vastgestelde
visie, een integraal, resultaatgericht, doeltreffend beleid en een daadkrachtige
uitvoeringsstructuur voor de korte en lange termijn worden ontwikkeld. Deze
structuur dient zich te kenmerken door een nauwe samenwerking tussen de
regering, NGO’s en stakeholders (inclusief de doelgroep zelf) met gebruikmaking van bestaande en nieuwe kennis, ervaring en initiatieven binnen en buiten Curaçao. Dit moet leiden tot het behalen van efficiency, met als gevolg dat
meer financiële ruimte wordt gecreëerd voor meerdere activiteiten/beleidsvoornemens.
Overdrachten
De overige overdrachten worden in 2017 in totaal op NAf 339,7 miljoen geraamd. Dit bedrag blijft nagenoeg gelijk in 2020. De samenstelling van dit
budget is gepresenteerd in Tabel 11.
Tabel 11. Overdrachten
Omschrijving
Totaal
Overdrachten aan Overheids instellingen
Bijdragen en Subsidies Bijzonder
Onderwijs
Bijdragen en Subsidies Nonprofit
instellingen
Overige Subsidies en Bijdragen
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R2015

B2016

B2017

B2018

B2019

B2020

345,2
50,3

349,8
45,0

339,7
45,4

339,7
45,4

339,7
45,4

339,7
45,4

137,4

136,5

133,5

133,5

133,5

133,5

125,5

131,0

125,7

125,7

125,7

125,7

32,0

37,3

35,0

35,0

35,0

35,0

Het belangrijkste deel van het budget in deze categorie betreft overdrachten
aan het onderwijsveld. Ook de overheidsbijdragen aan Selikor en AMFO zijn
hieronder opgevoerd. De Overige Subsidies en Bijdragen dalen in 2017 in
vergelijking tot 2016.
In 2016 heeft de regering een rapport van de Stichting Overheidsaccountantsbureau geaccoordeerd. Dit rapport zal als basis dienen voor de verdere analyse
van alle stichtingen door de ministeries, met als een van de belangrijkste opdrachten om te bezien of aanzienlijke synergie voordelen door samenwerking
of fusering van organisaties realiseerbaar zijn. Uiteraard zal ook bezien worden in hoeverre de doelstelling van de organisatie nog relevant is, gezien het
doel dat door de overheid wordt voorgestaan.
Voorts zal hierbij aandacht worden besteed aan de juiste classificatie van de
uitgaven. Gebleken is dat een deel van de middelen aangewend wordt ter financiering van kapitaaluitgaven. Deze zullen met behulp van deze exercitie in
kaart worden gebracht en worden overgeheveld naar de Kapitaaldienst. Hierdoor wordt de Gewone dienst ontlast en ontstaat er ruimte voor lastenverlichting en tevens beleidsruimte.
Sociale zekerheid
In de Begroting 2017 is een bedrag van circa NAf 1.292,1 miljoen opgenomen
voor de sociale zekerheid. Dit bedrag groeit tot circa NAf 1.315,0 miljoen in
het jaar 2020. Deze groei komt hoofdzakelijk doordat artikel 4, lid 1, van de
Landsverordening comptabiliteit 2010 is 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.
De samenstelling van dit budget is gepresenteerd in Tabel 12.
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Tabel 12. Sociale zekerheid
Omschrijving

R2015

B2016

B2017

B2018

B2019

B2020

528,6

1.289,1

1.292,1

1.296,9

1.303,6

1.315,0

21,7
11,6
0,0
0,3
9,8
42,7

21,7
11,8
3,9
0,4
2,7
41,6

21,7
7,9
4,8
0,3
2,8
39,9

21,7
4,0
6,1
0,3
2,6
39,9

21,7
0,7
7,8
0,3
2,6
39,9

21,7
0,7
7,8
0,3
2,5
39,9

80,3

79,1

81,4

83,8

86,3

519,6

540,2

555,6

571,5

589,3

454,2
48,9

437,9
49,6

441,9
50,7

430,4
51,8

419,3
53,4

2,4

2,4

2,5

2,5

2,5

101,7

101,7

101,7

101,7

101,7

Totaal
Pensioenuitkeringen
VUT uitkeringen
AOV overbrugging
Studiefaciliteiten
Bijdrage aan Gezinshuishoudens
Onderstanden en Noodvoorziening
Lasten Algemene Verzekering Bijzondere
ziektekosten (AVBZ)
Lasten Basisverzekering Ziektekosten (BVZ)
Lasten Algemeen Ouderdomsverzekering /
Weduwen- en wezenverzekering (AOV/AWW)
Algemeen Ongevallenverzekering/ Ziekteverzekering (ZV/OV)
Cessantiafonds
AVBZ Bijdrage
SVB aanvulling tekort AOV
Basisverzekering
Duurtetoesl.Pensioenen

5,0
61,7
261,0
114,8

In Tabel 13 wordt aangegeven welk gedeelte van de lasten gedekt wordt uit
landsbijdragen.
Tabel 13. Specificatie sociale fondsen
Basisverzekering Ziektekosten (BVZ)
Baten
Lasten
Waarvan:
Landsbijdrage
Werkgevers Premie
Basisverzekering Ziektekosten (BVZ)

2017
270,3
540,2

2018
277,4
555,6

2019
284,8
571,5

2020
302,6
589,3

269,9
37,0

278,2
37,0

286,7
37,0

286,7
37,0

2017

2018

2019

2020

37,0
247,2
269,9
-13,9
540,2

37,0
253,2
278,2
-12,7
555,6

37,0
259,5
286,7
-11,8
571,5

37,0
266,1
286,7
-0,5
589,3

520,6
16,6
3,0
540,2

536,0
16,6
3,0
555,6

551,9
16,6
3,0
571,5

569,2
17,1
3,0
589,3

Inkomsten
Premie opbrengensten
werkgeversgedeelte Land Curacao
Premie opbrengensten overige
Landsbijdrage
dotatie (-) / onttrekking (+) schommelfonds
Uitgaven
zorguitgaven
beheerskosten
diverse

Nota van Financiën -54

2017 2018 2019 2020
Algemeen Ouderdomsverzekering / Weduwen- en wezenverzekering
(AOV/AWW)
Baten
411,9 400,4 389,3 378,8
Lasten
441,9 430,4 419,3 408,8
Waarvan:
Landsbijdrage
30,0
30,0
30,0
30,0
Werkgevers Premie
29,0
29,0
29,0
29,0
Algemeen Ouderdomsverzekering / Weduwen- en wezenverzekering (AOV/AWW)

2017

2018

2019

2020

29,0
347,0
30,0

29,0
358,6
30,0

29,0
370,9
30,0

29,0
383,7
30,0

Inkomsten
Premie opbrengensten werkgeversgedeelte
Land Curacao
Premie opbrengensten overige
Landsbijdrage
ontrekking schommelfonds/v.a. 2019 dotatie schommelfonds(-)
Totaal

35,9
12,8 -10,6 -33,9
441,9 430,4 419,3 408,8

Uitgaven
zorguitgaven
beheerskosten

432,1
9,8

Totaal

441,9 430,4 419,3 408,8

420,6
9,8

2017 2018
Algemene Verzekering Bijzondere ziektekosten (AVBZ)
Baten
Lasten
Waarvan:
Landsbijdrage
Werkgevers Premie
Algemene Verzekering Bijzondere ziektekosten (AVBZ)

409,5
9,8

398,7
10,1

2019

2020

76,6
79,1

78,9
81,4

81,3
83,8

83,8
86,3

2,5
1,7

2,5
1,7

2,5
1,7

2,5
1,7

2017

2018

2019

2020

1,7
75,8
2,5
-0,9
79,1

1,7
78,1
2,5
-0,9
81,4

1,7
80,6
2,5
-0,9
83,8

1,7
83,1
2,5
-1,0
86,3

Inkomsten
Premie opbrengensten werkgeversgedeelte
Land Curacao
Premie opbrengensten overige
Landsbijdrage
dotatie schommelfonds(-)
Totaal
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2017

2018

2019

2020

Uitgaven
zorguitgaven
beheerskosten

76,9
2,2

79,2
2,2

81,6
2,2

84,0
2,3

Totaal

79,1

81,4

83,8

86,3

2017 2018 2019
Algemeen Ongevallenverzekering/ Ziekteverzekering (ZV/OV)
Baten
43,7
45,3
46,9
Lasten
49,6
50,7
51,8
Waarvan:
Landsbijdrage

2020

Algemeen Ziekteverzekering/Ongevallenverzekering (ZV/OV)

48,6
53,4

2017

2018

2019

2020

Inkomsten
Premie opbrengensten
Landsbijdrage
onttrekking schommelfonds
Totaal

43,7

45,3

46,9

48,6

5,9
49,6

5,4
50,7

4,9
51,8

4,8
53,4

Uitgaven
zorguitgaven
beheerskosten

35,3
14,4

36,3
14,4

37,4
14,4

38,6
14,8

Totaal

49,6

50,7

51,8

53,4

Cessantiafonds

2016

2017

2018

2019

Premie opbrengensten

2,4

2,5

2,5

2,5

Totaal

2,4

2,5

2,5

2,5

Zorguitgaven

2,5

2,5

2,5

2,5

Totaal

2,5

2,5

2,5

2,5

Inkomsten

Uitgaven

Nota van Financiën -56

Schommelfonds

2016

2017

2018

2019

2020

63,1
27,2
-102,1
6,3
-5,7

30,8
13,9
-65,9
0,9
-5,9

5,8
12,7
-42,8
0,9
-5,4

1,2
11,8
-19,4
0,9
-4,9

19,7
0,5
3,9
1,0
-4,8

dotatie vanuit landsbegroting

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

extra dotatie landsbegroting

12,0

2,0

0,0

0,0

0,0

stand per 31/12

30,8

5,8

1,2

19,7

50,3

Stand per 1/1
BVZ
AOV
AVBZ
ZV/OV

Basis Verzekering Ziektekosten (BVZ)
Bij het BVZ fonds zijn maatregelen genomen, zoals de budgettering van SEHOS en de maatregel van het versoberen van het pakket door de OTC (“over
the counter”) middelen uit het verzekeringspakket te halen. Onder de uitgaven
voor BVZ zijn tevens bijdragen voor arts-assistenten opgenomen. Ambtenaren
en Gelijkgestelden zijn per 1 september 2015 toegetreden tot de BVZ. Deze
toetreding zal het BVZ-fonds extra inkomsten opleveren van structureel circa
NAf. 10,5 miljoen.
Deze maatregelen hebben hun effecten deels gesorteerd in 2014 maar vanaf
2015 komen de effecten duidelijker tot uitdrukking. Daardoor daalt het tekort
van NAf. 29 miljoen in 2014 naar NAf. 4,4 miljoen in 2015. De verwachting
is, dat bij gematigde ontwikkeling van de kosten, het BVZ-fonds de komende
jaren geen tekorten zal hebben.
Voor 2017 worden de premie-inkomsten geraamd op NAf. 247,2 miljoen. De
overheid draagt bij aan dit fonds met NAf. 276,9 miljoen. Daarnaast draagt de
overheid via de werkgeversbijdrage nog NAf. 37 miljoen bij.
De zorguitgaven zijn voor 2017 begroot op NAf. 540,2 miljoen. Dit is ten opzichte van 2016 een stijging van 3%.
Algemeen

Ouderdomsverzekering

/

Weduwen-

en

wezen

verzekering

(AOV/AWW)
Voor 2017 is de landsbijdrage in het AOV/AWW fonds NAf. 30 miljoen.
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In de AOV zijn reeds maatregelen genomen, zoals het verhogen van de premies
en het verhogen van de pensioenleeftijd. Daarnaast is in 2016 door de Staten
besloten tot “Beperking Export Uitkeringen”. Dit betreft een korting van 10%
op uitkeringen van niet-ingezetenen en het afschaffen van de kerstuitkering
bij niet-ingezetenen. Vanaf 2017 zullen deze maatregelen een structurele besparing van NAf. 21 miljoen per jaar opleveren. Door de maatregelen en de
structurele landsbijdrage zijn de AOV-uitkeringen meerjarig gefinancierd. Tevens is in de meerjarenraming van de begroting rekening gehouden met een
tegemoetkoming aan mensen die voor hun 65 hebben gekozen voor een AOVuitkering met korting en die geen andere inkomsten hebben.
Algemene Verzekering Bijzondere ziektekosten (AVBZ)
Op basis van de opbrengsten en kosten van het fonds wordt geen tekort verwacht. In de begroting is rekening gehouden met een landsbijdrage van NAf.
10,0 miljoen.
Cessantiafonds
Dit fonds wordt op basis van haar eigen premieopbrengsten en de financiële
baten in stand gehouden. De uitgaven van het fonds zijn min of meer in evenwicht met de uitgaven. Uitgaande van een minimum scenario wordt voor 2017
een positief saldo van NAf. 0,3 miljoen verwacht. Het fonds is onderdeel van
de collectieve sector en is daarom in 2016 voor het eerst op de begroting opgenomen.
De post Sociale Zekerheid dient ook ter dekking van de duurtetoeslag. De
duurtetoeslag houdt verband met:
1. Het pensioenaandeel dat voortvloeit uit dat gedeelte van de indexering van
het ambtenareninkomen dat tot 1994 niet in het salaris is geïntegreerd
doch in de vorm van een duurtetoeslag is uitgekeerd en waarover derhalve
geen pensioenpremie is betaald;
2. De indexering van de pensioenuitkering is gelijk aan de indexering van de
ambtenarensalarissen;
3. Het differentiaal in de opgebouwde pensioenrechten. De opbouw van pensioen was vroeger als volgt. Over de eerste 20 jaar is jaarlijks 2,5% van het
inkomen aan pensioen opgebouwd en over de laatste tien jaar 1 2/3%. Dit
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komt uit op een totaal pensioeninkomen van 66 2/3 %. Daar 70% wordt
uitgekeerd vindt de aanvulling plaats in de vorm van een duurtetoeslag.
Hiervoor is een voorziening getroffen van circa NAf 101,7 miljoen in 2017, dat
op dit niveau constant wordt gehouden voor de periode 2018-2020.
Duurtetoeslag en VUT-uitkeringen
Als onderdeel van het loonmatigingsbeleid is de VUT-uitkering, met een overbruggingsperiode van 1 jaar (2015), afgeschaft. Dit komt tot uitdrukking in
een aflopend bedrag van NAf 0,7 miljoen in 2019. In de wetgeving is de VUTuitkering al afgeschaft.
Het budget voor duurtetoeslag wordt constant gehouden vanwege de doorwerking van de pensioenhervormingen.
Andere uitgaven
De raming van de lasten voor de categoriegroep “Andere uitgaven” bedraagt
NAf 10,0 miljoen in 2017-2020. Dit budget is bedoeld ter dekking van onvoorziene uitgaven.
Reserveringen
In 2017 en meerjarig wordt een buffer gevormd voor economisch minder voorspoedige tijden en ter aflossing van vervallende schulden. 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.
In Grafiek 19 is de ontwikkeling van de jaarlijkse reservedotaties (in NAf miljoen) in de periode 2016 - 2020 in kaart gebracht.
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Grafiek 19. Reserveringen
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2018

2019

2020

Kapitaaldienst
Tabel 14. Kapitaaldienst
R2015
166,6

B2016
349,7

B2017
183,0

B2018
136,3

B2019
115,5

B2020
214,1

158,6

341,6

174,8

128,2

107,3

105,9

8,0

8,2

8,2

8,2

8,2

108,2

- binnenland

-

-

-

-

- buitenland

-

-

-

-

Kapitaalverstrekking overheidsbedrijven

-

-

-

-

Lasten
Investeringen en vermogensoverdrachten
Aflossing leningen o/g:

Baten
Vrijgekomen middelen uit afschrijvingen
Aflossing leningen u/g
Ontrekking Reservering/Inkomsten uit
Verkoop Onroerend goederen

337,2

349,7

183,0

136,3

115,5

214,1

53,3

64,5

68,4

66,0

67,0

67,0

-

-

-

-

5,1
0,1

162,8

0,2

0,2

0,2

100,2

Nieuwe financiering

278,8

122,4

114,5

70,2

48,3

47,0

Saldo

170,6

-

-

-

-

-

Investeringen
Voor investeringen zijn voorzieningen getroffen voor de periode 2017 – 2020
zoals gepresenteerd in Tabel 14 (in NAf miljoen).
Financiële norm Kapitaaldienst
De Kapitaaldienst sluit met een saldo van nul in 2017. Ingevolge de financiële
normen is een tekort toelaatbaar op de Kapitaaldienst, mits dit past binnen
de rentelastnorm en de Gewone dienst in evenwicht blijft. De rentelastnorm
houdt in dat de totale rentelasten in een dienstjaar niet meer mogen bedragen
dan het bedrag dat overeenkomt met 5% van de gemiddeld in drie voorafgaande jaren gerealiseerde inkomsten. Voor 2017 wordt dit bepaald overeenkomstig de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten en wel op
grond van de geraamde inkomsten in 2014, 2015 en 2016.
In Tabel 15 wordt inzicht verschaft in de financieringsruimte die de rentelastnorm in de periode 2017 – 2020 biedt (in NAf miljoen).
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Tabel 15. Financieringsruimte
P2016

B2017

B2018

B2019

2020

119,2

121,9

125,5

129,4

133,4

Rentelasten jaar t

67,0

66,1

68,1

69,9

71,4

Financieringsruimte (in termen van
rentelasten)

52,2

55,7

57,4

59,5

62,0

2.661,4

2.842,1

2.928,1

3.032,0

3.160,6

60,0

174,5

244,6

293,0

339,9

2.601,4

2.667,6

2.683,4

2.739,0

2.820,7

Rentelastnorm jaar t

Financieringsruimte
Financiering (cumulatief)
Deviatie (+ gunstig / - ongunstig)

Er wordt een beroep gedaan op de beschikbare financieringsruimte in de periode 2017 – 2020 ter financiering van investeringen welke zijn opgenomen in
de begroting. Een overzicht daarvan is opgenomen in tabel 18. Ondanks het
beroep blijft de positie gunstig vergeleken met de voormelde begrotingsnorm.
Dit is ook grafisch gepresenteerd in Grafiek 20.
Grafiek 20. Financiële norm Kapitaaldienst: rentelastnorm
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Naast de netto geconsolideerde rentelasten, is in Grafiek 20 de financiële norm
voor de rentelasten –de rentelastnorm – in het rood afgebeeld. De rentelasten
zijn lager dan de norm, wat duidt op een gunstige positie ten opzichte van deze
norm. Tabel 18 hierna geeft een verdere specificatie van de investeringen.
Financieringsbehoefte en Financiering
De jaarlijks vervallende leningen worden gepresenteerd in Grafiek 21.
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Grafiek 21. Vervalschema schulden
2.500
2.250
2.000
1.750
1.500
1.250
1.000
750
500
250
0
2015

2016

2018

Vervallende leningen

2019

2020

na 2020

Schatkistpromessen

De jaarlijks vervallende bedragen hebben betrekking op financiering die in elk
jaar eventueel kan worden aangegaan om een kortstondige financieringsbehoefte te dekken.
Financieringsrisico
Bij het ingaan van de nieuwe staatkundige structuur heeft Nederland de dan
nog resterende hoofdsom aan schulden integraal overgenomen. Daarmee is
een vordering van Nederland op Curaçao ontstaan die gelijk is aan dat gedeelte
dat krachtens de Slotverklaring van het bestuurlijk overleg over de toekomstige staatkundige positie van Curaçao en Sint Maarten van 2 november 2006
en het Rijksbesluit overname geldleningen Nederlandse Antillen, Curaçao en
Sint Maarten tot aan de rentelastnorm voor 2005 niet overgenomen zou worden, alsook de schuldaanwas sinds 2005. Curaçao heeft deze vordering voldaan door schuld te emitteren.
Die schuldtitels hebben een looptijd tussen 10 en 30 jaren. Conform de vervalkalender vervalt het eerste gedeelte (NAf 100 miljoen) in 2020. Dat blijkt
ook uit Grafiek 21. Deze schuldtitel zal afgelost worden doordeopgebouwde
reserveringen in de jaren 2018-2020. Daarnaast is in de Rijkswet financieel
toezicht Curaçao en Sint Maarten vastgelegd dat Nederland inschrijft op emissies ter dekking van de financieringsbehoefte. Hieruit vloeit voort dat het financieringsrisico nihil is.
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Een ander aspect is dat alle schuldtitels in de eigen munteenheid luiden.
Daarom is het wisselkoersrisico nihil.
Schuldpositie
In Tabel 16 worden de mutaties in de bruto schuldpositie (in miljoen NAf.) en
de schuldquote uit hoofde van de ramingen in de Begroting 2017, inclusief
meerjarencijfers, gepresenteerd.
Tabel 16. Schuldpositie
Omschrijving
Beginstand
Mutatie t.o.v. (t-1)
Eindstand

R2015

P2016

B2017

B2018

B2019

B2020

1.977,0

2.247,6

2.307,6

2.422,1

2.492,2

2.540,6

270,6

60,0

114,5

70,2

48,3

-53,0

2.247,6

2.307,6

2.422,1

2.492,2

2.540,6

2.487,6

In Grafiek 22 worden de bruto schuldpositie en de schuldquote afgebeeld. De
schuldquote is de schuldpositie uitgedrukt in procenten van het BBP.
Grafiek 22. Schuldpositie en schuldquote
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2019
Schuldquote

2020

De bruto schuld stijgt als gevolg van de financiering van de kapitaaluitgaven
op de kapitaalmarkt teneinde het groeipad in combinatie met het saneringspad te kunnen uitvoeren en op die manier de sociaaleconomische effecten te
kunnen beheersen.

Allocatie van de middelen op de Kapitaaldienst
In de Begroting 2017 is een bedrag van NAf 174,8 miljoen opgevoerd aan investeringen. In Tabel 17 wordt de samenstelling hiervan gepresenteerd.
Tabel 17. Allocatie van de middelen op de Kapitaaldienst
R2015

B2016

B2017

B2018

B2019

B2020

Woningen

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Gebouwen

43,4

215,3

44,7

33,0

20,2

20,2

Andere Bouwstructuren

28,6

69,8

76,5

51,5

51,5

51,5

2,4

1,4

2,0

1,4

1,4

1,4

29,7

25,2

27,8

21,3

13,3

11,9

6,7

3,2

3,8

2,1

2,1

2,1

19,2

7,4

3,0

1,7

1,7

1,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14,8

10,8

8,6

8,6

8,6

8,6

9,0

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

-0,2
158,6

0,0
341,6

0,0
174,8

0,0
128,2

0,0
107,3

0,0
105,9

Kantoor Inrichting
Kantoor Apparatuur
Transportmiddelen
Machines en andere Werktuigen
Gecultiveerde Eigendommen
Immateriële Vaste Activa
Gronden en Terreinen
Ondergrondse Eigendommen
Totaal

De voornaamste beleidsdoelen die met deze budgetten worden gefinancierd
zijn:
Tabel 18. Beleidsdoelen Investeringen

2017

2018

2019

2020

3,0

-

-

-

4,5

4,5

4,5

4,5

AN1131

1,0

1,0

1,0

1,0

AN1121

1,5

1,5

1,5

1,5

AN1121

0,5

0,5

0,5

0,5

AN1133

0,5

0,5

0,5

0,5

SNA code

Ministerie van Bestuurlijke Planning en Dienstverlening
Projecten ter profesionalisering van de ambtenaren
apparaat door aanschaf van apparatuur

AN1173/AN1179

Ministerie van Justitie
Aanschaf auto’s voor het korps politie
Nieuwbouw en levensduur verlengende renovatie
van Politiegebouwen
Nieuwbouw en levensduur verlengende renovatie van
Brandweergebouwen
Aankoop van nieuwe Tankautospuitenten behoeve
van de brandweer
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3,0

SNA code
Aanschaf van nieuwe apparatuur t.b.v. de Gevangenis en implementatieplannen gevangeniswezen
Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke
Planning
Financiering van wegeninfrastructuur (wegennet, bewegwijzering, openbaar verlichtingsarmatuur etc)
Financiering van Werkzaamheden en aanschaf van
materialen ten behoeve van rioleringen binnenstad
Aanschaf transportmiddelen t.b.v. Domeinbeheer
Verkaveling van terreinen en bouwrijpmaken van
gronden

AN1133

AN1122
AN1122

2017

2018

2019

2020

1,0

1,0

1,0

1,0

58,1

55,0

55,0

55,0

50,0

50,0

50,0

50,0

3,0

1,5

1,5

1,5

AN1131

1,6

AN1123

3,5

3,5

3,5

3,5

18,9

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

33,2

22,5

22,5

22,5

AN1121

8,0

8,0

8,0

8,0

AN1122

6,7
8,0

8,0

8,0

Ministerie van Economische Ontwikkeling
Automatisering van Wega di Number Kòrsou

AN1173/AN1179

1,4

Ontwikkeling van de Waaigat (lopende project)

AN1122

5,0

Ontwikkeling kustrook Maripampoen

AN1122

7,3

Uitvoering Renovatie werkzaamheden “Marshe Bieu”
Bouw/Renovatie van opleidingsgebouw Maritiem
Training Center

AN1121

0,2

AN1121

5,0

Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur
en Sport
Financiering van Nieuwbouw en renovatie schoolgebouwen
Financiering van zonnepanelen t.b.v. Scholen
Financiering aanschaf materialen t.b.v. Scholen (o.a.
boeken, computers,IT infrastructuur)
Financiering van nieuwbouw en renovatie sport faciliteiten
Financiering van levensduur verlengende renovatie
van Centro Pro Arte
Financiering digitalisering onderwijs
Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en
Welzijn
Financiering in nieuwbouw t.b.v. bejaardenoorden
Financiering van levensduur verlengende renovatie
van buurthuizen
Financiering van levensduur verlengende renovatie
van woningen
Ministerie van Financiën
Financiering project herstructuringbelastingstelsel
aanschaf van software
Financiering gebouwencomplex t.b.v. Ministerie van
Financiën
Financiering van Levensduur verlengende renovatie
aan de Landsloterij gebouwen
Financiering van Levensduur verlengende renovatie
aan de Douane gebouwen en upgrading software en
hardware
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AN117

8,0

AN1122

4,0

AN1123

2,5

2,5

2,5

2,5

AN1173

4,0

4,0

4,0

4,0

11,9

11,9

11,9

11,9

AN111

0,6

0,6

0,6

0,6

AN1121

6,3

6,3

6,3

6,3

AN1121

5,0

5,0

5,0

5,0

27,7

20,5

0,0

0,0

10,0

8,0

16,9

12,6

AN1179
AF4 of AN 1121
AN1121
AN1122/AN1179

2,5
3,8

SNA code

Stelpostvooronvoorzienekapitaaluitgaven
overige aanschaf voor het ambtelijk apparaat
Totaal
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AN1133

2017

2018

2019

2020

5,0

5,0

5,0

5,0

7,0

7,3

7,0

5,6

174,8

128,2

107,3

105,9

III. Begrotingsuitgaven per hoofdstuk
In dit hoofdstuk wordt kort uiteengezet, welke financiële middelen ter beschikking zijn gesteld aan de verschillende ministeries. Het betreffende hoofdstuk
geeft hier een kijk op de verhoudingen tussen de verschillende ministeries en
verschaft hierdoor een inzicht in de prioriteitstelling qua financiële middelen.
Naast de eerstgenoemde functie van dit hoofdstuk wordt tevens het karakter
waarvoor de financiële middelen bestemd zijn binnen de ministeries gekenschetst.

Gewone dienst
In Tabel 1 zijn de Gewone dienst uitgaven in de Begroting 2017 nader uitgesplitst per hoofdstuk gepresenteerd (in NAf miljoen). De indeling per hoofdstuk
in de Begroting 2017 is als volgt:


Een hoofdstuk betreffende de Staatsorganen en overige algemene organen;



Per ministerie een hoofdstuk.

Deze budgetten zijn in Grafiek 1 in procenten van het totaal van de Gewone
dienst gepresenteerd.
Tabel 1. Gewone dienst uitgaven per hoofdstuk
Hoofdstuk
Staatsorganen en overige algemene organen
Ministerie van Algemene zaken
Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening
Ministerie van Justitie
Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning
Ministerie van Economische Ontwikkeling
Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en
Sport
Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn
Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur
Ministerie van Financiën
Totaal
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2016

2017

54,6

57,1

53,6

52,3

181,7

178,0

224,2

225,8

88,9

85,4

51,3

54,1

357,2

349,6

570,0

556,7

729,9

756,8

188,1

203,0

2.499,5

2.518,8

Uit Tabel 1 blijkt dat een bij aantal ministeries verlagingen in 2017 ten opzichte van 2016 zijn waar te nemen. Dit komt door:
Algemeen
De salarislasten worden verlaagd als gevolg van uitstroom van personeel binnen het ministerie. De salarislasten van de instroom van personeel is op de
stelpost voor invulling vacatures opgevoerd.
Daarnaast zijn er specifieke verlagingen bij de ministeries.
Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening
De raming van de duurtetoeslag en de VUT-uitkering zijn aangepast op basis
van de realisatiecijfers met circa NAf 4,9 miljoen.
Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport
Deze verlaging komt voornamelijk door:


Verlaging van de afschrijvingslasten met NAf 1,2 miljoen. Op basis van de
investeringen die van de afgelopen jaren waren de afschrijvingslasten te
hoog geraamd.



Verlaging van de subsidie aan de Universiteit van NAf 2,2. In 2016 heeft
de Universiteit een eenmalige verhoging van hun budget gekregen. De
meerjarige subsidie is vanaf 2017 terug gegaan naar het niveau van de
begroting 2015.



Verlaging van de subsidie aan Monumentenfonds van NAf 1,0 miljoen. Het
Monumentenfonds valt onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie
van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning. Dit budget is overgeheveld
van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport naar het
Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning.



Verlaging van de subsidie aan de bijzondere scholen van NAf 1,7 miljoen.
Deze verlaging is hoofdzakelijk doordat de aantal leerlingen per school in
de loop van de jaren zijn afgenomen.



De salarislasten worden verlaagd als gevolg van uitstroom van personeel
binnen het ministerie met NAf 1,5 miljoen. De salarislasten van de instroom van personeel zijn op de stelpost voor invulling vacatures opgevoerd.
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Bij het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn is een substantiële verlaging waar te nemen daar de lasten bij de Algemeen Ouderdomsverzekering / Weduwen- en wezen verzekering fonds (AOV/AWW) in 2017 lager
zijn dan in 2016. Voor een uitgebreide toelichting wordt naar tabel 13 verwezen.
Bij het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur is een substantiële verhoging waar te nemen. Bij de ziekte fondsen die beheer worden door de Sociale
in 2017 hoger zijn dan in 2016. Voor een uitgebreide toelichting wordt naar
tabel 13 verwezen.
Ministerie van Financiën
De verhoging betreft het feit dat in 2017 een hogere voorziening is getroffen
voor de reserve en voor de stelpost invulling vacatures en uitbetaling indexering en tredes, terwijl in het jaar 2016 geen voorziening is getroffen.
Zoals uit Tabel 1 en Grafiek 1 is af te leiden, zijn het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur, het ministerie Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn
en het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport de drie grootste ministeries.
Grafiek 1. Gewone dienst uitgaven per hoofdstuk

Ministerie van Staatsorganen en
overige algemene
Financiën
organen
8%
2% van
Ministerie
Algemene zaken
2%

Ministerie van
Gezondheid,
Milieu en
Natuur
30%

Ministerie van
Sociale
Ontwikkeling,
Arbeid en Welzijn
22%
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Ministerie van
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Planning en
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van
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Verkeer, Vervoer
9%
en Ruimtelijke
Planning
Ministerie van
4%
Economische
Ontwikkeling
2%
Ministerie van
Onderwijs,
Wetenschap,
Cultuur en Sport
14%

Rekening dient te worden gehouden met het feit dat in de begroting van het
ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening bedragen gevoteerd zijn,
welke niet enkel het opereren van dat ministerie betreffen doch een overheidsbreed karakter hebben. Deze bedragen hebben hoofdzakelijk betrekking op:


De duurtetoeslag pensioenen.

Hetzelfde geldt tevens voor het ministerie van Financiën. In het verlengde van
deze redenering, moeten de volgende zaken in ogenschouw genomen worden:


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



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



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



Het budget voor onvoorziene uitgaven;



De reservedotatie.

Het beeld verandert ingrijpend wanneer voor deze uitgaven wordt gecorrigeerd.
Het resultaat van deze correctie wordt weergegeven in Tabel 2 (in NAf miljoen)
en in Grafiek 2.
Tabel 2. Gecorrigeerde Gewone dienst uitgaven per hoofdstuk
Hoofdstuk
2016
Staatsorganen en overige algemene organen
Ministerie van Algemene zaken
Ministerie van Bestuur Planning en Dienstverlening
Ministerie van Justitie
Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning
Ministerie van Economische Ontwikkeling
Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport
Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn
Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur
Ministerie van Financiën
Totaal
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2017

54,6
53,6

57,1
52,3

59,9
224,2
88,9

76,3
225,8
85,4

51,3
357,2

54,1
349,6

570,0

556,7

729,9

756,8
100,8

100,9
2.290,5

2.314,8

Grafiek 2. Gecorrigeerde Gewone dienst uitgaven per hoofdstuk
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In Tabel 3 zijn de Gewone dienst uitgaven in de Begroting 2017 per hoofdstuk
naar uitgavencategorie gespecificeerd. Dit is in Tabel 4 in relatieve termen gepresenteerd. Hieruit blijkt dat meer driekwart van de totale lasten op de Gewone dienst voor rekening komt van de volgende categorieën:
1. Sociale Zekerheid (51,3%);
2. Beloning van personeel (18,1%);
3. Overdrachten (13,5%).
In Tabel 5 zijn de Gewone dienst uitgaven in de Begroting 2017 per ministerie
naar uitgavencategorie gepresenteerd in procenten van de totalen van de betreffende categorie. Uit de tabel valt te lezen dat de Ministeries van Sociale
Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn en Gezondheid, Milieu en Natuur gezamenlijk
verantwoordelijk zijn voor circa dan 90% van de totale gebudgetteerde bedragen binnen de categorie Sociale Zekerheid. Verder valt ook te lezen dat
de ministeries van Justitie en van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport
gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor meer dan 50% van de totale gebudgetteerde bedragen binnen de categorie Beloning van personeel. Tevens blijkt ook
uit Tabel 5 dat de categorie Interest integraal geconcentreerd is binnen het
ministerie van Financiën.
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Ook in dit geval verandert het beeld ingrijpend wanneer voor de eerder vermelde uitgaven wordt gecorrigeerd. Het resultaat van deze correctie is gepresenteerd in de Tabellen 6 tot en met 8. Dan wordt de categorie Sociale Zekerheid de grootste met een aandeel van ongeveer de helft in de totale lasten op
de Gewone dienst.
In Tabel 7 zijn de gecorrigeerde Gewone dienst uitgaven in de Begroting 2017
per hoofdstuk naar categorie gepresenteerd in procenten van de totalen van
de betreffende categorie. Hieruit blijkt dat de ministeries van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn en Gezondheid, Milieu en Natuur verantwoordelijk
zijn voor meer dan 50% van de totale lasten in de Begroting 2017. Dit houdt
verband met hun aandeel van bijna 98% in de categorie sociale zekerheid,
welke categorie op zijn beurt verantwoordelijk is voor meer dan 50% van de
Begroting 2017. Dit komt hoofdzakelijk door de brutering van de sociale- en
ziektefondsen die door Sociale verzekeringsbank wordt beheerd, waarbij ook
de landsbijdrage in is verwerkt.

Sociale zekerheid

Andere uitgaven

Totaal

0,0
1,5

15,6
9,0

3,9
16,0

0,0
0,0

57,1
52,3

39,1
164,2

19,7
43,8

1,8
8,7

0,0
0,0

1,2
0,0

0,0
6,4

116,2
2,7

0,0
0,0

178,0
225,8

Ministerie van VVRP
Ministerie van EO

21,7
6,6

31,8
8,0

20,0
0,3

0,0 9,4
0,0 31,0

2,5
8,2

0,0
0,0

0,0
0,0

85,4
54,1

Ministerie van OWCS
Ministerie van SOAW

73,2
15,5

24,7
28,2

12,5
3,5

0,0
0,0

0,0 239,0
8,4 19,3

0,3
481,8

0,0
0,0

349,6
556,7

Ministerie van GMN
Ministerie van Financiën

23,2
65,3

13,3
36,6

10,2 0,0 0,0
9,5 66,1 13,1

671,3 0,0
0,0 11,5

756,8
203,0

456,1

220,2

Ministerie van BPD
Ministerie van Justitie

Totaal
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Subsidies

0,0
0,0

Intrest

0,4
1,6

Afschrijving
vaste activa

6,9
7,1

Staatsorganen
Ministerie van AZ

Verbruik van
goederen en
diensten

30,3
17,0

Hoofdstuk

Beloning van
personeel

Overdrachten

Tabel 3. Gewone dienst uitgaven Begroting
2017 per hoofdstuk naar categorie

38,8
0,9

68,4 66,1 64,6 339,7 1292,1 11,5 2.518,8

Overdrachten

Sociale zekerheid

Reserveringen

0,3%
0,3%

0,0%
0,1%

0,0%
0,0%

0,0%
0,1%

0,6%
0,4%

0,2%
0,6%

0,0%
0,0%

2,3%
2,1%

Ministerie van BPD
Ministerie van Justitie

1,6%
6,5%

0,8%
1,7%

0,1%
0,3%

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

0,0%
0,3%

4,6%
0,1%

0,0%
0,0%

7,1%
9,0%

Ministerie van VVRP
Ministerie van EO

0,9%
0,3%

1,3%
0,3%

0,8%
0,0%

0,0%
0,0%

0,4%
1,2%

0,1%
0,3%

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

3,4%
2,1%

Ministerie van OWCS
Ministerie van SOAW

2,9%
0,6%

1,0%
1,1%

0,5%
0,1%

0,0%
0,0%

0,0%
0,3%

9,5%
0,0%
0,8% 19,1%

0,0%
0,0%

13,9%
22,1%

Ministerie van GMN
Ministerie van Financiën

0,9%
2,6%

0,5%
1,5%

0,4%
0,4%

0,0%
2,6%

0,0%
0,5%

1,5% 26,7%
0,0%
0,0%

0,0%
0,5%

30,0%
8,1%

18,1%

8,7%

2,7%

2,6%

2,6%

13,5% 51,3%

Totaal

Beloning van
personeel

Totaal

Subsidies

1,2%
0,7%

Afschrijving
vaste activa

Staatsorganen
Ministerie van AZ

Hoofdstuk

Verbruik van
goederen en
diensten

Intrest

Tabel 4. Gewone dienst uitgaven Begroting 2017 per hoofdstuk naar
categorie in procenten van het totaal van de Gewone dienst

0,5% 100,0%

0,0%

0,0%

4,6%

0,3%

0,0%

2,3%

Ministerie van AZ
Ministerie van BPD

3,7%
8,6%

3,2%
8,9%

2,3%
2,6%

0,0%
0,0%

2,3%
1,9%

2,7%
0,0%

1,2%
9,0%

0,0%
0,0%

2,1%
7,1%
9,0%
3,4%

Totaal

Overdrachten

0,6%

Reserveringen

Subsidies

3,1%

Afschrijving
vaste activa

6,6%

Verbruik van
goederen en
diensten

Staatsorganen

Hoofdstuk

Beloning van
personeel

Intrest

Sociale zekerheid

Tabel 5. Gewone dienst uitgaven Begroting 2017 per hoofdstuk naar categorie in procenten van de totalen per categorie

Ministerie van Justitie
Ministerie van VVRP

36,0% 19,9% 12,7%
4,8% 14,5% 29,2%

0,0% 0,0%
0,0% 14,6%

1,9%
0,7%

0,2%
0,0%

0,0%
0,0%

Ministerie van EO
Ministerie van OWCS

1,4% 3,6% 0,4%
16,0% 11,2% 18,2%

0,0% 48,0% 2,4%
0,0% 0,0% 70,4%

0,0%
0,0%

0,0% 2,1%
0,0% 13,9%

Ministerie van SOAW
Ministerie van GMN

3,4% 12,8% 5,1%
5,1% 6,0% 15,0%

0,0% 13,0% 5,7% 37,3%
0,0% 0,0% 11,4% 52,0%

0,0% 22,1%
0,0% 30,0%

Ministerie van Financiën
Totaal
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14,3% 16,6% 13,8% 100,0% 20,2%

0,3%

0,0% 100,0%

8,1%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

15,6
9,0

3,9
16,0

0,0
0,0

57,1
52,3

39,1
164,2

19,7
43,8

1,8
8,7

0,0
0,0

1,2
0,0

0,0
6,4

14,5
2,7

0,0
0,0

76,3
225,8

Ministerie van VVRP
Ministerie van EO

21,7
6,6

31,8
8,0

20,0
0,3

0,0
0,0

9,4
31,0

2,5
8,2

0,0
0,0

0,0
0,0

85,4
54,1

Ministerie van OWCS
Ministerie van SOAW

73,2
15,5

24,7
28,2

12,5
3,5

0,0
0,0

0,0
8,4

239,0
19,3

0,3
481,8

0,0
0,0

349,6
556,7

Ministerie van GMN
Ministerie van Financiën

23,2
47,1

13,3
34,1

10,2
4,7

0,0
0,8

0,0
13,1

38,8
0,9

671,3
0,0

0,0
0,0

756,8
100,7

438,0

217,7

63,6

0,8

64,6

Ministerie van BPD
Ministerie van Justitie

Totaal

339,7 1190,4

Intrest

Totaal

0,0
1,5

Reserveringen

Sociale zekerheid

0,0
0,0

Subsidies

0,4
1,6

Staatsorganen
Ministerie van AZ

Afschrijving
vaste activa

6,9
7,1

Hoofdstuk

Verbruik van
goederen en
diensten

30,3
17,0

Beloning van
personeel

Overdrachten

Tabel 6. Gecorrigeerde Gewone dienst uitgaven Begroting
2017 per hoofdstuk naar categorie

0,0 2.314,8

0,3%
0,3%
0,9%
1,9%
1,4%
0,3%
1,1%
1,2%
0,6%
1,5%

0,0%
0,1%
0,1%
0,4%
0,9%
0,0%
0,5%
0,2%
0,4%
0,2%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,1%
0,1%
0,0%
0,4%
1,3%
0,0%
0,4%
0,0%
0,6%

0,7%
0,4%
0,0%
0,3%
0,1%
0,4%
10,3%
0,8%
1,7%
0,0%

0,2%
0,7%
0,6%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
20,8%
29,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

2,5%
2,3%
3,3%
9,8%
3,7%
2,3%
15,1%
24,1%
32,7%
4,4%

18,9%

9,4%

2,7%

0,0%

2,8%

14,7%

51,4%

0,0%

100,0%
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Totaal

Reserveringen

1,3%
0,7%
1,7%
7,1%
0,9%
0,3%
3,2%
0,7%
1,0%
2,0%

Intrest

Sociale zekerheid

Afschrijving
vaste activa

Overdrachten

Totaal

Subsidies

Staatsorganen
Ministerie van AZ
Ministerie van BPD
Ministerie van Justitie
Ministerie van VVRP
Ministerie van EO
Ministerie van OWCS
Ministerie van SOAW
Ministerie van GMN
Ministerie van Financiën

Verbruik van
goederen en
diensten

Hoofdstuk

Beloning van
personeel

Tabel 7. Gecorrigeerde Gewone dienst uitgaven Begroting 2017 per hoofdstuk naar categorie in procenten van het totaal van de Gewone dienst

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%

0,0%
2,3%
1,9%
0,0%
14,6%
48,0%
0,0%
13,0%
0,0%
20,2%

4,6%
2,7%
0,0%
1,9%
0,7%
2,4%
70,4%
5,7%
11,4%
0,3%

0,3%
1,3%
1,2%
0,2%
0,0%
0,0%
0,0%
40,5%
56,4%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

2,5%
2,3%
3,3%
9,8%
3,7%
2,3%
15,1%
24,1%
32,7%
4,4%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

0,0%

100,0%
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Totaal

0,7%
2,5%
2,8%
13,7%
31,4%
0,4%
19,6%
5,5%
16,1%
7,3%

Subsidies

3,2%
3,3%
9,1%
20,1%
14,6%
3,7%
11,3%
13,0%
6,1%
15,7%

Intrest

6,9%
3,9%
8,9%
37,5%
4,9%
1,5%
16,7%
3,5%
5,3%
10,8%

Verbruik
van goederen en
diensten
Afschrijving
vaste activa

Reserveringen

Totaal

Sociale zekerheid

Staatsorganen
Ministerie van AZ
Ministerie van BPD
Ministerie van Justitie
Ministerie van VVRP
Ministerie van EO
Ministerie van OWCS
Ministerie van SOAW
Ministerie van GMN
Ministerie van Financiën

Beloning
van personeel

Hoofdstuk

Overdrachten

Tabel 8. Gecorrigeerde Gewone dienst uitgaven Begroting 2017 per hoofdstuk
naar categorie in procenten van de totalen per categorie

Kapitaaldienst
In Tabel 9 zijn de Kapitaaldienst uitgaven in de Begroting 2017 uitgesplitst
per hoofdstuk gepresenteerd. Deze budgetten zijn in Grafiek 3 in procenten
van het totaal van de Kapitaaldienst gepresenteerd.
Tabel 9. Kapitaaldienst uitgaven per hoofdstuk
Hoofdstuk

2016

Staatsorganen en overige algemene organen
Ministerie van Algemene zaken
Ministerie van Bestuur Planning en Dienstverlening
Ministerie van Justitie
Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning
Ministerie van Economische Ontwikkeling
Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport
Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn
Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur
Ministerie van Financiën
Totaal

2017
1,6

0,5

3,1

0,6

8,0

3,6

12,1

6,3

56,6

60,6

10,6

19,2

33,2

34,8

13,8

12,5

169,5

0,4

41,2

44,5

349,7

183,0

Grafiek 3. Kapitaaldienst uitgaven per hoofdstuk
Ministerie van Staatsorganen en
Algemene zaken overige algemene
0%
organen
0%
Ministerie van
Financiën
24% Ministerie van
Gezondheid, Milieu
en Natuur
0%
Ministerie van
Sociale
Ontwikkeling,
Arbeid en Welzijn
7%
Ministerie van
Onderwijs,
Wetenschap,
Cultuur en Sport
19%

Ministerie van
Justitie
4% Ministerie van
Bestuur Planning
en Dienstverlening
2%

Ministerie van
Verkeer,
Vervoer en
Ruimtelijke
Planning
33%

Ministerie van
Economische
Ontwikkeling
11%

In de Begroting 2017 is, ook op de Kapitaaldienst, bij het ministerie van Financiën een bedrag opgevoerd dat niet enkel op dit ministerie betrekking heeft
maar een overheidsbreed karakter heeft. Het gaat om de stelpost voor onvoor-
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ziene kapitaaluitgaven van NAf 5,0 miljoen. Het beeld verandert wanneer hiervoor wordt gecorrigeerd. Het resultaat van deze correctie is gepresenteerd in
Tabel 10 (in NAf miljoen) en in Grafiek 4.
Tabel 10. Gecorrigeerde Kapitaaldienst uitgaven per hoofdstuk
Hoofdstuk

2016

Staatsorganen en overige algemene organen
Ministerie van Algemene zaken
Ministerie van Bestuur Planning en Dienstverlening
Ministerie van Justitie
Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning
Ministerie van Economische Ontwikkeling
Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en
Sport
Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn
Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur
Ministerie van Financiën
Totaal

2017
1,6

0,5

4,1

0,6

5,7

3,6

18,9

6,3

74,2

60,6

11,2

19,2

40,4

34,8

16,0

12,5

135,5

0,4

18,9

31,4

326,5

169,8

Grafiek 4. Gecorrigeerde Kapitaaldienst uitgaven per hoofdstuk

Ministerie van
Financiën
19%

Staatsorganen
en overige
algemene
organen
0%

Ministerie van
Algemene zaken
0%

Ministerie van
Bestuur
Planning en
Dienstverlening
2%

Ministerie van
Gezondheid,
Milieu en Natuur
0%
Ministerie van
Sociale
Ontwikkeling,
Arbeid en
Welzijn
7%

Ministerie van
Onderwijs,
Wetenschap,
Cultuur en Sport
21%
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Ministerie van
Verkeer, Vervoer
en Ruimtelijke
Planning
36%

Ministerie van
Economische
Ontwikkeling
11%

Ministerie
van
Justitie
4%

Hieruit blijkt dat het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning
circa 33,1% van het totale investeringsbudget inzet; met name voor de financiering van het infrastructurele projecten. Het Ministerie heeft in 2017 investeringsbudget opgenomen ter financiering van een centrale gebouw ten behoeve van het Ministerie van Financiën.

Staatsorganen en overige algemene organen
Ministerie van Algemene zaken
Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening
Ministerie van Justitie
Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning
Ministerie van Economische Ontwikkeling
Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport
Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn
Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur
Ministerie van Financiën
Totaal

Totaal

Vermogensoverdrac
hten
Aflossing leningen o/g

Hoofdstuk

Investeringen

Tabel 11. Kapitaaldienst uitgaven Begroting 2017 per hoofdstuk
naar categorie

0,5
0,6
3,6
6,3
60,6
19,2
34,8
12,5
0,4
36,4

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8,2

0,5
0,6
3,6
6,3
60,6
19,2
34,8
12,5
0,4
44,5

174,8

0,0

8,2

183,0

Totaal

Vermogensoverdrac
hten
Aflossing leningen o/g

Hoofdstuk

Investeringen

Tabel 12. Kapitaaldienst uitgaven Begroting 2017 per
hoofdstuk naar categorie in procenten van het totaal van
de Kapitaaldienst

Staatsorganen en overige algemene organen
Ministerie van Algemene zaken
Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening
Ministerie van Justitie
Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning
Ministerie van Economische Ontwikkeling
Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport
Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn
Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur
Ministerie van Financiën

0,3%
0,3%
2,0%
3,4%
33,1%
10,5%
19,0%
6,8%
0,2%
19,9%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
4,5%

0,3%
0,3%
2,0%
3,4%
33,1%
10,5%
19,0%
6,8%
0,2%
24,3%

Totaal

95,5%

0,0%

4,5%

100,0%
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Staatsorganen en overige algemene organen
Ministerie van Algemene zaken
Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening
Ministerie van Justitie
Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning
Ministerie van Economische Ontwikkeling
Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport
Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn
Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur
Ministerie van Financiën
Totaal

Totaal

Aflossing leningen
o/g

Vermogensover
drachten

Hoofdstuk

Investeringen

Tabel 13. Gecorrigeerde Kapitaal dienst uitgaven
Begroting 2017 per hoofdstuk naar categorie

0,5
0,6
3,6
6,3
60,6
19,2
34,8
12,5
0,4
31,4

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,5
0,6
3,6
6,3
60,6
19,2
34,8
12,5
0,4
31,4

169,8

0,0

0,0

169,8

Staatsorganen en overige algemene organen
Ministerie van Algemene zaken
Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening
Ministerie van Justitie
Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning
Ministerie van Economische Ontwikkeling
Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport
Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn
Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur
Ministerie van Financiën
Totaal
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Totaal

Aflossing leningen o/g

Vermogensover
drachten

Hoofdstuk

Investeringen

Tabel 14. Gecorrigeerde Kapitaaldienst uitgaven Begroting 2017
per hoofdstuk naar categorie in procenten van het totaal van de Kapitaaldienst

0,3%
0,3%
2,1%
3,7%
35,7%
11,3%
20,5%
7,4%
0,2%
18,5%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,3%
0,3%
2,1%
3,7%
35,7%
11,3%
20,5%
7,4%
0,2%
18,5%

100,0%

0,0%

0,0%

100,0%

De uitgaven in internationaal perspectief
In deze paragraaf worden enkele onderdelen van de collectieve sector in een
internationaal perspectief geplaatst.

Tabel 15. aantal Politie per inwoner
Omvang politieorganisatie per 100.000 inwoners
Sint Maarten
370
528
IJsland
670
211
Curaçao
800
517
Luxemburg
1.600
331
Malta
1.900
455
Nederland
55.000
328
Bron: Rapport United Nations

Tabel 16. Publieke uitgaven Onderwijs in percentage van het BBP
2011

Aruba
Barbados
Colombia
Jamaica
Malta
The Netherlands
USA
Curaçao

2012

2013

2014

5,6
4,4
6,1
6,8
5,5

5,5
4,9
6,3

6,7
4,7
6,0

6,1

6,5

5,9

2015

2016

2017

6,9

6,5

6,5

6,0
4,5
6,3
8,0
5,5
5,2
6,5

Bron: Worldbank. Voor Curacao op basis van begroting en jaarrekening

Tabel 17. Publieke uitgaven Onderwijs in percentage van de totale overheidsuitgaven
2011

Aruba
Bahamas
Barbados
Bermuda
Colombia
Jamaica
Malta
The Netherlands
USA
Curaçao

2012

2013

2014

2015

2016

2017

21,8

15,5
18,6
18,9
11,8
13,1
19,7

13,7

12,2

15,5
18,8
15,3
11,6

16,9
20,6

14,2
7,8
15,9
21,8

18,9

20,9

18,0

20,3

Bron: Worldbank. Voor Curacao op basis van begroting en jaarrekening
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18,5

19

Tabel 18. Overzicht collectieve lastendruk: betaalde belastingen en premies in % van het BBP
(ei)land/
jaar
2013
2012
2011

Nederland

Curaçao

Sint Maarten

39,7%
39%
38,6%

36,8%
37,1%
36,8%

35,4%
36,9%
38,2%

Op dit gebied zijn er twee veelgebruikte indicatoren:
A. Een veel gebruikt kengetal dat de performance van het belastingapparaat
meet wordt verkregen door de totale kosten van het belastingapparaat uit te
drukken als percentage van het bruto Binnenlands Product (total revenue
body expenditure as a percentage of GDP). In onderstaand overzicht wordt dit
kengetal berekend voor curaçao en Aruba:

Tabel 19. Totale kosten belastingapparaat in % van het BBP
Jaar

Curacao

Aruba

2017 (begroot)

1,3%

-

2015 (gerealiseerd)

1,6%

-

2014 (gerealiseerd)

1,25%

-

2013 (gerealiseerd)

1,2%

-

2012 (gerealiseerd)

0,88%

1,17%

2011 (gerealiseerd)

0,75%

1,3%

Ter vergelijking wordt informatie aangaande OESO landen in onderstaande
grafiek gepresenteerd.
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Grafiek 5. Totale kosten belastingapparaat in % van het BBP

Source: OECD (2011), Tax Administration in OECD and Selected Non-OECD Countries: Comparative Information Series (2010), OECD Publishing, Paris, Table 19

B. Een tweede kengetal is de verhouding tussen de kosten van het belastingapparaat (Tax administration cost) en de belastingbaten (tax revenues).
Het gemiddelde in de OESO-landen ligt rond de 0,9%. Voor Aruba en Curaçao kon het volgende worden afgeleid:
Tabel 20. Verhouding tussen de kosten van het belastingapparaat en de
belastingbaten
Jaar

Curacao

Aruba

2017 (begroot)

5,12%

2016 (begroot)

4,73%

2015 (begroot)

5,90%

2014 (gerealiseerd)

5,2%

2013 (gerealiseerd)

3,28%

2012 (gerealiseerd)

2,51%

2011 (gerealiseerd)

2,17%

4,7%

Ter vergelijking wordt informatie aangaande OESO landen in onderstaande
grafiek gepresenteerd.
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Grafiek 6. Verhouding tussen de kosten van het belastingapparaat en de
belastingbaten

Source:: OECD (2011), Tax Administration in OECD and Selected Non-OECD Countries: Comparative
Information Series (2010), OECD Publishing.

Tabel 21. Publieke uitgaven Volksgezondheid in percentage van het BBP
2011

2012

2013

2014

Antigua
Bahamas
Barbados
Colombia
Domincan Republic
Jamaica
Malta
The Netherlands

5,6
7,6
6,7
6,6
4,2
5,2
9,6
10,5

5,4
7,4
7,4
6,9
4,3
5,7
10
11

5,3
7
7,6
6,8
4,1
5,9
9.9
11

5,5
7,7
7,5
7,2
4,4
5,4
9,7
10,9

Sint Vincent
Suriname
Trinidad & Tobago
USA
Curaçao

5
5,9
5
17,1
8,3

8,5
6,1
5,7
17
8,7

5,2
6
5,8
16,9
9,8

8,6
5,7
5,7
17,1
11,2

2015

10,9

2016

13,0

Bron: Worldbank. Voor Curacao op basis van begroting en jaarrekening

De stijging bij Curacao in 2013 ten opzichte van 2012 is te verklaren door de
invoering van de Basisverzekering Ziektekosten.
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Toelichting artikel 2
Gezien het complexe karakter van de openbare financiën en rekening houdende met een adequaat, modern en geïntegreerd financieel beleid en beheer,
is het van groot belang dat er tijdig en adequaat ingespeeld kan worden op
marktomstandigheden. Dit verklaart de keuze voor deze financieringsconstructie.
Artikel 87 van de Staatsregeling bepaalt dat geldleningen ten name en ten
laste van het land niet kunnen worden aangegaan dan bij of krachtens landsverordening.
In uitvoering hiervan wordt in artikel 2 van de onderhavige landsverordening
het leningenplafond bepaald. Het leningenplafond is het maximumbedrag
dat de overheid aan leningen mag hebben uitstaan. Dit leningenplafond is
bedoeld ter dekking van de financieringstekorten die kunnen ontstaan bij de
uitvoering van de overheidsbegrotingen, zowel voor wat betreft de Begroting
2017 als voor wat betreft het voorgaande jaar. Voor het jaar 2017 bedraagt
dit leningenplafond NAf 2.482,1 miljoen. Dit is NAf 60 miljoen hoger dan het
bruto schuldbedrag dat eind 2017 wordt verwacht. Deze ruimte is onder
meer bedoeld om tijdelijk, door schatkistpromessen uit te geven, het hoofd te
kunnen bieden aan:


Concentratie van verplichtingen in een korte periode waardoor tijdelijk,
vooruitlopend op het innen van de reguliere middelen, in de liquiditeitsdekking daarvan wordt voorzien. Zo kan het voorkomen dat verplichtingen
aan het begin van de maand dienen te worden voldaan, terwijl de ontvangsten pas later (bijvoorbeeld medio van de maand) worden geïnd. Om opbouw van betalingsachterstanden te voorkomen dient ruimte ingebouwd
te worden om een dergelijke liquiditeitssituatie te overbruggen;



Onvoorziene situaties in de liquiditeitstroom. Zo kan het voorkomen dat
door onvoorziene omstandigheden de inkomsten afwijken van het reguliere
patroon waardoor het noodzakelijk wordt een tijdelijk beroep te doen op de
kapitaalmarkt. Om opbouw van betalingsachterstanden te voorkomen
dient ruimte ingebouwd te worden om een dergelijk liquiditeitssituatie te
overbruggen.
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Voor het bepalen van het leningenplafond wordt uitgegaan van de hoogste van
de twee: de geraamde schuldpositie aan het begin van het dienstjaar waar de
begroting betrekking op heeft en de geraamde schuldpositie aan het eind van
het dienstjaar.
Geldleningen kunnen eveneens worden aangegaan in de vorm van obligatieleningen. De overheid zal in de periode 2015 - 2018 obligatieleningen uitgeven
ter financiering van haar kapitaaluitgaven. Hiermee wordt een impuls gegeven
aan de economie om zo de negatieve sociaal-economische effecten van het saneringspad te mitigeren.
De concrete voorwaarden van uitgifte van schatkistpapier dienen te passen
binnen het algemene financieringskader dat is aangegeven in de Nota van Financiën.
Tevens is in de Nota van Financiën het effectieve rentepercentage genormeerd
zodat van het daarin vermelde alleen kan worden afgeweken als dat voor de
overheid financieel voordelig is. Daardoor zal slechts, indien de voorwaarden
binnen het daarin vervatte kader passen of voordeliger zijn dan dat kader,
schatkistpapier zonder afzonderlijke voorafgaande instemming van de Staten
mogelijk zijn. Andere afwijkingen moeten bij landsverordening geschieden.
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Bijlage
Deze bijlage is bedoeld om de leesbaarheid van de Nota van Financiën te vergroten. Hierin worden de cijfers en de bijbehorende grafische weergaven, systematisch op een rij gezet. Deze legenda moet fungeren als rode draad voor
wat betreft de cijfers en grafische weergaven gekoppeld aan de hoofdstuk indeling die gehanteerd wordt binnen de Nota van Financiën.
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I. FINANCIEEL-ECONOMISCHE INKADERING
Tabel 1. Economische groei
Realisatie
2014 2015















Projectie
2016 2017

Wereld

3,4

3,1

3,2

3,5

Industrielanden
Verenigde Staten
Europese Unie
Eurozonegebied
Nederland
Japan

1,8
2,4
1,4
0,9
1,0
0,0

1,9
2,4
2,0
1,6
1,9
0,5

1,9
2,4
1,8
1,5
1,8
0,5

2,0
2,5
1,9
1,6
1,9
-0,1

Opkomende economieën en ontwikkelingslanden
Rusland
China
India
Mexico
Brazilië
Latijns America en Caribisch gebied
Venezuela

4,6

4,0

4,1

4,6

0,7
7,3
7,2
2,3
0,1
1,3
-3,9

-3,7
6,9
7,3
2,5
-3,8
-0,1
-5,7

-1,8
6,5
7,5
2,4
-3,8
-0,5
-8,0

0,8
6,2
7,5
2,6
0,0
1,5
-4,5

Curaçao

-1,1

0,1

0,5

0,7


Bron: World Economic Outlook, International Monetary Fund, Update, April 2015 en voor wat
betreft Curaçao: Concluding Statement of the Article IV Consultation Discussions Visit, May
25th 2016

Grafiek 1. West Texas Intermediate Spot Prijs

Bron: Energy Information Administration/Dow Jones & Company.
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Tabel 2. Inflatie (CPI)
Realisatie
2014
2015

Projectie
2016
2017

Wereld



Industrielanden
 Verenigde Staten

 Eurozone
Nederland
 Japan








Opkomende economieën en ontwikkelingslanden
Rusland
China
India
Mexico
Brazilië
Venezuela
Curaçao

1,4
1,6

0,3
0,1

0,7
0,8

1,5
1,5

0,4
0,3
2,7

0,0
0,2
0,8

0,4
0,3
-0,2

1,1
0,7
1,2

7,8
2,0
5,9
4,0
6,3
62,2

15,5
1,4
4,9
2,7
9,0
121,7

8,4
1,8
5,3
2,9
8,7
418,5

6,5
2,0
5,3
3,0
6,1
1.642,8

1,5

-0,5

0,8

1,5

Bron: World Economic Outlook, International Monetary Fund, Update, April 2015 en voor wat
betreft Curaçao: Concluding Statement of the Article IV Consultation Discussions Visit, May
25th 2016

Grafiek 2. Pledging rate Centrale Bank

Bron. Centrale Bank wat betreft de pledging rate en de Federal Reserve wat betreft de Fed
rate.
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Tabel 3. Financiën publieke sector – relevant te saneren saldo
Omschrijving

2013

2014

2015

2016

1 Overheid
Gewone dienst
Kapitaaldienst

-74
-74
0

-67
-67
0

-108
-78
-30

-133
-103
-30

2 SVB:
Ziektekosten
Oudedagsvoorziening

-271
-143
-128

-308
-161
-148

-351
-181
-170

-395
-202
-193

3 Overige

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal

-345

-375

-459

-528

Relevant te saneren saldo

-345

-375

-429

-498

II. NOTA VAN FINANCIËN BEGROTING 2017
Tabel 1a. Recapitulatie
Omschrijving

R2015

P2016

B2017

B2018

B2019

B2020

12,4

-

-

-

-

-

Baten

1.733,1

2.499,5

2.518,8

2.556,4

2.603,7

2.666,9

Lasten

1.720,7

2.499,5

2.518,8

2.556,4

2.603,7

2.666,9

Saldo Kapitaaldienst

170,8

-

-

-

-

-

Baten

337,4

349,7

183,0

136,3

115,5

214,1

Lasten

166,6

349,7

183,0

136,3

115,5

214,1

Begrotingssaldo

183,2

-

-

-

-

-

Baten
Saldo Gewone dienst

Saldo

Tabel 1b. Recapitulatiestaat Gewone dienst (inclusief brutering sociale
zekerheid)
Omschrijving

R2015

P2016

B2017

12,4

-

-

Baten

1.733,1

2.499,5

2.518,8

Lasten

1.720,7

2.499,5

2.518,8

B2018

B2019

B2020

-

-

2.556,4

2.603,7

2.666,9

2.556,4

2.603,7

2.666,9

Baten
Saldo Gewone dienst
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Tabel 1c. Specificatie sociale zekerheid
Basisverzekering Ziektekosten (BVZ)
Baten
Lasten
Waarvan:
Landsbijdrage
Werkgevers Premie

2017
270,3
540,2

2018
277,4
555,6

2019
284,8
571,5

2020
302,6
589,3

269,9
37,0

278,2
37,0

286,7
37,0

286,7
37,0

Algemeen Ouderdomsverzekering / Weduwen- en wezenverzekering
(AOV/AWW)
Baten
411,9
400,4
389,3
Lasten
441,9
430,4
419,3
Waarvan:
Landsbijdrage
30,0
30,0
30,0
Werkgevers Premie
29,0
29,0
29,0

378,8
408,8
30,0
29,0

Algemene Verzekering Bijzondere ziektekosten (AVBZ)
Baten
Lasten
Waarvan:
Landsbijdrage
Werkgevers Premie

76,6
79,1

78,9
81,4

81,3
83,8

83,8
86,3

2,5
1,7

2,5
1,7

2,5
1,7

2,5
1,7

46,9
51,8

48,6
53,4

2,5
2,5

2,5
2,5

Algemeen Ongevallenverzekering/ Ziekteverzekering (ZV/OV)
Baten
43,7
45,3
Lasten
49,6
50,7
Waarvan:
Landsbijdrage
Cessantiafonds
Baten
Lasten

2,4
2,4

2,4
2,4

Tabel 1d. Mutaties op saldo Gewone dienst
Omschrijving

B2016

B2017

B2018

B2019

B2020

-

-

-

-

-

Meerbaten

799,0

671,2

690,2

709,6

731,5

Meerlasten

799,0

671,2

690,2

709,6

731,5

Wijziging saldo Gewone dienst
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Tabel 1e. Recapitulatiestaat Gewone dienst (exclusief brutering sociale zekerheden)
Omschrijving

B2017

B2018

B2019

B2020

-

-

-

-

Baten

1.847,52

1.866,19

1.894,11

1.935,38

Lasten

1.847,52

1.866,19

1.894,11

1.935,38

Baten
Saldo Gewone dienst

Saldo

Tabel 2. Recapitulatie
Omschrijving
Saldo Gewone dienst exclusief interestlasten
Investeringen en vermogensoverdrachten
Vrijval leningen
Afschrijvingen
Primair saldo (+overschot/-tekort)
Rentelasten
Globaal saldo/

P2016

B2017

B2018

B2019

B2020

67,0

65,3

67,3

69,1

70,6

341,6

174,8

128,2

107,3

105,9

62,7

68,4

66,0

67,0

67,0

-211,8

-41,2

5,1

28,8

31,7

70,5

65,3

67,3

69,1

70,6

-282,3

-106,4

-62,1

-40,3

-38,9

8,2

8,2

8,2

8,2

108,2

162,8

0,2

0,2

0,2

100,2

119,5

114,5

70,2

48,3

47,0

Financieringssaldo voor aflossingen
(+overschot/-tekort)
Aflossing op opgenomen leningen
Nieuwe financiering
Terug te ontvangen aflossingen op uitgegeven
leningen
Inkomsten uit Verkoop Onroerend goederen/Onttrekking van reservering
Financieringsbehoefte

Tabel 3. Economische grootheden
P2016

P2017

P2018

P2019

P2020

Reële economische groei

0,5

0,7

0,7

0,7

0,8

Inflatie

0,8

1,5

2,3

2,4

2,3

Nominale rente op 5 jaar overheidsobligaties

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5
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Grafiek 1. Primair en globaal saldo in procenten van het BBP
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
-1,00%
-2,00%
-3,00%
-4,00%
-5,00%
-6,00%

P2016

2017

2018

2019

2020

Primair saldo

Globaal saldo

Primair saldo-exclusief reservering

Globaal saldo- exclusief reserveringen

Tabel 4. Gewone dienst
Omschrijving

R2015

P2016

B2016

B2017

B2018

B2019

B2020

1.733,11

2.499,5

2.499,5

2.518,8

2.556,4

2.603,7

2.666,9

Belastingopbrengsten
Sociale premies
Overige opbrengsten

1.496,8
236,3

1.450,9
799,0
249,5

1.450,9
799,0
249,5

1.468,1
804,9
245,8

1.500,9
804,5
250,9

1.547,6
804,8
251,3

1.599,2
816,4
251,3

Lasten

1.720,7
431,5

2.499,5
440,8

2.499,5
440,8

2.518,8
456,1

2.556,4
464,0

2.603,7
472,1

2.666,9
480,3

225,1

210,1

210,1

220,2

221,0

221,0

221,0

53,4

64,5

64,5

68,4

66,0

67,0

67,0

68,9
67,9

67,0
65,1

67,0
65,1

66,1
64,6

68,1
64,6

69,9
64,6

71,4
64,6

Overdrachten

345,2

349,8

349,8

339,7

339,7

339,7

339,7

Sociale zekerheid

528,6

1.289,1

1.289,1

1.292,1

1.296,9

1.303,6

1.315,0

Andere uitgaven

0,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Reserveringen

0,0

3,0

3,0

1,5

26,0

55,8

97,8

12,4

-

-

-

-

-

-

Baten

Beloning van personeel
Verbruik goederen en
diensten
Afschrijving vaste activa
Interest
Subsidies

Saldo
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Grafiek 2. Financiële norm Gewone dienst
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Grafiek 3. Opbrengsten
100%
18,1%

17,2%

16,7%

16,7%

16,2%

15,7%

32,0%

32,0%

31,5%

30,9%

30,6%

58,0%

58,3%

58,7%

59,4%

60,0%

Begroting
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

0,0%
75%

50%
84,7%
25%

0%
Rekening
2015

Belastingopbrengsten

Nota van Financiën -94

Sociale premies

Overige opbrengsten

Tabel 5. Collectieve lasten: Belastingopbrengsten en Sociale premies
Omschrijving
Directe belastingen

R2015
857,3

(P)B2016
785,9

B2017
782,2

B2018
796,5

B2019
823,5

B2020
852,0

Loon- en inkomstenbelasting

458,3

461,3

467,3

481,7

496,9

512,7

Winstbelasting

179,2

157,9

170,4

177,6

185,4

193,8

83,9

40,0

16,0

5,0

5,0

5,0

40,6
36,0
59,2

45,9
38,9
41,9

46,9
38,9
42,7

48,4
40,1
43,7

49,9
41,3
45,0

51,5
42,7
46,3

639,5
388,1
166,3
85,1

665,0
417,2
165,4
82,4

685,9
430,6
167,8
87,5

704,4
443,8
170,4
90,2

724,1
457,8
173,3
93,0

747,2
472,4
178,8
96,0

0,0

799,0
424,2
250,8
72,8
48,9
2,4

804,9
411,9
270,3
76,6
43,7
2,4

804,5
400,4
277,4
78,9
45,3
2,5

804,8
389,3
284,8
81,3
46,9
2,5

816,4
378,8
302,6
83,8
48,6
2,5

1.496,8

2.250,0

2.273,0

2.305,4

2.352,4

2.415,6

Deelnemingen/dividendbelasting
Onroerende Zaak Belasting
Motorrijtuigenbelasting
Overige
Indirecte belastingen
Omzetbelasting
Invoerrechten
Accijnzen
Sociale premies
AOV/AWW
BVZ
AVBZ
ZV/OV
Cessantiafonds
Totaal

Grafiek 4. Belastingopbrengsten
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Indirecte belastingen

Grafiek 5. Directe belastingen
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Grafiek 6. Loon- en inkomstenbelasting
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Tabel 6. Overige directe belastingopbrengsten
Omschrijving

R2015

B2016

B2017

B2018

B2019

B2020

17,7

16,3

16,4

16,9

17,4

18,0

6,5

9,4

9,4

9,6

9,9

10,2

Afvalstoffenbelasting

11,0

14,6

12,0

12,3

12,7

13,1

Logeergastenbelasting

13,8

0,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Overige

10,3

1,7

2,9

2,9

3,0

3,0

Totaal

59,3

41,9

42,7

43,7

45,0

46,3

Overdrachtsbelasting
Zegelbelasting

Grafiek 8. Overdrachtsbelasting
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Grafiek 9. Indirecte belastingen
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Invoerrechten

Accijnzen

Grafiek 10. Omzetbelasting
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Grafiek 11. Invoerrechten
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Tabel 7. Accijnzen
Omschrijving

R2015

B2016

B2017

B2018

B2019

B2020

Bijzondere invoerrechten op benzine

47,9

46,0

51,1

52,7

54,4

56,1

Accijns op bier

13,6

13,4

13,4

13,8

14,2

14,7

Accijns Tabaksartikelen

11,9

11,3

11,3

11,6

12,0

12,4

Accijns gedistilleerd

11,7

11,7

11,7

12,1

12,4

12,8

Totaal

85,1

82,4

87,5

90,2

93,0

96,0
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Grafiek 12. Bijzondere invoerrechten op benzine
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Tabel 8. Overige opbrengsten
Omschrijving
Sociale Voorzieningen

R2015
-

B2016
8,9

B2017
6,6

B2018
6,8

B2019
7,0

B2020
7,0

25,7

18,9

16,7

16,7

16,7

16,7

210,6

221,7

222,5

227,4

227,5

227,5

- Dividenden

50,2

25,8

30,8

35,8

35,8

35,8

- Licentie rechten Centrale Bank

52,4

52,4

52,9

52,9

52,9

52,9

- Vergunningen teleccomunicatie

7,0

25,8

25,8

25,8

25,8

25,8

- Cassinoheffing en speelvergunning en werkvergunningen

23,1

26,0

28,6

28,6

28,6

28,6

236,3

249,5

245,8

250,9

251,3

251,3

Schenkingen en subsidies
Andere inkomsten
waarvan:

Totaal
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Grafiek 13. Lasten
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Grafiek 14. Ontwikkeling Beloning van personeel
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Tabel 9. Personeelsindicatoren
Omschrijving

Begroting 2016

Begroting 2017

(o.b.v. salarisgegevens mei 2015)

(o.b.v. salarisgegevens
maart 2016)

Aantal personeel

3.358

3.323

Gemiddelde bezoldiging (NAf.)

4.886

5.176

2.799
4.921

2.799
4.877

47

47

15,6

16

Modale bezoldiging (NAf.)
Mediaan-bezoldiging (NAf.)
Gemiddelde leeftijd
Gemiddelde aantal dienstjaren

Grafiek 15. Bezoldiging overheidspersoneel eind maart 2016
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Grafiek 16. Leeftijdsstructuur overheidspersoneel eind maart 2016
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Cumulatief % B2017
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Grafiek 17. Aantal dienstjaren overheidspersoneel eind maart 2016
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Tabel 10. Personeelsaantallen
Omschrijving
2015

Cumulatief % B2017

2016

2017

2018

2019

2020

Beginstand
Instroom
Uitstroom

3.425
48
147

3.326
157
131

3.352
-

3.352
-

3.352
-

3.352
-

Eindstand

3.326

3.352

3.352

3.352

3.352

3.352

Grafiek 18. Rentelasten
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2020
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Tabel 11. Overdrachten
Omschrijving

R2015

B2016

B2017

B2018

B2019

B2020

345,2
50,3

349,8
45,0

339,7
45,4

339,7
45,4

339,7
45,4

339,7
45,4

137,4

136,5

133,5

133,5

133,5

133,5

125,5

131,0

125,7

125,7

125,7

125,7

32,0

37,3

35,0

35,0

35,0

35,0

Totaal
Overdrachten aan Overheids instellingen
Bijdragen en Subsidies Bijzonder
Onderwijs
Bijdragen en Subsidies Nonprofit
instellingen
Overige Subsidies en Bijdragen

Tabel 12. Sociale zekerheid
Omschrijving
Totaal
Pensioenuitkeringen
VUT uitkeringen
AOV overbrugging
Studiefaciliteiten
Bijdrage aan Gezinshuishoudens
Onderstanden en Noodvoorziening
Lasten Algemene Verzekering Bijzondere
ziektekosten (AVBZ)

R2015

B2016

B2017

B2018

B2019

B2020

528,6

1.289,1

1.292,1

1.296,9

1.303,6

1.315,0

21,7
11,6
0,0
0,3
9,8
42,7

21,7
11,8
3,9
0,4
2,7
41,6

21,7
7,9
4,8
0,3
2,8
39,9

21,7
4,0
6,1
0,3
2,6
39,9

21,7
0,7
7,8
0,3
2,6
39,9

21,7
0,7
7,8
0,3
2,5
39,9

80,3

79,1

81,4

83,8

86,3

519,6

540,2

555,6

571,5

589,3

454,2
48,9

437,9
49,6

441,9
50,7

430,4
51,8

419,3
53,4

2,4

2,4

2,5

2,5

2,5

101,7

101,7

101,7

101,7

101,7

Lasten Basisverzekering Ziektekosten (BVZ)
Lasten Algemeen Ouderdomsverzekering /
Weduwen- en wezenverzekering (AOV/AWW)
Algemeen Ongevallenverzekering/ Ziekteverzekering (ZV/OV)
Cessantiafonds
AVBZ Bijdrage
SVB aanvulling tekort AOV
Basisverzekering
Duurtetoesl.Pensioenen
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5,0
61,7
261,0
114,8

Tabel 13. Specificatie sociale fondsen
Basisverzekering Ziektekosten (BVZ)
Baten
Lasten
Waarvan:
Landsbijdrage
Werkgevers Premie
Basisverzekering Ziektekosten (BVZ)

2017
270,3
540,2

2018
277,4
555,6

2019
284,8
571,5

2020
302,6
589,3

269,9
37,0

278,2
37,0

286,7
37,0

286,7
37,0

2017

2018

2019

2020

37,0
247,2
269,9
-13,9
540,2

37,0
253,2
278,2
-12,7
555,6

37,0
259,5
286,7
-11,8
571,5

37,0
266,1
286,7
-0,5
589,3

520,6
16,6
3,0
540,2

536,0
16,6
3,0
555,6

551,9
16,6
3,0
571,5

569,2
17,1
3,0
589,3

Inkomsten
Premie opbrengensten
werkgeversgedeelte Land Curacao
Premie opbrengensten overige
Landsbijdrage
dotatie (-) / onttrekking (+) schommelfonds
Uitgaven
zorguitgaven
beheerskosten
diverse

2017 2018 2019 2020
Algemeen Ouderdomsverzekering / Weduwen- en wezenverzekering
(AOV/AWW)
Baten
411,9 400,4 389,3 378,8
Lasten
441,9 430,4 419,3 408,8
Waarvan:
Landsbijdrage
30,0
30,0
30,0
30,0
Werkgevers Premie
29,0
29,0
29,0
29,0
Algemeen Ouderdomsverzekering / Weduwen- en wezenverzekering (AOV/AWW)

2017

2018

2019

2020

29,0
347,0
30,0

29,0
358,6
30,0

29,0
370,9
30,0

29,0
383,7
30,0

Inkomsten
Premie opbrengensten werkgeversgedeelte
Land Curacao
Premie opbrengensten overige
Landsbijdrage
ontrekking schommelfonds/v.a. 2019 dotatie schommelfonds(-)
Totaal

35,9
12,8 -10,6 -33,9
441,9 430,4 419,3 408,8

Uitgaven
zorguitgaven

432,1
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420,6

409,5

398,7

beheerskosten
Totaal

2017
9,8

2018
9,8

2020
10,1

441,9 430,4 419,3 408,8

2017 2018
Algemene Verzekering Bijzondere ziektekosten (AVBZ)
Baten
Lasten
Waarvan:
Landsbijdrage
Werkgevers Premie

2019
9,8

2019

2020

76,6
79,1

78,9
81,4

81,3
83,8

83,8
86,3

2,5
1,7

2,5
1,7

2,5
1,7

2,5
1,7

2017

2018

2019

2020

Premie opbrengensten werkgeversgedeelte
Land Curacao
Premie opbrengensten overige
Landsbijdrage
dotatie schommelfonds(-)
Totaal

1,7
75,8
2,5
-0,9
79,1

1,7
78,1
2,5
-0,9
81,4

1,7
80,6
2,5
-0,9
83,8

1,7
83,1
2,5
-1,0
86,3

Uitgaven
zorguitgaven
beheerskosten

76,9
2,2

79,2
2,2

81,6
2,2

84,0
2,3

Totaal

79,1

81,4

83,8

86,3

2017 2018 2019
Algemeen Ongevallenverzekering/ Ziekteverzekering (ZV/OV)
Baten
43,7
45,3
46,9
Lasten
49,6
50,7
51,8
Waarvan:
Landsbijdrage

2020

Algemene Verzekering Bijzondere ziektekosten (AVBZ)
Inkomsten

Algemeen Ziekteverzekering/Ongevallenverzekering (ZV/OV)
Inkomsten
Premie opbrengensten
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48,6
53,4

2017

2018

2019

2020

43,7

45,3

46,9

48,6

2017

2018

2019

2020

Landsbijdrage
onttrekking schommelfonds
Totaal

5,9
49,6

5,4
50,7

4,9
51,8

4,8
53,4

Uitgaven
zorguitgaven
beheerskosten

35,3
14,4

36,3
14,4

37,4
14,4

38,6
14,8

Totaal

49,6

50,7

51,8

53,4

Cessantiafonds

2016

2017

2018

2019

Premie opbrengensten

2,4

2,5

2,5

2,5

Totaal

2,4

2,5

2,5

2,5

Zorguitgaven

2,5

2,5

2,5

2,5

Totaal

2,5

2,5

2,5

2,5

Inkomsten

Uitgaven

Schommelfonds

2016

2017

2018

2019

2020

63,1
27,2
-102,1
6,3
-5,7

30,8
13,9
-65,9
0,9
-5,9

5,8
12,7
-42,8
0,9
-5,4

1,2
11,8
-19,4
0,9
-4,9

19,7
0,5
3,9
1,0
-4,8

dotatie vanuit landsbegroting

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

extra dotatie landsbegroting

12,0

2,0

0,0

0,0

0,0

stand per 31/12

30,8

5,8

1,2

19,7

50,3

Stand per 1/1
BVZ
AOV
AVBZ
ZV/OV
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Grafiek 19. Reserveringen
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Tabel 14. Kapitaaldienst
R2015
166,6

B2016
349,7

B2017
183,0

B2018
136,3

B2019
115,5

B2020
214,1

158,6

341,6

174,8

128,2

107,3

105,9

8,0

8,2

8,2

8,2

8,2

108,2

- binnenland

-

-

-

-

- buitenland

-

-

-

-

Kapitaalverstrekking overheidsbedrijven

-

-

-

-

Lasten
Investeringen en vermogensoverdrachten
Aflossing leningen o/g:

337,2

349,7

183,0

136,3

115,5

214,1

53,3

64,5

68,4

66,0

67,0

67,0

-

-

-

-

0,1

162,8

0,2

0,2

0,2

100,2

Nieuwe financiering

278,8

122,4

114,5

70,2

48,3

47,0

Saldo

170,6

-

-

-

-

-

P2016

B2017

B2018

B2019

2020

119,2

121,9

125,5

129,4

133,4

Rentelasten jaar t

67,0

66,1

68,1

69,9

71,4

Financieringsruimte (in termen van
rentelasten)

52,2

55,7

57,4

59,5

62,0

2.661,4

2.842,1

2.928,1

3.032,0

3.160,6

60,0

174,5

244,6

293,0

339,9

2.601,4

2.667,6

2.683,4

2.739,0

2.820,7

Baten
Vrijgekomen middelen uit afschrijvingen
Aflossing leningen u/g
Ontrekking Reservering/Inkomsten uit
Verkoop Onroerend goederen

5,1

Tabel 15. Financieringsruimte

Rentelastnorm jaar t

Financieringsruimte
Financiering (cumulatief)
Deviatie (+ gunstig / - ongunstig)
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Grafiek 20. Financiële norm Kapitaaldienst: rentelastnorm
145,0
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105,0
85,0
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Grafiek 21. Vervalschema schulden
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Tabel 16. Schuldpositie
Omschrijving
Beginstand
Mutatie t.o.v. (t-1)
Eindstand
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R2015

P2016

B2017

B2018

B2019

B2020

1.977,0

2.247,6

2.307,6

2.422,1

2.492,2

2.540,6

270,6

60,0

114,5

70,2

48,3

-53,0

2.247,6

2.307,6

2.422,1

2.492,2

2.540,6

2.487,6

Grafiek 22. Schuldpositie en schuldquote
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Tabel 17. Allocatie van de middelen op de Kapitaaldienst
R2015

B2016

B2017

B2018

B2019

B2020

Woningen

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Gebouwen

43,4

215,3

44,7

33,0

20,2

20,2

Andere Bouwstructuren

28,6

69,8

76,5

51,5

51,5

51,5

Kantoor Inrichting

2,4

1,4

2,0

1,4

1,4

1,4

29,7

25,2

27,8

21,3

13,3

11,9

6,7

3,2

3,8

2,1

2,1

2,1

Machines en andere Werktuigen

19,2

7,4

3,0

1,7

1,7

1,7

Gecultiveerde Eigendommen
Immateriële Vaste Activa

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14,8

10,8

8,6

8,6

8,6

8,6

9,0

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

-0,2
158,6

0,0
341,6

0,0
174,8

0,0
128,2

0,0
107,3

0,0
105,9

Kantoor Apparatuur
Transportmiddelen

Gronden en Terreinen
Ondergrondse Eigendommen
Totaal

Tabel 18. Beleidsdoelen Investeringen
SNA code

Ministerie van Bestuurlijke Planning en Dienstverlening
Projecten ter profesionalisering van de ambtenaren
apparaat door aanschaf van apparatuur

AN1173/AN1179

Ministerie van Justitie
Aanschaf auto’s voor het korps politie
Nieuwbouw en levensduur verlengende renovatie
van Politiegebouwen
Nieuwbouw en levensduur verlengende renovatie van
Brandweergebouwen
Aankoop van nieuwe Tankautospuitenten behoeve
van de brandweer
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2017

2018

2019

2020

3,0

-

-

-

3,0
4,5

4,5

4,5

4,5

AN1131

1,0

1,0

1,0

1,0

AN1121

1,5

1,5

1,5

1,5

AN1121

0,5

0,5

0,5

0,5

AN1133

0,5

0,5

0,5

0,5

SNA code
Aanschaf van nieuwe apparatuur t.b.v. de Gevangenis en implementatieplannen gevangeniswezen
Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke
Planning
Financiering van wegeninfrastructuur (wegennet, bewegwijzering, openbaar verlichtingsarmatuur etc)
Financiering van Werkzaamheden en aanschaf van
materialen ten behoeve van rioleringen binnenstad
Aanschaf transportmiddelen t.b.v. Domeinbeheer
Verkaveling van terreinen en bouwrijpmaken van
gronden

AN1133

AN1122
AN1122

2017

2018

2019

2020

1,0

1,0

1,0

1,0

58,1

55,0

55,0

55,0

50,0

50,0

50,0

50,0

3,0

1,5

1,5

1,5

AN1131

1,6

AN1123

3,5

3,5

3,5

3,5

18,9

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

33,2

22,5

22,5

22,5

AN1121

8,0

8,0

8,0

8,0

AN1122

6,7
8,0

8,0

8,0

Ministerie van Economische Ontwikkeling
Automatisering van Wega di Number Kòrsou

AN1173/AN1179

1,4

Ontwikkeling van de Waaigat (lopende project)

AN1122

5,0

Ontwikkeling kustrook Maripampoen

AN1122

7,3

Uitvoering Renovatie werkzaamheden “Marshe Bieu”
Bouw/Renovatie van opleidingsgebouw Maritiem
Training Center

AN1121

0,2

AN1121

5,0

Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur
en Sport
Financiering van Nieuwbouw en renovatie schoolgebouwen
Financiering van zonnepanelen t.b.v. Scholen
Financiering aanschaf materialen t.b.v. Scholen (o.a.
boeken, computers,IT infrastructuur)
Financiering van nieuwbouw en renovatie sport faciliteiten
Financiering van levensduur verlengende renovatie
van Centro Pro Arte
Financiering digitalisering onderwijs
Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en
Welzijn
Financiering in nieuwbouw t.b.v. bejaardenoorden
Financiering van levensduur verlengende renovatie
van buurthuizen
Financiering van levensduur verlengende renovatie
van woningen
Ministerie van Financiën
Financiering project herstructuringbelastingstelsel
aanschaf van software
Financiering gebouwencomplex t.b.v. Ministerie van
Financiën
Financiering van Levensduur verlengende renovatie
aan de Landsloterij gebouwen
Financiering van Levensduur verlengende renovatie
aan de Douane gebouwen en upgrading software en
hardware
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AN117

8,0

AN1122

4,0

AN1123

2,5

2,5

2,5

2,5

AN1173

4,0

4,0

4,0

4,0

11,9

11,9

11,9

11,9

AN111

0,6

0,6

0,6

0,6

AN1121

6,3

6,3

6,3

6,3

AN1121

5,0

5,0

5,0

5,0

27,7

20,5

0,0

0,0

10,0

8,0

16,9

12,6

AN1179
AF4 of AN 1121
AN1121
AN1122/AN1179

2,5
3,8

SNA code

2017

2018

2019

2020

5,0

5,0

5,0

5,0

7,0

7,3

7,0

5,6

174,8

128,2

107,3

105,9

Stelpostvooronvoorzienekapitaaluitgaven
overige aanschaf voor het ambtelijk apparaat

AN1133

Totaal

III. Begrotingsuitgaven per hoofdstuk
Tabel 1. Gewone dienst uitgaven per hoofdstuk
Hoofdstuk
Staatsorganen en overige algemene organen
Ministerie van Algemene zaken
Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening
Ministerie van Justitie
Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning
Ministerie van Economische Ontwikkeling
Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en
Sport
Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn
Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur
Ministerie van Financiën
Totaal

2016

2017

54,6

57,1

53,6

52,3

181,7

178,0

224,2

225,8

88,9

85,4

51,3

54,1

357,2

349,6

570,0

556,7

729,9

756,8

188,1

203,0

2.499,5

2.518,8

Grafiek 1. Gewone dienst uitgaven per hoofdstuk
Ministerie van Staatsorganen en
overige algemene
Financiën
organen
8%
2% van
Ministerie
Algemene zaken
2%

Ministerie van
Gezondheid,
Milieu en
Natuur
30%

Ministerie van
Sociale
Ontwikkeling,
Arbeid en Welzijn
22%
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Ministerie van
Bestuurlijke
Planning en
Ministerie Dienstverlening
7%
van
Ministerie van
Justitie
Verkeer, Vervoer
9%
en Ruimtelijke
Planning
Ministerie van
4%
Economische
Ontwikkeling
2%
Ministerie van
Onderwijs,
Wetenschap,
Cultuur en Sport
14%

Tabel 2. Gecorrigeerde Gewone dienst uitgaven per hoofdstuk
Hoofdstuk
2016
Staatsorganen en overige algemene organen
Ministerie van Algemene zaken
Ministerie van Bestuur Planning en Dienstverlening
Ministerie van Justitie
Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning
Ministerie van Economische Ontwikkeling
Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport
Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn
Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur
Ministerie van Financiën
Totaal

54,6
53,6

57,1
52,3

59,9
224,2
88,9

76,3
225,8
85,4

51,3
357,2

54,1
349,6

570,0

556,7

729,9

756,8
100,8

100,9
2.290,5

Grafiek 2. Gecorrigeerde Gewone dienst uitgaven per hoofdstuk
Staatsorganen en
overige algemene
organen
3%

Ministerie van
Financiën
4%

Ministerie van
Ministerie van Algemene zaken
Bestuurlijke
2%
Planning en
Dienstverlening
3%

Ministerie
van
Justitie
10%
Ministerie van
Gezondheid, Milieu
en Natuur
33%

Ministerie van
Sociale
Ontwikkeling,
Arbeid en Welzijn
24%
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Ministerie van
Onderwijs,
Wetenschap,
Cultuur en Sport
15%

Ministerie van
Verkeer, Vervoer
en Ruimtelijke
Planning
4%
Ministerie van
Economische
Ontwikkeling
2%

2017

2.314,8

Sociale zekerheid

Andere uitgaven

Totaal

0,0
1,5

15,6
9,0

3,9
16,0

0,0
0,0

57,1
52,3

39,1
164,2

19,7
43,8

1,8
8,7

0,0
0,0

1,2
0,0

0,0
6,4

116,2
2,7

0,0
0,0

178,0
225,8

Ministerie van VVRP
Ministerie van EO

21,7
6,6

31,8
8,0

20,0
0,3

0,0 9,4
0,0 31,0

2,5
8,2

0,0
0,0

0,0
0,0

85,4
54,1

Ministerie van OWCS
Ministerie van SOAW

73,2
15,5

24,7
28,2

12,5
3,5

0,0
0,0

0,0 239,0
8,4 19,3

0,3
481,8

0,0
0,0

349,6
556,7

Ministerie van GMN
Ministerie van Financiën

23,2
65,3

13,3
36,6

10,2 0,0 0,0
9,5 66,1 13,1

671,3 0,0
0,0 11,5

756,8
203,0

456,1

220,2

Ministerie van BPD
Ministerie van Justitie

Totaal

Subsidies

0,0
0,0

Intrest

0,4
1,6

Afschrijving
vaste activa

6,9
7,1

Staatsorganen
Ministerie van AZ

Verbruik van
goederen en
diensten

30,3
17,0

Hoofdstuk

Beloning van
personeel

Overdrachten

Tabel 3. Gewone dienst uitgaven Begroting
2017 per hoofdstuk naar categorie

38,8
0,9

68,4 66,1 64,6 339,7 1292,1 11,5 2.518,8

Overdrachten

Sociale zekerheid

Reserveringen

0,0%
0,1%

0,0%
0,0%

0,0%
0,1%

0,6%
0,4%

0,2%
0,6%

0,0%
0,0%

2,3%
2,1%

Ministerie van BPD
Ministerie van Justitie

1,6%
6,5%

0,8%
1,7%

0,1%
0,3%

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

0,0%
0,3%

4,6%
0,1%

0,0%
0,0%

7,1%
9,0%

Ministerie van VVRP
Ministerie van EO

0,9%
0,3%

1,3%
0,3%

0,8%
0,0%

0,0%
0,0%

0,4%
1,2%

0,1%
0,3%

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

3,4%
2,1%

Ministerie van OWCS
Ministerie van SOAW

2,9%
0,6%

1,0%
1,1%

0,5%
0,1%

0,0%
0,0%

0,0%
0,3%

9,5%
0,0%
0,8% 19,1%

0,0%
0,0%

13,9%
22,1%

Ministerie van GMN
Ministerie van Financiën

0,9%
2,6%

0,5%
1,5%

0,4%
0,4%

0,0%
2,6%

0,0%
0,5%

1,5% 26,7%
0,0%
0,0%

0,0%
0,5%

30,0%
8,1%

18,1%

8,7%

2,7%

2,6%

2,6%

13,5% 51,3%

Totaal
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Totaal

Subsidies

0,3%
0,3%

Afschrijving
vaste activa

1,2%
0,7%

Verbruik van
goederen en
diensten

Staatsorganen
Ministerie van AZ

Hoofdstuk

Beloning van
personeel

Intrest

Tabel 4. Gewone dienst uitgaven Begroting 2017 per hoofdstuk naar
categorie in procenten van het totaal van de Gewone dienst

0,5% 100,0%

4,6%
2,7%

0,3%
1,2%

0,0%
0,0%

2,3%
2,1%

8,6% 8,9% 2,6%
36,0% 19,9% 12,7%

0,0%
0,0%

1,9%
0,0%

0,0%
1,9%

9,0%
0,2%

0,0%
0,0%

7,1%
9,0%

0,0% 14,6%
0,0% 48,0%

0,7%
2,4%

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

3,4%
2,1%

4,8% 14,5% 29,2%
1,4% 3,6% 0,4%

Ministerie van OWCS
Ministerie van SOAW

16,0% 11,2% 18,2%
3,4% 12,8% 5,1%

Ministerie van GMN
Ministerie van Financiën

5,1% 6,0% 15,0% 0,0% 0,0% 11,4% 52,0% 0,0% 30,0%
14,3% 16,6% 13,8% 100,0% 20,2% 0,3% 0,0% 100,0% 8,1%

Totaal

0,0% 0,0% 70,4% 0,0%
0,0% 13,0% 5,7% 37,3%

Totaal

0,0%
2,3%

Reserveringen

0,0%
0,0%

3,1%
3,2%

Afschrijving
vaste activa
0,6%
2,3%

6,6%
3,7%

Verbruik van
goederen en
diensten

Overdrachten

Ministerie van VVRP
Ministerie van EO

Subsidies

Ministerie van BPD
Ministerie van Justitie

Intrest

Staatsorganen
Ministerie van AZ

Beloning van
personeel

Hoofdstuk

Sociale zekerheid

Tabel 5. Gewone dienst uitgaven Begroting 2017 per hoofdstuk naar categorie in procenten van de totalen per categorie

0,0% 13,9%
0,0% 22,1%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

3,9
16,0

0,0
0,0

57,1
52,3

39,1
164,2

19,7
43,8

1,8
8,7

0,0
0,0

1,2
0,0

0,0
6,4

14,5
2,7

0,0
0,0

76,3
225,8

Ministerie van VVRP
Ministerie van EO

21,7
6,6

31,8
8,0

20,0
0,3

0,0
0,0

9,4
31,0

2,5
8,2

0,0
0,0

0,0
0,0

85,4
54,1

Ministerie van OWCS
Ministerie van SOAW

73,2
15,5

24,7
28,2

12,5
3,5

0,0
0,0

0,0
8,4

239,0
19,3

0,3
481,8

0,0
0,0

349,6
556,7

Ministerie van GMN
Ministerie van Financiën

23,2
47,1

13,3
34,1

10,2
4,7

0,0
0,8

0,0
13,1

38,8
0,9

671,3
0,0

0,0
0,0

756,8
100,7

438,0

217,7

63,6

0,8

64,6

Ministerie van BPD
Ministerie van Justitie

Totaal
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339,7 1190,4

Totaal

15,6
9,0

Reserveringen

Sociale zekerheid

0,0
1,5

Subsidies

0,0
0,0

Intrest

0,4
1,6

Afschrijving
vaste activa

6,9
7,1

Staatsorganen
Ministerie van AZ

Verbruik van
goederen en
diensten

30,3
17,0

Hoofdstuk

Beloning van
personeel

Overdrachten

Tabel 6. Gecorrigeerde Gewone dienst uitgaven Begroting
2017 per hoofdstuk naar categorie

0,0 2.314,8

0,3%
0,3%
0,9%
1,9%
1,4%
0,3%
1,1%
1,2%
0,6%
1,5%

0,0%
0,1%
0,1%
0,4%
0,9%
0,0%
0,5%
0,2%
0,4%
0,2%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,1%
0,1%
0,0%
0,4%
1,3%
0,0%
0,4%
0,0%
0,6%

0,7%
0,4%
0,0%
0,3%
0,1%
0,4%
10,3%
0,8%
1,7%
0,0%

0,2%
0,7%
0,6%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
20,8%
29,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

2,5%
2,3%
3,3%
9,8%
3,7%
2,3%
15,1%
24,1%
32,7%
4,4%

18,9%

9,4%

2,7%

0,0%

2,8%

14,7%

51,4%

0,0%

100,0%

Totaal

Reserveringen

1,3%
0,7%
1,7%
7,1%
0,9%
0,3%
3,2%
0,7%
1,0%
2,0%

Intrest

Sociale zekerheid

Afschrijving
vaste activa

Overdrachten

Totaal

Subsidies

Staatsorganen
Ministerie van AZ
Ministerie van BPD
Ministerie van Justitie
Ministerie van VVRP
Ministerie van EO
Ministerie van OWCS
Ministerie van SOAW
Ministerie van GMN
Ministerie van Financiën

Verbruik van
goederen en
diensten

Hoofdstuk

Beloning van
personeel

Tabel 7. Gecorrigeerde Gewone dienst uitgaven Begroting 2017 per hoofdstuk naar categorie in procenten van het totaal van de Gewone dienst

Reserveringen

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
2,3%
1,9%
0,0%
14,6%
48,0%
0,0%
13,0%
0,0%

4,6%
2,7%
0,0%
1,9%
0,7%
2,4%
70,4%
5,7%
11,4%

0,3%
1,3%
1,2%
0,2%
0,0%
0,0%
0,0%
40,5%
56,4%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

2,5%
2,3%
3,3%
9,8%
3,7%
2,3%
15,1%
24,1%
32,7%

Ministerie van Financiën

10,8%

15,7%

7,3%

100,0%

20,2%

0,3%

0,0%

0,0%

4,4%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

0,0%

100,0%

Totaal
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Totaal

Sociale zekerheid

0,7%
2,5%
2,8%
13,7%
31,4%
0,4%
19,6%
5,5%
16,1%

Subsidies

3,2%
3,3%
9,1%
20,1%
14,6%
3,7%
11,3%
13,0%
6,1%

Intrest

6,9%
3,9%
8,9%
37,5%
4,9%
1,5%
16,7%
3,5%
5,3%

Verbruik
van goederen en
diensten
Afschrijving
vaste activa

Staatsorganen
Ministerie van AZ
Ministerie van BPD
Ministerie van Justitie
Ministerie van VVRP
Ministerie van EO
Ministerie van OWCS
Ministerie van SOAW
Ministerie van GMN

Hoofdstuk

Beloning
van personeel

Overdrachten

Tabel 8. Gecorrigeerde Gewone dienst uitgaven Begroting 2017 per hoofdstuk
naar categorie in procenten van de totalen per categorie

Tabel 9. Kapitaaldienst uitgaven per hoofdstuk
Hoofdstuk

2016

Staatsorganen en overige algemene organen
Ministerie van Algemene zaken
Ministerie van Bestuur Planning en Dienstverlening
Ministerie van Justitie
Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning
Ministerie van Economische Ontwikkeling
Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport
Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn
Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur
Ministerie van Financiën
Totaal

Grafiek 3. Kapitaaldienst uitgaven per hoofdstuk
Ministerie van Staatsorganen en
Algemene zaken overige algemene
0%
organen
0%
Ministerie van
Financiën
24% Ministerie van
Gezondheid, Milieu
en Natuur
0%
Ministerie van
Sociale
Ontwikkeling,
Arbeid en Welzijn
7%
Ministerie van
Onderwijs,
Wetenschap,
Cultuur en Sport
19%
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Ministerie van
Justitie
4% Ministerie van
Bestuur Planning
en Dienstverlening
2%

Ministerie van
Verkeer,
Vervoer en
Ruimtelijke
Planning
33%

Ministerie van
Economische
Ontwikkeling
11%

2017
1,6

0,5

3,1

0,6

8,0

3,6

12,1

6,3

56,6

60,6

10,6

19,2

33,2

34,8

13,8

12,5

169,5

0,4

41,2

44,5

349,7

183,0

Tabel 10. Gecorrigeerde Kapitaaldienst uitgaven per hoofdstuk
Hoofdstuk

2016

Staatsorganen en overige algemene organen
Ministerie van Algemene zaken
Ministerie van Bestuur Planning en Dienstverlening
Ministerie van Justitie
Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning
Ministerie van Economische Ontwikkeling
Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en
Sport
Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn
Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur
Ministerie van Financiën
Totaal

2017
1,6

0,5

4,1

0,6

5,7

3,6

18,9

6,3

74,2

60,6

11,2

19,2

40,4

34,8

16,0

12,5

135,5

0,4

18,9

31,4

326,5

169,8

Grafiek 4. Gecorrigeerde Kapitaaldienst uitgaven per hoofdstuk

Ministerie van
Financiën
19%

Staatsorganen
en overige
algemene
organen
0%

Ministerie van
Algemene zaken
0%

Ministerie van
Bestuur
Planning en
Dienstverlening
2%

Ministerie van
Gezondheid,
Milieu en Natuur
0%
Ministerie van
Sociale
Ontwikkeling,
Arbeid en
Welzijn
7%

Ministerie van
Onderwijs,
Wetenschap,
Cultuur en Sport
21%
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Ministerie van
Verkeer, Vervoer
en Ruimtelijke
Planning
36%

Ministerie van
Economische
Ontwikkeling
11%

Ministerie
van
Justitie
4%

Staatsorganen en overige algemene organen
Ministerie van Algemene zaken
Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening
Ministerie van Justitie
Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning
Ministerie van Economische Ontwikkeling
Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport
Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn
Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur
Ministerie van Financiën
Totaal

Totaal

Vermogensoverdrac
hten
Aflossing leningen o/g

Hoofdstuk

Investeringen

Tabel 11. Kapitaaldienst uitgaven Begroting 2017 per hoofdstuk
naar categorie

0,5
0,6
3,6
6,3
60,6
19,2
34,8
12,5
0,4
36,4

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8,2

0,5
0,6
3,6
6,3
60,6
19,2
34,8
12,5
0,4
44,5

174,8

0,0

8,2

183,0

Totaal

Vermogensoverdrac
hten
Aflossing leningen o/g

Hoofdstuk

Investeringen

Tabel 12. Kapitaaldienst uitgaven Begroting 2017 per
hoofdstuk naar categorie in procenten van het totaal van
de Kapitaaldienst

Staatsorganen en overige algemene organen
Ministerie van Algemene zaken
Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening
Ministerie van Justitie
Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning
Ministerie van Economische Ontwikkeling
Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport
Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn
Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur
Ministerie van Financiën

0,3%
0,3%
2,0%
3,4%
33,1%
10,5%
19,0%
6,8%
0,2%
19,9%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
4,5%

0,3%
0,3%
2,0%
3,4%
33,1%
10,5%
19,0%
6,8%
0,2%
24,3%

Totaal

95,5%

0,0%

4,5%

100,0%
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Staatsorganen en overige algemene organen
Ministerie van Algemene zaken
Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening
Ministerie van Justitie
Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning
Ministerie van Economische Ontwikkeling
Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport
Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn
Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur
Ministerie van Financiën
Totaal

Totaal

Aflossing leningen
o/g

Vermogensover
drachten

Hoofdstuk

Investeringen

Tabel 13. Gecorrigeerde Kapitaal dienst uitgaven
Begroting 2017 per hoofdstuk naar categorie

0,5
0,6
3,6
6,3
60,6
19,2
34,8
12,5
0,4
31,4

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,5
0,6
3,6
6,3
60,6
19,2
34,8
12,5
0,4
31,4

169,8

0,0

0,0

169,8

Staatsorganen en overige algemene organen
Ministerie van Algemene zaken
Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening
Ministerie van Justitie
Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning
Ministerie van Economische Ontwikkeling
Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport
Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn
Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur
Ministerie van Financiën
Totaal
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Totaal

Aflossing leningen o/g

Vermogensover
drachten

Hoofdstuk

Investeringen

Tabel 14. Gecorrigeerde Kapitaaldienst uitgaven Begroting 2017
per hoofdstuk naar categorie in procenten van het totaal van de Kapitaaldienst

0,3%
0,3%
2,1%
3,7%
35,7%
11,3%
20,5%
7,4%
0,2%
18,5%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,3%
0,3%
2,1%
3,7%
35,7%
11,3%
20,5%
7,4%
0,2%
18,5%

100,0%

0,0%

0,0%

100,0%

Tabel 15. aantal Politie per inwoner
Omvang politieorganisatie per 100.000 inwoners
Sint Maarten
370
528
IJsland
670
211
Curaçao
800
517
Luxemburg
1.600
331
Malta
1.900
455
Nederland
55.000
328
Bron: Rapport United Nations

Tabel 16. Publieke uitgaven Onderwijs in percentage van het BBP
2011

Aruba
Barbados
Colombia
Jamaica
Malta
The Netherlands
USA
Curaçao

2012

2013

2014

5,6
4,4
6,1
6,8
5,5

5,5
4,9
6,3

6,7
4,7
6,0

6,1

6,5

5,9

2015

2016

2017

6,9

6,5

6,5

6,0
4,5
6,3
8,0
5,5
5,2
6,5

Bron: Worldbank. Voor Curacao op basis van begroting en jaarrekening

Tabel 17. Publieke uitgaven Onderwijs in percentage van de totale overheidsuitgaven
2011

Aruba
Bahamas
Barbados
Bermuda
Colombia
Jamaica
Malta
The Netherlands
USA
Curaçao

2012

2013

2014

2015

2016

2017

21,8

15,5
18,6
18,9
11,8
13,1
19,7

13,7

12,2

15,5
18,8
15,3
11,6

16,9
20,6

14,2
7,8
15,9
21,8

18,9

20,9

18,0

20,3

18,5

19

Bron: Worldbank. Voor Curacao op basis van begroting en jaarrekening

Tabel 18. Overzicht collectieve lastendruk: betaalde belastingen en premies in % van het BBP
(ei)land/
jaar
2013
2012
2011
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Nederland

Curaçao

Sint Maarten

39,7%
39%
38,6%

36,8%
37,1%
36,8%

35,4%
36,9%
38,2%

Tabel 19. Totale kosten belastingapparaat in % van het BBP
Jaar

Curacao

Aruba

2017 (begroot)

1,3%

-

2015 (gerealiseerd)

1,6%

-

2014 (gerealiseerd)

1,25%

-

2013 (gerealiseerd)

1,2%

-

2012 (gerealiseerd)

0,88%

1,17%

2011 (gerealiseerd)

0,75%

1,3%

Grafiek 5. Totale kosten belastingapparaat in % van het BBP

Source: OECD (2011), Tax Administration in OECD and Selected Non-OECD Countries: Comparative Information Series (2010), OECD Publishing, Paris, Table 19

Tabel 20. Verhouding tussen de kosten van het belastingapparaat en de
belastingbaten
Jaar

Curacao

Aruba

2017 (begroot)

5,12%

2016 (begroot)

4,73%

2015 (begroot)

5,90%

2014 (gerealiseerd)

5,2%

2013 (gerealiseerd)

3,28%

2012 (gerealiseerd)

2,51%

2011 (gerealiseerd)

2,17%
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4,7%

Grafiek 6. Verhouding tussen de kosten van het belastingapparaat en de
belastingbaten

Source:: OECD (2011), Tax Administration in OECD and Selected Non-OECD Countries: Comparative
Information Series (2010), OECD Publishing.

Tabel 21. Publieke uitgaven Volksgezondheid in percentage van het BBP
2011

2012

2013

2014

Antigua
Bahamas
Barbados
Colombia
Domincan Republic
Jamaica
Malta
The Netherlands

5,6
7,6
6,7
6,6
4,2
5,2
9,6
10,5

5,4
7,4
7,4
6,9
4,3
5,7
10
11

5,3
7
7,6
6,8
4,1
5,9
9.9
11

5,5
7,7
7,5
7,2
4,4
5,4
9,7
10,9

Sint Vincent
Suriname
Trinidad & Tobago
USA
Curaçao

5
5,9
5
17,1
8,3

8,5
6,1
5,7
17
8,7

5,2
6
5,8
16,9
9,8

8,6
5,7
5,7
17,1
11,2

Bron: Worldbank. Voor Curacao op basis van begroting en jaarrekening
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2015

10,9

2016

13,0

Gegeven te Willemstad,

De Minister van Financiën,

,

