van de Raad van Advies met 12,5% levert voor het dienstjaar 2021 een besparing op van minimaal NAf
35.400.
Aangezien met ingang van 1 januari 2022 de ondervoorzitter en de leden het bij Landsbesluit remuneratie
Ondervoorzitter en leden Raad van Advies (P.B. 2014, no. 54) vastgestelde vergoeding – dus niet meer de
op eigen initiatief verlaagde vergoeding - zullen ontvangen, heeft dit geleid tot aanpassing van het daarvoor
geraamde bedrag op de gewone dienst. Met name laatstgenoemde aanpassing heeft ertoe geleid dat het
geraamde bedrag op de gewone dienst voor het dienstjaar 2022 (exclusief “Beloning van personeel”) in
vergelijking met het dienstjaar 2021 met een totaalbedrag van NAf 38.280 is toegenomen.
ARC
De Rekenkamer heeft gezien de financiële situatie van het Land getracht de kosten te reduceren. Derhalve
is een afname te zien van bijna NAf 340.000.
SER
De toename is toe te schrijven aan de volgende beleidswijzigingen:
1. Om te kunnen voldoen aan de contractueel vastgelegde maandelijkse huurverplichting voor het pand
aan de Ansinghstraat nrs. 15-17 waarin de vergaderfaciliteiten en kantoorruimtes van de SER zijn
ondergebracht, is het naar objectieve maatstaven gebruikelijk dat de daarvoor gereserveerde middelen
toereikend zijn. Het eerder begrote huurbedrag was niet afdoende hetgeen in de praktijk leidde tot
structurele af- en overschrijvingen. Met het bedrag dat thans is begroot, kan worden voldaan aan de
hierboven genoemde maandelijkse huurverplichting;
2. Bij besluit van de Raad van Ministers is de remuneratie van de voorzitter en de plaatsvervangend
voorzitter van het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA) opwaarts bijgesteld
hetgeen meerjarig budgettaire gevolgen heeft;
3. De leden en plaatsvervangende leden van de Sociaal Economische Raad (SER) ontvangen geen vaste
maandelijkse remuneratie zoals bij de andere hoge colleges van staat en vaste colleges van advies. In
plaats daarvan krijgen zij vacatiegeld per vergadering (NAf. 150,00 p/p/p/v). Het vacatiegeld wordt licht
opwaarts bijgesteld;
4. Het inzetten van stagiaires (HBO/WO) blijft ook het komende dienstjaar (2022) hoogstnoodzakelijk om
het tekort aan personeel tot op zekere hoogte op te kunnen vangen;
5. Om de discrepantie tussen de vastgestelde personeelsformatie en de huidige personeelsbezetting
doeltreffend en verantwoord aan te pakken, is het van wezenlijk belang dat werving- en
selectieprocedures worden gestart voor de nog in te vullen kritische functies (fte’s). Hierbij zij met klem
benadrukt dat handhaving van de huidige situatie (onderbezetting terwijl er formatieplaatsen zijn)
behalve onwenselijk niet verantwoord is. Het aantrekken van gekwalificeerd en hoger opgeleid
personeel is en blijft een prioriteitspunt.
Ombudsman
De toename van de begroting van de Ombudsman is primair in de loon- en salariskosten, als gevolg van de
introductie van de Kinderombudsman en de oprichting van een Mensenrechteninstituut.
Gemeenschappelijke Hof van Justitie
De toename van NAf 8 miljoen op de gewone dienst wordt voornamelijk veroorzaakt door het
Gemeenschappelijk Hof van Justitie (circa NAf 5.000.000) en Defensie (NAf 2.300.000).
Dit is vanwege afspraken met Nederland voor wat betreft de bijdragen door het Land Curaçao aan deze
instanties.
Raad voor de Rechtshandhaving
Toename overdrachten met NAf. 415.000. Dit is vanwege afspraken met Nederland voor wat betreft de
bijdragen door het Land Curaçao aan deze instanties.
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Wat betreft kapitaaldienst, er is een toename van NAf. 215 duizend. De fractie ontvangt graag uitleg voor
deze toename.
Antwoord:
Staten
De toename van de kapitaaldienst kan grotendeels worden toegeschreven aan de Staten (NAf 175.000).
Deze verhoging is noodzakelijk ter dekking van de kosten voor vervanging van computers en monitors.
Raad van Advies
Het geraamde bedrag op de kapitaaldienst voor het dienstjaar 2022 is in vergelijking met het dienstjaar
2021 met een totaalbedrag van NAf 5.000 toegenomen. Deze verhoging is noodzakelijk ter dekking van de
kosten voor vervanging van computers en monitors.
Welke investeringen zijn er gepland voor 2022?
Antwoord:
ARC
De Rekenkamer heeft de kosten voor de kapitaaldienst gelijkgesteld aan 2021.
De investeringen die verwacht worden betreffen uitgaven voor kantoorinrichting en apparatuur nadat de
vacatures zijn ingevuld en de jaarlijkse licentiekosten voor ‘Teammate’. Dit softwareprogramma zorgt voor
een efficiente registratie van de uitvoering van de onderzoekswerkzaamheden van de Rekenkamer. Verder
zijn er kosten opgenomen voor de updates en onderhoud van Sharepoint en voor noodzakelijke
vervangingen.

HOOFDSTUK 11 Ministerie van Algemene Zaken
Ten aanzien van hoofdstuk 11 zijn de volgende vragen van de MAN-fractie onbeantwoord gebleven.
Op de begroting van de ministerie van Algemene Zaken voor wat betreft gewone dienst is in 2022 een
vermeerdering van ongeveer NAf. 10 miljoen. De fractie ontvangt graag een uitleg hiervoor.
Antwoord:
De vermeerdering betreft enerzijds circa NAf 2.5 miljoen stijging in de lonen en salarissen bij C&V als gevolg
van de ultimo 2020 in dienst getreden medewerkers. De lonen en salarissen binnen de overheid worden
begroot rekening houdend met de werkelijke uitgaven per april van het lopend begrotingsjaar.
De vermeerdering betreft tevens circa NAf 0.5 miljoen stijging in de lonen en salarissen bij WJZ als gevolg
van de ultimo 2020 in dienst getreden medewerkers.
Anderzijds betreft de vermeerdering van NAf 8.0 miljoen in het verbruik van goederen en diensten als gevolg
van de opvoering van de budgetten voor uitvoering van het Landspakket. In 2021 was dit budget na de
begrotingsbehandeling opgevoerd.
Op de
begroting van het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister post 110304 is een vermeerdering van ongeveer
NAf. 48 duizend. De fractie ontvangt graag een uitleg hiervoor.
Antwoord:
De vermeerdering in de totale begroting behelst een mutatie in meerdere begrotingspostencategorieën.
Allereerst zijn de lonen en salarissen gestegen met NAf 245.000. Dit is conform de opgave van het Kabinet
Gevolmachtigde Ministers Curaçao (KGMC). Daartegenover zijn de operationele kosten van het KGMC
gedaald met NAf 287.000. Een en ander houdt verband met de lagere verkregen begrotingskaders. Voorts
zijn zowel de begrote afschrijvingskosten en de bankrente gestegen met totaal NAf 73.000.
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Op de begroting van Beleidsorganisatie Algemene Zaken post 110308 is een vermeerdering van ongeveer
NAf. 1 miljoen. De fractie ontvangt graag een uitleg voor deze vermeerdering.
Antwoord:
De vermeerdering heeft enkel te maken met een administratieve correctie van de kosten voor lonen en
salarissen van de kostenplaats #110309 Sec. Dir. Buitenl. Betrekkingen naar de kostenplaats #110308
Beleidsorganisatie Algemene Zaken. De benaming van kostenplaats #110308 dient nog administratief
aangepast te worden in Directie Buitenlandse Betrekkingen. De kosten van lonen en salarissen van deze
directie zijn met deze correctie juist weergegeven.
Op de begroting van UO Communicatie en Voorlichting post 110311 is een vermeerdering van ongeveer
NAf. 2.5 miljoen. De fractie ontvangt graag uitleg hiervoor.
Antwoord:
De vermeerdering betreft circa NAf 2.5 miljoen stijging in de lonen en salarissen bij C&V als gevolg van de
ultimo 2020 in dienst getreden medewerkers. De lonen en salarissen binnen de overheid worden begroot
rekening houdend met de werkelijke uitgaven per april van het lopend begrotingsjaar.
Op de begroting van UO Wetgeving en Juridische Zaken post 110312 is een vermeerdering van ongeveer
NAf. 500 duizend. De fractie ontvangt graag uitleg hiervoor.
Antwoord:
De vermeerdering betreft circa NAf 0.5 miljoen stijging in de lonen en salarissen bij WJZ als gevolg van de
ultimo 2020 in dienst getreden medewerkers. De lonen en salarissen binnen de overheid worden begroot
rekening houdend met de werkelijke uitgaven per april van het lopend begrotingsjaar.
Op de begroting van de Huurcommissie post 110314 is in 2022 een vermindering van ongeveer NAf. 17
duizend. De fractie ontvangt graag een uitleg voor deze vermindering. Heeft deze vermindering gevolgen
voor het functioneren van de Huurcommissie?
Antwoord:
De geconstateerde vermindering is een reflectie van de gemiddeld daadwerkelijke besteding van de
Huurcommissie in de afgelopen drie jaren. Deze vermindering is niet ten laste van het budget ter bekostiging
van de commissieleden en vormt geen bedreiging voor het functioneren van de huurcommissie.

Op de begroting van Risicobeheersing en Rampenbestrijding post 113015 is er een vermeerdering van
ongeveer NAf. 700 duizend. De fractie ontvangt graag een uitleg voor deze vermeerdering.
Antwoord:
De vermeerdering heeft enkel te maken met een administratieve correctie van de kosten voor lonen en
salarissen van de kostenplaats #110300 Kabinet Minister AZ naar de kostenplaats #110315 Directie
Risicobeheersing en Rampenbeleid. De kosten van lonen en salarissen van deze directie zijn met deze
correctie eindelijk juist weergegeven op de begroting.

Op de begroting wordt onder Uitvoering Landspakket post 110703 een bedrag van NAf. 8 miljoen
weergegeven. Welke kosten zullen hiermee worden gedekt? Zullen consultancy kosten hiermee gemoeid
gaan?
Antwoord:
Het opgevoerd budget voor Uitvoering Landspakket is bedoeld ter bekostiging van de (externe)
commissieleden alsmede de namens de commissie aangetrokken externe adviseurs ten einde haar en de
vak-ministeries bij te staan.
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Met betrekking tot de kapitaaldienst van de Ministerie van Algemene Zaken is een vermeerdering van
ongeveer NAf. 1 miljoen. Graag een uitleg hiervoor.
Antwoord:
De vermeerdering op de kapitaaldienst van het ministerie AZ houdt verband met het voornemen om de
verdere renovatie van de Zuidvleugel van het Fort Amsterdam af te maken. Het opgevoerd budget is niet
voldoende om geheel de Zuidvleugel mee te renoveren. Derhalve is ook budget opgevoerd voor 2023.
Op de begroting van de Veiligheidsdienst Curaçao post 110303 is een vermeerdering van NAf. 60 duizend.
Graag ontvangt de fractie een uitleg hiervoor.
Antwoord:
Rekening houdend met de reorganisatiedoelen zoals in het meerjarenplan 2021-2024 vastgesteld zullen er
verschillende investering gedaan worden (investeringen in onder andere een ICT verbetertraject,
huisvesting en wagenpark). Deze investeringen zijn uiterst noodzakelijk wil de Dienst haar taken effectief,
efficiënt maar vooral kwalitatief goed kunnen uitvoeren. Het uiteindelijke bedrag van NAf 60.000 dat de
Dienst voor het jaar 2022 tot haar beschikking heeft gekregen is slechts een fractie van het bedrag dat
daadwerkelijk benodigd is. De Dienst heeft in werkelijkheid een veel hoger investeringsbedrag nodig om
haar reorganisatiedoelen te kunnen bewerkstelligen. De Dienst zal desalniettemin het uiterst haalbaar
trachten te bereiken met het beschikbaar gestelde bedrag door gefaseerd te reorganiseren.

Welke investeringen zullen in het kader van de Veiligheidsdienst gedaan worden?
Antwoord:

(Rekening houdende met zowel de toename van de exploitatiebegroting met FL 150k en de kapitaaldienst met FL 60k)

Het interim managementteam (bij instellingsbesluit van 24 mei 2019 No 18/1714) heeft na een grondige
analyse van de pijnpunten van de organisatie een plan van aanpak gemaakt. Deze is vertaald naar concrete
reorganisatiedoelen die vervolgens in een meerjarenplan 2021-2024 zijn uitgewerkt. De organisatie heeft
een concrete visie samengesteld. Die visie luidt:
Over 5 jaar is (de organisatie) een betrouwbare en flexibele organisatie die door haar kwalitatief
goede systemen en mensen op deugdelijke wijze data/informatie vergaard en vertaald in
waardevolle informatie voor haar gebruikers zodat hiermee effectief de veiligheid van ons Land en
onze bondgenoten gewaarborgd wordt
Met uitzondering van het jaar 2020 heeft de Dienst vanaf 2010 tot heden geen structurele toename gekend
in de toegekende begroting waardoor er minimale financiële investeringen gedaan konden worden om zo
het kwalitatief, effectief en efficiënt functioneren van de dienst te kunnen garanderen. Rekening houdend
met de steeds hogere werkdruk van de organisatie (o.a rekening houdende met de gestelde
voorwaarden/eisen in de COHO) en het feit dat de rechtspositionele rechten van het personeel niet op orde
is, kan geconstateerd worden dat deze investeringen niet langer uitgesteld kunnen worden. Het vertrekpunt
van de Dienst is daarom dat voornamelijk investeringen op zeer korte termijn dienen plaats te vinden, wil
de dienst de reorganisatie doeleinden behalen. Daarom heeft men voor het begrotingsjaar 2022 een
verhoogde exploitatiebegroting ingediend rekening houdend met de verschillende componenten (
reorganisatiedoelen) waarin verder geïnvesteerd moet worden. De investeringen in deze
reorganisatiedoelen zijn onderverdeeld in de volgende componenten; organisatie van de Dienst (te denken
valt aan investeringen ter bevorderingen van de duurzame verbetering van de Dienst in onder andere
softwarepakketten ter bevordering van de interne processen), medewerkers van de Dienst (te denken valt
aan verschillende investeringen ter bevordering van de kennis en kunde van de medewerkers) en middelen
van de Dienst (te denken valt aan verschillende investeringen ter bevordering van een optimale en veilige
huisvesting en verdere duurzame investeringen ter bevordering van een vernieuwd en veilige IT
infrastructuur & wagenpark).
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Op de begroting van de Secretaris Generaal AZ post 110305 is een bedrag van NAf. 1 miljoen begroot. Welke
investeringen zullen in 2022 door de Secretaris Generaal AZ gedaan worden?
Antwoord:
Het begroot bedrag op de van NAf 1.000.000 op de Kapitaaldienst houdt verband met het voornemen om
de verdere renovatie van de Zuidvleugel van het Fort Amsterdam op te pakken. Het opgevoerd budget is
niet voldoende om geheel de Zuidvleugel mee te renoveren. Derhalve is ook investeringsbudget opgevoerd
voor 2023.
Ten aanzien van hoofdstuk 11 zijn de volgende vragen van de PAR-fractie onbeantwoord gebleven.
Op de begroting van UO Wetgeving en Juridische Zaken post 110312 onder Beloning van Personeel is in
2022 een hoger bedrag begroot aan uitgaven. De fractie wil graag weten of deze verhoging in verband staat
met een personeelsuitbreiding. Zo ja, hoeveel nieuwe medewerkers worden hierbij aangenomen?
Antwoord:
Op dit moment heeft WJZ (formatief) 20 vacatures die niet zijn ingevuld, te weten: 2 voor de functie van
afdelingshoofd (waarvan 1 tijdelijk i.v.m. terbeschikkingstelling), 10 voor de functie van jurist (waarvan 5
tijdelijk i.v.m. terbeschikkingstelling), 7 voor de functie van juridisch medewerker (waarvan 4 tijdelijk i.v.m.
terbeschikkingstelling) en 1 voor de functie van medewerker processturing (i.v.m. terbeschikkingstelling).
Afhankelijk van de beschikbare expertise en de middelen, zal gestreefd worden om de vacatures spoedig in
te vullen, zodat op een ordentelijke manier aan de taakstelling van WJZ kan worden voldaan.
Ten aanzien van hoofdstuk 11 zijn de volgende vragen van de KEM-fractie onbeantwoord gebleven.
Kan de Minister zich aansluiten bij de inhoud van de onderhavige begroting?
Antwoord:
Eenmaal het regeringsprogramma bekend is gemaakt, zal het Kabinet Pisas de nodige aanpassingen in de
begroting laten aanbrengen, zodat deze in lijn wordt gebracht met het beleid van Kabinet Pisas.
Wanneer ontvangen de Staten het regeringsprogramma van Kabinet-Pisas?
Antwoord:
Het regeringsprogramma is in gevorderd stadium en zal spoedig bekend worden gemaakt.

Op de begroting betreffende de gewone dienst van Dir. Risicobeheersing en Rampenbeleid post 110315, is
een vermeerdering van ongeveer NAf. 711 duizend aan beloning voor personeel. Met betrekking tot dit
bedrag wenst de fractie te weten hoeveel medewerkers hierbij aangenomen zullen worden.
Antwoord:
De vermeerdering heeft enkel te maken met een administratieve correctie van de kosten voor lonen en
salarissen van de kostenplaats #110300 Kabinet Minister AZ naar de kostenplaats #110315 Directie
Risicobeheersing en Rampenbeleid. De kosten van lonen en salarissen van deze directie zijn met deze
correctie eindelijk juist weergegeven op de begroting.

Onder UO Communicatie en Voorlichting post 110311 is een vermeerdering van ongeveer NAf. 2.5 miljoen.
Graag ontvangt de fractie een uitleg voor deze vermeerdering.
Antwoord:
De vermeerdering van NAf 2.5 miljoen in de lonen en salarissen bij C&V is als gevolg van de ultimo 2020 in
dienst getreden medewerkers. De lonen en salarissen binnen de overheid worden begroot rekening
houdend met de werkelijke uitgaven per april van het lopend begrotingsjaar.
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HOOFDSTUK 12 Ministerie Van Bestuur, Planning en Dienstverlening
Inleiding
Wij zijn bewust van de financieel-economische uitdagingen waar wij als overheid voor staan. Ook wij als
ministerie moeten ons aanpassen om de deze uitdagingen tegemoet te komen. We zijn deels met
aanpassingen bezig om niet alleen het hoofd boven water te houden, maar ook richting te geven aan het
hele ambtelijk apparaat om efficiëntie en effectiviteit in de interne en externe dienstverlening te realiseren.
De visie van deze overheid is erop gericht om ondanks de uitdagingen waar we als land voor staan, de
dienstverlening aan onze gemeenschap te verbeteren. Als ministerie dragen we bij door een moderne
manier van werken te introduceren en verdere digitalisering in te zetten. We zijn bewust dat wellicht nog
niet iedereen gebruik kan maken van het digitale aanbod van de producten. Voor de ouderen die geen
ondersteuning kunnen krijgen van familieleden in het digitaal aanvragen van producten, kan bijvoorbeeld
gebruik worden gemaakt van een fysieke helpdesk.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek voert binnenkort een proef census uit, zodat beslissingen op basis
van data genomen kunnen worden. Binnen het Vergunningenloket, Publieke Zaken en Nationaal Archief
wordt de mogelijkheid geboden om steeds meer producten online aan te bieden. Ik wil ook nog daarbij
aanmerken dat ons Nationaal Archief in één van de mooiste gebouwen van Curaçao is gehuisvest waar
dagelijks diverse toeristen foto’s maken. Daarnaast spelen ze ook een belangrijke rol in de bewustwording
over onze geschiedenis, zodat we gezamenlijk de ogen kunnen richten naar de toekomst.
Het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening heeft een ondersteunende rol aan alle ministeries
binnen de overheid. We zetten ons daarom in om de interne dienstverlening te verbeteren. Onze processen
moeten effectiever en efficiënter worden ingericht. We zijn gestart met de verdere digitalisering van de
processen op het gebied van Human Resources, Financiën, Document Management en Centrale Inkoop.
Ten aanzien van hoofdstuk 12 zijn de volgende vragen van de MAN-fractie onbeantwoord gebleven.
Op de begroting van het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening inzake gewone dienst is een
vermindering van ongeveer NAf. 13 miljoen. De fractie ontvangt graag een uitleg hiervoor.
Antwoord:
Het Ministerie van Financiën geeft de kaders aan voor invulling van de begroting. Op basis van onze
prioriteiten heeft het ministerie een wensbegroting ingediend van NAf. 188 miljoen ingediend. Vervolgens
heeft het Ministerie van Financiën de begroting verlaagd met NAf 12,5 miljoen, aangepast aan de huidige
financieel-economische situatie van het Land. Deze aangepaste begroting van NAf. 168,6 miljoen is
vervolgens aan de Staten ter goedkeuring aangeboden. De verlaging in de begroting is via de Evaluatienota's
bekend gemaakt.
De uitleg hiervoor is opgenomen in onderstaande antwoorden per kostensoort.
Onder begrotingspost Ministeriële Staf BPD, post 120402 is een verhoging van ongeveer NAf. 49 duizend.
Graag ontvangt de fractie een uitleg voor deze verhoging. Wordt in dit kader nieuw personeel aangenomen?
Antwoord:
Op de begroting van het Ministeriële staf van het Ministerie van BPD is er geen verhoging voor het
begrotingsjaar 2022. De realisatie cijfers voor het jaar 2020 geeft een totaalbedrag aan gewone dienst
van NAf. 1.8 mln. en conform de ingediende kaderbegroting van 2022 is dit een bedrag van Naf. 1.5 miljoen.
Vergeleken met de realisatie van 2020 is het een verlaging van NAf. 270.000. Het verschil van 270K komt
voornamelijk door achterstallige facturen aan UTS die betaald zijn in 2020. De begroting van 2021 is NAf.
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1.7 miljoen. aan gewone dienst, welke NAf. 120.000 minder is dan de ingediende begroting van 2022. In de
salariskosten is er geen verhoging in de begroting voor het jaar 2022 vergeleken met het jaar 2021.
Onder Beleidsunit HR OO TT post 120403 is een verhoging van NAf. 184 duizend. De fractie ontvangt graag
uitleg hiervoor.
Antwoord:
De beleidsunit is verantwoordelijk voor de uitvoering van het contract met ARBO Consult. Het is voor het
verlenen van Bedrijfsgezondheidszorg: Psychosociale zorgverlening en Arbeidsomstandighedenzorg aan alle
ambtenaren van de overheid. Deze post was in eerste instantie in 2021 ten onrechte verlaagd. De middelen
zijn in 2022 weer beschikbaar gesteld.
Inzake Beleidsorganisatie BPD post, 120405 is een verhoging van NAf. 190 duizend. Graag ontvangt de
fractie een uitleg voor deze verhoging.
Antwoord:
Op basis van de prioriteiten wordt een wensbegroting ingediend. Het ministerie verschuift de budgetten
om binnen de financiële kaders de bedrijfsvoering te garanderen en zoveel mogelijk uitvoering te geven aan
de prioriteiten en de interne en externe dienstverlening te garanderen.
Op de begroting van UO Publieke Zaken, post 120407 is een verhoging van ongeveer NAf. 450 duizend. Kan
de Regering een uitleg hiervoor geven?
Antwoord:
De verhoging is ten behoeve van de invulling van de functies van o.a. rijexaminatoren en financieel
medewerkers om de dienstverlening te verbeteren.
Op de begroting van UO Vergunning loket post 120408 is een verhoging van NAf. 460 duizend. De fractie
ontvangt graag een uitleg hiervoor.
Antwoord:
Het Vergunningenloket fungeert als Frontoffice van de overheid, het zogenaamde overheidsloket. De
verhoging van NAf 460.000 voor het jaar 2022 is voor het verder inrichten van het Functioneel Systeem Land
Curaçao. Dit systeem heeft als doel het integreren, centraliseren en automatiseren van de gehele
verwerking van overheidsproducten. De Front Office activiteiten vinden bij het Vergunningenloket plaats
en de Back Office activiteiten bij overige Ministeries. Door de verwerking van aanvragen in één systeem te
integreren, wordt het proces voor de burger beter ingericht. Hierbij zal tevens mogelijk worden gemaakt
dat de overheidsproducten digitaal beschikbaar zijn voor de burger. Het online aanvragen van
overheidsproducten. Het betreft overheidsproducten zoals diverse vergunningen (Horeca, Ventvergunning,
Standplaatsvergunning, Vestigingsvergunning, Tewerkstellingsvergunning), verklaringen omtrent het
gedrag (VOG), verzoeken in het kader van de Landsverordening Openbaarheid van bestuur (LOB), maar ook
de mogelijkheid om bijvoorbeeld adreswijzigingen digitaal door te geven en het digitaal aanvragen van een
uittreksel bij de Publieke Zaken. Dit is de zogeheten E-Government wat gerealiseerd dient te worden. Door
het verder inrichten van het systeem, kunnen nieuwe producten zoals bouwvergunning, hindervergunning
en kinderopvangvergunning ook ingericht worden in het systeem, maar ook aangiftes van Publieke zaken
zoals o.a. geboorte, overlijden, huwelijk en stamboom. Dit maakt mogelijk dat ook deze producten op den
duur volledig digitaal beschikbaar zijn voor de burger.
Op de begroting van Nationaal Archief post 120409 is een verhoging van ongeveer NAf. 117 duizend. De
fractie ontvangt graag een uitleg voor deze verhoging.
Antwoord:
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De verhoging is om het niveau van de dienstverlening op hetzelfde niveau van 2020 te behouden.
Hiervoor is o.a. meer begroot om de vaste lasten als energie- en bewakingskosten te kunnen betalen. Ook
zijn de afschrijvingskosten op vaste activa verhoogd in 2022. Dit heeft te maken met investeringen in vaste
activa in begrotingsjaar 2020 (onderhoud gebouw). Tevens is deels rekening gehouden met toegenomen
kosten in verband met het goedgekeurde project “implementatie e-depot”.
Op de begroting van Shared Service Organisatie (SSO) post 120410 is een verhoging van ongeveer NAf. 834
duizend. Graag ontvangt de fractie uitleg hiervoor.
Antwoord:
De hier aangehaalde verhoging in de begroting van 2022 ten opzichte van 2021 voor SSO heeft te maken
met de volgende posten:
- 4200 Beloning van Personeel (NAf 747.000)
Aanvulling van het bestaande budget ten behoeve van de huidige personeelsbezetting (NAf 160.000)
Invulling van de kritische functies voor de afdelingen Centrale Inkoop (NAf 317.000) en de
Salarisadministratie (NAf 270.000). De 2 genoemde afdelingen zijn beide medeverantwoordelijk voor
een aantal omvangrijke materiele processen binnen de Landsbegroting namelijk:
(A) het payroll proces als onderdeel van de post Personeelslasten in de jaarrekening en
(B) vanuit de afdeling SSO-CI primair verantwoordelijk voor de noodzakelijke en juiste (her-)inrichting
van het Centrale Inkoopproces waarmee door de OA-trajecten materiele besparingen bereikt worden
(inkorting van de lasten) voor de centrale overheid.
- 4400 Verbruik Goederen en Diensten (NAf 60.000)
Hier gaat het tevens om aanvulling ten behoeve van ICT licenties (#4372) voor het gehele
overheidsapparaat en huur gebouwen (# 4351) voor een totaalbedrag van circa NAf 60.000. Op basis
van de bestaande ICT licentieovereenkomsten zou dit nog aangevuld moeten worden met additioneel
minimaal NAf 1mln voor de begroting van 2022.
Onder Pensioenen post 120500 is een vermindering van ongeveer NAf. 13 miljoen. De fractie wenst graag
te weten of deze vermindering gevolgen heeft voor toekomstige pensioenbetalingen en het uitbetalen van
pensioen in 2022. Is hierbij rekening gehouden met de pensioenregeling voor gezagdragers die onlangs in
de Staten werd aangenomen?
Antwoord:
De verlaging van NAf 13 miljoen is het niet opnemen van de Vutuitkering en herclassificatie van de betaling
van achterstand in pensioenen. In 2015 is de vutuitkering afgeschaft. Tot en met 2020 is vutuitkering betaald
voor een totaalbedrag van NAf 0,8 miljoen. In 2021 zijn er geen betalingen meer. In 2018 was een
achterstand opgebouwd in betaling van pensioenen en duurtetoeslag. De regering heeft een
betalingsovereenkomst afgesloten met de APC waarbij de schuld op maandbasis wordt betaald voor een
bedrag van NAf 1,2 miljoen voor 10 jaar. De betaling werd voorheen op deze kostenplaats verantwoord. Dit
wordt onder het Ministerie van Financiën verantwoord.

Op de begroting van CBS Statistiek post 120600 is een verhoging van NAf. 229 duizend. Waarvoor is deze
verhoging?
Antwoord:
Op basis van de prioriteiten wordt een wensbegroting ingediend. Het ministerie verschuift de budgetten
om binnen de financiële kaders de bedrijfsvoering te garanderen en zoveel mogelijk uitvoering te geven aan
de prioriteiten.

Wat is de stand van zaken van de onafhankelijkheid van het CBS?
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Antwoord:
De verzelfstandiging van het CBS heeft geen prioriteit omdat het accent op andere werkzaamheden wordt
gelegd.
Op de begroting van de Electorale Raad post 120803 is een vermindering van ongeveer NAf. 2 miljoen. De
fractie ontvangt graag uitleg hiervoor. Heeft deze vermindering te maken met het feit dat volgend jaar geen
verkiezingen zullen zijn?
Antwoord:
Omdat er geen verkiezingen gepland staan, is het budget van de Electorale Raad verminderd.
Is het bedrag genoeg voor het optimaal functioneren van de Electorale Raad?
Antwoord:
Dit is voldoende voor het functioneren van de Electorale Raad.
Is de Regering van mening dat de Electorale Raad een staatsorgaan moet worden?
Antwoord:
Nee. De regering is niet van mening dat de Electorale Raad een staatorgaan moet worden.
Onder Bureau Integriteit post 120804 is in 2022 een vermindering van ongeveer NAf. 200 duizend. Wat zijn
de plannen van de Regering inzake het oprichten van een Bureau Integriteit? Is de Regering voornemens
om het plan omtrent het Bureau Integriteit voort te zetten? Zo ja, graag ontvangt de fractie meer informatie
over het wetsvoorstel hieromtrent. In geval de Regering beslist om de plannen inzake het Bureau Integriteit
te staken, wil de fractie graag weten wat de reden hiervoor is.
Antwoord:
De begroting van Bureau Integriteit is ontstaan door te schuiven binnen de budgetten van het ministerie
van Bestuur, Planning en Dienstverlening. Het gevolg hiervan is dat het ministerie het niveau van de interne
en externe dienstverlening niet kan garanderen. Hierdoor is de inrichting van het bureau getemporiseerd.
Als ministerie besteden we onverminderd wel aandacht aan integriteit door de gedragscode continue onder
de aandacht te brengen. Daarnaast wordt in overweging genomen om onder anderen
vertrouwenspersonen te benoemen binnen het apparaat.

Ten aanzien van de kapitaaldienst voor het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening is een
vermindering van NAf. 259 duizend op te merken. De fractie ontvangt graag uitleg hiervoor.
Antwoord:
Door prioriteitstelling heeft het ministerie van BPD dit jaar een lager bedrag gevoteerd gekregen op de
kapitaaldienst.
Er zijn vooralsnog alleen investeringen op de posten kantoorapparatuur, kantoorinrichting welke
hoogstnoodzakelijk zijn en zaken die op geen enkele manier kunnen worden uitgesteld (lopende zaken), per
ministerie gehonoreerd. Rekening houdende hiermee en met het kader is een bedrag op de stelpost
onvoorzien opgenomen voor de nog door de Raad van Ministers vast te stellen prioritaire investeringen
voor ministeries.
Op de begroting van UO Publieke Zaken, post 120407 is een vermindering van NAf. 30 duizend. Welke
investeringen worden vanuit deze post vergoed?
Antwoord:
De kapitaalinvestering betreft de aankoop van printers voor de nieuwe sedula’s en rijbewijzen. Het gaat om
apparatuur en wijzigingen in de software. Tevens is de kapitaalinvestering voor de vervanging van twee
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dienstwagens voor het afleggen van praktijkexamens. Deze investeringen zijn nodig voor verbeteren van de
dienstverlening.
Het Cft verwacht na verwerking van de regeling Vrijwillige Vervroegde Uittreding (VVU) een daling van de
personeelslasten en vraagt om aan de hand hiervan de begroting 2022 bij te werken. Wat is de reactie van
de Minister hierop? Heeft de Regering een reserve aangehouden voor het personeel die op basis van de
VVU met pensioen gaat?
Antwoord:
De personeelslasten worden aangepast aan de hand van de daadwerkelijke uitstroom van personeel. Er is
rekening gehouden met uitbetaling van bedragen die gekoppeld zijn aan de VVU-regeling. Dit is ten behoeve
van het personeel dat in 2022 met pensioen gaat.
Het optimaal functioneren van de Centrale Inkoop heeft een inkorting in de lasten als gevolg, aldus de
fractie. Wat is het standpunt van de Minister hierop? Hoe wordt de uitvoering van het Landspakket in de
begroting verwerkt?
Antwoord:
Inzake het optimaal functioneren van de Centrale Inkoopfunctie zijn er reeds enkele trajecten gestart die
van essentieel belang zijn om hier inhoudelijk op correcte/effectieve wijze invulling aan te geven:
• In fase I is gekomen tot de strategiebepaling als ook de door de Raad van Ministers geaccordeerde
blauwdruk voor de organisatorische inrichting. Dit was een project van de groeistrategie van NAf
100.000 dat reeds is uitgevoerd en deels is geïmplementeerd.
• In fase II moet de geaccordeerde blauwdruk worden geïmplementeerd. De implementatie is deels
getemporiseerd zodat via het hervormingsprogramma de financiële middelen worden gealloceerd.
De verwachte implementatiekosten zijn tussen de NAf 250.000 en NAf 450.000. De implementatie
is nodig om de centrale inkoopfunctie te realiseren met de juiste tools, bemensing en inrichting.
Ten aanzien van hoofdstuk 11 zijn de volgende vragen van de KEM-fractie onbeantwoord gebleven.
Op de begroting van Pensioenen post 120500 is er een vermeerdering van ongeveer NAf. 4 miljoen voor
wat betreft beloning van personeel. De fractie ontvangt graag een uitleg hiervoor. De fractie wil graag weten
of de Regering zich aansluit bij deze verhoging.
Antwoord:
De begroting van het jaar 2021 is te laag begroot per abuis. Deze wordt gecorrigeerd bij ontwerplandsverordening tot vaststelling van de jaarrekening.

HOOFDSTUK 13 Ministerie van Justitie
Ten aanzien van hoofdstuk 13 zijn de volgende vragen van de MAN-fractie onbeantwoord gebleven.
De fractie merkt op dat voor wat betreft de gewone dienst van de ministerie van Justitie een vermeerdering
is van NAf. 16 miljoen. De fractie ontvangt graag een uitleg hiervoor. Op de begroting van het Kabinet
Minister JUS post 131000 is een vermeerdering van NAf. 67 duizend. Graag ontvangt de fractie uitleg voor
deze vermeerdering. Ook op de begroting van Secretaris Generaal JUS post 131001 is een vermeerdering
van NAf. 40 duizend. De fractie wenst een uitleg hiervoor. Wat betreft de begroting van Ministeriële staf
post 131002 is een vermeerdering in 2022. Graag ontvangt de fractie uitleg voor deze vermeerdering. Post
131004 Beleidsorganisatie JUS toont ook een vermeerdering van NAf. 1.1 miljoen voor wat betreft de
realisatie in 2022. De fractie ontvangt graag een uitleg hiervoor. Het Openbaar Ministerie toont ook een
vermeerdering van NAf. 1.1 miljoen vergeleken met 2021. De fractie ontvangt uitleg hiervoor. Wat betreft
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Landsrecherche post 131200 is ook een vermeerdering van NAf. 226 duizend. De fractie ontvangt een uitleg
hiervoor. Op de begroting van Opleidingsinstituut post 131202 is er ook een vermeerdering van NAf. 700
duizend. Graag ontvangt de fractie een uitleg hiervoor. Op de begroting van Kustwacht post 131400 is een
vermeerdering van NAf. 680 duizend. De fractie ontvangt graag een uitleg hiervoor. Ook voor post 131600
Gevangeniswezen is een vermeerdering van NAf. 1.5 miljoen. Graag uitleg voor deze vermeerdering. Op de
begroting van UO Justitiële opvang post 131700 is een vermeerdering van NAf. 150 duizend. De fractie
ontvangt graag een uitleg hiervoor. De begroting van UO Reclassering post 131701 geeft ook een
vermeerdering NAf. 176 duizend. Graag een uitleg hiervoor. Ook voor wat betreft UO Voogdijraad post
131702 is in 2022 een vermeerdering van NAf. 163 duizend. De fractie ontvangt graag een uitleg hiervoor.
Antwoord:
De vermeerderingen op de begroting van gewone dienst wordt veroorzaakt door de bijstelling van de
personeelskosten.
Hierbij volgt een overzicht van de vermeerderingen in de begroting 2022 ten opzichte van begroting 2021.
13. Ministerie van Justitie _ Gewone dienst

Totaal Justitie

Begroting
2022
232.329.300

Begroting
2021
216.402.900

Verschil
15.926.400

Overzicht salariskosten van begroting 2022 t.o.v. 2021 ( post 4200_ Beloning van personeel)
Kostenplaats
131000
131001
131002
131004
131100
131200
131201
131202
131203
131300
131400
131600
131700
131701
131702

Organisatie-onderdeel
Kabinet Minister
Secretaris generaal
Ministeriele Staf
Beleidsorganisatie
Openbaar Ministerie
Landsrecherche
Opleidingsinstituut RH &VH
Toelatingsorganisatie
KPC
Brandweer
Kustwacht
SDKK
JJIC
Reclassering
Voogdijraad
Totaal
Diverse materiële posten
Totaal

Begroting
2022
739.300
270.600
1.826.600
2.950.900
9.565.100
2.248.900
4.083.100
3.534.500
89.426.300
9.232.600
9.157.800
31.260.500
2.740.800
1.686.700
2.528.700
171.252.400

Begroting
2021
672.471
239.453
1.726.176
2.714.436
8.443.176
2.034.313
3.378.670
3.829.795
79.504.300
8.047.000
8.474.000
29.829.200
2.583.099
1.510.889
2.440.556
155.427.534

Verschil
66.829
31.147
100.424
236.464
1.121.924
214.587
704.430
(295.295)
9.922.000
1.185.600
683.800
1.431.300
157.701
175.811
88.144
15.824.866
101.534
15.926.400

Betreffend de kapitaaldienst van de begroting van de ministerie van Justitie is een vermindering van NAf.
14 miljoen. Kan de Regering een uitleg voor deze vermindering geven? Wat is de stand van zaken van
investeringen voor wat betreft politie, gevangenis en brandweer? Hoe denkt de Regering de missie van de
begroting 2022 uit te voeren?
Antwoord:
De vermindering op de kapitaaldienst wordt veroorzaakt door een groot deel van kapitaaldienst
ondergebracht is onder een stelpost, dit in afwachting van de invulling van het beleid van de huidige
regering om de vertaalslag daarvan in de verdeling van de bedragen van de kapitaaldienst.
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13 Ministerie van Justitie _ Kapitaaldienst

Totaal Justitie

Begroting
2022
2.947.300

Begroting
2021
16.101.000

Verschil

Begroting
2022
375.000
60.000
175.000
300.000
1.125.000
103.300
692.000
50.000
35.000
32.000
2.947.300

Begroting
2021
4.549.000
25.000
2.100.000
2.325.000
2.800.000
1.235.000
1.900.000
1.100.000
10.000
57.000
16.101.000

Verschil

13.153.700

Overzicht kapitaaldienst begroting 2022 t.o.v. 2021
Kostenplaats
131004
131200
131201
131202
131203
131300
131600
131700
131701
131702

Organisatie-onderdeel
Beleidsorganisatie
Landsrecherche
Opleidingsinstituut RH &VH
Toelatingsorganisatie
KPC
Brandweer
SDKK
JJIC
Reclassering
Voogdijraad
Totaal

4.174.000
(35.000)
1.925.000
2.025.000
1.675.000
1.131.700
1.208.000
1.050.000
(25.000)
25.000
13.153.700

De fractie ontvangt graag de jaarrekeningen en jaarverslagen van ‘Crime fund’.
Antwoord:
SOAB is bezig met de controle van de jaarrekeningen en jaarverslagen van Crimefonds over de periode van
2017 t/m 2020. Na afronding van de controle werkzaamheden door SOAB worden jaarrekeningen en
jaarverslagen opgestuurd naar de Staten van Curaçao.
Ten aanzien van hoofdstuk 13 zijn de volgende vragen van de MFK-fractie onbeantwoord gebleven.
Wat betreft de gewone dienst van de ministerie van Justitie onder sector verbruik van goederen en diensten
is, vanuit gaande van het jaar 2020, over de jaren een vermeerdering van ongeveer NAf. 29 duizend. Graag
ontvangt de fractie uitleg hiervoor.
Antwoord:
In verband met Covid pandemie konden niet alle materiële kosten worden gerealiseerd zoals reis- en
verblijfskosten.
Op de begroting van Secretaris Generaal JUS onder sector beloning van personeel is een vermeerdering van
NAf. 30 duizend. De fractie ontvangt een uitleg hiervoor. Heeft deze vermeerdering te maken met
salarisverhoging? Ook op de begroting van Beleidsorganisatie JUS onder sector beloning van personeel is in
2022 een vermeerdering van NAf. 236 duizend. Graag ontvangt de fractie een uitleg voor deze
vermeerdering.
Antwoord:
De vermeerdering op de begrotingsposten “Beloning van Personeel” ad NAf 16 miljoen op de gewone dienst
heeft betrekking op de aanpassing personeelskosten.
Voor nadere specificatie van het bedrag van NAf 16.0 miljoen wordt verwezen naar de bijlage.

Ten aanzien van hoofdstuk 13 zijn de volgende vragen van de KEM-fractie onbeantwoord gebleven.
De fractie merkt op dat voor wat betreft de gewone dienst van de ministerie van Justitie een vermeerdering
is van NAf. 16 miljoen en voor wat betreft kapitaaldienst een vermindering NAf. 14 miljoen. De fractie
ontvangt graag een uitleg voor deze mutaties. Op de begroting van UO Politie en Immigratie Curaçao post
131203 is een vermeerdering voor wat betreft de uitgaven in 2022. De fractie ontvangt graag een uitleg
hiervoor. Daarnaast merkt de fractie op dat op de begroting van UO Gevangeniswezen Huis van Bewaring
post 131600 een vermeerdering is van NAf. 1.4 miljoen. Graag ontvangt de fractie een uitleg voor deze
vermeerdering.
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Antwoord:
De vermeerdering op de begrotingsposten 4200_“Beloning van Personeel” ad NAf 16 miljoen op de gewone
dienst heeft betrekking op de aanpassing van de personeelskosten.
Wat is de stand van zaken van de resocialisatie van de gevangenen van de SDKK?
Antwoord:
Een van de kerntaken van SDKK is resocialisatie. De afgelopen jaren is ingezet op het opzetten van diverse
programma's en projecten voor Resocialisatie. Zo is er gestart met onder andere het handtassenproject,
confectieproject (voor het zelf vervaardigen van uniform voor personeel, Chichi project, kerk onderhoud
project, onderhoud van overheidsgebouwen, maar ook de reguliere onderwijs en vormingstrajecten. Het
merendeel van de gedetineerden heeft enige vorming/onderwijstraject gevolgd. Vanwege het gebrek aan
middelen (zowel financieel als personeel) kon slechts een deel van de gedetineerden participeren in deze
"betaalde" arbeidstrajecten. Daarnaast is er recent gestart met het onder strenge toezicht begeleiden van
lang gestraften buiten de gevangenis. Dit in het kader van Resocialisatie van de langgestraften.
Er kan heel veel meer gedaan worden aan Resocialisatie, mocht er meer middelen (zowel personeel als
financieel) beschikbaar zijn. Het streven van zowel de overheid als van SDKK is om een minimale budget van
ANG 500,000 beschikbaar te hebben voor Resocialisatie op een aparte post in de begroting van SDKK. Echter
de realiteit is dat door de diverse bezuinigingstrajecten van de afgelopen jaren in combinatie met de
precaire financiële situatie van het land, het budget voor resocialisatie simpelweg niet toereikend is. In de
praktijk houdt dit in dat de schaarse middelen, eerder gebruikt worden voor de voeding van de
gedetineerden in plaats van andere activiteiten.
Op de begroting van Criminaliteitsbestrijding fonds post 131802 worden alleen uitgaven weergegeven en
geen inkomsten. De fractie merkt op dat eigendommen en geld van burgers in beslag worden genomen.
Waar op de begroting is worden deze verwerkt?
Antwoord:
Op de post 131802 worden sinds 2017 uitgaven begroot voor de Criminaliteitsfonds die de facto besteed
worden aan de financiering van de Stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao. De opbrengsten van
de Criminaliteitsfonds worden niet in de begroting van het Land opgenomen, echter deze opbrengsten,
verkregen uit in beslag genomen waarden en verbeurd verklaarde goederen, worden op basis van
jaarplannen en inzichten van de Minister van Justitie besteed aan de preventie en versterking van
justitiële keten. De criminaliteitsfonds wordt niet uit de landsbegroting gefinancierd.

HOOFDSTUK 14 Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning
PAR
De fractie heeft voornamelijk vragen met betrekking tot vaste posten over de afgelopen jaren en over de
realisatiecijfers over het dienstjaar 2020 die nog niet bij de Staten zijn ingediend en thans door de
overheidsaccountant (SOAB) worden onderzocht.
Pagina 24 (Post 142702 Onbebouwde eigendommen)
4600 – Subsidies
Op de jaarrekening van 2020 is dit bedrag nihil. De bedragen die zijn gepresenteerd op de jaarrekening
zullen niet wijzigen. Op de begroting is een bedrag van 5 miljoen gereserveerd. Waarom dit verschil,
terwijl zelfs bij een wijziging van beleid de cijfers van de jaarrekening 2020 niet meer zullen wijzigen?
Antwoord: Een beheersovereenkomst tussen het Land en de Fundashon Kas Popular (FKP) voor het
onderhoud van sociale woningen is in 2020 vastgesteld. Voorheen werd het bedrag van NAf 5 miljoen voor
onderhoud op de begroting van de SOAW ondergebracht. Middels een begrotingswijziging werd dit bedrag
overgeheveld naar de begroting van VVRP in het dienstjaar 2021 en tevens voor het dienstjaar 2022 begroot.
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Pagina 24 (Post 142700 UO Ruimt. Ordening en Planning)
4650 – Overdrachten
Op deze post is Naf. 767.700 gereserveerd. In de jaarrekening is meer dan Naf. 1 miljoen hiervoor
uitgegeven. Hoe is dit verschil te verklaren gezien de huidige financiële situatie waarin het land zich
verkeert?
Antwoord:
Betreft de subsidie/bijdrage aan de stichting Monumentenfonds. Subsidies en bijdragen aan stichtingen
zijn conform de voorgeschreven inkortingsmaatregelen verlaagd.

Pagina 25
Voor het jaar 2021 is een bedrag aan inkomsten van Naf. 6.1 miljoen geprojecteerd (Verkeer en Vervoer).
Vergeleken met 2020 is dit een stijging van Naf. 3 miljoen. Waar komt dit bedrag van extra inkomsten van
NAf. 3 miljoen vandaan?
Antwoord:
De begroting van het jaar 2021 is te hoog begroot. Deze wordt gecorrigeerd bij ontwerp-landsverordening
tot vaststelling van de jaarrekening.

Pagina 22
Bij de behandeling van de begroting voor 2021 is een bedrag van iets meer dan Naf. 87 miljoen
gereserveerd. Op de jaarrekening van 2020 is meer dan Naf. 103 miljoen hiervoor overgeschreven.
Daarmee heeft het ministerie haar begroting met meer dan Naf. 17 miljoen overschreden. Wat is de reden
hiervoor gelet op de jaarrekening van 2020 en de aanbevelingen die zowel de Raad van Advies als de
Algemene Rekenkamer geven t.a.v. de overschrijdingen van vele ministeries van hun begrotingen? Kunnen
de Staten een uitleg ontvangen van deze overschrijding? Bij verbruik van goederen bij het Ministerie van
VVRP is een stijging van meer dan Naf. 17 miljoen. Kunnen de Staten uitleg hiervoor krijgen? In vergelijking
met de goedgekeurde begroting over 2021 is er een stijging van de kosten van het ministerie in tijden van
een crisis. Is er een motivering voor deze stijging?
Antwoord:
De begroting 2020 is bijgesteld (begrotingswijziging) om aan diverse personele en contractuele
verplichtingen te kunnen voldoen.
• Reeds aan de start van het begrotingsjaar 2021 werd geconstateerd dat de personele begroting niet
toereikend was om aan de loonkosten te kunnen voldoen. Hiervoor was bijstelling van de begroting
nodig
• Gedurende het dienstjaar 2020 werd de begroting met Naf. 3.3 miljoen ingekort om aan de door de
Raad van Ministers geaccordeerde COVID-maatregelen te kunnen voldoen. Door deze inkorting
kwamen de contractuele en achterstallige verplichtingen onder druk te staan en is een bijstelling alsnog
noodzakelijk geweest om hieraan te kunnen voldoen. Dit mede om de negatieve gevolgen van
eventuele rechtszaken te voorkomen.

Pagina 23 Inkomsten
Er is een bedrag van Naf. 914.000 begroot aan inkomsten, terwijl Naf. 572.000 is gerealiseerd. Dit is een
trend die over de afgelopen jaren vanaf 2018 is te bemerken. Is er een uitleg hiervoor? Komt dit door een
gebrek aan compliance? Wordt er gewerkt om de compliance te verbeteren?
Antwoord:
15

Het ministerie VVRP is zich bewust van een dalende trend. Het verhogen van de inkomsten van het Land is
een prioriteit en het traject hiervoor is binnen de “roadmap” in samenwerking met de SOAB en het
ministerie van Financiën ingezet.

Voor 2020 wordt een prognose gedaan van Naf. 850.000 aan inkomsten. Dit is hogere prognose dan
eerder gemaakt voor het jaar 2022 in de begroting van 2021. Is dit realistisch gelet op de verwachte
economische groei die zowel door de CBCS als de IMF wordt gedaan van 6.5% voor 2022? De verwachte
groei van de inkomsten in de huidige economische situatie is volgens de cijfers in de begroting rond 30%.
Is de wijze waarop de minister haar inkomsten begroot gebaseerd op e prognoses van de CBCS en IMF?
Antwoord:
Het jaar 2020 was een bijzonder jaar, vanwege de pandemie COVID-19 en de (semi) lock downs gedurende
het jaar. De vergelijking met het jaar 2020 is dan ook niet het beste. De gerealiseerde inkomsten over de
laatste vijf jaren, namelijk 2015 tot en met 2019, is gemiddeld NAf 900.000. Dus in 2022 is behoedzaam
begroot (NAf 850.000).
Pagina 24
Voor de post Luchthaven (WA Verzekering) is de afgelopen jaren een bedrag van Naf. 40.000 begroot.
Voor 2022 wordt hiervoor een bedrag van Naf. 100.000 begroot. Dit is een toename van meer dan het
dubbele. Is er een uitleg hiervoor? Zit er een stijging aan te komen van de luchthaven verzekering die
reeds is aangekondigd?
Antwoord:
De bijdrage van de overheid aan de War & Terrorism verzekering bedraagt NAf 100.000 per jaar. De
verzekering wordt door CAP voorgeschoten en de bijdrage wordt jaarlijks teruggevorderd. In de afgelopen
begrotingsjaren werd de post structureel te laag begroot. Dit heeft tevens geleid tot een opgelopen schuld
aan CAP over afgelopen jaren. (Circa NAf. 500.000). De post is voor dienstjaar 2021 gecorrigeerd.

Op de post voor Onbebouwde eigendommen is een toename te zien van Naf. 5 miljoen aan subsidies.
Deze toename valt op in vergelijking met de eerdere begrotingen vanaf 2018. Waaraan worden deze
subsidie besteed? Heeft dit e maken met het Grond en Vastgoed Bedrijf?
Antwoord:
Een beheersovereenkomst tussen het Land en de Fundashon Kas Popular (FKP) voor het onderhoud van
sociale woningen is in 2020 vastgesteld. Voorheen werd het bedrag van NAf 5 miljoen voor onderhoud op
de begroting van de SOAW ondergebracht. Middels een begrotingswijziging werd dit bedrag overgeheveld
naar de begroting van VVRP in het dienstjaar 2021 en tevens voor het dienstjaar 2022 begroot.

Pagina 64 (Kapitaaldienst)
Post nr. 142000 Deze post betreft specifiek de investeringen van de minister. Deze post is vanaf 2018 niet
ingevuld. Waarom is nu een bedrag van Naf. 5.000 hiervoor gereserveerd? Hoe zal dit bedrag worden
aangewend?
Antwoord:
De post 142000 is de kostenplaats voor het kabinet van de Minister van VVRP. De reservering ad NAf 5.000
betreft investeringen om het thuiswerken voor kabinetsleden mogelijk te maken. Dit i.v.m. de
ontwikkelingen door de COVID-pandemie.
Post 142002
Op deze post is een bedrag van Naf. 230.000 gereserveerd. Dit is meer dan viermaal groter dan de
realisatie over 2020 en driemaal het bedrag dat is begroot voor 2021. Bij het opstellen van de begroting
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van 2021 is dit bedrag niet meegenomen in een meerjarenplan. Wat is de bedoeling van dit bedrag op de
begroting en waarom is het viermaal hoger dan wat gebruikelijk is voor deze post?
Antwoord:
De reservering is bestemd voor:
• Investeringen die het thuiswerken van diverse medewerkers van de ministeriele staf mogelijk maakt
• Deels voor vervanging van afgeschreven apparatuur en kantoormeubilair
• De inrichting van de locatie die bestemd wordt voor centralisatie van de financiële functies binnen het
ministerie. Dit traject is in voorbereiding en zal in 2022 worden uitgevoerd.

Post 142600
Al enkele jaren is er een plan om te werken aan de rioleringen. Voor 2021, 2022 en 2023 is eerder een
bedrag hiervoor gereserveerd in de meerjarenbegroting, maar dit bedrag is voor de begroting van 2022
tot nihil ingekort. Zal er in de komende jaren niet gewerkt worden aan de rioleringen?
Antwoord:
De kosten voor het correctief en preventief onderhoud van de rioleringen is op de Gewone Dienst onder
de post 142600 – 4433. Hiervoor is NAf. 3.276.600 gereserveerd.

MAN
De fractie hoopt dat spoedig het regeerprogramma met een eventuele nota van wijziging op de begroting
in de Staten kunnen worden gedebatteerd.
Antwoord:
Het regeerprogramma van de huidige Regering is nog niet gereed. Het is wel in gevorderd stadium en zal
spoedig bekend worden gemaakt. Gezien het feit dat het regeerprogramma nog niet gereed is, zal het in
een suppletoire begroting op de begroting 2022 verwerkt dienen te worden.

Pagina 22
2021: 79.384.174 vs. 2022: 87.198.900
Hier is een toename van ongeveer Naf. 8 miljoen. Kan de regering hiervoor een verklaring geven?
Antwoord:
In het onderstaande wordt een verklaring hiervoor gegeven.

140100 Minister VVRP
2021: 522.304 vs. 2022: 727.800
Hier is een toename van Naf. 205.000. Kan de regering hiervoor een verklaring geven?
Antwoord:
Deze verhoging is voornamelijk voor advieskosten.

142001 SG VVRP
2021: 242.783 vs. 2022: 257.500
Deze post is met Naf. 15.000 toegenomen. Kan de regering hiervoor een verklaring geven?
Antwoord:
Het plafond voor personeelskosten is gecorrigeerd op basis van realisatiecijfers per april 2021. Het verschil
kan hierdoor worden verklaard.
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142004 Beleidsorganisatie VVRP 2021: 980.785 vs. 2022: 1.075.300
Deze post is met Naf. 95.000 toegenomen. Kan de regering hiervoor een verklaring geven?
Antwoord:
Het verschil is binnen de personeelskosten terug te vinden. Het plafond voor personeelskosten is
gecorrigeerd op basis van realisatiecijfers per april 2021. Het verschil kan hierdoor worden verklaard.

142101 UO Openbare werken
2021: 9.337.450 vs. 2022: 10.297.300
Deze post is met ongeveer Naf. 900.000 toegenomen. Kan de regering hiervoor een verklaring geven?
Antwoord:
Het verschil is deels binnen de personeelskosten terug te vinden. Het plafond voor personeelskosten is
gecorrigeerd op basis van realisatiecijfers per april 2021. Het verschil kan hierdoor worden verklaard.
Binnen de postencategorie 4400 (Verbruik van goederen en diensten) was het budget van voorgaande
begrotingsjaren onvoldoende om aan diverse contractuele verplichtingen te kunnen voldoen. Een
(marginale) opwaartse correctie is gedaan ter voorkoming van nadelige gevolgen bij wanbetaling (claims,
rechtszaken e.d.).

142102 Wegen, straten en pleinen
2021: 14.659.000 vs. 2022: 14.155.400
Deze post is met ongeveer Naf. 500.000 verlaagd. Kan de regering hiervoor een verklaring geven? Zal deze
verlaging gevolgen hebben voor het onderhoud van wegen en pleinen?
Antwoord:
Dit budget is wegens de schaarse middelen van het Land teruggebracht tot NAf 14.155.400. Ja de verlaging
heeft gevolgen, daar het budget voor de vorige dienstjaren al niet toereikend was en hiermee kon al niet
voldaan worden aan het noodzakelijke jaarlijkse investeringsprogramma. Dit betekent dat bepaalde
ingrepen tbv verbetering, vernieuwing, veiligheid, niet uitgevoerd kunnen worden.

142800 Overige verkeer, vervoer en ruimtelijke planning
2021: 4.689.907 vs. 2022: 4.709.800
Deze post stijgt met ongeveer Naf. 20.000 Wat is het doel van deze post? Kan de regering hiervoor een
verklaring geven?
Antwoord:
Op deze post wordt de nettokostenvergoeding zoals overeengekomen met C-Post gereserveerd. De
stijging ad Naf. 20.000 betreft marginale verschillen in de personeelskosten en afschrijvingslasten.

KAPITAALDIENST
Ministerie VVRP
2021: 16.795.000 vs. 2022: 12.410.900
Deze post wordt verminderd met ongeveer Naf. 4 miljoen Kan de regering een algemene verklaring geven
voor deze vermindering?
Antwoord:
De vermindering is met name te wijten aan de verlaging op de Post 142102-4914. Op deze post is het
aangevraagde budget voor reconstructie en vervangingsinvesteringen van het wegennet niet meegenomen.
Dit vanwege de schaarse middelen van het Land. De post wordt voor een bedrag ad NAf 5 miljoen toegekend
voor:
- Onderhoud van Julianabrug ad NAf 4.500.000
18

- Correctief onderhoud straatmeubilair (investeringen voor vervanging van straatmeubilair) NAf. 500.000
T.o.v. 2021 is deze post verlaagd met circa NAf 5 miljoen.

142002 Ministeriele staf
2021: 75.000 vs. 2022: 230.000
Deze post stijgt met ongeveer Naf. 155.000. Kan de regering aangeven hoe hiermee investeringen zullen
worden gedaan in 2022?
Antwoord:
De reservering is bestemd voor:
• Investeringen die het thuiswerken van diverse medewerkers van de ministeriele staf mogelijk maakt
• Deels voor vervanging van afgeschreven apparatuur en kantoormeubilair
• De inrichting van de locatie die bestemd wordt voor centralisatie van de financiële functies binnen
het ministerie. Dit traject is in voorbereiding en zal in 2022 worden uitgevoerd.

142101 UO Openbare werken 2021: 410.000 vs. 2022: 462.500
Deze post stijgt met ongeveer Naf. 52.000 Kan de regering aangeven hoe hiermee investeringen zullen
worden gedaan in 2022?
Antwoord:
Het budget wordt aangewend voor:
• Aanbrengen fysieke bescherming locatie Kruithuis NAf 50.000
• Werkplek inrichten ivm thuiswerken
NAf 62.500
• Vervanging zeer verouderd wagenbestand
NAf 350.000

142102 Wegen, straten en pleinen 2021: 9.995.000 vs. 2022: 5.000.000
Deze post daalt met ongeveer Naf. 4.5 miljoen. Kan de regering aangeven hoe hiermee investeringen
zullen worden gedaan in 2022? Kan de regering een algemene verklaring geven voor deze vermindering?
Antwoord:
Op deze post is het aangevraagde budget voor reconstructie en vervangingsinvesteringen van het wegennet
niet meegenomen. Dit vanwege de schaarse middelen van het Land. De post wordt voor een bedrag ad NAf
5 miljoen toegekend voor:
- Onderhoud van Julianabrug ad NAf 4.500.000
- Correctief onderhoud straatmeubilair (investeringen voor vervanging van straatmeubilair) NAf 500.000
T.o.v. 2021 is deze post verlaagd met circa NAf 5 miljoen.

142700 UO Ruimtelijke ordening en planning 2021: 85.000 vs. 2022: 390.000
Deze post stijgt met ongeveer Naf. 205.000 Wat is de verklaring van de regering voor deze stijging? Kan de
regering aangeven hoe hiermee investeringen zullen worden gedaan in 2022?
Antwoord:
De post wordt aangewend voor:
• Inzet aannemers noodherstel monumenten
NAf 250.000
• Inzet aannemers om artefacten op openbare wegen te verwijderen
NAf 30.000
• Werkplekinrichting ivm thuiswerken
NAf 30.000
• Vervanging afgeschreven dienstwagens
NAf 80.000
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142701 UO Domeinbeheer
2021: 250.000 vs. 2022: 3.266.900
Deze post stijgt met ongeveer Naf. 3 miljoen. Wat is de verklaring van de regering voor deze stijging? Kan
de regering aangeven hoe hiermee investeringen zullen worden gedaan in 2022?
Antwoord:
De betreffende posten worden aangewend voor:
• Uitvoering woningbouwprogramma NAf. 3.184.397
• Werkplek inrichting i.v.m. thuiswerken NAf 82.500

Hoe denkt de regering haar missie te gaan volbrengen met deze begroting?
Antwoord:
Door onderbouwde en strategische keuzes te maken zal met de beschikbare middelen het maximaal
haalbare worden nagestreefd.

Kunnen de Staten alle jaarrekeningen ontvangen van de vennootschappen en stichtingen die onder VVRP
ressorteren?
Antwoord:
Die worden naar mate dat zij beschikbaar komen, naar de Staten opgestuurd.

De regering wil 1 miljoen van de Stichting Kadaster omdat de regering vindt dat zij recht daarop heeft.
Hoe is de mening van de huidige minister op dit standpunt? Zal de regering dit bedrag van Naf. 15 miljoen
ontvangen?
Antwoord:
Deze vraag zal staande de vergadering beantwoord worden.
Hoe denkt de regering te kunnen komen tot een betere dienstverlening van ABC Busbedrijf en een vorm
van samenwerking met de kleine particuliere autobussen?
Antwoord:
Er ligt een nieuwe opzet gereed voor dienstverlening door het openbaar busvervoer door het toevoegen
van 5 nieuwe knooppunten. ABC Busbedrijf bedient deze hoofdroutes en de wijkroutes worden door kleine
bussen gereden. Er zal sprake zijn van vaste routes met vaste frequenties voor de dienstverlening. Hierdoor
wordt het netwerk uitgebreid over het hele eiland, tot in de wijken waardoor burgers makkelijk dicht bij
huis een bus kunnen nemen en op hun bestemming kunnen komen, door enkele keren over te stappen.
Hierdoor wordt het aantrekkelijker om de bus te nemen en zal het aantal passagiers toenemen. De vorm
van samenwerking met de kleine particuliere bussen wordt onderzocht en zal in de loop van 2022
geïmplementeerd kunnen worden.

Categorie 1 Het bereiken van de Categorie 1-status is belangrijk voor alle regeringen. Hoe denkt deze
regering deze status te zullen gaan bereiken? Hoeveel geld is de regering bereid te investeren om te
kunnen voldoen aan alle voorwaarden voor het bereiken van deze status?
Antwoord:
Zie begroting en vaststelling door de staten van de PSOC (landsverordening houdende vaststelling van de
Luchtvaartveiligsheidsheffing op passagiers (Landsverordening Luchtvaartveiligheidsheffing).
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Ontvangt de overheid nog steeds NAf. 1 miljoen per jaar van CAM (Airport Holding) om de status van
Categorie-1 te kunnen halen?
Antwoord:
Vanaf 2018 zijn er geen gelden meer beschikbaar gesteld door CAH.

Curaçaosche Burgerluchtvaart Autoriteit (CBA) CBA heeft als doel om te verzelfstandigen. Is dit traject
reeds gestart? Zal de regering dit traject vervolgen?
Antwoord:
Dit traject zal binnen de mogelijkheden afgerond worden.

Infrastructuur
Hoe staat het met de implementatie van het prioriteit plan voor de infrastructuur van Curaçao? Zal de
nadruk komen te liggen op het asfalteren van meer kilometers en het asfalteren van zandwegen?
Antwoord:
Deze vraag zal staande de vergadering beantwoord worden.
Woningbouw
Hoe ziet de regering het aspect van verkaveling van bouwgronden zodat de bevolking huizen zal kunnen
bouwen?
Antwoord:
Er is een plan voorzien voor de bouw van volkswoningen.

Ziet de regering in dat PPP-projecten de problematiek van woningbouw zal kunnen verhelpen?
Antwoord:
Door gerichte inzet van terreinen zal voorzien worden in een toename van het aantal woningen.

PNP
Post 142202 Autobusdienst
Voor deze post is Naf. 7.7 miljoen begroot. In de brief van 21 september 2021 zijn vragen van de
PNPfractie gesteld aan de minister van VVRP over het openbaar vervoer. Er wordt dus miljoenen aan
subsidie gegeven aan de autobusdienst, terwijl anderen veel geld verdienen in deze sector. De fractie
verwacht dat de regering een nota van wijziging zal indienen voordat de begroting in openbare
vergadering aan de orde komt. Hoe zal de regering het openbaar transport gaan herstructureren? Is de
regering bereid om het bedrag van Naf. 7.7 miljoen aan subsidie te verlagen en de diensten van kleine
bussen te incorporeren in ABC Busbedrijf?
Antwoord:
Er ligt een nieuwe opzet gereed voor dienstverlening door het openbaar busvervoer door het toevoegen
van 5 nieuwe knooppunten. ABC Busbedrijf bedient deze hoofdroutes en de wijkroutes worden door kleine
bussen gereden. Er zal sprake zijn van vaste routes met vaste frequenties verdeeld over de dag voor de
dienstverlening. Hierdoor wordt het netwerk uitgebreid over het hele eiland, tot in de wijken waardoor
burgers makkelijk dicht bij huis een bus kunnen nemen en op hun bestemming kunnen komen, door enkele
keren over te stappen. Hierdoor wordt het aantrekkelijker om de bus te nemen en zal het aantal passagiers
toenemen. Na vaststelling van de vorm van samenwerking tussen ABC Busbedrijf en de kleine bussen en
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doorrekenen van de kosten en tariefverdeling zal duidelijk worden hoe groot de aanvullende subsidie zal
moeten zijn.

Er zijn enkele wijken die geen optimaal busvervoer hebben. Dit is niet nieuw. Al jaren zijn er wijken waar
geen bussen komen. Dit is zeker het geval bij nieuwbouwwijken. Dit brengt met zich mee dat de bewoners
lange afstanden moeten lopen om elders op een bus te stappen. Welke plannen heeft de minister
hiervoor? Ook zijn er wijken waar op een vroeg tijdstip geen busvervoer meer beschikbaar is. Hoe denkt
de regering deze wijken te verhelpen met beter openbaar vervoer? Hoe valt dit te rijmen met het feit dat
op de begroting van ABC busbedrijf aan subsidie is ingekort?
Antwoord:
Zie vorig antwoord: uitbreiding van de wijkroutes. In het verleden is een aantal wijken niet van een
busverbinding voorzien. Gelet op de afname van de subsidie en teruglopende passagiersaantallen, kan door
het uitrollen van de nieuwe systeem van dienstverlening, het openbaar busvervoer ook naar die wijken niet
uitgebreid worden.

Er zou een wegenfonds moeten komen. De wetgeving daarvoor moet nog aan de Staten worden
aangeboden voor behandeling. Voor wat betreft de afgifte van bouwvergunningen is de dienstverlening al
jaren van minder goede kwaliteit. Is het de bedoeling om de diverse diensten te gaan clusteren voor
betere dienstverlening aan het publiek? Op dit moment moet men maanden wachten voor een
bouwvergunning voor een woning.
Antwoord:
Deze vraag zal staande de vergadering beantwoord worden.

Hoe gaat de regering degenen die illegaal grond in bezit en gebruik hebben belasten? Er zijn veel burgers
die al jaren illegaal grond in gebruik hebben zonder dat ze daarvoor betalen. Ze betalen noch
erfpachtcanon noch onroerend zaakbelasting (OZB). Zullen deze terreinen worden gelegaliseerd zodat
meer inkomsten voor het land worden gegenereerd?
Antwoord:
Waar mogelijk wordt illegaal geoccupeerde gronden gelegaliseerd en worden bijgevolg hieraan verbonden
heffingen en belastingen in rekening gebracht.

KEM
De fractie constateert een sterke afname van ongeveer Naf. 6 miljoen voor het ministerie. Is er een
verklaring hiervoor?
Antwoord:
De vraag specificeert niet waar de KEM fractie de afname constateert.

Post nr. 142301 Curaçao Burgerluchtvaart
Op deze post is een verhoging van ongeveer Naf. 60.000 Hoe kan de regering dit verklaren?
Antwoord:
Deze constatering kon niet teruggevonden worden.

Post 142802 Bureau Telecommunicatie en Post
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Bij deze post is een verlaging van ongeveer Naf. 5.5 miljoen aan inkomsten. De fractie ontvangt graag een
verklaring hiervoor.
Antwoord:
De gemiddelde inkomsten van de BTP was over de afgelopen jaren rond de NAf 7,5 miljoen. In het jaar 2020
welke een bijzonder jaar was, was de gerealiseerde inkomsten NAf 2,4 miljoen. Uit behoedzaamheid is
dezelfde inkomsten niveau van 2020 gehanteerd in 2022. In 2023 is gebudgetteerd op basis van de
gemiddelde niveau over de laatste vijf jaren (2015-2019).

HOOFDSTUK 15 Ministerie van Economische Ontwikkeling
MAN
Ministerie van Economische Ontwikkeling
2021: 44.572.246 vs. 2022: 43.996.600
Deze post daalt met ongeveer NAf. 600.000
153000 kabinet Minister EO
2021: 706.743 vs. 2022: 760.300
Deze post stijgt met ongeveer NAf. 54.000
Kan de regering een verklaring hiervoor geven?
Antwoord:
De daling van de totale begroting van het Ministerie van Economische Ontwikkeling voor het jaar 2022 is
het gevolg van de verlaging van de kaderbegroting ter nivellering van de uitgaven tot het niveau van de
verwachte inkomsten voor het begrotingsjaar 2022.
Ter zake de kostenplaats 153000 Kabinet Minister EO is de stijging in de begroting met name het gevolg een
reservering voor eventuele vakantietoelagen en de gebruikelijke toelage voor ambtenaren werkzaam in het
Kabinet.

153001 Economische inspectie
2021: 1.355.663 vs. 2022: 1.476.600
Deze post stijgt met ongeveer NAf. 119.000
Kan de regering een verklaring hiervoor geven?
Antwoord:
De stijging van de kostenplaats 153001 Economische Inspectie betreft een reservering voor eventueel uit te
betalen vakantietoelagen alsmede kosten in verband met overwerk, hetgeen per abuis niet op de begroting
2021 was opgenomen.

153101 UO Economische dienst
2021: 2.069.590 vs. 1.892.100
Deze post daalt met ongeveer NAf. 200.000
Kan de regering deze daling verklaren en aangeven wat het effect hiervan is?
Antwoord:
Deze daling wordt grotendeels veroorzaakt door een verlaging van de bijdragen en subsidies aan instellingen
zonder winstoogmerk met NAf 280.000, het gevolg van deze verlaging is dat in de begroting 2022
onvoldoende middelen beschikbaar zullen zijn om het MiNEGOSHI traject voort te kunnen zetten (i.c. ten
behoeve van onder andere training en coaching aan bestaande en startende MKB’ers).
153201 UO Buitenlandse economische samenwerking
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2021: 4.079.600 vs. 2022: 3.830.600
Deze post daalt met ongeveer NAf. 200.000
Kan de regering deze daling verklaren en aangeven wat het effect hiervan is?
Antwoord:
De daling in de begroting van UO Buitenlandse economische samenwerking is voornamelijk het gevolg van
verlaging van de salarissen, lonen en bezoldiging met bijbehorende sociale premies. Met genoemde
verlaging komt de invulling van openstaande vacatures in het gedrang en kan dit gevolgen hebben voor een
optimale uitvoering van het buitenlandse economische beleid van het Ministerie.

KAPITAALDIENST
Ministerie van Economische Ontwikkeling
2021: 7.074.000 vs. 2022: 2.754.000
Een totale daling van ongeveer NAf. 4.3 miljoen.
153003 Ministeriele staf
2021: 63.500 vs. 2022: 70.000
Deze post stijgt met NAf. 6.500
Kan de regering aangeven hoe deze fondsen zullen worden geïnvesteerd in 2022?
Antwoord:
Het totale bedrag van de Kapitaaldienst 2022 ad. NAf 2.754.000 zal als volgt worden besteed:
• Cruise marketing incentive:
NAf 2.184.000
• De ontwikkeling van toeristische gebieden voor
NAf 350.000
• Beveiliging van toeristische gebieden voor
NAf 150.000
• Overige vervangingsinvesteringen ad.
NAf 70.000

153401 UO Economische ontwikkeling en innovatie
2021: 6.000.000 vs. 2022: 2.684.000
Deze post daalt met ongeveer NAf. 3.4 miljoen
Kan de regering aangeven hoe deze fondsen zullen worden geïnvesteerd in 2022?
Antwoord:
Verwezen wordt naar de volgende drie posten in bovenstaand antwoord: cruise marketing incentive,
ontwikkeling en beveiliging van toeristische gebieden.

Op pagina 128 van de Algemene Beschouwing wordt gesproken van het verbeteren van het inningsproces
teneinde de overheidsinkomsten te verhogen.
Voor welke inkomsten die MEO genereert voor de overheid zal het inningsproces moeten worden
verbeterd?
Antwoord:
Voor vergunningsrechten en certificaten zal het inningsproces worden verbeterd.

Hoe denkt de regering deze inkomsten te moeten gaan verhogen?
Antwoord:
Door invoering van additionele toeslagen conform de vigerende wetgeving en indexering van bestaande
leges.
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De regering is bezig met plannen voor een Consumentenautoriteit. Wanneer kunnen de Staten een
ontwerp voor die verordening verwachten?
Antwoord:
Naar verwachting zal het ontwerp gedurende 2022 aan de Staten aangeboden worden.

Levensonderhoudskosten
COVID-19 heeft voor veel gevolgen gezorgd waaronder de toename van de zee-transportkosten. Dit
brengt met zich mee dat de voedselprijzen stijgen. In de begroting heeft de regering het over het
reguleren van de container prijzen, door een maximum tarief in te voeren, gelijk aan de ‘makutu básiko’.
Hoe denkt de regering dit te zullen realiseren?
Antwoord:
Zoals vastgesteld in de Algemene Beschouwingen zal onder meer de haventarieven gereviseerd worden.
Het vaststellen van containertarieven valt buiten het bereik van het Land. Volledigheidshalve zij opgemerkt
dat er in de begroting geen melding wordt gemaakt van het reguleren van containerprijzen.

Hoe zal men omgaan met de toenemende kosten van levensonderhoud in het licht van de stijgende
transportkosten versus de lokale economie die ook de effecten ondervindt van de inflatie?
Antwoord:
De stijgende transportkosten en inflatoire werking op de levensmiddelen zal zeker van invloed zijn op de
koopkracht van de bevolking. Mitsdien zal de regering, ter borging van een betaalbaar levensonderhoud
van de sociaaleconomische kwetsbare groepen in de samenleving, de Makutu Básiko ter zake aanpassen.
Dit zal gepaard gaan met een versterkte handhaving van de Makutu Básiko.

Het blijft voor de MAN-fractie zeer belangrijk om inzicht te krijgen van het landspakket in de begroting
met specifieke nadruk op het Ministerie van Economische Ontwikkeling. De vorige regering heeft hard
gewerkt aan de ‘O’ van ontwikkeling in het ontwerp van rijkswet Coho. Er is een concreet plan voor
economische ontwikkeling die invulling geeft aan de ‘O’ van ontwikkeling.
Wat is het beleid van de regering t.a.v. de economische ontwikkeling? Hoe zien wij dit terugvertaald in de
begroting? Welke zijn de investeringen die gedaan zullen worden om economische ontwikkeling te
bevorderen? In welke sectoren en gebieden zullen deze plaatsvinden? En wat zal het effect daarvan zijn
voor het scheppen van arbeidsplaatsen voor Curaçao? Hoeveel arbeidsplaatsen zal de economische
ontwikkeling uiteindelijk creëren?
Antwoord:
De regering merkt op dat bij het indienen van een eerste suppletoire begroting 2022 de prioriteiten en
doelstellingen van het Kabinet Pisas II met betrekking tot de bevordering van (duurzame) economische
ontwikkeling in de begroting gereflecteerd zullen worden, inclusief de geprioriteerde investeringen,
gebieden en sectoren, en de gevolgen hiervan voor de werkgelegenheid.

KEM
De fractie verwijst naar een daling van ongeveer NAf. 1 miljoen 4600 (Subsidies)
Hoe kan de regering deze daling verklaren?
Antwoord:
De regering kan de door de fractie aangegeven daling van NAf 1 miljoen (in economische categorie 4600)
niet achterhalen.
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De fractie wenst een begroting te ontvangen van CTDB.
Antwoord:
De definitieve begroting van CTDF voor 2022 is nog niet vastgesteld. Deze zal na afronding aan de Griffier
van de Staten aangeboden worden.

PNP
De fractie is ervan overtuigd dat de regering een wijziging zal brengen in de begroting, aangezien deze in
ieder geval de uitgangspunten van het regeerakkoord moet kunnen reflecteren. Deze geldt zeker voor het
onderdeel van economisch herstel. Dit is niet alleen verbonden aan het Ministerie van Economische
Ontwikkeling; het is volgens de fractie ministerie-overstijgend. De huidige begroting is niets anders dan
een kopie van de begrotingen van voorafgaande jaren, aldus de fractie.
Een belangrijk aspect zoals de ontwikkeling van de toeristische sector wordt niet gereflecteerd in de
huidige begroting.
Wat zijn de andere externe fondsen die zullen worden gezocht om te incorporeren in het beleid?
Antwoord:
De regering merkt op dat bij het indienen van een eerste suppletoire begroting 2022 de prioriteiten en
doelstellingen van het Kabinet Pisas II met betrekking tot de bevordering van (duurzame) economische
ontwikkeling, inclusief toerisme, in de begroting gereflecteerd zullen worden.
Voorts is de regering voornemens ter zake de verdere bevordering van de economische ontwikkeling andere
fondsen in het algemeen en in het bijzonder de toeristische sector aan te spreken. Hierbij wordt gedacht
aan de invoering van een aantal belangrijke trajecten die in 2022 uitgevoerd zullen worden om de inkomsten
voor de toeristische sector te verhogen. Het betreft een level playing field wetgeving om de compliance van
de OB ten aanzien van alle verhuur van accommodatie aan toeristen (roomtax) te innen en het introduceren
van onder meer een Tourism Development Fee welke als onderdeel van de ticketprijs die door buitenlandse
bezoekers betaald zal worden.

PAR
Toerisme is de belangrijkste economische pilaar op dit moment en de verwachting is dat deze sector zal
blijven groeien. Dit is echter niet terug te zien in de huidige begroting op realistische wijze. De inkomsten
die de sector genereert gaan naar de Algemene Middelen op de begroting en worden niet teruggezien op
de begroting van het Ministerie van Economische Ontwikkeling.
Met de komst van een Curaçao Tourism Authority (CTA) is de verwachting dat de inkomsten uit de
toeristische sector bij MEO worden geplaatst, zodat wij tot een realistischer begroting voor het ministerie
kunnen geraken. Het is zaak dat zo spoedig mogelijk een CTA wordt ingesteld om dit te kunnen
bewerkstelligen.
Antwoord:
De regering heeft kennisgenomen van het bovenstaande.

HOOFDSTUK 16 Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport
De MAN fractie heeft de volgende vragen voor het ministerie van OWCS.
GEWONE DIENST
1. Bij de functie 160100 ‘Ministerie van OWCS’ staat op de begroting van 2021 een bedrag van NAf.
324.470.718 en in de begroting van 2022 wordt dit bedrag verhoogd naar NAf. 334.900.100
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De fractie wil een uitleg van de stijging van ongeveer NAf. 10 miljoen voor de hele ministerie en wil in
het algemeen weten of het hetzelfde gaat blijven of dat er veranderingen gaan komen.
Antwoord:
Het gaat namelijk om een stijging van NAf 10 miljoen op de hele begroting. Dit ter compensatie van de
eerder ingekorte 30 Miljoen op de begroting van het Ministerie van OWCS.
De verhoging ligt grotendeels aan de bijstelling van de voorschot vergoeding aan bijzondere schoolbesturen
o.b.v. de reële kosten. Het kan zo blijven voor de toekomst maar is afhankelijk van de financiële positie van
de overheid en de stijging of daling van het aantal leerlingen en studenten in het onderwijssysteem. Er dient
tevens rekening gehouden te worden met het feit dat een daling in het aantal FO en VSBO-leerlingen en
een stijging van SBO-leerlingen een stijging van de totale kosten zal betekenen, gezien de wegingsfactor van
het beroepsonderwijs.
2. Bij de functie 160100 ‘Minister van OWCS’ staat op de begroting van 2021 een bedrag van NAf.
361.445 en in de begroting van 2022 wordt dit bedrag verhoogd naar NAf. 484.600
De fractie wil een uitleg voor de stijging van ongeveer NAf. 123 miljoen en wil weten of het hetzelfde
gaat blijven of dat er veranderingen gaan komen.
Antwoord:
De verhoging ligt grotendeels aan de correctie van het salaris van de Minister. Verhoging is NAf 88.400
omdat het bedrag van 2021 zoals hierboven wordt vermeld niet correct is. Het bedrag is Naf 396.200.
3. Bij de functie 164004 ‘Beleidsorganisatie OWCS’ Staat op de begroting van 2021 een bedrag van NAf.
2.659.395 en in de begroting van 2022 wordt dit bedrag verhoogd naar NAf. 3.266.900
De fractie wil een uitleg voor de stijging van ongeveer NAf. 1 miljoen en wil weten of het hetzelfde
gaat blijven of dat er veranderingen gaan komen.
Antwoord:
Het verschil is geen NAf 1 miljoen. Het is een verschil van ongeveer NAf 607.505 m.b.t. verhoogde huur
gebouwen en ongeveer NAf 400.000 en NAf 60.000 aan personeelskosten. De personeelskosten zijn door
het ministerie van Financiën bijgesteld aan de hand van de werkelijke uitgaven per april van het lopend
begrotingsjaar.

4. Bij de functie 164006 ‘UO Uitvoeringsteam O&W’ staat op de begroting van 2021 een bedrag van NAf.
2.269.383 en in de begroting van 2022 wordt dit bedrag verhoogd naar NAf. 2.481.600
De fractie wil een uitleg voor de stijging van ongeveer NAf. 212 duizend en wil weten of het hetzelfde
Antwoord:
Het betreft bijstellen van de begroting naar werkelijke kosten, inclusief bijstellen van vergaderkosten voor
bemensing van de wettelijke commissies zoals Eilandelijke Verwijzingscommissie, commissies Speciaal
Onderwijs (incl. Voorschoolse, speciaal onderwijs en leerplicht ontheffingen). Ook de personeelskosten
zijn bijgesteld naar de werkelijke kosten.
5. Bij de functie 164007 ‘Openbaar Onderwijs’ staat op de begroting van 2021 een bedrag van NAf
3.314.554 en in de begroting van 2022 wordt dit bedrag verlaagd naar NAf 3.101.800
De fractie wil een uitleg voor de daling van ongeveer NAf 213 duizend en wil weten of het hetzelfde
gaat blijven of dat er veranderingen gaan komen.
Antwoord:
De verlaging heeft te maken met het overgaan van de DOS in een pand van de overheid (Oranjeschool te
Oranjestraat) ingaande 2022 waardoor geen huursom meer door de overheid betaald moet worden voor
de DOS.
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6. Bij de functie 164201 ‘Openbaar Funderend Onderwijs’ staat op de begroting van 2021 een bedrag
van NAf. 23.526.886 en in de begroting van 2022 wordt dit bedrag verlaagd naar NAf. 23.435.400
De fractie wil een uitleg voor de daling van ongeveer NAf. 100 duizend en wil weten of het hetzelfde
gaat blijven of dat er veranderingen gaan komen. Ook wil de fractie weten wat voor effecten zal deze
daling hebben voor de Openbaar Funderend Onderwijs.
Antwoord:
De verlaging heeft voornamelijk te maken met de bijstelling van de personeelskosten door o.a. de sluiting
van de Oranjeschool afgelopen schooljaar.
Aangegeven dient te worden dat iedere korting op de begroting van het (openbaar) onderwijs gevolgen met
zich meebrengt. Te denken valt aan ondersteuning van onderwijsinhoudelijke projecten, infrastructurele
(digitalisering) projecten, investeringen in human capital (training c.q. bij- en nascholing
onderwijspersoneel.
7. Bij de navolgende functies zijn er stijgingen plaats gevonden.
Kan de Regering een uitleg hiervoor geven en wat gaat er gebeuren onder al deze begrotingsposten?
1644000 ‘Openbaar Voortgezet Speciaal Onderwijs’;
1645000 ‘Bijzonder Speciaal Onderwijs’;
1646000 ‘Openbaar VSBO’;
1646001 ‘Openbaar HAVO/VWO
1646002 ‘Openbaar Vak Onderwijs’;
164701 ‘Openbaar Voortgezet Speciaal Onderwijs’;
Antwoord:
De posten 164500 en 164701 zijn van de Bijzondere scholen en 164400, 164600, 164601 en 164602 zijn
Openbare scholen.
De stijgingen heeft te maken met het decentraliseren van de additionele middelen door UOW naar de
desbetreffende schoolbesturen en in dit geval de Openbare scholen. Deze vergoeding is onderdeel van het
V&V-bekostigingsstelsel. Deze vergoeding werd voorheen centraal opgevoerd bij sector UOW van de
Ministerie van OWCS. Eveneens voor het bijzonder onderwijs zijn de personeelskosten bijgesteld en de
wettelijke additionele kosten geïntegreerd in de voorschotvergoeding.
1648000 ‘Universiteit subsidie’.
Antwoord:
Bij de Universiteit betreft het een budget neutrale bijstelling van de overdracht ter realisatie van verbetering
van het Hoger Onderwijs en Wetenschap, conform afspraken in het vierlandenoverleg Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap.
8. Bij de functie 164900 ‘Inspectie Onderwijs’ staat op de begroting van 2021 een bedrag van NAf.
1.419.644 en op de begroting van 2022 wordt dit bedrag verlaagd naar NAf. 1.037.900
De fractie wil een uitleg voor de daling van ongeveer NAf. 382 duizend en wil weten of het hetzelfde
gaat blijven of dat er veranderingen gaan komen en wat voor effecten zal deze daling hebben voor
Inspectie Onderwijs.
Antwoord:
Het betreft hier bijstelling van de personele kosten naar de werkelijke kosten. De bezetting is aangepast en
er is sprake van open vacatures bij de Onderwijsinspectie.

9. Bij de navolgende functies:
164902 ‘Onderwijsondersteuning’;
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164903 ‘Onderwijsvernieuwing’;
165000 ‘Bijzonder vakonderwijs’;
165002 ‘Openbare leergangen’;
165101 ‘Uitvoeringsorganisatie Cultuur en Sport’
ziet de fractie dat ze allemaal hebben gestegen. Graag wil de fractie een uitleg voor deze stijgingen en
wil weten wat zijn de effecten voor deze stijgingen.
Antwoord:
Het betreffend budget neutrale aanpassingen van de begroting. 164902 is bijgesteld ter versterking van
externe begeleiding van scholen.
164903 betreft versterking taalontwikkeling ter realisatie van het Nationaal Taalbeleid en
deskundigheidsbevordering onderwijspersoneel i.h.k.v onderwijsvernieuwing en ook digitalisering van het
onderwijs. Bij het bijzonder vakonderwijs worden de kosten vrijgesteld conform de wettelijke
Onderwijsbekostiging (P.B. 2014 no. 105).
V.w.b. 165002 Leergangen heeft de stijging o.a. te maken met de reële kosten met betrekking tot de
lokaliteiten/docenten van de verschillende opleidingen die onder Leergangen worden verzorgd. Vooral bij
het Openbare Secundair Beroeps Onderwijs (OSBOD) kampt men met een serieus tekort aan (financiële)
middelen om de opleidingen (vooral praktijkopleidingen) te kunnen bekostigen om zodoende kwalitatief
onderwijs te kunnen verzorgen.
165101 ‘Uitvoeringsorganisatie Cultuur en Sport’: De stijging is budgetneutraal gebeurd. Taken van de Kas
di Kultura Kòrsou zijn overgedragen naar de Sector Cultuur en Sport. Sector Cultuur en Sport dient zorg te
dragen voor de uitvoering en instandhouding van de taken m.b.t. het beleidsveld cultuur.
10. Bij de functie 165400 ‘subsidies bijdragen Cultuur’ staat op de begroting van 2021 een bedrag van
NAf. 1.336.000 en op de begroting van 2022 wordt dit bedrag verlaagd naar NAf. 1.236.000
De fractie wil een uitleg voor de daling van NAf. 100 duizend en wil weten of het hetzelfde gaat
blijven of dat er veranderingen gaan komen en wat voor effecten zal deze daling hebben voor onze
Cultuur.
Antwoord:
Deze functie is voor de betaling van Carnaval, Seú en Un Kanto pa Kòrsou en Cultureel Centrum Curaçao.
Wegens de COVID-19 pandemie kunnen de publieke activiteiten niet zoals gewoonlijk doorgaan. Er worden
alternatieven uitgewerkt die op een verantwoorde wijze uitgevoerd zullen worden. De carnavalsoptochten
zijn door de overheid afgelast. Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom de Pandemie worden deze later
mogelijk weer hersteld. Om deze reden is er een verlaging van NAf 100.000 doorgevoerd.
11. Bij de functie 165500 ‘Subsidies bijdrage Oudheid en Musea’ staat op de begroting van 2021 een
bedrag van NAf. 639.200 en op de begroting van 2022 wordt dit bedrag verlaagd naar NAf. 264.200
De fractie wil een uitleg voor de daling van NAf. 375 duizend en wil weten of het hetzelfde gaat
blijven of dat er veranderingen gaan komen en wat voor effecten zal deze daling hebben voor onze
Cultuur.
Antwoord:
Deze kosten zijn conform kader begroot. De subsidies aan Nationaal Antropologische en Archeologische
Museum (NAAM), Museo di Kòrsou en Monumenten Zorg zijn conform kader bijgesteld.
KAPITAAL DIENST
12. Bij kapitaal dienst voor de Ministerie van onderwijs staat op de begroting van 2021 een bedrag van
NAf. 14.595.400 en in de begroting van 2022 wordt dit bedrag verlaagd met ongeveer 6 miljoen
naar NAf. 8.669.000. Kan de Regering uitleg geven omtrent de verlaging van deze post?
Antwoord:
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Door prioriteitstelling heeft het ministerie van OWCS dit jaar een lager bedrag gevoteerd gekregen op de
kapitaaldienst.
Er zijn vooralsnog alleen investeringen op de posten kantoorapparatuur, kantoorinrichting welke
hoogstnoodzakelijk zijn en zaken die op geen enkele manier kunnen worden uitgesteld (lopende zaken), per
ministerie gehonoreerd. Rekening houdende hiermee en met het kader is een bedrag op de stelpost
onvoorzien opgenomen voor de nog door de Raad van Ministers vast te stellen prioritaire investeringen
voor ministeries.
13. Wat zijn de geplande investeringen die begroot zijn voor de begroting van 2022?
Antwoord:
Het grootste gedeelte is NAf 8.000.000 voor Enseñansa Liber Kòrsou (ELK). Gezien de inkorting zijn alle
overige projecten niet uitvoerbaar.
14. Worden de geaccordeerde hervormingen van de landspakket opgenomen in de begroting van 2022?
Als dit het geval is, waar is dit te zien in de begroting?
Antwoord:
Het Landspakket is niet verwerkt in de begroting. De totale investeringen die gemoeid gaan met het
landspakket is nog niet in detail vast te stellen. Bij de start van elk maatregel worden vooronderzoeken
gedaan en plannen van aanpak opgesteld op basis waarvan de orde van grootte van de investeringen
inzichtelijk zullen worden gemaakt.
Bij het bereiken van de uitvoeringsacties brengt het Ministerie van BZK-subsidiebeschikking uit, en worden
de fondsen door BZK in de Landskas gestort. Definitieve bedragen voor OWCS zijn vooralsnog niet
vastgesteld.
15. De 30 miljoen euro als schenking/donatie voor investeringen voor onderwijs, op welke
begrotingspost is dit zichtbaar? of is het niet opgenomen in de begroting?
Antwoord:
Tranches worden in overleg met het Ministerie van BZK bij vaststelling van het achterstallige
onderhoudsplan en het strategisch huisvestingsplan overgemaakt naar de regering van Curaçao. Voor 2022
is een bedrag van € 6.000.000 gepland ter investering in achterstallig onderhoud conform strategische
keuze, op basis van in gezamenlijkheid vastgestelde criteria, om duurzame investering te garanderen.

Ten aanzien van Hoofdstuk 16 heeft de MFK-fractie de volgende vragen
1. De MFK-fractie wil concrete cijfers van sommige projecten.
Antwoord:
Deze vraag wordt staande de openbare vergadering beantwoord met de nodige onderbouwing en
documenten voor de Statenleden.
2. De fractie wil meer concrete informatie op realisatie van projecten.
Antwoord:
Deze vraag wordt staande de openbare vergadering beantwoord met de nodige onderbouwing en
documenten voor de Statenleden.
3. De fractie wil duidelijkheid op geldmiddelen die beschikbaar zijn.
Antwoord:
Deze vraag wordt staande de openbare vergadering beantwoord met de nodige onderbouwing en
documenten voor de Statenleden.
4. Ook wil de fractie weten wanneer wordt 2 cent op gasoline ingehouden naar welzijn van Cultuur en
Sport.
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Antwoord:
De landsverordening is ondertussen gepubliceerd en ondertussen van kracht.
5. De fractie wil duidelijkheid over de criterium van de Regering ter verbetering van installatie van
cultuur en sport.
Antwoord:
Door beperkte fondsen kunnen de verbeteringen van de cultuur en sport installaties momenteel niet
plaatsvinden. Wel heeft de Sector Cultuur en Sport een prioriteitenlijst opgemaakt voor wanneer het weer
mogelijk is om door te gaan met de optimalisering van de cultuur- en sportinstallaties.
6. Wat zijn de plannen van de Regering voor jongeren en vooral voor de families met weinig inkomen,
om deel ta laten nemen in het onderwijs, cultuur en sport?
Antwoord:
De beleidsstrategieën op het gebied van onderwijs, cultuur en sport die uitgevoerd zullen worden zijn als
volgt:
Meer samenwerking bewerkstelligen tussen de drie beleidsvelden onderwijs, cultuur en sport door
structurele overleggen te agenderen en gezamenlijke uitvoeringsplannen te concipiëren, uit te voeren, te
evalueren en te verbeteren om een wijkgerichte aanpak te bewerkstelligen;
Een wijkgerichte aanpak bewerkstelligen geschiedt door een interministeriële samenwerking op te zetten
en in de uitvoering toe te passen. De ministeries die deze interministeriële aanpak moeten oppakken zijn
OWCS, SOAW en Justitie met de daaronder ressorterende stichtingen en organisaties.
Voor 2022 zal OWCS gaan concentreren op achterstandswijken, waarbij o.a. scholen waar veel armoede
heerst onder de leerlingen en hun familie de prioriteit zullen krijgen voor wat betreft recht op onderwijs,
uniform, transport en voeding.
7. Hoe kan gegarandeerd worden dat aan het begin van het schooljaar alle jongeren over school
uniforms, shooltransport en boeken beschikken?
Antwoord:
Vanaf 1 januari 2022 zal conform onderzoek en aanbevelingen de nadruk liggen op toegankelijkheid van
scholen voor minderbedeelde jongeren. De unit leerplicht heeft een aantal oneigenlijke taken verworpen
om aandacht te schenken aan jongeren die extra ondersteuning nodig hebben. Dit zal worden gerealiseerd
door geïntensiveerde fysieke aanwezigheid, begeleiding en toezicht op scholen door de unit, waarbij ter
plekke ondersteuning c.q. advies wordt geboden in geval van behoefte, om te voorkomen dat jongeren
uitvallen.
8. Hoe kan de Regering het mogelijk maken dat er jongeren gevormd kunnen worden die een of andere
vak kunnen beheersen zo dat het mogelijk wordt dat ze werk kunnen krijgen in de bouw, als
automonteur, als lasser of in andere belangrijke functie.
Antwoord:
Dit zal gerealiseerd worden door optimalisering en verbetering van het vakonderwijs, samen met de
arbeidsmarkt. Via de ROA worden eindtermen en examenprogramma’s gereviseerd en de uitvoering
verbeterd. Tevens wordt gewerkt aan gerichte investering in gespecialiseerde opleidingscentra, om
versplintering te voorkomen, die op langer termijn niet onderhoud kan worden. Het resultaat van de
doorlichting en het assessment voor wat betreft onderwijshuisvesting zullen hierin leidend zijn.
9. Hoe kan de Regering toerisme incorporeren in het school curriculum zodat de jongeren opgeleid
kunnen worden zodat ze kunnen gaan werken in de Hotel Sector.
Antwoord:
In samenwerking met CTB wordt momenteel gewerkt aan lesbrieven die afgestemd zijn op kerndoelen. Door
de leerkracht te voorzien van kant en klare lespakketten en door te werken met incentive, met de kracht
van binnenuit, wordt toerisme ingebed als vaste onderdeel van het lesprogramma. Het eerste pakket is klaar
en geleverd. Ook via de samenwerking met ROC Mondriaan zullen lokale instituten voor SBO-onderwijs in
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Hospitality en Toerisme zich specialiseren om het onderwijsniveau te verbeteren en de curricula waar nodig
bij te stellen.
10.Hoe kan de Regering nog meer aandacht besteden aan jongeren voor wat betreft de taal
Papiaments, Engels en Spaans om in de sector toerisme te kunnen werken maar ook voor verdere
hogere studie in de regio.
Antwoord:
Naast focus op basiscompetenties wordt ook de rol van talen in het beroepsonderwijs geëvalueerd. Het
gaat om een toegepaste benadering, waarbij de student sectorgericht wordt voorbereid. In samenwerking
met de arbeidsmarkt wordt het programma hierop aangepast. Voor wat betreft aansluiting met het hoger
onderwijs in de regio blijkt onze jongeren goede aansluiting te vinden met de huidige voorbereiding. In
overleg met de ROA en als een thema van het vierlandenoverleg zal dit onderwerp in 2022 nader worden
onderzocht om de aansluiting te verbeteren om het studiesucces van onze jongeren in het HO te
garanderen.
11.Wat zijn de mogelijkheden dat IT in een structurele vorm in de onderwijs curriculum geïncorporeerd
kunnen worden?
Antwoord:
ICT is reeds geïncorporeerd in de kerndoelen en curricula. Echter zal in de doorlichting en in overleg met de
ROA worden nagegaan in hoeverre dit toereikend is of uitgebreid moet worden. Op basis hiervan zullen de
kerndoelen en eindtermen worden aangepast en op basis daarvan kunnen schoolbesturen hun curriculum
aanpassen.
12.Vorming in de kunst moet op school gebeuren. De schooltijd moet in verband hiermee verlengd
worden. Dit kan meer helpen in de ontwikkeling van het kind. Hoe ziet de Regering dit gebeuren op
een efficiënte manier?
Antwoord:
Dit wordt meegenomen in de pilots Brede scholen (Skol Integraal) op Curaçao. Na de pilot fase wordt dit
geëvalueerd en integratie in schooltijd uitbreiding worden overwogen.
13.Wanneer worden alle school directies gecentraliseerd onder een centrale zodat de overheadkosten
verlaagd kunnen worden? Maar met representatie van de schooldirecties in de beleid team zodat de
Regering veel geld kan besparen.
Antwoord:
Dit vormt integraal deel uit van de hervormingen t.b.v. effectieve en efficiënte inzet van
onderwijshuisvesting, maar ook andere onderwijsbekostiging. Er dient nog te worden overwogen of een
volledige centralisatie wenselijk en mogelijk is. Wel zal de herziene bekostigingsmethodiek rekening houden
met
efficiëntere
inzet
van
de
voorzieningen
van
het
Land
Curaçao
14.Heeft de Regering een concrete plan hoe alle schoolgebouwen die in slechte situatie bevinden te
laten repareren?
Antwoord:
Ja, een onderzoek is uitgevoerd om zicht te krijgen op de staat van onderhoud van alle schoolgebouwen.
Het document is beschikbaar. M.i.v. januari 2022 zullen achterstallige onderhoudswerkzaamheden starten,
met een duur van 5 jaar op basis van in gezamenlijkheid bepaalde agenda. Leegloop en leegstand wordt ook
worden meegenomen en overwogen in de keuze van de scholen. In 2022 wordt tevens het strategische
huisvestingsplan afgerond, zodat het Land Curaçao een meerjarenbeleid heeft ten aanzien van het beheer
van vastgoed binnen het onderwijs.
15.Gezien onze warme klimaat wil de fractie weten hoe gaat de Regering het mogelijk maken dat alle
scholen lokalen met airco’s beschikken en met koud water voor de kinderen?
Antwoord:
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Klimaatbeheersing wordt meegenomen in het strategisch huisvestingsplan. Het voorzien van lokalen van
airco’s dient goed te worden overwogen, daar dit automatisch betekent verhoging van de kosten voor
elektra. In samenwerking met de technische faculteit van UoC worden ook alternatieven in overweging
genomen.
16. Kan bedrijven van de Regering die winst maken geen school adopteren?
Antwoord:
Dit kan. OWCS wil op korte termijn het project vrienden van het onderwijs starten. Hierin kan er op een
verantwoorde en gestructureerde wijze een bijdrage worden geleverd door bedrijven die hieraan willen
meedoen.
17. Zijn er geldmiddelen gereserveerd voor cultuur?
Antwoord:
Er is ANG. 1647.400,00 gereserveerd voor het mogelijk oprichten van een Nationaal Cultuur Instituut. De
uitwerking zal de Minister alsnog uitwerken en presenteren.
18. De fractie wil meer specifiek weten wat zijn de projecten die de Regering in hoofd heeft en wat zijn
de specifieke kapitaal die hiervoor gereserveerd is?
Antwoord:
Voor wat betreft onderwijs zal de focus liggen op een integrale investering in huisvesting, digitalisering en
zonnepanelen. Hiernaast zal er worden geïnvesteerd in leermiddelen en volgtoetsen gericht op verbetering
en monitoring van de kwaliteit van het onderwijs. Hiernaast zal er verder worden geïnvesteerd in
leermiddelen en op basis van de aanbevelingen voortvloeiende uit de doorlichting van het onderwijs zal een
investeringsagenda worden gepresenteerd ter goedkeuring.
19. Welk bedrag is gereserveerd voor vorming in de wijken en vorming in de kunst, dansen, drama en
tekenen?
Antwoord:
De strategie die hierbij toegepast zal worden is de subsidiemiddelen die gereserveerd staan op de functies
51, 53, 54 en 55 toewijden aan de vorming van cultuur (waaronder kunst) en sport in de wijken. In
samenwerking met de gesubsidieerde instellingen zal er landelijke programma’s met input van de wijken
gemaakt en uitgevoerd worden. Dit zal een succes worden door een hechtere interministeriële
samenwerking met SOAW (SEFBA) te bewerkstelligen.
20. Wat is het beleid van de Regering betreft het criterium om in aanmerking te komen voor subsidie?
Antwoord:
Het uitgangspunt is altijd voorzien in concrete behoefte n.a.v. de te behalen strategische doelen. Het gaat
om concrete producten die niet door het Ministerie zelf geleverd kunnen worden. Process van
Subsidiewetgeving en procedures moeten hier worden beantwoord.
21. Moet de Regering curriculum, methodes en docenten gekwalificeerd hebben voor het realiseren van
projecten?
Antwoord:
De inzet van curriculum, methoden en docenten is een aangelegenheid van het bevoegd gezag
(schoolbesturen). De kaders zijn in de wet vastgesteld. De inspectie onderwijs houdt hier toezicht op.
22. Wat kan de Regering doen om faciliteiten van cultuur te helpen om bij te dragen op een niet
commerciële basis op culturele vorming voor jongeren en volwassenen?
Antwoord:
Op basis van het programma van eisen MB’s en subsidieverstrekking zal dit plan hoog op de agenda van de
stichtingen geplaatst worden en richting aan de uitvoering gegeven worden daar het ministerie hierdoor de
regie in handen zal hebben. De beperkte financiële middelen van het land zijn echter toereikend. Sector
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Cultuur en Sport beveelt aan om waar er inkomsten gegenereerd kunnen worden dat zeker moet
geschieden.
23. Wat is de gedachte van de Regering op het geven van exoneratie op betaling van OB, erfpacht en
winstbelasting?
Antwoord:
Er is sprake van exoneratie wanneer er bedingen in een overeenkomst staan opgenomen die bepaalde
risico's uitsluiten. Exoneratie is de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheden. In veel contracten staan
clausules van deze strekking.
Bij OB en winstbelasting worden geen overeenkomsten gesloten tussen de regering en een derde. Bij
erfpacht wel. Algemeen geldt dat de overheid bij het sluiten van overeenkomsten zich beschermt tegen
risico’s van aansprakelijkheden die niet in haar belang is.
24. Kan er door de Regering vastgestelde criteria en bewijzen van positieve resultaten gecreëerd worden
om in aanmerking te kunnen komen voor deze resultaten?
Antwoord:
Subsidies worden gegeven en geëvalueerd op de resultaten door de functionele diensten. Waar nodig
worden de activiteiten aangepast om de gewenste resultaten te kunnen behalen. Dit is een “ongoing proces’
die onder relatiebeheer, subsidie en controletaken van de functionele diensten valt.
25. Wat zijn de mogelijkheden om kapitaal te creëren voor cultuur en sport met introductie van 2 cent
op gasoline om faciliteiten voor cultuur te herstellen die bij kan dragen aan ons cultuur+` zoals
buurtcentrums, theaters, instituten voor vorming en kunst en culturele lokaliteiten.
Antwoord:
De landsverordening is ondertussen gepubliceerd en ondertussen van kracht.
26. De fractie wil concreet weten wat is het beleid van de Regering om bij te dragen aan sport vanaf
jongeren tot volwassenen?
Antwoord:
Er wordt verwezen naar het sportbeleid (Dit gedeelte ressorteert onder breedtesport).
27. Wat is het kapitaal die de Regering gereserveerd heeft voor verschillende richtingen van sport?
Antwoord:
NAf 6.709.600.
28. Welke zijn de criterium die sportorganisaties moeten toepassen om in aanmerking te kunnen komen
voor subsidie?
Antwoord:
De sportorganisaties moeten voldoen aan het landsbesluit subsidie 2016 PB no. 81 Dit wordt door de
functionele dienst gecontroleerd.
29. Wat is het beleid van de Regering om de infrastructuur van verschillende sport faciliteiten te
kunnen herstellen?
Antwoord:
Op basis van criteria bv. hoge gebruikersgraad, laagdrempeligheid en goede beheerssystemen worden de
faciliteiten hersteld en indien het eigendom is van de regering, kan de overheid investeren in het
optimaliseren van de sportfaciliteit. Op basis van een prioriteitenlijst dus waar de behoefte hoog ligt.
30. Als de schooltijd verlengd kan worden is het dan niet mogelijk dat de professionelen opdracht
kunnen krijgen om de jongeren te begeleiden in verschillende sportrichtingen?
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Antwoord:
Schooltijd verlenging moet worden gezien als toepassing van een integrale benadering, waarbij onderwijs,
kunst, sport worden gecombineerd. Het is dus de bedoeling om sport dus ook te integreren zodat jongeren
een integraal programma doorlopen.
31. Wat is de gedachte van de Regering om aan te sporen voor wat betreft sport, import van materialen
en speciale tarieven voor het gebruiken van water, elektriciteit bij parken hier op Curaçao.
Antwoord:
De sector is bezig met onderhandelingen voor water en elektra en v.w.b. sportmaterialen zijn er
verschillende mogelijkheden waar de regering van gebruik kan maken bijvoorbeeld een samenwerking met
stichting Sport for Children om tweedehandse sportmaterialen aan te schaffen.
32. Wat is de gedachte van de Regering op de toekomst van Carnaval in deze periode?
Antwoord:
Veiligheid gaat voor. De regering heeft de carnavalsviering voorlopig afgelast. Op basis van de
ontwikkelingen rondom de pandemie kan worden geëvalueerd of de carnavalsactiviteiten hun doorgang
vinden.
33 (1). Wat is het beleid van de Regering voor wat betreft de verschillende activiteiten die georganiseerd
worden door de Minister van OWCS zoals dag van de vlag, de jaarwisseling en verschillende
activiteiten met erkenning?
Antwoord:
Deze activiteiten dienen hun doorgang te vinden op een verantwoorde wijze. De reden hiervoor is om
cultuur levend te houden.
33 (2). Komt er een stichting zoals “Kas di Kultura”?
Antwoord:
De Cultuuractiviteiten worden zoveel mogelijk ingesourced. Ideeën rondom een Nationaal Cultuur Instituut
worden nader besproken.
34. Hoe gaat de Regering om met activiteiten die gesubsidieerd worden door de Regering zoals
Curaçao te kampen heeft?
Antwoord:
Zie antwoord 33.
35. Wanneer kan de fractie verwachten dat er concrete stappen genomen zullen worden voor een
nationale theater op Curaçao?
Antwoord:
Er is een werkgroep opgericht die gedurende het eerste helft van het jaar een advies en een plan van
aanpak bij de Minister zal indienen.
36. Wordt het theater op dezelfde plaats geconstrueerd?
Antwoord:
Ja.
37. Wat zijn de mogelijkheden dat de Regering samen met AMAK faciliteiten kunnen creëren zodat
gedurende het jaar meer artiesten erkenningen kunnen krijgen voor een presentatie?
Antwoord:
Beleid in dit kader zal worden overwogen.
38. Criminaliteitsfonds zoals door de ex-minister is naar voren gebracht was er een bedrag van 11
miljoen in het begin van het jaar. Hoe is dit geld verdeeld gedurende het lopende jaar?
Antwoord:
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Op 19 maart 2021 is zoals door de ex-minister in de pers bekendgemaakt het bedrag van NAf 12.515.862,00
door het Parket PG gestort op de rekening van Crimefonds. Hiervan is NAf 1.066.106,00 verplicht voor de
uitvoering van maatregel H12 van het Landspakket. Het restant van dit bedrag is nog niet verdeeld.
39. Wat zijn de criteria om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie van criminaliteitsfonds?
Antwoord:
Conform het beleidsplan CF 2021 worden in 2021 projecten ten behoeve van de versterking van de
bedrijfsvoering van de uitvoeringsorganisaties van het justitiële keten met middelen van het CF
(mede)gefinancierd. Voor het jaar 2022 zal het beleid worden herzien dan wel nader uitgewerkt.
40. Wat zijn de mogelijkheden die de grote bedrijven van de Regering steun kunnen geven aan een
fonds voor culturele sport?
Antwoord:
De mogelijkheden bestaan want er is een samenwerking op vrijblijvende basis. Als deze op een structurele
wijze dient te geschieden dient dit bij wet wen regelgeving vastgelegd of te wel geregeld te worden
41. Begrotingspost 164000 ‘Kabinet Minister OWCS’ onder de functie 4200 ‘Beloning van Personeel’
staat op de begroting van 2021 een bedrag van NAf. 264.479 en in de begroting van 2022 wordt dit
bedrag verhoogd naar NAf. 783.600. De fractie wil graag een uitleg hiervan. Waarom is deze post
verhoogd, gaat de Regering meer mensen in dienst nemen?
Antwoord:
Het betreft hier correctie naar de reële kosten. Het eerder begroot bedrag was niet toereikend, met het
wettelijk aantal kabinetsmedewerkers. Het bedrag dat voor 2021 werd begroot is niet toereikend voor
dekking van de personele kosten. Het bedrag is hierdoor bijgesteld.
42. Begrotingspost 164001 ‘Secretaris-Generaal OWCS’. Als men deze post vergelijkt met die van de
andere SG’s zijn ze allemaal verhoogd terwijl deze verlaagd is. Graag wil de fractie een uitleg voor
deze daling. Zijn er afvloeiingen geweest?
Antwoord:
Het betreft een correctie op een omissie in de kaderbegroting voor de beloning van de SG.
43. Begrotingspost 164008 ‘Vergoeding administratieve kosten’. Hier ziet de fractie een verhoging van
NAf. 1,2 miljoen. Graag wil de fractie weten wat houdt dit in?
Antwoord:
Het betreft bekostiging van het bovenschools personeel van de verschillende van overheidswege
gesubsidieerde schoolbesturen. Deze post is gecorrigeerd op basis van reële personeelskosten.
44. Begrotingspost 164800 ‘Universiteit’ op de begroting van 2021 staat een bedrag van Naf.
14.096.200 en op de begroting van 2022 staat een bedrag van NAf. 15.180.700. Hier ziet de fractie
een verhoging van ongeveer NAf. 1 miljoen.
Bij overzicht van baten en lasten. Collectieve Sector in de begroting van 2021 staat voor
‘Universiteit’ NAf. 13 miljoen terwijl op de gewone dienst staat NAf. 14 miljoen op de begroting.
Volgens de fractie is dit een omissie. Ze zijn dezelfde post. Graag nader uitleg.
Antwoord:
De overdracht aan de Universiteit is budgetneutraal bijgesteld ter realisatie en verdere ontwikkeling van het
Hoger Onderwijs op Curaçao, inclusief investering in wetenschap via the University of Curaçao Research
Institute (UCRI).
45. Bij opbrengsten op de begroting van 2020 bij realisatie cijfers van opbrengsten is er niks opgenomen.
Bij de begroting van 2021 staat een bedrag van NAf. 2.1 miljoen. Wat voor opbrengst is dit?
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Antwoord:
Het gaat onder andere over inkomsten van geleverde diensten aan derden, zoals de overheid van SintMaarten (Centraal Schriftelijke Examens). Hiernaast begroot OWCS ook verwachte inkomsten als resultaat
van de geschatte opbrengst van de zonnepanelen op een aantal daken van schoolgebouwen.
Het betreft ‘Overige gemeenschappelijke uitgaven’ is hier een opbrengst?
Het betreft de geschatte opbrengst van de productie van zonnepanelen.
46. Begrotingspost 165001 ‘Bevordering Studie’ in de begroting van 2019 bij inkomsten ziet de fractie
NAf. 1.4 miljoen. Nu ziet de fractie niks meer op de begroting en wil graag een uitleg hiervoor.
Antwoord:
Inning van de landsstudiefinanciering is niet beschreven. Maar Inning door Ontvanger is doorlopend.
Ten aanzien van hoofdstuk 16 heeft de KEM-fractie de volgende vragen.
GEWONE DIENST
1. Bij de functie 160100 ‘Ministerie van OWCS’ staat op de begroting van 2021 een bedrag van NAf.
324.470.718 en in de begroting van 2022 wordt dit bedrag verhoogd naar NAf. 334.900.100. Dit is
een stijging van NAf. 10 miljoen. Gaat de Regering akkoord met de inhoud en de cijfers van de
begroting 2022?
Antwoord:
Ja, het betreft correctie van de salariskosten.
2. Begrotingspost 164000 ‘Kabinet Ministers OWCS’. Hier is er een stijging van meer dan NAf. 500.000.
Graag wil de fractie een uitleg hiervoor en wil weten hoeveel mensen heeft de Regering in dienst
genomen?
Antwoord:
Het betreft hier correctie van de salariskosten voor kabinetsmedewerkers, uitgaande van de reële
kosten. De kosten die in 2020 en 2021 werden begroot waren niet realistisch.
3. Begrotingspost 164006 ‘Uitvoeringsorganisatie Onderwijs & Wetenschap. Bij functie 4200 ’Beloning
van personeel’ is er een verhoging van ongeveer NAf. 200.000 vergelijk met de begroting van 2021.
Graag wil de fractie een uitleg hiervoor en wil weten hoeveel personen heeft de Regering in dienst
genomen?
Antwoord:
Het gaat om een correctie van de personele kosten naar werkelijke kosten. Het personeel is op de
juiste begrotingspost geplaatst, vaak tlv van andere begrotingsplaatsen binnen het ministerie.
4. Begrotingspost 164900 ‘Inspectie Onderwijs’ is er een verlaging van ongeveer NAf. 400.000.
Bij de functie 4200 ‘Beloning van personeel’ wil de fractie weten hoeveel mensen hebben werk
verloren?
Antwoord:
Niemand heeft hun werk verloren. Er zijn 8 personen in dienst, 6 inspecteurs, 1 administratief
medewerker en de hoofd inspecteur. E zijn 3 nieuwe inspecteurs op 1 in dienst getreden. De bezoldiging
van de twee medewerkers die recent vertrokken zijn was al begroot. De totale bezetting is 8
inspecteurs. Dus op de vraag van MAN welk effect dit op inspectie zal hebben, gezien het feit dat geen
nieuwe mensen in dienst genomen kunnen worden en een van de inspecteurs met VUU ontslag zal
nemen en de hoofdinspecteur bijna met pensioen de dienst zal verlaten, zal er een gebrek aan
mankracht zijn. Maar indien de huidige middelen voldoende zijn voor iedereen die nu in dienst zijn, dan
zal het niet te wijten zijn aan gebrek aan geld dat er onvoldoende mankracht is.
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5. Bij de functie 4400 ‘Verbruik van Goederen & Dienst’ staat en bedrag van NAf. 38.000. Dit is een
verlaging van ongeveer NAf. 200.00. Dit bedrag zal niet voldoende zijn. Dit brengt schaarste in
materiaal voor personele gebruik. Graag een uitleg hoe de Regering dit gaat regelen in het jaar 2022?
Antwoord:
Begrotingsposten zijn niet gespecificeerd, en dus moeilijk te beantwoorden.
6. Begrotingspost 164903 ‘Onderwijsvernieuwing’. Hier is een verhoging van ongeveer NAf. 600.000. De
KEM-fractie is akkoord hiermee maar wil informatie ontvangen over innovaties, die gepland zijn om
gedurende het jaar 2022 plaats moeten vinden. Graag een uitleg.
Antwoord:
Het gaat om implementatie van o.a. het Nationaal Taalbeleid. Tevens wordt er in 2022 additioneel
geïnvesteerd in deskundigheidsbevordering in het kader van onderwijsvernieuwing waaronder ook
digitalisering van het onderwijs.
7. Begrotingspost 165001 ‘Bevordering studie. Op de begroting 2022 en voor de komende jaren staat 0
gulden om studenten te stimuleren. Graag wil de fractie een geldig uitleg hiervoor.
Antwoord:
Zie antwoord bij vraag 46.
8. Begrotingspost 165400 ‘Subsidie en bijdragen Cultuur’. De KEM-fractie protesteert en betreurt het feit
dat er NAf. 100.000 is ingekort in cultuur. Graag wil de fractie uitleg hiervan. Bij deze wil de fractie
voorstellen om aan Cultuur dezelfde aantal geld die begroot was voor het jaar 2021 in 2022 te geven.
Antwoord:
Deze functie is voor de betaling van Carnaval, Seú en Un Kanto pa Kòrsou en Cultureel Centrum
Curaçao. Wegens de COVID-19 pandemie kunnen de publieke activiteiten niet zoals gewoonlijk
doorgaan. Er worden alternatieven uitgewerkt die op een verantwoorde wijze uitgevoerd zullen
worden. De carnavalsoptochten zijn door de overheid afgelast. Afhankelijk van de ontwikkelingen
rondom de Pandemie worden deze later mogelijk weer hersteld. Om deze reden is er een verlaging
van NAf 100.000 doorgevoerd.

9. Begrotingspost 165500 ‘Subsidie bijdrage oudheidkunde en musea’. Hier is er een verlaging
van meer dan NAf. 400.000. De fractie wil een uitleg van deze onverantwoordelijke inkorting.

Antwoord:
Er is hier conform kader begroot. (Mogelijk niet volledig toereikend voor Nationaal Antropologische en
Archeologische Museum (NAAM), Museo di Kòrsou en Monumenten Zorg).

KAPITAAL DIENST
10. Bij kapitaaldienst voor OWCS ziet de fractie een verlaging voor een bedrag van NAf. 6 miljoen. Graag
een uitleg hiervoor.
Antwoord:
Door prioriteitstelling heeft het ministerie van OWCS dit jaar een lager bedrag gevoteerd gekregen op
de kapitaaldienst. Er zijn vooralsnog alleen investeringen op de posten kantoorapparatuur,
kantoorinrichting welke hoogstnoodzakelijk zijn en zaken die op geen enkele manier kunnen worden
uitgesteld (lopende zaken), per ministerie gehonoreerd. Rekening houdende hiermee en met het
kader is een bedrag op de stelpost onvoorzien opgenomen voor de nog door de Raad van Ministers
vast te stellen prioritaire investeringen voor ministeries.
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11. Begrotingspost 164100 ‘Uitvoeringsorganisatie Centr. Toetsen/Ex. In de begroting van 2022 en de
volgende jaren is een bedrag van NAf. 849.000 ingekort vergeleken met het jaar 2021.
Graag wil de fractie weten hoe gaat de Regering de examen regelen gedurende de komende jaren.
Antwoord:
Opmerking is terecht. In augustus jl. middels de evaluatienota’s conceptbegroting 2022 kennisgenomen
dat op de kapitaaldienst 2022-2025 volledig is ingekort. De kapitaaldienst voor ETE is in zijn geheel
afgevoerd van de begroting voor 2022 en dat de nieuwe regering prioriteiten zal moeten gaan stellen
aan de hand van hun regeerprogramma en dan bij de suppletoire begroting in februari een aantal
aanpassingen gedaan moeten worden. De vraag hoe ETE de werkzaamheden met betrekking tot toetsen examenaangelegenheden in 2022 en de komende jaren gaat uitvoeren en ook hoe ETE de nodige
investeringen m.b.t. de bedrijfsvoering gaat doen.
Het ETE heeft een aantal kritische vervolgtrajecten die in 2022 doorgang moeten vinden, te weten:
· De digitalisering van het naturalisatieproces
Het digitaliseringstraject van het naturalisatieproces is in 2021 begonnen. Het traject houdt in de
digitale afname van de examens en de verwerking daarvan. Voor de uitvoering van dit traject wordt ETE
ondersteund door een externe deskundige, die het softwareprogramma hiervoor inricht. Dit traject
wordt in 3 fases uitgevoerd waarvan de 1e fase rond is en fase 2 van start is gegaan. De verdere
ontwikkeling (fase 2-3) moet in 2022 plaatsvinden. ETE kan de afname van de Naturalisatietoets in 2022
niet garanderen als er geen middelen beschikbaar zijn om dit traject af te ronden.
ETE heeft al middels een machtiging akkoord, akkoord voor het vervolgtraject in 2022.
· Resultaten Volgtoetsen FO
Het ETE maakt gebruik van externe IT-ondersteuning voor de verwerking van de resultaten van de
volgtoetsen voor het Funderend Onderwijs. Dit, omdat ETE geen IT ’er in huis heeft om de
werkzaamheden uit te voeren. Ook hier geldt dat ETE niet aan de verplichtingen kan voldoen als er geen
middelen op de kapitaaldienst worden begroot.
Tevens dient ETE (conform beslissingen van de RvM en akkoord van de HRO) vacatures open te stellen
voor de specialistische kritische functies van Toets deskundige SBO en Toets methodoloog, vanwege de
hoge tarieven die de overheid moet betalen voor het uitbesteden van deze werkzaamheden.
Gezien ETE niet over voldoende werkplekken beschikt om het nieuwe personeel te kunnen alloceren,
moet ETE in huisvesting gaan investeren. Ook moet geïnvesteerd worden in ICT-apparatuur voor het
nieuwe personeel en meubilaire.
In onderstaand tabel staan de projecten die ETE al op de planning heeft staan voor 2022 en die al
lopende zijn:
1 Vervolgtraject digitalisering van de examenafname naturalisatietoets
2 Verdere inrichting examenzaal voor afname naturalisatietoets en overige examens
3 Externe ondersteuning met betrekking tot de verwerking van de resultaten van de pretest van
de Volgtoetsen Nederlands en Papiamentu Funderend Onderwijs (FO).
4 Externe ondersteuning m.b.t. het uitbreiden van de rapportagevormen (Stoplichtrapportage) in
het online leerlingvolgsysteem (webapplicatie) Funderend Onderwijs (FO).
5 Kantoorhuisvesting nieuw personeel (SBO AKB & TOETSM)
6 IT-benodigdheden t.b.v. het personeel en digitale examenafnames

Ten aanzien van hoofdstuk 16 heeft de PNP-fractie de volgende vragen.
1. Is er geld beschikbaar voor digitalisering van ons onderwijs?
Antwoord:
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Nog Niet
2. Is er geld beschikbaar voor reparatie van schoolgebouwen?
Antwoord:
Er is 2.200.000 begroot voor de stichting onderhoud scholen, naast klein onderhoud dat geïntegreerd
is in de Onderwijsbekostiging.

3. Is er genoeg geld voor de sportzalen voor jongeren die sport willen doen?
Antwoord:
Nee! De middelen zijn momenteel ontoereikend!

HOOFDSTUK 17 Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn
Man-fractie
1. Het begrote bedrag voor het ministerie van SOAW bedraagt NAf. 239.637.050 voor het jaar 2021
tegenover een begrote bedrag van NAf. 183.347.500 voor het jaar 2022. Een vermindering van ongeveer
NAf. 56 miljoen. Graag een uitleg voor voornoemde vermindering.
Antwoord:
De vermindering heeft voornamelijk te maken met de post 4750 Andere uitgaven, (post 4773) Toevoeg
SVB Schommelfonds. De regering heeft het besluit genomen om de bijdrage in het Schommelfonds
aanzienlijk te verminderen in het kader van het beheersbaar maken van het AOV-stelsel en de
Ziektekosten.
2. Voor de begrotingspost 176000, kabinet Minister SOAW, is er voor het jaar 2022 een bedrag van NAf.
932.200 begroot tegenover een bedrag van NAf. 832.147 in het jaar 2021. Een vermeerdering van
ongeveer NAf. 100.000. Graag een uitleg van de Regering hiervoor.
Antwoord:
De vermeerdering heeft te maken met een correctie van de personeelskosten t.o.v. de realisatie kosten
van april 2021.
3. Voor de begrotingspost 176001, inspectie Arbeidszaken, is er voor het jaar 2022 een bedrag begroot
van NAf. 3.137.300 tegenover een bedrag van NAf. 2.950.800 in het jaar 2021. Een vermeerdering van
ongeveer NAf. 187.000. Graag een uitleg van de Regering hiervoor.
Antwoord:
De vermeerdering heeft te maken met een correctie van de personeelskosten t.o.v. de realisatie kosten
van april 2021.
4. Voor de begrotingspost 176002, SG SOAW, is er voor het jaar 2022 een bedrag begroot van NAf. 248.000
tegenover een bedrag van NAf. 151.000 in het jaar 2021. Een vermeerdering van ongeveer NAf. 100.000.
Graag een uitleg van de Regering hiervoor.
Antwoord:
De vermeerdering heeft te maken met een correctie van de personeelskosten t.o.v. de realisatie kosten
van april 2021, conform de personeelskosten van de huidige SG. In 2021 was het bedrag gebaseerd op
een waarnemingstoelage.
5. Voor de begrotingspost 176003, Ministeriële Staf SOAW, is er voor het jaar 2022 een bedrag begroot
van NAf. 3.866.200 tegenover een bedrag van NAf. 3.463.657 in het jaar 2021. Een vermeerdering van
ongeveer NAf. 400.000. Graag een uitleg van de Regering hiervoor.
Antwoord:
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De vermeerdering heeft voornamelijk te maken met het zoveel mogelijk realloceren van vaste lasten,
zodat alle huisvestingskosten onder dezelfde begrotingspost verantwoord worden.
6. Voor de begrotingspost 176005, beleidsorganisatie SOAW, is er voor het jaar 2022 een bedrag begroot
van NAf. 1.765.500 tegenover een bedrag van NAf. 1.731.649 in het jaar 2021. Een vermeerdering van
ongeveer NAf. 35.000. Graag een uitleg van de Regering hiervoor.
Antwoord:
De vermeerdering heeft te maken met een correctie van de personeelskosten t.o.v. de realisatie kosten
van april 2021.
7. Voor de begrotingspost 176100, UO Regiokantoren, is er voor het jaar 2022 een bedrag begroot van
NAf. 4.658.600 tegenover een bedrag van NAf. 4.422.951 in het jaar 2021. Een vermeerdering van
ongeveer NAf. 236.000. Graag een uitleg van de Regering hiervoor.
Antwoord:
Het bedrag is aangepast conform het bedrag dat opgenomen is in de jaarrekening van 2020.
8. Voor de begrotingspost 176101, Sociale Zorg, is er voor het jaar 2022 een bedrag begroot van NAf.
54.018.200 tegenover een bedrag van NAf. 113.240.100 in het jaar 2021. Een vermindering van
ongeveer NAf. 59 miljoen. Graag een uitleg van de Regering voor voornoemde vermindering en wat
voor effect deze met zich mee zal brengen.
Antwoord:
De vermindering heeft te maken met de post 4773 Toevoeg SVB Schommelfonds, die op de begroting
van het Ministerie van SOAW wordt gealloceerd, echter door het Ministerie van Financiën wordt
beheerd.
9. Voor de begrotingspost 176102, Maatschappelijke Zorg, is er voor het jaar 2022 een bedrag begroot van
NAf. 70.302.500 tegenover een bedrag van NAf. 70.501.458 in het jaar 2021. Een vermindering van
ongeveer NAf. 200.000. Graag een uitleg van de Regering voor voornoemde vermindering en wat voor
effect deze met zich mee zal brengen.
Antwoord:
Het bedrag is aangepast conform het bedrag van NAf 7.0 miljoen voor huursubsidie van FKP zoals het is
aangegeven in de subsidieovereenkomst die begin 2022 zal worden ondertekend.
10. Voor de begrotingspost 176104, UO Bedrijfsvoering en Kwaliteitszorg, is er voor het jaar 2022 een
bedrag begroot van NAf. 691.200 tegenover een bedrag van NAf. 855.298 in het jaar 2021. Een
vermindering van ongeveer NAf. 164.000. Graag een uitleg van de Regering voor voornoemde
vermindering en wat voor effect deze met zich mee zal brengen.
Antwoord:
Het bedrag is aangepast conform het bedrag op de jaarrekening van 2020.
11. Voor de begrotingspost 176201, UO Uitvoeringsteam Arbeid, is er voor het jaar 2022 een bedrag
begroot van NAf. 4.392.500 tegenover een bedrag van NAf. 5.338.397 in het jaar 2021. Een
vermindering van ongeveer NAf. 1 miljoen. Graag een uitleg van de Regering voor voornoemde
vermindering en wat voor effect deze met zich meebrengt
Antwoord:
De vermindering heeft o.a. te maken met verlagen van de post 4683 bestemd in 2021 voor het
verlenen van subsidie aan stichtingen ter toeleiding naar werk en het verhogen van de advieskosten in
de begroting 2022-2025 voor:
- Het inzetten van deskundigen voor het opstellen van Programma van Eisen per
Subsidieproduct (30.00);
- Het verder implementeren van de interministeriële arbeidsmarkt dashboard in samenwerking
met CBS (400.000);
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- Het laten afhandelen van bezwaarschriften door een externe bezwarencommissie (100.000);
- Verwerken declaraties en uitbetaling van proceskosten en griffierechten (25.000).
12. Voor de begrotingspost 176300, Maatschappelijke Begeleiding en Begeleiding, is er voor het jaar 2022
een bedrag begroot van NAf. 1.837.500 tegenover een bedrag van NAf. 1.445.500 in het jaar 2021. Een
vermeerdering van ongeveer NAf. 400.000. Graag een uitleg van de Regering voor voornoemde
vermeerdering. Draagt voornoemd bedrag bij realisering van het doel van de Regering?
Antwoord:
De vermeerdering heeft te maken met het verlenen van subsidie aan:
- Fundashon Tur Mucha mester kome;
- stichtingen voor de opvang van slachtoffers van mensenhandel;
- stichtingen voor de opvang van slachtoffers van relationeel geweld.
13. Voor de begrotingspost 176303, UO Bedrijfsvoering en Kwaliteit zorg, is er voor het jaar 2022 een
bedrag begroot van NAf. 7.192.700 tegenover een bedrag van NAf. 4.683.267 in het jaar 2021. Een
vermeerdering van ongeveer NAf. 2.4 miljoen. Graag een uitleg van de Regering voor voornoemde
vermeerdering. Wat is het verschil tussen begrotingspost 176303 en begrotingspost 176104, die beiden
dezelfde naam dragen?
Antwoord:
De vermeerdering heeft te maken met:
- een correctie van de personeelskosten t.o.v. de realisatie kosten van april 2021;
- reallocatie van personeel onder de correcte begrotingspost.
14. Voor de begrotingspost 176500, Subsidies Bejaardenoorden, is er voor het jaar 2022 een bedrag begroot
van NAf. 14.917.100 tegenover een bedrag van NAf. 14.586.780 in het jaar 2021. Een vermeerdering
van ongeveer NAf. 330.000. Graag een uitleg van de Regering voor voornoemde vermeerdering. Is het
begrote bedrag van NAf. 14.917.100 genoeg voor de kostendekking aangaande de ouderen.
Antwoord:
Er is een beleidsnota “Bestendig Ouderenbeleid”. Het is de bedoeling om een onderzoek te doen in
hoeverre er een Kenniscentrum Ouderen opgericht kan worden, waarbij data van ouderen regelmatig
verzameld kunnen worden met als doel het ouderenbeleid op reguliere basis te kunnen actualiseren.
De vermeerdering is ten behoeve van de kosten van het onderzoek en eventuele aanpassing van het
ouderenbeleid.

15. Voor de begrotingspost 176601, Bureau Landsbemiddelaar, is er voor het jaar 2022 een bedrag begroot

van NAf. 784.100 tegenover een bedrag van NAf. 728.173 in het jaar 2021. Een vermeerdering van
ongeveer NAf. 56.000. Graag een uitleg van de Regering voor voornoemde vermeerdering.

Antwoord:

De reden waarom er voor het jaar 2022 een hoger bedrag ten bedrage van Naf 784.100 i.p.v. Naf
728.173 is begroot is omdat het Bureau Landsbemiddelaar op het punt staat om het bureau te
reorganiseren en daarvoor een extern bureau aangetrokken zal moeten worden.
Tevens zal de Arbeidsgeschillen landsverordening 1946 aangepast moeten worden aan de huidige
normen. Tenslotte zal er een tweede Landsbemiddelaar geworven (aangetrokken) worden voor het nog
beter functioneren van het bureau. In het kader van de reorganisatie en de in 2022 geplande
voorlichting zal de naamsbekendheid, toegankelijkheid en beeldvorming van het bureau worden
vergroot en bevorderd.

Kapitaal Dienst
16. Voor het jaar 2022 is een bedrag van NAf. 285.000 tegenover een bedrag van NAf. 5.497.900 in het jaar
2021. Een vermindering van ongeveer NAf. 5.2 miljoen. Graag een uitleg van de Regering voor
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voornoemde vermindering. Welke investeringen gaat de Regering doen met het begrote bedrag van
NAf. 285.000 voor het jaar 2022.
Antwoord:
Voor het jaar 2021 had het Ministerie van SOAW voorgesteld NAf 12.423.000 op te nemen in de
begroting. Vanwege de schaarse middelen heeft het Ministerie van Financiën dit bedrag teruggebracht
naar NAf 5.497.900.
Voor het jaar 2022 heeft het Ministerie van SOAW voorgesteld om een bedrag ad NAf 18.428.000 op te
nemen in de begroting maar dit is wederom gereduceerd door het ministerie van Financiën, deze keer
naar het bedrag ad NAf 285.000.
In de evaluatienota van het Ministerie van Financiën 2022-2025 is de volgende toelichting hierop
gegeven:
‘Gelet op het feit dat het regeerprogramma van de regering die is aangetreden nog niet bekend is en
gelet op de schaarse middelen die het Land tot haar beschikking heeft, is het totale investeringsbedrag
afgevoerd op de stelpost 199501.4922 “kantoorapparatuur” v.w.b. kapitaaluitgaven voor het dienstjaar
2022 welke o.g.v. prioriteitenstelling van de bedoelde regering verdeeld zal worden onder de
ministeries en Staatsorganen.
Lijst afgevoerde investeringen 2022
Organisatieonderdeel

Begrotingspost

Benaming
begrotingspost

UO regiokantoren

176100.4913

Gebouwen

128.000

Renovatie regiokantoren St.
Maria en Brievengat

UO regiokantoren

176100.4923

Transportmiddelen

100.000

Aanschaf nieuw soaw mobiel

Maatschappelijke
zorg

176102.4912

Woningen

10.000.000

Aanbestedingen en bouw
overheidswoningen

176102.4913

Gebouwen

5.650.000

Renovatie buurtcentra o.a.
multifunctioneel centrum
Otrobanda

176102.4914

Andere bouwstructuren

176500.4913

Gebouwen

Subsidie bijdragen
Bejaardenoorden

Bedrag in Naf

Korte toelichting

500.000

Bouw van resilient family play
villages

2.050.000

Bouw woonzorgcentrum voor
bejaarden te Bandariba

18.428.000
Bron: Evaluatienota’s Begroting 2022

Alleen investeringen op de posten van o.a. kantoorapparatuur, kantoorinrichting welke
hoogstnoodzakelijk zijn en zaken die op geen enkele manier kunnen worden uitgesteld (lopende zaken),
zijn vooralsnog gehonoreerd. Derhalve zal het Ministerie van SOAW vooralsnog het bedrag ad NAf
285.000 dat is gehonoreerd, voor deze investeringen dienen in te zetten.’

Algemene vragen:
17. In de begroting van het ministerie van SOAW voor het jaar 2022 wordt de uitvoering van de Landspakket
niet weergegeven. Hoe is de Regering voornemens de geaccordeerde maatregelen aan te pakken?
Antwoord:
Er zijn geen fondsen gereserveerd voor de uitvoering van de uitvoeringsagenda’s van het Landspakket.
Een aantal onderzoeken worden door Nederland gefinancierd. Voor andere kosten zal een beroep
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worden gedaan op de nationale Hervormingscommissie. Indien de middelen van deze commissie
uitgeput zijn dan zal in de begroting van SOAW een herprioritisering voor de benodigde middelen
moeten zorgdragen.
18. Hoe ziet de Regering een herstructurering van ons systeem van sociale zekerheid?
Antwoord:
In het Landspakket zijn diverse deelprojecten opgenomen die moeten leiden tot een hervorming van
ons systeem van sociale zekerheid; hervorming sociale voorzieningen, hervorming sociale voorzieningen
en beheersmaatregelen SVB. De hervormingen moeten leiden tot duurzame oplossingen voor de
uitdagingen waar het systeem nu mee te kampen heeft.

PAR-fractie
Het ministerie van SOAW is met name van belang in deze tijd van crisis als gevolg van de pandemie. Op
moment dat iemand zich richting het ministerie van SOAW begeeft, is vanwege een behoefte. De klachten
aangaande de dienstverlening van SOAW worden steeds meer, aldus de fractie. Desalniettemin zijn de
ambtenaren van het ministerie van SOAW zeer toegewijd aan hun werk. Er valt te evalueren, dat ondanks
voornoemde toewijding, het gevoel van ontevredenheid en geen voldoening bij de klanten blijven. Waar in
de begroting is verbetering van de dienstverlening aan de klant verwerkt?
Antwoord:
Het Ministerie van SOAW heeft als doel de dienstverlening aan de klant te verbeteren door het bieden van
adequate producten en diensten aan de burgers en door intern te zorgen voor het professionaliseren van
het personeel en optimaliseren van werkprocessen en -systemen.
Ten einde adequate producten en diensten aan de burger te bieden heeft het ministerie verschillende
activiteiten opgenomen zoals onder anderen: (Algemene Beschouwing Pag. 173 NAf. 5.5 mln).
• Een customer care plan ter optimalisatie van de klantenservice;
• Een jaarlijkse klanttevredenheidsmeting onder de klanten uitvoeren. De resultaten hiervan
zullen steeds opnieuw worden uitgewerkt en de verbeterpunten per regiokantoor (en
algemeen) zullen indien nodig worden toegepast.
• Het proces van het omzetten van de regiokantoren tot een eerste lijnfunctie van het Ministerie
SOAW zal worden voortgezet.
• Bestaand beleid en wet- en regelgeving worden op effectiviteit en efficiëntie gemonitord,
geëvalueerd en indien nodig herzien bijvoorbeeld Eilandsverordening verlening bijstand Curaçao
2008 en revisie Arbeidswetgevingen.
• Het ministerie zal zorgen voor adequate klachtenafhandeling.
• De hulpverlening- en dienstverleningsaanbod t.b.v. de gemeenschap wordt efficiënter &
effectiever ingekocht door met een Subsidiebeleid gerelateerd aan de LB 2016A voor ministerie
SOAW te werken.
Het ministerie wilt optimaal functioneren door onder anderen (Algemene Beschouwing Pag. 175 -176 NAf
10 mln - 9 mln):
• Een customer servicebeleid te ontwikkelen waarmee de medewerkers moeten werken.
• Ter bevordering van de dienstverlening wordt deskundigheidsbevordering aangeboden aan de
medewerkers van het ministerie door onder meer het organiseren van cursussen, voornamelijk op
het gebied van veerkracht en klantgerichtheid.
• Te zorgen voor een adequate ICT-infrastructuur.
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•

•
•

Het openstellen van vacatures voor Werving en Selectie van Kritische vacatures maar ook het
opstellen van een centraal opleidingsplan en Persoonlijke Ontwikkelingsplannen voor de
medewerkers.
Ervoor te zorgen dat Bureau Landsbemiddelaar de nodige tools en personeel heeft om efficiënt te
functioneren.
Ervoor te zorgen dat Inspectie SOAW de nodige tools en bevoegdheden heeft om efficiënt te
functioneren.

Pagina 40, post elektra en watersubsidie onder verbruik van goederen en diensten, wordt steeds met de
jaren begroot op NAf. 15.000, maar uit de jaarrekening blijkt dat voornoemde post op NAf. 0 staat. Waarom
wordt voornoemd bedrag steeds begroot, terwijl deze toch niet wordt gebruikt volgens de realisatiecijfers?
Antwoord:
Het bedrag van NAf 15.000 is ter financiering van de kosten voor het samenstellen van een beleid ten
behoeve van Electra en Watersubsidie.
In de post subsidie aan onderstand trekkers, is er een aanzienlijke vermindering gebracht in de begroting
voor het jaar 2022. Rekening houdend met de toenemende lijst voor onderstand verzoeken, wil de fractie
weten hoe men heeft kunnen besluiten om de begroting voor het jaar 2022 te verminderen. Wat is de visie
van de Regering? Hoe is men tot het nieuwe bedrag gekomen?
Antwoord:
De kosten ter subsidiering van Onderstand staan begroot op de begrotingspost “Sociale Zekerheid”. Sinds
het jaar 2021 tot en met het jaar 2025 is dit bedrag begroot voor NAf 60.000.000 per jaar.

Pagina 41 onder inkomsten valt er een in het jaar 2021 een vermeerdering van ongeveer NAf. 2 miljoen te
zien. Graag een uitleg van de Regering voor voornoemde vermeerdering. Gaat het hier om de geleende
fondsen voor liquiditeitssteun? Indien bevestigend, wenst de fractie een nadere uitleg.
Antwoord:
Er is geen sprake van vermeerdering in 2022 in vergelijking met 2021. In 2021 was het bedrag Naf 4.148.900
en in 2022 Naf 3.755.950.
Pagina 42 post Bureau Mediation, geeft vanaf het jaar 2023 een structurele vermeerdering voor
bijstandsverlening aan. Voor de jaren 2020 en 2021 is er geen vermeerdering van voornoemde post begroot.
Kan de Regering middels een breakdown aangeven, hoe men aan het bedrag voor bijstandsverlening is
gekomen voor de jaren 2023-2025? Wordt het manier van aanpak voor mediation gewijzigd? Gaat men
meer aan mediation doen in voornoemde jaren? Waarom vanaf het jaar 2023? Graag een nadere uitleg.
Antwoord:
Op de kostenpost “Bureau Mediation” is in het jaar 2021 een bedrag begroot van NAf 117.200 en in het jaar
2022 is een bedrag begroot van NAf 116.600. Dat is NAf 600 minder.

Pagina 44 uitgaven onder functie overige uitgaven, is er een bedrag van NAf. 7 miljoen uitgegeven aan
subsidies in het jaar 2021. Graag een uitleg aan de Staten aangaande voornoemd bedrag. Waar komt
voornoemd bedrag vandaan?
Antwoord:
Pagina 44 onder kolom “Jaarrekening 2020 staat het bedrag van de 7 miljoen. Het betreft de huursubsidie
aan FKP. Tot 2020 werd dit uitgaven gealloceerd onder de begrotingspost 176803 “Overig uitgaven SOAW”.
Echter sinds dienstjaar 2021 zijn deze uitgaven ondergebracht onder begrotingspost 176102
“Maatschappelijk Zorg” (61 – Bijstandverlening), behorend bij de sector Sociale Ontwikkeling.
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Volgens pagina 44 post 176804, Sociale Steunmaatregel, is er een totaal bedrag van NAf. 8.442.343
uitgegeven. Het bedrag van NAf. 8.442.343 gaat het begrote bedrag voor het jaar 2021 ruim te boven. Graag
een uitleg van de Regering wat voornoemd bedrag inhoudt. Vanuit welke post(en) is het bedrag van NAf.
8.442.343 gehaald?
Antwoord:
Het bedrag van NAf 8.442.343 bij Sociale Steunmaatregel is inclusief het bedrag van NAf 7 miljoen voor
huursubsidie FKP, welke zoals boven vermeld, sinds 2021 gealloceerd is onder begrotingspost 176102
“Maatschappelijk Zorg” ( 61 – Bijstandverlening).

Het begrote bedrag voor kapitaaldienst op pagina 74 is aanzienlijk lager dan de jaren daarvoor. Wat voor
effecten zal de vermindering in de kapitaaldienst voor het jaar 2022 hebben voor investeringen van het
ministerie van SOAW? Voor de jaren 2023, 2024 en 2025 zijn er geen gelden begroot op de kapitaaldienst
van het ministerie van SOAW. Zullen er in voornoemde jaren geen investeringen plaatsvinden? Is er in casu
sprake van een omissie?
Antwoord:
Er is geen sprake van een omissie. Voor het jaar 2021 had het Ministerie van SOAW voorgesteld NAf
12.423.000 op te nemen in de begroting. Vanwege de schaarse middelen heeft het Ministerie van Financiën
dit bedrag teruggebracht naar NAf 5.497.900.
Voor het jaar 2022 heeft het Ministerie van SOAW voorgesteld om een bedrag ad NAf 18.428.000 op te
nemen in de begroting maar dit is wederom gereduceerd door het ministerie van Financiën, deze keer naar
het bedrag ad NAf 285.000.
In de evaluatienota van het Ministerie van Financiën 2022-2025 is de volgende toelichting hierop gegeven:
‘Gelet op het feit dat het regeerprogramma van de regering die is aangetreden nog niet bekend is en gelet
op de schaarse middelen die het Land tot haar beschikking heeft, is het totale investeringsbedrag afgevoerd
op de stelpost 199501.4922 “kantoorapparatuur” v.w.b. kapitaaluitgaven voor het dienstjaar 2022 welke
o.g.v. prioriteitenstelling van de bedoelde regering verdeeld zal worden onder de ministeries en
Staatsorganen.
Lijst afgevoerde investeringen 2022
Organisatieonderdeel

Begrotingspost

Benaming begrotingspost

Bedrag in Naf

Korte toelichting

UO regiokantoren

176100.4913

Gebouwen

128.000

UO regiokantoren

176100.4923

Transportmiddelen

100.000

Renovatie regiokantoren St.
Maria en Brievengat
Aanschaf nieuw soaw mobiel

Maatschappelijke zorg

176102.4912

Woningen

10.000.000

176102.4913

Gebouwen

5.650.000

176102.4914

Andere bouwstructuren

500.000

176500.4913

Gebouwen

2.050.000

Subsidie bijdragen
Bejaardenoorden

Aanbestedingen
en
bouw
overheidswoningen
Renovatie buurtcentra o.a.
multifunctioneel
centrum
Otrobanda
Bouw van resilient family play
villages
Bouw woonzorgcentrum voor
bejaarden te Bandariba

18.428.000
Bron: Evaluatienota’s Begroting 2022

Alleen investeringen op de posten van o.a. kantoorapparatuur, kantoorinrichting welke hoogstnoodzakelijk
zijn en zaken die op geen enkele manier kunnen worden uitgesteld (lopende zaken), zijn vooralsnog
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gehonoreerd. Derhalve zal het Ministerie van SOAW vooralsnog het bedrag ad NAf 285.000 dat is
gehonoreerd, voor deze investeringen dienen in te zetten.’
PNP-fractie
Het ministerie van SOAW kampt met de meeste problemen op het gebied van sociale ontwikkeling en
arbeid. Met name in deze tijd van pandemie. Er moeten de nodige middelen beschikbaar worden gesteld
ten behoeve van het ministerie van SOAW, danwel voor de volgende redenen:
1. De dienstverlening aan de bevolking moet worden verbeterd.
2. Buurtcentra moeten worden opgeknapt ter begeleiding van families en huishoudens.
3. Het starten van projecten om mensen op te leiden, met als doel hun helpen bij het functioneren in
de samenleving.
4. Uitbrengen van vacatures voor sociale werkers die wijkjongeren een beroep of vak kunnen leren.
Vraag: Beschikt het ministerie van SOAW over voldoende geldmiddelen ter uitvoering van het beleid van de
Minister? Indien afwijzend, stelt de fractie voor om middels een wijziging van het onderhavige ontwerp, de
nodige middelen beschikbaar te stellen op de begroting voor het jaar 2022.
Antwoord:
In de eerste nota van wijziging zal ingegaan worden op de plannen van de huidige minister van SOAW en de
daarvoor benodigde middelen.

Gezien de aanzienlijke subsidies die het ministerie van SOAW zal moeten geven, op onder andere het gebied
van sociale zorg, sociale zekerheid en andere uitgaven, stelt de fractie voor introductie van een “Mimibanen”. Het voorgaande wordt afgeleid van het idee van melkertbaan in Nederland. Iedereen die in staat is
te werken, moet dan ook aan het werk worden gezet.
Hoe denkt de Minister de begrotingsposten onder 176101 toe te wijzen, zodat de mensen in de toekomst
te werk kunnen gaan en voor zichzelf zorgen?
Antwoord:
In de eerste nota van wijziging zal ingegaan worden op de nodige wijzigingen als gevolg van gewijzigde
beleidsinitiatieven. In dit verband kan dan ook bekeken worden op welke wijze zoveel mogelijk
werkzoekenden een baan kunnen vinden.

Het ministerie van SOAW wordt momenteel gezien als een van de belangrijkste ministeries. Dit ministerie
moet een volk met veerkracht (resilience) zien te ontwikkelen. Ondanks het voorgaande is er een
aanzienlijke vermindering in de begroting van SOAW gedaan.
De fractie stelt de volgende uitgangspunten:
1. De inspectie moet worden versterkt met bekwame personeel.
2. Informatievoorziening in het kader van sociale ontwikkeling, arbeid en welzijn moet evident worden
in de begroting. De informatiecampagnes die moeten komen, blijken niet uit de begroting.
3. De arbeidsmarkt moet worden versterkt en uit de begroting blijken.
4. De vacaturebank moet worden geïmplementeerd en uit de begroting blijken.
5. De sector familie en jeugd blijkt nauwelijks uit de begroting. Hier moet worden geïnvesteerd.
Hoe gaat de Regering voor de ouderen zorgen? Wat is het ouderenbeleid? Hoe gaan we ervoor zorgen dat
onze ouderen tevens van de nodige veerkracht beschikken? Gezien de financiële situatie van Curaçao zal er
niet genoeg middelen zijn om voor de ouderen te zorgen.
Antwoord:
Er is een ouderenbeleid met als uitgangspunt “Ouderenbestending: de ouderen krijgen de regie in eigen
hand”. Dit beleid is in het jaar 2020 goedgekeurd. Een kopie van het beleid zal opgestuurd worden naar de
Staten.
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Wat is de stand van zaken aangaande een beroepsinstituut, nu Feffik niet meer bestaat? Uit het onderhavige
ontwerp blijkt niet dat er rekening is gehouden met het herintroduceren van een beroepsinstituut.
Antwoord:
Op de begrotingspost 4683 is Naf 1.3 miljoen gereserveerd voor een beroepsinstituut voor her-, om- en
bijscholing.
KEM-fractie
Vergeleken met het jaar 2021 is voor het jaar 2022 een bedrag van ongeveer NAF. 56 miljoen minder
begroot. Kan de Minister de beweegredenen voor voornoemde vermindering aangeven?
Antwoord:
De regering heeft besloten om de bijdrage van de overheid in het Schommelfonds aanzienlijk te
verminderen in het kader van het beheersbaar maken van het AOV stelsel en de zieketekosten. Dit heeft
mede geleid tot de aanzienlijke verlaging van NAf 56 miljoen.

Is de Minister het eens met de cijfers en inhoud van de begroting voor het jaar 2022?
Antwoord:
De minister zal haar beleid opnemen in de eerste nota van wijziging.

Begrotingspost 176000, kabinet Minister SOAW, toont een vermeerdering van meer dan NAf. 112.000 onder
functie 4200 beloningen personeel. Uit de begrotingspost 176000 onder functie 4200, Secretaris-Generaal
(hierna SG), blijkt een vermeerdering van meer dan NAf. 100.000. Graag een uitleg van de Minister voor
voornoemde vermeerderingen. Beschikt het ministerie van SOAW over een SG?
Antwoord:
De vermeerdering heeft te maken met een correctie van de personeelskosten t.o.v. de realisatie kosten van
april 2021, conform de personeelskosten van de huidige SG. In 2021 was het bedrag gebaseerd op een
waarnemingstoelage.

Bij begrotingspost 176101, Sociale Zorg onder functie 4750 andere uitgaven, is een vermindering gedaan
van ongeveer NAf. 60 miljoen. Hoe is de Minister van plan om voor de bevolking te gaan werken, na
dergelijke vermindering in de sociale zorg? Graag een nadere uitleg hiervoor.
Antwoord:
De regering heeft het besluit genomen om de bijdrage in het Schommelfonds aanzienlijk te verminderen
als gevolg van de maatregelen tegen de fondsen van AOV en Ziektekosten. Deze vermindering heeft
geen effect op de resterende kostenpost op deze begrotingspost.

Begrotingspost 176102, Maatschappelijke Zorg, onder functie 4600. Waarom is ingekort met meer dan NAf.
200.000 in huursubsidies voor huizen van Fundashon Kas Popular (Hierna FKP)?
Antwoord:
Het bedrag is aangepast conform het bedrag van NAf 7.0 miljoen voor huursubsidie van FKP zoals het is
aangegeven in de subsidieovereenkomst die begin 2022 zal worden ondertekend.

Waarom zijn de inkomsten op pagina 41 van het ministerie van SOAW met ongeveer NAf. 400.000 gedaald?
Antwoord:
48

Dit is geen opgave van SOAW maar kennelijk ingebracht door het ministerie van Financiën gebaseerd op
haar prognoses.
Begrotingspost 176104 onder functie 4200, beloning van personeel, toont een vermindering van ongeveer
NAf. 200.000. Hoeveel mensen zijn ontslagen of gaat het in casu om het vervroegd pensioen?
Antwoord:
Het bedrag is aangepast conform het bedrag dat opgenomen is in de jaarrekening 2020.

Begrotingspost 176105 onder totaal post 61, Bijstandverlening, toont eveneens een inkorting van ongeveer
NAf. 60 miljoen. De fractie meent dat voornoemde begrotingspost tenminste voor hetzelfde bedrag van het
jaar 2021, moet worden begroot. Veel mensen hebben hun baan verloren en beschikken niet over een
inkomen. Graag een uitleg van de Minister voor voornoemde vermindering.
Antwoord:
De begrotingspost Bijstandverlening vertoont een verlaging als gevolg van de vermindering van de
kostenpost Sociale Zorg dat een gevolg is van het besluit van de overheid om de bijdrage in het
Schommelfonds aanzienlijk te verminderen als gevolg van de maatregelen in de fondsen van AOV en
Ziektekosten.

Uit de begrotingspost 176500 onder functie 4400, verbruik goederen en diensten, is een vermeerdering van
meer dan 800% te zien. Het voorgaande is niet gebruikelijk, aldus de fractie. Graag een uitleg van di Minister
voor voornoemde vermeerdering.
Antwoord:
Er is een verhoging van NAf 50,000 (jaar 2021) naar NAf 441.800 (jaar 2022). Dit is te wijten aan de kosten
van het onderzoek en eventuele aanpassing van het ouderenbeleid. Het betreft een onderzoek dat in de
toekomst verricht zal worden met het oog te kunnen achterhalen in hoeverre een Kenniscentrum Ouderen
opgericht kan worden, waarbij data over ouderen regelmatig verzameld zouden worden zodat de databank
op reguliere basis geüpdatet kan worden met relevante en actuele gegevens ten gunste van het
ouderenbeleid.

Voor het jaar 2022 is er een vermeerdering van ongeveer NAf. 400.000 op de begrotingspost 176500,
subsidie Bijdrage Bejaardenoorden, onder totaal post 65. Graag een uitleg voor voornoemde
vermeerdering.
Antwoord:
Er is een beleidsnota “Bestendig Ouderenbeleid”. Het is de bedoeling om een onderzoek te doen in hoeverre
er een Kenniscentrum Ouderen opgericht kan worden, waarbij data van ouderen regelmatig verzameld
kunnen worden met als doel het ouderenbeleid op reguliere basis te kunnen actualiseren. De vermeerdering
is ten behoeve van de kosten van het onderzoek en eventuele aanpassing van het ouderenbeleid.

De begrotingspost 176204, Sociale Werkplaatsen, toont een daling van ongeveer NAf. 800.000 aan
inkomsten. Graag een uitleg voor voornoemde daling. Tevens verzoekt de fractie de jaarrekeningen en
jaarverslagen voor het jaar 2020 en begroting voor het jaar 2022 van stichting “Tayer Soshal Santa Martha”.
Antwoord:
Het bedrag voor Sociale Werkplaats van het jaar 2021 vergeleken met 2022 is hetzelfde gebleven. De
verzochte jaarrekeningen en jaarverslag over het jaar 2020 en de begroting voor het jaar 2022 van Tayer
Soshal Santa Martha zijn opgevraagd en zullen worden opgestuurd zodra wij die krijgen.
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Begrotingspost 176601, Bureau Landsbemiddelaar, op pagina 5 van de Staat van het te Bezoldigen
Personeel Begroting 2022 staat op 0. Beschikt Curaçao over een landsbemiddelaar? Bij een bevestigend
antwoord, wie is de landbemiddelaar? Indien afwijzend, wenst de fractie te weten waarom er een
landsbemiddelaar ontbreekt.
Antwoord:
Het is niet correct dat voor het Bureau Landsbemiddelaar voor het jaar 2022 een bedrag van NAf 0 is
begroot. Hier moet sprake zijn van een misverstand. Voor het jaar 2022 heeft het Bureau Landsbemiddelaar
onder kostenpost 4200 Beloning van Personeel een bedrag van Naf 279.600 begroot voor het uitbetalen
van de salarissen van het personeel van het bureau. Curaçao beschikt over een Landsbemiddelaar in de
persoon van dhr. A. Obispo.

Kapitaaldienst
Het begrote bedrag op de kapitaaldienst voor het ministerie van SOAW bedraagt nauwelijks NAf. 285.000.
Op begrotingspost 176102, Maatschappelijke Zorg, voor het jaar 2022 is met meer dan NAf. 5.260.000
verminderd. Graag een uitleg voor voornoemde vermindering.
Antwoord:
De vermindering is te wijten aan het feit dat het subsidiebedrag van NAf 5.0 miljoen ten behoeve van het
Beheer & Onderhoud van FKP-woningen is ondergebracht op de begroting van het Ministerie van VVRP.

Begrotingspost 176105, Bureau Mediation, op pagina 74 is verminderd met meer dan NAf. 5.4 miljoen.
Graag een uitleg voor voornoemde vermindering.
Antwoord:
Het bedrag op de begrotingspost Buro Mediation was 0. Op de begrotingspost Maatschappelijke Zorg
was in het jaar 2021 een bedrag van NAfl 5.4 mln begroot. Hiervan was NAfl 5.0 mln bestemd voor
Beheer & Onderhoud aan FKP en NAfl 0.4 mln voor de renovatie van de buurtcentra. Op de begroting
van het jaar 2022 is NAfl 5.0 mln ondergebracht op de begroting van VVRP en er zijn geen gelden
begroot voor de renovatie van de buurtcentra.

Begrotingspost 176803, uitgaven SOAW, op pagina 76 is verminderd met NAf. 5.6 miljoen. Verder wordt
geconstateerd dat er geen overige uitgaven op de kapitaaldienst zijn voor de komende jaren. Graag een
uitleg voor het voorgaande.
Antwoord:
Er is geen sprake van een omissie. Voor het jaar 2021 had het Ministerie van SOAW voorgesteld NAf.
12.423.000 op te nemen in de begroting. Vanwege de schaarse middelen heeft het Ministerie van Financiën
dit bedrag teruggebracht naar NAf. 5.497.900.
Voor het jaar 2022 heeft het Ministerie van SOAW voorgesteld om een bedrag ad NAf.18.428.000 op te
nemen in de begroting maar dit is wederom gereduceerd door het ministerie van Financiën, deze keer naar
het bedrag ad NAf. 285.000.
In de evaluatienota van het Ministerie van Financiën 2022-2025 is de volgende toelichting hierop gegeven:
‘Gelet op het feit dat het regeerprogramma van de regering die is aangetreden nog niet bekend is en gelet
op de schaarse middelen die het Land tot haar beschikking heeft, is het totale investeringsbedrag afgevoerd
op de stelpost 199501.4922 “kantoorapparatuur” v.w.b. kapitaaluitgaven voor het dienstjaar 2022 welke
o.g.v. prioriteitenstelling van de bedoelde regering verdeeld zal worden onder de ministeries en
Staatsorganen.
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Lijst afgevoerde investeringen 2022
Organisatieonderdeel

Begrotingspost

Benaming begrotingspost

Bedrag in Naf

Korte toelichting

UO regiokantoren

176100.4913

Gebouwen

128.000

UO regiokantoren

176100.4923

Transportmiddelen

100.000

Renovatie regiokantoren St.
Maria en Brievengat
Aanschaf nieuw soaw mobiel

Maatschappelijke zorg

176102.4912

Woningen

10.000.000

176102.4913

Gebouwen

5.650.000

176102.4914

Andere bouwstructuren

500.000

176500.4913

Gebouwen

2.050.000

Subsidie bijdragen
Bejaardenoorden

Aanbestedingen
en
bouw
overheidswoningen
Renovatie buurtcentra o.a.
multifunctioneel
centrum
Otrobanda
Bouw van resilient family play
villages
Bouw woonzorgcentrum voor
bejaarden te Bandariba

18.428.000
Bron: Evaluatienota’s Begroting 2022

Alleen investeringen op de posten van o.a. kantoorapparatuur, kantoorinrichting welke hoogstnoodzakelijk
zijn en zaken die op geen enkele manier kunnen worden uitgesteld (lopende zaken), zijn vooralsnog
gehonoreerd. Derhalve zal het Ministerie van SOAW vooralsnog het bedrag ad 285.000 dat is gehonoreerd,
voor deze investeringen dienen in te zetten.’
Het ministerie van SOAW gaat verhuizen, aldus de fractie. Onder welke begrotingspost vallen de actuele
huurgelden voor gebouwen van het ministerie van SOAW te bezien en tevens waar zijn deze te vinden voor
het jaar 2022?
Antwoord:
De huurkosten van het Hoofdkantoor van het Ministerie zijn gealloceerd onder de begrotingspost 176003
Ministeriel Staf, onderdeel 4400 – Verbruik van Goederen & Diensten.
MFK-fractie
Het valt de fractie op, dat juist in het ministerie van SOAW met meer dan NAf. 50 miljoen wordt ingekort,
met name in de zorg. Momenteel zijn veel mensen afhankelijk van de steun van de Regering.
Begrotingspost 176002, SG SOAW onder beloning personeel, wordt vermeerderd van NAf. 142.000 naar
NAf. 242.000. Wat gebeurd er in casu? Daarentegen wordt juist in de begrotingspost, Sociale Zorg, met 59
miljoen ingekort. De onderhavige begroting is onrealistisch.
Verder wordt tevens in de begrotingspost, Sociale Werkplaats, ingekort. In het onderhavige ontwerp wordt
steeds ingekort in de begrotingsposten bestemd voor de minderbedeelden van de bevolking, aldus de
fractie.
Antwoord:
De regering heeft tevens het besluit genomen om de bijdrage in het Schommelfonds aanzienlijk te
verminderen als gevolg van de maatregelen in de fondsen van AOV en Ziektekosten. Dit heeft zijn invloed
op de begrotingspost in het geheel.
Het bedrag voor Sociale Werkplaats van het jaar 2021 vergeleken met 2022 is hetzelfde gebleven.

HOOFDSTUK 18 Gezondheid, Milieu en Natuur
Ten aanzien van hoofdstuk 18 heeft de PAR-fractie de volgende vragen.
De fractie vraagt speciale aandacht voor de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Onder de GGZ vallen onder meer
dr. Caprileskliniek, fundashon PSI-Skuchami en in de toekomst ook Brasami. De fractie geeft aan dat de manier
waarop zij van de Regering de middelen ontvangen aandacht verdient.
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Antwoord:
De Regering heeft aandacht voor de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) problematiek en het heeft ons prioriteit
in het kader van hervormingen in het zorgstelsel.
In de onderhavige begroting is een bedrag van NAf. 77.000 gereserveerd voor de GGZ naast hun zorgbudget (pag.
48). Is dit bedrag voldoende ? Moet dit niet hoger zijn, gezien de financiële situatie van Capriles-Kliniek en de GGZ
in het algemeen?
Antwoord:
Het bedrag van NAf 77.000 die gereserveerd is voor Stichting Capriles betreft de verzekering van het gebouw te
Groot Kwartier. Onder stichting GGz vallen tegenwoordig de volgende stichtingen: Klinika Capriles, Fundashon
Sonrisa, Yudaboyu en FMA. De stichtingen Brasami en PSI Skuchami vallen nog niet officieel onder Stichting GGz.
Voor wat betreft de zorgbudget van deze stichtingen ontvangen FMA, PSI Skuchami en Brasami een subsidie van
het ministerie GMN.
Voor FMA is er een bedrag van ANG 2.567.102 begroot; PSI Skuchami een bedrag van ANG 1.352.104 en Brasami
een bedrag van ANG 2.562.463.
De fractie ontvangt graag vóórdat dit ontwerp door de Staten wordt goedgekeurd de wijzigingen ten aanzien
van de verschillende begrotingsposten, gezien het feit dat de fractie van de MFK heeft aangegeven dat de
Regering niet achter deze begroting staat.
Antwoord:
Het regeerprogramma van de huidige Regering is nog niet gereed. Het is wel in gevorderd stadium en zal
spoedig bekend worden gemaakt. Gezien het feit dat het regeerprogramma nog niet gereed is, zal het in
een suppletoire begroting op de begroting 2022 verwerkt dienen te worden.

De fractie constateert ook dat de staat van bezoldiging een forse stijging weergeeft; van 230 personeel in
2021 naar 303 in 2022. Wat is de reden van deze stijging?
Antwoord:
Het overgrote deel van de stijging wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het, uitgangspunt van destijds, om
70 kritische functies bij GMN in te vullen. Inmiddels is door de beperkte financiële middelen dit aantal
neerwaarts bijgesteld naar 15.
De Regering heeft aangegeven de onderhavige begroting te gaan wijzigingen. Zal de Regering bij deze
wijziging de aanbevelingen uit het Rapport Jaarrekening 2019 van de Algemene Rekenkamer meenemen?
Antwoord:
De regering zal de aanbevelingen uit het Rapport Jaarrekening 2019 van de Algemene Rekenkamer
voorzover van toepassing voor de gewijzigde begroting en voorzover nog niet meegenomen in de huidige
begroting, meenemen.
Met betrekking tot de uitvoeringsagenda en de hervormingsplannen geeft de fractie aan dat de
doelstellingen voor de zorg, het beheersbaar houden van COVID-19, de continuïteit van de zorg en het
betaalbaar inrichten van de zorg zijn. De fractie wil weten of de Regering middelen beschikbaar heeft gesteld
voor het behalen van deze doelstellingen.
Antwoord:
Voor het Landspakket zijn vooral plannen van aanpak en wetsvoorstellen voorbereid. Eventuele budgettaire
consequenties zullen middels een begrotingswijziging in 2022 worden verwerkt.
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Vervolgens geeft de fractie aan dat er voldoende en bekwaam personeel beschikbaar moet zijn om de
voornoemde doelen te bereiken. Hoe zal de Regering dit aspect gaan regelen? Graag een gedetailleerd
antwoord ten aanzien hiervan.
Antwoord:
Voor het Landspakket zijn vooral plannen van aanpak en wetsvoorstellen voorbereid. Eventuele budgettaire
consequenties zullen middels een begrotingswijziging in 2022 worden verwerkt.

De fractie merkt op dat de subsidie voor het Instituut voor de Volksgezondheid gestegen is van NAf. 153.000
naar NAf. 331.200. Wat gaat er hier gebeuren dat hun subsidie is verdubbeld?
Antwoord:
De budgetruimte van het Volksgezondheid Instituut Curaçao (begrotingspost 187103) bedraagt in 2022 NAf.
331.200 en in 2021 NAf. 330.200.
Hoeveel heeft de Regering begroot voor Beachmanagement?
Antwoord:
De Uitvoeringsorganisatie Milieu en Natuur Beheer/Strandendienst (UOMNB) van de Sector Landbouw
Milieu en Natuur (LMN) is belast met de reguliere onderhoud en schoonmaak van de openbare stranden
van Curaçao. De kosten met betrekking tot reguliere taken van de UOMNB komen doorgaans ten laste
van de begrotingsposten (Gewone dienst en Kapitaaldienst):
- 187601.4352: Onderhoud gebouwen en terreinen;
- 187601.4354: Verbruik nutsvoorzieningen (elektra en water);
- 187601.4321: Inhuur personeel (Bewaking);
- 187601.4422: Onderhoud voertuigen (onderhoud en reparatie vervoersmiddelen Strandendienst);
- 187601.4423: Verbruik benzine & olie (vervoersmiddelen Strandendienst);
- 187601.4914: Andere Bouwstructuren (Kapitaaldienst: grootschalig onderhoud).

De fractie geeft aan dat de milieuwetgeving achterloopt. Waar in de begroting zijn er middelen hiervoor
begroot?
Antwoord:
Met betrekking tot milieuwetgeving acht de Minister het belangrijk om aan de Staten te melden dat het
Ministerie van GMN momenteel bezig is met de revisie van een nieuw Landsverordening Milieu Beheer
(de zgn Kaderwet Milieu) om de milieubelangen beter en effectiever te beschermen. Het streven is om
in het begrotingsjaar 2022 de ontwerp landsverordening aan de Staten voor te leggen voor
beraadslaging.
Ten aanzien van hoofdstuk 18 heeft de MAN-fractie de volgende vragen.
Op de begrotingspost ‘180100’ is er sprake van een stijging van 17 duizend. In 2021 bedroeg deze post NAf.
291.100, voor 2022 wordt een bedrag van NAf. 308.500 begroot. Wat zullen de wijzigingen ten aanzien van deze
begrotingspost zijn?
Antwoord:
De genoemde stijging wordt veroorzaakt door een stijging van de personeelslasten met NAf. 6.000 en het verbruik
van goederen en diensten met NAf. 11.400. De stijging van NAf. 6.000 is gebaseerd op de werkelijke
personeelskosten. De stijging van NAf. 11.400 wordt voornamelijk veroorzaakt door een stijging in de
‘benzineverbuik’ en ‘representatie & voorlichting’.
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Ook bij de begrotingspost 187000 ‘Kabinet van het Ministerie van GMN is er sprake van een stijging van 400
duizend. In 2021 bedroeg deze post NAf. 1.234.330, voor 2022 is een bedrag van NAf. 1.627.900 begroot. Ook ten
aanzien van deze post wenst de fractie te vernemen wat de wijzigingen zullen zijn.
Antwoord:
De genoemde stijging wordt nagenoeg veroorzaakt door enerzijds een stijging van de personeelslasten met NAf.
409.370 en anderzijds een daling van het verbruik van goederen en diensten met NAf. 16.300. Ook hier geldt dat
de begrootte personeelslasten gebaseerd is op de werkelijke personeelskosten.

Ten aanzien van de begrotingspost 187100 ‘Inspectie Volksgezondheid’ is er een daling van ongeveer NAf. 300
duizend. In 2021 bedroeg deze post NAf. 2.544.700, voor 2022 is een bedrag van NAf. 2.253.800 begroot. Wat
zullen de wijzigingen ten aanzien van deze post zijn? Zal deze daling invloed hebben op het functioneren van
de Inspectie van de Volksgezondheid?
Antwoord:
Ten aanzien van de Inspectie geldt dat het voorheen rekening werd gehouden met inhaal van achterstallige
kosten van gebouwen en terreinen in 2022. Echter aangezien de achterstand wordt thans al in 2021
ingehaald, waardoor een correctie op de begroting van 2022 nodig is gebleken.
Bij de begrotingspost 187100 ‘Inkomsten Inspectie Volksgezondheid’ is er sprake van een daling. In 2021
bedroeg deze post NAf. 251.100, voor 2022 is een bedrag van NAf. 75.000 begroot. Wat zullen de wijzigingen ten
aanzien van deze post zijn?
Antwoord:
Ten aanzien van de daling van inkomsten werd in 2021 rekening gehouden met inkomsten ten gevolge van
het registratie van medische beroepsbeoefenaren in het BIG-register. Echter het concept LBHAM-BIG is
tegen alle verwachtingen in nog niet terugontvangen ter implementatie, zodat ook de bijbehorende
inkomsten zijn uitgesteld. Alhoewel het aannemelijk is dat deze inkomsten in 2022 gerealiseerd zouden
kunnen worden, is rekening houdende met de realiteit, ervoor gekozen om deze mogelijke inkomsten nog
niet op begroting van 2022 op te voeren.
Ten aanzien van begrotingspost 187101 ‘ UO Geneeskundige en Gezondheidszaken’ is er sprake van een stijging
van ongeveer NAf. 1,2 miljoen. In 2021 bedroeg deze post NAf. 18.038.674, voor 2022 is een bedrag van NAf.
19.257.900 begroot. Ook hier wenst de fractie te vernemen wat de wijzigingen zullen zijn ten aanzien van deze
post.
Antwoord:
De stijging komt voornamelijk doordat de vacatures van de kritische functies meegenomen zijn in 2022.
Ook bij de post 187500 ‘UO Veterinaire Zaken’ constateert de fractie een stijging van NAf. 100 duizend. In 2021
bedroeg deze post NAf. 2.072.899, voor 2022 is een bedrag van NAf. 2.174.300 begroot. Wat zullen de wijzigingen
ten aanzien van deze post zijn?
Antwoord:
De stijging komt voornamelijk doordat de vacatures van de kritische functies meegenomen zijn in 2022.

Ten aanzien van begrotingspost 187507 ‘UO Agrarisch- en Visserijbeheer’ is er sprake van een daling van NAf. 60
duizend. In 2021 bedroeg deze post NAf. 4.268.700, voor 2022 is een bedrag van NAf. 4.208.100 begroot. De
fractie wenst nadere uitleg ten aanzien van deze daling. Zal deze daling invloed hebben op het functioneren van
deze sector?
Antwoord:
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De daling op de genoemde post betreft een kader stellende verlaging op de begrotingskaders ten opzichte van
2021. De werkzaamheden zullen moeten worden veranderd, zonder de dienstverlening en de kwaliteit van de
AVB te beïnvloeden.

Ten aanzien van begrotingspost 187602 ‘UO Milieu- en Natuurbeheer’ is er een stijging van NAf. 300 duizend. In
2021 bedroeg deze post NAf. 2.315.800, voor 2022 is een bedrag van NAf. 2.565.300 begroot. Kan de Regering
een uitleg geven ten aanzien van deze stijging?
Antwoord:
De ministeriële regeling met algemene werking van de 10e augustus 2020 tot het vaststellen van regels met
betrekking tot de welstandcriteria voor luchtkwaliteit, geeft aan dat er een strengere norm gehanteerd dient voor
het monitoren, conform accreditatie, van de luchtkwaliteit. Om aan deze strengere norm te kunnen voldoen is de
meetmethodiek aangepast hetgeen leidt tot een stijging van de kosten.

Met betrekking tot de kapitaaldienst is er sprake van een daling van ongeveer NAf. 9,6 miljoen in het ministerie
van GMN. In 2021 was de begroting van GMN NAf. 10.137.200, voor 2022 is een bedrag van NAf. 465.000 begroot.
De fractie wenst graag te vernemen waaraan dit bedrag geïnvesteerd zal worden in 2022.
Antwoord:
Het begrootte bedrag van NAf. 465.000 bestaat uit investeringen in kantoorinrichting, kantoorapparatuur en NAf.
100.000 hiervan is begroot voor het project digitalisering GMN. Oorspronkelijk is er in de wenselijkheidsbegroting
een bedrag van NAf. 15.2 miljoen ingediend.

Met betrekking tot het Landspakket geeft de fractie aan dat de hervormingen ten aanzien van de zorg niet terug
te zien zijn in dit hoofdstuk. Hoe zal de Regering uitvoering geven aan de met Nederland geaccordeerde
hervormingen?
Antwoord:
Voor het Landspakket zijn vooral plannen van aanpak en wetsvoorstellen voorbereid. Eventuele budgettaire
consequenties zullen middels een begrotingswijziging in 2022 worden verwerkt.
De fractie geeft ook aan dat er nog steeds sprake is van een COVID-19 crisis. Waar in de onderhavige
begroting zijn er middelen hiervoor begroot?
Antwoord:
De middelen zijn hiervoor niet begroot. Tezijnertijd wordt er liquide steun aangevraagd aan Nederland.

Ten aanzien van hoofdstuk 18 heeft de KEM-fractie de volgende vragen.
De fractie wil graag weten of de Minister van GMN achter de inhoud en de cijfers van deze begroting staat.
Bij de begrotingspost 187000 ‘Kabinet Minister GMN’ is er een stijging van NAf. 400 duizend. Graag uitleg
ten aanzien van deze stijging.
Antwoord:
De genoemde stijging wordt nagenoeg veroorzaakt door enerzijds een stijging van de personeelslasten met
NAf. 409.370 en anderzijds een daling van het verbruik van goederen en diensten met NAf. 16.300. Ook hier
geldt dat de begrootte personeelslasten gebaseerd is op de werkelijke personeelskosten.
Bij de begrotingspost 187002 ‘Kabinet Minister GMN’ is er sprake van een stijging van NAf. 18 duizend.
Graag nadere uitleg ten aanzien hiervan.
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Antwoord:
De begrotingspost 187002 is gealloceerd voor de Secretaris-Generaal van GMN. De genoemde stijging wordt
nagenoeg veroorzaakt door een stijging van de personeelslasten met NAf. 6.900 en het verbruik van
goederen en diensten met NAf. 11.500. De stijging van NAf. 6.900 is gebaseerd op de werkelijke
personeelskosten. De stijging van NAf. 11.500 wordt voornamelijk veroorzaakt door een stijging in de
‘benzineverbuik’ en ‘publieke voorlichting’.
De inkomsten van het Ministerie van GMN kent een daling van NAf. 4 miljoen. Graag nadere uitleg ten
aanzien van deze daling.
Antwoord:
De daling komt voornamelijk door de begrootte inkomsten van ambulancevervoer. Verder is er ook rekening
gehouden met het precaire financiële situatie van de bevolking.
Ook bij de begrotingspost 187200 ‘Subsidiebijdrage Ambulancevervoer’ is er sprake van een daling van Naf.
3 miljoen. Wat is de reden van deze daling?
Antwoord:
De wenselijkheidsbegroting is door het ministerie GMN ingeleverd met de NAf. 3 miljoen.
Bij de begrotingspost 187502 ‘UO Agrarisch en Visserijbeheer’ is er een daling van NAf. 260 duizend. Wat is
de reden hiervan? Graag nadere uitleg.
Antwoord:
De daling op de genoemde post betreft een kader stellende verlaging op de begrotingskaders ten opzichte van
2021. De werkzaamheden zullen moeten worden veranderd, zonder de dienstverlening en de kwaliteit van de
AVB te beïnvloeden.
In totaal is er bij onderdeel ‘Agrarische zaken, Jacht, Visserijbeheer een daling van NAf. 700 duizend. De
fractie ontvangt graag nadere uitleg hiervan.
Antwoord:
In het jaar 2021 is voor de post ‘Agrarische zaken, Jacht, Visserijbeheer’ in totaal een bedrag van NAf. 6.341.599
gereserveerd. In 2022 bedraagt de begroting voor deze post in totaal NAf. 6.382.400. Het verschil bedraagt NAf.
40.800.
Op de kapitaaldienst van het Ministerie van GMN is er een daling van bijna NAf. 9.7 miljoen. De fractie geeft
aan dat onder meer de landbouwers, veetelers en vissers in 2022 veel zullen lijden door deze daling. Graag
een uitleg van de Regering ten aanzien van deze daling.
Antwoord:
De investeringsruimte voor het ministerie van GMN is fors afgenomen ten opzichte van vorig jaar. Dit betekent
dat wij slim moeten investeren binnen de beleidsterreinen van GMN. De werkzaamheden zullen moeten worden
veranderd, zonder de dienstverlening en de kwaliteit van GMN substantieel te beïnvloeden.
Bij de begrotingspost 187700 ‘Begraafplaatsen/ Lijkbezorging’ is er sprake van een daling van NAf. 50
duizend. Graag nadere uitleg.
Antwoord:
De daling is te wijten aan het feit dat in 2021 GMN zou beginnen met de herstel van de omheining (begroot
op NAf. 100K). In 2022 zou de resterende werkzaamheden (begroot op NAf. 50K) uitgevoerd moeten
worden.

56

De fractie geeft vervolgens aan dat het Ministerie van GMN in de jaren 2022 tot en met 2025 geen
inkomsten verwacht. Uit de jaarrekening van 2020 blijkt dat het Ministerie van GMN NAf 118.960 aan
inkomsten heeft ontvangen. Graag nadere uitleg ten aanzien van het bovenstaande.
Antwoord:
Het ministerie GMN heeft als inkomsten een bedrag van NAf. 7.1 miljoen meegenomen in de
wenselijkheidsbegroting. Voor het jaar 2020 heeft GMN een bedrag van NAf. 3.7 miljoenen kunnen innen.
Wat heeft het Ministerie van GMN tot heden aan inkomsten ontvangen in 2021?
Antwoord:
Tot heden heeft het ministerie van GMN een bedrag van NAf. 3.4 miljoen ontvangen in 2021.
Uit de jaarrekening van 2020 volgt dat de kosten voor Nos Hospital Nobo (begrotingspost 187801) NAf.
428.853.315,- plus NAf. 118.965,- bedroeg. Wat zijn de kosten van Nos Hospital Nobo in 2021? Graag nadere
uitleg ten aanzien hiervan.
Antwoord:
Er zijn tot heden geen kosten geboekt die betrekking hebben op Nos Hospital Nobo.
Ten aanzien van hoofdstuk 18 heeft de MFK-fractie de volgende vragen.
Ten aanzien van begrotingspost 187801 geeft de fractie aan dat iets niet klopt. Voor het dienstjaar 2021
was er een bedrag van NAf. 295.500 begroot, voor het dienstjaar 2022 NAf. 301.700. Het realisatiecijfer van
2020 bedraagt NAf. 788.768. De inkomsten voor de gewone dienst bedraagt NAf. 10 miljoen, 682 duizend.
De fractie wenst graag een uitleg ten aanzien van bovenstaande cijfers.
Vervolgens wordt in het overzicht baten en lasten collectieve sector HNO voor dienstjaar 2020 tot en met
2024 een bedrag van Naf. 0 aangegeven. De fractie ontvangt graag nader uitleg hiervan.

Hoeveel gaat de Regering investeren in landbouw, veeteelt en visserij?
Antwoord:
De geplande investeringen voor de landbouw, veeteelt en visserijsector zijn in de Begroting 2022, onder de
kapitaaldienstpost: 187502.4914, Andere bouwstructuren gereserveerd. Het betreft de volgende projecten:
- Aanleg pier te Vissershaven Kura Buriku;
- Bouw recovery Centra voor besmette dieren;
- Renovatie van de varkensstallen te UOAVB;
- Renovatie omheining AVB/plaatsen van beveiligingscamaras;
- Grootschalig onderhoud dammen.

Voor de Raad voor de Volksgezondheid is een bedrag van NAf. 31.300 begroot, terwijl deze Raad nog niet
bestaat. De fractie wil weten waarom.
Antwoord:
De regering is voornemens de Raad voor de Volksgezondheid te reactiveren.

Voor het Instituut voor de Volksgezondheid, die onderzoeken doet naar de staat van onze gezondheid is
hun subsidie verhoogt van NAf. 319.200 naar NAf. 320.200. Waarom zoveel geld voor een
onderzoeksinstelling?
Antwoord:
De budgetruimte van het Volksgezondheid Instituut Curaçao (begrotingspost 187103) bedraagt in 2022 NAf
331.200 en in 2021 NAf 330.200. Met dit budget voert het VIC de eerste wettelijke taak uit van het ministerie
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van GMN: het verzamelen, analyseren en verspreiden van gezondheidsstatistieken. Voor meer informatie
over de onderzoeken en uitkomsten daarvan zie www.vic.cw.
Ook bij de post van het Kabinet van de Minister constateert de fractie een stijging. Hier is het bedrag
gestegen van NAf. 1.140.430 naar NAf. 1.549.800. Is er meer personeel bijgekomen of zijn de salarissen van
het personeel gestegen?
Antwoord:
De genoemde stijging wordt nagenoeg veroorzaakt door enerzijds een stijging van de personeelslasten met
NAf. 409.370 en anderzijds een daling van het verbruik van goederen en diensten met NAf. 16.300.

Ook bij de post van de Secretaris Generaal is er een stijging te zien van NAf. 187.600 naar NAf. 194.500.
Graag nadere uitleg ten aanzien van deze stijging.
Antwoord:
De begrotingspost 187002 is gealloceerd voor de Secretaris-Generaal van GMN. De genoemde stijging wordt
nagenoeg veroorzaakt door een stijging van de personeelslasten met NAf. 6.900 en het verbruik van
goederen en diensten met NAf. 11.500.

Ook bij de post beleidsorganisatie is er sprake van een stijging. De begroting is in casu gestegen van NAf.
1.785.500 naar. NAf. 1.841.900. Wat is de reden van deze stijging?
Antwoord:
In het kader van vervullen van kritische functies zal de beleidsorganisatie worden aangevuld met een FTE.

Ten aanzien van hoofdstuk 18 heeft de PNP-fractie de volgende vragen.
De fractie geeft ten eerste aan dat zwerfvuil een probleem is op ons eiland en wenst te weten waar in de
begroting middelen hiervoor zijn begroot. Zullen er trainingen komen voor het personeel van de GMN dat
belast is met handhaving van het aspect van (zwerf)vuil?
Antwoord:
De UO MNB is belast met de handhaving van de regels van de Hinderverordening Curaçao en Landverordening
Openbare Orde met betrekking tot de aanpak van (zwerf)afval. Het huidig personeel van de UOMNB hebben
allemaal een BAV-pol opleiding genoten. Voor het begrotingsjaar 2022 wordt er een opfriscursus/training gepland
ten laste van begrotingspost: 187601.4334 Opleiding en Training.
Ook wil de fractie weten waar in de begroting middelen beschikbaar zijn gesteld voor deze problematiek
van zwerfhonden. De fractie meent dat de Regering de stichtingen die belast zijn hiermee, moet
ondersteunen.
Antwoord:
In de begrotingspost aangaande subsidies wordt financiële middelen gealloceerd voor dit problematiek.
In Bonaire wordt een fee gevraagd aan toeristen voor het feit dat ze in Bonaire komen zwemmen. Wat vindt
de Regering hiervan? Is dit geen goed idee om inkomsten te genereren?
Antwoord:
De regering verwelkomt inkomst genererende ideeën en zal ook deze zeker in overweging nemen.
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HOOFDSTUK 19 Ministerie van Financiën
MFK FRACTIE
Volgens de MFK fractie is thans aan de orde het meest belangrijke onderdeel van de bevolking namelijk de
begroting van het Land Curaçao. De financiële situatie van het Land Curaçao is betreurenswaardig. Dit heeft
de voorzitter van het Financieel toezicht Curaçao (CFT) in de persconferentie medegedeeld. De crisis situatie
is niet veranderd. Volgens CFT is nodig economische hervorming, hervorming van belastingen en moet
toezicht gehouden worden op de uitgaven. Het staat vast dat wij als Land veel meer uitgeven dan wat wij
aan inkomen hebben.
Het Land Curaçao heeft een nationale staatschuld van NAF. 4.196.000,00. Dit is de schuld dat de vorige
regering heeft achtergelaten. De staatschuld is substantieel hoger geworden. Wat verwacht het volk van
een regering die vier jaar heeft gezeten? Dit is belangrijk om uitleg hierover te geven. Het gaat in deze om
cijfers?
Antwoord:
In onderstaande overzicht wordt een uiteenzetting van de schulden van het Land Curaçao. De schuldstand
per eind 2021 is NAf 3.287.840.200. Voor 2022 is een bedrag van NAf 256 miljoen, conform de
ontwerpbegroting 2022 inclusief de nota van wijziging, voor liquiditeitssteun begroot.
De leningen ontvangen in het kader van de liquiditeitssteun gedurende 2020 hebben gezamenlijk een
vervaldatum van 10 april 2022, met de mogelijkheid tot herfinanciering, na voorafgaand advies van het
College financieel toezicht, conform artikel 8 van de leningsovereenkomsten. De regering is bezig met
onderhandelingen met Nederland hierover. De regering zal zich inzetten voor kwijtschelding of gedeeltelijke
kwijtschelding van de liquiditeitssteun.
Streefscenario is om de obligatieleningen en de (gedeeltelijk) Liquiditeitssteun gezamenlijk om te zetten in
een renteloze langlopende lening (termijn 40 jaren). De jaarlijkse aflossing van de nieuwe lening zou gelijk
gesteld kunnen worden aan de interest en aflossingen die nu betaald wordt. De jaarlijkse aflossing van
leningen en interest is momenteel circa NAf 70 miljoen.
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NR

DATE

OMSCHRIJVING

RE %

OPN

AFL

VAL Beginstand Opname Aflossing

Eindstand

Ten laste van het Land Curaçao geëmitteerde OBLIGATIELENINGEN OG en ONDERHANDSE LENINGEN in ANG
L1

15-okt

Obligatielening 10 jaar vervaldatum 15 okt en 15 apr

2,500

2010

2020

ANG

100.000.000

L2

15-okt

Obligatielening 15 jaar vervaldatum 15 okt en 15 apr

2,750

2010

2025

ANG

140.000.000

140.000.000

L3

15-okt

Obligatielening 20 jaar vervaldatum 15 okt en 15 apr

2,875

2010

2030

ANG

370.000.000

370.000.000

L4

15-okt

Obligatielening 25 jaar vervaldatum 15 okt en 15 apr

3,000

2010

2035

ANG

475.000.000

475.000.000

L5

15-okt

Obligatielening 30 jaar vervaldatum 15 okt en 15 apr

3,125

2010

2040

ANG

582.391.000

582.391.000

L16

15-okt

Onderhandse lening 15 jaar

0,000

2020

2035

ANG

L6

16-sep

Obligatielening 30 jaar vervaldatum 16 sep en 16 mrt

2,750

2013

2043

ANG

62.604.000

62.604.000

L7

2-jun

Obligatielening 30 jaar vervaldatum 02 jun en 02 dec

2,450

2014

2044

ANG

247.036.000

247.036.000

L8

20-jan

Obligatielening 30 jaar vervaldatum 20 jan en 20 jul

1,600

2015

2045

ANG

204.545.000

L9

30-dec

Obligatielening 30 jaar vervaldatum 30 dec en 30 jun

1,620

2015

2045

ANG

33.296.000

33.296.000

L10

6-jun

Obligatielening 30 jaar vervaldatum 06 jun en 06 dec

1,000

2016

2046

ANG

59.050.000

59.050.000

L11

30-nov

Obligatielening 30 jaar vervaldatum 30 nov en 30 mei

1,240

2017

2047

ANG

60.000.000

60.000.000

L12

21-jan

Obligatielening 30 jaar vervaldatum 21 jan en 21 jul

0,920

2019

2049

ANG

69.100.000

69.100.000

Totaal opgenomen (langlopende) leningen

100.000.000

82.000.000

2.403.022.000

82.000.000

8.181.800

82.000.000

0

108.181.800

196.363.200

2.376.840.200

Ten laste van het Land Curaçao verstrekte leningen ivm LIQUIDITEITSSTEUN
TR1A

10-apr

Liquiditeitssteun NL 1e tranche

0,000

2020

2022

ANG

177.000.000

177.000.000

TR2A

10-apr

Liquiditeitssteun NL 2e tranche (deel1)

0,000

2020

2022

ANG

141.000.000

141.000.000

TR2B

10-apr

Liquiditeitssteun NL 2e tranche (deel2)

0,000

2020

2022

ANG

63.000.000

63.000.000

TR3A

10-apr

Liquiditeitssteun NL 3e tranche (voorschot)

0,000

2020

2022

ANG

105.000.000

105.000.000

TR3B

10-apr

Liquiditeitssteun NL 3e trache (restant)

0,000

2020

2022

ANG

181.000.000

181.000.000

TR6A

10-apr

Liquiditeitssteun NL 6e trache (deel 1)

0,000

2020

2022

ANG

75.500.000

75.500.000

TR6B

10-apr

Liquiditeitssteun NL 6e trache (deel 2)

0,000

2020

2022

ANG

92.500.000

92.500.000

TR7A

10-apr

Liquiditeitssteun NL 7e trache (restant)

0,000

2020

2022

ANG

76.000.000

76.000.000

Totaal opgenomen (langlopende) leningen

0 911.000.000

Totale Schuld per eind 2021

0

911.000.000

3.287.840.200

Het beleid van het land en de cijfers waarover de behandeling thans over gaat wordt ook vaak door elkaar
gehaald. Echter, de essentie van deze begrotingsvergadering heeft betrekking op cijfers. Het volk verwacht
dat elke gekozen regering haar de kennis en intelligentie gebruikt om welvaart van het land. Het minimum
dat de regering moet doen zijn de regels van het goed bestuur toepassen. Om het minimum behoeftes van
het volk na te komen. Deze handelingen komen terug in de begroting. Een begroting moet richting geven
en de wijze waarop de regering haar politieke beloftes c.q. de zittende periode zal nakomen. De fractie
constateert dat een deficit van NAF 262 miljoen op de gewone dienst. Een deficit die het kabinet Pisas heeft
geërfd. Er moet wederom de kosten worden ingekort. Dit is nodig inkomsten te genereren. Dit is een
moeilijke klus maar niet onmogelijk.
Deze begroting is in maart/april 2021 door het Kabinet PAR/MAN opgesteld. De begroting klopt niet met de
financiële realiteit. Kabinet Pisas zit thans pas vier maanden. Nu worden vragen gesteld door zij die de
begroting hebben opgesteld. Zij weten reeds wat het antwoord op deze vragen zijn. Zij hebben deze
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begroting opgesteld. Er is een “gentlemen agreement” dat ministers bij behandeling van de begroting in de
centrale commissie aanwezig zullen zijn. Volgens de fractie moet een gentlemen agreement met het volk
worden gesloten. Kabinet PAR/MAN dient transparant te zijn en het volk mededelen dat zij een begroting
hebben opgesteld dat niet met de realiteit overeenkomt.
Dit is een gebrek aan respect voor en de behoeften van het volk.
Wat opvalt is dat onder alle ministerie de salarissen van de secretarissen-generaal zijn verhoogd, terwijl de
begroting van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn en Gezondheid, Milieu en Natuur
(Volksgezondheidszorg) een substantiële verlaging vertonen. Door het kabinet PAR/MAN zijn de
zorgtarieven niet vastgesteld noch is de zorgautoriteit ingesteld. Dit staat wel in het regeerprogramma van
het kabinet. Het kabinet PAR/MAN onderhandelt over COHO en staat onder supervisie van het CFT. Deze
punten zijn wel belangrijk om een gebalanceerd begroting op te stellen. Dit is de reden waarom het
parlement thans een spook begroting wordt gepresenteerd. Deze begroting vertoont een zorgwekkend
beeld.
Neem als voorbeeld het ministerie van financiën. In 2020 is voor de secretaris-generaal een bedrag begroot
van NAF. 261.434,--. Dit bedrag is in 2021 verhoogd tot NAF. 291.900,--. Over het jaar 2022 is hetzelfde
bedrag begroot ondanks de financiële en economische crisis waaronder het Land thans verkeert. Deze post
is verhoogd met een bedrag van NAF 30.466,-- per jaar voor de secretaris-generaal. Dit is misbruik van
macht. De fractie verzoekt de leden (volksvertegenwoordigers) om gezamenlijk de begroting bij suppletoire
te herstellen.
Antwoord:
De begroting zal Het regeerprogramma van de huidige Regering is nog niet gereed. Het is wel in gevorderd
stadium en zal spoedig bekend worden gemaakt. Nadat het regeerprogramma gereed is, zal een suppletoire
begroting op de begroting 2022 opgesteld worden.
Overigens, de verhoging van de secretaris-generaal van het ministerie van Financiën in 2022 is t.o.v. het
dienstjaar 2021 en niet 2020. De verhoging is voornamelijk bij de begrotingsposten 199001.4216 "Overige
Uitgaven Salarissen" en de opvoering van 199001.4214 "Vakantietoelage" voor het dienstjaar 2022. In 2021
was dit niet opgevoerd.

Volgens het CFT zijn de lasten en baten te hoog begroot. Daarnaast heeft RvA geconstateerd dat het
ontwerpbegroting 2022 in cijfermatig opzicht en temeer het landspakket daar niet in is verwerkt en qua
beleidsvoornemen onvolledig is. Het is echter de intentie van de regering om hetgeen de raad hierboven
ten aanzien van het beleidsvoornemen heeft benoemd alsnog in de begroting 2022 te verwerken bij nota
van wijziging dan wel een suppletoire begroting. Door toch advies uit te brengen over deze onvolledige
ontwerpbegroting 2022 kreeg de regering bouwstenen aangereikt om de uiteindelijke begroting te
verbeteren. Om deze reden wordt de regering in de gelegenheid gesteld om in dit advies voorgestelde
wijzigingen in een later traject in te brengen. Dit betekent dat het landspakket niet in deze begroting is
verwerkt. Aldus de RvA.

Beloning van Personeel: Financiën. Hier ziet de fractie een verhoging. De fractie vraagt uitleg en verklaring
voor deze verhoging.
Antwoord:
In de Ontwerpbegroting 2022 en meerjarig zijn een aantal processen en activiteiten benoemd, dat
uitgevoerd dient te worden. Hier bovenop komen nog de voornemens uit het regeerakkoord en de
uitvoering van het Landspakket Curaçao. In het Landspakket Curaçao is een scala van hervormingen
opgenomen, welke geen verder uitstel duldt.
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Eén van de thema’s is Belastingen. In het landspakket wordt bij thema C Belastingen als doel aangegeven
het realiseren van adequaat ingerichte belastingdiensten. Dit wordt in maatregel C4 verder als volgt
uitgewerkt: Op basis van bestaand en/of aanvullend onderzoek wordt bepaald of en hoe de Belastingdienst
kan worden geoptimaliseerd en gemoderniseerd, zodanig dat belastinginning effectief en efficiënt kan
plaatsvinden.
Tegen deze achtergrond wordt erop verwezen dat voor het implementeren van deze voornemens het
noodzakelijk is om rekening te houden met de beperkte uitvoeringskracht bij zowel de Landsontvanger als
de Inspectie der Belastingen. De omvang van de voorgenomen beleidsplannen en de huidige werkload is
van evident belang om de uitvoeringskracht binnen de belastingdienst te vergroten, zowel kwantitatief als
kwalitatief. Voorkomen moet worden dat een beperkte uitvoeringskracht in een cumulatie van niet
uitgevoerd beleid zal resulteren.
Daarnaast wordt bij thema H1 van het Landspakket Curaçao aangegeven dat in het belang van de stabiliteit
van de openbare orde en veiligheid tot nader orde geen bezuinigingen toegepast worden die de
operationele uitvoeringscapaciteit binnen de meest vitale sectoren van de rechtsstaat beperken. Het betreft
in dit specifiek geval de diensten Douane en de Financial Intelligence Unit.
Bij thema A1 wordt aangegeven dat op basis van bestaand en/of aanvullend onderzoek zal worden bepaald
hoe de financiële kolom wordt versterkt. Hierbij wordt in ieder geval gekeken naar de financiële en
beleidscontrole (centraal en bij de diensten), de auditfunctie en de positie van de Raad van Advies en de
Algemene Rekenkamer. Een van de activiteiten hierbij is toewerken naar een goedkeurende
accountantsverklaring bij de jaarrekening die tijdig gereed is. De vacatures die in 2021, in het kader van de
afspraken uit het Landspakket onderdeel A1 met betrekking tot versterking van de financiële kolom in het
kader van een goedkeurende accountantsverklaring bij de jaarrekening, zijn ingevuld is ook meegenomen
in de salariskosten van het Ministerie van Financiën.
Daarnaast is de salarisberekeningen gebaseerd op de salaris gegevens over maand april van het dienstjaar
2021.

Douane 199100: de fractie ziet een verlaging. Het was NAF. 25.6 miljoen. Het is verlaagd naar NAF. 22.9
miljoen. De fractie wenst graag uitleg en verklaring voor deze verlaging.
Antwoord:
Deze verlaging betreft voornamelijk een verlaging van de salariskosten. In 2021 is een bedrag van circa NAf
2 miljoen gereserveerd voor douane voor invulling van vacatures. Daar er geen of nauwelijks vacatures zijn
ingevuld is dit bedrag per abuis verlaagd. In de nota van wijziging op de begroting 2022 die aan de Staten
wordt aangeboden zijn er middelen gereserveerd voor invulling vacatures bij de Douane.

Stichting BAB: hier ziet de fractie een verhoging van NAF. 5 miljoen. De fractie wenst graag uitleg en
verklaring hiervan.
Antwoord:
De SBAB heeft 50 medewerkers extra aangetrokken om te werken aan het project “verhoging compliance”.
De resultaten spreken voor zich. De compliance verhogende activiteiten bij de ontvanger en de SBAB
hebben nu al geleid tot een substantiële verhoging van de belastingopbrengsten
De verhoging van de begroting van de SBAB ligt in dit kader. Extra salariskosten, telefoon, elektra,
huisvesting, autohuur etc.
MAN FRACTIE
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De MAN-fractie haalt aan dat ter zake is de behandeling van de begroting van het Land. Hierin wordt een
cijfermatig beeld gegeven van de kosten. Het beeld echter dat thans wordt gegeven is dat deze begroting
niet de begroting van het Kabinet Pisas is. Het is de begroting van de vorige kabinet en derhalve niet door
het kabinet Pisas wordt ondersteund. Ook is aangegeven dat deze begroting niet deugt. Het is een rommel
en klopt niet. De fractie vindt deze uitspraken betreurenswaardig en is een klap in het gezicht van de
ambtenaren. Met deze uitlatingen wordt het werk van de ambtenaren bij de desbetreffende ministeries
niet gerespecteerd en gewaardeerd. De begroting wordt door de ambtenaren vastgesteld. Kennelijk is het
nog niet duidelijk hoe het proces tot opstelling van de begroting in de praktijk werkt. Dit proces is verankerd
in de wet. De wet schrijft voor dat in mei de regering een kader begroting moet indienen. Dit wordt verricht
door ambtenaren van de desbetreffende ministeries. In de maanden juli en augustus wordt de kader
begroting door de ministers behandeld. De vraag is wie zijn in juli en augustus de ministers in Curaçao?
Volgens de fractie gaat het om de ministers van het Kabinet Pisas die vanaf 14 juni 2021 zitting nam.
Zoals eerder vermeld is deze begroting door de ambtenaren van de desbetreffende ministeries opgesteld
en is niet door de ministers van het kabinet Rhuggenaath herzien omdat op 14 juni 2021 de ministers van
het kabinet Rhuggenaath niet langer als minister fungeerden. Pas in juli/augustus krijgen de ministers de
begroting om deze te herzien en het beleid te bepalen alsmede deze aan te passen aan de
regeerprogramma. Ingevolge het besluit van de Raad van Ministers van 4 augustus 2021 is kabinet Pisas
akkoord gegaan deze begroting. Dit besluit werd door het kabinet ondertekend en derhalve met de inhoud
instemt. Kabinet Pisas heeft zijn visie en het beleid in deze begroting geïncorporeerd. Dit blijkt uit de nota
van financiën op pagina 16 namelijk: “De regering Pisas streeft naar een sluitende begroting. Op pagina 41
wordt de Onroerende Zaakbelasting (OZB) vermeld. Hierin projecteert het kabinet Pisas precies wat als
inkomsten bron wordt verwacht. Dit is het beleid van het Kabinet Pisas. Echter, indien dit het beleid was
van het vorige kabinet dan zou de nieuwe OZB wet worden gepubliceerd. Kabinet Pisas heeft geen OZB wet
gepubliceerd. Kabinet Pisas heeft gekozen dat de OZB conform het vorige kabinet wordt geïncasseerd. Dit
is een keuze die het kabinet heeft gemaakt. Dit betekent niet dat het kabinet de OZB wet niet heeft kunnen
wijzigen. De OZB wet is gereed en dient slechts gepubliceerd te worden. Kabinet Pisas heeft besloten om de
OZB wet niet te publiceren. Aldus is de OZB wet niet gewijzigd. Op pagina 44 van de nota van wijziging staat
vermeld: “Conform het regeerakkoord wijziging van de omzetbelasting (OB) tarief. Het vorige kabinet is
gekomen met het project van wet Algemene Bestedingsbeslasting (abb). Welk kabinet is met de wijziging
van de ob-tarief van 7% over de hele linie gekomen? En, een ob-tarief bij invoer van 9%. Dit zijn geen
wetsprojecten van het vorige kabinet. Dit zijn wetsontwerpen c.a. initiatiefontwerpen of beleid van het
Kabinet Pisas. Hoe is het mogelijk dat deze begroting afkomstig is van het vorige kabinet. Op basis van de
nota van wijziging kan de fractie op 3 punten aangeven dat het hier om het beleid van het kabinet Pisas
gaat. Het enige wat de fractie hier mist is het regeerprogramma om het beleid te beoordelen. Het
regeerprogramma die onder normale omstandigheden binnen honderd (100) dagen wordt gepresenteerd.
Het is kabinet Pisas echter niet gelukt om een regeerprogramma te presenteren. Nu doet men als het ware
voorkomen dat deze begroting afkomstig is van het vorige kabinet.
Voor de fractie is het belangrijk duidelijkheid te geven over het punt dat het vorige kabinet een substantiële
deficit heeft achtergelaten. Het goed om een ieder te herinneren dat het vorige kabinet het jaar 2017 heeft
gesloten met een deficit van NAF. 166.8 miljoen. Het vorige kabinet heeft deze deficit kunnen ombuigen tot
minus NAF. 58 miljoen in 2018 en vervolgens tot minus NAF 19 miljoen in 2019. In 2020 is geprojecteerd
een surplus van NAF 24.5 miljoen. De fractie geeft aan dat het vorige kabinet alles heeft gedaan om de
deficit terug te brengen tot een surplus. Echter, in 2020 braak de COVID-19 pandemie met als gevolg dat de
geprojecteerde surplus teruggebracht is naar een deficit. Door de pandemie zijn leningen aangegaan. Dit is
voortgezet in 2021. Dit is kort samengevat de reden voor de bestaande deficit. Thans heeft kabinet Pisas de
uitdaging om de deficit om te buigen.
De fractie heeft de volgende vragen:
Conform artikel 85 van de Staatsregeling als ook artikel 15 van de Rijks Financieel Toezicht (Rft) moet de
begroting sluitend zijn.
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Als men de begroting leest en begrijpt alsmede het advies van Commissie Financieel Toezicht (CFT), kan de
fractie concluderen dat indien de regering de normen van de Rft niet toepast of afwijkt is de begroting niet
sluitend.
In de nota van financiën op pagina 27 geeft de regering aan dat op de kapitaal dienst lening zal worden
aangegaan om de tekorten op de Gewone dienst te dekken. Het gaat hier om een tekort van NAF 378
miljoen. De fractie refereert hierbij naar de brief van het CFT. Echter, om dit te verwezenlijken moet gebruik
gemaakt worden van artikel dat exoneratie verleend. Hiervoor is een verzoek op basis van artikel 25 lid 1
van het Rft nodig om af te wijken van de begrotingsnorm. Deze toestemming is voor de begrotingsjaar 2022
niet verzocht. Dit betekent dat deze begroting gepresenteerd met een tekort (deficit). Het tekort wordt
gecorrigeerd door geldlening via de kapitaaldienst om de Gewone Dienst te dekken. Om dit te
bewerkstelligen is een verzoek nodig op grond van artikel 25 lid 1 van de Rft om te voldoen aan een sluitende
begrotingsnorm. De fractie heeft dit verzoek niet gezien. De vraag van de fractie is dan: Wordt dit verzoek
alsnog ingediend? Als de regering van tevoren weet dat zij niet voldoet aan de begrotingsnorm, waarom is
dit verzoek nog niet aangevraagd?
Antwoord:
Op 3 november 2021 heeft de regering een verzoek ingediend voor toepassing van artikel 25, eerste lid, van
de Rijkswet financieel toezicht op het begrotingsjaar 2022.

Op pagina 32 van de nota van Financiën. De regering geeft aan dat er deficit van 262.5 miljoen.
Het toetsingskader voor de beoordeling van de OB wordt gevormd door de Rft, aangevuld met de aanwijzing
die de Rijksministerraad (RMR) op 12 juli 2019 heeft gegeven aan het bestuur van Curaçao en die op 24
december 2020 is bijgesteld. Vanwege de coronacrisis heeft de RMR aan Curaçao op diens verzoek
toestemming verleend om, op basis van artikel 25 lid 1 van de Rft, voor 2021 af te wijken van de centrale
begrotingsnorm. Deze toestemming is voor het begrotingsjaar 2022 (nog) niet verzocht.
De OB toont voor 2022 een tekort op de gewone dienst van 378 miljoen waardoor niet aan artikel 15 lid 1
sub a van de Rft wordt voldaan. De meerjarenraming toont ook tekorten voor de jaren 2023 tot en met
2025.
Wat is het standpunt van de regering hierover?
Antwoord:
Zoals hierboven aangegeven heeft de regering op 3 november 2021 een verzoek ingediend voor toepassing
van artikel 25, eerste lid, van de Rijkswet financieel toezicht op het begrotingsjaar 2022. De regering zal ook
een nota van wijziging bij de staten indienen waarin het tekort van 2022 en meerjarig verlaagd wordt. Deze
verlaging komt voornamelijk door nieuwe ramingen van het resultaat van de schommelfonds van de Sociale
fondsen. In de ontwerpbegroting 2022 zoals aangeboden aan de staten waren de beheersmaatregelen voor
het schommelfonds niet meegenomen in de ramingen. Op basis hiervan is de begroting 2022 en de
meerjaren ramingen van de begroting als volgt:
Omschrijving
Baten
Saldo gewone dienst
Baten
Lasten

2022

2023

2024

2025

-256,7
1.469,9
1.726,6

-101,1
1.619,0
1.720,1

-57,0
1.681,8
1.738,9

-65,7
1.717,6
1.783,3

Saldo kapitaaldienst
Baten
Lasten

256,7
1.205,8
949,1

101,1
230,7
129,6

57,0
187,1
130,1

65,7
336,3
270,6

Begrotingssaldo
Saldo

0,0

0,0

0,0

0,0
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Is de regering van plan om exoneratie te vragen conform artikel 15 en 16 van de Rft.
Waarom heeft de regering geen exoneratie gevaagd voor de begroting 2022?
Antwoord:
Op 3 november 2021 heeft de regering een verzoek ingediend voor toepassing van artikel 25, eerste lid, van
de Rijkswet financieel toezicht op het begrotingsjaar 2022.

Op pagina 4 van het advies van CFT zijn verschillende aanbevelingen en opmerkingen gegeven. Hierin geeft
het CFT in feiten aan om in plaats van het indienen van deze begroting, om door de aanbevelingen en
opmerkingen te behandelen. De vraag is waarom is de begroting toch ingediend zonder de aanbevelingen
c.q. opmerkingen van het CFT in de begroting op te nemen? Zijn deze aanbevelingen c.q. opmerkingen
verwerkt in de begroting?
Antwoord:
Op pagina 23 van de algemene beschouwing heeft de regering antwoord gegeven op de opmerkingen en of
aanbeveling van het Cft .

De reden om de inkomsten recht te trekken waarbij de belasting op een agressieve wijze wordt geheven,
wat voor impact dat op onze economie?
Antwoord:
De stijging van de belastinginkomsten is de afgelopen maanden met name zichtbaar in de zogenaamde
‘betalingen op aangifte’. Dit komt enerzijds door de toegenomen economische activiteit en anderzijds door
de afname van het aantal niet-betalers oftewel een toename van de tax-compliance. Tax-compliance zorgt
voor een ‘level playing field’ voor alle ondernemers. Als alle ondernemers zich aan dezelfde fiscale
verplichtingen moeten houden kan op eerlijke wijze worden geconcurreerd. Ten aanzien van de invordering
van achterstallige belastingschulden wordt altijd rekening gehouden met de aflossingscapaciteit van de
individuele belastingschuldige.

Er is een substantieel bedrag nodig om de inkomsten te verhogen, waarbij de OB over de hele linie
vastgesteld wordt op 7%. Dit geldt ook voor de huidige producten die thans 6% zijn. Door deze producten
op 7 % vast te stellen heeft treft juist de minderbedeelden uit onze maatschappij. Wat is het gevolg hiervan
op onze maatschappij en op de economische ontwikkeling.
Antwoord:
De bedoeling hiervan is om het voor de banken mogelijk te maken om de OB in te houden en af te dragen
aan de overheid. Hierdoor wordt de compliance verhoogd. Op dit moment kent de OB 4 tarieven bij het
verkooppunt. 0%, 6%, 9% en 7%. Als gevolg hiervan ontstaat ruimte om de verschuiving van directe naar
indirecte belasting voort te zetten.
Bij de voorgenomen aanpassingen in de Landsverordening omzetbelasting 1999 zullen de goederen bekend
als de “makutu basiko” goederen belast blijven tegen 0% tarief bij invoer en zal bij levering van deze
goederen de vrijstellingen zoals we die kennen in artikel 7 van de Landsverordening blijven bestaan.

Hoe wordt het Landspakket en de acties die in het landspakket moet worden genomen, zoals onder meer
hervorming van onze sociale verzekering, AOV, BVZ! Hoe worden deze acties weergegeven in het beleid?
Dit wordt ook door het CFT gevraagd. De fractie wil graag weten wat voor impact dit heeft op de begroting.
Antwoord:
De onderliggende wetgeving voor de sociale verzekeringen en voorzieningen (inclusief die van
gesubsidieerde instellingen) sluiten niet meer aan op de behoefte, prioriteiten en betaalbaarheid van onze
65

samenleving. De duurzaamheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van de sociale verzekeringen en
voorzieningen moeten worden verbeterd. In het kader van de hervorming van de sociale fondsen (maatregel
E4 uit het landspakket) heeft de regering een 3 tal projectteams ingesteld. Projectteam Hervorming Sociale
Verzekeringen en Projectteam Hervorming Sociale Voorzieningen en een Projectteam SVB
Beheersmaatregelen die zich focust op korte termijn beheersmaatregelen en besparingen om de tekorten
van bepaalde fondsen in te perken. De achterliggende doelstelling is om de duurzame betaalbaarheid van
het sociale stelsel op korte en Lange Termijn te realiseren en om het sociaal vangnet doelmatiger te maken
en efficiënter uit te kunnen voeren.

De fractie wenst uitleg van hoe de compliance verbetering en de belastingpremies de begroting op een
positieve wijze beïnvloed.
Antwoord:
Het doel van het compliance project is primair dat alle belastingplichtigen de verschuldigde belastingen en
premies afdragen over het inkomen dat nu wordt verdiend. Oftewel: Het bijhouden van de lopende
verplichtingen. Alleen door binnen de belastingdienst als keten samen te werken (heffing, inning en
controle) kan dit resultaat worden bereikt. Bij de heffing (inspectie der belastingen) is het van belang dat
aangiften tijdig worden verwerkt, bezwaarschriften tijdig worden afgehandeld en aanslagen tijdig worden
opgelegd. De inning (ontvanger) moet zorgen voor tijdige en juiste verwerking van de ontvangen betalingen
en daarnaast voor de invordering van achterstallige belastingen. Tenslotte moet de controle (SBAB)
vaststellen dat alle belastingplichtigen de verschuldigde belastingen ook daadwerkelijk aangeven. Door op
deze manier de compliance te verhogen worden hogere belasting- en premieopbrengsten gerealiseerd.

Voor wat betreft de fondsen van de Sociale Verzekeringsbank. Voor het jaar 2022 draagt de regering NAF
25 miljoen bij in de fondsen AOV, NAF 278.2 miljoen in BVZ en 2.5 miljoen in AVBZ. Als voorwaarden is dat
de Landsbijdrage in deze fondsen niet wordt verhoogd. Wat is het plan of actie van de regering om deze
fondsen en om de schommelfonds positief te behouden zonder verhoging van het landsbijdrage? Wat zijn
de plannen van de minister van Financiën om hiermee om te gaan.
Antwoord:
De sociale fondsen vallen deels onder het ministerie van SOAW en het ministerie GMN. Deze ministeries
zijn dan ook beleidsverantwoordelijken. Een van de voorwaarden die Nederland heeft gesteld bij de
liquiditeitssteun voor de zesde en zevende tranche betreft het verduurzamen van de sociale fondsen d.w.z.
zonder ophoging van de Landsbijdrage en zonder bijstorting in het schommelfonds de komende jaren 2021
t/m en 2023. Hiertoe heeft de regering op 30 juli jl. een aantal beheersmaatregelen goedgekeurd die dit
dient te bewerkstelligen. Deze beheersmaatregelen zijn door de SVB verwerkt in de meerjarenbegroting en
worden momenteel geïmplementeerd.

In nota van financiën pagina 13 geeft IMF aan dat de Covid-19 Pandemie 2020-2021 een verwoestende
effect had op de economie en toerisme van Curaçao. Dit reflecteert terug op het NAF. 4.2 miljard dat de
regering moest lenen. De regering heeft hulp moeten verlenen aan 20.000 families, meer dan 9 duizend
kleine ondernemingen gedurende de pandemie.
Op pagina 16 van de nota van financiën geeft duidelijk aan dat de regering Pisas II streeft naar een sluitende
begroting, waarbij inkomsten verhoogd en de uitgaven verlaagd moeten worden. Teneinde de inkomsten
te verhogen zijn er voornemens om de omzetbelasting te simplificeren waarbij voor het overgrote deel
slechts 1 tarief van 7% wordt gehanteerd, en slechts bij invoer een hoger percentage van 9% wordt
toegepast. Voorts is het de bedoeling dat via gebruik van relevante software de door de klant betaalde
omzetbelasting reeds bij betaling via een bankpasje direct naar de ontvanger wordt doorgesluisd. Hierdoor
wordt het mogelijk gemaakt dat het land veel sneller over de omzetbelastinginkomsten kan beschikken. De
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regering is met voortvarendheid bezig met de introductie van de kansspelbelasting en de indexering van
niet belasting inkomsten. Dit betekent dat alles met 7% wordt verhoogd.
Vraag: is dit door de vorige minister van financiën geschreven?
Antwoord:
Nee, dit wetsvoorstel is afkomstig van de huidige Kabinet Pisas (Pisas II).
Voor alle duidelijkheid: er is geen sprake van alles met 7% verhogen. Het voorstel is dat er één tarief komt
voor het binnenland en dat is dus 7%. Het tarief van 0% blijft bestaan.
Dus tarief OB 6% wordt 7%
Tarief 7% blijft 7%
Tarief 9% wordt 7%.
Alleen bij invoer is sprake van een hoger tarief, namelijk 9%.

In het regeerakkoord MFK/PNP staat op pagina 42/43 wordt dit geratificeerd. Wijzigingen van verschillende
belasting tarieven op verkoop om tot 1 tarief gebaseerd op 1x 7%.
Vraag: door wie is deze wijziging ingevoerd?
Antwoord:
Dit betreft een wetsvoorstel van de regering Pisas II. De regering is voornemens om deze wijziging per 1 juli
2022 in werking te laten treden.

Omzetbelasting op invoer zal worden verhoogd tot 9%. De MFK-fractie heeft tegen de verhoging naar 9%
OB gestemd. Thans wil deze fractie OB bij invoer verhogen tot 9%.
Vraag: is de regering bewust dat de verhoging van 7% OB bij invoer de kosten van onderhoud zal
beïnvloeden van min bedeelden?
Antwoord:
Het tarief van OB bij invoer bedraagt momenteel al 9%. Dus er is geen verhoging van OB bij invoer.
Momenteel wordt gewerkt aan het definitief concept wetsvoorstel. De regering tracht diverse stakeholders
te betrekken bij dit proces.

De Regering accordeert in het landpakket de belastingen onder C Belastingen. Vraag: Zal de regering de in
het landspakket geaccordeerde voorwaarden niet voortzetten?
Antwoord:
De herziening van het fiscaal stelsel gaat hand in hand met het optimaliseren en moderniseren van de
Belastingdienst. Het nieuwe fiscaal regime zal immers moeten worden uitgevoerd door de Belastingdienst
die jarenlang het ondergeschoven kind is geweest en momenteel daardoor onder-presteert. In het kader
van Thema C (Belastingen) van het landspakket heeft de Minister van Financiën twee Plannen Van Aanpak
opgesteld om aan de hand van diverse doelstellingen en adviesrapporten naast de hervorming van het
belastingstelsel, een geïntegreerde Belastingorganisatie te ontwerpen en te implementeren. Die plannen
van aanpak zijn via hat TWO/BZK afgestemd met het ministerie van financiën van Nederland en vervolgens
op 15 september jl vastgesteld door de RvM.

Op pagina 36 van de nota van financiën. Hierin geeft de regering een prognose verhoging van verschillende
belastingen in vergelijking met het jaar 2021. Er is een verhoging van meer dan NAF. 200 miljoen aan
belastingen.
Vraag: Op grond waarvan zijn deze belastingen verhoogd? Wie heeft deze wijzigingen gemaakt? Kan de
minister uitleg en verklaring geven op basis waarvan deze belastingen verhoogd worden? Is de minister
voornemens om de belastingen te verhogen?
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Antwoord:
Naar verwachting zal de economie over een periode van 4 jaar (2025 versus 2021) terug zijn op het niveau
van 2019 (Pre-Covid). De toename van de belastinginkomsten in 2022 ten opzichte van de projectie 2021
ter waarde van NAf 144,2 miljoen (NAf 1331,4 miljoen vs NAf 1187,2 miljoen) zijn gebaseerd op de toen
meest recente verwachting voor 2021 en gedreven door de te verwachten economische groei van het IMF
van 6,5%. Tevens wordt in 2022 vooralsnog rekening gehouden met de introductie kansspelbelasting. Het
meerjarig beeld is eveneens gebaseerd op het meerjarige groeiprognose van het IMF. Economische groei
cf. IMF: 2022: 6.5%, 2023: 5%, 2024: 3.5%, 2025: 2%.
Mogelijke wijzigingen zullen worden doorgevoerd via een suppletoire begroting.

Omzetbelasting: De prognose voor het jaar 2022 aan Inkomsten uit OZB bedraagt NAF. 22.6 miljoen. Op 10
maart 2021 heeft het Parlement met algemene meerderheid de wijziging van de landsverordening OZB
aangenomen. Deze ontwerp wijziging is door de regering ingediend. Deze wetswijziging is nog niet
gepubliceerd. Thans hebben vele belastingplichtigen bezwaar tegen de aanslag. Hierdoor ontvangt de
regering geen geld.
Vraag: hoe zal de regering fondsen genereren als de wetswijziging niet gepubliceerd is? Is de regering van
plan om de wetswijziging die “wall to wall” werd aangenomen te publiceren?
Antwoord:
De in mei afgetreden regering heeft de wetswijziging OZB niet gepubliceerd. De huidige regering is
vooralsnog niet van plan om deze wetswijziging te publiceren gelet op de situatie van liquiditeitstekort en
het aanvragen van liquiditeitssteun aan Nederland. Immers, in geval van liquiditeitstekorten en kritieke
overheidsfinanciën valt het niet te rijmen dat de regering wetgeving doorvoert die de belastinginkomsten
verlaagt.

SOCIALE FONDSEN:
In de nota van financiën op pagina 66 geeft de regering aan dat er een verhoging is van min of meer NAF.
25.2 miljoen aan inkomsten uit premie vergeleken met het jaar 2021.
Vraag: De fractie wil van de regering weten op basis waarvan is de regering tot verhoging op de sociale
premie aan inkomsten over het jaar 2022 gekomen.
Is de regering van plan om de sociale premie te verhogen?
Antwoord:
Nee, de sociale premies worden niet verhoogd. De in de Ontwerpbegroting opgenomen cijfers zijn inmiddels
door de SVB geüpdatet. De hogere sociale premie-ontvangsten zijn grotendeels te verklaren door indexering
wegens economische groei, en het verhogen van compliance maatregelen, waaronder inlopen van
achterstanden en de invorderingsrichtlijn voor belasting en sociale premies.

Nota van financiën pagina 28
Vraag: is de regering begonnen met het proces voor de herfinanciering van de lening dat op 10 april 2022
vervalt?
Antwoord:
Conform de leningsovereenkomsten betreffen alle liquiditeitssteun een bulletlening met eenzelfde
afloopdatum als de lening die verstrekt is als eerste tranche liquiditeitssteun op 9 april 2020, namelijk 10
april 2022. De totale liquiditeitssteun is als volgt.
OBLIGATIELENING i.v.m. Liquiditeitssteun 2020

NAf
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667.500.000

OBLIGATIELENING i.v.m. Liquiditeitssteun 2021

NAf

244.000.000

2021: 635.052.627 vs 2022: 222.597.600
Verlaging van min of meer NAF. 400 duizend
vraag: kan de regering in algemene zin uitleg geven over deze verlaging?
Antwoord:
In de begroting 2021 is onder het Ministerie van Financiën de uitgaven ter dekking van de sociale
steunmaatregelen en steunmaatregelen voor de bedrijven en zelfstandigen verantwoordt. In de begroting
2022 is er geen budget voor deze uitgaven. Vandaar de verlaging.

190100 – Minister van Financiën
2021: 1.397.204 vs 2022: 1.412.204
Verhoging van NAF. 15 duizend
Vraag: Kan de regering uitleg geven van deze verhoging?
Antwoord:
De verhoging is voornamelijk op de begrotingspost “Representatie en voorlichting” van Naf 11.400,- ten
opzichte van dienstjaar 2021.

199001 – Kabinet Minister van Financiën
2021: 14.842.129 vs 2022: 15.092.100
Verhoging van min of meer NAF. 200 duizend
Vraag: Kan de regering uitleg geven van deze verhoging?
Antwoord:
Verhoging op de begroting van het Kabinet Minister van Financiën komt voornamelijk door de
afschrijvingskosten die hoger zijn in 2022.
In 2021 waren de afschrijvingskosten op de begroting van het Kabinet Minister van Financiën
Naf 9.299.800,- . in 2022 zijn deze Naf 9.496.700,-. Dit is dan een verhoging van Naf 196.900,-, en is dus
voornamelijk de reden van de verhoging van bijna Naf 200 duizend.

199002 – Ministeriële Staf
2021: 954.267 vs 2022: 995.600
Verhoging van min of meer NAF. 40 duizend
Vraag: Kan de regering uitleg geven van deze verhoging?
Antwoord:
Verhoging op de begroting van het Ministeriële Staf komt voornamelijk door de opvoering van de vakantie
toelage in 2022, dat in 2021 niet was opgevoerd. Hierdoor is er een verhoging van NAf 34.400,- op de
begroting van 2022.
Daarnaast is er een kleine verhoging op de begrotingspost “Overige uitgaven en salarissen” van
Naf 4.700,- . Ook is er een verhoging op de begrotingspost “Afschrijvingskosten” van Naf 2.300,-.
Met deze verhogingen is er een verhoging van ongeveer Naf 40.000,- op de begroting van het Ministeriële
Staf voor dienstjaar 2022.
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199006 – Sector Financieel beleid en begroting zaken
2021: 12.803.950 vs 2022: 13.649.600
Verhoging van min of meer NAF. 800 duizend
Vraag: Kan de regering uitleg geven van deze verhoging?
Antwoord:
Verhoging op de begroting van de Sector Financieel Beleid en Begrotingszaken komt voornamelijk door de
stijging van de Salaris kosten en bijbehorende premieafdrachten en andere sociale lasten.

Op de begroting van 2022 is er een verhoging op de begrotingspost “Salarissen, Lonen & Bezoldiging” van
Naf 300.000,- .
Ook is door het doorvoeren van de vakantietoelage een verhoging van Naf 277.200,- ten opzichte van
dienstjaar 2021.
Verder zijn er meerdere verhogingen op de volgende begrotingsposten ten opzichte van dienstjaar 2021:
-

“Afdracht AOV/AWW”
“APNA/APC Pensioen bijdragen”
“ Overige uitgaven Salarissen & Lonen”
“Afschrijvingskosten”

verhoging van Naf 28.500,verhoging van Naf 36.100,verhoging van Naf 123.000,Verhoging van Naf 71.000,-

Al deze verhogingen bij elkaar opgeteld is er een totale verhoging van Naf 835.800,- op de begroting van
Sector Financieel Beleid en Begrotingszaken.

199007 – Stichting SOAB
2021: 7.931.300 vs 2022: 8.931.300
Verhoging van NAF. 1 miljoen
Vragen:
1. Kan de regering uitleg geven van deze verhoging?
Antwoord:
De verhoging van het auditplan budget van SOAB met NAf 1 miljoen is met name bedoeld voor de
bekostiging van verschillende ondersteuningsopdrachten bij het ministerie van Financiën (met name
ondersteuning Belastingdienst, werving- en selectieproces bij FTAC, Douane, Belastingdienst en andere
onderdelen en diensten van het ministerie) alsook het ministerie van GMN bij in het kader van de
bekostigingsproblematiek van SVB en CMC.
2. Kan de regering uitleg geven van de laatste jaarrekening van SOAB?
Antwoord:
De laatste jaarrekening van SOAB dateert van 2020. De jaarrekening 2020 van SOAB is voorzien van een
goedkeurende controleverklaring, op grond waarvan blijkt dat deze jaarrekening op getrouwe wijze de
financiële resultaten over het jaar 2020 weergeeft alsook de financiële positie van SOAB per 31 december
2020. Over het jaar 2020 heeft SOAB een negatief financieel resultaat behaald van NAf 2.673.001, dit met
name als gevolg van de afwaardering van haar banktegoeden bij de Girobank NV voor een totaalbedrag van
NAf 2.997.572. Voor wat betreft de financiële positie van SOAB per 31 december 2020 blijkt dat SOAB
omvangrijke vorderingen heeft op de overheid van Curaçao (ad. NAf 1.806.542) en op de overheid van Sint
Maarten (NAf 2.130.856). De hoge omvang alsook de inning van deze openstaande vorderingen is, evenals
in voorgaande jaren, een serieus en blijvend aandachtspunt.
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199100 – Douane
2021: 25.640.015 vs 2022: 22.974.300
Verlaging van min of meer NAF. 2.7 miljoen
Vragen:
1. Kan de regering uitleg geven van deze verlaging?
2. Wat voor effect heeft deze verlaging op het functioneren van Douane?
Antwoord:
Deze verlaging betreft voornamelijk een verlaging van de salariskosten. In 2021 is een bedrag van circa NAf
2 miljoen gereserveerd voor douane voor invulling van vacatures. Daar er geen of nauwelijks vacatures zijn
ingevuld is dit bedrag per abuis verlaagd. In de nota van wijziging op de begroting 2022 die aan de Staten
wordt aangeboden zijn er middelen gereserveerd voor invulling vacatures bij de Douane.

199100 – Inkomsten Douane
2021: 484.456.172 vs 2022: 223.176.672
Verlaging
van
inkomsten
van
min
of
meer
NAF.
200
miljoen
Vraag: kan de gering uitleg geven op basis waarvan de verlaging van inkomsten bij Douane?
Antwoord:
In de begroting 2021 is de introductie van de Algemene Bestedingsbelasting (ABB) opgenomen. De ABB zou
in de tweede kwartaal van 2021 geïntroduceerd worden. De huidige regering heeft besloten om hiermee
niet meer door te gaan. De opbrengsten van ABB worden op de begroting van de Douane verantwoord.
Vandaar is een verlaging van ruim NAf 200 miljoen waar te nemen. Als de begroting 2022 wordt vergeleken
met de jaarrekening 2020 is een verhoging van NAf 6 miljoen waar te nemen.

199104 – Stichting BAB
2021: 15.323.100 vs 2022: 20.528.200
Verhoging van min of meer NAF. 5 miljoen
Vragen:
1. Kan de regering uitleg geven van deze verhoging?
Antwoord:
De SBAB heeft 50 medewerkers extra aangetrokken om te werken aan het project “verhoging compliance”.
De resultaten spreken voor zich. De compliance verhogende activiteiten bij de ontvanger en de SBAB
hebben nu al geleid tot een substantiële verhoging van de belastingopbrengsten
De verhoging van de begroting van de SBAB ligt in dit kader. Extra salariskosten, telefoon, elektra,
huisvesting, autohuur etc.
2. BAB, Landsontvanger i Inspectie der Belastingen dienen conform het landspakket onder een dak te
vallen. De regering heeft het Parlement hierover uitleg in de Centrale Commissie gegeven. Wanneer
wordt dit uitgevoerd?
Antwoord:
Het plan van aanpak voor de hervorming van de belastingdienst is op 15 september vastgesteld en wordt
momenteel uitgevoerd. Conform planning wordt aan het einde van Q1 een geactualiseerd hervormingsplan
met inrichtingsopties ten aanzien van de toekomstige structuur opgeleverd.
199106 – NBC Inspectie der Belastingen
2021: 20.372.126 vs 2022: 19.575.900
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Verlaging van min of meer NAF. 800 duizend
Vragen:
1. Kan de regering uitleg geven van deze verlaging?
2. Wat voor effect heeft deze verlaging?
Antwoord:
Deze verlaging betreft voornamelijk een verlaging van de salariskosten. In 2021 is een bedrag van circa NAf
2 miljoen gereserveerd voor invulling van vacatures bij de op te richten belastingdienst. Daar er geen of
nauwelijks vacatures zijn ingevuld is dit bedrag per abuis verlaagd. In de nota van wijziging op de begroting
2022 die aan de Staten wordt aangeboden worden er middelen gereserveerd (NAf 1 miljoen) voor invulling
vacatures bij de Inspectie der Belastingen.

199107 – NBC Landsontvanger
2021: 12.971.084 vs 2022: 13.211.200
Verhoging di min of meer NAF. 300 duizend
Vraag: Kan de regering uitleg geven van deze verhoging?
Antwoord:
Deze verlaging betreft voornamelijk een verlaging van de salariskosten. Daar er geen of nauwelijks vacatures
zijn ingevuld is dit bedrag per abuis verlaagd. In de nota van wijziging op de begroting 2022 die aan de Staten
wordt aangeboden worden er middelen gereserveerd (NAf 1 miljoen) voor invulling vacatures bij de
Landsontvanger.

199107 – Inkomsten NBC Landsontvanger
2021: 1.162.114.726 vs 2022: 1.337.532.726
Verhoging van inkomsten van min of meer NAF. 300 miljoen
Vraag: kan de regering uitleg geven op basis waarvan is zij voorspelt dat de inkomsten van de regering bij
de landsontvanger in het jaar 2022 zullen stijgen?
Antwoord:
In de begroting 2021 is de introductie van de Algemene Bestedingsbelasting (ABB) opgenomen. De ABB zou
in de tweede kwartaal van 2021 geïntroduceerd worden in plaats van de omzetbelasting. De huidige
regering heeft besloten om hiermee niet meer door te gaan. De opbrengsten van ABB worden op de
begroting van de Douane verantwoord en die van de omzetbelasting op de Landsontvanger. Vandaar is een
verhoging van ruim NAf 200 miljoen waar te nemen. Dit is vanwege de verschuiving van opbrengsten van
Douane naar Landsontvanger. Verder is de reden van de verhoging de opnemen van de kansspel vergunning,
verhoging van omzetbelasting vanwege wijziging in tarief en door toepassen van economische groei op de
belastingopbrengsten.

199800– Meldpunt Ongebruikelijke Transacties
2021: 2.914.901 vs 2022: 3.043.800
Verhoging van min of meer NAF. 130 duizend
Vraag: Kan de regering uitleg geven van deze verhoging?
Antwoord:
Verhoging op de begroting van de Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (FIU) komt voornamelijk door de
stijging van de Salaris kosten en de opgevoerde vakantietoelage voor dienstjaar 2022. De begrotingspost
Salarissen, Lonen & Bezoldiging is verhoogd met Naf 20.000,-. En de begrotingspost “Vakantie toelage” is
verhoogd met Naf 87.300,-. Verder is er ook een verhoging van Naf 9.700,- op de begrotingspost “Overige
Salarissen & Lonen.
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Daarnaast is er voor de huur van de kantoor ruimte van FIU in het APC gebouw een verhoging op de
begrotingspost “Huur gebouwen & Terreinen” van Naf 15.000,-. Dit is vanwege jaarlijkse indexering conform
inflatie cijfers waardoor de huur kosten voor de gehele dienstjaar Naf 300.000,- is geworden in plaats van
Naf 285.000,Kapitaal Dienst
Ministerie van Financiën
2021: 66.984.400 vs 2022: 916.978.500
Een verlaging van min of meer NAF. 850 miljoen
Vraag: Kan de regering een algemene uitleg geven over deze verhoging?
Antwoord:
De verhoging van circa NAf 850 miljoen betreft het opgevoerde bedrag van NAf 846,1 miljoen ten behoeve
van het aflossen van de liquiditeitssteun die in 2020 en 2021 aan Curaçao is geleend. Conform de
leningsovereenkomsten betreffen alle liquiditeitssteun een bulletlening met eenzelfde afloopdatum als de
lening die verstrekt is als eerste tranche liquiditeitssteun op 9 april 2020, namelijk 10 april 2022. In de
ontwerpbegroting is nog geen rekening gehouden met de zevende tranche aan liquiditeitssteun. Dit is
opgevoerd in de nota van wijziging. Dus het totaalbedrag dat tot en met 2021 is ontvangen aan
liquiditeitssteun is NAf 911.500.000.
De regering is bezig met onderhandelingen met Nederland hierover. De regering zal zich inzetten voor
kwijtschelding of gedeeltelijke kwijtschelding van de liquiditeitssteun. Totdat de onderhandelingen niet
afgelopen zijn moet de regering de aflossing en herfinanciering opnemen in de begroting.

199006 – Sector Financieel beleid en begroting zaken
2021: 1.623.600 vs 2022: 6.400.000
Verhoging van min of meer NAF 5 miljoen
Vraag: Kan de regering uitleg geven van deze verhoging?
Antwoord:
Het opgevoerde bedrag is voor groot onderhoud aan het gebouw te pietermaai 17 die de levensduur van
het gebouw zal verlengen. Het gebouw moet zowel buiten- als aan de binnenkant gerepareerd worden. Er
zijn in verschillende werkzaamheden die moeten gebeuren aan het gebouw. Reparatie van het dak. In het
gebouw zijn er verschillende plekken die waterschade hebben, reparatie beton rot, vervangen plafond,
vervangen verlichting, reviseren van de elektrische aansluitingen, reviseren en vervangen van de
waterleiding pijpen, restaureren van de toiletten en kitchenettes.

199102 – Sector Fiscale zaken
2021: 325.000 vs 2022: 400.000
Verhoging van NAF. 75 duizend
Vraag: Kan de regering uitleg geven over deze verhoging?
Antwoord:
Verhoging van de kapitaaldienst van de dienst Sector Fiscale Zaken (SFZ) komt door de investeringen die SFZ
wil uitvoeren omtrent digitale portalen in te zetten om zodoende informatie internationaal beter te kunnen
uitwisselen met de benodigde instanties, en om zo compliant te blijven met internationale wetgevingen, en
zo voorkomt dat het Land Curaçao mogelijk op een zogeheten “blacklist” komt te staan.
In dienstjaar 2021 heeft SFZ een budget van NAf 325.000,- ontvangen, maar is er aangegeven dat dit budget
niet voldoende zal zijn om de Online Portalen volledig af te ronden. Daarnaast is er in 2021 geen gebruik
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gemaakt van het gebudgetteerde van NAf 325.000,- aangezien de huidige Covid-19 crisis op het eiland voor
enige vertragingen heeft gezorgd. Vandaar dat SFZ ook dan opnieuw dit bedrag verzoekt voor dienstjaar
2022, en ook extra middelen heeft aangevraagd zodat er voldoende middelen beschikbaar zijn om deze
investeringen te realiseren en af te ronden in dienstjaar 2022.

199106 – NBC Inspectie der Belastingen
2021: 1.500.000 vs 2022: 2.162.700
Verhoging van NAF. 600 duizend
Vraag: Kan de regering uitleg geven van deze verhoging?
Antwoord:
Verhoging op de Kapitaaldienst van de dienst “Inspectie der Belastingen” komt voornamelijk voor de
benodigde investeringen in verdere functionaliteiten van het Online Portaal dat door de Inspectie wordt
gebruikt zodat belastingplichtigen online hun aangiftes kunnen blijven doen. Ook zijn er extra middelen van
ongeveer NAf 300.000 gebudgetteerd voor het verbeter traject van het Online portaal.
Daarnaast is er voor 2022 een verzoek gedaan voor extra middelen op de Kapitaaldienst zodat benodigde
laptops voor werken op afstand aangeschaft kunnen worden. Het gaat hier dan om de aanschaf van 150
laptops die ongeveer NAf 2.000 per stuk kosten. Hierdoor is er een extra verhoging van Naf 150.000,- op de
kapitaal dienst van Inspectie der Belastingen.
Verder zijn er extra middelen begroot op de kapitaaldienst voor benodigde aanpassingen die gerealiseerd
dienen te worden betreffende de IT systemen die gebruikt wordt bij Inspectie der belastingen. Deze zijn als
volgt, en gaat het hier om een bedrag van ongeveer Naf 175.000,- :
Aanpassingen ICT
• Inrichting wijzigingsregistratiesysteem
• Mobiliteit Netwerk aanpassingen (ƒ13.440,-)
• Collaboratie platform IBM Connections
• Reserveren meeting room via Notes
• Reservering mitigaties cyber security
Project Security Audit "controles & checks naar aanleiding van informatiebeveiliging ter beheersing van
risico op breaching en lekkages"

199300 – Geldleningen
2021: 8.181.800 vs 2022: 846.181.800
Verhoging van 830 miljoen
Vragen:
1. Kan de regering uitleg geven over deze post?
2. Zal de regering deze lening terugbetalen?
3. CFT geeft aan dat per 2022 de regering geen exoneratie heeft aangevraagd van de
begrotingsnormen conform artikel 15 van de Rijkswet Financieel Toezicht.
Gaat de regering alsnog een verzoek bij de Rijksministerraad indienen?
Antwoord:
1) Het opgevoerde bedrag van NAf 846,1 miljoen betreft aflossen van de liquiditeitssteun die in 2020 en
2021 aan Curaçao is geleend. Conform de leningsovereenkomsten betreffen alle liquiditeitssteun een
bulletlening met eenzelfde afloopdatum als de lening die verstrekt is als eerste tranche liquiditeitssteun
op 9 april 2020, namelijk 10 april 2022. In de ontwerpbegroting is nog geen rekening gehouden met de
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zevende tranche aan liquiditeitssteun. Dit is opgevoerd in de nota van wijziging. Dus het totaalbedrag
dat tot en met 2021 is ontvangen aan liquiditeitssteun is NAf 911.500.000.
2) De regering is bezig met onderhandelingen met Nederland hierover. De regering zal zich inzetten voor
kwijtschelding of gedeeltelijke kwijtschelding van de liquiditeitssteun. Totdat de onderhandelingen niet
afgelopen zijn moet de regering de aflossing en herfinanciering opnemen in de begroting.
3) Op 3 november 2021 heeft de regering een verzoek ingediend voor toepassing van artikel 25, eerste lid,
van de Rijkswet financieel toezicht op het begrotingsjaar 2022.

199300 – Inkomsten Geldleningen
2021: 832.845.554 vs 2022: 1.108.536.407
Vraag: Gaat de regering geldlening aangaan om de gewone dienst te dekken?
Antwoord:
Het opgevoerde bedrag is:
1. ter dekking van het tekort op de gewone dienst (inclusief de nog aan te bieden nota van wijziging
aan de Staten) van NAf 256,7 miljoen.
2. ter herfinanciering van de liquiditeitssteun die in 2020 en 2021 aan Curaçao is geleend. Conform de
leningsovereenkomsten betreffen alle liquiditeitssteun een bulletlening met eenzelfde
afloopdatum als de lening die verstrekt is als eerste tranche liquiditeitssteun op 9 april 2020,
namelijk 10 april 2022. In de ontwerpbegroting is nog geen rekening gehouden met de zevende
tranche aan liquiditeitssteun. Dit is opgevoerd in de nota van wijziging. Dus het totaalbedrag dat tot
en met 2021 is ontvangen aan liquiditeitssteun is NAf 911.500.000.

199501 – Onvoorziene uitgaven
2021: 20.001.000 vs 2022: 55.949.000
Verhoging van NAF. 35 miljoen
Vraag: Kan de regering uitleg geven over deze verhoging?
Antwoord:
Het gaat om de stelpost voor onvoorziene kapitaaluitgaven van NAf 10 miljoen en een nog onverdeeld
bedrag van NAf 45,9 miljoen. Deze laatste zijn voor de investeringen die middels prioriteitstelling aan de
hand van het regeerprogramma nog verdeeld moet worden. Dus het is geen verhoging maar meer parkeren
van de onverdeelde kapitaaluitgaven. Zodra de regering aan de hand van prioriteiten de verdeling van het
bedrag van NAf 45,9 miljoen heeft vastgesteld zal deze middels een suppletoire begroting functioneel (per
ministerie) geboekt worden.
PAR FRACTIE
De PAR-fractie haalt aan dat thans de begroting van het Land wordt behandeld. De financiën van het Land
is zeer belangrijk. Hiermee kan de regering haar producten en de inkomsten uit belastingen worden betaald.
De financiële situatie van het land is zorgwekkend. Op dit moment heeft het Land een schuld van NAF 4.2
miljard. Uitgaande van een bevolking van plus minus 160 duizend mensen betekent dit per capita een schuld
bestaat van NAF. 26.250,--. Dit geldt ook voor de pasgeborenen. Alleen dat wat het land produceert en de
belastinggelden die door de regering geïncasseerd worden zijn terug te vinden in de begroting. Dit is de
basis van de begroting. De begroting is vastgesteld op totaal 2.6 miljoen. Dat geld komt voornamelijk uit
belastingen. Een verslaggever heeft de volgende vraag gesteld. Maakt het Parlement goed gebruik van zijn
budgetrecht? Het recht om de begroting en de regering te controleren? Het antwoord van de fractie hierop
was nee. Volgens de fractie kan het Parlement beter zijn recht gebruiken om de regering te controleren.
Het instrument van het Parlement het moment dat de Algemene Rekenkamer (ARC) de jaarrekening
controleert. De jaarrekening van 2019 is door de ARC gecontroleerd. ARC heeft een onderhoud gehad met
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het Parlement aan het begin van het parlement jaar. Hierin heeft de ARC uitleg gegeven aan de leden wat
allemaal van de leden wordt verwacht. Deze taken zijn namelijk de begroting te accorderen en de
wijzigingen hiervan conform de in de wet vastgestelde datums. Deze datums volgen uit artikel 42 van de
Comptabiliteitslandsverordening. Dit geeft aan dat de goedkeuring en de wijzigingen van de begroting kan
op drie in de wet vastgestelde momenten van het jaar namelijk uiterlijk 15 mei, 15 augustus en 15
november. Daartegenover staan ook de momenten waarop de regering haar begroting aan de Staten moet
indienen. Het parlement heeft voorts ook tot taak het indienen en vaststellen van wetsontwerpen die nodig
zijn voor het verlenen van subsidies, tijdig goedkeuren van de jaarrekening. Voorts heeft het Parlement als
taak om de ministers te controleren en indien nodig de minister uit te nodigen om rekening en
verantwoording af te leggen. Oplettend te zijn dat het Land een gezoend financieel beleid heeft en een door
accountants goedgekeurde jaarrekening. Een jaarrekening moet betrouwbaar zijn. De betrouwbaarheid van
de jaarrekening geeft aan dat het Land onder controle is. Dit is thans niet het geval in ons land .
De ARC geeft in haar rapport aan dat zij de financiële verplichtingen van inkomsten en uitgaven heeft
gecontroleerd over 2019. Het resultaat van de inkomsten en uitgaven over 2019 is niet conform de wet,
noch op basis van de overige wetten. De jaarrekening geef geen betrouwbaar beeld van de financiële positie
van het land. De ARC concludeert dat de financiële verplichtingen van inkomsten en uitgaven zijn niet
conform de wet is geschied en de jaarrekening geeft geen betrouwbaar beeld.
De ARC geeft voorts aan dat de financiële administratie van het Land is niet in orde noch te controleren. De
reden hiervoor is dat de ministeries niet voldoen aan de minimum vereisten om een deugdelijke
administratie noch controle zoals vastgesteld in de landsverordening financieel beheer. Wat hebben
ministeries voor 2022 nodig om een deugdelijke en controleerbare financiële administratie over te leggen?
Is dit mogelijk? Als het niet mogelijk is hiervoor een plan?
Antwoord:
In het kader van het duurzaam verbeteren van de publieke financiën en het financieel beheer zijn de
volgende subdoelstellingen vastgesteld:
1.
2.
3.
4.

Het bereiken van structureel begrotingsevenwicht (minimaal).
Het versterken van de financiële functie.
Het verbeteren van het financieel beheer.
Het herzien en hervormen van het belastingstelsel.

Voor alle vier subdoelstellingen zijn een of meer projecten geprioriteerd.
Voor wat betreft bevindingen van ARC met betrekking tot de tekortkomingen in het financieel beheer van
het Land geeft de regering aan dat diverse verbetertrajecten reeds op gang zijn gebracht. Deze trajecten
hebben betrekking op het eerder in de voorafgaande jaarrekeningen van het Land vermelde plan van
aanpak van de regering om het financieel beheer te verbeteren.
In 2018 heeft het Land aangegeven dat als (ultieme) toetssteen van het op orde zal brengen en houden van
haar financieel beheer, haar jaarrekening over het dienstjaar 2021 tijdig zal worden vastgesteld en voorzien
van een goedkeurende controleverklaring. Om dit te bewerkstelligen heeft zij een “Roadmap voor een
goedkeurende controleverklaring bij de jaarrekening van het Land Curaçao” hiertoe opgesteld. Deze
Roadmap leidend en is in het Landspakket meegenomen.
In de Roadmap zijn 11 kernpunten (aandachtsgebieden) opgenomen waarop duidelijke verbeteringen
dienen te worden gerealiseerd, zodat de jaarrekening van het Land voorzien kan worden van een
goedkeurende controleverklaring.
Onderstaande tabel verschaft een overzicht van de kernpunten in de Roadmap.
Tabel 1 Overzicht Roadmap kernpunten
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1. Financiële functies
2. Beloning van Personeel
3. Subsidies en Overdrachten
4. Financiële vaste activa (FVA)
5. Materiële vaste activa (MVA)
6. Verbruik van Goederen en Diensten

7. Belastinginkomsten
8. Niet-belasting inkomsten (NBI)
9. Begrotingsoverschrijdingen
10. Besluitenlijsten Raad van Ministers
11. Bevestiging bij de jaarrekening

Om de financiële functie te versterken heeft de regering een aantal maatregelen genomen, waaronder:
- indienstneming van Financieel Directeuren (FD's), een nieuwe functie;
- indienstneming van extra Financial Controllers (FC's) en
- institueren van de afdeling Internal Audit (IA), een nieuwe afdeling.
Het doel van het voorgaande is om de financiële kolom binnen de ministeries te versterken met de
indienstneming van de FD's en FC's waarbij voorgenoemde functies het naleven van de wet- en regelgeving
dienen te waarborgen. Daarnaast is de afdeling IA in november 2019 bij het Ministerie van Financiën
ingesteld die gerichte audits bij de ministeries verricht, om de naleving van de wet- en regelgeving te toetsen
en, waar nodig, aanbevelingen te doen.
De afdeling Interne Audit (IA) is vanaf 1 november 2019 volledig bemenst.
De Financial Controllers (FC’s) zijn per 1 december 2019 met hun werkzaamheden begonnen binnen het
MvF en ook uitgezet bij de verschillende ministeries. Per 1 januari 2020 startte een tweede groep FC’s bij
de verschillende ministeries. Eind december 2019 is een nieuwe werving en selectie voor de functie van
Financial Controller C gestart, om de resterende vacatures te kunnen vullen. Dit is door de Corona crisis
twee keer on hold gezet. De selectie is nu afgerond. Er zijn drie geschikte kandidaten geselecteerd. Het
wachten is op de besluitvorming van de Raad van Ministers voor de indienstneming. In januari 2022 zal weer
een vierde W&S ronde opgestart voor nog twee FC’s.
Er zijn vijf Financieel Directeuren vanaf 1 september 2020 geplaatst bij de ministeries VVRP, MEO, AZ, GMN
en Justitie. In januari 2022 zal het W&S proces voor de overige 4 FD’s opgestart worden.
De werving en selectie procedure (W&S) voor de afdeling AO/IC (afdeling Intern Beheer i.o.) is afgerond.
Het wachten is op de besluitvorming van de Raad van Ministers voor de indienstneming.
Gezien het uitdagende karakter van de Roadmap en de verschillende factoren die tot nu toe hebben
bijgedragen aan een lager dan gewenst voortgangstempo (onder andere onvoldoende capaciteit, geen
technische ondersteuning vanuit Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), vertraging door COVID19 maatregelen), zijn de afgelopen periode aanvullende besluiten genomen ten behoeve van de uitvoering.
•
•
•

•

Voor diverse projecten is besloten een nieuwe strategie en/of een andere trekker in te zetten.
De Roadmap dient geactualiseerd te worden.
Er is overeengekomen dat SOAB de uitvoering van verschillende deelprojecten die in de Roadmap zijn
opgenomen additioneel zal ondersteunen. De nadruk ligt hierbij op ondersteuning ten bate van de
verbetering van het financieel beheer. De Roadmap kernpunten waarop deze ondersteuning primair
van toepassing is zijn als volgt: 2. Beloning van Personeel, 3. Subsidies en Overdrachten, 5. Materiële
vaste activa, 6. Verbruik van goederen en diensten, 7. Belastinginkomsten, en 8. Nietbelastinginkomsten.
De regering heeft een programma-, rapportage- en communicatiestructuur (benoeming Program
Board) vastgesteld voor de Roadmap voor een centrale en gestructureerde aansturing van de
activiteiten van de Roadmap. De leden van de Program Board zijn op 13 oktober 2021 officieel door de
regering benoemd. Hierdoor zullen de werkzaamheden van alle ministeries in goede banen geleid
worden en zijn integraliteit, tempo, daadkracht en gezamenlijk gedragen duurzame veranderingen
gegarandeerd.
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•
•

Van de Minister van Financiën dient de Program Board binnen drie maanden na zijn instelling hem van
een advies te voorzien over een nieuwe datum voor het bereiken van de goedkeurende
controleverklaring bij de jaarrekening van het Land Curaçao.
De verbanden tussen de subdoelstellingen voor wat betreft de overheidsfinanciën, het financieel
beheer evenals de Roadmap kernpunten, de voornaamste (project)werkzaamheden en eventuele
gerelateerde risico’s worden toegelicht.

De realisatie van de opgenomen doelstellingen in de roadmap zijn als topprioriteit aangemerkt. De
opgenomen plannen en acties hierin hebben elk een afrondingsdatum en worden voortdurend gemonitord.
Er wordt periodiek door SOAB gerapporteerd over de stand van zaken. SOAB gerapporteerd afzonderlijk
over het verbeteringstraject en de Nationale Hervormingscie. rapporteert inzake het Landspakket. Derhalve
ook over het verbeteringstraject.
In het kader van de uitvoering van de Roadmap is het de bedoeling dat vanaf september 2021 elke ministerie
maandelijks een voortgangsrapportage Roadmap middels een template bij de Program Board Roadmap
indient van de diverse deelprojecten die het ministerie zelfstandig uitvoert ter oplossing van de
geprioriteerde knelpunten uit de managementletters.
Er wordt tevens ieder kwartaal in de Uitvoeringsrapportages (UR) een stand van zaken gegeven van de
voortgang van de verbetertrajecten. Daar de voortgangsrapportage in de huidige vorm pas vanaf september
2021 gemaakt wordt, moet het nog op gang komen. Er wordt verwezen naar de Financieel Management
Rapportage (FMR) van september 2021 en de Uitvoeringsrapportage (UR) van de 3de kwartaal 2021 voor
de stand van zaken met betrekking tot de Roadmap per september 2021. Die van oktober 2021 is nog in
concept.
Ook in de Memorie van Toelichting van de Jaarrekening 2019 zijn de verbeterstappen toegelicht.
Naast deze afzonderlijke rapportages worden tevens de verbanden tussen de subdoelstellingen voor wat
betreft de overheidsfinanciën en het financieel beheer in een overzicht in de UR toegelicht, evenals de
Roadmap kernpunten, de voornaamste (project)werkzaamheden en eventuele gerelateerde risico’s.
Onlangs heeft de Auditdienst Rijk van het Ministerie van Financiën Nederland in het kader van de tweede
uitvoeringsagenda waar thema's met betrekking tot het financieel beheer zijn opgenomen, een onderzoek
verricht naar de doorlooptijd van de accountantscontrole. Het “Rapport doorlooptijd jaarafsluiting en
accountantscontrole jaarrekening Curaçao” is uitgebracht aan de hervormingscommissie en de directeur
Koninkrijksrelaties/Landen van het Directoraat-Generaal Koninkrijksrelaties (DGKR) van het ministerie van
BZK. Dit rapport en het daarvoor opgestelde plan van aanpak hebben betrekking op de acties die nodig zijn
om de jaarlijkse doorlooptijd van de accountantscontrole te verminderen (onderdeel A.1.2.2. van de tweede
uitvoeringsagenda).
In dit rapport zijn suggesties gegeven en geadviseerd om prioriteiten in de tijd te stellen. Er zal nu een plan
van aanpak gemaakt worden voor de uitvoering.

Er zijn ook juridische en betrouwbaarheidsfouten geconstateerd van meer dan een half miljard guldens. En,
er zijn twijfels a 8.6 miljoen guldens. Heeft de Minister van Financiën hiermee rekening gehouden dat in
2022 en hier hiermee om te gaan.
Antwoord:
Zie het antwoord bij de vorige vraag.

Een ander punt dat uit het rapport ARC is dat Aqualectra schulden heeft bij de regering. ARC geeft als
aanbeveling aan de minister van Financiën om genoemde schuld te innen. Wat is de hoogte van de schuld?
Wat heeft geleid dat deze schuld is ontstaan? En waarom wordt deze schuld niet geïncasseerd.
78

Antwoord:
De schuld is NAf 15,6 miljoen. Het bestuurscollege heeft in 1991 een lening aan gegeven ter renovatie van
de waterleiding. Aqualectra betaalt het schuld niet. De regering heeft een brief naar Aqualectra gestuurd
om de achterstallige verschuldigde lening en rente te betalen.

In het Landspakket zijn 8 onderwerpen waarvan 4 betrekking hebben op financiën. Het gaat namelijk om
het financieel beleid, de onkosten van het publieke sector, belastingen en het financieel sector. De overige
zijn de economische hervormingen, zorg en het versterken van onze rechtstaat.
Voor wat betreft de eerste 4 onderwerpen. Hoe ver is men met het van aanpak om deze in details op een
deugdelijke wijze af te handelen?
Antwoord:
Elk kwartaal wordt door de regering en TWO/BZK een uitvoeringsagenda vastgesteld. In het
uitvoeringsagenda worden de aanpak van de maatregelen en de planning en afspraken voor het komende
kwartaal vastgelegd. Het door Stas Knops en Minister President Pisas vastgestelde UA4 is bijgevoegd.

Voor wat betreft de posten op de begroting blijkt dat de post van de sociale verzekering is circa half miljard
guldens bedraagt. Personeelskosten bedraagt NAF. 450 miljoen. Er is ook een post over financiering van
NAF 846 miljoen. Kan de regering een concrete specificatie geven van haar het plan hoe zij deze
onderwerpen zal afhandelen? Daar komt ook bij bedragen voor VVU.
Antwoord:
Sociale verzekering
De onderliggende wetgeving voor de sociale verzekeringen en voorzieningen (inclusief die van
gesubsidieerde instellingen) sluiten niet meer aan op de behoefte, prioriteiten en betaalbaarheid van onze
samenleving. De duurzaamheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van de sociale verzekeringen en
voorzieningen moeten worden verbeterd. In het kader van de hervorming van de sociale fondsen (maatregel
E4 uit het landspakket) heeft de regering een 3 tal projectteams ingesteld. Projectteam Hervorming Sociale
Verzekeringen en Projectteam Hervorming Sociale Voorzieningen en een Projectteam SVB
Beheersmaatregelen die zich focust op korte termijn beheersmaatregelen en besparingen om de tekorten
van bepaalde fondsen in te perken. De achterliggende doelstelling is om de duurzame betaalbaarheid van
het sociale stelsel op korte en Lange Termijn te realiseren en om het sociaal vangnet doelmatiger te maken
en efficiënter uit te kunnen voeren..

Personeel (VVU)
Met de inwerking van de regeling VVU zijn er over de gehele ministerie mankracht uitgevallen. Rekening
houdend met efficiëntie, zowel bij het inzetten van financiële middelen als human resources, zal in
uitzonderlijke gevallen gebruik worden gemaakt van de post inhuur van personeel.
Leningen
Het opgevoerde bedrag van NAf 846,1 miljoen betreft aflossen van de liquiditeitssteun die in 2020 en 2021
aan Curaçao is geleend. Conform de leningsovereenkomsten betreffen alle liquiditeitssteun een bulletlening
met eenzelfde afloopdatum als de lening die verstrekt is als eerste tranche liquiditeitssteun op 9 april 2020,
namelijk 10 april 2022. In de ontwerpbegroting is nog geen rekening gehouden met de zevende tranche aan
liquiditeitssteun. Dit is opgevoerd in de nota van wijziging. Dus het totaalbedrag dat tot en met 2021 is
ontvangen aan liquiditeitssteun is NAf 911.500.000.
De regering is bezig met onderhandelingen met Nederland hierover. De regering zal zich inzetten voor
kwijtschelding of gedeeltelijke kwijtschelding van de liquiditeitssteun. Totdat de onderhandelingen niet
afgelopen zijn moet de regering de aflossing en herfinanciering opnemen in de begroting.
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De loon- en inkomstenbelasting is de grootste inkomsten bron van de regering. Dit bedraagt circa NAF 400
miljoen.
Antwoord:
Het percentage van de grootste belastingmiddelen van het totaal aan belastinginkomsten cf. de huidige
cijfers luidt: LB/IB: 33% en OB: 32.5%.
De huidige VVRP minister heeft aangegeven dat de inkomsten uit de motorrijtuigenbelasting in een
wegenfonds wordt opgenomen om kapitaalinvesteringen te verrichten. Komt hiervoor een wet dat regelt
dat het geld in wegenfonds opgevoerd? Is geld beschikbaar gesteld om de wijziging in de wet te verrichten
en aan te nemen? Zal deze wijziging plaatsvinden in 2022? Is de minister van Financiën eens met de
voornemens van de minister van VVRP om de motorrijtuigenbelasting in de wegenfonds op te nemen?
Antwoord:
Het aanpassen van wetgeving is tijdrovend. Het is op dit moment niet mogelijk en haalbaar om de De
Motorrijtuigbelastingverordening per 1 januari 2022 aan te passen. De regering is zich bewust van de staat
van onderhoud van de wegen. De Minister van VVRP en de Minister van Financiën hebben dan ook
afgesproken dat binnen de mogelijkheden van de begroting naar een oplossing moet worden gezocht voor
deze problematiek. Het is daarom dat het management van het ministerie van VVRP besprekingen gaat
voeren met de Sector Financieel Beleid en Begrotingsbeheer om tot concrete oplossingen te komen voor
het begrotingsjaar 2022. In de tussentijd wordt gewerkt aan een gehele herziening van de
Motorrijtuigbelastingverordening die in de nabij toekomst in werking moet treden.

Afvalstoffenbelasting is verhoogd van NAF 20,-- naar NAF. 35,--. Dit verschil wordt niet aan SELIKOR
toegekend. Graag wenst de fractie duidelijkheid hierover.
Antwoord:
De verhoging van het tarief van de afvalstoffenbelasting was in principe niet bedoeld om de subsidie, c.q.
inkomsten van SELIKOR te verhogen, maar als een inkomstenverhogende maatregel voor het Land. Het
standpunt van SELIKOR is dat het een bestemmingsheffing betreft die direct moet doorvloeien naar
SELIKOR. SELIKOR ontvangt subsidie via het Ministerie van GMN.

Voor wat betreft de kansspelbelasting. De fractie wenst uitleg over de kansspelbelasting en de wet die het
regelt.
Antwoord:
In het kader van de verdere regulering van de online gaming industrie heeft de regering het initiatief
genomen om op korte termijn enerzijds het huidige vergunningsstelsel te simplificeren en anderzijds
zodanig te wijzigen dat het een significante bijdrage van de sector geleverd kan worden aan de Landskans,
rekening houdende met de wereldwijde omzetten van de sector. Ook in het landspakket is de invoering van
de online gaming belasting als inkomstenverhogende maatregel aangemerkt.
Het is bekend dat het huidige vergunningsstelsel niet volledig voldoet aan de geldende internationale
vereisten qua toezicht en inzicht in de gaming sector (wereldwijd). Het Land Curaçao genereert minimale
opbrengsten uit de branche, ondanks het feit dat het bekend is dat er ruim 1,000 bedrijven, met als
vestigingsplaats Curaçao, middels een sub licentie model, via een beperkt aantal vergunninghouders,
wereldwijd on-line gaming diensten verlenen. Teneinde tot een passende moderne wetgeving en de
daarbijhorende randvoorwaarden te geraken zal er een Landsverordening Kansspelen naar streven begin
tweede kwartaal van 2022 aan de Staten worden aangeboden.

In de nota van financiën op pagina 18 wordt aangegeven dat kabinet Pisas II met IMF zal praten voor het
doorberekenen van het landspakket. Graag wenst de fractie uitleg wat voor impact dit zal hebben op de
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economie en financiën van het Land. De fractie wil graag weten of dit reeds is aangevraagd en wat het
resultaat hiervan is.
Antwoord:
De IMF voert in November een Missie uit om een economische projectie te maken voor Curaçao. In die
projectie zal de impact van de maatregelen van het Landspakket, voor zover reeds beschikbaar worden
meegenomen. Verder ondersteund de IMF (dtkv CARTAC) de CBCS en de regering van Curaçao met het
opzetten van een zogenaamd “microfisical framework”. Dit is een gedetailleerd economisch model,
waarmee Curaçao in de toekomst zelf bepaalde impact studies zal kunnen uitvoeren.

Op pagina 20 van de nota van financiën wordt aangegeven dat maatregelen genomen zullen worden om
het schommelfonds in evenwicht te brengen zonder het landsbijdrage te verhogen. Hiervoor dient de Raad
van Minister voor 1 augustus een beslissing nemen. Wat gaat gebeurden met het onder punt a. op pagina
20 van de nota van financiën. De fractie wenst uitleg hiervoor.
Antwoord:
Voor de eerste deeltranche Curaçao op te dragen om vóór 1 juli 2021:
Nota van Financiën -20
a. De afspraken zoals op 30 oktober 2020 in de RMR zijn gemaakt en op 2 november in een onderlinge
regeling tussen Nederland en Curaçao zijn vastgelegd te laten herbevestigen door de Raad van Ministers en
de Staten;
De Raad van Ministers heeft deze afspraken herbevestigd op 1 september jl. Na ontvangst van het
wetsvoorstel CoHo dient de Staten zich daarover te buigen.

Om de situatie van Girobank en de spaargelden van haar klanten te verzekeren is destijds de Giro Settlement
Holding opgericht. De bedoeling hiervan is dat daarover ook licentierechten door zullen worden geïnd en
verhoogd. Hoe ver staat hiermee?
Antwoord:
De verhoging van de licentierechten heeft geen directe relatie met de Giro Settlement Holding. De
verhoging van de licentierechten is bedoeld om de aflossing van de overname van de schuld van Girobank
(Naf 267 miljoen) aan de Centrale Bank te financieren. Dit is vastgelegd in een leningsovereenkomst tussen
het Land en de CBCS. De verhoging van de licentierechten is nog niet doorgevoerd. De eerste aflossing van
de lening aan CBCS is verschuldigd in 2025.

Door de Centrale Bank wordt is de licentie fee verhoogd van 1 naar 1.5 %. Hierdoor kan het kapitaal dat
uitbetaald is teruggekregen worden. De regering heeft de schuld van Giro overgenomen van NAF. 266
miljoen is voorgesteld om de licentie fee verhoogd. De fractie wenst uitleg zodat ook de bevolking de reden
voor het helpen van de financiële sector.
Antwoord:
De terugbetaling van de lening van NAf 267 miljoen wordt middels de verhoging van de licentierechten
gefinancierd. De lening wordt in 30 jaren terugbetaald. De verhoging van de licentierechten zal conform
berekeningen NAf 25 miljoen per jaar opbrengen.

Op pagina 24 de hervormingsmaatregelen m.b.t. de monetaire sector wordt aangegeven dat een
depositogarantiestelsel moet komen. Wanneer komt het depositogarantiestelsel tot stand?
Antwoord:
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Het concept van de wetgeving voor het depositogarantiestelsel is reeds door de Centrale Bank opgesteld.
De wetgeving zal na behandeling door de diverse instanties aangeboden worden aan de Staten. De status
van het traject is niet bekend.

De risicofactor is ook een punt van aandacht. De risico is of het land de uitvoeringsagenda van het
landspakket op tijd zal nakomen. Volgens de fractie moeten meer leden hierin deelnemen. Heeft de regering
concrete plannen hiervoor? Wordt de bevolking in deze geïnformeerd en bij betrokken?
Antwoord:
Het Landspakket gaat gepaard met de Uitvoeringsagenda, waarin per kwartaal (nieuwe) actiepunten
worden opgenomen welke gericht zijn op het realiseren van de nodige hervormingen in het overheidsbeleid.
Om de hervormingen op de meest efficiënte en effectieve wijze te realiseren en vooral vorm te geven aan
het eigenaarschap van de Curaçaose regering in het traject ter uitvoering van het Landspakket (en de
Uitvoeringsagenda) heeft de Raad van Ministers onlangs besloten de Nationale Hervormingscommissie
Regering Curaçao (hierna: de Hervormingscommissie) in te stellen. Bijgaand treft u het instellingsbesluit van
de nieuwe Hervormingscommissie aan. Hervormingscommissie is de lokale counterpart voor Tijdelijke
Werkorganisatie (TWO) binnen BZK (en te zijner tijd de COHO). Als zodanig is de Hervormingscommissie.

In de nota van financiën wordt voorts aangegeven dat rekening gehouden moet worden mocht de
crisissituatie van Venezuela verder escaleren. Dit in verband met het feit dat meer vluchtelingen naar
Curaçao zullen komen. Kijkt de regering deze situatie op een realistische blik?
Antwoord:
Venezuela kampt al jaren met een sociaaleconomische crisis. Het betreft hier een mogelijke risico.

In de nota van financiën op pagina 27 wordt aangegeven dat op aanbevelingen van de Centrale Bank en van
IMF blijkt dat de maatregelen gesteld door de Nederlandse regering die het Land Curaçao zal moeten
uitvoeren leidt tot meer vertraging in de economie. De huidige regering geeft aan dat maatregelen
geleidelijk zal worden geïntroduceerd. Hoe zal de regering hiermee om gaan zonder dat wij in problemen
komen met liquiditeitssteun? De fractie wenst graag uitleg hierover van de regering.
Antwoord:
Elke kwartaal worden hernieuwde afspraken en voorwaarden vastgelegd in het uitvoeringsagenda. Deze
mechanisme zorgt ervoor dat er geen verassingen zijn en/of onoverkomelijke problemen ontstaan met het
verkrijgen de liquiditeitsleningen.

De regering heeft aangegeven dat zij voornemens is inkomstenverhogende maatregelen toe te passen. De
fractie wil graag van de regering weten wat onder inkomstenverhogende maatregelen moet worden
verstaan. Wat valt daaronder?
Antwoord:
Gedacht kan worden aan de wetsvoorstel OB een tarief, kansspelvergunning en compliance-activiteiten
voor belasting opbrengsten en niet belasting inkomsten.
In het kader van het traject verhogen niet-belastinginkomsten (NBI) hebben ministeries activiteiten en
diensten geïdentificeerd waarvan de tarieven op basis van ontwikkelingen van de prijsindex of het
profijtbeginsel aangepast kunnen worden.
Het wetgevingstraject wordt ingezet zodat de aanpassingen gefaseerd ingevoerd kunnen worden. De
meeste tarieven in de Eilandverordening leges, precariorechten en retributies (de Legesverordening)
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dateert van 1992. Om de tarieven aan te passen dient voornoemde wet gewijzigd te worden. Dit zal de
nodige tijd nemen. Vooruitlopend hierop is een snellere optie om de NBI te verhogen, de daarin vermelde
tarieven voor zover deze niet recentelijk zijn geïndexeerd, te indexeren op basis van de (meest) actuele
consumentenprijs index (2019). Reeds bij besluit van de Raad van Ministers (Raad) d.d. 27 februari 2019 bij
zaak nr. 2018/040830 is de Raad akkoord gegaan met de aanpassing van de tarieven opgenomen in de
legesverordening in een LBham (landsbesluit houdende algemene maatregelen).
Uitgaande van de consumentenprijs index van het jaar 2019 zou de indexering van de tarieven jaarlijks extra
inkomsten voor de overheid opleveren, conform onderstaand overzicht. Tevens is het bedrag opgenomen
voor prioritaire inkomsten

Ministerie

MEO
GMN
VVRP
BPD
OWCS
AZ
SOAW

Gerealiseerde
inkomsten
voor
2017
(NAf)
8.992.500
3.288.708
22.032.262
6.035.417
991.775
n.v.t.
3.502.500

Verwachte
begroting
na
indexering met
CPI 2019 (NAf)
12.421.274
6.067.575
30.509.403
8.743.234
1.845.319
11.955
6.462.015

Te verwachten extra Te
verwachten
inkomsten op basis extra opbrengsten
van 84.50% CPI 2019 op basis van
(NAf)
Prioriteiten (NAf)
13.405.275
2.360.000
2.778.867
3.120.000
10.507.055
7.100.000
2.715.938
1.160.000
853.544
11.955
2.959.515

Op basis hiervan is voor de periode 2022 – 2025 conservatief een meeropbrengst begroot van NAf 2,0
miljoen.

KEM FRACTIE
De fractie-KEM vraagt het volgende:
Gaat de minister van financiën akkoord met de cijfers en inhoud van de begroting 2022? De fractie ziet de
handtekening van de minister en daarom de vraag.
Antwoord:
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 in juni 2021 was het niet haalbaar om in de begroting van 2022 alle
beleidsvoornemens van het nieuwe kabinet integraal te verwerken. Daarom wordt de basis van de
begroting 2021 als uitgangspunt gehanteerd. De grootste gedeelte van de beleidsvoornemens van deze
regering zal in de eerste suppletoire wijziging 2022 verwerkt moeten worden. De regering wil erop wijzen
dat in onderhavige landsverordening al enkele beleidsvoornemens van de kabinet Pisas zijn verwerkt.
Bijvoorbeeld de wijziging van de Omzetbelasting, de introductie van de kansspel vergunning, invullen van
vacatures bij de belastingdienst, Douane en FIU.
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De fractie ziet een verlaging van meer dan NAF 400 miljoen in vergelijking met het begrotingsjaar 2021. Kan
de Minister van Financiën de reden hiervoor aangeven?
Antwoord:
In de begroting 2021 is onder het Ministerie van Financiën de uitgaven ter dekking van de sociale
steunmaatregelen en steunmaatregelen voor de bedrijven en zelfstandigen verantwoordt. In de begroting
2022 is er geen budget voor deze uitgaven. Vandaar de verlaging.

De fractie heeft een verhoging van meer dan NAF 5 miljoen aan Stichting BAB begrotingspost 199104 functie
4400 verbruik van goederen en diensten. Kan de minister het Parlement uitleg en rechtvaardiging hiervan
geven?
Antwoord:
De SBAB heeft 50 medewerkers extra aangetrokken om te werken aan het project “verhoging compliance”.
De resultaten spreken voor zich. De compliance verhogende activiteiten bij de ontvanger en de SBAB
hebben nu al geleid tot een substantiële verhoging van de belastingopbrengsten
De verhoging van de begroting van de SBAB ligt in dit kader. Extra salariskosten, telefoon, elektra,
huisvesting, autohuur etc.

Kan de minister de jaarrekening en het jaarverslag over het jaar 2020 en de begroting 2022 van Stichting
BAB sturen?
Antwoord:
Het jaarverslag 2020 is bij de accountant ter controle. Zodra dit gereed is zal de regering zorgdragen dat de
Staten een kopie ontvangt.

De fractie heeft kennis genomen van een verhoging van inkomsten bij Financiën van min of meer NAF. 360
miljoen dit in vergelijking met het jaar 2021. Deze verhoging is ongelooflijk mede gelet de pandemie van
Covid-19, bedrijven die sluiten en grote armoede bij de bevolking en verlies van werkgelegenheid. Hoe kan
de minister deze substantiële verhoging uitleggen en rechtvaardigen?
Antwoord:
Het is niet duidelijk waar de genoemde verhoging van NAf 360 miljoen in de vraag betrekking op heeft. De
vastgestelde begroting 2021 werd uit voorzichtigheidsoverwegingen gerelateerd aan diverse onzekerheden
omtrent de pandemie naar beneden bijgesteld. Tijdens het ontwerp van de begroting 2022 zijn de
realisatiecijfers over de eerste 7 maanden van 2021 als basis gehanteerd.
De geraamde toename van de belastinginkomsten in 2022 ten opzichte van de projectie 2021 ter waarde
van NAf 144,2 miljoen (NAf 1331,4 miljoen vs NAf 1187,2 miljoen) is gebaseerd op de toen meest recente
projectie voor 2021 en gedreven door de voor 2022 te verwachten economische groei van het IMF van 6,5%.
Tevens wordt voor 2022 vooralsnog rekening gehouden met de introductie kansspelbelasting. Het meerjarig
beeld is eveneens gebaseerd op het meerjarige groeiprognose van het IMF. Economische groei cf. IMF:
2022: 6.5%, 2023: 5%, 2024: 3.5%, 2025: 2%.
Mogelijke wijzigingen zullen worden doorgevoerd via een suppletoire begroting.

Begrotingspost 199100 Douane functie 5100 BELASTINGEN.
De fractie heeft kennis genomen van een verlaging van min of meer NAF. 262 miljoen aan invoerrechten.
Graag uitleg van de Minister hierover en wat zal de Minister doen om deze verlaging te beperken?
Antwoord:
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In de begroting 2021 is de introductie van de Algemene Bestedingsbelasting (ABB) opgenomen. De ABB zou
in de tweede kwartaal van 2021 geïntroduceerd worden. De huidige regering heeft besloten om hiermee
niet meer door te gaan. De opbrengsten van ABB worden op de begroting van de Douane verantwoord.
Vandaar is een verlaging van ruim NAf 200 miljoen waar te nemen. Als de begroting 2022 wordt vergeleken
met de jaarrekening 2020 is een verhoging van NAf 6 miljoen waar te nemen.

Begrotingspost 199502 Noodfonds COVID-19 Totaal 95 Algemene uitgaven en inkomsten.
Hier ziet de fractie een verlaging van meer dan NAF. 416 miljoen. COVID-19 brengt nog kosten met zich mee.
Graag uitleg en rechtvaardiging hiervan.
Antwoord:
De regering is van mening toegedaan dat de grenzen van Curaçao open zijn. Dus er is geen “lock down”. De
economie is weer op gang gekomen. Vandaar zijn de steunmaatregelen voor bedrijven niet meer
opgenomen in de begroting. Voor wat betreft de sociale steunmaatregelen zijn deze uitgaven
geïncorporeerd binnen het budget van onderstand trekkers.

De fractie heeft kennis genomen van de volgende verhoging.
Begrotingspost 199107 NBC Landsontvanger. De fractie ziet hier een verhoging van min of meer NAF. 440
miljoen.
Is het de bedoeling van de regering om belastingen op een agressieve wijze te gaan incasseren in het land
met een zwakke economie, waarbij velen hun baan kwijt zijn?
Antwoord:
Belasting- en premieopbrengsten zijn noodzakelijk om beleid te kunnen realiseren en tevens om zorg te
kunnen dragen voor de zwaksten in de samenleving. Hiertoe dient iedereen zich te houden aan de geldende
fiscale wetgeving. In deze wetgeving is reeds rekening gehouden met draagkracht van belastingplichtigen.
Het doel van het compliance project is primair dat alle belastingplichtigen de verschuldigde belastingen en
premies afdragen over het inkomen dat nu wordt verdiend. Oftewel: Het bijhouden van de lopende
verplichtingen. In aanvulling hierop wordt vastgesteld in hoeverre belastingschuldigen in staat zijn om
tevens (een deel van) hun oude schulden af te lossen. Dit laatste gebeurt op basis van de berekende
aflossingscapaciteit. Op deze wijze moet een mogelijk negatief effect op de economische groei zoveel
mogelijk worden beperkt. Zwaardere invorderingsmaatregelen worden slechts ingezet indien
belastingschuldigen ook na de betekening van een dwangschrift door de deurwaarder in gebreke blijven ten
aanzien van hun fiscale verplichtingen.

Wanneer wordt restitutie inkomstenbelasting over het jaar 2019 uitbetaald?
Antwoord:
De streven van de regering is dat uiterlijk eind 2021 de restitutie over het jaar 2019 betaald wordt.

De fractie constateert een verhoging van min of meer NAF. 850 miljoen aan uitgaven in vergelijking met het
jaar 2021.
Antwoord:
Het opgevoerde bedrag van NAf 846,1 miljoen betreft aflossen van de liquiditeitssteun die in 2020 en 2021
aan Curaçao is geleend. Conform de leningsovereenkomsten betreffen alle liquiditeitssteun een bulletlening
met eenzelfde afloopdatum als de lening die verstrekt is als eerste tranche liquiditeitssteun op 9 april 2020,
namelijk 10 april 2022. In de ontwerpbegroting is nog geen rekening gehouden met de zevende tranche aan
liquiditeitssteun. Dit is opgevoerd in de nota van wijziging. Dus het totaalbedrag dat tot en met 2021 is
ontvangen aan liquiditeitssteun is NAf 911.500.000.
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Begrotingspost 199006 Sector Financieel Beleid begrotingszaken. Hier ziet de fractie een verhoging van in
of meer NAF. 4.8 miljoen aan uitgaven.
De Fractie wenst graag hiervan uitleg en opheldering.
Antwoord:
Het opgevoerde bedrag is voor groot onderhoud aan het gebouw te pietermaai 17 die de levensduur van
het gebouw zal verlengen. Het gebouw moet zowel buiten- als aan de binnenkant gerepareerd worden. Er
zijn in verschillende werkzaamheden die moeten gebeuren aan het gebouw. Reparatie van het dak. In het
gebouw zijn er verschillende plekken die waterschade hebben, reparatie beton rot, vervangen plafond,
vervangen verlichting, reviseren van de elektrische aansluitingen, reviseren en vervangen van de
waterleiding pijpen, restaureren van de toiletten en kitchenettes.

Begrotingspost 199300 geldleningen uitgaven. Hier is er een verhoging van min of meer NAF. 838 miljoen.
De Fractie wenst graag hiervan uitleg en opheldering. Aan wat, of waar gaat het geld van deze lening
uitbesteed of naar?
Antwoord:
Het opgevoerde bedrag van NAf 846,1 miljoen betreft aflossen van de liquiditeitssteun die in 2020 en 2021
aan Curaçao is geleend. Conform de leningsovereenkomsten betreffen alle liquiditeitssteun een bulletlening
met eenzelfde afloopdatum als de lening die verstrekt is als eerste tranche liquiditeitssteun op 9 april 2020,
namelijk 10 april 2022. In de ontwerpbegroting is nog geen rekening gehouden met de zevende tranche aan
liquiditeitssteun. Dit is opgevoerd in de nota van wijziging. Dus het totaalbedrag dat tot en met 2021 is
ontvangen aan liquiditeitssteun is NAf 911.500.000.
De regering is bezig met onderhandelingen met Nederland hierover. De regering zal zich inzetten voor
kwijtschelding of gedeeltelijke kwijtschelding van de liquiditeitssteun. Totdat de onderhandelingen niet
afgelopen zijn moet de regering de aflossing en herfinanciering opnemen in de begroting.

Financiën inkomsten. Hier ziet de fractie verhoging aan inkomsten van min of meer NAF. 190 miljoen.
Op grond waarvan komt de minister tot deze berekening en hoe komt verhoging tot stand?
Antwoord:
Naar verwachting zal de economie over een periode van 4 jaar (2025 versus 2021) terug zijn op het niveau
van 2019 (Pre-Covid). De verwachte toename van de belastinginkomsten in 2022 ten opzichte van de
projectie 2021 ter waarde van NAf 144,2 miljoen (NAf 1331,4 miljoen vs NAf 1187,2 miljoen) zijn gebaseerd
op de projectie 2021 en gedreven door de te verwachten economische groei van het IMF van 6,5%. Tevens
wordt in 2022 vooralsnog rekening gehouden met de introductie kansspelbelasting. Het meerjarig beeld is
eveneens gebaseerd op het meerjarige groeiprognose van het IMF. Economische groei cf. IMF: 2022: 6.5%,
2023: 5%, 2024: 3.5%, 2025: 2%.
Mogelijke wijzigingen zullen worden doorgevoerd via een suppletoire begroting.

Begrotingspost 199300 geldleningen inkomsten. Hier is er een verhoging van min of meer NAF. 280 miljoen.
Op grond waarvan komt de minister tot deze berekening?
Antwoord:
Het opgevoerde bedrag van NAf 1,1 miljard is ter dekking van tekort op de gewone dienst (inclusief de nog
aan te bieden nota van wijziging aan de Staten) van NAf 256,7 miljoen. Daarnaast is het opgevoerde bedrag
ter herfinanciering van de liquiditeitssteun die in 2020 en 2021 aan Curaçao is geleend. Conform de
leningsovereenkomsten betreffen alle liquiditeitssteun een bulletlening met eenzelfde afloopdatum als de
lening die verstrekt is als eerste tranche liquiditeitssteun op 9 april 2020, namelijk 10 april 2022. In de
ontwerpbegroting is nog geen rekening gehouden met de zevende tranche aan liquiditeitssteun. Dit is
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opgevoerd in de nota van wijziging. Dus het totaalbedrag dat tot en met 2021 is ontvangen aan
liquiditeitssteun is NAf 911.500.000.

Begrotingspost 176300 maatschappelijk opbouw en begeleiding. Hier is een bedrag van NAF. 500.000,-voor Stichting “Tur Mucha Mester Kome”.
De fractie wenst een uittreksel uit de Kamer van Koophandel en de begroting 2022 van de Stichting.
Kan de minister aangeven om welke kinderen het gaan, uit welke buurt en tot welke leeftijd?
Antwoord:
De uittreksel uit de Kamer van Koophandel, de begroting 2021 en 2022 van de Stichting en een overzicht
van de Scholen en aantal kinderen zijn toegevoegd.

Overzicht van verbruik van goederen en diensten. Hier wordt een verhoging geconstateerd van min of meer
NAF. 16 miljoen. Er is een verhoging van NAF. 900 duizend.
Antwoord:
De verhoging bij verbruik goederen en diensten is voornamelijk bij ondertsaande kostensoorten.
B2021

Verbruik goederen & diensten
4379 - Advieskosten
4467
4334
4321
4443
4459

-

Overig Uitbesteed Werk
Opleiding & Training
Inhuur van Personeel
Onderhoud Waterwerken
Onderh.Straatverlt&Inventaris

Bedragen in NAf miljoenen

B2022

Verschil

9,7

7,2

15,7

8,5

31,2
1,5
15,3
7,8
10,5

38,7
4,1
8,8
3,6
3,9

44,3
5,6
9,7
4,4
4,5

5,6
1,5
0,9
0,8
0,6

Uitleg
Zie uitleg in tabel Advieskosten
op blz. 88
De SBAB heeft 50 medewerkers
extra aangetrokken voor project
“verhoging compliance” (5.2)
Government Academy
Verschillende ministeries
Riolering VVRP
Onderh.Straatverlt&Inventaris

Gaat hier gebruik worden gemaakt van uitzendkrachten? De fractie wenst een specificatie en verklaring
waar huur personeel nodig is en de periode.
Antwoord:
Voor wat betreft het Ministerie van Financiën heeft de Minister van Financiën besloten om de openstaande
vacatures open te stellen.

Functie 4370 advieskosten. Hier ziet de fractie een verhoging van NAF. 8.5 miljoen. Dit is meer dan 100%
verhoogd.
Kan de minister uitleg en specificatie per ministerie geven van deze substantiële verhoging?
Kunnen ministers geen gebruikmaken van de ambtenaren?
Antwoord:
Ruthlyn
De verhoging van NAf 8.5 miljoen betreft kostensoort 4379 (niet 4370). De voornaamste verhoging is bij het
Ministerie AZ (NAf 7.8 miljoen) voor de kosten in verband met de uitvoering van het Landspakket,
waaronder de kosten voor de “Nationale Hervormingscommissie van de Regering van Curaçao”. Zie
onderstaande overzicht.
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Advieskosten

Hoofdstuk

Primitieve Begroting
Begroting (inclusief Ontwerpbe
Realisatie (zoals geakkoordeerd
wijzigingen)
groting
2020
door de Staten)
2021
2022
2021

verhoging
2022 vs
2021

10 - Staatsorganen en ov.Alg.Org.

235,350

1,284,300

1,323,670

298,300

11 - Algemene Zaken

474,587

608,500

5,445,314

8,449,230

7,840,730
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12 - Bestuur, Planning en Dienstver
13 - Justitie

(986,000)

verhoging
2022 vs
2021 in %
(12)

385,913

149,700

69,890

279,700

130,000

2

1,213,923

228,500

800,827

371,400

142,900

2

14 - Verkeer, Vervoer en Ruimt.plan

1,310,295

168,900

307,659

1,370,300

15 - Economische Ontwikkeling

1,201,400

(35,000)

In kader van de uitvoering
Landspakket (Nationale
Hervormingscie. van de
Regering van Curaçao)

Onderzoek: duurzame
oplossing voor wegmarkering;
live extension van de
Julianabrug; technisch advies
voor oplegging brugviaducten.
Adviezen Ministerpost.
14 Directievoering en specifieke
bouwtechnische adviezen bij
uitvoering van projecten.
Inzetten
implementatiemanager voor
begeleiding herstructruering
OW.

1,306,881

1,209,500

1,250,123

1,174,500

16 - Onderwijs, Wetens.Cult.& Sport

384,358

109,800

376,272

121,200

11,400

0

17 - Sociale Ontw,Arbeid & Welzijn

523,433

1,685,400

1,580,089

1,917,000

231,600

3

(800)

T oelichting
(noemenswaardig)

(0)

18 - Gezondheid, Milieu & Natuur

1,081,885

154,900

238,100

154,100

19 - Financien

2,790,760

1,580,100

2,612,100

1,580,100

0

(0)
0

9,707,384

7,179,600

14,004,044

15,715,830

8,536,230

100

Bedragen in miljoenen NAf

Het jaar 2020 en 2021 was een bijzonder jaar, vanwege de pandemie COVID-19 en de (semi) lock downs
gedurende het jaar. Vandaar dat de bedrijvigheid in die jaren op een lager niveau was dan normaal.
Nu dat de economie weer oppakt, zal de bedrijvigheid toenemen. Voor de vele trajecten waarmee de
overheid bezig is, waaronder hervormingen in het kader van het Landspakket, zal extra handjes nodig zijn
om de beoogde resultaten te behalen.

Functie 4351 huur gebouwen en terreinen. Hier constateert de fractie een verhoging van NAF. 700 duizend.
De fractie wenst een lijst van alle gebouwen in huur door de regering, alsmede en uitleg van de ze
Verhoging.
Antwoord:
De verhoging is voornamelijk voor het huren van het WTC gebouw voor de huisvesting van de
Belastingdienst en de Ontvanger die door de brand van het Belastinggebouw elders gehuisvest moesten
worden.
Bijgaand is een lijst, ontvangen van het ministerie van BPD, toegevoegd van de gebouwen per ministerie.
PNP FRACTIE
De PNP-fractie de volgende vragen gesteld.
De inkomsten van het land wordt thans door een klein groep mensen ondersteund. Dit onder meer door
betaling van loonbelasting. Er is een grote groep die hierbij niet bijdraagt. Vraag: Graag wenst de fractie
uitleg hoe hiermee om te gaan. De grote groep zijn onder anderen buitenlanders. Er dient een systeem
geïmplementeerd te worden dat de betaling voor deze personen ook mogelijk wordt zodat ook zij een
bijdrage leveren.
Antwoord:
Voor de groep van buitenlanders die (materieel) op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam zijn op
Curaçao moet de controle bij de werkgevers geïntensiveerd en dienen de verschillende
uitvoeringsorganisaties van de overheid, zoals MEO, Immigratie, Inspectie der Belastingen/SBAB, dit samen
op te pakken en er voor zorg te dragen dat zowel de werkgevers als de werknemers voldoen aan hun
wettelijke verplichtingen. Voor degenen die niet in dienstverband werkzaamheden verrichten dient het
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invullen en indienen van de zogenaamde artikel 45 kaart aangepakt en beboet te worden in die situaties
waarin dat op basis van de verordeningen is toegestaan. Verder dient bij het toestaan dat personen zich al
dan niet tijdelijk kunnen vestigen op Curaçao de informatie met de Belastingdienst worden gedeeld opdat
zij in de bestanden van de Belastingdienst worden opgenomen.

In 2021 is NAF 635 miljoen begroot voor het minister van financiën. In de jaarrekening van 2020 is NAF. 628
miljoen. In de begroting voor het jaar 2022 is NAF. 222.6 miljoen begroot. Dit geeft weer een substantiële
verlaging van min of meer NAF. 400 miljoen minder.
Vraag: kan de minister van financiën hiervoor uitleg geven?
Antwoord:
In de begroting 2021 is onder het Ministerie van Financiën de uitgaven ter dekking van de sociale
steunmaatregelen en steunmaatregelen voor de bedrijven en zelfstandigen verantwoordt. In de begroting
2022 is er geen budget voor deze uitgaven. Vandaar de verlaging.

De minister van financiën wordt verzocht om de begrotingsnorm na te komen en gebruik te maken van
artikel 25 Rijkswet Financieel Toezicht.
De fractie verzoekt van de Minister van Financiën een voortgangsrapportage. Met name in het kader van
de hervorming van belastingen.
Antwoord:
De op 15 september vastgestelde plannen van aanpak zijn bijgevoegd. Eind November zullen 2 afzonderlijke
voortgangsrapportages worden opgeleverd voor respectievelijk de hervorming van de belastingdienst en
de hervorming van het belastingstelsel. In de bijlage wordt het plan van aanpak voor beide onderwerpen
toegevoegd.

Hoe zal de regering de oplopende schuld aanpakken? Hoe zal met deze tekort worden omgegaan. De fractie
wenst richtlijnen met betrekking tot de sanering van de belastingschulden.
Antwoord:
De regering is bezig met onderhandelingen met Nederland hierover. De regering zal zich inzetten voor
kwijtschelding of gedeeltelijke kwijtschelding van de liquiditeitssteun.
In de bijlage ontvangt de Staten de richtlijnen met betrekking tot de sanering van de belastingschulden.

Afvalstoffenbelasting. In belang van het Land dient de afvalstoffen belasting verhoogd te worden. Het is
noodzakelijk.
Antwoord:
Op dit moment zijn er geen plannen om de afvalstoffenbelasting te verhogen.

Besparing in het kader van VVU: heeft het ministerie van Financiën rekening gehouden met deze situatie.
Wat gaat gebeuren met het tekort aan personeel bij Douane, onderwijs en politie. Graag wil de fractie dit
in de begroting terug zien en uitleg.
Antwoord:
Met de inwerking van de regeling VVU zijn er over de gehele ministerie mankracht uitgevallen.
Voor wat betreft het Ministerie van Financiën heeft de Minister van Financiën besloten om de openstaande
vacatures open te stellen.
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In het kader van de consensus rijkswet en de hervorming komt een substantieel bedrag. Deze investering
dient meer duidelijkheid en transparant in de begroting worden opgenomen.
Antwoord:
De totale investeringen die gemoeid gaan met het landspakket is nog niet in detail vast te stellen. Bij de
start van elk maatregel worden vooronderzoeken gedaan en plannen van aanpak opgesteld op basis
waarvan de orde van grootte van de investeringen inzichtelijk zullen worden gemaakt.

Online gaming en belastingen: Is dit wel haalbaar. Levert het wel inkomsten voor het Land? Nu er nog geen
wet hiervoor is aangenomen. Als dit voor het jaar 2022 zal worden geïntroduceerd hoe haalbaar is dit?
Curaçao heeft 63% aan licenties voor online gaming. Als Curaçao niet snel genoeg handelt wordt het door
Nederland afgenomen. Dan verliest Curaçao andere offshore. De online gaming is een belangrijk bron van
inkomsten voor het land Curaçao die wij moeten beschermen.
Antwoord:
Het streven van de regering is dat de wetgeving begin tweede kwartaal van 2022 aan de staten wordt
aangeboden. In de begroting is rekening gehouden van introductie per 1 juli 2022.

VOOR WAT DE ALGEMENE BESCHOUWING BETREFT, KUNNEN DE STATEN AANGEVEN DAT ENKELE
FRACTIES DE VOLGENDE VRAGEN EN OPMERKINGEN HEBBEN INGEDIEND.
HOOFDSTUK 10 STAATSORGANEN EN ANDERE ORGANEN
De PAR-fractie heeft de volgende vragen ten aanzien van Staatsorganen en Andere Organen.
1.
Bij de Staat van bezoldigingen onder ’Defensie’ is er sprake van een daling van 176 naar 45. Wat is
de reden hiervan?
Antwoord:
Dit betreft een correctie in vergelijking tot begrotingsjaar 2021.
2.
Bij de Staat van bezoldiging van de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC) is er geen enkel personeel
opgenomen. Is dit een omissie?
Antwoord:
In de ontwerpbegroting 2022 zijn in de Staat van het te bezoldigen Personeel Begroting 2022 onder de
Algemene Rekenkamer 30 personeelsleden opgenomen.
HOOFDSTUK 11 MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN
De PAR-fractie heeft de volgende vragen voor het Ministerie van Algemene Zaken.
Kan de Regering aangeven hoeveel medewerkers van de WJZ elders in het overheidsapparaat ter
beschikking is gesteld?
Antwoord:
Een totaal van 11 medewerkers van WJZ zijn thans elders ter beschikking gesteld.
HOOFDSTUK 12 MINISTERIE VAN BESTUUR, PLANNING EN DIENSTVERLENING
De PAR-fractie heeft de volgende vragen voor het Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening.
De fractie ontvangt graag een weergave van het aantal uitzendkrachten per ministerie. Graag hierbij ook
meenemen het aantal werkzaam bij overheidsnv’s en gesubsidieerde instellingen. Hoeveel hiervan hebben
de wettelijke termijn om via uitzendbureau te werken overschreden?
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Antwoord:
In een zeer kort tijdsbestek heeft het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening een inventarisatie
gedaan. Daaruit blijkt dat er 45 personen werkzaam zijn via uitzendbureau. De ministeries hebben geen
melding gemaakt van uitzendkrachten waarbij de wettelijke termijn is overschreden. Er is nagenoeg geen
inzicht vanuit de overheid over het aantal uitzendkrachten binnen de overheidsnv’s en gesubsidieerde
instellingen.
HOOFDSTUK 16 MINISTERIE VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP, CULTUUR EN SPORT
De PAR-fractie heeft de volgende vragen voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Sport.
De fractie wenst te vernemen wat de status is van het verhuistraject van het OWCS naar het gebouw van
het Bestuurscollege.
Antwoord:
De dialoog tussen OWCS, APC en het Ministerie van Financiën is opnieuw gestart om te komen tot afspraken
ter realisatie van deze verhuizing.
HOOFDSTUK 18 GEZONDHEID, MILIEU EN NATUUR
De PAR-fractie heeft de volgende vragen voor het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur.
1.
Er is op de begroting een bedrag gereserveerd voor de Raad voor de Gezondheidzorg (pag. 46). Kan
de Regering aangeven in welke maand in 2022 deze Raad functioneel zal zijn?
Antwoord:
De regering kan nu niet concreet aangeven in welk maand de Raad voor de Gezondheidszorg operationeel
zal zijn. De hervormingen in het gezondheidsstelsel zal in nauwe samenwerking geschieden met de
Nationale Hervormingscommissie.
2.
Ten aanzien van begrotingspost ‘187101’ is het realisatiecijfer uit de jaarrekening van 2020 zeer
laag. Graag uitleg ten aanzien hiervan.
Antwoord:
De Covid 19 pandemie begon in het jaar 2020. Er werd een inkorting op de begroting doorgevoerd. Door de
Pandemie werden projecten stopgezet.
3.
De realisatiecijfers van de subsidie ‘Ambulance vervoer’ betreft NAf. 23.041, hetgeen niet terug te
zien is in eerdere begrotingen en toekomstige begrotingen (pag. 46). De fractie wil weten wat deze
overdracht is.
Antwoord:
In jaarrekening 2019 is hetzelfde bedrag opgenomen. De APC betaling van ambulancedienst wordt via een
journaalpost door het Ministerie van Financiën geboekt.
4.
Het realisatiecijfer van 2020 bij de begrotingspost 187100 bedroeg minder dan NAf. 10.000, terwijl
de prognose NAf. 250.000 was (pag. 47, onder inkomsten). In de huidige begroting is dit begroot op NAf.
75.000. Hoe is de Regering aan dit bedrag gekomen?
Antwoord:
Ten aanzien van de daling van inkomsten werd in 2021 rekening gehouden met inkomsten ten gevolge van
de registratie van medische beroepsbeoefenaren in het BIG -register. Echter het concept LBHAM-BIG is
tegen alle verwachtingen in nog niet terugontvangen ter implementatie, zodat ook de bijbehorende
inkomsten zijn uitgesteld. Alhoewel het aannemelijk is dat deze inkomsten in 2022 gerealiseerd zouden
kunnen worden, is rekening houdende met de realiteit, ervoor gekozen om deze mogelijke inkomsten nog
niet op begroting van 2022 op te voeren.
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5.
Het realisatiecijfer bij begrotingspost 187800 ‘andere uitgaven’ betreft NAf. 118.965. De fractie
ontvangt graag een uitleg ten aanzien van deze post en de bestemming hiervan.
Antwoord:
Dit betreft een toevoeging aan de post reserves en voorzieningen voor dubieuze debiteuren.
6.
Ten aanzien van begrotingspost 187601 is er sprake van een forse daling in de afgelopen jaar. In de
begroting van dienstjaar 2018 bedroeg deze post NAf. 358.000 (pag. 49). In 2022 zal deze NAf. 20.000 zijn.
De fractie ontvangt graag een uitleg ten aanzien van deze post en de bestemming hiervan.
Antwoord:
Door Covid 19 pandemie en door onderbezetting konden de werkzaamheden voor de inning van leges niet
uitgevoerd worden. In 2021 zijn 2 werknemers aangetrokken om deze te innen.
7.
Op pagina 78 van de kapitaaldienst ‘uitgave VIC’ post 187103 staat een bedrag vermeld van NAf.
235.000 voor investering. Graag nadere uitleg ten aanzien hiervan.
Antwoord:
Het bedrag is niet voor Vic. Het is voor de functie 71. Preventieve Curatieve Zorg. De organisaties die
hieronder vallen zijn: Inspectie Volksgezondheid, UO Geneeskundige en Gezondheidszorg en Vic. Voor de
investering heeft Vic een bedrag van NAf 10.000 toegekend gekregen. Dit bedrag is te verdelen in NAf 5.000
voor de aanschaf van kantoorapparatuur en NAf 5.000 voor de kantoorinrichting.
8.
De fractie constateert op pagina 5 van de Staat van Bezoldiging dat het aantal personeelsleden bij
GMN fors is gestegen. Dit is ook terug te zien in de stijging van personeelskosten. De fractie ontvangt graag
een breakdown hiervan.
Antwoord:
Salarissen en salariskosten
Kritische functies GMN etappe 1
Vacature

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Inspecteur Generaal
Adjunct-inspecteur Geneesmiddelen
Adjunct-inspecteur Milieu en Natuur
Unithoofd Technisch Hygiënische Zorg (Hygiene)
Unithoofd Technisch Hygiënische Zorg (Vector)
Afdelingshoofd Dierengezondheid en —welzijn
Hoofdanalist
Unithoofd Milieu
Unithoofd Natuur
Hoofd UO Agrarisch & Visserijbeheer
Unithoofd Agrarisch
Unithoofd Visserij
Projectleider C Agrarisch & Visserijbeheer
Unit Hoofd Arts Maatschappij en Gezondheid Sectie 0-4 jaar
Unit Hoofd Arts Maatschappij en Gezondheid Sectie 4-19 jaar
Arts epidimoloog (WO)
Methodoloog/statisticus (WO)
Verpleekunndige HBO-niveau
Verpleekunndige HBO-niveau
Jurist (WO) Milieu & Natuur
Jurist (WO)Algemene gezondheidszorg

Organisatie

Inspectie
Inspectie
Inspectie
UO G&GZ/THZ
UO G&GZ/THZ
UO VZ
UO VZ
UO Milieu en Natuur,
UO Milieu en Natuur,
UO AVB
UO AVB
UO AVB
UO AVB
UO G&GZ/JGZ
UO G&GZ/JGZ
UO G&GZ/Epidemiologie
UO G&GZ/Epidemiologie
UO G&GZ/Infectie ziekte bestrijding
UO G&GZ/Infectie ziekte bestrijding
Beleidsafdeling
Ministeriele staf

Lonen

13.066.00
8.697.00
8.697.00
7.596.00
7.596.00
7.596.00
4.921.00
7.596.00
7.596.00
9.437.00
7.596.00
7.596.00
7.596.00
11.722.00
11.722.00
11.722.00
7.596.00
5.337.00
5.337.00
8.697.00
8.697.00

176.416.00

Sociale Lasten

4221
4222
4225
4229

Salaris pm

Afdracht AOV/AWW
Afdracht AVBZ
APNA Pensioenbijdrage
Afdracht BVZ-premie

9.50%
0.50%
12%
9.30%

Totale Sociale Lasten
Totale salariskosten

Salaris per jaar

156.792.00
104.364.00
104.364.00
91.152.00
91.152.00
91.152.00
59.052.00
91.152.00
91.152.00
113.244.00
91.152.00
91.152.00
91.152.00
140.664.00
140.664.00
140.664.00
91.152.00
64.044.00
64.044.00
104.364.00
104.364.00

2.116.992.00

201.114.24
10.584.96
254.039.04
196.880.26

662.618.50
2.779.610.50
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9.
Bij de geconsolideerde staat inkomsten en uitgaven is er een verschil van NAf. 200. Bij de uitgaven
per economische categorie is er een verschil van NAf. 100. Met andere woorden wordt dit totaal NAf. -100.
Klopt dit?
Antwoord:
Het betreft afrondingsverschillen.
HOOFDSTUK 19 MINISTERIE VAN FINANCIËN
De PAR-fractie heeft de volgende vragen voor het Ministerie van Financiën.
1. Ter uitvoering van het hervormingspakket zal de begroting zoals nu ingediend gewijzigd moeten
worden. Kunt u uitleggen hoe de regering hier mee zal omgaan? Is er een detailplanning gemaakt van
de stappen die ondernomen moeten worden voor de deelgebieden genoemd in het Landspakket. Kunt
u specificeren welke deze bedragen daadwerkelijk zijn?
Antwoord:
In het kader van de COHO wordt nu samen met BZK en Cft een aanzet gemaakt tot een
samenwerkingsprotocol op basis waarvan de (meerjaren) begroting van het landspakket inzichtelijk zal
worden gemaakt, en de Cft instaat zal worden gesteld te toetsen of de begroting van het landspakket
adequaat is verwerkt in de landsbegroting.

2. Wordt er ook ingezet op een duidelijke definiëring van de benodigde mensen om de projecten uit te
voeren? Wij zijn ons ervan bewust dat heel vaak wanneer er plannen op tafel liggen, de reële
inschattingen van de tijd die nodig is om het project uit te voeren, de menskracht die er nodig is om
de doelen te bereiken, ontbreekt. Hoe gaat de regering in de toekomst hiermee om zodat
teleurstellingen voorkomen kunnen worden?
Antwoord:
Met TWO/BZK zijn vaste formaten voor de plannen van aanpak overeengekomen, waarin voldoende
aandacht wordt gegeven aan deze aspecten. De beoordeling en vaststelling van de plannen vaan aanpak is
erop gericht deze risico’s zo veel mogelijk te vermeiden.
3. In het rapport van de Algemene Rekenkamer over de jaarrekening 2019 van het Land Curaçao zijn
diverse aanbevelingen gedaan ter verbetering van de financiële rechtmatigheid. Deze aanbevelingen
zijn gegeven op basis van het oordeel dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de financiële
positie van het land per 31 december 2019 en het resultaat over 2019. Derhalve geven de cijfers ook
geen getrouw beeld over de financiële positie van het resultaat van het Land. (Rapport ARC blz 11 e.v.)
Heeft de regering bij de opstelling van deze begroting 2022 en bij de wijzigingen rekening gehouden
met de aanbevelingen van de ARC?
Antwoord:
Ja, voorzover van toepassing voor de begroting 2022.
Zie antwoord bij de PAR fractie.
4. Welke wetgeving is noodzakelijk in 2022 om behandeld te worden in het parlement mbt de plannen van
de financiële sector?
Antwoord:
Het concept van de wetgeving voor het depositogarantiestelsel is reeds door de Centrale Bank opgesteld.
De wetgeving zal na behandeling door de diverse instanties aangeboden worden aan de Staten. De status
van het traject is niet bekend.
5. Hoe ver staat het met de Nieuwe Belastingdienst?
Antwoord:
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Zie plan van aanpak in de bijlage.
6. Zijn de plannen voor de bouw van de Nieuwe belastingorganisatie al klaar om aangeboden te worden
aan het parlement?
7. Hoe veel gaat het gebouw kosten (raming)?
Antwoord:
De Plannen voor de bouw zijn nog niet gereed. Derhalve zijn de kosten ook niet bekend/de begroting niet
gemaakt.
8. De minister Financiën heeft ingezet om een drastische verbetering van de compliance teweeg te
brengen. Hoeveel meerkosten zullen gemaakt worden om dit te bereiken. ? Specificeer extra
menskracht, financiële middelen en voor hoe lang dit nodig zal zijn.
Antwoord:
Het verhogen van de compliance kent vele aspecten. Zo wordt SOAB ingezet ter versterking van de
invordering, de werving en selectie van personeel voor onder andere de inspectie en de ontvanger alsmede
het beschrijven van administratieve processen (AO/IC). De SBAB is tijdelijk versterkt met additioneel
personeel met name ten behoeve van fiscale surveillance. Overwerk budget is toegekend voor het
personeel van de inspectie der belastingen en de ontvanger voor het huidige jaar.
In de week van 12 november is de ‘nulmeting’ uitgevoerd van de belastingdienst (inspectie, ontvanger en
SBAB). De uitkomsten van deze nulmeting zullen leiden tot additionele maatregelen die mede tot doel
hebben om de compliance, en daarmee de belastingopbrengsten te verhogen. Een volledig beeld van de
kosten kan derhalve nog niet worden gegeven. Wel is aan de stijgende inkomsten van zowel belastingen als
sociale premies af te leiden dat de compliance werkzaamheden reeds op korte termijn effect hebben. Een
volledig overzicht kan derhalve pas worden opgesteld nadat alle benodigde acties/ projecten in kaart zijn
gebracht.
9. Vaak worden inkomsten misgelopen door een gebrek aan goede service, lange looptijden , lange wacht
tijden. Hoe denkt de minister hiermee om te gaan om doelen te bereiken in het bestuursapparaat?
Moet er toch geïnvesteerd worden?
Antwoord:
In het kader van maatregel B11 uit het landspakket, worden de mogelijkheden voor een digitale
overheidsomgeving en digitale dienstverlening onderzocht. Op basis van dit onderzoek zullen voorstellen
worden ontwikkeld en geïmplementeerd. Het onderzoek wordt momenteel afgerond. Op basis van dit
onderzoek zal een implementatie programma worden opgesteld.
10. Welke zijn de digitaliseringstrajecten die zijn ingezet in het bestuursapparaat om effectiever te werken?
Antwoord:
In het kader van maatregel B11 uit het landspakket, worden de mogelijkheden voor een digitale
overheidsomgeving en digitale dienstverlening onderzocht. Op basis van dit onderzoek zullen voorstellen
worden ontwikkeld en geïmplementeerd. Het onderzoek wordt momenteel afgerond. Op basis van dit
onderzoek zal een implementatie programma worden opgesteld.
11. In de algemene beschouwing wordt in diverse ministeries training van het personeel genoemd en ook
een Government Academy. Is er geld gereserveerd hiervoor of komt dit in de begrotingswijziging?
Antwoord:
Op stelpost van opleidingen en training is een bedrag van NAf 5,6 miljoen gereserveerd voor een
Government Academy.
12. Wat is de stand van zaken van de afwikkeling van de Girobank? hoeveel mensen zijn al uitbetaald?
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Antwoord:
De saldi van de rekeninghouders is overgenomen door Giro Settlement Holding nadat de NAfl. 170 miljoen
lening is overgeheveld. Giro Settlement Holding verzorgt de verdere afwikkeling en uitbetalingen aan de
rekeninghouders (in de eerste fase tot een maximum van 1.2 miljoen).
13. Is de verkoop van UTS nu afgerond met betaling van het gehele verkoopbedrag? Zit er nog geld in de
escrow account?
Antwoord:
In maart 2021 had de koper van de aandelen UTS, Cable & Wireless, toestemming moeten geven om het
resterend bedrag van USD 30 miljoen van de koopsom van de betreffende escrow account over te maken
aan het Land Curaçao. Cable & Wireless gaf uiteindelijk toestemming om USD 22,1 miljoen over te maken.
Zij meent recht te hebben op het verschil van USD 7,9 miljoen vanwege vermeende claims op het Land. De
Regering betwist deze claims en is in gesprek met Cable & Wireless om het resterend bedrag alsnog te
ontvangen.
14. Hoeveel jaarrekeningen van het Land Curaçao moeten nog vastgesteld worden?
Antwoord:
De jaarrekening van 2019 dient vastgesteld te worden door de Staten. De regering zal dit uiterlijk eind
november 2021 aan de Staten aanbieden ter vaststelling.
De jaarrekening van 2020 is eind augustus 2021 door de regering aan SOAB, ARC en Cft aangeboden.
De jaarrekening van 2020 wordt nu door SOAB gecontroleerd. Volgens de planning van SOAB zal de
definitieve accountantsverslag en controle verklaring van de jaarrekening 2020 eind mei 2022 aan de
minister van Financiën worden aangeboden.
15. Kunnen wij een overzicht krijgen van de verliezen en winsten die zijn gemaakt vanaf 10 oktober 2010
tot en met 2020 voor Land Curaçao. Graag in een tabel vorm aanbieden.
Antwoord:
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Overzicht resultaat Land Curacao over 2010 - 2020
bedragen in mln.
-nadelig / +voordelig
Dienstjaar
2010
(10 okt - 31dec 2010)
2011

Resultaat
Resultaat
Per Saldo
Gewone Dienst Kapitaaldienst GD/KD
-51,2

-17,6

-68,8

-166,3

39,0

-127,3

2012

-73,1

35,1

-38,0

2013

120,9

-75,5

45,4

2014

42,4

103,7

146,1

2015

12,4

170,7

183,1

2016

15,9

-216,9

-201,0

2017

-116,8

-26,7

-143,5

2018

-58,5

-84,5

-143,0

2019

-44,7

179,9

135,2

2020

-718,9

737,6

18,7

16. Welke concept-wetten zullen aangeboden worden aan het parlement vanuit de Ministerie van
Financiën in 2022?
Antwoord:
In ieder geval zal de volgende wetgeving ingediend worden:
Landsverordening Kansspelen
Landsverordening tot wijziging van de Landsverordening omzetbelasting 1999 1 en de Algemene
landsverordening Landsbelastingen 2
Landsverordening herziening en reparatie belastingverordeningen (Veegwet)
Landsverordening tot wijziging van de Landsverordening Motorrijtuigbelasting
Landsverordening tot wijziging van de Landsverordening van winstbelasting (op basis van pilar
1 en 2 van de OESO)
Landsverordening tot wijziging van de Landsverordening van de inkomstenbelasting
Landsverordening tot wijziging van de Landsverordening financieel beheer
17. Het eindcijfer bedraagt NAf. 2.696.031.500, hetgeen NAf. 200 meer is dan wat is bericht. Graag een
uitleg hiervan.
Antwoord:
De regering kan de vraag van Staten niet plaatsen. Het eindcijfer is het resultaat van het totaalbedrag van
uitgaven op de gewone dienst en de kapitaaldienst.
18. De ARC heeft aan de Staten bericht dat zij hun onderzoek naar de jaarrekening pas op 15 juli 2022
kunnen indienen. Reden hiervoor is dat de SOAB pas op 31 mei 2022 gereed zal zijn. Dit betekend dat
de SOAB in plaats van binnen anderhalf maand, nog negen maanden nodig heeft om de jaarrekening af
te ronden. Kan de Regering voornoemde ontwikkeling verduidelijken?
1
2

P.B. 2013, no. 52 (G.T.).
P.B. 2013, no. 53 (G.T.).
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Antwoord:
SOAB heeft een brief op 6 september 2021 inzake ‘Verlenging doorlooptijd jaarrekeningcontrole 2020 Land
Curaçao’ (kenmerk; 21/0432 C/SF) verstuurd naar de minister van Financiën kopie conform de Algemene
Rekenkamer, waarin SOAB de redenen aangeeft waarom zij haar wettelijke voorgeschreven termijn van 6
weken niet kan realiseren. In genoemde brief geeft SOAB ook de nieuwe planning voor de oplevering van
het accountantsverslag en controleverklaring 2020 van het Land Curaçao na uitleg van de redenen voor het
niet kunnen realiseren van de wettelijke voorgeschreven termijn van 6 weken.
Hierbij een samenvatting van de aangegeven redenen in genoemde brief. SOAB kan haar wettelijke
voorgeschreven termijn van 6 weken niet realiseren door de volgende oorzaken:
•
•
•
•

•

Geen tijdige afsluiting van de financiële administratie door het ministerie van Financiën conform de
Landsverordening Comptabiliteit 2010.
Geen tijdige en volledige oplevering van de gevraagde controle-informatie door de diverse
ministeries. Hierbij heeft de COVID-19 effecten verdere vertraging veroorzaakt in de oplevering.
Ontoereikende interne beheersing van het Land Curaçao waardoor uitgebreide gegevensgerichte
controles en uitzoekwerk uitgevoerd moeten worden ter afgifte van een betrouwbare
controleverklaring.
Onbetrouwbare opgenomen financiële cijfers en gegevens in de conceptjaarrekening van het Land
Curaçao (daar de kwaliteit van de interne beheersing niet betrouwbaar is) waardoor uitgebreide
gegevensgerichte controles en uitzoekwerk uitgevoerd moeten worden ter afgifte van een
betrouwbare controleverklaring.
Deugdelijke controle door SOAB op de COVID-2019 effecten op de jaarrekening 2020 van het Land
Curaçao voornamelijk op de Noodfonds/liquiditeitssteun.

Voor verdere uitleg en onderbouwing hiervan wordt verwezen naar de SOAB-brief inzake ‘Verlenging
doorlooptijd jaarrekeningcontrole 2020 Land Curaçao’ (kenmerk; 21/0432 C/SF).
19. Er wordt melding gemaakt van verschillende leningen, leningen die teruggaan tot 2010. In voorgaande
begrotingen werden deze leningen niet vermeld. Klopt dit? Kan de Regering nadere uitleg ten aanzien
hiervan geven?
Antwoord:
Vanaf de eerste begroting van land Curaçao, de begroting 2011, zijn de leningen die zijn aangegaan op 1010-10 opgenomen in de begroting. In de Staat van opgenomen geldlening zijn de leningen gespecificeerd.
De regering kan derhalve de opmerking van de Staten niet plaatsen.
20. Integrated Holding heeft per eind 2022 een openstaand bedrag bij de overheid, maar de looptijd van de
lening is tot en met 2021. Graag nadere uitleg.
Antwoord:
De schuld is NAf 15,6 miljoen. Het bestuurscollege heeft in 1991 een lening aan gegeven ter renovatie van
de waterleiding. Aqualectra betaalt het schuld niet. De regering heeft een brief naar Aqualectra gestuurd
om de achterstallige verschuldigde lening en rente te betalen.
21. De lening van OBNA staat vanaf 2019 status quo. Is er een reden hiervoor?
Antwoord:
Voor vorderingen van vóór 2010 en daarna worden jaarlijks de verschuldigde rente en aflossing toegevoegd.
In oktober 2019 is een brief van het Ministerie van Financiën naar OBNA gestuurd om de achterstallige
verschuldigde lening en rente te betalen. In 2021 is de regering samen met OBNA tot andere afspraken
gekomen (zie bijlage). In de jaarrekeningen van deze instanties is ook te lezen dat er overleg is met
Financiën.
22. De fractie wil weten voor welke bedragen de Regering garant staat voor de APNA, SVB, Postspaarbank
en BIE.
Antwoord:
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Er is geen bedrag opgenomen in de Staat van gewaarborgde leningen. Het waarborgen is conform de
wetgeving dat het Land garant staat voor die entiteiten.
• Conform de bepalingen in P.B. 1952 no 22 art VI, 1 en 2, staat het land garant voor de fondsen
van het Gouvernements Werkliedenpensioenfonds (GWP). Het GWP staat onder beheer van
het APNA.
• Conform de bepalingen in P.B. 1960 no 154, artikel 21, staat het Land garant voor de fondsen
van de SVB.
• Conform artikel 12 van de Landsverordening BIE (P.B. 2013, no. 40) de openbare rechtspersoon
het land Curaçao staat garant voor de solventie van het Bureau Intellectuele Eigendommen.
23. De Regering heeft aandelen met een negatieve intrinsieke waarde in enkele vennootschappen. Het
betreft volgens de fractie CPOST, ABC en ADC. Welke acties heeft of gaat de Regering ondernemen om
het vorenstaande te verhelpen?
Antwoord:
De regering is bezig in gesprek met de ondernemingen. De regering zal de Staten informeren wanneer er
besluitvorming is genomen op eventueel te nemen acties c.q. stappen.
Voor wat betreft ADC, het gehele laboratoriumzorg waaronder ook ADC, heeft de aandacht van de regering
in het kader van hervormingen in het gezondheidsstelsel.
24. In tegenstelling tot voorgaande begrotingen bevat onderhavige begroting niet de staat van jaarrekening
van de overheidnv’s. Is er een reden hiervoor?
Antwoord:
Dit is per abuis weggevallen. In de bijlage ontvang de staten een volledige Staat van Deelnemingen.
25. in de Nota van Financiën volgt dat het tekort voor dienstjaar 2022 NAf. 1.094 miljoen zal zijn. Wat
kunnen wij verwachten als Nederland de openstaande vordering niet herfinanciert? Wat gaat er
gebeuren met de voorwaarden? Is de Regering al begonnen met de onderhandelingen hiervan?
Antwoord:
De leningen ontvangen in het kader van de liquiditeitssteun gedurende 2020 hebben gezamenlijk een
vervaldatum van 10 april 2022, met de mogelijkheid tot herfinanciering, na voorafgaand advies van het
College financieel toezicht, conform artikel 8 van de leningsovereenkomsten. De regering is bezig met
onderhandelingen met Nederland hierover. De regering zal zich inzetten voor kwijtschelding of gedeeltelijke
kwijtschelding van de liquiditeitssteun.
Streefscenario is om de obligatieleningen en de (gedeeltelijk) Liquiditeitssteun gezamenlijk om te zetten in
een renteloze langlopende lening (termijn 40 jaren). De jaarlijkse aflossing van de nieuwe lening zou gelijk
gesteld kunnen worden aan de interest en aflossingen die nu betaald wordt. De jaarlijkse aflossing van
leningen en interest is momenteel circa NAf 70 miljoen.
26. Belasting op kansspelen heeft een belangrijke rol ten aanzien van de plannen om inkomsten te
genereren. Wanneer zal het ontwerp ten aanzien van belasting op kansspelen bij de Staten worden
ingediend?
Antwoord:
De regering is voornemens om de introductie per 1 juli 2021 te laten plaatvinden. Op basis daarvan kan de
Staten begin tweede kwartaal 2022 het ontwerplandsverordening verwachten.
HOOFDSTUK 13 MINISTERIE VAN JUSTITIE
De PAR-fractie heeft de volgende vragen voor het Ministerie van Justitie.
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1. Hoeveel personen werken bij het Korps Politie Curaçao? Is er een tekort aan personeel? Hoe groot is dit
tekort?
Antwoord:
Formatie: 901
Bezetting per 31-12 2021: 716
Ja er is een tekort: 185
2. Hoeveel personen werken bij de toelatingsorganisatie?
Antwoord:
Op dit moment zijn er 41 personen werkzaam bij UO Toelatingsorganisatie. En van de 41 personen die nu
werkzaam zijn bij de TO, worden 5 ervan door Nederlandse fondsen gefinancierd.
Het Land betaald dus 36 personen, twee hiervan gaan per 31 december 2021 met VVU. Dus voor het
begrotingsjaar 2022 heeft TO 34 personen die op de begroting van het Land zullen drukken.
En van deze 34 personen zijn 4 niet voor de TO productief aangezien ze elders zijn geplaatst, ziek zijn of op
non actief zijn gesteld.
3. Er wordt gewerkt aan een verbeterd vreemdelingen beleid? Wanneer wordt dit aangeboden aan de
Staten?
Antwoord:
Het huidig toelatingsbeleid wordt herzien, dit proces is gaande. Als alles conform planning verloopt zal het
beleid in 2022 worden gepubliceerd.
4. Noem de projecten in het kader van preventie van criminaliteit en in het kader
van resocialisatie uitgevoerd zullen worden om op termijn van 1 tot 3 jaar de criminaliteit in te
dammen? Hoe zal dat gemeten worden? En wat wordt verwacht?
Antwoord:
Deze Regering is van mening dat preventie van criminaliteit op een geïntegreerde wijze en interministerieel
aangepakt dient te worden. In deze regeerperiode zal Justitie verschillende ministeries zoals SOAW, OWCS,
GMN maar ook MEO en VVRP benaderen om te komen tot een convenant en een actieplan voor
verschillende projecten ter preventie van criminaliteit. Alle goede lopende en te ondernemen projecten
zullen gecontinueerd worden, daar de regering er is om te construeren en niet te vernielen. Projecten zoals
SVT, fusie van alle organisaties die samen zullen gaan werken om de kwaliteit van de justitiële zorg te
verhogen, projecten zoals Gosa Sigur, legumai beef por otro in de scholen om de jeugd bewust te maken op
het terrein van drugs, alcohol en ook hoe problemen op te lossen door met elkaar te praten en verschillende
andere projecten. Deze problematiek kan niet opgelost worden met slechts individuele projecten.
Natuurlijk is resocialisatie de meest belangrijke taak van Justitie, zowel Reclassering als Jeugdreclassering.
Preventie en resocialisatie zijn heel belangrijk voor deze regering. Er wordt overwogen om dit volgend jaar
in het landenpakket op te nemen.
5. Integriteitstrainingen gaan plaatsvinden binnen de justitiële keten. Wanneer zullen deze plaatsvinden
en wat gaat dit kosten? Wordt hierbij ook het Nederlandse Ministerie van Justitie bij ingeschakeld?
Antwoord:
Integriteitstrainingen vinden al plaats. Sinds november 2020, zijn ook SDKK, RST en KMAR aangesloten aan
dit traject. ORV, KPC, Interpol, Kustwacht en Landsrecherche zijn al sinds 2016 gestart. Zie als bijlage: de
Ministeriele Beschikking van de instelling van de werkgroep Integriteit Justitie.
In de jaarverslagen die ook toegevoegd zijn als bijlage treft u aan wat er al gedaan is. De jaarverslagen van
wat Justitie gedaan heeft zijn tevens beschikbaar.
Er wordt gewerkt zowel met Fundashon di Konsumido voor de workshop “Budget 4 U” gekoppeld aan
gedragsregel schulden als aan de workshops Regla ta Regla 2.0, waar volgende maand met een lokaal
trainingsbedrijf verder wordt gegaan. Bijgaand is een bijlage te vinden van “Regla ta Regla v2.0”, versies
Ned-Pap en Ned-Eng.
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Ook goed om te vermelden dat gedragsregel 1 al in de vorm van een filmpje is verspreid.
Binnenkort komen er ook filmpjes m.b.t. gedragsregels 4,6 en 10 en voor het eind van het jaar zijn ook van
gedragsregels 2,3 en 5 een filmpje klaar.
Globale kosten voor trainingen en filmpjes is ongeveer rond de NAf 100.000. De planning voor 2022 is nog
niet uitgewerkt, dus dit is een schatting. Een deel wordt meestal bekostigd vanuit Crimefonds.
6. Welke conceptwetten zullen in 2022 aangeboden worden aan het parlement door het ministerie van
Justitie?
Antwoord:
Deze ontwerpen zullen in principe volgend jaar aan de Staten kunnen worden aangeboden, afhankelijk van
de prioriteit die eraan binnen het ministerie en door de Raad van Ministers wordt geboden.
1. Ontwerp landsverordening beginselen gevangeniswezen;
2. Ontwerp landsverordening houdende de instelling van een Nationaal Centraal Bureau-INTERPOL
Curaçao (Landsverordening Nationaal Centraal Bureau INTERPOL Curaçao);
3. Ontwerp landsverordening houdende regels inzake opgave van passagiers- en bemanningslijsten bij
internationaal personen- en goederenverkeer
(Landsverordening opgave passagiers- en
bemanningslijsten);
4. Ontwerp landsverordening tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (Landsverordening
aanwijzing vermoedelijke verwekker);
5. Ontwerp landsverordening houdende regels ten aanzien van modellen (Modellenlandsverordening);
(Bureau Intellectuele Eigendom)
6. Ontwerp landsverordening tot vaststelling van titel 10 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek
(Landsverordening arbeidsovereenkomst)(thans SER);
7. Ontwerp landsverordening, houdende regelen betreffende de status, taken en bevoegdheden van het
Bureau Kustwacht en Militaire Zaken (thans SER).
7. Komt de regering met plannen voor een nieuwe gevangenis?
Antwoord:
Er zijn op dit moment geen plannen voor het bouwen van een nieuwe gevangenis. Door de financiële situatie
van Curaçao zijn de middelen schaars en zijn er andere prioriteiten waaraan deze middelen besteed zullen
worden. Het is wel van belang om in de verre toekomst de plannen voor een nieuwe gevangenis onder de
loep te nemen en de nodige prioriteit te geven.
HOOFDSTUK 14 MINISTERIE VAN VERKEER, VERVOER EN RUIMTELIJKE PLANNING
De PAR-fractie heeft de volgende vragen voor het Ministerie van VVRP.
1.
De Minister heeft aangegeven dat de motorrijtuigenbelasting wederom in het wegenfonds
gestort zal moeten worden en daartoe in gesprek zal treden met zijn collega minister van Financiën. Hoe is
de stand van zaken hiervan? Heeft de RvM een beslissing hieromtrent genomen? Wanneer zal de
wetswijziging hiervoor aan het Parlement aangeboden worden? Wat is het precieze plan van aanpak?
Antwoord:
Deze vraag zal staande de vergadering beantwoord worden.
2.
Op pagina 24 onder post 142702 ‘uitgaven’ wordt een bedrag van NAf. 5 miljoen begroot voor
subsidie. In 2020 was deze NAf. 0. Graag een uitleg ten aanzien hiervan.
Antwoord:
Een beheersovereenkomst tussen het Land en de Fundashon Kas Popular (FKP) voor het onderhoud van
sociale woningen is in 2020 vastgesteld. Voorheen werd het bedrag van NAf. 5 miljoen voor onderhoud op
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de begroting van de SOAW ondergebracht. Middels een begrotingswijziging werd dit bedrag overgeheveld
naar de begroting van VVRP in het dienstjaar 2021 en tevens voor het dienstjaar 2022 begroot.
3.
Op pagina 24 onder ‘UO ruimtelijke ordening en planning’ is een bedrag van NAf. 767.700
vermeld voor overdrachten. In 2020 was dit bedrag NAf. 1 miljoen. Wat is de reden van deze daling?
Antwoord:
Betreft de subsidie/bijdrage aan de stichting Monumentenfonds.
Subsidies en bijdragen aan stichtingen zijn conform de voorgeschreven inkortingsmaatregelen verlaagd
4.
Op pagina 25 onder ‘inkomsten’ wordt een bedrag van NAf. 6.1 miljoen geprojecteerd als
inkomsten, hetgeen een verhoging van NAf. 3 miljoen is ten opzichte van 2020. Kan de Regering deze
projectie uitleggen? Wat is de reden van deze stijging?
Antwoord:
De verhoging zit voornamelijk in de pachtopbrengsten. Vanwege de compliance verwacht de regering dat
er meer inkomsten zijn.
5.
Op pagina 22 ‘uitgaven’ is er een bedrag van NAf. 17 miljoen aan overschrijvingen bij het
Ministerie van VVRP. Graag een uitleg ten aanzien hiervan.
Antwoord:
Deze constatering wordt niet teruggevonden in de begroting VVRP
6.
Op de post ‘verbruik van goederen is er sprake van een stijging van NAf. 17 miljoen. De fractie
wil weten wat de reden van deze stijging is, gezien de crisissituatie waarin wij nu verkeren.
Antwoord:
Deze constatering wordt niet teruggevonden in de begroting VVRP
7.

Vergeleken met dienstjaar 2020 is er in dit ministerie sprake van stijging ten aanzien van de
uitgaven (pag. 22). Wat is de reden hiervan?

Antwoord:
Het verschil is deels binnen de personeelskosten terug te vinden. Het plafond voor personeelskosten is
gecorrigeerd op basis van realisatiecijfers per april 2021. Het verschil kan hierdoor worden verklaard.
Binnen de postencategorie 4400 (Verbruik van goederen en diensten) was het budget van voorgaande
begrotingsjaren onvoldoende om aan diverse contractuele verplichtingen te kunnen voldoen. Een
opwaartse correctie is hiervoor echter noodzakelijk. Dit ter voorkoming van nadelige gevolgen bij
wanbetaling (claims, rechtszaken e.d.)
8.
Uit de jaarrekening van 2020 blijkt dat er sprake is van een trend. Ten aanzien van de post
‘verbruik van goederen’ is er een overbesteding en ten aanzien van ‘post afschrijving vaste activa’ een
onderbesteding (pag.22). Graag uitleg ten aanzien hiervan.
Antwoord:
Om het te hebben over een over- en onderbesteding worden normaliter de begroting en de jaarrekening
(werkelijke kosten) van hetzelfde jaar met elkaar vergeleken. Op pag. 22 is dit niet het geval. Jaarrekening
2020 is gepresenteerd, maar niet begroting 2020. De begroting van 2021 en 2022 zijn gepresenteerd. Dus
kan niet gesproken worden over een over- en onderbesteding.
Ten aanzien van de cijfers van de jaarrekening 2020 zou wel gezegd kunnen worden dat ze lager of hoger
zijn dan de begroting van 2021 of 2022.
In dit geval kan niet van een trend gesproken worden ten aanzien van de cijfers op pag. 22 voor wat betreft
de posten ‘verbruik van goederen’ en ‘post afschrijving vaste activa’ van 2020. Voor beide posten zijn de
uitgaven van 2020 bij sommige organisatieonderdelen (kostenplaatsen) hoger dan begroting 2022 en bij
andere zijn ze lager dan begroting 2022.
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9.
De voorspelling van post 142101 ‘Openbare Werken’ was in 2020 voor verbruik van goederen en
diensten NAf. 2.5 miljoen. Uit de jaarrekening bleek dit NAf. 4.2 miljoen te zijn. Kan de Regering deze
afwijking verklaren?
Antwoord:
In het jaar 2020 zijn diverse achterstallige contractuele en projectmatige verplichtingen voldaan.
10.
Voor 2020 is een bedrag van NAf. 914 duizend begroot voor openbare werken. Het realisatiecijfer
bleek NAf. 572 duizend te zijn. Is er een reden hiervoor? Met betrekking tot vorenstaande is voor 2022 een
bedrag van NAf. 850 duizend begroot in tegenstelling tot NAf. 800 duizend in 2021. Is het verstandig om dit
bedrag te verhogen, gezien het feit dat de inkomsten structureel 30% lager zijn (pag. 23)?
Antwoord:
Het lagere realisatiecijfer in 2020 is ook te verklaren door het feit dat facturen niet tijdig werden ingediend
en ten laste van het daaropvolgend dienstjaar werden geboekt. Het doorschuiven van verplichtingen naar
het volgend boekjaar legt een hoge druk op de beschikbare middelen.
11.
Luchtvaartverzekering staat een aantal jaren op een vast bedrag van ongeveer NAf. 40.000. vanaf
dienstjaar 2022 is dit bedrag verhoogt naar NAf. 100.000 (pag. 24). Kan de Regering deze stijging uitleggen?
Antwoord:
De bijdrage van de overheid aan de War & Terrorism verzekering bedraagt NAf. 100.000 per jaar. De
verzekering wordt door CAP voorgeschoten en de bijdrage wordt jaarlijks teruggevorderd.
In de afgelopen begrotingsjaren werd de post structureel te laag begroot. Dit heeft tevens geleid tot een
opgelopen schuld aan CAP over afgelopen jaren. (Circa NAf. 500.000). De post is voor dienstjaar 2021
gecorrigeerd. Luchtvaartverzekering staat een aantal jaren op een vast bedrag van ongeveer NAf. 40.000.
vanaf dienstjaar 2022 is dit bedrag verhoogt naar NAf. 100.000 (pag. 24). Kan de Regering deze stijging
uitleggen?
12.
Bij de begrotingspost ‘Onbebouwde eigendommen’ is er sprake van een stijging van NAf. 5
miljoen (pag.24). Graag nadere uitleg ten aanzien van deze stijging.
Antwoord:
Een beheersovereenkomst tussen het Land en de Fundashon Kas Popular (FKP) voor het onderhoud van
sociale woningen is in 2020 vastgesteld. Voorheen werd het bedrag van NAf. 5 miljoen voor onderhoud op
de begroting van de SOAW ondergebracht. Middels een begrotingswijziging werd dit bedrag overgeheveld
naar de begroting van VVRP in het dienstjaar 2021 en tevens voor het dienstjaar 2022 begroot.
13.
Op pagina 64 ‘uitgaven kapitaaldienst’ is onder Kabinet Minister een bedrag van NAf. 5000
begroot bij post 142000 (pag. 64). Deze begrotingspost kwam niet voor op voorgaande begrotingen en ook
niet op de meerjarenplannen van de voorgaande begrotingen. Graag nadere uitleg wat deze begrotingspost
inhoud. Waarvoor zal dit bedrag gebruikt worden?
Antwoord:
De post 142000 is de kostenplaats voor het kabinet van de Minister van VVRP.
De reservering ad NAf. 5.000 betreft investeringen om het thuiswerken voor kabinetsleden mogelijk te
maken. Dit i.v.m. de ontwikkelingen door de COVID-pandemie.
14.
Het bedrag begroot op post 142002 betreft NAf. 230.000 (pag. 64). Dit bedrag is vier keer het
realisatiecijfer van 2020 en drie keer wat in 2021 hiervoor begroot werd. Tevens is dit bedrag in de begroting
van 2021 niet opgenomen in het meerjarenplan. Wat zal deze investering zijn?
Antwoord:
De reservering is bestemd voor:
• Investeringen die het thuiswerken van diverse medewerkers van de ministeriele staf mogelijk maakt
• Deels voor vervanging van afgeschreven apparatuur en kantoormeubilair
• De inrichting van de locatie die bestemd wordt voor centralisatie van de financiële functies binnen het
ministerie. Dit traject is in voorbereiding en zal in 2022 worden uitgevoerd.
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