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Begroting 2014 op koers
Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - De uit-
voering van de begro-
ting 2014 van Cura-
çao ‘ligt op schema’
en vooralsnog zijn er
voor de rest van het
jaar geen tegenvallers
te verwachten.

Toch zijn er ook zorgen:
maatregelen om de (over-
heids)apparaatskosten
terug te brengen laten op
zich wachten, terwijl de
kwaliteit van de overheid-
organisatie achterblijft.
Maar vooral is de financië-
le positie van diverse over-
heids-nv’s slecht en kam-
pen Aqualectra, het Dok
en CPost met zwaar nega-
tieve reserves. Dit meldt
het College financieel toe-
zicht (Cft) op basis van de
Financiële Management
Rapportage (FMR) ook wel
de uitvoeringsrapportage
(UR) van minister José
Jardim van Financiën. Het
Antilliaans Dagblad heeft
zowel de FMR als de reac-
tie van het Cft van 30 mei
jongstleden.

Op basis van de realisa-
tiecijfers tot en met het
eerste kwartaal wordt aan
het eind van 2014 een
overschot op de gewone
dienst verwacht van 40
miljoen gulden. Ook die
van 2013 sluit af met een
overschot, namelijk 71
miljoen. Allebei worden
toegevoegd aan de algeme-
ne reserve (in het geval
van 2013 gaat 65 miljoen
naar de reserve) om tekor-
ten uit de voorgaande ja-
ren - toen het kabinet
Schotte aan het roer stond
- te compenseren. De over-

heidsinkomsten zijn in de
eerste drie maanden van
2014 achtergebleven; 27
miljoen ten opzichte van
de prognose. Hier staat
echter een meevaller van
26 miljoen tegenover. De
tegenvaller treedt op bij de
belastingen (loonbelas-
ting, omzetbelasting en in-
voerrechten). Op basis
hiervan houdt Jardim over
heel dit jaar rekening met
een tegenvaller bij de be-
lastingontvangsten met 50
miljoen.

De grootste meevallers
zijn te vinden bij de perso-
neelskosten en de over-
heidsuitgaven voor goede-
ren en diensten (in het
eerste kwartaal beide 10
miljoen). Alles bij elkaar
verwacht Jardim dit jaar
een meevaller van 50 mil-
joen. Cft: ,,Opvallend is
dat Curaçao verwacht dat
de personeelskosten over
heel 2014 een meevaller
van 27 miljoen zullen la-
ten zien. Dit komt nog
eens bovenop de bespa-
ring op personeel uit het
saneringspad voor 2014
(namelijk 26 miljoen), die
al in de begrotingsstand
verwerkt is.” Zeker gezien
het feit dat de onderhande-
lingen met de ambtena-
renbonden ‘stroef ver-
lopen’, vraagt het Cft zich
af of een dergelijke bespa-
ring wel haalbaar is.

Op de post ‘sociale ze-
kerheid’ lijkt er goed
nieuws: in het eerste kwar-
taal werd 5 miljoen min-
der uitgegeven dan ver-
wacht; voor het einde van
2014 wordt een totale
meevaller op deze post
verwacht van 6,5 miljoen.

Dit komt vooral door mee-
vallers bij de pensioen- 
en vutpremies. De ver-
lieslatende overheids-nv’s
Aqualectra, Dokmaat-
schappij CDM en CPost

(respectievelijk -47 mil-
joen volgens de quick scan
2011; -6 miljoen conform
de jaarrekening 2011; en
+24 miljoen in 2012, maar
dat is inclusief een vrijval

van de pensioenvoorzie-
ning van 30,7 miljoen)
hebben negatieve algeme-
ne reserves (van respectie-
velijk -300 miljoen; -168
miljoen; en -11 miljoen).

,,Het Cft maakt zich zor-
gen over de financiële po-
sitie van deze overheids-
nv’s en over het feit dat er
in het geval van Aqualectra
en CDM geen publieke re-
cente financiële gegevens
beschikbaar zijn.”

Van een onzer 
verslaggeefsters
Willemstad - Minister
Stanley Palm van Econo-
mische Ontwikkeling
(PAIS) zal deze week een

belangrijke vergadering
hebben met luchtvaart-
maatschappij JetBlue. Dat
heeft de minister gisteren,
vlak voor zijn reis naar
New York, tegenover deze
krant bevestigd. Palm
wordt tijdens zijn reis ver-
gezeld door Hugo Clarin-
da, de waarnemend direc-
teur van Curaçao Tourist
Board (CTB). Al geruime
tijd doen geruchten de
ronde dat er verregaande
onderhandelingen gaande
zijn tussen Curaçao en het
Amerikaanse luchtvaart-
maatschappij waarvan het

hoofdkantoor in New York
gevestigd is. Dit werd ech-
ter nooit door de betrok-
ken partijen ontkend. Ook
gisteren wilde Palm zich
hier niet over uitlaten. On-
langs bezocht een delega-
tie van JetBlue nog de Cu-
raçaose luchthaven. Wel
liet de minister weten dat
de vergadering met Jet-
Blue deel uitmaakt van
een werkbezoek van Palm
aan New York tussen 2 en
6 juni. Tijdens deze reis
zal de Economieminister
deelnemen aan de jaarlijk-
se conferentie van Carib-

bean Week, georganiseerd
door de Caribbean Tou-
rism Organisation. ,,Dit is
heel belangrijk voor het
toerisme van Curaçao en
kan rekenen op de deelna-
me van verschillende toe-
rismeministers van ande-
re landen, zoals onder an-
dere Bahama’s, Barbados,
Sint Maarten, Bermuda en
andere landen”, aldus
Palm.  Ook een ontmoe-
ting met Beijing Munici-
pal Government officials
en The World Tourism Ci-
ties Federation staat tij-
dens de reis naar New
York op de planning van
de minister van Economi-
sche Ontwikkeling.

Palm naar JetBlue
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Kleurrijk succes Color Walk

Cft: Geen grote tegenvallers verwacht, maar waak voor drietal overheids-nv’s

Zo’n tweeduizend mensen wandelden gisteren in Otrobanda
waar ze werden besproeid met kleurpoeder. Deze eerste
Curaçao Color Walk moest blijheid en gezondheid promoten.
En zeker aan het einde van de vijf kilometer waarbij de deel-
nemers elkaar met poeder mochten besproeien kwam die
blijheid tot uiting. Organisatoren EY Dutch Caribbean en JCI
Dutch Caribbean willen van de Color Walk een terugkerend
evenement maken.    FOTO’S CURAÇAO COLOR WALK/JEU OLIMPIO
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