
 

 

 

 

  

 

             Juni 2018 

 

Registratienummer:  

 

Afwijkingen op de Subsidie- 

verordening en het subsidiebeleid 

over de jaren                         

2010 tot en met 2015 

 

Registratienummer: 2018-02 

 

                

Subsidie   
 

             Rechtmatigheid 



 
 
 

Subsidie. Afwijkingen op de Subsidieverordening en het subsidiebeleid over de jaren 2010 tot en met 2015 

       1 

Inhoudsopgave 

 

Rapport in het kort .......................................................................................................................................... 3 

Samenvatting ..................................................................................................................................................................... 3 

Conclusies 3 

Aanbevelingen .................................................................................................................................................................. 5 

Rapòrt resumí ................................................................................................................................................... 7 

Resúmen 7 

Konklushonnan ................................................................................................................................................................... 7 

Rekomendashonnan .......................................................................................................................................................... 8 

1. Het onderzoek .............................................................................................................................. 11 

1.1 Doel van het onderzoek .............................................................................................................................. 11 

1.2 Aard en reikwijdte van het onderzoek .................................................................................................... 12 

1.3 Normenkader ................................................................................................................................................ 14 

1.4 Leeswijzer ...................................................................................................................................................... 15 

2. De verstrekte subsidies en de Subsidieverordening ............................................................. 17 

2.1 Verstrekte subsidies ..................................................................................................................................... 17 

2.2 De subsidieverordening .............................................................................................................................. 20 

3. Afwijkingen bij de verstrekte subsidies ten aanzien van wet- en regelgeving ............... 22 

3.1  Afwijkingen ten aanzien van aanvraag, beoordeling en toekenning ............................................... 24 

3.1.1 Volledigheid ingediende subsidieaanvraag ............................................................................................................ 25 

3.1.2 Ontbrekende tijdig ingediende subsidieaanvraag ................................................................................................ 26 

3.1.3 Begrotingsoverschrijding ............................................................................................................................................... 27 

3.1.4 Ontbrekende MB tot toekenning ................................................................................................................................ 27 

3.2  Afwijkingen ten aanzien van het afleggen van verantwoording ....................................................... 31 

3.2.1 Tussentijdse verantwoording ........................................................................................................................................ 31 

3.2.2 Eindverantwoording ....................................................................................................................................................... 35 

3.3  Afwijkingen ten aanzien van het vaststellen van het subsidiebedrag ............................................... 43 

3.4 Afwijkingen ten aanzien van het beleid .................................................................................................. 45 

3.4.1 Ministerie van Algemene Zaken .................................................................................................................................. 47 

3.4.2 Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening ............................................................................................... 48 

3.4.3 Ministerie van Justitie .................................................................................................................................................... 49 

3.4.4 Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning ..................................................................................... 49 

3.4.5 Ministerie van Economische Ontwikkeling ................................................................................................................. 50 

3.4.6 Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport ..................................................................................... 50 



 
 
 

Subsidie. Afwijkingen op de Subsidieverordening en het subsidiebeleid over de jaren 2010 tot en met 2015 

       2 

3.4.7 Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn ...................................................................................... 51 

3.4.8 Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur ......................................................................................................... 51 

3.4.9 Ministerie van Financiën ................................................................................................................................................ 52 

4. Bewaking naleving Subsidieverordening ................................................................................ 54 

4.1 Toezicht door de ministeries ....................................................................................................................... 54 

4.2 Uitbrengen van verslag aan de Staten ................................................................................................... 55 

5. Conclusies en aanbevelingen ..................................................................................................... 56 

5.1  Conclusies ....................................................................................................................................................... 56 

5.2 Aanbevelingen .............................................................................................................................................. 57 

6. Ambtelijke en bestuurlijke reactie ............................................................................................ 60 

6.1  Ambtelijke reactie ........................................................................................................................................ 60 

Algemeen 60 

Ministerie van Justitie ......................................................................................................................................................................... 60 

Ministerie van Economische Ontwikkeling ...................................................................................................................................... 60 

6.2   Bestuurlijke reactie ....................................................................................................................................... 65 

6.2.1 Minister van Algemene Zaken ..................................................................................................................................... 66 

6.2.2 Minister van Justitie ........................................................................................................................................................ 67 

6.2.4 Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport ........................................................................................ 67 

7. Nawoord Rekenkamer ................................................................................................................ 70 

  



 
 
 

Subsidie. Afwijkingen op de Subsidieverordening en het subsidiebeleid over de jaren 2010 tot en met 2015 

       3 

Rapport in het kort 

 

Samenvatting 

 

In de Statenvergaderingen van 19 juni 2015 en 11 augustus 2015 is bij de behandeling 

van het onderwerp ‘Deliberashon ku Minister di Hustisia enkuanto prosedura uzá pa atkerí 

kámaranan di seguridat’ een motie aangenomen door de Staten om een onderzoek te doen 

instellen naar onder andere de afwijkingen ten aanzien van het subsidiebeleid.  

 

Op basis van deze motie van de Staten heeft de Algemene Rekenkamer Curaçao (hierna: 

de Rekenkamer) onderzocht of alle in de periode 10 oktober 2010 tot en met 31 december 

2015 verleende subsidies aan de geldende wet- en regelgeving voldoen en of deze binnen 

het (subsidie)beleid van de overheid passen. 

 

Voor dit onderzoek zijn wij uitgegaan van uitsluitend de informatie die tijdens het onderzoek 

beschikbaar was bij de ministeries. Immers, de ministeries dienen uitgaande van hun rol als 

functionele dienst te beschikken over alle informatie en documenten betrekking hebbende 

op de subsidietoekenning. 

 

Conclusies 

        

De Rekenkamer concludeert op basis van het onderzoek dat: 

1. de ministeries geen deugdelijke dossiers bijhouden met alle relevante documenten 

waaronder de documenten die aan de subsidieaanvraag moeten worden 

toegevoegd. Hierdoor kon de Rekenkamer geen beeld vormen over de volledigheid 

van de ingediende subsidieaanvragen. Het feit dat de documenten niet zijn 

aangetroffen in de dossiers betekent niet per definitie dat deze niet door de 

instellingen zijn ingediend, maar dat het ministerie niet over deze documenten 

beschikt;  

2. niet alle in de onderzoeksperiode verleende subsidies rechtmatig zijn verleend omdat 

zij niet aan alle bepalingen van de subsidieverordening voldoen. Een totaal van 65%, 

zijnde 361 subsidies, is onrechtmatig verstrekt. Het totaal onrechtmatig verstrekte 
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subsidies bedraagt NAf 475.3 miljoen. De onrechtmatigheid heeft te maken met de 

volgende afwijkingen: 

a. 142 ontbrekende subsidieaanvragen en 111 niet tijdig ingediende aanvragen;  

b. één subsidie die niet begroot was;  

c. de toekenning van 273 subsidies zijn niet gedekt met een Ministeriële 

Beschikking (hierna: MB). 

3. 31 subsidies ten bedrage van NAf 14.042.809 betrekking hebbende op de jaren 

2010 tot en met 2013 zijn zonder toereikende begroting door de ministers verstrekt 

en zijn achteraf door de Staten middels de vaststelling van de betreffende 

jaarrekeningen goedgekeurd;  

4. bij 366 subsidies (60%) de instellingen in strijd zijn met de subsidieverordening omdat 

zij geen verantwoording in de vorm van een activiteitenverslag en een 

jaarrekening/financieel verslag hebben afgelegd. Het aantal ontbrekende 

activiteitenverslagen bedraagt 344 en ontbrekende jaarrekeningen of financiële 

verslagen 203. 

5. de 203 ontbrekende verantwoordingen betrekking hebben op: 

a. 81 instellingen met een subsidie hoger dan NAf 300.000 waarvoor ook een 

controleverklaring is vereist bij de jaarrekening; 

b. 51 subsidies lager of gelijk zijn aan NAf 300.000; 

c. 71 financiële verslagen voor incidentele subsidie. 

6. van 575 subsidies het subsidiebedrag niet definitief is vastgesteld door de ministers. 

Dit is in strijd met de bepalingen van de subsidieverordening;  

7. de Raad van Ministers middels het genomen besluit om subsidie uit te betalen aan de 

instellingen zonder dat zij de voorgeschreven verantwoordingsdocumenten hebben 

ingediend, heeft toegelaten dat zowel de instellingen als de ministeries op structurele 

basis afwijken van de subsidieverordening; 

8. de overheid tot nu toe geen subsidiebeleid heeft geformuleerd. De subsidies verleend 

door de ministeries van JUS, EO, OWCS, SOAW en GMN zijn in het algemeen op 

basis van de beleidsvoornemens opgenomen in het regeerakkoord/–programma 

welke doorvertaald zijn in het programma van eisen (PvE). In tegenstelling hierop zijn 

door de ministeries van AZ, BPD, VVRP en FIN subsidies verleend zonder dat hiervoor 

een beleidskader is ontwikkeld;  
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9. zowel de ministeries als de desbetreffende minister niet voldoen aan de 

rapportageplicht voorgeschreven in de subsidieverordening inzake de resultaten en 

doeltreffendheid van de verleende subsidie. 

 

Aanbevelingen 

 

De Rekenkamer beveelt de Staten aan om de regering erop te wijzen dat zowel de Raad 

van Ministers als de ministeries niet mogen afwijken van de subsidieverordening. Tevens 

beveelt de Rekenkamer de Staten aan om de regering erop te wijzen dat zij zorg moet 

dragen voor het zo snel mogelijk doen opstellen van een subsidiebeleid waarin een 

duidelijke band is gelegd tussen de beleidsdoelstellingen, de uitgangspunten en de 

doelstellingen die gerealiseerd dienen te worden via subsidieverlening.  

 

Daarnaast doet de Rekenkamer aan de Staten de volgende aanbevelingen: 

 

1. Het eisen van de regering dat iedere minister zorgdraagt dat de ministeries: 

a. erop toezien dat de instellingen tijdig een volledige subsidieaanvraag indienen; 

b. duidelijke afspraken maken met de instellingen die subsidie ontvangen over hun 

verantwoordingsplicht en de gevolgen bij het niet voldoen aan de gestelde eisen. 

Het inventariseren van de oorzaken voor het niet (tijdig) indienen van de 

verantwoordingsstukken en vervolgens naar een structurele oplossing zoeken;  

c. alle tot nu toe verleende subsidies alsnog formaliseren door de desbetreffende 

minister en deze vaststellen middels de voorgeschreven MB;  

d. vóór de definitieve inwerkingtreding van het nieuwe subsidielandsbesluit bepalen 

welke ambtenaren belast zullen worden met het toezicht op de naleving van de 

bepaling in het besluit en deze formeel door de ministers laten vaststellen.  

 

2. De regering erop te wijzen dat:  

a. de gelden die verstrekt worden voor het financieren van exploitatietekorten, niet 

onder de kapstok van de subsidieverordening mogen worden gebracht daar deze 

niet onder de definitie van subsidie zoals opgenomen in de verordening vallen;  
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b. de subsidies lopen via het ministerie dat verantwoordelijk is voor het formuleren 

van het beleid over het betreffende aandachtsgebied en dat het ministerie over 

de begrotingsmiddelen beschikt; 

c. het traject van herstructurering van de Stichting Wegenfonds Curaçao zo snel 

mogelijk dient te worden afgerond opdat besloten wordt welke richting definitief 

wordt ingegaan met deze stichting;  

d. De regering de Staten periodiek op de hoogte moet houden over de 

doeltreffendheid van de verleende subsidies per beleidsterrein. 

 

Dit rapport is in het kader van hoor en wederhoor aan zowel de secretaris generaal (hierna: 

SG) van de ministeries als aan de ministers voor commentaar aangeboden. Wij hebben een 

reactie ontvangen van de SG van EO en van de ministers van AZ, Justitie en OWCS. De 

ontvangen reacties zijn voor zover relevant verwerkt. In hun reactie hebben de minister van 

Justitie en de SG van EO bepaalde acties opgenomen die zij naar aanleiding van dit 

rapport willen ondernemen.  
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Rapòrt resumí 

 

Resúmen 

 

Den e reunionnan di parlamento di 19 di yüni 2015 i 11 di ougùstùs 2015, durante 

tratamentu di e tema ‘Deliberashon ku Minister di Hustisia enkuanto prosedura usá pa atkerí 

kámaranan di seguridat’, Parlamento a aprobá un moshon pa laga investigá, entre otro, 

desviashonnan ku tabatin for di maneho di supsidio.  

 

A base di e moshon aki di Parlamento, Kontraloria General di Kòrsou (di awor padilanti: 

Kontraloria) a investigá si tur e supsidionan duná den e periodo di 10 di òktober 2010 te 

ku 31 di desèmber 2015 a kumpli ku e lei- i reglanan vigente i si nan ta kuadra ku maneho 

(di supsidio) di Gobièrnu.  

 

Pa e investigashon akí, nos a basa nos mes únikamente riba informashon ku e ministerionan 

tabatin disponibel durante e investigashon. A hasi esei ya ku, en bista di nan papel komo 

servisio responsabel pa e supsidio, e ministerionan mester tin tur informashon i dokumento 

relashoná ku e supsidio. 

 

Konklushonnan 

        

A base di e investigashon, Kontraloria a konkluí ku: 

1. e ministerionan no ta tene fail adekuá ku tur dokumento relevante, entre otro e 

dokumentonan ku mester kompañá e petishon di supsidio. Esei a pone ku Kontraloria 

no por a determiná si a entregá e petishonnan di supsidio huntu ku tur dokumentashon 

nesesario. E echo ku no a haña e dokumentonan den fail no nesesariamente ke men 

ku e instansianan no a entregá esakinan, pero sí ku e ministerio no tin nan na su 

disposishon;  

2. no ta tur e supsidionan otorgá den e periodo investigá a sosodé konforme lei, pasobra 

tin kaso den kua no a kumpli ku tur e disposishonnan di Ordenansa di Supsidio. Na 

tur, 65%, esta 361 supsidio, a ser duná na un manera ilísito, esta, sin kumpli ku loke 

ta fihá den lei. E supsidionan duná na manera ilísito ta suma na tur NAf 475.3 mion, i 

nan tin di aber ku e siguiente desviashonnan: 
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a. 142 supsidio falta petishon i 111 petishon no a ser entregá na tempu;  

b. un supsidio no tabata presupuestá; 

c. a duna 273 supsidio sin un Dekreto Ministerial (di awor padilanti: DM). 

3. di 2010 te ku 2013 tabatin 31 supsidio, na balor di NAf 14.042.809, ku e ministernan 

a otorgá sin ku tabatin sufisiente presupuesto pa nan, i despues Parlamento a aprobá 

esakinan na momento ku a aprobá kuenta anual di e aña korespondiente;  

4. relashoná ku 366 supsidio (60%), e instansia konserní a violá Ordenansa di Supsidio 

ya ku el a keda sin duna kuenta mediante un informe di aktividat i un kuenta 

anual/relato finansiero. Tabata falta 344 informe di aktividat i 203 kuenta anual òf 

relato finansiero. 

5. e 203 kasonan den kua no a duna kuenta anual òf relato finansiero a enserá: 

a. 81 instansia ku un supsidio riba NAf 300.000, loke ta pone ku mester entregá un 

informe di kontrol di accountant huntu ku e kuenta anual; 

b. 51 supsidio na balor di NAf 300.000 òf ménos; 

c. 71 relato finansiero pa supsidio insidental. 

6. tabatin 575 supsidio pa kua e minister konserní no a fiha un suma definitivo di supsidio. 

Esei ta un violashon di loke tin fihá den Ordenansa di Supsidio; 

7. Konseho di Minister a permití, pa medio di e desishon pa paga supsidio na sierto 

instansia sin ku esakinan a duna kuenta entregando e dokumentonan rekerí, pa tantu 

e instansianan komo e ministerionan desviá strukturalmente for di loke tin fihá den 

Ordenansa di Supsidio; 

8. te ainda Gobièrnu no a formulá un maneho di supsidio. Generalmente, ministerio di 

JUS, EO, OWCS, SOAW i GMN a otorgá supsidio a base di e intenshonnan di maneho 

ku tin den e akuerdo/programa di gobernashon, ku na nan turno a keda tradusí den 

programa di eksigensia (PvE). Pero ministerio di AZ, BPD, VVRP i FIN a otorgá supsidio 

sin ku a desaroyá un kuadro di maneho pa esei;  

9. ni e ministerionan ni e minister konserní no ta kumpli ku e deber, fihá den Ordenansa 

di Supsidio, di presentá rapòrt riba e resultadonan i efektividat di e supsidionan duná. 

 

Rekomendashonnan 

 

Kontraloria ta rekomendá Parlamento pa hala atenshon di Gobièrnu na e echo ku ni 

Konseho di Minister ni e ministerionan no tin mag di desviá for di Ordenansa di Supsidio. 
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Tambe, Kontraloria ta rekomendá Parlamento pa hala atenshon di Gobièrnu na e echo ku 

e mester laga formulá, mas pronto posibel, un maneho di supsidio den kua ta definí bon kla 

ki konekshon tin entre e metanan di maneho, e puntonan di salida i e metanan ku mester 

alkansá mediante e supsidionan otorgá. 

 

Ademas, Kontraloria ta rekomendá Parlamento lo siguiente: 

1. Eksigí di Gobièrnu pa kada minister sòru pa e ministerionan:   

a. pèrkurá pa e instansianan entregá nan petishonnan di supsidio huntu ku tur 

dokumentashon nesesario i na tempu; 

b. hasi palabrashon kla ku e instansianan ku ta risibí supsidio, tokante nan deber 

di duna kuenta i tokante ki konsekuensia lo tin si nan no kumpli ku e eksigensianan 

fihá. Inventarisá e kousanan pakiko e dokumentonan rekerí pa duna kuenta no 

ta ser entregá (na tempu) anto buska solushon struktural pa e fenómeno akí;  

c. laga e ministernan konserní formalisá, aunke ta posteriormente, tur e supsidionan 

ku a otorgá te asina leu i fiha e supsidionan akí mediante DM, manera lei ta 

eksigí;  

d. determiná, promé ku e dekreto nashonal nobo di supsidio drenta definitivamente 

na vigor, kua ta e empleadonan públiko ku lo ta enkargá pa supervisá si ta 

kumpli ku loke tin fihá den e dekreto, i laga e ministernan formalisá esaki.  

 

2. Hala atenshon di Gobièrnu na e echo ku:  

a. no tin mag di usa fondo destiná pa finansiá gastu di eksplotashon, bou di nòmber 

di Ordenansa di Supsidio, ya ku esei no ta kuadra ku e definishon di supsidio fihá 

den e ordenansa; 

b. kada supsidio mester kana via e ministerio responsabel pa formulá maneho pa e 

área di atenshon konserní, i e ministerio mester disponé di  e fondonan den su 

presupuesto; 

c. mester finalisá e trayekto di restrukturashon di Stichting Wegenfonds Curaçao 

mas lihé posibel pa por disidí ki direkshon lo tuma definitivamente pa loke ta trata 

e fundashon akí;  

d. Gobièrnu mester informá Parlamento periódikamente tokante efektividat di e 

supsidionan otorgá pa kada área di maneho. 
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Pa e proseso di skucha tur dos banda por tuma lugá, a presentá e rapòrt na sekretario 

general (di awor padilanti: SG) di e ministerionan i tambe na e ministernan. Nos a risibí 

reakshon di SG di EO i di ministernan di AZ, JUS i OWCS. E reakshonnan risibí a keda 

inkorporá den e investigashon sí akaso esakinan tabata relevante. Den nan reakshon e 

minister di JUS i e SG di EO a indiká algun akshon ku nan lo tuma relashoná ku e rapòrt 

aki. 
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1. Het onderzoek 

 

De Algemene Rekenkamer Curaçao (hierna: de Rekenkamer) heeft bij brief 

d.d. 26 augustus 2015 het verzoek van de Staten ontvangen om een onderzoek in 

te stellen naar alle afwijkingen van regels en beleid op het gebied van openbare 

aanbestedingen, subsidiebeleid en consultancybeleid. Naar aanleiding van het 

verzoek van de Staten heeft de Rekenkamer besloten om voormelde onderzoeken 

uit te voeren. Het verzoek van de Staten is gebaseerd op de motie die is 

aangenomen in de Statenvergaderingen van 19 juni 2015 en 11 augustus 2015 bij 

de behandeling van het onderwerp ‘Deliberashon ku Minister di Hustisia enkuanto 

prosedura uzá pa atkerí kámaranan di seguridat’.  

 

De overweging bij deze motie door de Staten is zoals vermeld dat de overheid het 

geld dat door de gemeenschap bij elkaar is gebracht, doelmatig wordt besteed. 

Hiervoor dienen de vastgestelde regels en beleid in aanmerking te worden 

genomen bij het uitgeven van de gemeenschapsgelden. Bij de motivering van de 

motie is door de diverse Statenleden naar voren gebracht dat er sprake moet zijn 

van transparantie over hoe wordt omgegaan met de overheidsgelden.  

 

Zoals aangegeven in onze brief van 13 oktober 2015 hebben wij gezien de 

omvang en het belang van de drie te onderzoeken gebieden ervoor gekozen om 

voor elk gebied een afzonderlijk onderzoek uit te voeren en afzonderlijk over de 

uitkomsten van elk onderzoek te rapporteren.  

 

In dit rapport gaan wij in op onze bevindingen met betrekking tot de verleende 

subsidies.  

 

1.1 Doel van het onderzoek 

Uitgaande van de achtergrond van het onderzoek beogen wij met dit onderzoek 

zichtbaar te maken of alle in de onderzoekperiode verleende subsidies aan de 

geldende wet- en regelgeving voldoen en of deze passen binnen het 

(subsidie)beleid van de overheid. Eventuele afwijkingen ten opzichte van de wet- 
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en regelgeving en/of het (subsidie)beleid zullen zichtbaar worden gemaakt. 

Eveneens de knelpunten en tekortkomingen.  

 

Op basis hiervan kunnen de Staten hun toezichtsfunctie uitvoeren en kan de overheid 

correctieve maatregelen treffen om afwijkingen in de toekomst te voorkomen. 

 

1.2 Aard en reikwijdte van het onderzoek 

Het onderzoek behelst de periode 10 oktober 2010 tot en met 31 december 2015.  

De motie van de Staten heeft betrekking op de periode oktober 2010 tot en met  

11 augustus 2015. De Rekenkamer heeft echter voor gekozen om de periode uit te 

breiden tot en met december 2015.  

 

De centrale vraag in dit onderzoek zoals vermeld in onze brief van 13 oktober 

2015 gericht aan de Staten en verder door ons uitgebreid op basis van verloop 

van tijd, luidt dan ook als volgt: 

   

 

 

  De centrale vraag is uitgewerkt in vijf deelvragen die in paragraaf 1.3 zijn 

vastgelegd. 

  

Voldoen alle in de periode 10 oktober 2010 tot en met  

31 december 2015 verleende subsidies aan de geldende wet- en 

regelgeving en passen deze binnen het subsidiebeleid van de 

overheid?  
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Het onderzoek heeft plaatsgevonden in onderstaande drie fasen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het onderzoek is beperkt tot uitsluitend de subsidies verleend voor de activiteiten 

vermeld in de subsidieverordening. De subsidies die op grond van de 

Subsidieverordening Curaçao 2007 (Subsidieverordening) 1  kunnen worden 

verstrekt zijn: 

                                                                 
1 AB 2007 no. 104  

 

- Het doornemen van diverse documenten (waaronder de wet- en 

regelgeving, beschikkingen, beleidsdocumenten, correspondenties, 

procedures en overige relevante documenten inzake subsidie).  

- Het vaststellen van de voorwaarden waaraan de verleende subsidies 

moeten voldoen.  

- Het vaststellen van welke subsidies in de onderzoeksperiode zijn verleend. 

 

- Het toetsen van de verstrekte subsidies aan de voorgeschreven voorwaarden. 

- Het interviewen van personen die betrokken zijn bij het proces tot het 

verstrekken van subsidies. 

- Het vaststellen of de subsidievoorwaarden zijn nageleefd en het in kaart 

brengen van de afwijkingen.  

- Het analyseren van de afwijkingen en op welke aspecten van de 

subsidievoorwaarden is afgeweken.  

 

- Het opstellen van een conceptrapport.  

- Het voorleggen van het rapport aan de betrokkenen voor ambtelijk en 

bestuurlijk wederhoor.  

- Het verwerken van de technische reacties en het aanbieden van het 

eindrapport aan de Staten.  

 

Oriëntatie 

fase 

Onderzoek 

en analyse 

fase 

 Rapportage 

fase 
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1. Reguliere subsidies. Het gaat hier met name om subsidies die verstrekt worden 

aan instellingen, voor een periode van telkens één jaar2, voor het verrichten van 

bepaalde activiteiten die het overheidsbelang dienen en ten behoeve zijn van 

de ingezetenen van Curaçao3;  

2. Incidentele subsidies. Dit betreffen eenmalige subsidies die bedoeld zijn voor 

het verrichten van in tijd afgebakende activiteiten.  

 

Er is geen onderzoek gedaan naar de andere vormen van subsidies verstrekt door 

de overheid op basis van andere wet- en regelgevingen zoals bijstand aan min- en 

onvermogenden in de vorm van onderstand, pp-kaart en subsidie voor water, 

elektra en huur.  

  

1.3 Normenkader  

Om in aanmerking te komen voor een subsidie op basis van de subsidieverordening 

dient de instelling te voldoen aan de voorwaarden zoals voorgeschreven in de 

Subsidieverordening.  

 

De voorwaarden opgenomen in de Subsidieverordening voor de aanvraag, 

verlening en vaststelling van subsidie zijn ingedeeld in voorwaarden met betrekking 

tot: 

▪ de aanvraag (op basis van een tijdig en volledig ingediend verzoek en de 

toekenning/verlening van subsidie middels een ministeriële beschikking (hierna: 

MB));  

▪ de aansluiting van de activiteiten van de instelling met het beleid van de 

overheid;  

▪ het inpassen van het verstrekte subsidiebedrag binnen de door de overheid 

goedgekeurde begroting; 

▪ de verantwoordingsplicht van de instelling;  

▪ de vaststelling van de subsidie middels een MB. 

 

                                                                 
2 Het ministerie van Justitie verlengd op basis van artikel 14 lid 3 subsidie voor een periode van telkens 
twee jaar. 
3 AB 2007 no. 104 artikelen 2 en 14 lid 2 
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Deze voorwaarden zijn als basis genomen voor het bepalen van de afwijkingen ten 

aanzien van de subsidieregels en het subsidiebeleid. Alle subsidieverstrekkingen die 

niet hebben voldaan aan deze voorwaarden, zijn als een afwijking aangemerkt.  

Op basis van deze voorwaarden is de onderzoekvraag ingedeeld in de volgende 

sub vragen: 

1. Zijn alle verstrekte subsidies voorafgegaan door een tijdig en volledig 

ingediende aanvraag en zijn deze gedekt met een MB voor toekenning van de 

subsidie? 

2. Passen de activiteiten waarvoor subsidies zijn verleend binnen het beleid van 

de overheid? 

3. Zijn de verstrekte subsidiebedragen opgenomen in de begroting van het 

betreffende subsidiejaar? 

4. Hebben de instellingen voldaan aan de verantwoordingsplicht voorgeschreven 

in de subsidieverordening? 

5. Zij de subsidies definitief vastgesteld middels een MB zoals voorgeschreven in 

de subsidieverordening? 

 

Het onderzoeken van bovenvermelde voorwaarden is uitsluitend bij de ministeries 

uitgevoerd. Wij hebben geen onderzoek gedaan bij de instellingen.  

 

In de navolgende hoofdstukken geeft de Rekenkamer haar bevindingen ten aanzien 

van de door haar geconstateerde afwijkingen.  

 

1.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt het aantal verstrekte subsidies in de onderzoekperiode 

gepresenteerd. Tevens wordt ingegaan op de Subsidieverordening als wettelijke 

kader voor het verlenen van subsidie. De afwijkingen ten aanzien van de 

bepalingen in de Subsidieverordening met betrekking tot de aanvraag, verlening 

en vaststelling van subsidie alsmede ten aanzien van het subsidiebeleid zijn in 

hoofdstuk 3 gepresenteerd gevolgd door de conclusies per soort afwijking. In 

hoofdstuk 4 worden de overige relevante bepalingen van de Subsidieverordening 

behandeld. Vervolgens worden de conclusie en aanbevelingen in hoofdstuk 5 

gepresenteerd. Tot slot worden in hoofdstuk 6 de reacties van de ministers en hun 
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ministeries weergegeven. Hoofdstuk 7 betreft het nawoord van de Rekenkamer. In 

de bijlagen zijn per ministerie overzichten opgenomen met de instellingen die in de 

onderzoeksperiode subsidie hebben ontvangen en van de afwijkingen die 

geconstateerd zijn.  
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2. De verstrekte subsidies en de Subsidieverordening  

 

Alvorens over te gaan tot het vermelden van de bevindingen en de geconstateerde 

afwijkingen ten opzichte van de Subsidieverordening en het overheidsbeleid wordt 

in dit hoofdstuk een beeld geschetst van alle verstrekte subsidies in de periode 

oktober 20104 tot en met december 2015. Daarnaast wordt ingegaan op de 

constateringen ten aanzien van de wet- en regelgeving. 

 

2.1 Verstrekte subsidies 

Als bron voor het bepalen van de verstrekte subsidies is gebruik gemaakt van de 

begrotingen en jaarrekeningen van het Land over de bovenvermelde jaren. Waar 

nodig is de financiële administratie van het Land geraadpleegd. Daarnaast hebben 

wij de gegevens afgestemd met de ministeries.  

 

Over de periode 10 oktober 2010 tot en met 31 december 2015 is door het Land 

een totaal van 614 subsidies verleend. Hiervan zijn 473 reguliere subsidies en  

141 incidentele subsidies. In tabel 1 zijn deze 614 verleende subsidies per ministerie 

per jaar weergegeven. In bijlage 1 van dit rapport wordt een nadere specificatie 

hiervan gegeven per ministerie per instelling per jaar. 

  

Tabel 1. Overzicht van het aantal verleende subsidies per ministerie over de periode 10/10/2010 

tot en met 31/12/2015 

Ministerie 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totaal

Algemene Zaken 0 2 3 2 2 7 16

Bestuurlijke Planning en 

Dienstverlening 1 1 1 0 0 0 3

Justitie 0 0 2 2 2 2 8

Verkeer, Vervoer en 

Ruimtelijke Planning 0 0 0 1 1 1 3

Economische Ontwikkeling 13 17 15 14 16 10 85

Onderwijs, Wetenschap, 

Cultuur en Sport 21 52 39 43 39 32 226

Sociale Ontwikkeling, Arbeid 

en Welzijn 14 37 26 34 37 35 183

Gezondheid, Milieu en 

Natuur 12 17 12 17 15 13 86

Financiën 0 1 0 1 2 0 4

Totaal 61 127 98 114 114 100 614  

                                                                 
4 Voor het jaar 2010 is gebruikt gemaakt van de jaarrekening 2010 van de voormalige Land Nederlandse 
Antillen en het Eilandgebied Curaçao en het Land Curaçao  
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De 61 subsidies (zie tabel 1) die in het jaar 2010 staan vermeld, zijn niet door het 

Land Curaçao verstrekt. Deze subsidies zijn reeds door de voormalige overheden 

van de Nederlandse Antillen danwel het Eilandgebied Curaçao verstrekt. In de 

periode oktober 2010 tot en met december 2010 zijn de hiermee gemoeide 

subsidiebedragen door het Land Curaçao aan de betreffende instellingen 

uitbetaald. Door het Land Curaçao is in bepaalde gevallen een extra 

subsidiebedrag boven het begrote bedrag uitbetaald. De extra uitgegeven 

subsidiebedragen zijn in tabel 2 per ministerie zichtbaar gemaakt. Het gaat om een 

totaalbedrag van NAf 4.670.270 dat additioneel is uitbetaald aan subsidie in deze 

periode. 

 

Tabel 2.  Overzicht uitbetaalde subsidies in de periode 10 oktober 2010 tot 31 december 2010.  

Ministerie Aantal 

betaalde 

subsidies

Uitbetaalde 

subsidie bedrag 

Aantal subsidies 

overgenomen 

van Nederlandse 

Antillen

Subsidie bedrag 

overgenomen 

van Nederlandse 

Antillen

Aantal subsidies 

overgenomen van 

Eilandgebied 

Curaçao

Subsidie bedrag 

overgenomen 

van Eilandgebied 

Curaçao

Extra door 

Land Curaçao 

uitbetaald

NAF NAF NAF NAF

Algemene Zaken 0 0 0 0 0 0 -                 

Bestuurlijke Planning en 

Dienstverlening 1 3.284               0 0 1 3.284                  -                 

Justitie 0 0 0 0 0 0 -                 

Verkeer, Vervoer en 

Ruimtelijke Planning 0 0 0 0 0 0 0

Economische Ontwikkeling

13 10.321.703      0 0 13 8.238.370           2.083.333       

Onderwijs, Wetenschap, 

Cultuur en Sport 21 9.505.269        5 602.889             16 7.828.797           1.073.583       

Sociale Ontwikkeling, 

Arbeid en Welzijn 14 5.585.634        0 0 14 4.550.688           1.034.946       

Gezondheid, Milieu en 

Natuur 12 1.980.957        1 147.364             11 1.355.185           478.408          

Financiën 0 0 0 0 0 0 -                 

Totaal 61 27.396.847      6 750.253             55 21.976.324         4.670.270  

Voor de 614 subsidiegevallen heeft de overheid een totaalbedrag van  

NAf 738.836.794 begroot. In werkelijkheid heeft de overheid NAf 726.279.169 

hieraan uitgegeven. Per saldo heeft de overheid NAf 12.557.626 minder 

uitgegeven aan subsidies dan begroot was. Van het werkelijk uitgegeven 

subsidiebedrag is NAf 696.537.199 uitgegeven aan reguliere subsidie en  

NAf 29.741.970 aan incidentele subsidie.  

 

In tabel 3 is een specificatie gegeven van het totaal begrote subsidiebedrag ten 

opzichte van het werkelijk uitgegeven subsidiebedrag per ministerie over de 

periode 10 oktober 2010 tot en met 31 december 2015. In de kolom ‘verschil’ is 

het saldo van het begrote subsidiebedrag versus het werkelijk uitgegeven bedrag 

per ministerie weergegeven. Hieruit blijkt dat het Ministerie van Gezondheid, Milieu 
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en Natuur (GMN) de begrote subsidie over vermelde periode per saldo met  

NAf 6.115.727 (10%) heeft overschreden. Dit in tegenstelling tot de andere 

ministeries die wel binnen hun begroting zijn gebleven.  

 

Tabel 3.  Overzicht begrote subsidie t.o.v. uitgegeven subsidie in de onderzochte periode 

Ministerie Aantal 

verstrekte 

subsidies in 

2010 t/m 

2015

Begroot in NAF In % van 

de totale 

subsidie 

begroting

Werkelijk 

uitgegeven 

subsidie in NAF

In % van 

het 

uitgegeven 

bedrag

Algemene Zaken 16 14.513.649        2% 13.233.249          2%

Bestuurlijke Planning en Dienstverlening 3 32.052               0,004% 32.096                 0,004%

Justitie 8 7.080.429          1% 7.064.525            1%

Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning 3 4.410.000          1% 4.410.000            1%

Economische Ontwikkeling 85 131.427.197      18% 131.396.058        18%

Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport 226 343.393.971      46% 330.174.289        45%

Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn 183 177.761.528      24% 173.650.256        24%

Gezondheid, Milieu en Natuur 86 58.475.391        8% 64.591.118          9%

Financiën 4 1.742.578          0,236% 1.727.578            0,238%

Totaal 614       738.836.795 100%         726.279.169 100%  

Uit het overzicht blijkt dat het merendeel (87%) van de subsidies zijn uitgegeven ten 

laste van de begroting van de ministeries van Economische Ontwikkeling (EO) 18%5, 

Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport (OWCS) 45% en Sociale Ontwikkeling & 

Welzijn (SOAW) 24%. Het aandeel van elk ministerie is in onderstaande 

staafdiagram weergegeven. Hierin is zichtbaar gemaakt door welke ministeries het 

merendeel van de subsidies in de onderzoeksperiode zijn verstrekt. 

 

 

                                                                 
5 Meer dan 50% van de subsidiebegroting van EO wordt uitgegeven aan subsidie voor slechts een instelling.  



 
 
 

Subsidie. Afwijkingen op de Subsidieverordening en het subsidiebeleid over de jaren 2010 tot en met 2015 

       20 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 De subsidieverordening  

De Subsidieverordening die momenteel van kracht is, dateert van het jaar 2007. De 

Subsidieverordening is in 2007 gewijzigd aangezien het Eilandgebied Curaçao 

toen een nieuwe procedure heeft geïntroduceerd met betrekking tot de verlening 

van subsidie. In 2009 zijn er vervolgens drie eilandsbesluiten uitgebracht ter 

uitvoering van twee artikelen van de Subsidieverordening 2007. Deze zijn: 

 -  A.B. 2009 no. 84: ter uitvoering van artikel 4 lid 1 en 2, regelende de aanwijzing 

 van de functionele diensten; 

 - A.B. 2009 no. 83: ter uitvoering van artikel 28 lid 5, regelende de wijze van 

 taakuitoefening van het toezicht; en 

 - A.B. 2009 no. 88: ter uitvoering van artikel 28 lid 1 regelende de aanwijzing van 

 de toezichthouders. 

 

De Subsidieverordening is bij de overgang van het Eilandgebied Curaçao per  

10 oktober 2010 naar autonoom land in het Koninkrijk der Nederlanden als 

zodanig overgenomen door het Land Curaçao zonder wijzigingen aan te brengen. 

Binnen het bestuurskader en de nieuwe bestuurlijke organisatie van het Land 

Curaçao zijn andere functies met nieuwe bevoegdheden en verantwoordlijkheden 

gecreëerd waardoor de benamingen in de Subsidieverordening niet meer 

toepasbaar zijn. Voor dit onderzoek hebben wij de benamingen in de 

Subsidieverordening naar analogie van de nieuwe functies geïnterpreteerd. Daar 

waar in de Subsidieverordening wordt verwezen naar het Bestuurscollege zijn wij 

uitgegaan van de ministers danwel de Raad van Ministers en waar verwezen wordt 

naar de Eilandsraad hebben wij de Staten gehanteerd. In de nieuwe bestuurlijke 

organisatie zijn binnen de ministeries andere functiebenamingen gebruikt met 

De overheid heeft over de periode 10 oktober 2010 tot en met 31 december 

2015 een totaal van 614 subsidies verleend voor een afgerond bedrag van  

NAf 726 miljoen. Van dit bedrag is NAf 696.5 miljoen uitgegeven aan 473 

reguliere subsidies en NAf 29.7 miljoen aan 141 incidentele subsidie. Het 

verleende subsidiebedrag is NAf 12.6 miljoen minder dan het daarvoor begrote 

bedrag.  



 
 
 

Subsidie. Afwijkingen op de Subsidieverordening en het subsidiebeleid over de jaren 2010 tot en met 2015 

       21 

andere bevoegdheden en verantwoordelijkheden 6 . Ook de aangewezen 

functionele organisaties en functies vermeld in de eilandsbesluiten sluiten niet aan 

op de nieuwe benamingen in de nieuwe bestuurlijke organisatie van Curaçao. Dit 

kan onduidelijkheid veroorzaken bij de instellingen voor wat betreft de 

bevoegdheden van de huidige contactambtenaren met als gevolg dat de 

instellingen zich niet verplicht voelen om gegevens aan hen te verstrekken. De 

Subsidieverordening is inmiddels aangepast en bij Landsbesluit P.B. 2016 no. 81 

afgekondigd. Voornoemd landsbesluit is per 1 januari 2018 in werking getreden. 

In dit landsbesluit is vermeld dat de ambtenaren belast met het toezicht op de 

naleving van de bepalingen van het landsbesluit door de ministers worden 

aangewezen. Deze aanwijzing dient nog plaats te vinden.  

 

  

                                                                 
6 Dit geldt met name ook op onder andere het gebied van adviseren en toezichthouden op het verlenen van 

subsidies.  

De functiebenamingen in de huidige Subsidieverordening, de aangewezen 

functionele organisaties en functies in de bijbehorende eilandsbesluiten sluiten 

niet aan op de nieuwe benamingen in de nieuwe bestuurlijke organisatie van 

Curaçao. Dit aspect is opgelost in het nieuwe subsidiebesluit dat per 1 januari 

2018 in werking treedt. De aanwijzing van de ambtenaren die conform dit 

landsbesluit belast worden met het toezicht op de naleving van de 

subsidiebepalingen dient echter nog plaats te vinden.  
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3. Afwijkingen bij de verstrekte subsidies ten aanzien van 

wet- en regelgeving  

 

De verstrekte subsidies zijn door ons getoetst aan de onderstaande voorwaarden 

in de Subsidieverordening:  

 

1. Ten aanzien van de aanvraag, beoordelen en toekennen/verlenen7 van subsidie 

is voorgeschreven dat: 

a. een subsidieaanvraag moet zijn ingediend binnen de voorgeschreven termijn 

(zijnde vóór 1 mei van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de 

subsidie betrekking heeft) en dient alle voorgeschreven documenten te 

bevatten. In geval van een incidentele subsidie dient de aanvraag uiterlijk 

twaalf weken voordat een aanvang met de activiteit wordt gemaakt te zijn 

ingediend; 

b. het verleende subsidiebedrag toereikend gereserveerd moet zijn in de door 

de overheid goedgekeurde begroting;  

c. de subsidietoekenning vastgelegd moet zijn in een MB die uiterlijk  

31 december voorafgaand aan de subsidieperiode moet zijn uitgegeven. In 

geval van een incidentele subsidie moet de MB binnen tien weken nadat de 

aanvraag is ontvangen worden uitgegeven. 

 

2. Ten aanzien van de verantwoordingsplicht van de instelling8 is voorgeschreven 

dat: 

a. de subsidie-ontvangende instelling na afloop van het boekjaar een 

jaarrekening en een activiteitenverslag moet indienen. Indien het 

subsidiebedrag hoger is dan NAf 300.000 moet de jaarrekening voorzien 

zijn van een accountantsverklaring. Voor de incidentele subsidies geldt dat 

binnen een termijn van drie maanden na afloop van de activiteit een 

financieel- en activiteitenverslag moet worden ingediend;  

                                                                 
7 Artikelen 7 en 8 
8 Artikelen 20 en 21 
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b.  de instelling een halfjaarlijks activiteitenverslag moet indienen in geval een 

verplichting hiertoe in de subsidiebeschikking is opgenomen;  

c. de subsidieontvanger een zodanig ingericht administratie- en 

registratiesysteem moet voeren dat daaruit te allen tijde informatie 

beschikbaar is voor de vaststelling van de subsidie, de uitgaven en inkomsten 

verbonden aan de activiteiten en data voor onderzoek, beleidsontwikkeling 

en planning. 

 

3. Ten aanzien van de vaststelling9 van de subsidie is voorgeschreven dat een 

MB ter vaststelling van het subsidiebedrag (tijdig) wordt uitgebracht. 

 

Bij het beoordelen van de afwijkingen hebben wij voor de 61 subsidies verstrekt 

door de voormalige overheden (zie tabel 1 en 2) niet alle voorwaarden getoetst. 

Ook de voorwaarden ten aanzien van de toekenning/verlening van de subsidie 

middels een MB en tussentijdse verantwoording hebben wij voor deze 

subsidiegevallen niet getoetst. Immers, deze toekenningen vielen niet onder de 

verantwoordelijkheid van de regering van het Land Curaçao en de tussentijdse 

verantwoordingen moesten vóór de datum van overname van de subsidies door 

Land Curaçao zijn ingediend. De bovenvermelde voorwaarden zijn alleen voor de 

resterende 553 subsidieverstrekkingen getoetst. De overige voorwaarden zijn voor 

alle 614 verstrekte subsidies getoetst. De reden hiervoor is dat deze voorwaarden 

wel onder de verantwoordelijkheid van de regering van het Land Curaçao vallen. 

In de bijlagen 2A en 2B zijn de instellingen opgenomen die niet aan deze 

voorwaarden hebben voldaan en de afwijkingen die per ministerie zijn 

geconstateerd.  

 

In de navolgende paragrafen wordt per subsidievoorwaarde ingegaan op de 

geconstateerde afwijkingen.  

 

 

                                                                 
9 Artikelen 16 en 17  
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3.1  Afwijkingen ten aanzien van aanvraag, beoordeling en toekenning  

Ten aanzien van de voorwaarde dat subsidie verstrekt moet worden op basis van 

een tijdig en volledig ingediende aanvraag, dat de aanvraag door het ministerie 

moet worden beoordeeld en de toekenning formeel moet worden vastgelegd in een 

MB hebben wij het volgende geconstateerd: 

1. Het vaststellen van de volledigheid van de subsidieaanvragen was niet mogelijk 

voor alle verleende subsidies aangezien de ministeries niet alle documenten in 

de dossiers hebben opgeborgen; 

2. Niet voor alle verleende subsidies beschikken de ministeries over een (tijdig 

ingediende) subsidieaanvraag; 

3.  De ministeries beschikken niet over een MB waarin de toekenning van de subsidie 

is vastgelegd; en 

4.  De subsidietoekenningen zijn niet allemaal toereikend begroot.  

 

In tabel 4 wordt per ministerie het aantal afwijkingen met betrekking tot de 

aanvraag, begroting en het verlenen van subsidie weergegeven. Een nadere 

uitsplitsing van deze afwijkingen over de instellingen per ministerie is te vinden in 

de bijlagen 2A en 2B.  

 

Tabel 4.  Overzicht van geconstateerde afwijkingen ten aanzien van de verleende subsidies 

Subsidie toekenningen: Totaal AZ BPD JUS VVRP EO OWCS SOAW GMN FIN

Totaal verstrekte subsidies 614 16 3 8 3 85 226 183 86 4

Overgenomen subsiedies (van E.G.C. en N.A.) 61 0 1 0 0 13 21 14 12 0

Aantal subsidie toekenningen 553 16 2 8 3 72 205 169 74 4

Aantal subsidie toekenningen met een of meer 

afwijkingen 361 13 2 4 3 47 155 112 21 4

Afwijkingen met betrekking tot de aanvraag

Ontbrekende subsidie aanvraag bij het ministerie 142 0 2 1 3 10 38 75 11 2

Aanvraag niet tijdig ingediend 111 10 0 3 0 30 37 23 6 2

Totale afwijking m.b.t. de aanvraag 253 10 2 4 3 40 75 98 17 4

48% 67% 50% 100% 60% 69% 34% 54% 55% 67%

Afwijkingen met betrekking tot de toekenning

Ontbrekende MB toekenning subsidie bij het ministerie 273 5 2 0 2 17 146 85 14 2

52% 33% 50% 0% 40% 29% 66% 46% 45% 33%

Afwijkingen met betrekking tot de begroting

Begroting overschrijding 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0%

Totaal aantal afwijkingen 527 15 4 4 5 58 221 183 31 6  

 

Uit het overzicht blijkt dat van de totaal 553 verstrekte subsidies wij bij 361 

subsidies één of meerdere afwijkingen ten opzichte van de Subsidieverordening 

hebben geconstateerd. Bij deze 361 subsidies is een totaal van 527 afwijkingen 
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geconstateerd. Dat komt neer op 65% van de verleende subsidies Deze 527 

afwijkingen betreffen:  

- onvolledig ingediende subsidieaanvragen; 

- ontbrekende tijdig ingediende subsidieaanvragen; 

- begrotingsoverschrijding;  

- ontbrekende MB tot toekenning. 

 

3.1.1 Volledigheid ingediende subsidieaanvraag 

In het dossier van iedere ministerie dienen minimaal de onderstaande bescheiden te 

worden opgeborgen: 

- de aanvraag met bijbehorende documenten zoals de MB van de toekenning 

van de subsidie; 

- de tussenrapportages; 

- de toezichtverslagen;  

- correspondentie met de instelling; 

- de verantwoordingsdocumenten;  

- de MB van de vaststelling van de subsidie. 

 

Tijdens ons onderzoek is echter gebleken dat bij de meerderheid van de ministeries 

niet alle relevante documenten in de dossiers zijn opgeborgen. Daarnaast is 

gebleken dat de aanwezige documenten niet op ordelijke wijze in de dossiers 

worden opgeborgen met het gevolg dat deze documenten niet makkelijk 

toegankelijk zijn. Ook zijn er ministeries die geen dossiers bijhouden met de 

informatie van de instellingen die onder hen ressorteren. In het overzicht op de 

volgende pagina geven wij in het kort onze bevindingen per ministerie over de 

dossiervorming.  
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Ministerie Bevinding t.a.v. dossiervorming

Algemene Zaken Onvolledige dossiers

Bestuurlijke Planning en Dienstverlening Dossiers ontbreken

Justitie Onvolledige dossiers

Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning Dossiers ontbreken

Economische Ontwikkeling Onvolledige dossiers

Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport Onvolledige dossiers

Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn Onvolledige en ontbrekende dossiers

Gezondheid, Milieu en Natuur Onvolledige dossiers

Financiën Onvolledige dossiers  

 

Onder de in de dossiers ontbrekende documenten vallen ook de documenten die 

met de aanvraag moeten worden ingediend. Verder is gebleken dat enkele dossiers 

ontbraken, dus er was geen dossier aangelegd. Door het ontbreken van deze 

documenten konden wij niet voor alle subsidies de volledigheid van de aanvragen 

vaststellen. Ook konden wij niet vaststellen of de ministeries inderdaad toezicht 

hebben uitgeoefend op de gesubsidieerde instellingen.  

 

3.1.2 Ontbrekende tijdig ingediende subsidieaanvraag 

Van 142 subsidietoekenningen hebben wij geen subsidieaanvraag ontvangen van 

de ministeries. Bij 111 van de subsidietoekenningen is er wel een aanvraag aan ons 

verstrekt, maar de aanvraag was niet tijdig ingediend. Zoals voorgeschreven in de 

Subsidieverordening is de aanvraag om subsidieverlening niet ontvankelijk indien 

de aanvraag te laat wordt ingediend. Uitgaande hiervan mochten deze 111 

aanvragen niet in behandeling worden genomen. Dus mocht geen subsidie worden 

toegekend. Derhalve zijn deze subsidietoekenningen in strijd met de verordening in 

behandeling genomen en toegekend. In totaal zijn er 253 subsidietoekenningen niet 

voorzien van een (tijdig ingediende) aanvraag (zie tabel 4 voor de verdeling van 

deze 253 gevallen over de 9 ministeries). Deze 253 subsidietoekenningen hebben 

betrekking op 195 reguliere subsidies (zie bijlage 2A) en 58 incidentele subsidies 

(zie bijlage 2B). De resterende 300 subsidietoekenningen zijn wel voorzien van een 

tijdig ingediende aanvraag. Het totaalbedrag waarvoor geen (tijdige) aanvraag 

is ingediend bedraagt NAf 285.3 miljoen. 
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3.1.3 Begrotingsoverschrijding 

In 32 gevallen is sprake geweest van overschrijding van de subsidiebegroting. Het 

totaalbedrag van deze 32 gevallen bedraagt NAf 14.080.113. Van de 32 

gevallen hadden 31 gevallen ten bedrage van NAf 14.042.809 betrekking op de 

jaren 2010 tot en met 201310. In de Subsidieverordening is voorgeschreven dat de 

minister het verlenen van subsidie weigert indien de aangevraagde subsidie het 

gereserveerde bedrag op de begroting overschrijdt. Uitgaande hiervan kunnen de 

begrotingsoverschrijdingen over deze vier jaren in principe als onrechtmatig worden 

aangemerkt. De onrechtmatigheid is rechtgetrokken op het moment dat de 

jaarrekeningen van deze vier jaren door de Staten zijn vastgesteld11 . Immers, 

conform artikel 46 van de Landsverordening Comptabiliteits-voorschriften 

Curaçao 12  geschiedt een wijziging van de begroting bij of krachtens een 

landsverordening tot wijziging van die begroting of een landsverordening tot 

vaststelling van de jaarrekening. Met de vaststelling van de jaarrekeningen 2010 

tot en met 2013 heeft de Staten zodoende de overschrijdingen ten aanzien van de 

begrotingen van de desbetreffende jaren voor de eerder vermelde 31 gevallen 

goedgekeurd. Slechts één subsidie verstrekt door het ministerie EO in 2014 voor 

een bedrag van NAf 37.004 kan nog als onrechtmatig worden aangemerkt. Indien 

de Staten de jaarrekening 2014 inclusief deze overschrijding vaststellen zal ook 

deze begrotingsoverschrijding worden opgeheven.  

  

3.1.4 Ontbrekende MB tot toekenning  

Van 153 subsidietoekenningen hebben wij geen MB tot toekenning van de subsidie 

ontvangen van de ministeries. Voor ons onderzoek hebben wij deze toekenningen 

als een afwijking beschouwd. Daarnaast hebben wij een totaal van 120 

beschikkingen van de ministeries van AZ (1), EO (5), OWCS (101), SOAW (12) en 

GMN (1) ontvangen die niet getekend zijn door hun minister. Doordat de 

beschikkingen niet getekend zijn door de verantwoordelijke minister zijn deze niet 

geldig. Hierdoor zijn deze subsidieverstrekkingen door ons als een afwijking 

                                                                 
10 Deze vier jaren zijn apart vermeld omdat de jaarrekeningen van deze vier jaren reeds zijn vastgesteld, 

waardoor de overschrijdingen is opgeheven. 
11 De jaarrekeningen van 2010 tot en met 2013 zijn door de Staten goedgekeurd en bij Landsverordeningen 

P.B. 2015 No. 4 (jaarrekening 2010), P.B. 2017 No. 6 (jaarrekening 2011), P.B. 2017 No. 94 (jaarrekening 
2012) en P.B. 2017 No. 93 (jaarrekening 2013) vastgesteld. 

12 A.B. 2010 no. 87 bijlage b 
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aangemerkt. In totaal zijn 273 van de verleende subsidies niet gedekt door een MB. 

Van deze 273 afwijkingen zijn 88 incidentele subsidies en 185 regulier verleende 

subsidies.  

 

Het totaalbedrag van de 361 in tabel 4 weergegeven subsidies die in strijd zijn 

met één of meerdere bepalingen van de Subsidieverordening, bedraagt NAf 475.3 

miljoen. Zoals vermeld zijn bij deze 361 subsidies een totaal van 527 afwijkingen 

geconstateerd. In tabel 5 is de verdeling van deze 527 afwijkingsgevallen 

weergegeven.   

 

Tabel 5.   Overzicht verdeling afwijkingsgevallen over de 361 subsidies 

 Ministerie  Aantal 

onrechtmatig 

verstrekte 

subsidies 

 Bedrag subsidie 

x NAf 1 miljoen 

 Aantal 

afwijkingen 

 Niet tijdige 

ingediende 

aanvraag 

 Ontbrekende  

aanvraag 

 Overschrijding 

begroting 

 Ontbrekende 

MB toekenning 

subsidie 

Algemene Zaken 13 13.549.982 15 10 0 0 5

Bestuurlijke Planning en Dienstverlening 2 28.812 4 0 2 0 2

Justitie 4 3.397.325 4 3 1 0 0

Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning 3 4.410.000 5 0 3 0 2

Economische Ontwikkeling 47 74.993.692 58 30 10 1 17

Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport 155 253.077.540 221 37 38 0 146

Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn 112 112.272.797 183 23 75 0 85

Gezondheid, Milieu en Natuur 21 11.841.574 31 6 11 0 14

Financiën 4 1.727.578 6 2 2 0 2

Totaal 361 475.299.300       527 111 142 1 273  

 

 

De 361 onrechtmatige subsidietoekenningen zijn verdeeld over 89 incidentele 

subsidies voor een totaalbedrag van NAf 17.6 miljoen en 272 reguliere subsidies 

voor een totaalbedrag van NAf 457.7 miljoen (zie tabel 6). 
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Tabel 6.  Overzicht verhouding tussen aantal verleende subsidie (bedragen) v/s afwijkingen over 

de periode 2011- 2015 

Omschrijving Totaal AZ BPD JUS VVRP EO OWCS SOAW GMN FIN

Aantal verleende incidentele subsidie 137 4 0 0 0 6 69 32 24 2

Aantal verleende reguliere subsidie 416 12 2 8 3 66 136 137 50 2

Totaal aantal verleende subsidies 553 16 2 8 3 72 205 169 74 4

Bedrag verleende incidenteel subsidie (x NAF 1milj.) 29,7 0,50 0 0 0 1,01 6,98 8,40 12,31 0,50

Bedrag verleende reguliere subsidie (x NAF 1 milj.) 669,19 20,64 0,03 7,06 4,41 120,06 305,79 159,67 50,30 1,23

Totaal bedrag verleende subsidies (x NAF 1milj.) 698,9 21,14 0,03 7,06 4,41 121,07 312,77 168,07 62,61 1,73

Aantal incidentele subsidies met afwijking(en) 89 3 0 0 0 4 39 26 15 2

Aantal reguliere subsidies met afwijking(en) 272 10 2 4 3 43 116 86 6 2

Totaal aantal subsidies met afwijking(en) 361 13 2 4 3 47 155 112 21 4

Aantal afwijkingen in relatie tot de verleende subsidies 65% 81% 100% 50% 100% 65% 76% 66% 28% 100%

Bedrag afwijking incidentele subsidies (x NAF 1 milj) 17,6 0,30      -        -        -        0,81      3,12        6,83        6,07      0,50      

Bedrag afwijking reguliere subsidies (x NAF 1 milj) 457,7 13,25    0,03      3,40      4,41      74,19    249,95    105,44    5,77      1,23      

Totaal bedrag afwijking subsidies (x NAF 1 milj) 475,3 13,55    0,03      3,40      4,41      75,00    253,07    112,27    11,84    1,73      

Verhouding afwijkend bedrag in relatie tot het totaal 

bedrag van de verleende subsidies

68% 64% 100% 48% 100% 62% 81% 67% 19% 100%

 

 

Uit de tabel blijkt dat 65% van het totaal aantal verleende subsidies dat wij 

onderzocht hebben, afwijkt van de subsidiebepalingen. Het totaalbedrag van de 

afwijkingen bedraagt 68% van het totaal onderzochte subsidiebedrag. Bij zeven 

van de negen ministeries blijkt dat meer dan 60% van de verleende subsidies 

afwijkt van de subsidiebepalingen. Dit betekent dat van het merendeel van de 

subsidies die door deze ministeries in de onderzoeksperiode zijn verstrekt, de 

aanvraag, beoordeling en of toekenning niet conform de subsidieverordening is 

verlopen.  
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  Uit het bovenstaande concluderen wij dat: 

▪ niet alle ministeries een dossier bijhouden met alle relevante documenten 

over de gesubsidieerde instelling waaronder de documenten die de 

instelling met de aanvraag moet indienen. Hierdoor konden wij de 

volledigheid van de ingediende aanvragen niet vaststellen;  

▪ over de periode 1 januari 2011 tot en met 31 december 2015 door de 

overheid een totaal van 361 subsidies, zijnde 65% van het totaal aantal 

verleende subsidies, onrechtmatig is verstrekt;  

▪ van de 361 onrechtmatig verstrekte subsidies 89 incidentele subsidie zijn 

en 272 reguliere subsidies;  

▪ een totaalbedrag van NAf 475.3 miljoen onrechtmatig aan subsidie is 

verleend. Hiervan heeft NAf 17.6 miljoen betrekking op incidentele 

subsidies en NAf 457.7 miljoen op reguliere subsidie;  

▪ 31 subsidies ten bedrage van NAf 14.042.809 betrekking hebbende op 

de jaren 2010 tot en met 2013 zijn zonder toereikende begroting door 

de ministers verstrekt en zijn achteraf door de Staten door de vaststellingen 

van de betreffende jaarrekeningen goedgekeurd;  

▪ de voorwaarden waaraan de 361 subsidies niet voldoen, zijn: 

o de ontbrekende subsidieaanvraag. In 142 gevallen beschikken de 

ministeries niet over een subsidieaanvraag van de instellingen 

terwijl in 111 gevallen de aanvraag niet tijdig is ingediend; 

o de ontbrekende formele toekenning middels een MB. Van een 

totaal van 273 subsidies beschikken de ministeries niet over een MB 

terwijl 120 MBs bij een vijftal ministeries (AZ, OWCS, EO, SOAW 

en GMN) niet zijn getekend.  
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3.2  Afwijkingen ten aanzien van het afleggen van verantwoording 

Alle gesubsidieerde instellingen moeten verantwoording afleggen over de door hen 

uitgevoerde activiteiten. In de Subsidieverordening is voor zowel de incidentele 

subsidies als de reguliere subsidies voorgeschreven binnen welke periode na afloop 

van de activiteit of het boekjaar de subsidieontvanger verantwoording moet 

afleggen. Aan de hand hiervan kan het subsidieverstrekkende ministerie nagaan of 

de beoogde doelstellingen door de gesubsidieerde instelling zijn behaald. De 

verordening biedt ook de mogelijkheid dat tussentijdse verantwoording wordt 

afgelegd zodat het ministerie de voortgang van de activiteiten van de 

gesubsidieerde instelling en hun financiële positie kan volgen. Het formeel opleggen 

door de minister van een verplichting ter indiening van tussentijdse verantwoording 

door de subsidie ontvangende instelling is een belangrijk instrument voor het 

ministerie om toezicht te kunnen houden. Aan de hand van tijdige informatie is het 

ministerie beter in staat om deviaties tijdig te identificeren en in deze gevallen tijdig 

in te grijpen en adequaat maatregelen te nemen. Uit het onderzoek blijkt dat de 

gesubsidieerde instellingen niet altijd aan de verantwoordingsplicht hebben 

voldaan. Op basis van de verantwoordingsdocumenten die wij van de ministeries 

hebben ontvangen, concluderen wij dat de 614 verleende subsidies niet allemaal 

zijn afgewikkeld met een verantwoording. Van de 473 reguliere subsidies hebben 

wij van 19613 een eindverantwoording van het ministerie ontvangen. Van de 141 

incidentele subsidies hebben wij van 5214 een verantwoording van het ministerie 

ontvangen. Hierop wordt nader ingegaan in de navolgende paragrafen.  

 

3.2.1 Tussentijdse verantwoording 

Artikel 20 van de Subsidieverordening biedt de minister de mogelijkheid om in de 

subsidiebeschikking voor te schrijven dat de subsidieontvanger halfjaarlijks een 

verslag aan de functionele dienst uitbrengt over de voortgang van de activiteiten, 

de financiën tot dan toe en een prognose voor de resterende periode. In geval de 

voortgang van de activiteiten danwel de realisatie van de prestaties niet 

                                                                 
13 Het gaat hierbij om 196 subsidies die het ministerie over zowel een jaarrekening en activiteitenverslag 

beschikt. 
14  Het gaat hierbij om 52 subsidies waarvoor het ministerie over zowel een financieel verslag en 

activiteitenverslag beschikt 
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correspondeert met de planning, dient de subsidieontvanger aan te geven op welke 

wijze de realisatie van het activiteitenplan alsnog zal worden bereikt. 

 

 Het afleggen van een tussentijdse verantwoording is alleen van toepassing op de 

reguliere subsidies. Wij zijn nagegaan of in de MBs van de reguliere subsidies een 

verplichting is opgenomen voor de instellingen om een tussentijdse verantwoording 

in te dienen en of zij hieraan hebben voldaan. De gevallen waarbij de verplichting 

niet in de MB is vastgelegd, maar door de ministeries afzonderlijk met de instelling 

is afgesproken15 hebben wij ook in de evaluatie meegenomen.  

 

 De subsidieverstrekkingen waarvoor de MB niet getekend is door de minister, maar 

waarvoor wel een verplichting in de conceptbeschikking is opgenomen, hebben wij 

ook meegenomen in de telling van de instellingen met een verplichting voor het 

indienen van een tussentijdse verantwoording.  

 

 Van de 416 reguliere subsidies is gebleken dat in 310 van de gevallen (zijnde 

75%) een verplichting is opgelegd hetzij in de MB of via afspraken met het 

ministerie. Bij deze 310 subsidies hebben wij onderzocht of zij hebben voldaan aan 

de verplichting voor het indienen van een tussentijdse verantwoording. 

 

 Van deze 310 subsidieverstrekkingen hebben wij in 187 van de gevallen (zijnde 

60%) geen tussentijdse verantwoording aangetroffen bij de ministeries. Zie verder 

tabel 7 met de afwijkingen per ministerie. 

  

                                                                 
15 Deze afspraken zijn door het ministerie in de besprekingen met de instellingen gemaakt. Dit blijkt uit de 

besprekingsverslagen. De sector Onderwijs en Wetenschappen van het ministerie van OWCS heeft de 
afspraken in de correspondenties met de instellingen vastgelegd.  
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 Tabel 7.  Overzicht van geconstateerde afwijkingen met betrekking tot het afleggen van tussentijdse 

   verantwoording over de periode 2011 – 2015  

Aantal 

reguliere 

subsidies 

per 

ministerie

Algemene Zaken 12 2 17% 0 0%

Bestuurlijke Planning en Dienstverlening 2 0 0% 0 0%

Justitie 8 8 100% 2 25%

Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning 3 0 0% 0 0%

Economische Ontwikkeling 66 59 89% 21 36%

Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport 136 118 87% 83 70%

Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn 137 71 52% 65 92%

Gezondheid, Milieu en Natuur 50 50 100% 14 28%

Financiën 2 2 100% 2 100%

Totaal 416 310 75% 187 60%

Aantal subsidies 

waarvoor een 

tussentijdse 

verantwoording 

verplicht is gesteld

Aantal 

ontbrekende 

tussentijdse 

verantwoording 

 

 

Door het ontbreken van tussentijdse verantwoording kan het ministerie de voortgang 

van de activiteiten niet continu bewaken om tijdig passende acties te ondernemen 

als blijkt dat het realiseren van de voorgenomen doelen gevaar loopt. De minister 

kan op advies van de functionele dienst een gesubsidieerde instelling tussentijds 

aanspreken op het niet realiseren van de prestaties en de instelling verzoeken om 

geëigende maatregelen te nemen. Dit kan alleen plaatsvinden als de ministeries 

over informatie over de voortgang van de doelstellingen beschikken alsook over de 

financiële informatie van de instelling. Het niet voldoen aan de tussentijdse 

verantwoordingsplicht belemmert het ministerie om inzicht te krijgen in de financiële 

positie en de voortgang van de doelstellingen van de instelling. Het gevolg hiervan 

is dat het ministerie haar toezichtfunctie niet naar behoren kan uitvoeren. 
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  Uit het bovenstaande concluderen wij dat: 

▪ de overheid bij de meerderheid (75%) van de reguliere subsidieverleningen 

een tussentijdse verantwoordingsverplichting heeft geëist hetzij in de MB of 

via afspraken met de ministerie;  

▪ niet alle instellingen die in de onderzoeksperiode subsidie hebben ontvangen, 

voldoen aan de eis om tussentijdse verantwoording af te leggen. Bij 187 

(60%) van de subsidieverstrekkingen waarbij sprake is van een verplichting 

beschikken de ministeries niet over een tussentijdse verantwoording;  

▪ de overheid is niet voldoende in staat om optimaal toezicht te kunnen houden;  

▪ de overheid het risico loopt niet tijdig te kunnen reageren om correctieve 

maatregelen te nemen indien de situatie dit eist. 
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3.2.2 Eindverantwoording 

Voor wat betreft het afleggen van verantwoording door de subsidieontvanger aan 

het einde van de periode is in de verordening voorgeschreven dat de instelling 

binnen vier maanden na afloop van het boekjaar een jaarrekening en 

activiteitenverslag moet indienen. Voor subsidiebedragen hoger dan NAf 300.000 

is ook nog voorgeschreven dat de instelling samen met de jaarrekening een 

accountantsverklaring dient te overleggen. Voor een incidentele subsidie is 

voorgeschreven dat binnen een termijn van drie maanden na afloop van de activiteit 

een financieel verslag en een activiteitenverslag moet worden ingediend.  

 

Wij hebben geconstateerd dat niet voor alle verleende subsidies de ministeries over 

de verantwoordingsdocumenten van de gesubsidieerde instellingen beschikken. In 

het navolgende wordt nader ingegaan op de ontbrekende verantwoordingen bij 

zowel de reguliere subsidies als de incidentele subsidies. Voor wat betreft de 

reguliere subsidies blijkt dat van 59% (zie tabel 8) van de subsidies de ministeries 

niet over een verantwoordingsdocument beschikken. Voor wat betreft de incidentele 

subsidies komt dit neer op 63% (zie tabel 10).  

 

Reguliere subsidies 

Ten aanzien van de reguliere subsidies hebben wij geconstateerd dat: 

▪ van de 473 

subsidiegevallen de 

ministeries voor een 

totaal van 262 

subsidies niet over 

het 

activiteitenverslag 

beschikken terwijl 

bij 132 van deze 

subsidies de 

jaarrekeningen bij 

Reguliere subsidies 473 745.00 

Ontbrekende activiteiten verslag 262 55%

Ontbrekende jaarrekeningen 132 + 28% +

Ontbrekende activiteitenverlag en jaarrekening 117 -/- 25% -/-

Totaal ontbrekende verantwoordingen 277 59% 464.00 

Ontbrekende jaarrekeningen bij subsidies < ANG. 300.00071 34% 12.00   

Ontbrekende jaarrekeningen bij subsidies > ANG. 300.000103 50% 275.00 

Totaal ontbrekende jaarrekeningen 206

Reguliere subsidies boven ANG 300.000 284 60% 720.00 

Reguliere subsidies boven ANG 300.000 waarvoor een jaarrekening is ingediend159 56%

Aantal jaarrekeningen van subsidies > ANG 

300.000 met een accountants verklaring 120 42%
Aantal ingediende  jaarrekeningen van subsidies > ANG 300.000 zonder een 

accountants verklaring 39 14% 70.00                    

262, 
51%

132,
26%

117, 
23%

Figuur 1.        
Reguliere subsidies waarvoor de ministeries niet over de 

verantwoordingen van de instelllingen beschikken       

Ontbrekende activiteiten verslag

Ontbrekende jaarrekeningen

Ontbrekende activiteitenverlag en jaarrekening
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de ministeries ontbreken. In 117 van deze gevallen hebben wij noch een 

activiteitenverslag noch een jaarrekening ontvangen (zie figuur 1);  

                                               

▪ de 132 ontbrekende 

jaarrekeningen 

betrekking hebben op 

51 subsidies (zijnde 

39%) lager dan of 

gelijk aan NAf 

300.000 terwijl 81 

(zijnde 61%) van deze 

jaarrekeningen 

betrekking hebben op 

een subsidie hoger 

dan NAf 300.000. De met deze subsidies gemoeide bedragen zijn in totaal ± 

NAf 6.4 miljoen respectievelijk NAf 155.5 miljoen (zie figuur 2). 

 

▪ bij 277 subsidiegevallen geen activiteitenverslag en/of jaarrekening is 

ingediend. Het totaalbedrag waarover de ministeries niet over de vereiste 

verantwoording van de gesubsidieerde instellingen beschikken komt neer op 

afgerond NAf 422.5 miljoen (zie tabel 8); 

 

 

Aantalen In % van 

het 

totaal

Bedrag             

x ANG 1 

milj.

471 745,00    

275 58%

153 + 32% +

138 -/- 29% -/-

290 62% 464,00    

51 39% 9,30         

81 61% 214,70    

132

284 60% 720,00    

181 64%

144 51%

37 13% 70,00      

51,
39%

81, 
61%

Figuur 2. 
Reguliere subsidies waarvoor de ministeries niet over 

de  jaarrekeningen beschikken

Ontbrekende jaarrekeningen bij subsidies
< ANG. 300.000

Ontbrekende jaarrekeningen bij subsidies
> ANG. 300.000
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▪ bij 284 subsidies 

hoger dan  

NAf 300.000 een 

controleverklaring 

vereist is bij de 

jaarrekening. 

Hiervan waren 165 

jaarrekeningen 

voorzien van de 

vereiste controle-

verklaring en bij de 

resterende 38 

ontbreekt de jaarrekening. Met deze 38 subsidiegevallen is een bedrag van 

bijna NAf 54 miljoen gemoeid (zie figuur 3);  

 

▪ Het totaal aantal verleende subsidies boven de NAf 300.000 waarvoor geen 

(gecontroleerde) jaarrekening is ingediend is 119 subsidies. Het bedrag 

verstrekt aan deze subsidies komt neer op afgerond NAf 209.5 miljoen.   

 

De bovenvermelde bevindingen zijn in tabel 8 en 9 weergegeven. Tabel 8 geeft 

een overzicht van de totale afwijkingen ten aanzien van de verplichting tot het 

afleggen van verantwoording aan het einde van de subsidieperiode middels een 

eindverslag. In tabel 9 zijn deze afwijkingen verdeeld over de ministeries zodat het 

aandeel van elk ministerie zichtbaar wordt. 

 

Omschrijving

Aantalen In % van 

het totaal

Bedrag             

x ANG 1 milj.

Reguliere subsidies 478 745,00             

Ontbrekende activiteiten verslag 299 63%

Ontbrekende jaarrekeningen 206 + 43% +

Ontbrekende activiteitenverlag en jaarrekening 197 -/- 41% -/-

Per saldo ontbrekende verantwoording 308 64% 464,00             

Ontbrekende jaarrekeningen bij subsidies < ANG. 300.000 81 39% 12,00               

Ontbrekende jaarrekeningen bij subsidies > ANG. 300.000 125 61% 275,00             

Totaal ontbrekende jaarrekeningen 206

Reguliere subsidies boven ANG 300.000 284 59% 720,00             

Reguliere subsidies boven ANG 300.000 waarvoor een jaarrekening is ingediend 159 56%

Aantal jaarrekeningen van subsidies > ANG 300.000 met een accountants 

verklaring 165 58%

Aantal ingediende  jaarrekeningen van subsidies > ANG 300.000 zonder een 

accountants verklaring 38 13% 70,00               

165, 
81%

38,
19%

Figuur 3.  
Jaarrekeningen die niet voorzien zijn van de vereiste 

controleverklaring

Aantal jaarrekeningen van subsidies > ANG 300.000 met een
accountants verklaring

Aantal ingediende  jaarrekeningen van subsidies > ANG 300.000
zonder een accountants verklaring
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Tabel 8.  Overzicht van geconstateerde afwijkingen met betrekking tot het afleggen van 

eindverantwoording  

Omschrijving Aantalen In % van 

het totaal

Bedrag             

x ANG 1 milj.

Reguliere subsidies 473 696,56             

Ontbrekende activiteiten verslag 262 55%

Ontbrekende jaarrekeningen 132 + 28% +

Ontbrekende activiteitenverlag en jaarrekening 117 -/- 25% -/-

Per saldo ontbrekende verantwoording 277 59% 422,49             

Ontbrekende jaarrekeningen bij subsidies < ANG. 300.000 51 39% 6,44                  

Ontbrekende jaarrekeningen bij subsidies > ANG. 300.000 81 61% 155,54             

Totaal ontbrekende jaarrekeningen 132 161,98             

Reguliere subsidies boven ANG 300.000 284 60% 669,56             

Reguliere subsidies boven ANG 300.000 waarvoor een jaarrekening is ingediend

203 71%

Aantal jaarrekeningen van subsidies > ANG 300.000 met een accountants 

verklaring 165 58%

Aantal ingediende  jaarrekeningen van subsidies > ANG 300.000 zonder een 

accountants verklaring 38 13% 54,00                

            

 

Tabel 9. Overzicht afwijkingen per ministerie met betrekking tot het afleggen van 

eindverantwoording door instellingen die regulier subsidie hebben ontvangen in de 

periode 2010 - 2015  

Omschrijving Totaal AZ BPD JUS VVRP EO OWCS SOAW GMN FIN

Totaal aantal reguliere subsidies 473 12 3 8 3 76 156 151 62 2

Totaal bedrag reguliere subsidies (x NAF 1milj) 696 21 0 7 4 130 315 165 52 1

Subsidies waarover geen verantwoording is afgelegd 277 3 3 0 0 41 84 125 21 0

Total in relatie tot het aantal reguliere subsidie v/h ministerie 59% 25% 100% 0% 0% 54% 54% 83% 34% 0%

Subsidie bedrag waarover geen verantwoording is afgelegd (x 

NAF 1 milj.) 422 8 0 0 0 41 214 142 16 0

Aantal reguliere subsidies boven NAF 300.000 (jaarrekening 

vereist)
284 11 0 8 3 36 94 98 32 2

Bedrag reguliere subsidies boven NAFG 300.000 (x NAF 1milj.) 670 20 0 7 4 126 305 157 49 1

Aantal ontbrekende jaarrekeningen van subsidies > NAF 300.000 81 1 0 0 0 5 30 43 2 0

Bedrag ontbrekende jaarrekeningen van subsidies > NAF 300.000

156 0 0 0 0 2 111 41 1 0

Aantal ingediende jaarrekeningen van subsidies > NAF 300.000 

met accountantsverklaring

165 5 0 7 3 28 55 41 24 2 

Aantal ingediende jaarrekeningen van subsidies > NAF 300.000 

zonder accountantsverklaring

38 5 0 1 0 3 9 14 6 0 

Bedrag ingediende jaarrekeningen van subsidies > NAf 300.000 

zonder accountantsverklaring (x NAF 1 milj)

54 9 0 0 0 1 17 18 8 0 

Total bedrag subsidies > NAf 300.000 waarvoor geen 

(gecontroleerde) jaarrekening is ingediend

210 9 0 0 0 3 128 59 10 0 

 

 

Uit tabel 9 valt op te merken dat voor het merendeel (83%) van de subsidies 

verstrekt door het ministerie van SOAW het ministerie niet over een verantwoording 

van de instelling(en) beschikt. Dit geldt ook voor het merendeel van de subsidie 
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verstrekt ten laste van de begroting van de ministeries EO (54%), OWCS (54%) en 

BPD (100%). Deze ministeries konden ons geen verantwoordingsdocumenten 

overhandigen. In hoeverre het niet beschikken over de verantwoordingsdocumenten 

gelegen is aan de gesubsidieerde instellingen danwel aan de ministeries konden wij 

niet vaststellen en daar is verder geen aandacht aan besteed in dit onderzoek. 

  

Het totaalbedrag waar de ministeries niet over de verantwoordingen beschikken 

komt neer op NAf 422.5 miljoen. Het ontbreken van de eindverantwoording vormt 

een belemmering voor de ministeries om vast te stellen hoe de instellingen met de 

aan hen verstrekte subsidie zijn omgegaan.  

 

Incidentele subsidies 

Ten aanzien van de incidentele subsidies hebben wij geconstateerd dat van de 141 

verleende subsidies bij 89 subsidies de ministeries geen activiteitenverslagen en/of 

financiële verslagen konden overleggen. Deze 89 ontbrekende verslagen kunnen 

als volgt worden gespecificeerd: 

- van 82 van de verleende subsidies beschikken de ministeries niet over een 

activiteitenverslag; 

- van 71 van de verstrekte subsidies ontbreekt een financieel verslag; 

- van 64 subsidies beschikken de ministeries noch over een activiteitenverslag noch 

over een financieel verslag.  

 

De ontbrekende verantwoordingsverslagen zijn door ons aangemerkt als een 

afwijking ten aanzien van de eis van het afleggen van verantwoording. Het hiermee 

gemoeide subsidiebedrag komt neer op afgerond NAf 19.2 miljoen. In tabel 10 

zijn deze afwijkingen weergegeven. 
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Tabel 10.  Overzicht van geconstateerde afwijkingen met betrekking tot het afleggen van 

eindverantwoording over de incidentele subsidies 

Omschrijving

Aantalen In % van 

het totaal

Bedrag x 

ANG 1 

milj.

Incidentele subsidies 141 29,74     

Ontbrekende activiteitenverslag 82 58%

Ontbrekende financiële verslagen 71 + 50%

Ontbrekende activiteitenverslag en financiële verslag 64 -/- 45%

Per saldo ontbrekende verantwoording 89 63% 19,21      

 

De verdeling van de ontbrekende verantwoordingen over de ministeries staat in 

tabel 11 weergegeven. Hieruit blijkt dat met name de ministeries van AZ, EO, 

OWCS, SOAW, GMN en FIN niet over alle verantwoordingen beschikken voor de 

door hen verstrekte incidentele subsidies.  

 

Tabel 11. Overzicht afwijkingen per ministerie met betrekking tot het afleggen van 

eindverantwoording door instellingen die incidentele subsidie hebben ontvangen  

Omschrijving Totaal AZ BPD JUS VVRP EO OWCS SOAW GMN FIN

Totaal aantal incidentele subsidies 141 4 0 0 0 9 70 32 24 2

Totaal bedrag incidentele subsidies (x NAF 1milj) 29,75 0,50 -       -       -       1,05 6,99 8,40 12,31 0,50

Subsidies waarover geen verantwoording is afgelegd 89 4 0 0 0 6 38 27 12 2

Total in relatie tot het aantal incidentele subsidie 63% 100% 0% 0% 0% 67% 54% 84% 50% 100%

v/h ministerie

Subsidiebedrag waarover geen verantwoording is 19,22   0,50     -       -       -       0,78     3,52     8,04     5,88     0,50     

afgelegd (x NAF 1 milj.)

Bedrag in relatie tot het incidentele subsidiebedrag 65% 100% 0% 0% 0% 74% 50% 96% 48% 100%

v/h ministerie  

 

Het ontbreken van een verantwoording van zowel de incidentele subsidies als de 

reguliere subsidies kan veroorzaakt zijn door twee aspecten, zijnde dat de 

gesubsidieerde instelling geen verantwoording heeft ingediend of dat de ministeries 

niet meer beschikken over de ingediende verantwoordingen. Van het ministerie van 

SOAW hebben wij vernomen dat door verhuizingen diverse documenten zoek zijn 

geraakt waardoor zij niet met zekerheid kunnen aangeven of de verantwoordingen 

zijn ingediend. De overige ministeries hebben geen reden gegeven voor het 

ontbreken van de verantwoordingen.  
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De instellingen waarvan de ministeries niet over hun verantwoording beschikken 

konden op basis van de eis om een volledige subsidieaanvraag in te dienen, inclusief 

de verantwoording, niet in aanmerking komen voor subsidie.  

 

In de praktijk blijkt dit niet het geval te zijn doordat de Raad van Ministers in 2012 

heeft besloten 16 om de subsidiebedragen aan de instellingen over te maken 

ongeacht of de instellingen een volledige aanvraag hebben ingediend en de 

voorgeschreven toetsing niet was afgerond. Als reden voor dit verzoek heeft het 

Ministerie van Financiën aangegeven dat vanwege de nieuwe staatkundige 

ontwikkelingen de vakinhoudelijke en financiële toetsing door de vakdepartementen 

van de ministeries respectievelijk het Ministerie van Financiën niet tijdig kon 

plaatsvinden.  

 

Over de onderzoeksjaren heeft de Raad van Ministers telkenmale per kwartaal of 

halfjaarlijks een soortgelijk besluit genomen waarbij afgeweken wordt van de 

Subsidieverordening. Telkens was het besluit van de Raad van Ministers gedekt door 

een advies van de Sector Directeur Financieel Beleid en Begrotingsbeheer van het 

Ministerie van Financiën. Het uitgangspunt van elk advies van het Ministerie van 

Financiën was dat de instellingen de verantwoordingen niet tijdig konden indienen. 

Als argument voor haar advies werd door het Ministerie van Financiën vermeld dat 

het functioneren van de instellingen en de dienstverlening naar de gemeenschap toe 

niet in het gedrang moet worden gebracht. Met de beslissingen van de Raad van 

Ministers om subsidies uit te betalen aan de instellingen zonder dat zij een volledige 

aanvraag (tijdig) hebben ingeleverd, heeft de overheid zowel de instellingen als 

de ministeries toegelaten om op structurele basis af te wijken van de 

Subsidieverordening. Immers biedt de subsidieverordening geen mogelijkheid aan 

de overheid om af te wijken van de bepalingen daarvan. Derhalve heeft de 

overheid in strijd met de verordening gehandeld.  

 

                                                                 
16. Op verzoek van het ministerie van Financiën heeft de Raad van Ministers in haar vergadering van 25 

januari 2012, bij besluit (2012/005219) deze beslissing genomen.  
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Uit het bovenstaande blijkt dat: 

▪ over de periode 10 oktober 2010 tot en met 31 december 2015 door de 

overheid een totaal van 473 reguliere en 141 incidentele subsidies is 

verleend; 

▪ bij 277 (59%) van de reguliere subsidies en 89 (63%) van de incidentele 

subsidies door de instellingen in strijd met de Subsidieverordening geen 

(eind)verantwoording is afgelegd;  

▪ over een totaalbedrag van NAf 422.5 miljoen, zijnde 61% van het totaal 

regulier verleende subsidiebedrag, en NAf 19.2 miljoen, te weten 65% van 

het totaal incidenteel verleende subsidiebedrag, in strijd met de 

subsidieverordening geen eindverantwoording is afgelegd door de 

instellingen; 

▪ van de 284 verleende reguliere subsidies boven de NAf 300.000 in 81 

gevallen geen jaarrekening is ingediend terwijl in 203 gevallen wel een 

jaarrekening is ingediend. 

▪ van de 203 verstrekte reguliere subsidies boven de NAf 300.000 waarbij 

een jaarrekening is ingediend in 38 gevallen (NAf 54 miljoen) de 

jaarrekeningen in strijd met de wet niet voorzien zijn van een 

controleverklaring;  

▪ van de hierboven vermelde 284 verleende reguliere subsidies boven de  

NAf 300.000 in 119 gevallen (NAf 209.5 miljoen) geen verantwoording is 

afgelegd middels een jaarrekening voorzien van een controleverklaring. 
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3.3  Afwijkingen ten aanzien van het vaststellen van het 

subsidiebedrag 

 

De laatste fase van het subsidietraject betreft het proces van de vaststelling van het 

verleende subsidiebedrag door de minister. De Subsidieverordening schrijft voor 

dat voor zowel de reguliere subsidies als de incidentele subsidies de minister de 

omvang van het subsidiebedrag met inachtneming van de beschikking tot het 

verlenen van subsidie vaststelt. Het vastgestelde subsidiebedrag wordt door de 

minister vastgelegd in een beschikking (de vaststellingsbeschikking).  

 

In de verordening is geen termijn voorschreven waarbinnen de vaststelling van het 

subsidiebedrag dient plaats te vinden. Er is slechts voorgeschreven dat de 

vaststelling van het subsidiebedrag dient te geschieden nadat de instelling 

verantwoording heeft afgelegd. In het nieuwe Landsbesluit subsidie is deze 

tekortkoming rechtgetrokken door de minister te verplichten om binnen een periode 

van acht weken na ontvangst van de vereiste verantwoordingen het subsidiebedrag 

vast te stellen. Op basis van de verantwoording zal door het betrokken ministerie 

en het Ministerie van Financiën een advies worden gegeven over de omvang van 

het vast te stellen subsidiebedrag. De minister kan beslissen de oorspronkelijk 

verleende subsidie op een lager bedrag vast te stellen indien daarvoor gegronde 

redenen bestaan. De volgende redenen zijn in de wet aangegeven: 

- de activiteiten hebben (niet) geheel plaatsgevonden; 

- de subsidieontvanger heeft niet voldaan aan de voorwaarden die gesteld zijn 

bij de beschikking tot de subsidieverlening; 

- de subsidieontvanger heeft onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt; en 

- de subsidieverlening was onjuist. 

  

Wij constateren dat het merendeel van de verleende subsidies niet is vastgesteld. 

Wij hebben van slechts 39 van de 614 verstrekte subsidies een beschikking voor het 

vaststellen van de subsidie ontvangen. Dit betekent dat 575 subsidies voor een 

totaalbedrag van NAf 696.6 miljoen (zijnde 94% van het totaalaantal verleende 

subsidies) niet zijn vastgesteld.  
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Het Ministerie van GMN is het enige ministerie waar het proces van vaststelling van 

het verleende subsidiebedrag heeft plaats gevonden. Echter niet alle 

subsidieverleningen van GMN zijn vastgesteld. 

 

Bij navraag bij de ministeries waarom de onder hen ressorterende subsidies niet zijn 

vastgesteld heeft het ministerie van EO aangegeven dat zij niet weten hoe de 

vaststelling van de subsidies moet plaatsvinden en welke officiële formaat hiervoor 

moet worden gebruikt. De overige ministeries hebben geen reden vermeld voor het 

niet vaststellen van de subsidies. Het vaststellen van het subsidiebedrag is in principe 

afhankelijk van de door de gesubsidieerde instellingen ingediende 

verantwoordingsstukken. Aangezien de ministeries niet over de 

verantwoordingsdocumenten beschikken kunnen noch de ministeries noch het 

Ministerie van Financiën een deugdelijke basis hebben om tot een redelijk advies te 

komen inzake het vaststellen van de subsidie. De overheid loopt hierdoor het risico 

dat indien de instellingen niet voldoen aan de voorwaarden die gesteld zijn in de 

beschikking, dit niet tijdig wordt ontdekt. Het gaat met name om de voorwaarden 

inzake het verrichten van activiteiten en het leveren van prestaties. Als gevolg 

hiervan kunnen verleende subsidiebedragen waarbij de activiteiten niet (volledig) 

zijn verricht of prestaties niet (voldoende) zijn geleverd niet rechtgetrokken worden 

door het intrekken of verlagen van het verleende subsidiebedrag.  

In tabel 12 wordt het aantal niet vastgestelde subsidiebedragen per ministerie 

weergegeven. 
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 Tabel 12.  Overzicht van de verleende subsidiebedragen die niet zijn vastgesteld 

Ministerie Totaal 

verleende 

subsidie

 Totaal 

verleende 

subsidie-

bedrag x 1 

milj. 

Aantal niet 

vastgestelde 

subsidies

In % van 

totaal 

verleende 

subsidies

Niet 

vastgestelde 

subsidie 

bedrag x 1 

milj.

In % van 

totaal 

verleende 

subsidie 

bedrag

Algemene Zaken 16 21,13          16 100% 21,13                   100%

Bestuurlijke Planning en Dienstverlening 3 0,03            3 100% 0,03                     100%

Justitie 8 7,06            8 100% 7,06                     100%

Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning 3 4,41            3 100% 4,41                     100%

Economische Ontwikkeling 85 131,40        85 100% 131,40                 100%

Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport 226 322,27        226 100% 322,27                 100%

Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn 183 173,65        183 100% 173,65                 100%

Gezondheid, Milieu en Natuur 86 64,59          47 55% 34,95                   54%

Financiën 4 1,73            4 100% 1,73                     100%

Totaal 614 726,27        575 94% 696,63 96%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Afwijkingen ten aanzien van het beleid 

  

Het beleid van de overheid wordt op strategisch niveau uiteengezet in een 

regeerakkoord en een regeerprogramma ten einde aan de taken die tot de 

overheid behoren, te voldoen. Het regeerprogramma dient vertaald te worden in 

het beleid per sector waarna dit beleid door het betreffende ministerie ten uitvoer 

wordt gebracht. Het ministerie kan ervoor kiezen om het beleid zelf ten uitvoer te 

brengen danwel dit uit te besteden aan particuliere organisaties. Hiervoor 

ontvangen de organisaties subsidie van de overheid. De Subsidieverordening schrijft 

voor dat het ministerie ten behoeve van de subsidieverlening het beleid per sector 

bekend dient te maken. Op basis van het beleid dient een programma van eisen 

(PvE) te worden opgesteld en in het openbaar bekend gemaakt te worden. Het PvE 

Uit het bovenstaande concluderen wij dat over de periode 10 oktober 2010 tot 

en met 31 december 2015: 

- de ministeries in strijd met de bepalingen van de Subsidieverordening 575 

subsidies voor een totaalbedrag van NAf 697 miljoen niet hebben 

vastgesteld. Dit komt neer op 94% van het totaal verleende subsidies;  

- dat slechts het ministerie van GMN de procedures inzake het vaststellen van 

het verleende subsidiebedrag heeft gevolgd. 
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dient de inhoudelijke eisen te bevatten die aan een bepaalde activiteit worden 

gesteld. 

 

Wij hebben onderzocht of de verleende subsidies door de ministeries verstrekt zijn 

op basis van een beleid dat uiteengezet is in aandachtsgebieden en activiteiten 

zoals opgenomen in het regeerprogramma en andere beleidsdocumenten. Wij 

constateren dat over de periode van 2010 tot en met 2015 als gevolg van wisseling 

van de regering twee regeerakkoorden respectievelijk twee regeerprogramma’s 

zijn opgesteld. Het eerste betreft het regeerakkoord en de regeerprogramma’s 

over de periode 2010 tot en met 2014. Het tweede regeerakkoord is op  

12 december 2012 door de aangetreden regering getekend en heeft betrekking 

op de periode van 2012 tot en met 2016. Op basis hiervan is door de regering 

een regeerprogramma uiteengezet voor de periode 2013 tot en met 2016. 

Gebleken is dat dit laatste regeerprogramma niet is vastgesteld door de regering 

maar in conceptvorm is gebleven. De doorvertaling van de punten in het 

regeerprogramma naar beleid per ministerie heeft over het algemeen plaats 

gevonden. Voor het opstellen van het PvE maken de ministeries gebruik van het 

beleid van hun ministerie. Dit beleid komt over het algemeen tot stand aan de hand 

van het regeerprogramma en ontwikkelingen in het veld.  

 

De overheid kent geen subsidiebeleid waarin een duidelijk verband is gelegd tussen 

de beleidsdoelstellingen en de doelstellingen die gerealiseerd dienen te worden 

via subsidieverlening. Wij merken hierbij op dat door de overheid in feite de 

Subsidieverordening als het subsidiebeleid wordt beschouwd. Dit blijkt ook uit de 

interpretatie die het Ministerie van Financiën geeft aan subsidiebeleid in het 

document ‘AO-procedure aangaan van financiële verplichtingen’. Hierin wordt voor 

de vereisten van het subsidiebeleid verwezen naar de Subsidieverordening 1998. 

Kennelijk wordt door de overheid geen onderscheid gemaakt tussen subsidiebeleid 

(waarin de doelen en uitgangspunten zijn vastgelegd) en subsidieregels (regels 

waaraan een subsidie moet voldoen). De Subsidieverordening bevat over het 



 
 
 

Subsidie. Afwijkingen op de Subsidieverordening en het subsidiebeleid over de jaren 2010 tot en met 2015 

       47 

algemeen de subsidieregels. Slechts één artikel17 van de Subsidieverordening geeft 

aan wat gesubsidieerd wordt. 

 

Aan de hand van de beleidsdoelen kunnen de ministeries bepalen welke activiteiten 

uitgevoerd moeten worden om de overheidsdoelen te realiseren. Deze activiteiten 

worden in een PvE vastgelegd. Aan de hand hiervan kunnen subsidieafspraken 

worden gemaakt met de gesubsidieerde instellingen. Wij zijn nagegaan op basis 

waarvan de ministeries het PvE opstellen en of de hierin opgenomen activiteiten in 

overeenstemming zijn met de aandachtgebieden en activiteiten van het ministerie. 

Vervolgens hebben wij het PvE aangesloten met de activiteiten die de ministeries 

met de instellingen hebben afgesproken in de MB. In het vervolg van dit hoofdstuk 

wordt per ministerie op de bevindingen ingegaan. 

  

3.4.1 Ministerie van Algemene Zaken  

Conform het ministerie is het ministerie niet ingedeeld met specifieke beleids- en 

zorgsectoren. Hierdoor verstrekt het ministerie geen subsidie op basis van 

beleidsvoorstellen voortvloeiende uit het regeerprogramma. Van een PvE is ook 

geen sprake aldus het ministerie. De subsidies die door het ministerie zijn verleend, 

geschieden dan ook niet ter uitvoering van beleidsvoorstellen. De verleende 

subsidies betreffen: 

▪ Een gedeeltelijke dekking van de operationele kosten van de instellingen Reda 

Sosial (RESO) en Vrijwilligers Korps Curaçao (VKC) zoals vermeld in de 

subsidiebeschikkingen. Dit betreft aldus het ministerie geen subsidie voor het 

verrichten van activiteiten, maar een financieringsbijdrage van de 

exploitatiekosten. Daarnaast is een subsidie aan RESO verstrekt uit de 

voormalige fondsen via het Antilliaanse Medefinanciering Organisatie (AMFO) 

ter financiering van non-governmental organizations (NGO) projecten.  

▪ Een incidentele subsidie aan twee sportinstellingen, te weten Curaçao Little 

League Foundation (CLLF) en Tennis Federation Curaçao (TEFEC);  

▪ Subsidies aan de instellingen Fundashon Desaroyo Deportivo Korsou (FUDEDEK) 

en Fundashon Deporte Olimpiko Korsou (FUDEOLIK). De subsidie aan deze twee 

                                                                 
17 Artikel 2 geeft aan dat subsidie verleend wordt voor activiteiten die het overheidsbelang dienen ten behoeve van 

de ingezetenen van Curaçao.  
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instellingen verloopt ten laste van de begroting van het Ministerie van OWCS. 

Immers, conform het regeerakkoord en –programma is de ontwikkeling van het 

sportbeleid de verantwoordelijkheid van het Ministerie van OWCS. 

 

Wij constateren dat de subsidieverstrekkingen voor het financieren van operationele 

kosten van RESO en VKC niet in overeenstemming zijn met de omschrijving die in de 

Subsidieverordening wordt gehanteerd, namelijk een verstrekking ten behoeve van 

het verrichten van activiteiten. Daarnaast constateren wij dat geen van de 

bovenvermelde subsidies verleend zijn op basis van beleidsvoornemens van het 

ministerie. Wij zijn van mening dat voor de subsidies die in principe onder het 

beleidsveld van sport vallen, een goede communicatie en samenwerking wordt 

vereist tussen de twee ministeries om te garanderen dat op effectieve wijze 

bewaakt wordt dat de verstrekte subsidie binnen de beleidsdoelen valt en dat 

gecontroleerd wordt of de beleidsdoelen worden gerealiseerd.  

 

3.4.2 Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening  

Van het ministerie hebben wij vernomen dat zij geen subsidie verlenen. Uit de 

jaarrekeningen van het Land Curaçao blijkt dat ten laste van de begroting van het 

ministerie over de periode 2010 tot en met 2012 subsidie is verleend aan één 

instelling, namelijk de Vereniging Veilig Verkeer (VVV) voor een bedrag van rond 

de NAf 14 duizend per jaar. Met ingang van 2013 is geen subsidie verleend ten 

laste van de begroting van dit ministerie. Van het ministerie hebben wij vernomen 

dat zij niet over de brondocumenten met betrekking tot deze subsidie beschikken. 

Volgens het ministerie werd de subsidie aan VVV vóór 10/10/2010 geregeld via 

de voormalige overheidsdienst Servisio di Kontrol i Seguridat. De betaling is volgens 

hen naar alle waarschijnlijkheid tot en met 2012 automatisch doorgegaan via het 

Ministerie van Financiën. In het regeerakkoord en –programma 2010 – 2014 

hebben wij geen beleidsvoornemens gevonden die gerelateerd zijn aan het 

aandachtsgebied waarvoor deze instelling subsidie heeft ontvangen. Hieruit valt te 

concluderen dat de verleende subsidies aan VVV niet op basis van een geldig 

beleid heeft plaatsgevonden. Inmiddels is de subsidie met ingang van het jaar 2013 

stopgezet.  
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3.4.3 Ministerie van Justitie 

De beleidsorganisatie van het Ministerie van Justitie is sinds medio 2012 gestart met 

het opstellen van beleidsprioriteiten voor het ministerie welke afgeleid zijn van het 

regeerakkoord en -programma. Deze beleidsprioriteiten worden vervolgens door 

de Uitvoeringsorganisatie in operationele beleidsjaarplannen vertaald. Op basis 

daarvan wordt het PvE opgesteld. Sinds 2012 ontvangen twee instellingen subsidie 

van het ministerie, namelijk Stichting Gezinsvoogdij Instelling Curaçao (GVI) en 

Stichting Slachtofferhulp Curaçao (SHC). Naast het regeerakkoord en -programma 

hebben wij het PvE op grond waarvan de subsidies aan deze twee instellingen zijn 

verleend afgestemd met het businessplan van het ministerie. Hieruit blijkt dat de 

beleidsdoelen van het ministerie in het algemeen in overeenstemming zijn met het 

PvE respectievelijk de door het ministerie bij deze twee instellingen ingekochte 

diensten. Op basis van het voorgaande concluderen wij dat het ministerie de 

subsidies op basis van het geformuleerde beleid heeft verleend.  

   

3.4.4 Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning 

Door het ministerie is in de periode 2013 tot en met 2015 subsidie verleend aan de 

Stichting Wegenfonds Curaçao (SWC) ter dekking van de exploitatiekosten van de 

stichting. Voorheen ontving de stichting de motorrijtuigenbelastinggelden (MTB-

gelden) en hield de stichting zich bezig met het beheer en onderhoud van de 

openbare wegen. Door de regering is besloten om vanaf 2013 de MTB-gelden niet 

meer aan de stichting toe te wijzen. In het regeerakkoord 2012 – 2016 is door de 

regering voorgenomen om de stichting te herstructureren. Vervolgens is de afronding 

van de herstructurering van de stichting als beleidsaandachtsgebied van het 

ministerie, in het regeerprogramma 2013 – 2016 opgenomen. In afwachting van 

de herstructurering wordt subsidie toegekend aan de stichting voor het financieren 

van de exploitatiekosten. Hiertegenover zijn geen activiteiten afgesproken met de 

stichting. In juli 2015 heeft de Raad van Ministers bij besluit 2016/32967 ingestemd 

om subsidie te verlenen voor de 2de helft van het dienstjaar 2016 om het 

herstructureringstraject van de stichting voort te zetten en deze per 1 januari 2018 

af te ronden. Voor het jaar 2017 is een bedrag van 1.5 miljoen begroot voor de 

stichting, echter is nog geen beslissing genomen voor uitbetaling van subsidie over 

het dienstjaar 2017. Zoals eerder vermeld valt dit type financiering niet onder de 
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definitie van subsidie conform de Subsidieverordening. Derhalve concluderen wij 

dat de verleende subsidies aan deze stichting niet aansluiten op de 

beleidsvoornemens van de overheid.  

      

3.4.5 Ministerie van Economische Ontwikkeling 

Het ministerie kent drie sectoren die zich bezighouden met het uitvoeren van de 

beleidsvoorstellen. Deze zijn de sector Ondernemen, Economische Ontwikkeling en 

Innovatie en Buitenlandse Economische Samenwerking. In het regeerprogramma 

2013 – 2016 heeft de regering drie strategische doelstellingen geformuleerd met 

betrekking tot economische ontwikkeling. Met de input van de verschillende 

stakeholders op de diverse beleidsterreinen is het master plan lange termijn 

economische strategie 2012 – 2020 opgesteld. Uitgaande van de strategische 

doelstellingen zijn de jaarplannen opgesteld die per sector aangeven welke 

activiteiten verricht zullen worden. De activiteiten zijn vervolgens doorvertaald in 

het PvE. Wij zijn nagegaan of de activiteiten opgenomen in het PvE aansluiten op 

de doelstellingen in het regeerakkoord en regeerprogramma 2012 - 2016. 

Vervolgens hebben wij de subsidiebeschikkingen afgestemd met het PvE. Wij 

constateren dat in het algemeen de activiteiten in het PvE aansluiten op de 

doelstellingen in de regeerdocumenten en de ingekochte diensten zoals opgenomen 

in de subsidiebeschikkingen.  

 

3.4.6 Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport 

Het ministerie kent twee sectoren. Voor iedere sector is nagegaan of de verstrekte 

subsidies aansluiten op hun beleidsdoelstellingen. Hieronder volgen de 

constateringen bij deze twee sectoren. 

 

 Sector Onderwijs en Wetenschap (OW) 

Bij de sector OW wordt het PvE opgesteld na jaarlijkse evaluatie (in december) met 

de instellingen. Daarnaast dienen de beleids- en aandachtsgebieden in het 

regeerakkoord en -programma, het businessplan van het ministerie, de expertise en 

resultaten uit het veld en de eigen wensen als basis voor het opstellen van het PvE. 

We zijn voor het jaar 2015 nagegaan in hoeverre het PvE in overeenstemming is 

met deze beleidsdocumenten. Vervolgens hebben wij beoordeeld of de te verrichte 
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activiteiten, zoals opgenomen in de MB, conform het PvE zijn. Wij constateren hierbij 

dat het PvE en de ingekochte diensten door het ministerie in grote lijnen binnen het 

beleidskader van het ministerie inclusief het regeerprogramma vallen. 

  

 Sector Cultuur en Sport (CS) 

 Conform de sector CS wordt het PvE door de Beleidsorganisatie opgesteld aan de 

hand van het regeerakkoord en –programma in combinatie met de in te kopen 

producten. De sector geeft op verzoek van de beleidsorganisatie input bij het 

opstellen van het PvE. Wij hebben het PvE van 2015 afgestemd met de 

subsidiebeschikkingen en de beleidsdocumenten. Hieruit blijkt dat de activiteiten 

opgenomen in deze beschikkingen over het algemeen in overeenstemming zijn met 

het PvE en de beleidsvoornemens van de overheid. 

 

3.4.7 Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn  

Conform het ministerie wordt het PvE opgesteld op basis van de wensen van de 

overheid en de noodzaak vanuit de gemeenschap zoals opgenomen in het 

regeerakkoord en -programma. Het PvE is een weergave van de actuele sociale 

maatschappelijke situatie waar het Land Curaçao en het ministerie voor staan. Deze 

situatie is vertaald naar specifieke output en de resultaten die van de 

subsidieontvanger worden gevraagd. Wij hebben het PvE van 2015 afgestemd met 

het regeerakkoord en –programma 2012 – 2016 en het businessplan van het 

ministerie. Vervolgens hebben wij het PvE afgestemd met de MBs van de verleende 

subsidies in 2015. Wij concluderen dat het PvE en de verleende subsidies in 

overeenstemming zijn met het beleid van het ministerie inclusief de 

regeerprogramma.  

 

3.4.8 Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur  

Het beleid van het ministerie wordt door de Beleidsorganisatie opgesteld op basis 

van wat zich in het veld afspeelt en het resultaat van de verrichte onderzoeken 

(door het ministerie, het Volksgezondheidsinstituut Curaçao en internationale 

entiteiten). Het beleid wordt vastgelegd in een beleidsnota (voor drie tot vijf jaar) 

en een eenjarige beleidsnotitie. Op basis van het beleid per zorggebied wordt 

vervolgens het PvE door de afdeling Zorg Inkoop geformuleerd. Het ministerie merkt 
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hierbij op dat het beleid niet altijd afgeleid hoeft te zijn van het regeerakkoord en 

–programma. De jaarplanning weerspiegelt de reguliere taken die het ministerie 

conform de wet moet uitvoeren en de speerpunten van het regeerprogramma aldus 

het ministerie. Wij hebben onderzocht in hoeverre het PvE 2015 overeenstemt met 

het beleid zoals geformuleerd in het regeerakkoord en regeerprogramma 2012 – 

2016 en doorvertaald door het ministerie. Vervolgens hebben wij de activiteiten 

opgenomen in de subsidiebeschikkingen 2015 afgestemd met het PvE. Wij 

constateren hierbij dat het PvE met het beleid van het ministerie aansluit en dat de 

activiteiten opgenomen in de subsidiebeschikkingen conform het PvE zijn. 

 

3.4.9 Ministerie van Financiën  

Conform het ministerie wordt in principe geen subsidie verleend ten laste van hun 

begroting. Uit de financiële administratie van het Land blijkt echter dat over de 

periode 2010 – 2015 aan een drietal instellingen subsidie is verstrekt ten laste van 

de begroting van het Ministerie van Financiën. De subsidies zijn verstrekt aan de 

Fundashon Optimalisashon Bario Steenrijk (FUOBAS), Urban Chase (URCHA) en 

Fundashon pa Deporte i Responsabilidat Sosial (FUNDiRS). Gebleken is dat voor 

geen van de verleende subsidies een PvE is opgesteld en gepubliceerd. Dit betekent 

dat het ministerie subsidies heeft verleend in strijd met de bepaling van de 

Subsidieverordening inzake de vereiste van het opstellen van een PvE. Uitgaande 

hiervan hebben wij de activiteiten opgenomen in de subsidiebeschikkingen 

afgestemd met de beleidsvoornemens opgenomen in het regeerprogramma. Met 

uitzondering van FUNDRiS zijn de subsidies aan de stichtingen niet gerelateerd aan 

de beleidsvoornemens opgenomen in het regeerakkoord en –programma onder het 

Ministerie van Financiën. In het regeerprogramma 2010-2014 zijn onder het 

beleidsterrein van OWCS-beleidsvoornemens opgenomen ten aanzien van sport in 

de wijken. Hierin is opgenomen dat een plan moest worden opgesteld voor 

onderhoud van sportfaciliteiten op de scholen en in de wijken. Het blijkt niet dat de 

subsidie aan deze twee stichtingen verstrekt is voor het opstellen van genoemd plan 

voor onderhoud. Zodoende past dit niet geheel met de beleidsvoornemens van 

OWCS.  
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  Uit het bovenstaande concluderen wij dat: 

- door de ministeries van AZ, BPD, VVRP en FIN subsidies zijn verleend 

zonder dat hiervoor een beleidskader is ontwikkeld. Bovendien zijn door 

de ministeries van AZ en VVRP subsidies verstrekt die niet onder de definitie 

van subsidie vallen zoals omschreven in de Subsidieverordening; 

- de subsidies verleend door bovengenoemde vier ministerie niet zijn 

vastgelegd in een PvE; 

- in het algemeen zijn de subsidies verleend door de ministeries van JUS, EO, 

OWCS, SOAW en GMN gebaseerd op de beleidsvoornemens opgenomen 

in het regeerakkoord/– programma welke doorvertaald zijn in de PvE 

opgesteld door de ministeries;  

- de overheid maakt geen onderscheid tussen subsidiebeleid (waarin de 

doelen en uitgangspunten zijn vastgelegd) en subsidieregels waaraan een 

subsidie moet voldoen. De Subsidieverordening bevat de subsidieregels. 

Een subsidiebeleid ontbreekt. 
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4. Bewaking naleving Subsidieverordening  

 

 In de Subsidieverordening zijn diverse bepalingen opgenomen die relevant zijn voor 

het bewaken of de subsidiegelden effectief worden aangewend. Het gaat om 

bepalingen met betrekking tot het toezicht dat de ministeries moeten houden op de 

gesubsidieerde instellingen en het uitbrengen van verslag aan de Staten over de 

doeltreffendheid van de subsidies.  

 

4.1 Toezicht door de ministeries 

 

In de Subsidieverordening is voorgeschreven dat de ministeries toezicht moeten 

houden op de gesubsidieerde instellingen om te bewaken dat de bepalingen van 

de Subsidieverordening nageleefd worden. De toezichtsfunctie en de daarbij 

behorende bevoegdheden en de wijze van de taakuitoefening is opgedragen aan 

specifieke functionarissen binnen de ministeries, de zogenaamde 

contactambtenaren. 

  

In de verordening is voorgeschreven dat de functionele dienst (lees: het ministerie) 

jaarlijks verslag uitbrengt aan het Bestuurscollege (lees: de minister)18 omtrent de 

uitoefening van het toezicht. In het verslag dienen zowel de kwantitatieve, de 

kwalitatieve alsook de financiële aspecten gepresenteerd te worden. 

 

Over de onderzoeksjaren hebben wij geen enkele rapportage van de ministeries 

ontvangen waarin zij verslag uitbrengen aan hun minister over hun toezichtsfunctie. 

Derhalve concluderen wij dat het ministerie ten aanzien van de 

rapportageverplichting in strijd is met de Subsidieverordening.  

 

                                                                 
18 Waar in de Subsidieverordening het Bestuurscollege wordt vermeld gaan wij uit dat voor het Land 

Curaçao gelezen moet worden het ministerie en waar de eilandsraad staat vermeld dient de Staten te 
worden gelezen. 
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4.2 Uitbrengen van verslag aan de Staten 

 

De Subsidieverordening schrijft voor dat het ministerie minimaal om de twee jaar 

de doeltreffendheid van de verstrekte subsidies publiceert en hierover rapporteert 

aan de Staten. Over de onderzoeksperiode hebben wij geen verslagen van de 

ministers gezien waarin de ministers aan de Staten rapporteren over de effectiviteit 

van de verleende subsidies. Op basis daarvan concluderen wij dat deze bepaling 

in de verordening niet is nageleefd door de verschillende ministers. Het rapporteren 

over de doeltreffendheid van de verleende subsidies geeft inzicht in de mate 

waarin deze subsidie bijdragen aan de realisatie van de strategische doelen van 

de ministeries en de overheid in het algemeen. Het behalen van deze doelen zal 

uiteindelijk resulteren in het voldoen aan de visie en missie van de overheid. Indien 

de overheid niet beschikt over dergelijke informatie loopt de overheid het risico dat 

(schaarse) middelen onopgemerkt ineffectief worden aangewend. In het nieuwe 

subsidielandsbesluit is de rapportageplicht van de ministers aan de Staten 

uitgebreid tot 3 jaar en zijn concrete richtlijnen opgenomen omtrent de inhoud van 

de rapportage aan de Staten inzake de doeltreffendheid van de verleende 

subsidies per beleidsterrein.  

   

Uit het bovenstaande concluderen wij dat: 

▪ de ministeries nalaten om aan de minister te rapporteren over de resultaten 

van de subsidieverlening ten laste van hun begroting;  

▪ de ministers niet aan de Staten rapporteren over de doeltreffendheid van 

de verleende subsidies zoals voorgeschreven in de Subsidieverordening;  

▪ de rapportageplicht in de nieuwe Subsidieverordening verhoogd is van 2 

naar 3 jaar waardoor de Staten langer moeten wachten om hier 

verantwoording van de ministers over te ontvangen. 
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5. Conclusies en aanbevelingen  

 

5.1  Conclusies 

 

De Rekenkamer concludeert op basis van het onderzoek dat de ministeries geen 

deugdelijke dossiers bijhouden met alle relevante documenten waaronder de 

documenten die aan de subsidieaanvraag moeten worden toegevoegd. Hierdoor 

kon de Rekenkamer geen beeld vormen over de volledigheid van de ingediende 

subsidieaanvragen. Op basis van de aanwezige dossiers en de documenten in deze 

dossiers concludeert de Rekenkamer dat niet alle in de onderzoeksperiode 

verleende subsidies rechtmatig zijn verleend omdat zij niet aan alle bepalingen van 

de Subsidieverordening voldoen. De onrechtmatigheid heeft te maken met:  

1. onvolledige subsidieaanvragen; 

2. ontbrekende subsidieaanvragen; 

3. niet tijdig ingediende aanvragen;  

4. subsidies die niet (toereikend) begroot waren;  

5. ontbrekende formele toekenning subsidie via een MB. 

 

Ondanks dat de subsidieaanvragen niet volledig zijn ingediend blijkt dat op basis 

van een besluit van de Raad van Ministers subsidie is uitbetaald aan de instellingen. 

Dit is derhalve in strijd met de Subsidieverordening. In totaal is 65%, zijnde 361 

subsidies, onrechtmatig verstrekt. Het totaal onrechtmatig verstrekte subsidies 

bedraagt NAf 475.3 miljoen. 

 

Daarnaast concludeert de Rekenkamer dat de ministeries niet over alle 

verantwoordingen van de gesubsidieerde instellingen beschikken. Het aantal 

ontbrekende activiteitenverslagen bedraagt 344 en jaarrekeningen of financieel 

verslagen 203.  

 

Verder is gebleken dat bijna alle ministeries met uitzondering van GMN in strijd met 

de bepalingen van de Subsidieverordening de subsidies niet hebben vastgesteld. 

Zowel de ministeries als de ministers hebben niet voldaan aan de rapportageplicht 
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voorgeschreven in de Subsidieverordening inzake de resultaten en doeltreffendheid 

van de verleende subsidies.  

 

Ten aanzien van het subsidiebeleid concludeert de Rekenkamer dat de overheid tot 

nu toe geen subsidiebeleid heeft geformuleerd. De subsidies verleend door de 

ministeries van JUS, EO, OWCS, SOAW en GMN zijn in het algemeen op basis van 

de beleidsvoornemens opgenomen in het regeerakkoord/–programma welke 

doorvertaald zijn in de PvEs. In tegenstelling hierop zijn door de ministeries van AZ, 

BPD, VVRP en FIN subsidies verstrekt zonder dat hiervoor een beleidskader is 

ontwikkeld. 

 

5.2 Aanbevelingen 

 

Wij bevelen de Staten aan om de overheid erop te wijzen dat de ministers bij het 

verlenen van subsidie zorg moeten dragen dat de voorgeschreven 

subsidievoorwaarden worden nageleefd. Met betrekking tot het door de Raad van 

Ministers genomen besluit om subsidie uit te betalen aan de instellingen zonder dat 

zij de voorgeschreven verantwoordingsdocumenten hebben ingediend, bevelen wij 

de Staten aan om de Raad van Ministers hiervoor ter verantwoording te roepen. 

Immers, met dit besluit heeft de Raad van Ministers toegelaten dat zowel de 

instellingen als de ministeries op structurele basis afwijken van de 

Subsidieverordening. 

 

Ten aanzien van de constateringen van de Rekenkamer bevelen wij de Staten aan 

om: 

1. van de regering te eisen dat iedere minister zorg draagt dat:  

a. zijn ministerie erop toeziet dat de instellingen tijdig een volledige 

subsidieaanvraag indienen; 

b. zijn ministerie in overleg met de instellingen die structureel geen of niet 

(tijdig) hun verantwoordingsstukken indienen, de oorzaken daartoe 

inventariseert en vervolgens naar een structurele oplossing zoekt; 
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c. zijn ministerie duidelijke afspraken maakt met de instellingen die subsidie 

ontvangen over hun verantwoordingsplicht en de gevolgen bij het niet 

voldoen aan de gestelde eisen;  

d. alle tot nu toe verleende subsidies alsnog worden geformaliseerd middels 

de voorgeschreven MB. Eveneens dat de verleende subsidiebedragen die 

nog niet zijn vastgesteld conform de voorschriften in de 

Subsidieverordening, alsnog worden vastgesteld middels een MB;  

e. eenmaal het nieuwe subsidielandsbesluit per januari 2018 definitief in 

werking is getreden de ministers de ambtenaren die belast zullen worden 

met het toezicht op de naleving van de bepaling van het besluit, zo snel 

mogelijk aanwijzen; en 

f. de ambtenaren die een rol spelen binnen het subsidieproces over de 

nieuwe Subsidieverordening beschikken en getraind worden in het 

toepassen van deze verordening. 

2. de regering erop te wijzen om: 

a. de gelden die verstrekt worden voor het financieren van 

exploitatietekorten niet onder de kapstok van de Subsidieverordening te 

brengen daar deze niet onder de definitie van subsidie zoals opgenomen 

in de verordening vallen. Deze gelden kunnen in de vorm van een 

financiële bijdrage worden verleend en vastgelegd in een overeenkomst; 

b. alle subsidies te laten lopen via het ministerie dat verantwoordelijk is voor 

het formuleren van het beleid over het betreffende aandachtsgebied en 

over de begrotingsmiddelen beschikt; 

c. zo snel mogelijk een subsidiebeleid te doen opstellen waarin een duidelijk 

band is gelegd tussen de beleidsdoelstellingen, de uitgangspunten en de 

doelstellingen die gerealiseerd dienen te worden via subsidieverlening; 

d. het traject van herstructurering van de Stichting Wegenfonds Curaçao zo 

snel mogelijk te laten afronden opdat besloten wordt welke richting 

definitief wordt ingegaan met deze stichting. Hierdoor wordt voorkomen 

dat steeds meer gelden aan de stichting wordt uitgegeven zonder dat er 

tegenprestatie door de stichting wordt verleend; 
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e. de knelpunten in het subsidieproces die ertoe leiden dat de concept MBs 

vertraging oplopen en hierdoor niet tijdig bij de verantwoordelijke 

minister ter ondertekening worden verstuurd verholpen worden; en 

f. het Ministerie van Financiën een model te laten opstellen voor de 

rapportage aan de Staten inzake de doeltreffendheid van de verleende 

subsidies per beleidsterrein.  

3. te evalueren of de rapportageplicht opgenomen in het nieuwe 

subsidielandsbesluit op 3 jaar kan worden behouden of beter kan worden 

ingekort. In dat geval dient de periode te worden aangepast middels een 

wijziging op dit landsbesluit.  
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6. Ambtelijke en bestuurlijke reactie  

 

6.1  Ambtelijke reactie 

 

Algemeen 

Het rapport is op 15 december 2017 in concept aangeboden aan alle ministeries 

die in de onderzoeksperiode subsidie hebben verleend, met het verzoek binnen een 

periode van twee weken te reageren. Op verzoek van de voorzitter van het SG-

Beraad19 is uitstel verleend tot 15 januari 2018. De voorzitter van het SG-Beraad 

heeft aangegeven dat de ministeries de aangeboden reactietermijn onrealistisch 

vonden en dat zij hun reactie via hun minister zouden sturen. 

 

Ministerie van Justitie 

Wij hebben in de ronde van ambtelijk wederhoor slechts van het ministerie van 

Justitie een reactie ontvangen. De reactie van het ministerie van Justitie is waar 

nodig verwerkt in dit rapport.  

 

Ministerie van Economische Ontwikkeling 

Het ministerie van EO heeft in eerste instantie niet gereageerd op het verzoek van 

de Rekenkamer om een reactie te geven op het aan hen aangeboden 

conceptrapport. Het ministerie heeft in de wederhoorronde van de minister hun 

reactie gestuurd. Deze reactiebrief is door de SG van het ministerie ondertekend. 

Uit de reactie blijkt niet duidelijk of dit uitsluitend een reactie van het ministerie is 

of dat dit ook de reactie van de minister betreft. Aangezien de brief door de SG 

is ondertekend zijn we ervan uitgegaan dat hij van de gelegenheid gebruik heeft 

gemaakt om alsnog te reageren voor de fase van ambtelijk hoor en wederhoor.  

  

  

                                                                 
19 Verzoek van de voorzitter van de SG-Beraad is op 20 december 2017 ontvangen  
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In zijn reactie is de SG ingegaan op de volgende punten: 

 

1.  Dossiervorming.  

Hij onderschrijft dat terecht is aangegeven dat niet alle dossiers compleet zijn. Dit 

is volgens hem te wijten aan het feit dat er drie verschillende uitvoerende sectoren 

zijn waardoor verschillen kunnen optreden in de aanpak en afhandeling van 

subsidies door de verschillende contactambtenaren. Er zijn na 10-10-10 

verschillende medewerkers bij elkaar gekomen in een nieuwe sector en ze hadden 

niet allemaal evenveel ervaring met de Subsidieverordening 2007. Begin 2017 

heeft het ministerie via Stichting Overheidsaccountantsbureau een training over de 

subsidieverordening laten verzorgen. Daarnaast hebben de medewerkers een 

training ‘analyseren van jaarrekeningen van stichtingen’ gevolgd. Volgens hem 

ontbreken er nog meer trainingen en verdieping in de (nieuwe) Subsidieverordening 

en de rol en taken van de contactambtenaren.  

 

2. Vaststelling subsidie 

Volgens de SG klopt het dat het ministerie nog geen subsidie heeft vastgesteld. Hij 

gaf aan dat er begonnen is met het proces om de subsidies van het jaar 2015 en 

later alsnog vast te stellen, maar dat het meer tijd en nauwkeurigheid vergt om dit 

(na zoveel tijd) nog te doen. De SG gaf aan dat een uniforme aansturing van het 

ministerie van Financiën ontbreekt. Er is geen officieel vastgestelde procedure en 

formaat die gebruikt wordt en het vaststellen van subsidies is tot heden nogal vaag. 

Volgens de SG varieert de vaststelling per ministerie.  

 

3. Subsidiebeleid 

De SG gaf aan op basis van Result Based Management (RMB) te werk te gaan. 

Hierdoor konden zij ondanks het ontbreken van een algemeen subsidiebeleid de 

strategie hanteren dat subsidies een verlengde moeten zijn van de taken en 

producten die het ministerie wil uitzetten. Deze moeten gebaseerd zijn op hun 

algemeen economisch beleid en strategieën vastgelegd in hun lange termijn 

Economische Strategie. 
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4. Rapportageplicht doeltreffendheid van subsidies 

Het vergt volgens de SG veel inspanningen om de stichtingen te begeleiden met het 

indienen van hun subsidieaanvragen, voornamelijk het formuleren van indicatoren. 

Niet voor alle beleidsgebieden is een beleid of strategie vastgesteld waaraan de 

uitvoering gekoppeld kan worden. Hij gaf aan dat het ministerie vanaf 2016 

begonnen is om beleidsaudits uit te voeren. In deze audits worden de doelmatigheid 

en doeltreffendheid van de uitgevoerde producten weergegeven. 

 

5. Subsidieverordening 

De SG gaf aan kennis te hebben genomen van de drie eilandsbesluiten en dat een 

en ander nader zal worden uitgezocht.  

 

6. Geconstateerde afwijkingen ten aanzien van de subsidies 

Volgens de SG klopt het dat de dossiers van het jaar 2010 en 2011 grotendeels 

vanwege de veranderingen in de organisatie niet goed zijn opgebouwd. Het 

documenteren van alle zaken omtrent de subsidies verliep ook niet gecentraliseerd 

en/of georganiseerd. Vanaf 2012 is dit en zeker het archiveren van de documenten 

aanzienlijk verbeterd. Verder gaf hij aan dat het ministerie sinds 2014 met een 

checklist werkt om het indieningsproces beter te coördineren en aan te sturen. Hij is 

van mening dat de stichtingen veel begeleiding en ook training nodig hebben inzake 

het indieningsproces.  

 

7. Ontbrekende MB toekenning 

De ingediende subsidieaanvragen worden pas na de vaststelling van de begroting 

van het komende jaar bij het ministerie van Financiën ingediend. De begroting werd 

de laatste jaren pas in december vastgesteld, dus worden de onderhandelde 

structurele subsidies in het eerste kwartaal van het daaropvolgend jaar ingeleverd. 

Hiernaast blijven de subsidieaanvragen te lang liggen bij het ministerie van 

Financiën voor toetsing en goedkeuring van het machtigingsverzoek. Deze krijgt het 

ministerie pas het jaar daarop. De stichtingen ontvangen volgens hem nooit de 

getekende MB van de subsidietoekenning in het lopende jaar. Hij is van mening dat 

subsiedietoekenning gedecentraliseerd dient te worden naar de ministeries, daar 

het ministerie van Financiën haar handen vol heeft aan het bewaken en aansturen 
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van het financieel beleid en beheer van het Land. Daarnaast gaf de SG aan dat in 

de onderzoeksperiode diverse wisselingen van ministers hebben plaatsgevonden 

waardoor het administratieve gedeelte van de subsidies vertragingen heeft 

opgelopen. De SG gaf verder aan dat zij in de desbetreffende periode vier 

verschillende ministers hebben gekend waardoor de concept-MBs steeds veranderd 

en besproken dienden te worden voordat ze getekend konden worden. Vandaar 

dat er bepaalde MBs op het controlemoment niet getekend waren.  

 

8. Afwijkingen met betrekking tot het afleggen van tussentijdse verantwoording 

Volgens de SG nemen zij in de MBs van alle stichtingen op dat ze gebonden zijn 

aan de verplichting van tussentijdse ofwel halfjaarlijkse verantwoording. Ze sturen 

ook herinneringsbrieven aan het begin van de maand juli en meerdere 

herinneringsbrieven en/of e-mails als de stichting na eind juli nog geen halfjaarlijkse 

rapportage heeft ingediend. Volgens hem is er een aantal stichtingen dat dit niet 

tijdig inlevert. Voorts bevestigt de SG dat de medewerkers inderdaad meer 

getraind en versterkt moeten worden in hun taak als contactambtenaar en het 

uitoefenen van toezicht.  

 

9. Afwijkingen met betrekking tot het afleggen van eindverantwoording 

De SG gaf in zijn reactie aan dat de gevallen waarbij geen verantwoording is 

afgelegd in 2011 zwaar wegen. In dat jaar was het hele ministerie niet adequaat 

opgezet. Veel documenten ontbraken vanwege het feit dat de documenten elders 

gearchiveerd waren. De toenmalige archiefmedewerker was het jaar daarop met 

pensioen gegaan.  

 

10. Incidentele subsidies 

Het klopt volgens de SG dat de incidentele subsidies in de uitvoering niet op 

dezelfde scherpe wijze worden aangestuurd als de structurele subsidies. Hij gaf aan 

dat de contactambtenaren door hun werkzaamheden met de structurele subsidies 

onvoldoende aandacht geven aan de incidentele subsidies. Hij beaamt dat de 

monitoring inderdaad moet worden verbeterd.  
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11. Vaststelling subsidies 

De SG gaf aan dat de vaststelling van subsidies beter niet op eigen wijze door de 

ministeries moet worden ingevuld, maar dat dit eerder centraal wordt aangestuurd 

door het ministerie van Financiën.  

  

12. Uitbrengen van verslag aan de Staten 

Volgens de SG is er geen aparte werkwijze om over de subsidies te rapporteren 

aan de minister en aan de Staten. Zij geven wel de jaarlijkse resultaten weer in het 

jaarverslag van het ministerie van EO dat naar het ministerie van Financiën wordt 

gestuurd. Daarnaast worden gedurende het jaar presentaties voor en overleggen 

met de minister gehouden over de werkzaamheden binnen een bepaald 

beleidsdomein waaronder ook de producten van de stichtingen. Volgens de SG 

klopt het dus niet dat de minister helemaal niet geïnformeerd wordt. 

 

13. Conclusie en aanbevelingen 

In zijn reactie gaf de SG aan dat het ministerie van EO akkoord gaat met de 

kanttekening van de Rekenkamer dat er geen officieel voorgeschreven MB 

beschikbaar is voor het vaststellen van de subsidies en de aanbevelingen ten 

aanzien van:  

- tijdige en volledige subsidieaanvragen; 

- het inventariseren van de oorzaken van de instellingen voor het structureel niet 

of niet tijdig indienen van hun verantwoordingsstukken en vervolgens te zoeken 

naar een structurele oplossing; 

- het maken van duidelijke afspraken met de instellingen over hun 

verantwoordingsplicht en de gevolgen bij het niet voldoen aan de gestelde 

eisen. 

 

De SG geeft in zijn reactie aan dat het conceptrapport van de Rekenkamer duidelijk 

heeft gemaakt dat de situatie rondom de subsidieverlening van de verschillende 

ministeries zo spoedig mogelijk aangepakt moet worden. Voorts gaf hij aan dat de 

punten van het ministerie van EO die zijn toegelicht, thans in uitvoering zijn of zullen 

worden uitgevoerd in geval deze nog niet zijn opgepakt. Het ministerie heeft 

volgens de SG reeds intern de nodige aandacht besteed aan de professionalisering 
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van de subsidieafhandeling binnen het ministerie. Het ministerie heeft de gehele 

subsidieafhandeling gecentraliseerd en een medewerker beleidsuitvoering 

aangesteld om het subsidieproces te bewaken. Voorts fungeert de medewerker 

beleidsuitvoering als aanspreekpunt voor de contactambtenaren van de drie 

uitvoerende organisaties. Ook documenteert en archiveert de medewerker 

beleidsuitvoering alle originele subsidiedocumenten. De SG gaf verder aan dat het 

ministerie in samenspraak met de verantwoordelijke ministerie aan de 

totstandkoming van een subsidiebeleid voor de overheid zal bijdragen. Zij zullen 

ook aandacht besteden aan het nauwer begeleiden en trainen van de medewerkers 

van de stichtingen die subsidie ontvangen, voor het nakomen van de subsidieregels.  

 

6.2   Bestuurlijke reactie 

 

In het kader van bestuurlijk hoor en wederhoor is het conceptrapport inclusief de 

conclusies en aanbevelingen, op 13 april 2018 aan de desbetreffende minister 

aangeboden waarvan het ministerie in de onderzoeksperiode ten laste van zijn 

begroting subsidie heeft verleend. Aan de ministers is verzocht om binnen een 

periode van twee weken te reageren. Door twee ministers, te weten de minister van 

AZ en de minister van OWCS, is uitstel verzocht voor het inleveren van hun 

commentaar op het conceptrapport. Op basis van hun verzoek heeft de Rekenkamer 

op 4 mei 2018 alle ministers bericht dat zij uitstel krijgen tot 18 mei 2018 voor het 

alsnog inleveren van hun commentaar. Wij hebben commentaar ontvangen van de 

ministers van AZ, Justitie, EO en OWCS. De minister van SOAW heeft op 18 mei 

2018 uitstel gevraagd tot 18 juni 2018 voor het indienen van zijn reactie terwijl de 

minister van VVRP op 25 mei 2018 een verzoek heeft ingediend voor een uitstel 

voor een periode van twee weken. Deze twee verzoeken kon de Rekenkamer niet 

inwilligen aangezien dit tot een vertraging van ruim één respectievelijk twee 

maanden zou leiden. Van de ministers van Financiën, BPD en GMN hebben wij geen 

reactie ontvangen. Het commentaar dat wij van de ministers van AZ, Justitie, EO en 

OWCS op het conceptrapport hebben ontvangen, hebben wij voor zover relevant 

verwerkt. Hieronder gaan wij in op het commentaar dat geen aanleiding heeft 

gegeven voor aanpassing van het rapport, maar wel relevant is om te vermelden.  
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Het commentaar wordt per minister weergegeven. Een eventuele opmerking van de 

Rekenkamer op het van de minister ontvangen commentaar is cursief gedrukt.  

 

6.2.1 Minister van Algemene Zaken 

De minister van Algemene Zaken heeft op 21 mei 2018 op het conceptrapport 

gereageerd. In zijn reactie geeft de minister aan dat de subsidieverordening het 

verlenen van subsidie voor exploitatiekosten niet uitsluit. Hierbij verwijst de minister 

naar een opmerking van het ministerie van Financiën in hun adviesbrief20 ‘Ambtelijke 

reactie conceptrapport ARC subsidie 2010-2015’. In dit document geeft het 

ministerie van Financiën aan dat de basis voor subsidie aan VKC gelegen is in de 

Landsverordening weerkorpsen 1997 en niet aan de subsidieverordening. Op basis 

hiervan concluderen we dat, uitgaande van het vorenvermeld, in de 

subsidiebeschikking van VKC ten onrechte verwezen wordt naar de 

Subsidieverordening. Het ministerie van Financiën gaf in zijn reactie aan dat zij 

bezig zijn met een traject om overdrachten te definiëren om zodoende de juiste 

classificatie te maken tussen subsidies en overdrachten. Verder verwijst het ministerie 

van Financiën naar de bepaling in de nieuwe subsidieverordening waarin is 

voorgeschreven dat in ministeriele regeling met algemene werking de minister van 

Financiën nadere regels kan vaststellen betreffende de maximale vergoeding, 

salariskosten en overige exploitatiekosten. Op basis hiervan acht het ministerie dat 

subsidie op exploitatiekosten niet wordt uitgesloten.  

 

De Rekenkamer is van mening dat het vermelde artikel geen basis is voor het toekennen 

van exploitatiesubsidie daar dit artikel betrekking heeft op de nieuwe 

subsidieverordening dat pas in 2018 van kracht is geworden en het artikel niet hetgeen 

gesubsidieerd wordt regelt, maar de voorwaarden verbonden aan de subsidie. In de 

nieuwe verordening wordt duidelijk vermeld dat subsidie uitsluitend verleend wordt voor 

“het verrichten van activiteiten die het belang van het Land dienen”, enz. Hierin ligt het 

accent ook op activiteiten. Derhalve dienen de activiteiten die verricht moeten worden 

met het subsidiebedrag in de ministeriële beschikking worden vermeld.  

 

 

                                                                 
20 Reactie opgenomen in brief Financiën nr. 2018/000766 d.d. 17 mei 2018  
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6.2.2 Minister van Justitie 

De minister van Justitie heeft in zijn reactie aangegeven dat het ministerie zorg zal 

dragen voor het benoemen van een contactambtenaar voor subsidie. Ten aanzien 

van de dossiervorming gaf de minister aan dat vanaf 2012 alle relevante 

documenten op ordelijke wijze in de dossiers zijn opgeborgen. Vóór 2012 heeft het 

ministerie volgens de minister subsidie verleend op basis van zorgcontracten. Op dit 

aspect dient de Rekenkamer aan te geven dat ongeacht de basis voor het 

verstrekken van subsidie zorgcontract danwel ministeriele beschikking, de 

documenten allemaal ordelijk in de dossiers dienen te worden opgeborgen.  

 

De Rekenkamer merkt op dat ondanks dat de minister aangeeft dat de dossiers vanaf 

2012 alle relevante documenten bevatten, de ontbrekende documenten over het 

boekjaar 2012 niet aan de Rekenkamer zijn verstrekt terwijl het overleggen van 

bewijsdocumenten wel in de brief aan de minister voor de wederhoorronde is 

aangegeven door de Rekenkamer. 

 

Verder gaf de minister in zijn reactie aan dat het niet vaststellen van de subsidies 

een omissie is zijdens het ministerie gebaseerd op een verkeerde interpretatie van 

de Subsidieverordening 2007 en dat zij deze in de toekomst zullen rechttrekken. De 

minister juicht de aanbevelingen van de Rekenkamer toe met betrekking tot het 

zorgdragen voor het zo snel mogelijk doen opstellen van een subsidiebeleid waarin 

een duidelijke band is gelegd tussen de beleidsdoelstellingen, de uitgangspunten 

en de doelstellingen die gerealiseerd dienen te worden via de subsidieverlening. 

Als laatste gaf de minister aan akkoord te gaan met de rest van het rapport.  

 

6.2.4 Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport 

In haar reactie geeft de minister van OWCS aan dat zij de aanpak van het 

onderzoek door de Rekenkamer in grote lijnen onderschrijft, maar dat zij zich niet 

volledig met de inhoud van het rapport kan verenigen. Zij gaf aan dat het ministerie 

erop toeziet dat bij de reguliere subsidie de aanvragen compleet zijn en getoetst 

worden aan de bepalingen van de Subsidieverordening 2007. Zonder een 

volledige aanvraag wordt volgens haar in de regel geen subsidie verleend. Bij het 

verstrekken van incidentele subsidies op het gebied van Cultuur en Sport, vooral als 



 
 
 

Subsidie. Afwijkingen op de Subsidieverordening en het subsidiebeleid over de jaren 2010 tot en met 2015 

       68 

het gaat om bedragen beneden de NAf 50.000, kan het volgens haar gebeuren 

dat de aanvragen niet compleet zijn of dat de verzoeken op andere wijze worden 

ingediend. Naar haar mening staan de regels ten aanzien van het aanvragen van 

incidentele subsidie niet in verhouding tot het verstrekken van geringe incidentele 

subsidiebedragen. Ze zijn wat haar betreft aan vereenvoudiging toe.  

 

Ten aanzien van de conclusie van de Rekenkamer dat de subsidies waarvoor de 

Rekenkamer geen formeel door de minister ondertekende MB heeft ontvangen als 

onrechtmatig verstrekte subsidies zijn aangemerkt, is de minister van mening dat dit 

niet met de werkelijkheid strookt. De minister geeft in haar reactie aan dat de MBs 

waarmee de reguliere subsidies worden toegekend, door haar ministerie worden 

opgesteld want zonder een dergelijke MB wordt een aanvraag niet door het 

ministerie van Financiën in behandeling genomen. Nadat de minister van Financiën 

akkoord is gegaan wordt volgens haar overgegaan tot verstrekking van 

voorschotten zonder dat de concept MBs naar het ministerie van OWCS 

teruggestuurd worden voor ondertekening. Dit heeft tot gevolg dat dossiers niet 

altijd volledig zijn. Zij is van mening dat voor deze formele afhandeling een 

oplossing moet worden gevonden.  

 

De Rekenkamer merkt hierbij op dat zolang geen ondertekende MB voor de toekenning 

van de subsidie kan worden overlegd de subsidie als onrechtmatig wordt beschouwd. 

Indien de oorzaak niet aan het ministerie van OWCS gelegen is, dienen afspraken te 

worden gemaakt met het ministerie van Financiën voor het formaliseren van de MBs en 

dienen deze naar het ministerie terug gestuurd te worden eenmaal het ministerie van 

Financiën akkoord is gegaan met het subsidieverzoek.     

 

Voor wat betreft de verantwoording gaf de minister aan dat de constatering van 

de Rekenkamer dat de meeste stichtingen vallende onder de sector OW geen 

kwartaalrapportages indienen, niet met de werkelijkheid strookt. Zij gaf aan dat 

de kwartaalrapportages voor de reguliere subsidies die onder de sector OW 

vallen, door het ministerie worden vereist en ook door de afzonderlijke stichtingen 

worden ingediend, al is het niet voor ieder kwartaal.  

 



 
 
 

Subsidie. Afwijkingen op de Subsidieverordening en het subsidiebeleid over de jaren 2010 tot en met 2015 

       69 

De Rekenkamer merkt hierbij op dat tot het moment van afronding van dit onderzoek 

wij niet alle kwartaalrapportages hebben ontvangen.  

 

De minister kan zich geheel vinden in de constatering van de Rekenkamer dat de 

MBs waarmee de subsidie moet worden vastgesteld, ontbreken. Het ministerie 

kampt immers met een achterstand op de controle van de jaarrekeningen door een 

tekort aan gekwalificeerd personeel en pas na controle van de jaarrekeningen kan 

overgegaan worden tot het vaststellen van de subsidie. Zij gaf verder aan dat met 

de recente instelling van de Stuurgroep Versterking Financieel Beheer het ministerie 

verwacht dit knelpunt nog dit jaar te kunnen aanpakken.  
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7. Nawoord Rekenkamer 

 

De Rekenkamer constateert op basis van het uitgevoerde onderzoek en de ontvangen 

reacties van het ministerie van EO en de ministers van AZ, Justitie en OWCS dat de 

verstrekte subsidies in de periode 2010 - 2015 inderdaad niet aan alle bepalingen 

in de Subsidieverordening 2007 voldoen. Voor zover de Rekenkamer niet kan 

beschikken over de onderliggende MBs waarin de toekenning is vastgelegd, worden 

deze subsidies als onrechtmatig aangemerkt. De concept MBs die worden opgesteld 

maar niet definitief door de verantwoordelijke ministers worden ondertekend, dienen 

niet als een formele toekenning van de subsidie. In twee van de ontvangen reacties is 

aangegeven dat de concept MBs vertraging oplopen in het subsidieproces. Dit aspect 

moet worden verholpen door het wegwerken van de knelpunten die ertoe leiden dat 

de MBs niet of niet tijdig worden geformaliseerd.  

 

Zowel de minister van Justitie als de SG van het ministerie van EO hebben in hun 

reactie aangegeven op welke wijze zij de aanbevelingen zullen doorvoeren. De 

Rekenkamer juicht deze voornemens om de nodige stappen te ondernemen om ervoor 

zorg te dragen dat de subsidies in het vervolg binnen het kader van de 

subsidieverordening worden toegekend en afgehandeld, toe. Belangrijk hierbij is dat 

de ambtenaren die in het subsidieproces een rol spelen, kennis hebben van de nieuwe 

Subsidieverordening. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Bijlage 1 

Verleende subsidies over periode  

10/10/10 tot en met 31/12/15 



Ministerie van Algemene Zaken 

Instelling Type

subsidie 2010 2011 2012 2013 2014 2015 verleende verleend 

subsidies bedrag

Sentral Sindikatonan di Korsou incidenteel 0 200,000 0 0 0 0 1 200,000

Vakbondswezen Kolaborativo incidenteel 0 0 150,000 0 0 0 1 150,000

Stichting REDA SOSIAL regulier 0 923,500 265,000 1,235,965 1,037,800 1,037,800 5 4,500,065

Stichting REDA SOSIAL regulier 0 0 0 0 0 6,720,000 1 6,720,000

Stichting Vrijwilligerskorps Curaçao regulier 0 0 400,000 372,400 364,800 380,000 4 1,517,200

Curaçao Little League Foundation incidenteel 0 0 0 0 0 125,984 1 125,984

Tennis Federatie Curaçao incidenteel 0 0 0 0 0 20,000 1 20,000

Fund. Deporte Olimpiko Korsou (*) regulier 0 0 0 0 0 896,733 1 896,733

Fund. Desaroyo Deportivo Korsou (*) regulier 0 0 0 0 0 7,003,267 1 7,003,267

Totaal 0 1,123,500 815,000 1,608,365 1,402,600 16,183,784 16 21,133,249

(*) =  De verlening van de subsidie heeft plaatsgevonden onder het Ministerie van AZ

         De uitbetaling van de subsidie is ten laste gegaan van de begroting van het Ministerie van OWCS

Verleende subsidiebedragen Totaal

Bijlage behorende bij het rapport 'Subsidie. Afwijkingen op de Subsidieverordening en het subsidiebeleid over de jaren 2010 tot en met 2015'



Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening

Instelling Type

subsidie 2010 2011 2012 2013 2014 2015 verleende verleend 

subsidies bedrag

Vereniging Veilig Verkeer regulier 3,284 14,544 14,268 0 0 0 3 32,096

Totaal 3,284 14,544 14,268 0 0 0 3 32,096

Verleende subsidiebedragen Totaal

Bijlage behorende bij het rapport 'Subsidie. Afwijkingen op de Subsidieverordening en het subsidiebeleid over de jaren 2010 tot en met 2015'



Ministerie van Justitie

Instelling Type

subsidie 2010 2011 2012 2013 2014 2015 verleende verleend 

subsidies bedrag

Stichting Gezinsvoogdij Instelling Curaçao regulier 0 0 1,410,320 1,331,330 1,485,600 1,485,600 4 5,712,850

Stichting Slachtofferhulp Curaçao regulier 0 0 315,675 340,000 348,000 348,000 4 1,351,675

Totaal 0 0 1,725,995 1,671,330 1,833,600 1,833,600 8 7,064,525

Verleende subsidiebedragen Totaal

Bijlage behorende bij het rapport 'Subsidie. Afwijkingen op de Subsidieverordening en het subsidiebeleid over de jaren 2010 tot en met 2015'



Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning

Instelling Type

subsidie 2010 2011 2012 2013 2014 2015 verleende verleend 

subsidies bedrag

Stichting Wegenfonds Curaçao regulier 0 0 0 1,470,000 1,440,000 1,500,000 3 4,410,000

Totaal 0 0 0 1,470,000 1,440,000 1,500,000 3 4,410,000

Verleende subsidiebedragen Totaal

Bijlage behorende bij het rapport 'Subsidie. Afwijkingen op de Subsidieverordening en het subsidiebeleid over de jaren 2010 tot en met 2015'



Ministerie van Economische Ontwikkeling

Instelling Type

subsidie 2010 2011 2012 2013 2014 2015 verleende verleend 

subsidies bedrag

ADECK Regulier 11,289 75,000 75,000 71,244 30,000 0 5 262,533

Curaçao Economic Development Board Regulier 300,000 499,992 249,997 0 0 0 3 1,049,989

Curaçao Tourism Development Foundation Regulier 9,501,666 20,900,000 20,900,000 20,097,600 20,097,600 20,097,600 6 111,594,466

Curaçao Tourism Development Foundation Incidenteel 0 59,040 0 0 0 0 1 59,040

FEKOSKAN Regulier 45,159 199,992 75,000 67,500 75,000 75,000 6 537,651

Fundashon Negoshi Pikiña Regulier 22,580 150,000 183,336 190,000 150,000 150,000 6 845,916

Fundashon pa Konsumido Regulier 45,159 450,000 349,508 427,500 427,500 567,500 6 2,267,167

Fundashon Wega di Number Korsou Regulier 179,030 349,992 349,993 1,020,556 332,500 332,500 6 2,564,571

Fundashon Wega di Number Korsou Incidenteel 0 0 0 0 200,000 0 1 200,000

Stichting Innovatie Centrum Curaçao Regulier 79,030 450,000 450,000 277,500 188,932 0 5 1,445,462

Stichting IntEnt Incidenteel 11,288 0 0 0 0 0 1 11,288

Stichting IntEnt Regulier 0 95,829 49,998 0 0 0 2 145,827

Stichting Stimulit Curaçao Regulier 88,710 500,000 500,000 474,932 486,733 0 5 2,050,375

Stichting Stimulit Curaçao Incidenteel 0 3,293 0 397,120 0 0 2 400,413

Sociedat di Komersiantenan di Otrabanda Incidenteel 6,500 0 0 0 0 0 1 6,500

Downtown Management Organization Incidenteel 20,000 0 0 0 0 0 1 20,000

Stichting Spin Off Curaçao Regulier 11,291 0 0 0 0 0 1 11,291

St. Top Spin Regulier 0 54,171 50,002 50,000 47,500 0 4 201,673

SEDECK Regulier 0 346,070 339,999 134,588 0 0 3 820,657

Stichting CURISES Regulier 0 530,050 530,000 503,500 402,800 201,400 5 2,167,750

Korpodeko Regulier 0 28,968 0 0 0 0 1 28,968

Dutch Caribbean Security Exchange Foundation Incidenteel 0 150,000 0 0 0 0 1 150,000

Dutch Caribbean Security Exchange Foundation Regulier 0 0 0 0 150,000 150,000 2 300,000

Stichting Kennis voor Curaçao Regulier 0 0 100,000 95,000 0 0 2 195,000

St. Kenniscentrum Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven Regulier 0 0 312,100 296,350 280,000 0 3 888,450

University of Curaçao Regulier 0 0 0 0 37,304 9,500 2 46,804

Curaçao Innovation & Technology Institute Regulier 0 0 0 0 174,267 850,000 2 1,024,267

Verleende subsidiebedragen Totaal
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Ministerie van Economische Ontwikkeling

Instelling Type

subsidie 2010 2011 2012 2013 2014 2015 verleende verleend 

subsidies bedrag

Verleende subsidiebedragen Totaal

Stichting CINEX Regulier 0 0 0 0 0 1,900,000 1 1,900,000

Curaçao International Financial Center Incidenteel 0 0 0 0 200,000 0 1 200,000

Totaal 10,321,702 24,842,397 24,514,933 24,103,390 23,280,136 24,333,500 85 131,396,058

Bijlage behorende bij het rapport 'Subsidie. Afwijkingen op de Subsidieverordening en het subsidiebeleid over de jaren 2010 tot en met 2015' 6



Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport

Instelling Type

subsidie 2010 2011 2012 2013 2014 2015 verleende verleend 

subsidies bedrag

Stichting CARMABI regulier 35,738 158,268 158,304 158,304 158,300 158,304 6 827,218

Stichting Onderhoudscholen regulier 479,838 2,124,996 2,214,841 2,000,004 2,000,000 2,000,000 6 10,819,679

Stichting Studie Financiering  Curaçao regulier 1,774,194 24,000,000 24,000,000 22,186,194 19,000,000 22,999,996 6 113,960,384

Fundashon FIDE regulier 440,339 2,550,072 2,525,953 1,749,996 1,749,996 1,749,996 6 10,766,352

Fundashon Planificashon di Idioma regulier 243,451 1,078,104 988,278 950,004 950,004 950,004 6 5,159,845

Fundashon Materiaal pa Skol regulier 344,576 1,525,980 1,525,996 1,350,000 1,350,000 1,350,000 6 7,446,552

Fundashon Sentro Guia Edukashonal regulier 818,061 2,877,740 3,015,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 6 14,810,801

Fundashon FEFFIK regulier 960,211 5,293,373 5,547,552 4,928,149 4,827,600 4,827,600 6 26,384,485

Stichting SNOOC regulier 0 0 1,000,000 2,400,000 2,000,000 2,000,000 4 7,400,000

Stichting Verpleegschool regulier 54,092 0 0 0 0 0 1 54,092

Stichting Academy Hotel Curaçao incidenteel 0 150,000 0 0 0 0 1 150,000

Scouting Antiano regulier 41,386 0 0 0 0 0 1 41,386

Fundashon Korsou 4-S regulier 0 78,500 111,174 100,000 70,000 70,000 5 429,674

Fund. Formashon i alegria despues di skol regulier 0 400,000 600,000 583,333 416,667 0 4 2,000,000

Fundashon Ban Komuniká regulier 0 150,000 150,000 88,000 0 0 3 388,000

Fundashon pa Nos Muchanan incidenteel 0 20,000 15,000 10,000 5,000 0 4 50,000

Vereniging Federatie Antilliaanse Jeugdzorg incidenteel 0 20,000 0 0 0 0 1 20,000

Vereniging Federatie Antilliaanse Jeugdzorg regulier 0 0 220,002 366,667 200,000 200,000 4 986,669

Fundashon Instituto pa Formashon Musikal incidenteel 0 45,000 395,000 242,000 43,000 43,000 5 768,000

FEMBA incidenteel 0 49,523 0 0 0 0 1 49,523

Fundashon MIRO incidenteel 0 0 7,500 0 0 0 1 7,500

Fundashon Bos di Hubentut regulier 0 0 52,500 70,000 0 0 2 122,500

Fundashon Desaroyo I Progreso regulier 0 0 3,900,000 3,400,000 3,400,000 3,275,876 4 13,975,876

Fundashon pa Stimula Edukshon i Formashon den Bario regulier 0 0 1,871,610 1,400,000 1,400,000 1,400,000 4 6,071,610

Fundashon SIFMA regulier 0 0 225,000 200,000 200,000 200,000 4 825,000

Stichting Jeugdcentrale Curaçao regulier 0 0 200,668 150,000 150,000 150,000 4 650,668

Stichting Kinderbescherming Curaçao regulier 0 0 145,625 150,000 140,000 140,000 4 575,625

Verleende subsidiebedragen Totaal
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Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport

Instelling Type

subsidie 2010 2011 2012 2013 2014 2015 verleende verleend 

subsidies bedrag

Verleende subsidiebedragen Totaal

St. Kenniscentrum B.B. regulier 0 0 0 300,000 0 0 1 300,000

St. Coordinatie Centrum Kinder- en Jeugdopvang Cur. regulier 0 0 0 0 3,670,336 3,714,500 2 7,384,836

Fundashon Amigunan di Cristu regulier 0 0 0 0 130,000 264,000 2 394,000

Stichting Publicaties Jandie Paula incidenteel 0 30,000 0 0 0 0 1 30,000

Fundashon Biblioteka Publiko Korsou regulier 952,579 4,218,663 4,151,201 3,955,032 3,900,000 3,900,000 6 21,077,475

Stichting Monumentenzorg Curaçao regulier 54,871 243,000 243,000 215,000 175,000 175,000 6 1,105,871

Stichting Het Curaçaosch Museum regulier 51,782 479,304 279,300 229,167 220,833 200,000 6 1,460,386

Stichting NAAM regulier 106,405 534,999 335,301 500,000 500,000 500,000 7 2,476,705

Stichting Cultureel Centrum Curaçao regulier 67,176 297,491 297,496 269,750 200,000 200,000 6 1,331,913

Stichting Elektra Blou regulier 16,935 269,808 309,999 335,736 225,000 225,000 6 1,382,478

Fundashon Kas di Kultura Korsou regulier 872,494 4,449,130 3,763,900 3,504,191 3,500,000 3,500,000 6 19,589,715

Fundashon Kas di Kultura Korsou incidenteel 0 627,117 229,985 308,000 45,000 245,000 12 1,455,102

Stichting Reda Sosial incidenteel 0 0 0 0 200,000 0 1 200,000

Fundashon Kultural Seu Korsou incidenteel 0 200,000 200,000 159,222 175,000 175,000 6 909,222

Fundashon Museo Tula incidenteel 0 123,264 0 0 0 0 1 123,264

Plataforma Sklabitut incidenteel 0 50,000 50,000 0 0 0 2 100,000

Komishon Karnaval Banda Abou incidenteel 0 35,000 35,000 33,000 50,000 50,000 5 203,000

Fundashon FUDEKA incidenteel 0 200,000 424,767 0 0 0 2 624,767

Vereniging AGKK incidenteel 0 0 0 335,000 302,031 0 2 637,031

Fundashon Multi Event Organization incidenteel 0 0 0 0 0 350,000 1 350,000

Curaçao World Largest Painting incidenteel 0 0 0 42,000 0 0 1 42,000

Nederlandse Rode Kruis incidenteel 0 0 16,800 0 0 0 1 16,800

Nederlands Antilliaans Olympisch Committee regulier 423,586 0 0 0 0 0 1 423,586

Fundashon SEDREKO regulier 1,759,315 6,684,180 6,484,200 6,159,990 5,419,362 0 5 26,507,047

Fundashon SEDREKO incidenteel 8,240 470,114 0 0 0 0 4 478,354

Fundashon Fasilidat Deportivo Korsou regulier 0 1,350,000 1,350,000 1,282,500 1,583,885 0 4 5,566,385

Fundashon Desaroyo Deportivo Korsou regulier 0 0 0 0 35,383 0 1 35,383

Curaçaose Sport en Olympische Federatie regulier 0 412,500 587,500 430,500 896,733 0 4 2,327,233

Curaçao Body Building & Fitness Association incidenteel 0 21,500 0 0 0 0 1 21,500
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Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport

Instelling Type

subsidie 2010 2011 2012 2013 2014 2015 verleende verleend 

subsidies bedrag

Verleende subsidiebedragen Totaal

Federashon di Futbol Korsou incidenteel 0 139,375 0 35,000 0 0 3 174,375

Federashon di Futbol Korsou regulier 0 0 0 0 0 227,500 1 227,500

Nederlands Antilliaans Tennis Federatie incidenteel 0 12,500 0 0 0 0 1 12,500

Fundashon Mini Olympiada incidenteel 0 175,000 0 0 0 0 1 175,000

Cocacfutsal incidenteel 0 20,000 0 0 0 0 1 20,000

Student Sport Federation incidenteel 0 15,000 0 0 0 0 1 15,000

Curaçao Karate Bond incidenteel 0 18,665 0 0 0 0 1 18,665

Federashon di Beisbol incidenteel 0 45,000 0 30,000 0 0 3 75,000

Nederlands Antilliaans Voetbal Unie incidenteel 0 22,317 0 0 0 0 1 22,317

Federashon Volibol Korsou incidenteel 0 16,122 0 0 0 0 1 16,122

Curaçao Atletiek Bond incidenteel 0 23,618 0 0 0 0 1 23,618

Asosashon Liga Pariba Korsou incidenteel 0 0 0 25,000 0 0 1 25,000

Curaçao Little League Foundation incidenteel 0 0 0 0 135,000 0 1 135,000

Komishon Kampion Mundial Little League incidenteel 0 0 0 0 38,700 0 1 38,700

Totaal 9,505,269 61,705,223 67,628,452 63,331,739 62,162,830 57,940,775 226 322,274,289
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Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn

Instelling Type

subsidie 2010 2011 2012 2013 2014 2015 verleende verleend 

subsidies bedrag

Stichting Tayer Sosial Santa Martha regulier 1,034,946 1,945,000 3,936,000 3,724,000 3,648,000 3,922,700 6 18,210,646

Stichting Tayer Sosial Santa Martha incidenteel 0 0 0 0 60,675 0 1 60,675

Cocos Training incidenteel 0 127,840 0 0 0 0 1 127,840

Engineering & Training B.V. incidenteel 0 0 0 135,880 0 0 1 135,880

Etica Training & Advies B.V. incidenteel 0 0 0 45,000 0 0 1 45,000

St. Kenniscentrum Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven regulier 0 0 312,000 245,014 274,315 0 3 831,329

Interieurtiek Saab B.V. regulier 0 0 0 0 434,727 303,405 2 738,132

Interieurtiek Saab B.V. incidenteel 0 0 0 144,908 0 0 1 144,908

Intermediation & B.A. incidenteel 0 350,997 0 0 0 0 1 350,997

Pure Fides Int. incidenteel 0 337,496 0 0 0 0 1 337,496

Fundashon Hieperdepiep regulier 0 0 0 0 0 73,110 1 73,110

Fundashon Union Hubentud regulier 0 0 280,800 0 135,000 135,000 3 550,800

Fundashon Desaroyo i Progreso regulier 790,321 3,999,996 0 0 0 0 2 4,790,317

Stichting Kinderoorden Brakkeput regulier 0 1,530,000 1,516,020 1,440,216 1,728,271 1,728,271 5 7,942,778

Stichting New Creation Curaçao regulier 0 249,996 545,303 518,028 528,037 518,037 5 2,359,401

Coordinatie Organisatie Jeugdhulpverlening regulier 627,043 0 0 0 0 0 1 627,043

Federatie Kindercreches regulier 837,740 0 0 0 0 0 1 837,740

Fundashon Nos Tei Pa Otro regulier 69,213 349,992 595,485 565,704 565,710 606,411 6 2,752,515

Fundashon SEDA regulier 79,030 349,992 648,236 603,888 503,890 503,890 6 2,688,926

Fundashon SIFMA regulier 40,510 225,000 0 0 0 0 2 265,510

Konseho di Hubentut regulier 15,806 0 0 0 0 0 1 15,806

Stichting Jeugd Centrale Curaçao regulier 48,983 195,227 0 0 0 0 2 244,210

Stichting Kinderbescherming regulier 28,790 127,500 0 0 0 0 2 156,290

Stichting Maatschappelijke Zorg en Herstel regulier 244,998 1,500,000 1,625,000 1,638,744 1,638,750 1,838,750 6 8,486,242

Stichting FESEBAKO regulier 275,482 1,091,316 0 0 0 0 2 1,366,798

Vereniging Federatie Antilliaanse Jeugdzorg regulier 34,548 200,004 0 0 0 200,000 3 434,552

Fundashon Guia, Eduka I Forma regulier 0 3,916,800 4,457,112 4,234,260 4,234,265 4,234,265 5 21,076,702

Verleende subsidiebedragen Totaal
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Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn

Instelling Type

subsidie 2010 2011 2012 2013 2014 2015 verleende verleend 

subsidies bedrag

Verleende subsidiebedragen Totaal

Fundashon Bos Hubentud regulier 0 78,331 0 0 0 0 1 78,331

Fundashon Rescate regulier 0 105,000 0 0 0 0 1 105,000

Fundashon Mami Sa regulier 0 199,998 99,996 94,992 195,000 195,000 5 784,986

Fundashon PSI regulier 0 1,665,996 1,999,996 1,614,996 1,615,000 1,615,000 5 8,510,988

Stichting  Casa Manita regulier 0 1,071,000 1,079,261 989,899 1,007,950 1,007,950 5 5,156,060

Stichting Coord.-Centr. Kind.- en Jeugdopv. Curaçao regulier 0 3,906,996 3,909,498 3,714,492 0 0 3 11,530,986

Stichting Villa Maria regulier 0 148,100 0 0 0 0 1 148,100

Stichting Accretio regulier 0 476,520 0 249,996 0 502,000 3 1,228,516

Stichting Accretio incidenteel 0 0 0 502,000 0 0 1 502,000

Widows & Orphan Foundation regulier 0 270,000 0 0 0 0 1 270,000

Fundashon Hubenil Steering Committee Curaçao regulier 0 105,216 127,080 120,720 130,728 120,728 5 604,472

Stichting Cultureel Centrum Curaçao regulier 0 0 0 0 118,242 75,000 2 193,242

Stichting Cultureel Centrum Curaçao incidenteel 0 0 0 39,413 0 0 1 39,413

Unidat di Bario Korsou regulier 0 0 0 0 105,000 150,000 2 255,000

Fundashon Solari regulier 0 0 0 0 300,000 300,000 2 600,000

Fundashon Encelia regulier 0 0 0 0 286,465 286,465 2 572,930

Fundashon Instituto Splikami regulier 0 0 193,941 0 0 0 1 193,941

Fundashon Ban Komunika regulier 0 0 0 0 0 52,000 1 52,000

Fundashon pa Stimula Edukashon i Formashon den Bario incidenteel 0 0 0 0 6,400 0 1 6,400

Fundashon Alton Paas incidenteel 0 0 0 0 250,000 0 1 250,000

Fundashon Curaçao Cares incidenteel 0 0 0 0 55,631 0 1 55,631

Fundashon de Savaan incidenteel 0 0 37,985 0 0 0 1 37,985

Fundashon Huntu Korsou incidenteel 0 0 0 16,000 0 0 1 16,000

Fundashon Kompa Nanzi incidenteel 0 0 194,144 90,000 0 0 2 284,144

Stichting IPSO incidenteel 0 0 96,000 0 0 0 1 96,000

Stichting Bo mes forsa incidenteel 0 0 0 0 60,000 0 1 60,000

Stichting REDA SOSIAL incidenteel 0 0 0 0 40,000 0 1 40,000

Opvang res. Zorg regulier 1,458,224 0 0 0 0 0 1 1,458,224

Stichting Birgen di Rosario regulier 0 7,989,912 8,662,691 8,662,694 8,662,700 8,662,700 5 42,640,697
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Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn

Instelling Type

subsidie 2010 2011 2012 2013 2014 2015 verleende verleend 

subsidies bedrag

Verleende subsidiebedragen Totaal

Stichting Birgen di Rosario incidenteel 0 458,280 0 1,387,909 1,587,909 1,600,000 4 5,034,098

Fundashon Kas Nos Welita regulier 0 574,872 574,875 702,625 702,625 702,625 5 3,257,622

Fundashon Kas Nos Welita incidenteel 0 0 0 40,000 0 0 1 40,000

Stichting Zorg en Hoop regulier 0 410,616 410,625 501,875 501,875 501,875 5 2,326,866

Fundashon Kuido Integral Banda Abou regulier 0 574,872 574,875 702,625 702,625 702,660 5 3,257,657

Fundashon Kuido Integral Banda Abou incidenteel 0 113,070 0 0 0 0 1 113,070

Sentro di Aktividat Senioren regulier 0 0 0 190,000 190,000 190,000 3 570,000

Fundashon Nos Kas regulier 0 438,000 438,000 438,000 438,000 438,000 5 2,190,000

Stichting Huize Bloem regulier 0 379,596 394,200 394,200 394,200 394,200 5 1,956,396

Stichting Huize Bloem incidenteel 0 14,604 0 0 0 0 1 14,604

Stichting Huize Tabita regulier 0 328,500 328,500 328,500 328,500 328,500 5 1,642,500

Stichting Wit Gele Kruis regulier 0 0 0 190,000 190,000 190,000 3 570,000

Stichting Wit Gele Kruis incidenteel 0 10,000 0 0 0 24,500 2 34,500

Stichting Karchi 60+ regulier 0 0 0 190,000 190,000 190,000 3 570,000

Raad voor Ouderenbeleid regulier 0 0 150,000 150,000 150,000 150,000 4 600,000

Fundashon Nos grandinan incidenteel 0 0 0 0 40,331 0 1 40,331

Fundashon Pro Bista incidenteel 0 0 0 0 0 9,923 1 9,923

Totaal 5,585,634 35,816,635 33,187,623 34,606,578 32,000,821 32,452,965 183 173,650,256

Bijlage behorende bij het rapport 'Subsidie. Afwijkingen op de Subsidieverordening en het subsidiebeleid over de jaren 2010 tot en met 2015' 12

http://www2.curacao-chamber.cw/excerpt.asp?mode=edit&companyid=110422&establishmentnr=0&legalformid=81


Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur

Instelling Type

subsidie 2010 2011 2012 2013 2014 2015 verleende verleend 

subsidies bedrag

Aids Stichting Nederlandse Antillen regulier 18,155 80,400 0 0 0 0 2 98,555

Fundashon Famia Plania regulier 31,703 140,400 140,400 144,495 133,380 133,380 6 723,758

Fundashon Famia Plania Incidenteel 0 80,000 0 50,000 0 0 2 130,000

Fundashon Kuido di Ambulans incidenteel 0 472,179 0 0 0 0 1 472,179

Fundashon Parke Tropikal regulier 56,451 249,996 249,996 237,500 237,500 237,500 6 1,268,943

Fundashon Parke Tropikal Incidenteel 0 150,000 0 215,000 200,000 275,000 5 840,000

Fundashon FMA regulier 745,161 3,519,996 3,519,996 3,344,000 3,344,000 3,344,000 6 17,817,153

Fundashon PSI regulier 418,645 1,854,000 1,854,000 1,761,300 1,761,300 1,761,300 6 9,410,545

Sichting SOLTUNA regulier 101,491 665,420 485,500 461,225 461,200 461,200 6 2,636,036

SOKUDI regulier 10,963 48,552 48,600 49,971 46,127 46,127 6 250,340

Stichting CARMABI regulier 216,564 306,456 306,396 315,394 291,100 291,133 7 1,727,043

Stichting CARMABI Incidenteel 0 444,040 0 0 65,205 0 2 509,245

Stichting Dierenbescherming Curaçao regulier 10,161 45,000 45,000 42,746 41,000 41,000 6 224,907

Stichting Dierenbescherming Curaçao Incidenteel 0 0 0 94,000 0 102,000 2 196,000

Stichting Wit Gele Kruis regulier 196,452 870,000 870,000 826,500 826,500 826,500 6 4,415,952

Stichting Wit Gele Kruis Incidenteel 0 0 0 60,000 0 0 1 60,000

Stichting Brasami regulier 0 0 3,513,640 3,337,958 3,337,958 3,337,958 4 13,527,514

Stichting Brasami Incidenteel 0 0 0 117,875 0 0 1 117,875

Stichting SEHOS incidenteel 0 4,900,000 1,500,000 2,050,000 730,597 0 5 9,180,597

STIVECU regulier 175,211 0 0 0 0 0 1 175,211

St. Jeugd-, Volw. Bemid.- en Servicebur. incidenteel 0 256,364 0 0 0 0 1 256,364

Stichting CURE-AID Curaçao incidenteel 0 0 450,000 0 0 0 1 450,000

Fundashon Duna Lus incidenteel 0 0 0 0 92,000 0 1 92,000

Stichting Betesda incidenteel 0 0 0 0 9,500 0 1 9,500

Fundashon Kabakuchi incidenteel 0 0 0 0 0 1,400 1 1,400

Totaal 1,980,957 14,082,803 12,983,528 13,107,964 11,577,367 10,858,498 86 64,591,118

Verleende subsidiebedragen Totaal
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Ministerie van Financiën

Instelling Type

subsidie 2010 2011 2012 2013 2014 2015 verleende verleend 

subsidies bedrag

Fundashon Optimalisashon Bario di Steenrijk incidenteel 0 450,000 0 0 0 0 1 450,000

Fondo pa Deporte i Responsabilidat Sosial regulier 0 0 0 699,910 527,668 0 2 1,227,578

Urban Chase Incidenteel 0 0 0 0 50,000 0 1 50,000

Totaal 0 450,000 0 699,910 577,668 0 4 1,727,578

Verleende subsidiebedragen Totaal

Bijlage behorende bij het rapport 'Subsidie. Afwijkingen op de Subsidieverordening en het subsidiebeleid over de jaren 2010 tot en met 2015'



 

 
Bijlage 2A 

Afwijkingen bij de reguliere subsidies over de periode 

10/10/10 tot en met 31/12/15 



Ministerie van Algemene Zaken

Nr. Instelling Begrotingspost Boekjaar Subsidie Begroting Aanvraag Indiening MBeschikking Rechtmatigheid Kwartaal Tussentijdse Activiteiten Jaarrekening Accountants MBeschikking

bedrag voldoende indiening tijdig verlening subsidie rapportage rapportage verslag controle vaststelling

1 Stichting REDA SOSIAL 110701.4683 2011 923,500 ja ja nee ja onrechtmatig nvt nvt nvt ja ja nee

2 Stichting REDA SOSIAL 110701.4683 2012 265,000 ja ja nee nee* onrechtmatig nvt nvt nvt ja nvt nee

3 Stichting REDA SOSIAL 110700.4681 2013 1,235,965 ja ja nee ja onrechtmatig nvt nvt nvt ja ja nee

4 Stichting REDA SOSIAL 110700.4681 2014 1,037,800 ja ja nee ja onrechtmatig nvt nvt nvt ja ja nee

5 Stichting REDA SOSIAL 110700.4683 2015 6,720,000 ja ja nee ja onrechtmatig nvt nvt nvt ja ja nee

6 Stichting REDA SOSIAL 110700.4681 2015 1,037,800 ja ja nee ja onrechtmatig nvt nvt nvt ja ja nee

7 Stichting Vrijwilligerskorps Curaçao 110702.4611 2012 400,000 ja ja nee ja onrechtmatig nvt nvt nvt ja nee nee

8 Stichting Vrijwilligerskorps Curaçao 110702.4611 2013 372,400 ja ja nee nee onrechtmatig nvt nvt nvt ja nee nee

9 Stichting Vrijwilligerskorps Curaçao 110702.4611 2014 364,800 ja ja nee ja onrechtmatig nvt nvt nvt ja nee nee

Stichting Vrijwilligerskorps Curaçao 110702.4611 2015 380,000 ja ja ja ja nvt nvt nvt nee nee nee

11 Fundashon Deporte Olimpiko Korsou (*) 165300.4683 2015 896,733 ja ja nee ja onrechtmatig nvt ja nee ja nee nee

12 Fundashon Desaroyo Deportivo Korsou (*) 165300.4683 2015 7,003,267 ja ja ja ja nvt ja nee ja nee nee

Legenda

nvt = criterium is niet van toepassing

nb = niet bekend

nee* = Mbverlening is niet getekend

Bijlage behorende bij het rapport 'Subsidie. Afwijkingen op de Subsidieverordening en het subsidiebeleid over de jaren 2010 tot en met 2015'



Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening

Nr. Instelling Begrotingspost Boekjaar Subsidie Begroting Aanvraag Indiening MBeschikking Rechtmatigheid Kwartaal Tussentijdse Activiteiten Jaarrekening Accountants MBeschikking

bedrag voldoende indiening tijdig verlening subsidie rapportage rapportage verslag controle vaststelling

1 Vereniging Veilig Verkeer 1600212 2010 3,284 ja nvt nvt nvt nvt nvt nee ja nvt nee

2 Vereniging Veilig Verkeer 120407.4683 2011 14,544 ja nee nvt nee onrechtmatig nb nb nee ja nvt nee

3 Vereniging Veilig Verkeer 120407.4683 2012 14,268 ja nee nvt nee onrechtmatig nb nb nee nee nvt nee

Legenda

nvt = criterium is niet van toepassing

nb = niet bekend

Bijlage behorende bij het rapport 'Subsidie. Afwijkingen op de Subsidieverordening en het subsidiebeleid over de jaren 2010 tot en met 2015'



Ministerie van Justitie

Nr. Instelling Begrotingspost Boekjaar Subsidie Begroting Aanvraag Indiening MBeschikking Rechtmatigheid Kwartaal Tussentijdse Activiteiten Jaarrekening Accountants MBeschikking

bedrag voldoende indiening tijdig verlening subsidie rapportage rapportage verslag controle vaststelling

1 Stichting Gezinsvoogdij Instelling Curaçao 131703.4683 2012 1,410,320 ja nee nvt ja onrechtmatig nee nvt ja ja ja nee

2 Stichting Gezinsvoogdij Instelling Curaçao 131703.4683 2013 1,331,330 ja ja nee ja onrechtmatig ja nvt ja ja ja nee

3 Stichting Gezinsvoogdij Instelling Curaçao 131703.4683 2014 1,485,600 ja ja ja ja ja nvt ja ja ja nee

4 Stichting Gezinsvoogdij Instelling Curaçao 131703.4683 2015 1,485,600 ja ja ja ja ja nvt ja ja ja nee

5 Stichting Slachtofferhulp Curaçao 131803.4683 2012 315,675 ja ja nee ja onrechtmatig nee nvt ja ja nee nee

6 Stichting Slachtofferhulp Curaçao 131803.4683 2013 340,000 ja ja nee ja onrechtmatig ja nvt ja ja ja nee

7 Stichting Slachtofferhulp Curaçao 131803.4683 2014 348,000 ja ja ja ja ja nvt ja ja ja nee

8 Stichting Slachtofferhulp Curaçao 131803.4683 2015 348,000 ja ja ja ja ja nvt ja ja ja nee

Legenda

nvt = criterium is niet van toepassing

Bijlage behorende bij het rapport 'Subsidie. Afwijkingen op de Subsidieverordening en het subsidiebeleid over de jaren 2010 tot en met 2015'



Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning

Nr. Instelling Begrotingspost Boekjaar Subsidie Begroting Aanvraag Indiening MBeschikking Rechtmatigheid Kwartaal Tussentijdse Activiteiten Jaarrekening Accountants MBeschikking

bedrag voldoende indiening tijdig verlening subsidie rapportage rapportage verslag controle vaststelling

1 Stichting Wegenfonds Curaçao 142102.4681 2013 1,470,000 ja nee nvt nee onrechtmatig nvt nvt nvt Ja ja nee

2 Stichting Wegenfonds Curaçao 142102.4681 2014 1,440,000 ja nee nvt ja onrechtmatig nvt nvt nvt ja ja nee

3 Stichting Wegenfonds Curaçao 142102.4681 2015 1,500,000 ja nee nvt nee onrechtmatig nvt nvt nvt ja ja nee

Legenda

nvt = criterium is niet van toepassing

Bijlage behorende bij het rapport 'Subsidie. Afwijkingen op de Subsidieverordening en het subsidiebeleid over de jaren 2010 tot en met 2015'



Ministerie van Economische Ontwikkeling

Nr. Instelling Begrotingspost Boekjaar Subsidie Begroting Aanvraag Indiening MBeschikking Rechtmatigheid Kwartaal Tussentijdse Activiteiten Jaarrekening Accountants MBeschikking

bedrag voldoende indiening tijdig verlening subsidie rapportage rapportage verslag controle vaststelling

1 AEDCK 1631004 2010 11,289 ja nvt nvt nvt nvt nvt ja ja nvt nee

2 ADECK 153102.4683 2011 75,000 ja ja ja ja nvt ja ja ja nvt nee

3 ADECK 153102.4683 2012 75,000 ja ja ja ja nvt ja ja ja nvt nee

4 ADECK 153102.4683 2013 71,244 ja ja ja ja nee nvt ja ja nvt nee

5 ADECK 153102.4683 2014 30,000 ja ja ja ja nee nvt nee ja nvt nee

6 Curaçao Economic Development Board 1631004 2010 300,000 ja nvt nvt nvt nvt nvt nee nee nee nee

7 Curaçao Economic Development Board 153102.4683 2011 499,992 ja ja nee ja onrechtmatig nvt nee nee nee nee nee

8 Curaçao Economic Development Board 153102.4611 2012 249,997 ja nee nvt nee onrechtmatig nb nb nee nee nvt nee

9 Curaçao Tourism Development Foundation 1631004 2010 9,501,666 ja* nvt nvt nvt nvt nvt nee ja ja nee

10 Curaçao Tourism Development Foundation 153102.4611 2011 20,900,000 ja nee nvt nee onrechtmatig nvt ja ja ja ja nee

11 Curaçao Tourism Development Foundation 153102.4611 2012 20,900,000 ja ja nee ja onrechtmatig nvt ja ja ja ja nee

12 Curaçao Tourism Development Foundation 153102.4611 2013 20,097,600 ja ja ja nee* onrechtmatig nvt ja ja ja ja nee

13 Curaçao Tourism Development Foundation 153102.4611 2014 20,097,600 ja ja ja ja nvt ja ja ja ja nee

14 Curaçao Tourism Development Foundation 153102.4611 2015 20,097,600 ja ja ja ja nvt ja nee ja ja nee

15 FEKOSKAN 1631004 2010 45,159 ja nvt nvt nvt nvt nvt nee ja nvt nee

16 FEKOSKAN 153102.4683 2011 199,992 ja ja nee nee onrechtmatig nb nb nee ja nvt nee

17 FEKOSKAN 153102.4683 2012 75,000 ja ja nee nee* onrechtmatig nvt ja ja ja nvt nee

18 FEKOSKAN 153102.4683 2013 67,500 ja ja nee ja onrechtmatig nvt ja ja ja nvt nee

19 FEKOSKAN 153102.4683 2014 75,000 ja ja nee ja onrechtmatig nvt ja ja ja nvt nee

20 FEKOSKAN 153102.4611 2015 75,000 ja ja nee ja onrechtmatig nvt ja nee ja nvt nee

21 Fundashon Negoshi Pikiña 1631004 2010 22,580 ja nvt nvt nvt nvt nvt nee ja nvt nee

22 Fundashon Negoshi Pikiña 153102.4683 2011 150,000 ja* nee nvt nee onrechtmatig nb nb ja ja nvt nee

23 Fundashon Negoshi Pikiña 153102.4683 2012 183,336 ja ja nee ja onrechtmatig nvt nee ja ja nvt nee

24 Fundashon Negoshi Pikiña 153102.4683 2013 190,000 ja ja nee ja onrechtmatig nee nvt nee ja nvt nee

25 Fundashon Negoshi Pikiña 153102.4683 2014 150,000 ja ja nee ja onrechtmatig nee nvt ja nee nvt nee

26 Fundashon Negoshi Pikiña 153102.4683 2015 150,000 ja ja nee ja onrechtmatig nvt nee ja ja nvt nee

27 Fundashon pa Konsumido 1631004 2010 45,159 ja nvt nvt nvt nvt nvt ja ja nvt nee

28 Fundashon pa Konsumido 153102.4683 2011 450,000 ja ja nee ja onrechtmatig nvt nee ja ja nee nee

29 Fundashon pa Konsumido 153102.4683 2012 349,508 ja ja nee ja onrechtmatig nvt ja ja ja ja nee

30 Fundashon pa Konsumido 153102.4683 2013 427,500 ja ja ja ja nvt ja ja ja ja nee

31 Fundashon pa Konsumido 153102.4683 2014 427,500 ja ja ja ja nvt ja ja ja ja nee

32 Fundashon pa Konsumido 153102.4683 2015 567,500 ja ja nee ja onrechtmatig nvt ja nee ja ja nee

33 Fundashon Wega di Number Korsou 1631004 2010 179,030 ja nvt nvt nvt nvt nvt nee ja ja nee

34 Fundashon Wega di Number Korsou 153102.4611 2011 349,992 ja nee nvt nee onrechtmatig nvt ja nee ja ja nee

35 Fundashon Wega di Number Korsou 153102.4611 2012 349,993 ja ja ja ja nvt nee nee ja ja nee

36 Fundashon Wega di Number Korsou 153102.4611 2013 1,020,556 ja nee nvt nee onrechtmatig nb nb nee ja ja nee

37 Fundashon Wega di Number Korsou 153102.4611 2014 332,500 ja ja nee ja onrechtmatig ja nvt ja ja nee nee

38 Fundashon Wega di Number Korsou 153102.4611 2015 332,500 ja ja nee ja onrechtmatig nvt ja nee nee nee nee

39 Spin Off Curaçao 1631004 2010 11,291 ja nvt nvt nvt nvt nvt nee ja nvt nee

40 Stichting Top Spin 153102.4683 2011 54,171 ja* nee nvt ja onrechtmatig nvt ja nee nee nvt nee

41 Stichting Top Spin 153102.4683 2012 50,002 ja ja ja ja nvt ja ja ja nvt nee

42 Stichting Top Spin 153102.4683 2013 50,000 ja ja nee ja onrechtmatig nvt nee ja nee nvt nee

43 Stichting Top Spin 153102.4683 2014 47,500 ja ja nee ja onrechtmatig nvt ja nee nee nvt nee

44 Stichting Innovatie Centrum Curaçao 1631004 2010 79,030 ja nvt nvt nvt nvt nvt nee ja nee nee

45 Stichting Innovatie Centrum Curaçao 153102.4683 2011 450,000 ja ja ja nee onrechtmatig nb nb nee ja ja nee

46 Stichting Innovatie Centrum Curaçao 153102.4683 2012 450,000 ja ja ja ja nvt ja nee ja ja nee

47 Stichting Innovatie Centrum Curaçao 153102.4683 2013 277,500 ja ja ja nee* onrechtmatig nvt ja ja ja nvt nee

48 Stichting Innovatie Centrum Curaçao 153102.4683 2014 188,932 ja ja ja ja nvt ja ja ja nvt nee

49 Stichting Stimulit Curaçao 1631004 2010 88,710 ja nvt nvt nvt nvt nvt nee ja ja nee

50 Stichting Stimulit Curaçao 153102.4683 2011 500,000 ja ja ja ja nvt nee ja ja ja nee

51 Stichting Stimulit Curaçao 153102.4683 2012 500,000 ja ja ja ja nvt ja ja ja ja nee

52 Stichting Stimulit Curaçao 153102.4683 2013 474,932 ja ja ja ja nvt ja ja ja ja nee

53 Stichting Stimulit Curaçao 153102.4683 2014 486,733 ja ja ja ja nvt nee ja ja ja nee

54 Curaçao Innovation & Technology Institute 153102.4683 2014 174,267 ja ja ja ja nvt nvt ja ja nvt nee

Bijlage behorende bij het rapport 'Subsidie. Afwijkingen op de Subsidieverordening en het subsidiebeleid over de jaren 2010 tot en met 2015'



Ministerie van Economische Ontwikkeling

Nr. Instelling Begrotingspost Boekjaar Subsidie Begroting Aanvraag Indiening MBeschikking Rechtmatigheid Kwartaal Tussentijdse Activiteiten Jaarrekening Accountants MBeschikking

bedrag voldoende indiening tijdig verlening subsidie rapportage rapportage verslag controle vaststelling

55 Curaçao Innovation & Technology Institute 153102.4683 2015 850,000 ja ja ja nee* onrechtmatig nvt ja nee ja ja nee

56 Stichting IntEnt 153101.4611 2011 95,829 ja ja nee ja onrechtmatig nvt ja nee ja nvt nee

57 Stichting IntEnt 153102.4683 2012 49,998 ja ja ja ja nvt nee nee nee nvt nee

58 Korpodeko 153101.4611 2011 28,968 ja ja nee ja onrechtmatig nvt nee nee ja nvt nee

59 Fundashon SEDECK 153102.4683 2011 346,070 ja ja ja ja nvt nee ja ja ja nee

60 Fundashon SEDECK 153102.4683 2012 339,999 ja ja nee ja onrechtmatig nvt ja ja nee nee nee

61 Fundashon SEDECK 153102.4683 2013 134,588 ja nee nvt nee onrechtmatig nb nb nee nee nvt nee

62 Stichting CURISES 153102.4683 2011 530,050 ja ja nee ja onrechtmatig nvt ja nee nee nee nee

63 Stichting CURISES 153102.4683 2012 530,000 ja ja ja ja nvt ja nee ja ja nee

64 Stichting CURISES 153102.4683 2013 503,500 ja ja nee ja onrechtmatig nvt ja nee ja ja nee

65 Stichting CURISES 153102.4683 2014 402,800 ja ja nee ja onrechtmatig nvt nee nee ja ja nee

66 Stichting CURISES 153102.4683 2015 201,400 ja ja nee ja onrechtmatig nvt nee ja ja nvt nee

67 Stichting Kennis voor Curaçao 153102.4683 2012 100,000 ja ja ja ja nvt ja nee ja nvt nee

68 Stichting Kennis voor Curaçao 153102.4683 2013 95,000 ja ja ja ja nvt ja ja ja nvt nee

69 St. Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven 153102.4683 2012 312,100 ja ja nee ja onrechtmatig nvt ja ja ja ja nee

70 St. Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven 153102.4683 2013 296,350 ja ja ja nee* onrechtmatig nvt ja ja ja nvt nee

71 St. Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven 153102.4683 2014 280,000 ja ja ja ja nvt ja nee ja nvt nee

72 Dutch Caribbean Security Exchange 153102.4611 2014 150,000 ja ja nee ja onrechtmatig nvt ja ja ja nvt nee

73 Dutch Caribbean Security Exchange 153102.4683 2015 150,000 ja ja nee ja onrechtmatig nvt nee nee nee nvt nee

74 University of Curaçao 153401.4611 2014 37,304 nee ja ja ja onrechtmatig nvt nee ja ja nvt nee

75 University of Curaçao 153102.4683 2015 9,500 ja ja nee ja onrechtmatig nvt nee nee nee nvt nee

76 Stichting CINEX 153800.4684 2015 1,900,000 ja ja nee ja onrechtmatig nvt nee nee ja ja nee

Legenda

nvt = criterium is niet van toepassing

nb = niet bekend

nee* = Mbverlening is niet getekend

ja* = Begrotingsoverschrijding rechtgetrokken door vaststelling jaarrekening door Staten

Bijlage behorende bij het rapport 'Subsidie. Afwijkingen op de Subsidieverordening en het subsidiebeleid over de jaren 2010 tot en met 2015'

http://www2.curacao-chamber.cw/excerpt.asp?mode=edit&companyid=110422&establishmentnr=0&legalformid=81
http://www2.curacao-chamber.cw/excerpt.asp?mode=edit&companyid=110422&establishmentnr=0&legalformid=81
http://www2.curacao-chamber.cw/excerpt.asp?mode=edit&companyid=110422&establishmentnr=0&legalformid=81
http://www2.curacao-chamber.cw/excerpt.asp?mode=edit&companyid=110422&establishmentnr=0&legalformid=81
http://www2.curacao-chamber.cw/excerpt.asp?mode=edit&companyid=110422&establishmentnr=0&legalformid=81


Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport

Nr. Instelling Begrotingspost Boekjaar Subsidie Begroting Aanvraag Indiening MBeschikking Rechtmatigheid Kwartaal Tussentijdse Activiteiten Jaarrekening Accountants MBeschikking

bedrag voldoende indiening tijdig verlening subsidie rapportage rapportage verslag controle vaststelling

1 Stichting CARMABI 1648002 2010 35,738 ja nvt nvt nvt nvt nvt ja ja nvt nee

2 Stichting CARMABI 164901.4683 2011 158,268 ja ja nvt nee* onrechtmatig ja nvt ja ja nvt nee

3 Stichting CARMABI 164901.4683 2012 158,304 ja nee nvt nee onrechtmatig ja nvt ja ja nvt nee

4 Stichting CARMABI 164901.4683 2013 158,304 ja nee nvt ja onrechtmatig ja nvt ja ja nvt nee

5 Stichting CARMABI 164901.4683 2014 158,300 ja ja ja nee* onrechtmatig ja nvt ja ja nvt nee

6 Stichting CARMABI 164901.4683 2015 158,304 ja nee nvt nee* onrechtmatig ja nvt nee ja nvt nee

7 Stichting Onderhoud Scholen 1648002 2010 479,838 ja nvt nvt nvt nvt nvt nee ja ja nee

8 Stichting Onderhoud Scholen 164901.4914 2011 2,124,996 ja ja ja ja ja nvt ja ja ja nee

9 Stichting Onderhoud Scholen 164901.4683 2012 2,214,841 ja* ja ja nee* onrechtmatig nee nvt ja ja ja nee

10 Stichting Onderhoud Scholen 164901.4683 2013 2,000,004 ja ja nvt nee* onrechtmatig nee nvt nee nee nee nee

11 Stichting Onderhoud Scholen 164901.4683 2014 2,000,000 ja ja ja nee* onrechtmatig nee nvt ja ja ja nee

12 Stichting Onderhoud Scholen 164901.4683 2015 2,000,000 ja nee nvt nee onrechtmatig nee nvt nee ja ja nee

13 Stichting Studiefinanciering Curaçao 1648002 2010 1,774,194 ja nvt nvt nvt nvt nvt ja ja ja nee

14 Stichting Studiefinanciering Curaçao 164901.4683 2011 24,000,000 ja ja ja nee* onrechtmatig nee nvt nee ja ja nee

15 Stichting Studiefinanciering Curaçao 164901.4683 2012 24,000,000 ja ja ja ja nee nvt nee nee nee nee

16 Stichting Studiefinanciering Curaçao 164901.4683 2013 22,186,194 ja ja ja nee* onrechtmatig nee nvt nee ja ja nee

17 Stichting Studiefinanciering Curaçao 164901.4683 2014 19,000,000 ja ja ja nee* onrechtmatig nee nvt ja ja ja nee

18 Stichting Studiefinanciering Curaçao 164901.4683 2015 22,999,996 ja ja nvt nee onrechtmatig nee nvt nee nee nee nee

19 Fundashon FIDE 1648003 2010 440,339 ja* nvt nvt nvt nvt nvt nee ja ja nee

20 Fundashon FIDE 164903.4683 2011 2,550,072 ja ja ja ja nee nvt nee ja ja nee

21 Fundashon FIDE 164903.4683 2012 2,525,953 ja ja ja ja nee nvt nee ja ja nee

22 Fundashon FIDE 164903.4683 2013 1,749,996 ja ja nee nee* onrechtmatig nee nvt nee ja ja nee

23 Fundashon FIDE 164903.4683 2014 1,749,996 ja ja nee nee* onrechtmatig nee nvt nee nee nee nee

24 Fundashon FIDE 164903.4683 2015 1,749,996 ja nee ja nee* onrechtmatig nee nvt nee ja ja nee

25 Fundashon pa Planifikashon di Idioma 1648003 2010 243,451 ja nvt nvt nvt nvt nvt ja ja ja nee

26 Fundashon pa Planifikashon di Idioma 164903.4683 2011 1,078,104 ja ja ja ja nee nvt ja ja ja nee

27 Fundashon pa Planifikashon di Idioma 164903.4683 2012 988,278 ja ja ja nee* onrechtmatig nee nvt ja ja nee nee

28 Fundashon pa Planifikashon di Idioma 164903.4683 2013 950,004 ja ja ja nee* onrechtmatig nee nvt nee ja nee nee

29 Fundashon pa Planifikashon di Idioma 164903.4683 2014 950,004 ja ja ja nee* onrechtmatig nee nvt ja nee nee nee

30 Fundashon pa Planifikashon di Idioma 164903.4683 2015 950,004 ja ja ja nee* onrechtmatig nee nvt nee nee nee nee

31 Fundashon Material Pa Skol 1648003 2010 344,576 ja nvt nvt nvt nvt nvt nee nee nee nee

32 Fundashon Material Pa Skol 164903.4683 2011 1,525,980 ja ja ja ja nee nvt nee ja ja nee

33 Fundashon Material Pa Skol 164903.4683 2012 1,525,996 ja ja ja ja nee nvt nee nee nee nee

34 Fundashon Material Pa Skol 164903.4683 2013 1,350,000 ja ja ja nee* onrechtmatig nee nvt nee ja nee nee

35 Fundashon Material Pa Skol 164903.4683 2014 1,350,000 ja ja ja nee* onrechtmatig nee nvt nee ja ja nee

36 Fundashon Material pa Skol 164903.4683 2015 1,350,000 ja nee ja nee* onrechtmatig nee nvt nee nee nee nee

37 Fundashon Sentro Guia Edukashonal 1648004 2010 818,061 ja nvt nvt nvt nvt nvt nee nee nee nee

38 Fundashon Sentro Guia Edukashonal 164902.4683 2011 2,877,740 ja ja ja ja nee nvt nee nee nee nee

39 Fundashon Sentro Guia Edukashonal 164902.4683 2012 3,015,000 ja ja ja ja ja nvt nee ja ja nee

40 Fundashon Sentro Guia Edukashonal 164902.4683 2013 2,700,000 ja ja ja nee* onrechtmatig nee nvt nee ja ja nee

41 Fundashon Sentro Guia Edukashonal 164902.4683 2014 2,700,000 ja ja nee nee* onrechtmatig nee nvt nee nee nee nee

42 Fundashon Sentro Guia Edukashonal 164902.4683 2015 2,700,000 ja nee ja nee* onrechtmatig nee nvt nee ja ja nee

43 Fundashon FEFFIK 1648201 2010 960,211 ja nvt nvt nvt nvt nvt nee nee nee nee

44 Fundashon FEFFIK 165004.4683 2011 5,293,373 ja ja nee nee onrechtmatig nee nvt nee nee nee nee

45 Fundashon FEFFIK 165004.4683 2012 5,547,552 ja nee nvt nee onrechtmatig nee nvt nee nee nee nee

46 Fundashon FEFFIK 165004.4683 2013 4,928,149 ja nee nvt nee onrechtmatig nee nvt nee nee nee nee

47 Fundashon FEFFIK 165004.4683 2014 4,827,600 ja nee nvt nee onrechtmatig nee nvt nee ja nee nee

48 Fundashon FEFFIK 165004.4683 2015 4,827,600 ja nee nvt nee onrechtmatig nee nvt nee nee nee nee

Bijlage behorende bij het rapport 'Subsidie. Afwijkingen op de Subsidieverordening en het subsidiebeleid over de jaren 2010 tot en met 2015'



Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport

Nr. Instelling Begrotingspost Boekjaar Subsidie Begroting Aanvraag Indiening MBeschikking Rechtmatigheid Kwartaal Tussentijdse Activiteiten Jaarrekening Accountants MBeschikking

bedrag voldoende indiening tijdig verlening subsidie rapportage rapportage verslag controle vaststelling

49 Stichting SNOOC 164903.4683 2012 1,000,000 ja nee nvt nee onrechtmatig nee nvt ja ja ja nee

50 Stichting SNOOC 164903.4683 2013 2,400,000 ja ja nee nee* onrechtmatig nee nvt nee ja nee nee

51 Stichting SNOOC 164903.4683 2014 2,000,000 ja ja nee nee* onrechtmatig nee nvt nee ja ja nee

52 Stichting SNOOC 164903.4683 2015 2,000,000 ja nee nvt nee onrechtmatig nee nvt nee nee nee nee

53 Fundashon Biblioteka Publiko Korsou 1651002 2010 952,579 ja nvt nvt nvt nvt nvt ja ja ja nee

54 Fundashon Biblioteka Publiko Korsou 165200.4683 2011 4,218,663 ja nee nvt nee onrechtmatig nb nb ja ja ja nee

55 Fundashon Biblioteka Publiko Korsou 165200.4683 2012 4,151,201 ja ja ja ja nvt ja ja ja ja nee

56 Fundashon Biblioteka Publiko Korsou 165200.4683 2013 3,955,032 ja ja ja nee* onrechtmatig nvt ja ja nee nee nee

57 Fundashon Biblioteka Publiko Korsou 165200.4683 2014 3,900,000 ja ja nee nee* onrechtmatig nvt nee ja ja ja nee

58 Fundashon Biblioteka Publiko Korsou 165200.4683 2015 3,900,000 ja ja ja nee* onrechtmatig nvt nee nee ja ja nee

59 Fundashon SEDREKO 1653002 2010 1,759,315 ja nvt nvt nvt nvt nvt ja ja ja nee

60 Fundashon SEDREKO 165300.4683 2011 6,684,180 ja ja nee ja onrechtmatig nvt nvt ja ja ja nee

61 Fundashon SEDREKO 165300.4683 2012 6,484,200 ja* ja nee nee* onrechtmatig nvt nvt ja ja nee nee

62 Fundashon SEDREKO 165300.4683 2013 6,159,990 ja ja ja nee* onrechtmatig nvt nee nee nee nee nee

63 Fundashon SEDREKO 165300.4683 2014 5,419,362 ja ja ja nee* onrechtmatig nvt nee nee nee nee nee

64 Stichting Monumentenzorg Curaçao 1654102 2010 54,871 ja nvt nvt nvt nvt nvt nee ja nvt nee

65 Stichting Monumentenzorg Curaçao 165500.4683 2011 243,000 ja ja ja ja nvt ja nee ja nvt nee

66 Stichting Monumentenzorg Curaçao 165500.4683 2012 243,000 ja ja ja nee* onrechtmatig nvt ja ja ja nvt nee

67 Stichting Monumentenzorg Curaçao 165500.4683 2013 215,000 ja ja ja nee* onrechtmatig nvt ja nee ja nvt nee

68 Stichting Monumentenzorg Curaçao 165500.4683 2014 175,000 ja ja nee nee* onrechtmatig nvt nee nee ja nvt nee

69 Stichting Monumentenzorg Curaçao 165500.4683 2015 175,000 ja ja ja ja nvt nee nee ja nvt nee

70 Stichting Het Curaçaosch Museum 1654102 2010 51,782 ja nvt nvt nvt nvt nvt ja ja nvt nee

71 Stichting Het Curaçaosch Museum 165500.4683 2011 479,304 ja ja nee ja onrechtmatig nvt nee ja ja nee nee

72 Stichting Het Curaçaosch Museum 165500.4683 2012 279,300 ja ja nee ja onrechtmatig nvt ja ja ja nvt nee

73 Stichting Het Curaçaosch Museum 165500.4683 2013 229,167 ja ja nee nee* onrechtmatig nvt ja ja ja nvt nee

74 Stichting Het Curaçaosch Museum 165500.4683 2014 220,833 ja ja nee nee* onrechtmatig nvt ja ja ja nvt nee

75 Stichting Het Curaçaosch Museum 165500.4683 2015 200,000 ja ja ja nee* onrechtmatig nvt nee nee ja nvt nee

76 Stichting NAAM 1690545853 2010 83,825 ja nvt nvt nvt nvt nvt nee ja nee nee

77 Stichting NAAM 1654102 2010 22,580 ja nvt nvt nvt nvt nvt nee ja nvt nee

78 Stichting NAAM 165800.4683 2011 534,999 ja ja ja ja nvt ja ja ja ja nee

79 Stichting NAAM 165800.4683 2012 335,301 ja ja ja nee* onrechtmatig nvt ja ja ja ja nee

80 Stichting NAAM 165500.4683 2013 500,000 ja ja ja nee* onrechtmatig nvt ja ja ja ja nee

81 Stichting NAAM 165800.4683 2014 500,000 ja ja nee nee* onrechtmatig nvt nee nee ja ja nee

82 Stichting NAAM 165500.4683 2015 500,000 ja ja nee nee* onrechtmatig nvt nee nee ja nee nee

83 Stichting Cultureel Centrum Curaçao 1658001 2010 67,176 ja nvt nvt nvt nvt nvt nee nee nvt nee

84 Stichting Cultureel Centrum Curaçao 165400.4683 2011 297,491 ja ja ja ja nvt ja ja ja nvt nee

85 Stichting Cultureel Centrum Curaçao 165400.4683 2012 297,496 ja ja ja nee* onrechtmatig nvt ja ja ja nvt nee

86 Stichting Cultureel Centrum Curaçao 165400.4683 2013 269,750 ja ja ja nee* onrechtmatig nvt nvt ja ja nvt nee

87 Stichting Cultureel Centrum Curaçao 165400.4683 2014 200,000 ja ja ja nee* onrechtmatig nvt nee ja ja nvt nee

88 Stichting Cultureel Centrum Curaçao 165400.4683 2015 200,000 ja ja ja nee* onrechtmatig nvt nee nee ja nvt nee

89 Stichting Elektra Blou / Teater Luna Blou 1658001 2010 16,935 ja nvt nvt nvt nvt nvt ja ja nvt nee

90 Stichting Elektra Blou / Teater Luna Blou 165400.4683 2011 269,808 ja ja ja ja nvt nee ja ja nvt nee

91 Stichting Elektra Blou / Teater Luna Blou 165400.4683 2012 309,999 ja ja ja nee* onrechtmatig nvt ja nee ja nee nee

92 Stichting Elektra Blou / Teater Luna Blou 165400.4683 2013 335,736 ja* ja ja nee* onrechtmatig nvt ja ja ja nvt nee

93 Stichting Elektra Blou / Teater Luna Blou 165400.4683 2014 225,000 ja ja ja nee* onrechtmatig nvt nee ja ja nvt nee

94 Stichting Elektra Blou / Teater Luna Blou 165400.4683 2015 225,000 ja ja ja ja nvt nee nee ja nvt nee
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95 Fundashon Kas di Kultura Korsou 1658002 2010 872,494 ja* nvt nvt nvt nvt nvt nee nee nee nee

96 Fundashon Kas di Kultura Korsou 165400.4683 2011 246,307 ja nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

96 Fundashon Kas di Kultura Korsou 165801.4683 2011 4,202,823 ja* ja ja ja nvt nee ja ja ja nee

97 Fundashon Kas di Kultura Korsou 165801.4683 2012 3,763,900 ja nee nvt nee onrechtmatig nb nb ja ja ja nee

98 Fundashon Kas di Kultura Korsou 165801.4683 2013 3,504,191 ja nee nvt nee* onrechtmatig nvt ja ja ja ja nee

99 Fundashon Kas di Kultura Korsou 165801.4683 2014 3,500,000 ja ja nee ja onrechtmatig nvt nvt ja ja ja nee

100 Fundashon Kas di Kultura Korsou 165801.4683 2015 3,500,000 ja ja ja nee* onrechtmatig nvt nee nee ja ja nee

101 Stichting Verpleegschool 1648503407 2010 54,092 ja nvt nvt nvt nvt nvt nee nee nvt nee

102 NAOC/CSDB 1610044003 2010 423,586 ja nvt nvt nvt nvt nvt nee nee nee nee

103 Scouting Antiano Cuboree 2007 1191040853 2010 41,386 ja nvt nvt nvt nvt nvt nee nee nvt nee

104 Fundashon Korsou 4-S 165101.4683 2011 53,500 ja ja ja nee* onrechtmatig nvt ja ja ja nvt nee

104 Fundashon Korsou 4-S 164002.4683 2011 25,000 ja nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

105 Fundashon Korsou 4-S 165101.4683 2012 111,174 ja ja ja nee* onrechtmatig nvt ja ja ja nvt nee

106 Fundashon Korsou 4-S 165101.4683 2013 100,000 ja ja ja nee* onrechtmatig nvt nee ja ja nvt nee

107 Fundashon Korsou 4-S 165101.4683 2014 70,000 ja ja ja nee* onrechtmatig nvt nee nee nee nvt nee

108 Fundashon Korsou 4-S 165101.4683 2015 70,000 ja ja ja nee* onrechtmatig nvt nee nee nee nvt nee

109 Fund. Form. Alegria Despues Skol 164007.4683 2011 400,000 ja ja nee ja onrechtmatig nvt nee ja ja ja nee

110 Fund. Form. Alegria Despues Skol 165101.4683 2012 600,000 ja ja nee nee onrechtmatig nvt ja ja ja ja nee

111 Fund. Form. Alegria Despues Skol 165101.4683 2013 583,333 ja ja ja nee* onrechtmatig nvt nee ja ja ja nee

112 Fund. Form. Alegria Despues Skol 165101.4683 2014 416,667 ja ja ja nee* onrechtmatig nvt nee nee nee nee nee

113 Fundashon Fasilidatnan Deportivo Kòrsou 165300.4683 2011 1,350,000 ja ja nee ja onrechtmatig nvt nvt ja ja ja nee

114 Fundashon Fasilidatnan Deportivo Kòrsou 165300.4683 2012 1,350,000 ja ja nee nee onrechtmatig nvt ja ja ja ja nee

115 Fundashon Fasilidatnan Deportivo Korsou 165300.4683 2013 1,282,500 ja ja nee nee* onrechtmatig nvt nvt nee nee nee nee

116 Fundashon Fasilidatnan Deportivo Korsou 165300.4683 2014 1,583,885 ja ja nee nee* onrechtmatig nvt nvt nee nee nee nee

117 Curaçaose Sport Federatie 165300.4683 2011 412,500 ja ja nee nee* onrechtmatig nvt nee nee ja ja nee

118 Curaçaose Sport Federatie 165300.4683 2012 587,500 ja ja nee nee* onrechtmatig nvt nvt ja ja ja nee

119 Curaçaose Sport Federatie 165300.4683 2013 430,500 ja ja nee nee* onrechtmatig nvt nee nee ja ja nee

120 Curaçaose Sport Federatie 165300.4683 2014 896,733 ja ja nee nee* onrechtmatig nvt nee nee nee nee nee

121 Fundashon Ban Komuniká 165400.4683 2011 150,000 ja nee nvt ja onrechtmatig nvt nee ja ja nvt nee

122 Fundashon Ban Komuniká 165400.4683 2012 150,000 ja ja ja nee* onrechtmatig nvt ja ja ja nvt nee

123 Fundashon Ban Komuniká 165101.4683 2013 88,000 ja ja ja nee* onrechtmatig nvt nee ja ja nvt nee

124 Fundashon Bos di Hubentut 165101.4683 2012 52,500 ja ja ja nee* onrechtmatig nvt ja ja ja nvt nee

125 Fundashon Bos di Hubentut 165101.4683 2013 70,000 ja ja ja nee* onrechtmatig nvt nee ja nee nvt nee

126 Fundashon Desaroyo I Progreso 165101.4683 2012 3,900,000 ja ja ja ja nvt ja ja ja ja nee

127 Fundashon Desaroyo I Progreso 165101.4683 2013 3,400,000 ja ja ja nee* onrechtmatig nvt nee ja ja ja nee

128 Fundashon Desaroyo I Progreso 165101.4683 2014 3,400,000 ja ja nee nee* onrechtmatig nvt nee ja ja ja nee

129 Fundashon Desaroyo I Progreso 165101.4683 2015 3,275,876 ja ja nee nee onrechtmatig nvt nb nee ja ja nee

130 Fund. pa Stimula Edu. i Form. Bario 165101.4683 2012 1,871,610 ja ja nee ja onrechtmatig nvt ja ja ja ja nee

131 Fund. pa Stimula Edu. i Form. Bario 165101.4683 2013 1,400,000 ja ja nee nee* onrechtmatig nvt ja ja ja ja nee

132 Fund. pa Stimula Edu. i Form. Bario 165101.4683 2014 1,400,000 ja ja nee nee* onrechtmatig nvt nee nee nee nee nee

133 Fund. pa Stimula Edu. i Form. Bario 165101.4683 2015 1,400,000 ja ja nee nee onrechtmatig nvt n.b nee nee nee nee

134 Fund. Sentro Info. Form. Bien. Mucha 165101.4683 2012 225,000 ja ja nee nee* onrechtmatig nvt ja ja ja nvt nee

135 Fund. Sentro Info. Form. Bien. Mucha 165101.4683 2013 200,000 ja ja ja nee* onrechtmatig nvt nee ja ja nvt nee

136 Fund. Sentro Info. Form. Bien. Mucha 165101.4683 2014 200,000 ja ja nee nee* onrechtmatig nvt nee ja ja nvt nee

137 Fund. Sentro Info. Form. Bien. Mucha 165101.4683 2015 200,000 ja ja ja nee* onrechtmatig nvt nee nee ja nvt nee

Bijlage behorende bij het rapport 'Subsidie. Afwijkingen op de Subsidieverordening en het subsidiebeleid over de jaren 2010 tot en met 2015'



Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport

Nr. Instelling Begrotingspost Boekjaar Subsidie Begroting Aanvraag Indiening MBeschikking Rechtmatigheid Kwartaal Tussentijdse Activiteiten Jaarrekening Accountants MBeschikking

bedrag voldoende indiening tijdig verlening subsidie rapportage rapportage verslag controle vaststelling

138 Stichting Jeugdcentrale Curaçao 165101.4683 2012 200,668 ja ja nee nee* onrechtmatig nvt ja ja ja nvt nee

139 Stichting Jeugdcentrale Curaçao 165101.4683 2013 150,000 ja ja ja nee* onrechtmatig nvt nee nee ja nvt nee

140 Stichting Jeugdcentrale Curaçao 165101.4683 2014 150,000 ja ja ja nee* onrechtmatig nvt nee ja ja nvt nee

141 Stichting Jeugdcentrale Curaçao 165101.4683 2015 150,000 ja ja ja nee* onrechtmatig nvt nee nee nee nvt nee

142 Stichting Kinderbescherming Curaçao 165101.4683 2012 145,625 ja ja ja ja nvt ja ja ja nvt nee

143 Stichting Kinderbescherming Curaçao 165101.4683 2013 150,000 ja ja ja nee* onrechtmatig nvt nee ja ja nvt nee

144 Stichting Kinderbescherming Curaçao 165101.4683 2014 140,000 ja ja ja nee* onrechtmatig nvt nee ja ja nvt nee

145 Stichting Kinderbescherming Curaçao 165101.4683 2015 140,000 ja ja ja nee* onrechtmatig nvt nee nee ja nvt nee

146  Federatie Antilliaanse Jeugdzorg 165101.4683 2012 220,002 ja ja ja ja nvt ja ja ja nvt nee

147  Federatie Antilliaanse Jeugdzorg 165101.4683 2013 366,667 ja ja ja nee* onrechtmatig nvt nee nee ja nvt nee

148  Federatie Antilliaanse Jeugdzorg 165101.4683 2014 200,000 ja ja ja nee* onrechtmatig nvt nee ja ja nvt nee

149  Federatie Antilliaanse Jeugdzorg 165101.4683 2015 200,000 ja ja ja nee* onrechtmatig nvt nee nee ja nvt nee

150 St. Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven 164901.4683 2013 300,000 ja nee nvt nee onrechtmatig nb nb ja ja nvt nee

151 Fundashon Desaroyo Deportivo Korsou 165300.4683 2014 35,383 ja ja nvt nee onrechtmatig nb nb nee nee nvt nee

Fundashon Desaroyo Deportivo Korsou (*) 165300.4683 2015 7,003,267 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

Federashon Deporte Olimpiko Korsou (*) 165300.4683 2015 896,733 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

152 St. Coord.-Centr. Kinder- en Jeugdopv. Cur. 165101.4683 2014 3,670,336 ja ja ja nee* onrechtmatig nvt nee ja ja ja nee

153 St. Coord.-Centr. Kinder- en Jeugdopv. Cur. 165101.4683 2015 3,714,500 ja ja ja nee* onrechtmatig nvt nee nee ja ja nee

154 Fundashon Amigunan di Cristu 165101.4683 2014 130,000 ja ja nee nee onrechtmatig nb nb nee nee nvt nee

155 Fundashon Amigunan di Cristu 165101.4683 2015 264,000 ja nee nvt nee onrechtmatig nb nb nee nee nvt nee

156 Federashon Futbol Korsou 165300.4683 2015 227,500 ja nee nvt nee onrechtmatig nb nb nee nee nvt nee

Legenda

nvt = criterium is niet van toepassing

nb = niet bekend

nee* = Mbverlening is niet getekend

ja* = Begrotingsoverschrijding rechtgetrokken door vaststelling jaarrekening door Staten
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1 Stichting Tayer Sosial Sta Martha 1661106.0000 2010 1,034,946 ja* nvt nvt nvt nvt nvt ja ja nee nee

2 Stichting Tayer Sosial Sta Martha 176204.4683 2011 1,945,000 ja ja ja nee onrechtmatig nb nb nee ja nee nee

3 Stichting Tayer Sosial Sta Martha 176204.4683 2012 3,936,000 ja ja nee ja onrechtmatig nvt nvt ja nee nee nee

4 Stichting Tayer Sosial Sta Martha 176204.4683 2013 3,724,000 ja nee nvt nee onrechtmatig nb nb ja ja nee nee

5 Stichting Tayer Sosial Sta Martha 176204.4683 2014 3,648,000 ja ja ja ja ja nvt nee ja nee nee

6 Stichting Tayer Sosial Sta Martha 176204.4683 2015 3,922,700 ja ja ja ja nee nvt nee nee nee nee

7 Federatie Kindercreches 1662002.0000 2010 837,740 ja nvt nvt nvt nvt nvt nee nee nee nee

8 Opvang res. Zorg 1662002.0000 2010 1,458,224 ja nvt nvt nvt nvt nvt nee nee nee nee

9 St. Coord.-Centr. Kinder- en Jeugdopv. Cur. 1622002.0000 2010 627,043 ja nvt nvt nvt nvt nvt ja ja ja nee

10 St. Coord.-Centr. Kinder- en Jeugdopv. Cur. 176301.4683 2011 3,906,996 ja nee nvt ja onrechtmatig nvt nvt ja ja ja nee

11 St. Coord.-Centr. Kind.- en Jeugdopv. Cur. 176301.4683 2012 3,909,498 ja ja ja ja nvt nee nee nee nee nee

12 St. Coord.-Centr. Kind.- en Jeugdopv. Cur. 176301.4683 2013 3,714,492 ja ja ja nee onrechtmatig nb nb nee ja ja nee

13 Stichting Kinderbescherming 1662002.0000 2010 28,790 ja nvt nvt nvt nvt nvt nee ja nvt nee

14 Stichting Kinderbescherming 176301.4683 2011 127,500 ja ja ja nee onrechtmatig nb nb ja ja nvt nee

15 Fundashon Nos Tei Pa Otro 1662002.0000 2010 69,213 ja nvt nvt nvt nvt nvt nee ja ja nee

16 Fundashon Nos Tei Pa Otro 176003.4683 2011 349,992 ja nee nvt nee onrechtmatig nb nb ja ja ja nee

17 Fundashon Nos Tei Pa Otro 176301.4683 2012 595,485 ja ja ja ja nvt nee nee nee nee nee

18 Fundashon Nos Tei Pa Otro 176301.4683 2013 565,704 ja nee nvt nee* onrechtmatig nvt nee nee nee nee nee

19 Fundashon Nos Tei Pa Otro 176301.4683 2014 565,710 ja ja nee ja onrechtmatig nee nvt nee ja ja nee

20 Fundashon Nos Tei Pa Otro 176301.4683 2015 606,411 ja ja ja ja nee nvt nee ja ja nee

21 Fundashon Sentro di Dama 1662002.0000 2010 79,030 ja nvt nvt nvt nvt nvt nee ja ja nee

22 Fundashon Sentro di Dama 176003.4683 2011 349,992 ja nee nvt nee onrechtmatig nb nb nee ja ja nee

23 Fundashon Sentro di Dama 176801.4683 2012 648,236 ja ja nee ja onrechtmatig nvt nee nee nee nee nee

24 Fundashon Sentro di Dama 176303.4683 2013 603,888 ja ja ja ja nvt nee nee ja ja nee

25 Fundashon Sentro di Dama 176303.4683 2014 503,890 ja ja ja ja nee nvt nee ja ja nee

26 Fundashon Sentro di Dama 176303.4683 2015 503,890 ja ja ja ja nee nvt nee ja ja nee

27 Stichting Maatschappelijke Zorg en Herstel 1662002.0000 2010 244,998 ja nvt nvt nvt nvt nvt nee ja nee nee

28 Stichting Maatschappelijke Zorg en Herstel 176003.4683 2011 1,500,000 ja ja ja ja nvt nvt nee ja ja nee

29 Stichting Maatschappelijke Zorg en Herstel 176301.4683 2012 1,625,000 ja ja nee ja onrechtmatig nvt nvt ja nee nee nee

30 Stichting Maatschappelijke Zorg en Herstel 176301.4683 2013 1,638,744 ja nee nvt nee onrechtmatig nb nb nee nee nee nee

31 Stichting Maatschappelijke Zorg en Herstel 176301.4683 2014 1,638,750 ja ja ja ja nee nvt nee ja ja nee

32 Stichting Maatschappelijke Zorg en Herstel 176301.4683 2015 1,838,750 ja ja ja ja nee nvt nee ja ja nee

33 Fundashon SIFMA 1663001.0000 2010 40,510 ja nvt nvt nvt nvt nvt nee nee nvt nee

34 Fundashon SIFMA 176400.4683 2011 225,000 ja ja ja nee onrechtmatig nb nb ja ja nvt nee

35 Stichting J.C. Curaçao 1663001.0000 2010 48,983 ja nvt nvt nvt nvt nvt ja ja nvt nee

36 Stichting J.C. Curaçao 176400.4683 2011 195,227 ja nee nvt nee onrechtmatig nb nb ja ja nvt nee

37 Stichting Cultureel Centrum Curaçao 176300.4684 2014 118,242 ja ja nee ja onrechtmatig nvt nee ja ja nvt nee

38 Stichting Cultureel Centrum Curaçao 176300.4684 2015 75,000 ja ja ja ja nee nvt nee ja nvt nee

39 Stichting FESEBAKO 1663001.0000 2010 275,482 ja nvt nvt nvt nvt nvt nee nee nee nee

40 Stichting FESEBAKO 176400.4683 2011 1,091,316 ja ja ja nee onrechtmatig nb nb nee nee nee nee

41 Konseho di Hubentud 1663001.0000 2010 15,806 ja nvt nvt nvt nvt nvt nee nee nvt nee

42  Federatie Antilliaanse Jeugdzorg 1663001.0000 2010 34,548 ja nvt nvt nvt nvt nvt ja ja nvt nee

43  Federatie Antilliaanse Jeugdzorg 176400.4683 2011 200,004 ja nee nvt nee onrechtmatig nb nb ja ja nvt nee

44  Federatie Antilliaanse Jeugdzorg 176301.4683 2015 200,000 ja ja ja ja nee nvt nee ja nvt nee

45 Fundashon Desaroyo I Progreso 1663001.0000 2010 790,321 ja nvt nvt nvt nvt nvt ja ja ja nee

46 Fundashon Desaroyo I Progreso 176400.4683 2011 3,999,996 ja ja ja ja nvt nvt ja ja ja nee

47 Vereniging Steering Committee Curaçao 176005.4683 2011 105,216 ja nee nvt nee onrechtmatig nb nb nee ja nvt nee

48 Vereniging Steering Committee Curaçao 176005.4683 2012 127,080 ja ja nee ja onrechtmatig nvt nee nee nee nvt nee

49 Vereniging Steering Committee Curaçao 176303.4683 2013 120,720 ja ja ja nee* onrechtmatig nvt nee nee nee nvt nee
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50 Vereniging Steering Committee Curaçao 176303.4683 2014 130,728 ja ja nee ja onrechtmatig nee nvt nee ja nvt nee

51 Vereniging Steering Committee Curaçao 176303.4683 2015 120,728 ja nee ja ja onrechtmatig nee nvt nee ja nvt nee

52 Fundashon Mami Sa 176005.4683 2011 199,998 ja nee nvt ja onrechtmatig nvt nvt ja ja nvt nee

53 Fundashon Mami Sa 176801.4683 2012 99,996 ja ja nvt ja nvt nvt nee nee nvt nee

54 Fundashon Mami Sa 176303.4683 2013 94,992 ja ja ja ja nvt nee nee nee nvt nee

55 Fundashon Mami Sa 176303.4683 2014 195,000 ja ja ja ja nee nvt nee ja nvt nee

56 Fundashon Mami Sa 176303.4683 2015 195,000 ja ja ja ja nee nvt nee ja nvt nee

57 Stichting Accretio 176005.4683 2011 476,520 ja ja nvt ja nvt nvt ja ja nee nee

58 Stichting Accretio 176303.4683 2013 249,996 ja ja nee nee* onrechtmatig nvt nee nee nee nvt nee

59 Stichting Accretio 176301.4683 2015 502,000 ja ja ja ja nee nvt nee ja ja nee

60 Widows & Orphans Foundation 176005.4683 2011 270,000 ja nee nvt ja onrechtmatig nvt nvt nee ja nvt nee

61 Stichting New Creation Curaçao 176005.4683 2011 249,996 ja ja ja nee onrechtmatig nb nb ja ja nvt nee

62 Stichting New Creation Curaçao 176301.4683 2012 545,303 ja* ja ja ja nvt nvt nee nee nee nee

63 Stichting New Creation Curaçao 176301.4683 2013 518,028 ja ja nee nee* onrechtmatig nvt nee nee nee nee nee

64 Stichting New Creation Curaçao 176301.4683 2014 528,037 ja ja ja ja onrechtmatig nee nvt nee nee nee nee

65 Stichting New Creation Curaçao 176301.4683 2015 518,037 ja ja ja nee* onrechtmatig nee nvt nee nee nee nee

66 Fundashon Guia, Eduka I Forma 176301.4683 2011 3,916,800 ja* ja ja ja nvt nvt nee ja nee nee

67 Fundashon Guia, Eduka I Forma 176301.4683 2012 4,457,112 ja ja ja ja nvt nee nee ja ja nee

68 Fundashon Guia, Eduka I Forma 176301.4683 2013 4,234,260 ja ja ja nee* onrechtmatig nvt nee nee ja ja nee

69 Fundashon Guia, Eduka I Forma 176301.4683 2014 4,234,265 ja ja ja ja nee nvt nee ja ja nee

70 Fundashon Guia, Eduka I Forma 176301.4683 2015 4,234,265 ja ja ja ja nee nvt nee ja ja nee

71 Fundashon Perspektiva I Sosten Integral 176301.4683 2011 1,665,996 ja nee nvt nee onrechtmatig nb nb ja ja ja nee

72 Fundashon Perspektiva I Sosten Integral 176301.4683 2012 1,999,996 ja nee nvt nee onrechtmatig nb nb ja ja ja nee

73 Fundashon Perspektiva I Sosten Integral 176301.4683 2013 1,614,996 ja ja nee ja onrechtmatig nvt nee ja ja ja nee

74 Fundashon Perspektiva I Sosten Integral 176301.4683 2014 1,615,000 ja ja nee ja onrechtmatig nee nvt nee ja ja nee

75 Fundashon Perspektiva I Sosten Integral 176301.4683 2015 1,615,000 ja ja nee nee* onrechtmatig nee nvt nee ja ja nee

76 Stichting  Casa Manita 176301.4683 2011 1,071,000 ja nee nvt ja onrechtmatig nvt nvt nee ja ja nee

77 Stichting  Casa Manita 176301.4683 2012 1,079,261 ja nee nvt nee onrechtmatig nb nb nee nee nee nee

78 Stichting Casa Manita 176301.4683 2013 989,899 ja nee nvt nee onrechtmatig nb nb nee nee nee nee

79 Stichting  Casa Manita 176301.4683 2014 1,007,950 ja ja ja ja nee nvt nee ja ja nee

80 Stichting Casa Manita 176301.4683 2015 1,007,950 ja ja ja ja nee nvt nee ja ja nee

81 Stichting Kinderoorden Brakkeput 176301.4683 2011 1,530,000 ja nee nvt ja onrechtmatig nvt nvt ja nee nee nee

82 Stichting Kinderoorden Brakkeput 176301.4683 2012 1,516,020 ja nee nvt nee onrechtmatig nb nb nee nee nee nee

83 Stichting Kinderoorden Brakkeput 176301.4683 2013 1,440,216 ja ja ja nee* onrechtmatig nvt nee nee nee nee nee

84 Stichting Kinderoorden Brakkeput 176301.4683 2014 1,728,271 ja ja ja ja nee nvt nee ja ja nee

85 Stichting Kinderoorden Brakkeput 176301.4683 2015 1,728,271 ja ja ja ja nee nvt nee nee nee nee

86 Fundashon Bos di  Hubentud 176400.4683 2011 78,331 ja nee nvt nee onrechtmatig nb nb ja ja nvt nee

87 Stichting Villa Maria 176801.4683 2011 148,100 ja nee nvt nee onrechtmatig nb nb nee nee nvt nee

88 Fundashon Rescate 176801.4683 2011 105,000 ja nee nvt ja onrechtmatig nvt nvt nee nee nvt nee
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89 Fundashon Union Di Hubentud 176801.4683 2012 280,800 ja ja nee ja onrechtmatig nvt nee nee nee nvt nee

90 Fundashon Union Di Hubentud 176201.4684 2014 135,000 ja ja nee ja onrechtmatig nee nvt nee nee nvt nee

91 Fundashon Union Hubentud 176201.4684 2015 135,000 ja ja ja ja nee nvt nee nee nvt nee

92 Fundashon Solari 176201.4683 2014 300,000 ja nee nvt nee onrechtmatig nb nb nee nee nvt

93 Fundashon Solari 176201.4683 2015 300,000 ja ja ja ja nee nvt nee nee nvt

94 Fundashon Encelia 176301.4683 2014 286,465 ja ja ja ja nee nvt nee ja nvt nee

95 Fundashon Encelia 176301.4683 2015 286,465 ja ja ja ja nee nvt nee ja nvt nee

96 Interieurtiek Saab B.V. 176201.4684 2014 434,727 ja ja nee ja onrechtmatig nvt nee nee ja ja nee

97 Interieurtiek Saab B.V. 176201.4684 2015 303,405 ja ja ja ja nee nvt nee nee nee nee

98 Unidat di Bario Korsou 176303.4683 2014 105,000 ja ja nee ja onrechtmatig nvt nee nee ja nvt nee

99 Unidat di Bario Korsou 176303.4683 2015 150,000 ja ja ja ja nee nvt nee ja nvt nee

100 Fundashon Instituto Splikami 176801.4683 2012 193,941 ja ja nee ja onrechtmatig nvt nee nee nee nvt nee

101 Fundashon Hieperdepiep 176201.4683 2015 73,110 ja ja nvt ja nee nvt nee nee nvt nee

102 Fundashon Ban Komunika 176301.4683 2015 52,000 ja ja ja ja nvt nvt nee nee nvt nee

103 St. Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven 176201.4611 2012 312,000 ja nee nvt nee onrechtmatig nb nb ja ja ja nee

104 Stichting Huize Tabita 176102.4404 2011 328,500 ja ja ja ja nvt nvt nee ja nee nee

105 Stichting Huize Tabita 176102.4404 2012 328,500 ja ja ja nee onrechtmatig nb nb nee nee nee nee

106 Stichting Huize Tabita 176102.4404 2013 328,500 ja ja ja nee onrechtmatig nb nb nee ja nee nee

107 Stichting Huize Tabita 176102.4404 2014 328,500 ja ja ja ja nee nvt nee ja nee nee

108 Stichting Huize Tabita 176102.4404 2015 328,500 ja ja ja ja nee nvt nee nee nee nee

109 Stichting Huize Bloem 176102.4404 2011 379,596 ja nee nvt nee onrechtmatig nb nb nee nee nee nee

110 Stichting Huize Bloem 176102.4404 2012 394,200 ja nee nvt nee onrechtmatig nb nb nee nee nee nee

111 Stichting Huize Bloem 176102.4404 2013 394,200 ja nee nvt nee onrechtmatig nb nb nee ja ja nee

112 Stichting Huize Bloem 176102.4404 2014 394,200 ja nee nvt nee onrechtmatig nb nb nee ja ja nee

113 Stichting Huize Bloem 176102.4404 2015 394,200 ja ja nee ja onrechtmatig nee nvt nee nee nee nee

114 Fundashon Nos Kas 176102.4404 2011 438,000 ja nee nvt nee onrechtmatig nb nb ja ja nee nee

115 Fundashon Nos Kas 176102.4404 2012 438,000 ja nee nvt nee onrechtmatig nb nb ja nee nee nee

116 Fundashon Nos Kas 176102.4404 2013 438,000 ja nee nvt nee onrechtmatig nb nb nee nee nee nee

117 Fundashon Nos Kas 176102.4404 2014 438,000 ja ja nee ja onrechtmatig ja nvt nee ja nee nee

118 Fundashon Nos Kas 176102.4404 2015 438,000 ja nee nvt nee onrechtmatig nb nb nee nee nee nee

119 Stichting Birgen di Rosario 176500.4405 2011 7,989,912 ja nee nvt ja onrechtmatig nvt nvt nee ja ja nee

120 Stichting Birgen di Rosario 176500.4405 2012 8,662,691 ja nee nvt nee onrechtmatig nb nb nee ja ja nee

121 Stichting Birgen di Rosario 176500.4405 2013 8,662,694 ja nee nvt nee onrechtmatig nb nb nee ja ja nee

122 Stichting Birgen di Rosario 176500.4405 2014 8,662,700 ja ja nee nee onrechtmatig nee nvt nee ja ja nee

123 Stichting Birgen di Rosario 176500.4405 2015 8,662,700 ja nee nvt nee onrechtmatig nb nb nee ja ja nee

124 Stichting Zorg en Hoop 176500.4405 2011 410,616 ja nee nvt nee onrechtmatig nb nb nee ja nee nee

125 Stichting Zorg en Hoop 176500.4405 2012 410,625 ja nee nvt nee onrechtmatig nb nb nee nee nee nee

126 Stichting Zorg en Hoop 176500.4405 2013 501,875 ja nee nvt nee onrechtmatig nb nb nee nee nee nee

127 Stichting Zorg en Hoop 176500.4405 2014 501,875 ja ja ja ja nee nvt nee nee nee nee

128 Stichting Zorg en Hoop 176500.4405 2015 501,875 ja ja nee ja onrechtmatig nee nvt nee nee nee nee

129 Fundashon Kas Nos Welita 176500.4405 2011 574,872 ja nee nvt nee onrechtmatig nb nb nee nee nee nee

130 Fundashon Kas Nos Welita 176500.4405 2012 574,875 ja nee nvt nee onrechtmatig nb nb nee nee nee nee

131 Fundashon Kas Nos Welita 176500.4405 2013 702,625 ja nee nvt nee onrechtmatig nb nb nee ja nee nee

132 Fundashon Kas Nos Welita 176500.4405 2014 702,625 ja nee nvt nee onrechtmatig nb nb nee ja ja nee

133 Fundashon Kas Nos Welita 176500.4405 2015 702,625 ja ja nee ja onrechtmatig nvt nee nee nee nee nee

134 Raad voor Ouderenbeleid 176500.4405 2012 150,000 ja nee nvt nee* onrechtmatig nvt nee nee ja nvt nee

135 Raad voor Ouderenbeleid 176500.4405 2013 150,000 ja nee nvt nee onrechtmatig nb nb nee nee nvt nee

136 Raad voor Ouderenbeleid 176500.4405 2014 150,000 ja ja ja ja nee nvt nee nee nvt nee

137 Raad voor Ouderenbeleid 176500.4405 2015 150,000 ja ja ja ja nee nvt nee nee nvt nee

138 Fund. Kuido Integral Banda Abou (Zorg) 2011 574,872 ja nee nvt nee onrechtmatig nb nb nee nee nee nee
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139 Fund. Kuido Integral Banda Abou (Zorg) 176500.4405 2012 574,875 ja nee nvt nee onrechtmatig nb nb nee nee nee nee

140 Fund. Kuido Integral Banda Abou (Zorg) 176500.4405 2013 702,625 ja nee nvt nee onrechtmatig nb nb nee nee nee nee

141 Fund. Kuido Integral Banda Abou (Zorg) 176500.4405 2014 702,625 ja ja ja ja nee nvt nee nee nee nee

142 Fund. Kuido Integral Banda Abou (Zorg) 176500.4405 2015 702,660 ja ja ja ja nee nvt nee nee nee nee

143 Sentro di Aktividat Senioren (KIBB) (Activiteit) 176500.4405 2013 190,000 ja nee nvt nee onrechtmatig nb nb nee nee nvt nee

144 Sentro di Aktividat Senioren (KIBB) (Activiteit) 176500.4405 2014 190,000 ja ja ja ja ja nvt ja nee nvt nee

145 Sentro di Aktividat Senioren (KIBB) (Activiteit) 176500.4405 2015 190,000 ja ja ja ja ja nvt nee nee nvt nee

146 Stichting Karchi 60+ 176500.4405 2013 190,000 ja nee nvt nee onrechtmatig nb nb nee nee nvt nee

147 Stichting Karchi 60+ 176500.4405 2014 190,000 ja ja nee ja onrechtmatig ja nvt ja nee nvt nee

148 Stichting Karchi 60+ 176500.4405 2015 190,000 ja ja ja ja nee nvt nee nee nvt nee

149 Stichting WGK (Activiteit) 176500.4405 2013 190,000 ja nee nvt nee onrechtmatig nb nb ja ja nvt nee

150 Stichting WGK (Activiteit) 176500.4405 2014 190,000 ja ja ja ja ja nvt ja ja nvt nee

151 Stichting WGK (Activiteit) 176500.4405 2015 190,000 ja ja ja ja nee nvt ja ja nvt nee

Legenda

nvt = criterium is niet van toepassing

nb = niet bekend

nee* = Mbverlening is niet getekend

ja* = Begrotingsoverschrijding rechtgetrokken door vaststelling jaarrekening door Staten
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1 Stichting Veeteelt Cuaraçao 1634102.0000 2010 175,211 ja* nvt nvt nvt nvt nvt nee nee nvt nee

2 Fund. pa Maneho I Adikshon 1671007.0000 2010 745,161 ja* nvt nvt nvt nvt nvt nee nee nee ja

3 Fund. pa Maneho I Adikshon 187800.4683 2011 3,519,996 ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

4 Fund. pa Maneho I Adikshon 187800.4683 2012 3,519,996 ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

5 Fund. pa Maneho I Adikshon 187800.4683 2013 3,344,000 ja ja ja ja ja ja ja ja nee nee

6 Fund. pa Maneho I Adikshon 187800.4683 2014 3,344,000 ja ja ja ja nee ja ja ja ja nee

7 Fund. pa Maneho I Adikshon 187800.4683 2015 3,344,000 ja ja ja ja ja ja nee ja ja nee

8 Fundashon PSI 1671007.0000 2010 418,645 ja* nvt nvt nvt nvt nvt ja ja ja nee

9 Fundashon PSI 187800.4683 2011 1,854,000 ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

10 Fundashon PSI 187800.4683 2012 1,854,000 ja ja nee ja onrechtmatig ja ja ja ja ja ja

11 Fundashon PSI 187800.4683 2013 1,761,300 ja ja ja ja nee ja ja ja ja nee

12 Fundashon PSI 187800.4683 2014 1,761,300 ja ja ja ja ja ja nee ja ja nee

13 Fundashon PSI 187800.4683 2015 1,761,300 ja ja ja ja ja ja nee ja ja nee

14 Aids Stichting Nedeerlandse Antillen 1671009.0000 2010 18,155 ja nvt nvt nvt nvt nvt nee nee nvt nee

15 Aids Stichting Nedeerlandse Antillen 187101.4683 2011 80,400 ja ja ja ja ja nee nee nee nvt ja

16 Fundashon Parke Tropikal 1634102.0000 2010 56,451 ja nvt nvt nvt nvt nvt nee ja nvt nee

17 Fundashon Parke Tropikal 187602.4683 2011 249,996 ja ja ja ja nee nee ja ja nvt ja

18 Fundashon Parke Tropikal 187602.4683 2012 249,996 ja ja nee ja onrechtmatig nee ja ja ja nvt ja

19 Fundashon Parke Tropikal 187602.4683 2013 237,500 ja ja nee ja onrechtmatig nee ja nee ja nvt ja

20 Fundashon Parke Tropikal 187602.4683 2014 237,500 ja ja ja ja nee nee ja ja nvt nee

21 Fundashon Parke Tropikal 187602.4683 2015 237,500 ja ja ja ja ja ja ja ja nvt nee

22 SOKUDI 1671007.0000 2010 10,963 ja nvt nvt nvt nvt nvt nee ja nvt ja

23 SOKUDI 187800.4683 2011 48,552 ja ja ja ja ja ja ja ja nvt ja

24 SOKUDI 187800.4683 2012 48,600 ja ja ja ja ja ja ja ja nvt ja

25 SOKUDI 187800.4683 2013 49,971 ja ja ja ja ja ja ja ja nvt ja

26 SOKUDI 187800.4683 2014 46,127 ja ja ja ja nee nee ja ja nvt nee

27 SOKUDI 187800.4683 2015 46,127 ja ja ja ja ja ja nee ja nvt nee

28 Stichting CARMABI 1610044.0000 2010 147,364 ja nvt nvt nvt nvt nvt ja ja nvt nee

29 Stichting CARMABI 1634102.0000 2010 69,200 ja nvt nvt nvt nvt nvt ja ja ja nee

30 Stichting CARMABI 187602.4683 2011 306,456 ja ja ja ja ja nee ja ja ja ja

31 Stichting CARMABI 187602.4683 2012 306,396 ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

32 Stichting CARMABI 187602.4683 2013 315,394 ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

33 Stichting CARMABI 187602.4683 2014 291,100 ja ja ja ja ja ja ja ja nvt ja

34 Stichting CARMABI 187602.4683 2015 291,133 ja ja ja ja ja ja nee ja nvt nee

35 St. Dierenbescherming Curaçao 1634102.0000 2010 10,161 ja nvt nvt nvt nvt nvt nee ja nvt nee

36 St. Dierenbescherming Curaçao 187602.4683 2011 45,000 ja ja nee ja onrechtmatig ja ja ja ja nvt ja

37 St. Dierenbescherming Curaçao 187602.4683 2012 45,000 ja ja nee ja onrechtmatig ja ja ja ja nvt ja

38 St. Dierenbescherming Curaçao 187602.4683 2013 42,746 ja ja ja ja nee ja ja ja nvt ja

39 St. Dierenbescherming Curaçao 187500.4683 2014 41,000 ja ja ja ja nee nee ja nee nvt ja

40 St Dierenbescherming Curaçao 187500.4683 2015 41,000 ja ja ja ja ja ja ja nee nvt nee

41 Stichting SOLTUNA 1634102.0000 2010 101,491 ja nvt nvt nvt nvt nvt ja ja nee nee

42 Stichting SOLTUNA 187602.4683 2011 665,420 ja ja ja ja ja ja ja ja nee ja

43 Stichting SOLTUNA 187602.4683 2012 485,500 ja ja ja ja ja ja ja ja nee ja

44 Stichting SOLTUNA 187602.4683 2013 461,225 ja ja ja ja ja ja ja ja nee ja

45 Stichting SOLTUNA 187502.4683 2014 461,200 ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

46 Stichting SOLTUNA 187502.4683 2015 461,200 ja ja ja ja ja nee nee nee nee nee

47 Stichting Wit Gele Kruis 1671002.0000 2010 196,452 ja nvt nvt nvt nvt nvt nee ja ja ja

48 Stichting Wit Gele Kruis 187101.4683 2011 870,000 ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

49 Stichting Wit Gele Kruis 187101.4683 2012 870,000 ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

50 Stichting Wit Gele Kruis 187101.4683 2013 826,500 ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

51 Stichting Wit Gele Kruis 187101.4683 2014 826,500 ja ja ja ja ja ja ja ja ja nee

52 Stichting Wit Gele Kruis 187101.4683 2015 826,500 ja ja ja ja ja ja ja ja ja nee
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53 Fundashon Famia Plania 1671009.0000 2010 31,703 ja nvt nvt nvt nvt nvt nee ja nvt ja

54 Fundashon Famia Plania 187101.4683 2011 140,400 ja ja ja ja ja ja ja ja nvt ja

55 Fundashon Famia Plania 187101.4683 2012 140,400 ja ja ja ja ja ja ja ja nvt ja

56 Fundashon Famia Plania 187101.4683 2013 144,495 ja ja ja ja ja ja ja ja nvt ja

57 Fundashon Famia Plania 187101.4683 2014 133,380 ja ja ja ja ja ja ja ja nvt nee

58 Fundashon Famia Plania 187101.4683 2015 133,380 ja ja ja ja ja ja nee ja nvt nee

59 Stichting Opvangtehuis Brasami 187800.4683 2012 3,513,640 ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

60 Stichting Opvangtehuis Brasami 187800.4683 2013 3,337,958 ja ja ja ja nee ja ja ja nee ja

61 Stichting Opvangtehuis Brasami 187800.4683 2014 3,337,958 ja ja nee ja onrechtmatig ja nee nee ja ja ja

62 Stichting Opvangtehuis Brasami 187800.4683 2015 3,337,958 ja ja ja ja ja ja nee ja ja nee

Legenda

nvt = criterium is niet van toepassing

nb = niet bekend

nee* = Mbverlening is niet getekend

ja* = Begrotingsoverschrijding rechtgetrokken door vaststelling jaarrekening door Staten
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1 Fondo pa deporte I Responsabilidat Sosial 190100.4684 2013 699,910 ja ja nee ja onrechtmatig nvt nee ja ja ja nee

2 Fondo pa deporte I Responsabilidat Sosial 190100.4684 2014 527,668 ja ja nee ja onrechtmatig nvt nee ja ja ja nee

Legenda

nvt = criterium is niet van toepassing

Bijlage behorende bij het rapport 'Subsidie. Afwijkingen op de Subsidieverordening en het subsidiebeleid over de jaren 2010 tot en met 2015'



 

 
Bijlage 2B 

Afwijkingen bij de incidentele subsidies over de periode 

10/10/10 tot en met 31/12/15 



Ministerie van Algemene Zaken

Nr. Instelling Begrotingspost Boekjaar Subsidie Begroting Aanvraag MBeschikking Rechtmatigheid Activiteiten Financieel MBeschikking

bedrag voldoende indiening verlening subsidie verslag verslag vaststelling

1 Sentral Sindikatonan di Korsou 110306.4683 2011 200,000 ja ja ja nee nee nee

2 Vakbondswezen Kolaborativo 110700.4683 2012 150,000 ja ja nee onrechtmatig nee nee nee

3 Curaçao Little League Foundation 110700.4683 2015 125,984 ja ja nee onrechtmatig nee nee nee

4 Tennis Federatie Curaçao 110700.4683 2015 20,000 ja ja nee onrechtmatig nee nee nee

Legenda

nvt = criterium is niet van toepassing
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Nr. Instelling Begrotingspost Boekjaar Subsidie Begroting Aanvraag MBeschikking Rechtmatigheid Activiteiten Financieel MBeschikking

bedrag voldoende indiening verlening subsidie verslag verslag vaststelling

1 Stichting IntEnt 1630001 2010 11,288 ja nvt nvt nee nee nee

2 Sociedad di Komersiantenan di Otrabanda 1630001 2010 6,500 ja nvt nvt nee nee nee

3 Downtown Management Organization 1630001 2010 20,000 ja nvt nvt nee nee nee

4 Stichting Stimulit Curaçao 153101.4611 2011 3,293 ja ja ja ja ja nee

5 Curaçao Tourism Development Foundation 153102.4683 2011 59,040 ja nee nee onrechtmatig ja ja nee

6 Dutch Caribbean Security Exchange 153401.4611 2011 150,000 ja* ja nee onrechtmatig nee nee nee

7 Stichting Stimulit Curaçao 153101.4683 2013 397,120 ja nee nee onrechtmatig nee ja nee

8 Fundashon Wega di Number Korsou 153101.4683 2014 200,000 ja nee nee onrechtmatig ja ja nee

9 Curaçao International Financial Center 153102.4611 2014 200,000 ja ja ja nee nee nee

Legenda

nvt = criterium is niet van toepassing

ja* = Begrotingsoverschrijding rechtgetrokken door vaststelling jaarrekening door Staten

Bijlage behorende bij het rapport 'Subsidie. Afwijkingen op de Subsidieverordening en het subsidiebeleid over de jaren 2010 tot en met 2015'



Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport

Nr. Instelling Begrotingspost Boekjaar Subsidie Begroting Aanvraag MBeschikking Rechtmatigheid Activiteiten Financieel MBeschikking

bedrag voldoende indiening verlening subsidie verslag verslag vaststelling

1 Fundashon SEDREKO 1690044853 2010 8,240 ja* nvt nvt ja ja nee

2 Fundashon SEDREKO 165005.4683 2011 261,220 ja* nee nee onrechtmatig ja ja nee

3 Curaçao Body Building & Fitness Association 164006.4683 2011 21,500 ja ja ja nee nee nee

4 Federahon Futbol Korsou 164006.4683 2011 100,000 ja nee nee onrechtmatig nee nee nee

5 Stichting Academy Hotel Curaçao 164006.4683 2011 150,000 ja ja nee onrechtmatig nee nee nee

6 Nederlandse Antilliaanse Tennis Federatie 165300.4683 2011 12,500 ja nee nee* onrechtmatig nee nee nee

7 Fundashon Mini Olympiada 165300.4683 2011 175,000 ja ja ja nee nee nee

8 Cocacfutsal 165300.4683 2011 20,000 ja ja nee* onrechtmatig nee nee nee

9 Komishon Karnaval Banda Abou 165400.4683 2011 35,000 ja nee nee onrechtmatig ja ja nee

10 Fundashon Kultural Seu Korsou 165400.4683 2011 200,000 ja ja ja ja ja nee

11 Fundashon Museo Tula 165400.4683 2011 123,264 ja ja ja ja nee nee

12 Fundashon FUDEKA 165400.4683 2011 200,000 ja ja nee onrechtmatig ja ja nee

13 Fundashon pa Nos Muchanan 165400.4683 2011 20,000 ja nee nee onrechtmatig ja ja nee

14 Plataforma Sklabitut 165400.4683 2011 50,000 ja* ja ja ja ja nee

15 Stichting Publicaties Jandie Paula 165400.4683 2011 30,000 ja* ja nee* onrechtmatig nee nee nee

16 Federatie Antilliaanse Jeugdzorg 165400.4683 2011 20,000 ja nee nee* onrechtmatig ja ja nee

17 Fundashon Instituto pa Formashon Musikal 165400.4683 2011 45,000 ja* nee nee onrechtmatig ja ja nee

18 FEMBA 165400.4683 2011 49,523 ja nee nee onrechtmatig nee nee nee

19 Fund. Kas di Kultura Korsou (Dia Bandera) 165400.4683 2011 200,000 ja ja ja ja ja nee

20 Fund. Kas di Kultura Korsou (Kinderkarnaval) 165400.4683 2011 91,765 ja ja ja ja ja nee

21 Fund. Kas di Kultura Korsou  (Siman Kultura) 165101.4683 2011 300,000 ja ja nee* onrechtmatig ja ja nee

22 Fund. Kas di Kultura Korsou (Ban tende tiru) 165801.4683 2011 35,352 ja* ja ja ja ja nee

23 Fundashon SEDREKO 164006.4715 2011 151,493 ja* ja ja ja ja nee

24 Fundashon SEDREKO 164006.4715 2011 57,401 ja nee nee onrechtmatig ja ja nee

25 Fedederahon Futbol Korsou 164006.4715 2011 39,375 ja ja ja nee nee nee

26 Student Sport Federation 164006.4715 2011 15,000 ja ja ja ja ja nee

27 Curacao Karate Bond 164006.4715 2011 18,665 ja nee nee onrechtmatig nee nee nee

28 Federashon Beisbol 164006.4715 2011 28,000 ja ja ja nee ja nee

29 Federashon Beisbol 164006.4715 2011 17,000 ja nee nee onrechtmatig nee ja nee

30 Nederlandse  Antilliaanse Voetbal Unie 164006.4715 2011 22,317 ja nee nee onrechtmatig nee nee nee

31 Federashon Volibol Korsou 164006.4715 2011 16,122 ja nee nee onrechtmatig nee nee nee

32 Curaçao Atletiek Bond 164006.4715 2011 23,618 ja ja ja nee nee nee

33 Fundashon MIRO 164006.4683 2012 7,500 ja nee nee onrechtmatig nee nee nee

34 Fundashon pa Nos Muchanan 165101.4683 2012 15,000 ja ja ja ja ja nee

35 Komishon Karnaval Banda Abou 165400.4683 2012 35,000 ja ja nee* onrechtmatig ja ja nee

36 Plataforma Sklabitut I Herensia di Sklabitut 165400.4683 2012 50,000 ja ja ja nee nee nee

37 Fundashon Instituto pa Formashon Musikal 165400.4683 2012 395,000 ja ja ja nee nee nee

38 Nederlandse Rode Kruis 165400.4683 2012 16,800 ja ja nee* onrechtmatig nee nee nee

39 Fundashon Kultural Seu Korsou 165400.4683 2012 200,000 ja ja nee onrechtmatig nee nee nee

40 Fundashon pa Desaroyo Di Karnaval 165400.4683 2012 424,767 ja ja nee* onrechtmatig nee ja nee

41 Fundashon Kas di Kultura Korsou (Dia bandera) 165400.4683 2012 200,000 ja nee nee onrechtmatig ja ja nee

42 Fundashon Kas di Kultura Korsou (Tende tiru) 165101.4683 2012 29,985 ja ja ja ja ja nee

43 Fundashon pa Nos Muchanan 165101.4683 2013 10,000 ja ja ja ja ja nee

44 Federashon Futbol Korsou 165300.4683 2013 35,000 ja ja nee* onrechtmatig nee nee nee

45 Asosashon Liga Pariba Korsou 165300.4683 2013 25,000 ja nee nee onrechtmatig nee nee nee

46 Federashon di Beisbol Korsou 165300.4683 2013 30,000 ja ja ja nee nee nee

47 Komishon Karnaval Banda Abou 165400.4683 2013 33,000 ja ja nee* onrechtmatig nee ja nee

Bijlage behorende bij het rapport 'Subsidie. Afwijkingen op de Subsidieverordening en het subsidiebeleid over de jaren 2010 tot en met 2015'



Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport

Nr. Instelling Begrotingspost Boekjaar Subsidie Begroting Aanvraag MBeschikking Rechtmatigheid Activiteiten Financieel MBeschikking

bedrag voldoende indiening verlening subsidie verslag verslag vaststelling

48 Vereniging AGKK 165400.4683 2013 335,000 ja ja ja ja ja nee

49 Curaçao World Largest Painting 165400.4683 2013 42,000 ja ja nee* onrechtmatig nee nee nee

50 Fundashon Instituto Formashon Musikal 165400.4683 2013 242,000 ja* ja nee onrechtmatig nee nee nee

51 Fundashon Kas Kultura(Dia bandera) 165400.4683 2013 200,000 ja ja ja ja ja nee

52 Fundashon Kas Kultura (Plataforma Sklabitut) 165400.4683 2013 100,000 ja* ja ja ja ja nee

53 Fundashon Kas Kultura( karnaval) 165400.4683 2013 8,000 ja* ja nee* onrechtmatig ja ja nee

54 Fundashon Kultural Seu Korsou 165400.4683 2013 150,000 ja ja ja ja ja nee

55 Fundashon Kultural Seu Korsou 165400.4683 2013 9,222 ja* ja nee onrechtmatig ja ja nee

56 Fundashon pa Nos Muchanan 165101.4683 2014 5,000 ja ja nee* onrechtmatig nee nee nee

57 Curaçao Little League Foundation 165300.4683 2014 135,000 ja ja ja nee nee nee

58 Komishon Kampion Mundial Little League 165300.4683 2014 38,700 ja nee nee onrechtmatig nee nee nee

59 Komishon Karnaval Banda Abou 165400.4683 2014 50,000 ja ja nee onrechtmatig ja ja nee

60 Vereniging AGKK 165400.4683 2014 302,031 ja ja ja nee nee nee

61 Fundashon Instituto pa Formashon Musikal 165400.4683 2014 43,000 ja ja nee onrechtmatig ja ja nee

62 Fundashon Kas di Kultura Korsou 165400.4683 2014 45,000 ja nee nee onrechtmatig ja ja nee

63 Stichting REDA SOSIAL (Dia di Bandera) 165400.4683 2014 200,000 ja ja nee onrechtmatig ja ja nee

64 Fundashon Kultural Seu Korsou 165400.4683 2014 175,000 ja ja ja nee ja nee

65 Fundashon Multi Event Organization 165400.4683 2015 350,000 ja ja ja ja ja nee

66 Komishon Karnaval Banda Abou 165400.4683 2015 50,000 ja ja ja nee nee nee

67 Fundashon Kultural Seu Korsou 165400.4683 2015 175,000 ja ja ja nee nee nee

68 Fundashon Instituto pa Formashon Musikal 165400.4683 2015 43,000 ja ja nee* onrechtmatig nee nee nee

69 Fundashon Kas di Kultura Korsou (Plataforma Sklabitut) 165400.4683 2015 45,000 ja ja nee* onrechtmatig nee ja nee

70 Fundashon Kas di Kultura Korsou (Dia di Bandera) 165400.4683 2015 200,000 ja ja ja nee ja nee

Legenda

nvt = criterium is niet van toepassing

nee* = Mbverlening is niet getekend

ja* = Begrotingsoverschrijding rechtgetrokken door vaststelling jaarrekening door Staten
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Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn

Nr. Instelling Begrotingspost Boekjaar Subsidie Begroting Aanvraag MBeschikking Rechtmatigheid Activiteiten Financieel MBeschikking

bedrag voldoende indiening verlening subsidie verslag verslag vaststelling

1 Cocos Training & Advies B.V. 176005.4683 2011 127,840 ja nee nee onrechtmatig nee nee nee

2 Intermediation & Business 176005.4683 2011 350,997 ja ja ja nee nee nee

3 Pure Fides 176005.4683 2011 337,496 ja ja ja nee nee nee

4 Stichting Huize Bloem 176102.4404 2011 14,604 ja nee nee onrechtmatig nee nee nee

5 Stichting Birgen di Rosario 176500.4405 2011 458,280 ja nee nee onrechtmatig nee ja nee

6 Fundashon Kuido Integral Banda Abou 176500.4405 2011 113,070 ja nee nee onrechtmatig nee nee nee

7 Stichting Wit Gele Kruis 176500.4405 2011 10,000 ja nee nee onrechtmatig ja ja nee

8 Stichting IPSO 176005.4683 2012 96,000 ja nee nee onrechtmatig nee nee nee

9 Fundashon de Savaan 176204.4684 2012 37,985 ja nee nee onrechtmatig nee nee nee

10 Fundashon Kompa Nanzi 176801.4683 2012 194,144 ja nee nee onrechtmatig nee nee nee

11 Fundashon Huntu Korsou 176005.4683 2013 16,000 ja nee nee onrechtmatig nee nee nee

12 Stichting Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven 176201.4683 2013 245,014 ja ja nee* onrechtmatig ja ja nee

13 Etica Training & Advies B.V. 176201.4684 2013 45,000 ja nee nee* onrechtmatig nee nee nee

14 Engineering & Training KWI Solutions B.V. 176201.4684 2013 135,880 ja nee nee onrechtmatig nee nee nee

15 Interieurtiek Saab B.V. 176201.4684 2013 144,908 ja nee nee onrechtmatig nee ja nee

16 Stichting Cultureel Centrum Curaçao 176300.4684 2013 39,413 ja nee nee onrechtmatig ja ja nee

17 Stichting Accretio 176300.4684 2013 502,000 ja ja ja nee nee nee

18 Fundashon Kompa Nanzi 176303.4683 2013 90,000 ja ja ja nee nee nee

19 Stichting Birgen di Rosario 176500.4405 2013 1,387,909 ja nee nee onrechtmatig nee ja nee

20 Fundashon Kas Nos Welita 176500.4405 2013 40,000 ja nee nee onrechtmatig nee ja nee

21 Stichting Bo mes forsa 176101.4684 2014 60,000 ja nee nee onrechtmatig nee nee nee

22 Stichting REDA SOSIAL 176102.4684 2014 40,000 ja nee nee onrechtmatig ja ja nee

23 Stichting Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven 176201.4683 2014 274,315 ja ja ja nee ja nee

24 Fundashon pa Stimula Edukashon i Formashon den Bario 176201.4683 2014 6,400 ja nee nee onrechtmatig nee nee nee

25 Stichting Tayer Sosial Sta Martha 176204.4683 2014 60,675 ja nee nee* onrechtmatig nee ja nee

26 Fundashon Alton Paas 176303.4683 2014 250,000 ja nee nee onrechtmatig nee nee nee

27 Fundashon Curaçao Cares 176303.4683 2014 55,631 ja nee nee onrechtmatig nee nee nee

28 Stichting Birgen di Rosario 176500.4405 2014 1,587,909 ja ja nee onrechtmatig nee ja nee

29 Fundashon Nos grandinan 176500.4405 2014 40,331 ja nee nee onrechtmatig nee nee nee

30 Fundashon Pro Bista 176102.4684 2015 9,923 ja ja ja nee nee nee

31 Stichting Birgen di Rosario 176500.4405 2015 1,600,000 ja nee nee onrechtmatig nee ja nee

32 Stichting Wit Gele Kruis (dia international grandinan) 176500.4405 2015 24,500 ja nee nee onrechtmatig ja ja nee

Legenda

nvt = criterium is niet van toepassing

nee* = Mbverlening is niet getekend
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Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur

Nr. Instelling Begrotingspost Boekjaar Subsidie Begroting Aanvraag MBeschikking Rechtmatigheid Activiteiten Financieel MBeschikking

bedrag voldoende indiening verlening subsidie verslag verslag vaststelling

1 Stichting Jeugd Volwassenen 187101.4683 2011 256,364 ja* nee nee onrechtmatig nee nee nee

2 Fundashon Famia Plania 187602.4684 2011 80,000 ja ja ja ja ja ja

3 Fundashon Kuido di Ambulans 187200.4683 2011 472,179 ja nee nee onrechtmatig nee nee nee

4 Fundashon Parke Tropikal 187602.4684 2011 150,000 ja ja ja ja ja ja

5 Stichting CARMABI 187602.4684 2011 444,040 ja ja ja ja ja nee

6 Stichting Elisabeth Hospital 187800.4683 2011 3,700,000 ja* ja ja nvt ja nee

7 Stichting Elisabeth Hospital 187800.4683 2011 1,200,000 ja ja ja nvt ja nee

8 Stichting Elisabeth Hospital 187800.4683 2012 1,500,000 ja* ja nee onrechtmatig nvt nee nee

9 Stichting CURE-AID Curaçao 187800.4683 2013 450,000 ja nee nee onrechtmatig nvt nee nee

10 Stichting Wit Gele Kruis 187101.4683 2013 60,000 ja nee nee onrechtmatig ja ja nee

11 Fundashon Famia Plania 187101.4683 2013 50,000 ja nee nee onrechtmatig ja ja nee

12 Fundashon Parke Tropikal 187602.4683 2013 150,000 ja nee nee onrechtmatig nee ja nee

13 Fundashon Parke Tropikal 187602.4683 2013 65,000 ja nee nee onrechtmatig nee ja ja

14 Stichting Dierenbescherming Curaçao 187602.4683 2013 94,000 ja nee ja onrechtmatig ja ja nee

15 Stichting Opvangtehuis Brasami 187800.4683 2013 117,875 ja nee nee onrechtmatig ja ja nee

16 Stichting Elisabeth Hospital 187800.4683 2013 2,050,000 ja* ja nee onrechtmatig nvt nee nee

17 Fundashon Duna Lus 187101.4683 2014 92,000 ja ja ja nvt nee nee

18 Fundashon Parke Tropikal 187602.4683 2014 200,000 ja ja ja ja ja nee

19 Stichting CARMABI 187602.4683 2014 65,205 ja ja nee* onrechtmatig ja ja nee

20 Stichting Elisabeth Hospital 187800.4683 2014 730,597 ja ja nee onrechtmatig nvt nee nee

21 Betesda 187800.4683 2014 9,500 ja nee nee onrechtmatig nee nee nee

22 Stichting Dierenbescherming Curaçao 187500.4683 2015 102,000 ja ja ja ja nee nee

23 Fundashon Kabakuchi 187502.4683 2015 1,400 ja nee nee onrechtmatig nee nee nee

24 Fundashon Parke Tropikal 187602.4683 2015 275,000 ja ja ja ja ja nee

Legenda

nvt = criterium is niet van toepassing

nee* = Mbverlening is niet getekend

ja* = Begrotingsoverschrijding rechtgetrokken door vaststelling jaarrekening door Staten
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Ministerie van Financiën

Nr. Instelling Begrotingspost Boekjaar Subsidie Begroting Aanvraag MBeschikking Rechtmatigheid Activiteiten Financieel MBeschikking

bedrag voldoende indiening verlening subsidie verslag verslag vaststelling

1 Fundashon Optimalisashon di Bario di Steenrijk 190100.4683 2011 450,000 ja nee nee onrechtmatig nee nee nee

2 Urban Chase 190100.4684 2014 50,000 ja nee nee onrechtmatig nee nee nee
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