
Onderwijzend personeel en
marine (onder andere) zijn hier
overigens niet bij inbegrepen.
Omdat het ambtelijk apparaat
echter enorm vergrijsd is, zullen
er tot en met 2017, 751 ambtena-
ren pensioneren, waardoor er ei-
genlijk ruimte is voor het aanne-
men van personeel voor 548 fte.
Voor 2014 is 161,5 fte in te vul-
len. Dit aantal is gebaseerd op
28 fte openstaande functies en
133,5 fte natuurlijk verloop of
vertrekkende ambtenaren. Dit
blijkt uit een intern ambtelijk
stuk over de instroomplanning
2014, in handen van het Antilli-
aans Dagblad.

De plannen vormen onder-
deel van de (re)organisatie van
de ambtelijke organisatie zodat
in 2014, 27 miljoen gulden be-
spaard kan worden, in 2015, 40
miljoen en in 2016, 50 miljoen.
De voorstellen liggen op dit mo-
ment bij het Centraal Georgani-
seerd Overleg in Ambtenarenza-
ken (CGOA). 

Voor 2014 moet in elk geval
voor 6 miljoen gulden bezui-
nigd worden door volumereduc-
tie, dus minder ambtenaren, en
voor 6 miljoen gulden via ar-
beidsvoorwaarden. In het docu-
ment wordt niet ingegaan op de
resterende 15 miljoen gulden die

bezuinigd moet worden in 2014,
om te komen tot de bezuini-
gingsplanning van 27 miljoen
gulden.

De regering verwacht vooral
een reductie door natuurlijke af-
vloeiing. In het document staat:
,,Het ambtelijk apparaat is
enorm vergrijsd. In de komende
vijf jaar (tot en met 2018) berei-
ken 751 ambtenaren de pensi-
oengerechtigde leeftijd van 60
jaar. Dit is ruim 21 procent van
de huidige bezetting van 3.555
fte. Er zijn echter ministeries
waar dit percentage rond of bo-
ven de 30 procent ligt, zoals Be-
stuur, Planning en Dienstverle-
ning (BPD), Onderwijs, Weten-
schap, Cultuur en Sport
(OWCS), Sociale Ontwikkeling,
Arbeid en Welzijn (Soaw), Ge-
zondheid, Milieu en Natuur
(GMN) en de Staatsorganen. Dit
biedt dus veel mogelijkheden
om veranderingen door te voe-
ren zonder gebruik te hoeven
maken van gedwongen ontsla-
gen. Bij een verloop van 751 ont-
staat er ruimte voor een in-
stroom van 548 fte om op het
streefaantal van 3.352 uit te ko-
men.”

Belangrijk is wel dat er geïn-
vesteerd wordt in nieuwe en blij-
vende ambtenaren. Er is daarom

ruimte gemaakt voor opleidin-
gen en flankerend beleid. Ander
voordeel is dat de fte-ruimte die
er is, zittende ambtenaren een
carrièreperspectief geeft. ,,Dit
zal positief uitwerken op de ar-
beidsmotivatie”, aldus het docu-
ment. 

In augustus van dit jaar is de
blauwdruk van de nieuwe over-

heid gereed. Ondertussen is wel
gewerkt aan een instroomplan-
ning om de meest belangrijke
functies in te vullen. Het gaat
dan om functies volgens de be-
leidsprioriteit vanuit het regeer-
programma, de inspectiefunc-
ties en wettelijke taken, cruciale
dienstverlening, financiële func-
ties en topkaderfuncties. 

In het document wordt con-
cluderend gesteld: ,,Op basis van
de ontwikkeling van een visie op
de toekomst, komt het einddoel
van een overheid met 3.350 fte
concreet in zicht. Dit vergt door-
bijten en doorzetten, maar op
basis van de huidige gegevens is
het een realistisch en ook reali-
seerbaar doel. 
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Onderzoek
van CBS 
met tablets
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Centraal Bu-
reau voor de Statistiek (CBS) zal
dit jaar meer tablets aanschaffen
om zo de onderzoeken efficiën-
ter te kunnen uitvoeren. Dit
blijkt uit de Memorie van Toe-
lichting op de suppletoire begro-
ting 2014. Uitgelegd wordt:
,,Het CBS moet werken volgens
de moderne methodes en tech-
nieken en is bezig met een in-
haalslag hiertoe. Binnen dit ka-
der heeft het CBS in oktober
2013 een pilot uitgevoerd bij de
uitvoering van zijn jaarlijkse ar-
beidskrachtenonderzoek. Het
betrof het gebruik van tablets bij
datacollectie en verwerking van
gegevens. Het opgevoerde bud-
get op de kapitaaldienst is nodig
om de rest van de tablets die be-
nodigd zijn voor onderzoeken
aan te schaffen. Het arbeids-
krachtenonderzoek en daarop-
volgende onderzoeken vereisen
meer tablets aangezien verschil-
lende onderzoeken simultaan
dienen te verlopen.”

In oktober vorig jaar vond er nog een overleg plaats over ambtenaren. Op de voorgrond de minister van
Algemene Zaken, Ivar Asjes (PS), en de minister van BPD, Etienne van der Horst (PAIS). 
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Reorganisatie ambtenarij in gang
Ambtelijk apparaat is enorm vergrijsd
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In 2017 moet het ambtelijk apparaat uitko-
men op 3.352 fte (fulltime functies) voor 9 ministeries en
Staatsorganen. Op dit moment is 2014 begroot op 3.633
fte, terwijl er in realiteit 3.555 fte-plaatsen ingevuld zijn. 

De FMR van minister Jardim
licht ook de (langlopende) schul-
den toe. Bij het ingaan van de
nieuwe staatkundige structuur
per 10 oktober 2010 heeft
Nederland de toen nog resteren-

de hoofdsommen overgeno-
men, terwijl de nieuwe entitei-
ten het Land Curaçao (en het
Land Sint Maarten) schuld heb-
ben geëmitteerd.

Hiervan is de contante waarde
gelijk aan de schulden tot aan de
rentelastnorm per 2005, ver-
meerderd met eventuele schuld-
aanwas sindsdien, die niet in

aanmerking kwam voor schuld-
overname. De totale emissie van
vijf leningen (in rente variërend
van 2,5 tot 3,125 procent) van al-
les bij elkaar 1.667,4 miljoen
komt dus feitelijk overeen met
de restschuld (inclusief het aan-
deel in die van de voormalige
Nederlandse Antillen) welke uit-
eindelijk is toegerekend aan het
Land Curaçao. Een aantal (grote)
investeringsprojecten is in de
loop van 2013 in uitvoering ge-
nomen. Ter financiering is hier-
voor is in september 2013 een
obligatielening van 62,6 mil-
joen (rente 2,75 procent) opge-
nomen. Daarmee kwam de lang-
lopende schuld uit op 1.730 mil-
joen (1,7 miljard).

De zogenoemde bruto schuld-
quote (als percentage van het
bbp) schommelt rond de 30 pro-
cent. En de solvabiliteitsverhou-
ding tussen de 1,4 en 1,6 terwijl
1,5 tot 2 gewenst is. Het BBP van
Curaçao bedroeg per 2013 zo’n
5.650 miljoen (5,6 miljard gul-
den).

Het College financieel toe-
zicht (Cft) heeft verder onlangs
ingestemd met het afsluiten van
de voorgenomen lening van 250
miljoen in verband met de bouw
van het nieuwe ziekenhuis Hos-
pital Nobo Otrobanda (HNO).
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