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Lijst van afkortingen en begrippen 

 

Afkorting Omschrijving 

AZ Ministerie van Algemene Zaken 

BPD Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening 

EO Ministerie van Economische Ontwikkeling 

FIN Ministerie van Financiën 

GMN Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur 

JUS Ministerie van Justitie 

MB Ministeriële beschikking 

OWCS Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport 

Rekenkamer Algemene Rekenkamer Curaçao 

RvM Raad van Ministers 

SG Secretaris Generaal 

SOAW Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn 

VVRP Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning 

 

 

Begrip Omschrijving 

Financiële 
afhankelijkheid 

De verhouding van het ontvangen subsidiebedrag tot de totale inkomsten 
van de instelling. 

Instelling Een stichting of een rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging. 

Kostendekkendheid De capaciteit van de instelling om haar kosten te dekken. 

Liquiditeit De capaciteit van de instelling om te voldoen aan haar 
betalingsverplichtingen op korte termijn. 

Solvabiliteit De capaciteit van de instelling om haar schulden op lange termijn af te 
kunnen lossen. 

Subsidie Aanspraak op een geldelijke bijdrage afkomstig van ‘s Landskas en 
verleend door de minister die het aangaat met het oog op het verrichten 
van bepaalde activiteiten door de inschrijver of aanvrager anders dan als 
betaling voor de aan het betreffende ministerie geleverde goederen of 
diensten. 
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Rapport in het kort 

 

Samenvatting 
 

De Rekenkamer heeft in 2018 een onderzoek verricht naar de financiële positie van de instellingen 

die op structurele basis subsidie hebben ontvangen van de overheid over de periode 2013 tot en 

met 2015. Uit dit onderzoek is gebleken dat diverse van de onderzochte instellingen geen 

gezonde financiële positie vertoonden per eind 2015. Bovendien werd toen geconstateerd dat 

de meerderheid van de instellingen financieel sterk afhankelijk is van de subsidie van de overheid. 

Dit betekent dat het bedrag van de subsidie die deze instellingen ontvangen in grote mate 

bepalend is voor het voortbestaan van deze instellingen. Een verlaging van de subsidie kan dus 

directe financiële gevolgen hebben voor de continuïteit van de instellingen en de dienstverlening 

aan de gemeenschap.  

 

Naar aanleiding van het bovenstaande achten wij een vervolgonderzoek noodzakelijk om de 

ontwikkelingen in de financiële positie van de gesubsidieerde instellingen na te gaan. Hierbij wordt 

met name aandacht besteed aan de instellingen die in de voorgaande periode zijn onderzocht en 

nog steeds subsidie ontvangen van de overheid. Voorts zal uit het onderzoek moeten blijken in 

hoeverre de regering op basis van onze aanbevelingen in het voorgaande rapport de nodige 

maatregelen heeft getroffen om de instellingen die een zwakke financiële positie vertoonden 

hieruit te helpen. Het presenteren van de financiële positie van de instellingen kan de regering 

bovendien helpen in het nemen van de beste beslissingen rondom eventueel door te voeren 

hervormingen zodat de overeengekomen dienstverlening van deze instellingen aan de 

gemeenschap kan continueren. 

 

Voor dit onderzoek hebben wij als centrale vraag geformuleerd: 

 

 

Onderstaand geven wij kort samen onze bevindingen weer en de conclusies en 

aanbevelivoortvloeiende uit deze bevindingen.  

 

Vervolgens geven wij een samenvatting van de belangrijkste bevindingen gevolgd door onze 

conclusies en aanbevelingen hieromtrent. 

  

Is de financiële positie van de door de overheid gesubsidieerde instellingen over de periode van 

2016 tot en met 2020 als gezond te beschouwen zodat de dienstverlening aan het publiek kan 

worden gewaarborgd?  
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Bevindingen 
 

Uit het onderzoek over de periode 2016 tot en met 2020 hebben wij het volgende geconstateerd. 

1. Over de periode 2016 tot en met 2021 is door de overheid (jaarlijks) op een structurele 

basis aan 62 instellingen een subsidie verleend. Over de vorige onderzoeksperiode (2013 

tot en met 2015) bedroeg het aantal gesubsidieerde instellingen 74. Derhalve is het aantal 

gesubsidieerde instellingen gedaald met 12 instellingen. 

2. Aan de 62 instellingen is over genoemde periode een totaalbedrag van afgrond NAf. 800 

miljoen uitbetaald hetgeen neerkomt op een gemiddeld subsidiebedrag van bijna NAf. 133 

miljoen per jaar. Voor deze instellingen is door de overheid, volgens de vastgestelde 

landsbegroting voor het jaar 2022, een bedrag van ongeveer NAf. 117 miljoen begroot.  

3. Van de 62 instellingen hebben wij de statuten van 45 instellingen ontvangen. Uit 28 van deze 

statuten blijkt dat de termijn voor het afleggen van verantwoording langer is dan de in de 

subsidiewetgeving voorgeschreven termijn van vier maanden. Bij de meerderheid van deze 

instellingen geldt een termijn van zes maanden.  

4. Niet alle instellingen konden ons voorzien van een jaarrekening over de onderzochte jaren. 

Van 37 van de instellingen hebben wij de beschikking gehad over alle vereiste 

jaarrekeningen, terwijl 22 instellingen slechts de jaarrekeningen van enkele jaren aan ons 

konden verstrekken. Van de resterende 3 instellingen hebben wij geen enkele jaarrekening 

ontvangen. Ondanks dat 25 van de instellingen niet voor alle jaren hebben voldaan aan hun 

verantwoordingsplicht bleef de overheid subsidie uitbetalen aan deze 25 instellingen. In het 

jaar 2021 is een totaalbedrag van afgerond NAf. 53 miljoen aan deze instellingen 

uitbetaald en voor het jaar 2022 is eveneens bijna NAf. 53 miljoen voor hen begroot. De 

indiening van de jaarrekeningen door de instellingen is in onderstaande figuur weergegeven. 

Alle jaarrekeningen ingediend37

Bepaalde jaarrekeningen ingediend22

Geen enkele jaarrekening ingediend3

62

60%

35%

5%

Indiening jaarrekeningen door de

gesubsidieerde instellingen

Alle jaarrekeningen ingediend Bepaalde jaarrekeningen ingediend

Geen enkele jaarrekening ingediend
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5. Per jaar hebben 42 tot 44 instellingen (zijnde 68% respectievelijk 71%) een subsidiebedrag 

hoger dan NAf. 300.000 ontvangen. Hiervan hebben 23 instellingen elk jaar voldaan aan 

het vereiste om een jaarrekening voorzien van een accountantsverklaring in te dienen bij de 

overheid. 2 instellingen hebben weliswaar alle jaarrekeningen ingediend, echter in plaats 

van de voorgeschreven accountantsverklaring is er een samenstellingsverklaring bij de 

jaarrekeningen toegevoegd. De resterende 17 tot 19 instellingen hadden niet ieder jaar 

voldaan aan het indienen van de voorgeschreven accountantsverklaring. 

6. Totaal hebben de instellingen over de onderzochte periode een totaal van 155 

jaarrekeningen voorzien van de voorgeschreven accountantsverklaring ingediend. Van de 

155 afgegeven accountantsverklaringen betreffen 147 (zijnde 95%) een goedkeurende 

verklaring.  

7. Er zijn 27 instellingen (zijnde 44%) met een ongezonde liquiditeitspositie over de gehele 

periode. Daarnaast zijn er 9 instellingen (zijnde 15%) waarvan de liquiditeitssituatie in de 

loop der jaren is verslechterd. Van deze 36 instellingen verkeerden 21 daarvan ook per eind 

2015 in een ongezonde liquiditeitssituatie. In 2021 hebben deze 36 instellingen nog steeds 

subsidie van de overheid ontvangen. Aan hen is een totaalbedrag van ongeveer NAf. 83 

miljoen aan subsidie door de overheid uitbetaald. In de begroting 2022 is een bedrag van 

bijna NAf. 82 miljoen voor hen gereserveerd.  

8. Er zijn 18 instellingen (zijnde 29%) die structureel niet voldeden aan de solvabiliteitsnorm. 

Daarnaast zijn er 12 instellingen (zijnde 19%) waarvan de solvabiliteit in de loop der jaren 

is verslechterd. Van deze 30 instellingen hadden 14 per eind 2015 ook een ongezonde 

solvabiliteitspositie. In 2021 hebben deze 30 instellingen een totaalbedrag van bijna  

NAf. 75 miljoen aan subsidie ontvangen van de overheid. In de begroting 2022 is eveneens 

een bedrag van bijna NAf. 74 miljoen voor hen gereserveerd. 

9. Van de onderzochte instellingen hadden 19 instellingen (zijnde 31%) over de onderzochte 

periode op een structurele basis problemen ten aanzien van zowel hun liquiditeits- als 

solvabiliteitspositie. 

10. Uit de 37 instellingen waarvan de jaarrekeningen beschikbaar waren blijken 28 instellingen 

(zijnde 45%) een totaal schuld van ongeveer NAf. 9,9 miljoen te hebben per eind 2020 aan 

belasting en sociale lasten. Van de 25 instellingen waarvan wij niet over de jaarrekening 

2020 beschikken bleek dat 14 van deze instellingen conform hun jaarrekening 2019 tezamen 

een openstaande schuld van NAf. 3,1 miljoen hadden. Van deze 42 instellingen met een 

openstaande schuld per eind 2020 of 2019 hadden 23 te kampen met schulden boven de 

NAf. 50.000. Dit was eveneens het geval bij 15 van deze instellingen per het einde van het 

jaar 2015.  
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11. Er zijn 12 instellingen (zijnde 19%) die structureel niet in staat waren om hun kosten te dekken. 

Daarnaast waren er 26 instellingen (zijnde 42%) die volgens hun ultimo beschikbare 

jaarrekening een negatief resultaat hebben behaald. Dus in totaal hadden 38 instellingen 

(zijnde 61%) die over het laatste jaar waarvan wij over de jaarrekening beschikken 

problemen om hun kosten te dekken. Van deze 38 instellingen kampten 17 over het jaar 

2015 met hetzelfde probleem. 

12. Van de onderzochte instellingen zijn 37 (zijnde 60%) voor ten minste 80% van hun inkomsten 

afhankelijk van subsidie van de overheid. Van deze 37 instellingen kampen 26 (structureel) 

met een negatief resultaat. Derhalve kunnen zij met de ontvangen subsidie hun kosten niet 

volledig dekken en hebben zij weinig tot geen andere bron van opbrengsten.  

13. Bij 40 van de onderzochte instellingen (zijnde 65%) bedroegen de personeelslasten meer 

dan 50% van de totale operationele lasten. Van deze 40 instellingen hebben 24 conform 

hun ultimo jaarrekening een negatieve resultaat gekend, terwijl 16 een positief resultaat 

hebben gerealiseerd.  

14. Van de 37 instellingen die financieel sterk afhankelijk zijn van de overheidssubsidie is er bij 

23 hiervan meer dan 50% van het subsidiebedrag aangewend ter dekking van de 

personeelslasten. 

15. Er zijn 22 instellingen die op bijna alle aspecten die onderzocht zijn, negatief hebben 

gescoord.  
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In het onderstaande overzicht zijn de resultaten van de analyse zichtbaar gemaakt.  

Omschrijving Periode 2016-2020 Periode 2013-2015 

Aantal instellingen die structureel subsidie 
hebben ontvangen 

62 74 

Subsidiebedrag over de periode NAf. 800.000.000 NAf. 381.000.000 

Ingediende jaarrekeningen Alle  Sommige  Geen  Totaal Alle  Sommige  Geen  Totaal 

Aantal instellingen waarvan de Rekenkamer 
de jaarrekeningen heeft ontvangen 

37 (60%) 22 (35%) 3 (5%) 62 (100%) 39 (53%) 22 (30%) 13 (18%) 74 (100%) 

Aantal instellingen met subsidie hoger dan 
NAf. 300.000 en dus een jaarrekening met 
verklaring moeten indienen 

44 49    

 Alle  Sommige  Geen  Totaal Alle   Sommige  Geen  Totaal 

Jaarrekening inclusief accountantsverklaring 
ingediend 

23 21  44     

 Aantal Goedkeurend   Aantal Goedkeurend   

Accountantsverklaringen afgegeven 155 147   77 64   

 Gezond Verslechterd  Ongezond Onbekend Gezond Verslechterd  Ongezond Onbekend 

Liquiditeitspositie 23 (37%) 9 (15%) 27 (44%) 3 (5%) 33 (45%) 12 (16%) 15 (20%) 14 (19%) 

Solvabiliteitspositie 28 (45%) 12 (19%) 18 (29%) 4 (6%) 43 (58%)  17 (23%) 14 (19%) 

Liquiditeit en solvabiliteit   19    16  

Schuldenpositie (belastingen en sociale 
premies) 

28 instellingen met schuld van NAf. 9.9 miljoen per eind 2020 
conform de beschikbare jaarrekening. 

43 instellingen per eind 2015 een schuld van NAf. 14.0 miljoen 
conform beschikbare jaarrekening. 
 Resterende 14 instellingen hadden een schuld van NAf. 3.1 

miljoen per eind 2019 conform de beschikbare jaarrekeningen. 

23 instellingen hadden een schuld van meer dan 50.000 per 
eind 2019 danwel 2020. 

22 instellingen hadden per eind 2014 danwel 2015 een schuld 
van meer dan NAf. 50.000 

Kostendekkendheid 12 (19%) instellingen konden structureel hun kosten niet dekken 
met de gegenereerde opbrengsten. 

14 (19%) instellingen konden hun kosten niet structureel dekken 
met de opbrengsten 

26 (42%) instellingen met negatief resultaat conform hun 
laatste beschikbare jaarrekening. 

32 (43%) instellingen met een negatief resultaat conform hun 
laatste beschikbare jaarrekening. 

Afhankelijkheid van de overheidssubsidie 37 (60%) instellingen zijn voor 80% of meer van hun 
opbrengsten afhankelijk van de subsidie van de overheid. 

26 (35%) instellingen zijn voor meer dan 75% financieel 
afhankelijk van de overheidssubsidie 

Personeelslasten Bij 40 (65%) instellingen bedragen de personeelslaten meer 
dan 50% van de totale lasten. 

Niet onderzocht 

Aandeel personeelslasten in het 
subsidiebedrag 

Bij 23 instellingen waarvan hun opbrengsten voor 80% of meer 
afhankelijk zijn van de overheidssubsidie is meer dan 50% van 
de subsidie besteed aan personeelslasten. 

20 instellingen die voor meer dan 50% financieel afhankelijk 
waren van de overheidssubsidie hebben meer dan 50% van de 
subsidie besteed aan personeelskosten. 

Zorgwekkende instellingen  22 (35%) instellingen met een zorgwekkende financiële positie. 12 (30%) instellingen met een zorgwekkende financiële positie 
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Met betrekking tot de door de ministeries genomen maatregelen hebben wij de volgende 

bevindingen:  

1. Niet alle ministeries beschikken over een geformuleerd plan van aanpak om de reeds door 

ons, in ons vorig rapport, gesignaleerde financiële problemen bij de instellingen structureel 

aan te pakken.  

2. De RvM heeft op basis van het door hen genomen besluit bewerkstelligd dat het FIN subsidie 

dient te blijven betalen aan de instellingen ondanks dat zij de jaarrekeningen niet binnen de 

voorgeschreven termijn indienen. 

3. Verschillende ministeries beschikken niet over een beleidskader op basis waarvan bepaald 

kan worden welke dienstverrichtingen gesubsidieerd worden en tegen welke prijs. 

4. De ministeries beschikken niet over een vastgesteld plan van aanpak om de problematiek 

van de hoge openstaande schulden van de instellingen structureel aan te pakken.  

  

Conclusies 
 

Op basis van onze bevindingen concluderen wij dat de financiële positie van de instellingen die 

in de periode 2016 tot en met 2021 structureel subsidie hebben ontvangen, in de 

onderzoeksperiode niet als gezond te beschouwen is. Dit aangezien de meerderheid van de 

instellingen niet over voldoende middelen beschikken om hun schulden te betalen. Conform de 

laatste beschikbare jaarrekeningen blijkt dat diverse van deze instellingen per eind 2019/2020 

hoge schulden hadden van meer dan  

NAf. 50.000 per instelling. Ook blijkt dat de instellingen over het algemeen negatieve resultaten 

behalen en sterk afhankelijk zijn van de subsidie van de overheid.  

Ondanks de zwakke financiële situatie van de instellingen en het feit dat de instellingen niet of 

niet tijdig de verantwoordingsdocumenten indienen, blijkt dat de regering het FIN de subsidie aan 

de instellingen doet uitbetalen. Als gevolg van het bovenstaande bestaat het risico dat de 

(kwaliteit van de) dienstverlening van deze instellingen aan de gemeenschap niet gewaarborgd 

zal kunnen blijven. Het risico zal hoger worden naarmate de regering niet de nodige maatregelen 

neemt om de problemen structureel aan te pakken. 

 

Verder concluderen wij dat niet alle ministeries op een concreet zichtbare manier bezig blijken te 

zijn met een hervormingstraject ten aanzien van de problemen waarmee de instellingen 

geconfronteerd worden. Er zijn geen concrete acties door de betrokken ministeries ondernomen 

om de instellingen te dwingen tijdig verantwoording af te leggen alsook om gezien de 

openstaande schulden de belastingen en sociale lasten aan te pakken.  
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Aanbevelingen 

Op basis van onze bevindingen bevelen wij de Staten aan om: 

1. alsnog aan de betrokken ministers te vragen naar de voorgeschreven rapportages die zij 

tenminste in de drie jaren dienen uit te brengen aan de Staten omtrent de doeltreffendheid 

van de verleende subsidies; 

2. alsnog aan de ministers te vragen welke acties door hun ministeries zijn uitgevoerd om bij de 

instellingen na te gaan wat de redenen zijn voor het niet tijdig indienen van de jaarrekeningen 

en welke stappen zij hebben ondernomen om de knelpunten weg te werken; 

3. de RvM erop te wijzen dat de raad niet buiten de wet om kan toestaan dat de instellingen 

afwijken van de voorgeschreven termijn om hun jaarrekeningen in te dienen ter 

verantwoording van de ontvangen subsidie;  

4. de minister van Financiën erop te wijzen dat zijn ministerie geen subsidie kan (doen) uitbetalen 

aan de instellingen indien deze niet voldoen aan de verantwoordingsverplichting 

voorgeschreven in de subsidieverordening; 

5. de betrokken ministers te verzoeken om de Staten te informeren hoe hun ministeries de 

financiële problemen van de instellingen op een structurele manier zullen doen oplossen zodat 

de noodzakelijke dienstverlening aan de gemeenschap gewaarborgd kan blijven;  

6. zoals reeds in ons voorgaande rapport is geadviseerd de betrokken ministers de Staten te 

doen informeren naar de status van het te formuleren subsidiebeleidskader op basis waarvan 

ieder ministerie dient te bepalen welke diensten gesubsidieerd zullen worden.  

7. de minister van Financiën de Staten te doen informeren wat de hoogte is van de openstaande 

schulden van de gesubsidieerde instellingen aan het Land en tot welke regelingen zijn 

ministerie met deze instellingen is gekomen om de openstaande bedragen alsnog te vorderen 

en te voorkomen dat de instellingen wederom schulden opbouwen.  
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Rapòrt resumí 
 

Resúmen 
 

Na 2018, Kontraloria General a hasi un investigashon riba posishon finansiero di e instansianan 

ku a risibí supsidio di gobièrnu riba un base struktural den e periodo di 2013 te ku 2015. E 

investigashon akí a mustra ku diferente di e instansianan ku a wòrdu investigá no tabatin un 

posishon finansiero sano na fin di 2015. Ademas, a konstatá e tempu ei ku mayoria di e 

instansiannan ta hopi dependiente finansieramente di e supsidio di gobièrnu. Esaki ta nifiká ku e 

suma di supsidio ku e instansianan akí ta risibí ta hopi determinante pa nan supsistensia. Un 

redukshon di e supsidio por tin konsekuensia direkto pa kontinuidat di e instansianan i e servisio 

na komunidat. 

 

En konekshon ku loke ta menshoná ariba, nos ta konsiderá ku un investigashon di siguimentu ta 

nesesario pa por sigui e desaroyonan relashoná ku posishon finansiero di e instansianan supsidiá. 

Den e investigashon akí, atenshon ta wòrdu duná na e instansianan ku a wòrdu investigá den e 

periodo anterior i ku ainda ta risibí supsidio di gobièrnu. Ademas, e investigashon mester revelá 

te kon leu gobièrnu a tuma e medidanan nesesario, abase di nos rekomendashonnan den e rapòrt 

anterior, pa por aliviá e instansianan ku un posishon finansiero suak. Fuera di esei, presentashon 

di e posishon finansiero di e instansianan por yuda gobièrnu tuma e mihó desishonnan rònt di 

posibel reformanan ku mester wòrdu hasí pa asina e servisio kumbiní ku e instansianan na 

komunidat por kontinuá. 

 

Pa e investigashon akí, nos a formulá komo pregunta sentral: 

 

 

 

 

 

Na kontinuashon, nos ta duna un resúmen di e resultadonan mas importante, siguí pa nos 

konklushon- i rekomendashonnan tokante esakinan. 

  

Den e periodo di 2016 te ku 2020, posishon finansiero di e instansianan supsidiá pa 

gobièrnu ta wòrdu konsiderá sano pa asina por garantisá e servisio na públiko? 
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Resultadonan 

A base di e investigashon di e periodo 2016 te ku 2020, nos a konstatá lo siguiente: 

1. Den e periodo di 2016 te ku 2021, gobièrnu a otorgá supsidio riba un base struktural na 62 

instansia (anualmente). Den e periodo di investigashon anterior (2013 te ku 2015), e kantidat 

di instansia supsidiá a suma 74. Por lo tanto, e kantidat di instansia supsidiá a baha ku 12. 

2. Den e periodo menshoná, a pagá e 62 instansianan un suma total di NAf. 800 mion, loke ta 

nifiká un suma promedio di supsidio di NAf. 133 mion pa aña. Pa e instansianan akí, gobièrnu 

a presupuestá un montante di NAf. 117 mion, konforme e presupuesto di Pais aprobá pa 

aña 2022. 

3. Nos a risibí estatuto di 45 di e 62 instansianan. Den kaso di 28 di e estatutonan akí, ta resultá 

ku e plaso di responsabilisashon tabata mas largu ku e plaso di kuater luna preskribí den Lei 

di supsidio. Serka mayoria di e instansianan, e plaso tabata di seis luna.  

4. No ta tur e instansianan por a suministrá nos un kuenta anual di e añanan ku nos a investigá. 

Di 37 instansia, nos a risibí tur e kuentanan anual rekerí, mientras ku 22 instansia por a 

entregá nos solamente e kuentanan anual di algun aña. Di e sobrá 3 instansianan, nos no a 

risibí niun di e kuentanan anual. No opstante ku 25 di e instansianan akí no a kumpli tur aña 

ku nan obligashon di responsabilisá, gobièrnu a sigui paga supsidio na e 25 instansianan. Na 

aña 2021, a paga e instansianan akí un total di NAf. 53 mion i pa aña 2022 tambe a 

presupuestá un suma di kasi NAf. 53 mion pa nan. 

 

Tur kuentanan anual entregá37

Algun kuenta annual entregá22

Niun kuenta annual entregá 3

62

60%

35%

5%

Entrega di kuentanan anual dor di 

instansianan supsidiá

Tur kuentanan anual entregá Algun kuenta annual entregá

Niun kuenta annual entregá
 

 

 

5. Pa aña, 42 pa 44 instansia (siendo 68% òf 71% respektivamente) a risibí un montante di 

supsidio mas haltu ku NAf. 300.000. Di esakinan, 23 instansia a kumpli ku e eksigensia pa 
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entregá gobièrnu un kuenta anual tur aña, akompañá pa un deklarashon di accountant, 2 

instansia a entregá tur e kuentanan anual, pero na lugá di e deklarashon di accountant 

preskribí, a añadí un deklarashon di kompilashon na e kuentanan anual. E sobrá 17 pa 19 

instansianan no a kumpli tur aña ku e entrega di e deklarashon di accountant preskribí. 

6. En total, e instansianan a entregá, di e periodo ku a investigá, un total di 155 kuenta anual 

huntu ku e deklarashon di accountant preskribí. Di e 155 deklarashonnan di accountant 

suministrá, 147 (siendo 95%) ta trata di un deklarashon di aprobashon. 

7. Den henter e periodo, tin 27 instansia (siendo 44%) ku un posishon di likides no sano. Ademas, 

tin 9 instansia (siendo 15% di e 62) di kual e situashon di likides a empeorá durante 

transkurso di añanan. Di e 36 instansianan akí, 21 tabata den un situashon di likides no sano 

na fin di 2015 tambe. Den 2021, e 36 instansianan akí ainda a sigui haña supsidio di 

gobièrnu. Gobièrnu a paga nan un suma total di mas o ménos NAf. 83 mion na supsidio. Den 

e presupuesto di 2022, a reservá un suma di kasi NAf. 82 mion pa nan. 

8. Tin 18 instansia (siendo 29%) ku strukturalmente no a kumpli ku e norma di solvensia. Ademas, 

tin 12 instansia (siendo 19%) ku nan solvensia a bai atras den transkurso di añanan. Di e 30 

instansianan akí, 14 tabatin un posishon di solvensia no sano na fin di 2015 tambe. Den 2021, 

e 30 instansianan akí a risibí un total di kasi NAf. 75 mion na supsidio di gobièrnu. Den e 

presupuesto di 2022 tambe a reservá un montante di kasi NAf. 74 mion pa nan. 

9. Di e instansianan ku a investigá, 19 (siendo 31%) tabatin problema riba un base struktural 

relashoná ku tantu nan posishon di likides komo di solvensia. 

10. For di e 37 instansianan ku tabatin nan kuentanan anual disponibel, na fin di 2020, 28 

instansia (siendo 45%) tabatin un debe di mas o ménos NAf. 9.9 mion na gastu sosial i 

impuesto. Di e instansianan di kua nos no tabata disponé di e kuenta anual pa 2020, 

konforme nan kuenta anual 2019, 14 di nan tabatin un debe di NAf. 3,1 mion. Di e 42 

instansianan akí ku un debe na fin di 2020 òf 2019, 23 tabatin debe riba NAf. 50.000. Esaki 

tabata e kaso tambe serka 15 di e instansianan akí na fin di aña 2015. 

11. Tin 12 instansia (siendo 19%) ku no tabata den kondishon pa kubri nan gastunan. Ademas, 

tabatin 26 instansia (siendo 42%) ku, segun nan último kuenta anual disponibel, a realisá un 

resultado negativo. Pues en total 38 instansia (siendo 61%) di kual nos ta dispone di nan 

último kuenta anual tabatin problema pa kubri nan gastunan. Di e 38 instansianan akí, 17 a 

konfrontá e mesun problema akí den aña 2015. 

12. Di e instansianan ku a investigá, entrada di 37 instansia ta dependé pa 80% òf mas di e 

supsidio di gobièrnu. Di e 37 instansianan akí, 26 ta konfrontá resultado negativo 

(strukturalmente). Por lo tanto, nan no por kubri nan gastunan kompletamente ku e supsidio 

risibí i nan tin poko òf niun otro fuente di entrada. 
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13. Serka 40 di e instansianan ku a investigá (siendo 65%), e gastunan di personal a suma mas 

ku 50% di nan gastunan total di operashon. Di e 40 instansianan akí, 24 a konosé un 

resultado negativo konforme nan último kuenta anual, mientras ku 16 a realisá un resultado 

positivo. 

14. Serka 23 di e 37 instansianan ku ta finansieramente dependiente di e supsidio di gobièrnu, 

mas ku 50% di e supsidio a bai na kubri gastu di personal. 

15. Tin 22 instansia ku a skor negativo riba kasi tur aspekto ku a investigá. 
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Den e resúmen akibou, por mira e resultadonan di e análisis 

Deskripshon Periodo 2016-2020 Periodo 2013-2015 

Kantidat di instansia ku a risibí supsidio 
strukturalmente 

62 74 

Suma di supsidio durante e periodo NAf. 800.000.000 NAf. 381.000.000 

Kuentanan anual entregá Tur  Algun  Niun  Total Tur  Algun  Niun  Total 

Kantidat di instansia di kual Kontraloria a risibí e 
kuentanan anual 

37 (60%) 22 (35%) 3 (5%) 62 (100%) 39 (53%) 22 (30%) 13 (18%) 74 (100%) 

Kantidat di instansia ku supsidio mas haltu ku 
NAf. 300.000 i ku mester entregá un kuenta 
anual huntu ku un deklarashon 

44 49    

 Tur  Algun  Niun  Total Tur   Algun  Niun  Total 

Kuenta anual inkluso deklarashon di accountant 
entregá 

23 21  44     

 Kantidat Aprobá   Kantidat Aprobá   

Deklarashonnan di accountant entregá 155 147   77 64   

 Sano Empeorá  No sano Deskonosí Sano Empeorá  No sano Deskonosí 

Posishon di likides 23 (37%) 9 (15%) 27 (44%) 3 (5%) 33 (45%) 12 (16%) 15 (20%) 14 (19%) 

Posishon di solvensia 28 (45%) 12 (19%) 18 (29%) 4 (6%) 43 (58%)  17 (23%) 14 (19%) 

Likides i solvensia   19    16  

Posishon di debe (impuesto i prima sosial) 28 instansia ku debe di NAf. 9,9 mion pa fin di 2020 
konforme e kuenta anual disponibel 

43 instansia pa fin di 2015 ku un debe di NAf. 14.0 mion 
konforme e kuenta anual disponibel 
 Sobrá 14 instansianan tabatin un debe di NAf. 3.1 mion na 

fin di 2019 konforme e kuentanan anual disponibel. 

23 instansia tabatin un debe di mas ku NAf. 50.000 na fin 
di 2019 of 2020. 

22 instansia tabatin un debe di mas ku NAf. 50.000 na fin di 
2014 òf 2015. 

Kubrimentu di gastu 12 (19%) instansia strukturalmente no por a kubri nan 
gastunan ku e entradanan generá. 

14 (19%) instansia strukturalmente no por a kubri nan gastunan 
ku e entradanan generá. 

26 (42%) instansia ku un resultado negativo konforme nan 
último kuenta anual disponibel 

32 (43%) instansia ku un resultado negativo konforme nan último 
kuenta anual disponibel 

Dependensia di e supsidio di gobièrnu 37 (60%) instansia ta 80% òf mas dependiente 

finansieramente di e supsidio di gobièrnu pa nan entrada. 

26 (35%) instansia ta 75% of mas dependiente finansieramente 

di e supsidio di gobièrnu.  

Gastu di personal Serka 40 (65%) instansia, gastu di personal ta suma mas 
ku 50% di e gastunan operashonal total. 

No a investigá. 

Porshon di gastunan di personal di e suma di 
supsidio  

Serka 23 instansia di kual nan entradanan ta 80% of mas 
dependiente di e supsidio di gobièrnu, mas ku 50% di e 
supsidio a wòrdu usá pa gastu di personal. 

Serka 20 instansia di kual nan entradanan ta 50% of mas 
dependiente di e supsidio di gobièrnu, mas ku 50% di e supsidio 
a wòrdu usá pa gastu di personal. 

Instansianan di prekupashon  22 (35%) instansia ku posishon finansiero preokupante. 12 (30%) instansia ku posishon finansiero preokupante. 
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Pa loke ta trata e medidanan tumá dor di e ministerionan, nos tin e siguiente resultadonan di e 

investigashon: 

1. No ta tur e ministerionan ta disponé di un plan di aserkamentu pa por atendé ku e 

problemanan finansiero señalá den nos rapòrt anterior. 

2. A base di desishon di RVM, FIN mester sigui paga e instansianan supsidio apesar ku nan no 

ta entregá e kuentanan anual denter di e plaso preskribí. 

3. Diferente ministerio no ta disponé di un kuadro di maneho a base di kual por determiná kua 

servisionan ta wòrdu supsidiá i na ki preis. 

4. E ministerionan no ta disponé di un plan di aserkamentu pa atendé ku e problemátika di e 

debenan haltu di e instansianan. 

 

Konklushon 
 

A base di nos resultadonan, nos ta konkluí ku e posishon finansiero di e instansianan ku a risibí 

supsidio strukturalmente den e periodo di 2016 te ku 2021 no por ser konsiderá komo sano den 

e periodo di e investigashon. Esaki, pa motibu ku mayoria di e instansianan no ta disponé di 

sufisiente medio pa paga nan debenan. Konforme e último kuentanan anual disponibel, ta resultá 

ku na fin di 2019/2020, vários di e instansianan akí tabatin debe haltu di mas ku NAf. 50.000 

kada un. Tambe ta resultá ku e instansianan en general ta realisá resultado negativo i ta 

sumamente dependiente di e supsidio di gobièrnu. Apesar di e situashon finansiero débil di e 

instansianan i e echo ku e instansianan no ta entregá nan dokumentonan di responsabilisashon, òf 

no ta entregá esakinan na tempu, ta resultá ku gobièrnu ta laga FIN paga e supsidio na e 

instansianan. Komo konsekuensia di loke ta menshoná ariba, ta eksistí e riesgo ku e (kalidat di e) 

servisio ku e instansiannan akí ta duna komunidat lo no por keda garantisá. E riesgo lo sigui subi 

mientras tantu ku gobièrnu no tuma e medidanan nesesario pa atendé ku e problemanan 

strukturalmente. 

 

Mas aleu nos ta konkluí ku no ta parse ku tur ministerio ta trahando na un manera konkretamente 

bisto riba un trayekto di reforma pa atendé e problemanan ku e instansianan ta wòrdu konfrontá 

kuné. No tin akshon konkreto di parti di e ministerionan konserní pa obligá e instansianan pa 

responsabilisá na tempu ni pa atendé ku e debenan di impuesto i gastunan sosial. 
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Rekomendashon 
 

A base di nos resultadonan, nos ta rekomendá Staten pa: 

1. bolbe pidi e ministernan konserní e raportahenan preskribí ku nan mester presentá a lo ménos 

denter di kada tres aña na Parlamento tokante e efektividat di e supsidionan otorgá; 

2. bolbe puntra e ministernan ki akshonnan nan ministerionan a tuma pa averiguá pa ki motibu 

e kuentanan anual no ta wòrdu entregá na tempu i ki pasonan nan a tuma pa eliminá e 

puntonan ku por forma opstákulo; 

3. mustra RvM ku nan no por permití ku, fuera di lei, e instansianan ta desviá di e término 

preskribí pa entregá nan kuentanan anual pa responsabilisá e supsidio risibí; 

4. mustra e minister di Finansa ku su ministerio no por (laga) paga supsidio na e instansianan si 

nan no ta kumpli ku e obligashon pa responsabilisá preskribí den e ordenansa di supsidio; 

5. pidi e ministernan konserní pa informá Staten kon nan ministerio lo laga solushoná e 

problemanan finansiero di e instansianan na un manera struktural, pa asina e servisio na 

komunidat por keda garantisá; 

6. manera a ser konsehá kaba den nos rapòrt anterior, laga e ministernan konserní informá 

Staten tokante e státus di e kuadro di maneho di supsidio a base di kual kada ministerio tin 

ku determiná ki servisio lo wòrdu supsidiá; 

7. laga e minister di Finansa informá Staten kiko ta e montante ku e instansianan supsidiá ta 

debe País i na ki areglo su ministerio a yega ku e instansianan akí pa por kobra e debenan 

ainda, i pa evitá ku e instansianan ta bolbe akumulá debe. 
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1. Inleiding 

De Rekenkamer heeft in 2018 een rapport uitgebracht met de resultaten van het 

onderzoek dat verricht is naar de financiële positie van de instellingen die op een 

structurele basis subsidie hebben ontvangen van de overheid over de periode 2013 tot en 

met 2015. Uit dit onderzoek is gebleken dat diverse van de onderzochte instellingen geen 

gezonde financiële positie vertoonden per eind 2015. Bovendien werd toen geconstateerd 

dat de meerderheid van de instellingen financieel sterk afhankelijk is van de subsidie van 

de overheid. Dit betekent dat de hoeveelheid subsidie die deze instellingen ontvangen in 

grote mate bepalend is voor hun voortbestaan. Een verlaging van de subsidie kan dus 

directe financiële gevolgen hebben voor de instellingen en kan de continuïteit van de 

dienstverlening aan de gemeenschap beïnvloeden.  

 

Gezien de precaire financiële situatie waarin het Land de laatste jaren verkeert en als 

gevolg hiervan de te nemen saneringsmaatregelen, is te verwachten dat de overheid op 

een doelmatige wijze wenst om te gaan met de schaarse financiële middelen die zij tot 

haar beschikking heeft. Conform de memorie van toelichting op de begroting van 2021 

werkt de regering aan een plan van aanpak dat moet resulteren in efficiencyvoordelen in 

de verschillende instellingen door onder andere de samenvoeging van entiteiten. Het 

streven van de regering is om over de gehele linie een structurele besparing van 18% te 

bewerkstelligen op de begrotingspost 'Subsidies en overdrachten’. De te nemen 

besparingen kunnen ertoe leiden dat de instellingen in de komende jaren minder subsidie 

zullen ontvangen. Zoals reeds vermeld kunnen deze maatregelen verregaande gevolgen 

hebben voor de instellingen die financieel sterk afhankelijk zijn van de subsidie van de 

overheid en bovendien geen gezonde financiële positie vertonen.  

 

Naar aanleiding van het bovenstaande achten wij een vervolgonderzoek noodzakelijk om 

de ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan in de financiële positie van de 

gesubsidieerde instellingen over de laatste jaren na te gaan. Het gaat met name om de 

instellingen die nog steeds door de overheid worden gesubsidieerd.  
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2. Opzet onderzoek 

 Doel van het onderzoek 

Met dit onderzoek beoogt de Rekenkamer inzicht te verschaffen aan de Staten, de 

ministers en hun ministeries over de ontwikkeling van de financiële positie van de 

gesubsidieerde instellingen over de jaren 2016 tot en met 2020.  

Uit het onderzoek moet blijken in hoeverre de financiële positie van de instellingen over 

de laatste jaren verbeterd danwel verslechterd is.  

Verder biedt het onderzoek de Staten inzicht in de mate waarin de ministeries op basis 

van onze aanbevelingen in het voorgaande rapport de nodige maatregelen hebben 

genomen om de instellingen die een zwakke financiële positie vertoonden te bewaken. Het 

presenteren van de financiële positie van de instellingen kan de regering bovendien helpen 

bij het nemen van beslissingen rondom de door te voeren hervormingen. Op basis van de 

financiële positie kan de regering rekening houden met de mogelijke effecten die deze 

hervormingsmaatregelen op de instellingen en hun dienstverlening aan de gemeenschap 

kunnen hebben. 

Met dit onderzoek is de volgende centrale vraag beantwoord: 

 

 

 

 

De centrale onderzoeksvraag is onderverdeeld in de volgende subvragen:  

1. Welke instellingen hebben op structurele basis over de periode 2016 tot en met 2021 

jaarlijks subsidie ontvangen van de overheid en ontvangen in 2022 nog steeds 

subsidie? 

2. Hoe was de financiële positie van deze instellingen over de periode 2016 tot en met 

2020 en hoe afhankelijk waren deze instellingen in deze periode van de 

subsidieverlening door de overheid? 

3. Is de financiële positie van deze instellingen ten opzichte van die van eind 2015 

verbeterd? 

4. Hebben de ministeries maatregelen genomen om mogelijke risico’s voor de continuïteit 

van de dienstverlening door de instellingen te kunnen beheersen? 

 

Is de financiële positie van de door de overheid gesubsidieerde instellingen over de 

periode van 2016 tot en met 2020 als gezond te beschouwen zodat de dienstverlening 

aan het publiek kan worden voortgezet? En is de financiële positie ten opzichte van de 

periode 2013 tot en met 2015 verbeterd? 
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 Aard en reikwijdte van het onderzoek 

Het onderzoek heeft betrekking op de periode van 2016 tot en met 2020, namelijk de 

periode volgend op de onderzoeksperiode van het voorgaande onderzoek (zijnde 2013 

tot en met 2015). 

 

Het onderzoek is beperkt tot de instellingen die op basis van de Subsidieverordening 

Curaçao 20071 of het Landsbesluit subsidie2 over de periode 2016 tot en met 2020 

jaarlijks subsidie hebben ontvangen van de overheid. Daarnaast geldt dat deze 

instellingen ook in 2021 gesubsidieerd werden en waarvoor een subsidiebedrag 

gereserveerd staat in de begroting 2022. Dus instellingen die andere vormen van 

financiële bijdrage hebben ontvangen van de overheid vallen buiten het bereik van dit 

onderzoek. Het onderzoek is bovendien niet gericht op het toetsen van de rechtmatigheid 

van de verstrekte subsidies. Eveneens zal het onderzoek niet gericht zijn op het toetsen van 

de doelmatige en doeltreffende aanwending van de subsidiegelden door de instellingen. 

Het onderzoek is ook niet bedoeld om een oordeel te geven over de getrouwheid van de 

jaarrekeningen van de instellingen. 

 

 Aanpak onderzoek 

Wij hebben op basis van de door ons gehanteerde selectiecriteria de instellingen 

geïnventariseerd die tot de onderzoekspopulatie behoren. Voor het beoordelen van de 

financiële positie van de instellingen hebben wij de normen die in het maatschappelijk 

verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd gebruikt. Deze criteria hebben betrekking 

op de volgende aspecten van de instellingen: 

1. de liquiditeit; 

2. de solvabiliteit; 

3. de schuldpositie met betrekking tot afdrachten van belastingen en sociale premies; 

4. de kostendekkendheid; 

5. de financiële afhankelijkheid. 

 

                                                                 
1 De bepalingen van de Subsidieverordening Curaçao 2007 bleven van toepassing op de subsidies verleend voor 

de datum van 1 januari 2018 van inwerkingtreding van het Landsbesluit subsidie.  
2 Publicatieblad 2016 nr. 81 



  

 21 
Rapport Financiële positie van de gesubsidieerde instellingen 2016-2020 (vervolgonderzoek) 

Aan de hand van de relevante cijfers uit de jaarrekeningen van de instellingen hebben wij 

bovenvermelde aspecten geanalyseerd om tot een conclusie te komen over hun financiële 

positie. 

 

Verder zijn wij nagegaan bij de ministeries welke acties zij hebben ondernomen om de 

instellingen met een ongezonde financiële positie te bewaken en als zodanig het risico te 

mitigeren dat deze instellingen niet kunnen voldoen aan de afspraken ten aanzien van de 

dienstverlening.  

 

 Leeswijzer 
 

Dit rapport is onderverdeeld in negen hoofdstukken. In het volgende hoofdstuk wordt de 

onderzoekspopulatie gepresenteerd. In hoofdstuk 4 gaan wij in op de inventarisatie van 

de benodigde informatie en de beschikbaarheid van de jaarrekeningen van de instellingen 

die nodig zijn voor het bepalen van hun financiële positie. Hoofdstuk 5 volgt daarna met 

onze bevindingen over de financiële positie van de instellingen. In hoofdstuk 6 gaan wij in 

op de maatregelen die de ministeries hebben genomen naar aanleiding van de 

aanbevelingen uit ons vorig rapport en de effecten die deze maatregelen teweeg hebben 

gebracht. Hoofdstuk 7 volgt met de conclusie op de centrale onderzoekvraag en onze 

aanbevelingen aan de Staten. Tot slot worden in hoofdstuk 8 de reacties per ministerie op 

ambtelijk en bestuurlijk niveau weergegeven gevolgd in hoofdstuk 9 met het nawoord van 

de Rekenkamer. 
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3. De onderzoekpopulatie  

Op basis van het selectiecriterium zoals vermeld in paragraaf 2.2 hebben wij het totaal 

aantal instellingen waarop het onderzoek gericht is bepaald op 62. Deze 62 instellingen 

hebben in de periode 2016 tot en met 2021 op structurele basis subsidie ontvangen van 

de overheid en staan opgenomen in de begroting 2022 om wederom te worden 

gesubsidieerd. Ten opzichte van de voorgaande onderzoeksperiode van 2013 - 2015 is 

dit aantal per saldo met 12 instellingen verlaagd3. De overheid heeft over de periode van 

2016 tot en met 2021 een totaalbedrag van ongeveer NAf. 800 miljoen aan deze 

instellingen verstrekt. Dit komt neer op een gemiddeld bedrag per jaar van bijna NAf. 

133 miljoen. In de vastgestelde begroting 2022 van het Land is een totaalbedrag van 

ongeveer NAf. 117 miljoen gereserveerd voor deze instellingen.  

De onderzochte instellingen hebben ten laste van de begroting van de volgende ministeries 

een subsidie ontvangen: AZ, JUS, EO, OWCS, SOAW en GMN. In de volgende tabel wordt 

per jaar een beeld gegeven van het aantal verstrekte subsidies per ministerie alsook de 

subsidiebedragen. 

In het rapport zijn de namen van de instellingen afgekort. Deze afkortingen zijn 

opgenomen in bijlage 1. Voor een nadere specificatie van de instellingen die over de 

onderzochte periode subsidie hebben ontvangen en de aan hen verstrekte 

subsidiebedragen wordt verwezen naar bijlage 2 bij dit rapport. 

                                                                 
3 Niet al deze 62 instellingen hebben vanaf 2016 elk jaar een subsidie ontvangen, maar hebben vanaf het jaar 

dat de subsidietoekenning is gestart structureel over de daaropvolgende jaren subsidie ontvangen.  
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Tabel 1: Relatie tussen totaal verstrekt subsidiebedrag en aantal subsidies per ministerie per jaar4 

Jaar AZ JUS EO OWCS SOAW GMN

Aantal instellingen

Totaal subsidie bedrag per 

jaar NAf. NAf. NAf. NAf. NAf. NAf.

2016 62 1 3 4 18 26 10

139.187.403 9.209.345 3.164.094 33.475.500 48.072.284 34.115.614 11.150.566

2017 63 1 3 5 18 26 10

140.181.731 9.037.800 3.273.600 34.594.347 48.484.537 33.882.882 10.908.565

2018 66 1 3 5 18 29 10

138.424.001 8.037.800 3.147.287 34.963.271 50.308.808 31.551.055 10.415.780

2019 66 1 3 5 17 30 10

135.924.493 5.824.197 2.854.200 35.107.643 48.056.973 33.762.566 10.318.914

2020 65 1 3 5 16 30 10

131.171.710 5.949.500 3.183.700 33.997.456 49.249.638 29.201.435 9.589.982

2021 66 1 3 5 16 31 10

115.145.219 4.800.000 2.610.700 28.212.000 40.809.412 30.216.315 8.496.792

Totaal 800.034.556 42.858.642 18.233.581 200.350.217 284.981.652 192.729.866 60.880.599

Gem. 133.339.093

2022 66 1 3 5 16 31 10

117.492.433 4.800.000 2.610.700 28.212.000 41.384.600 30.664.233 9.820.900

 

Zoals uit de tabel blijkt is het merendeel van de subsidies verstrekt door het SOAW. Echter, 

het hoogste bedrag aan subsidie is door het OWCS uitgegeven. Verder blijkt uit de tabel 

dat het Land met ingang van het jaar 2018 jaarlijks in totaal minder subsidie heeft 

uitgeven aan deze instellingen. Ten opzichte van het jaar 2015 heeft de overheid 

ongeveer NAf. 42,6 miljoen minder begroot voor het jaar 2022. Deze inkorting komt neer 

op 27%. De totale inkorting per ministerie is in de volgende tabel weergegeven. 

 

  

                                                                 
4 De cijfers over 2016 tot en met 2022 zijn afkomstig van de jaarrekeningen van het Land en de financiële 

administratie, Enterprise One, van het Land.  
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Tabel 2: Overzicht per ministerie van de inkortingen op de subsidiebedragen in 2021en 2022 ten opzichte van 

2015 

Ministerie 2015 2021 2022 % inkorting 2021 % inkorting 2022

werkelijk werkelijk begroot t.o.v. 2015 t.o.v. 2015

NAf. NAf. NAf.

AZ 8.137.800 4.800.000 4.800.000 -41% -41%

EO 34.575.000 28.212.000 28.212.000 -18% -18%

GMN 10.857.098 8.496.792 9.820.900 -22% -10%

JUS 1.833.600 2.610.700 2.610.700 42% 42%

OWCS 64.723.276 40.809.412 41.384.600 -37% -36%

SOAW 35.243.469 30.216.315 30.664.233 -14% -13%

VVRP 1.500.000

Totaal 156.870.243 115.145.219 117.492.433 -27% -25%

Inkorting 2021 t.o.v. 2015 -41.725.024

Inkorting 2022 t.o.v. 2015 -39.377.810

 

Zoals eerder vermeld is het aantal instellingen dat op structurele basis subsidie heeft 

ontvangen ten opzichte van de voorgaande onderzoeksperiode 2013 - 2015 per saldo 

met 12 instellingen afgenomen. De afname heeft te maken met het feit dat: 

 15 instellingen geen subsidie meer ontvangen; 

 4 instellingen als gevolg van het klusteringstraject ondergebracht zijn bij een andere 

gesubsidieerde instelling; 

 7 instellingen die met ingang van 2016 gesubsidieerd worden.  

  Op basis van onze analyse is gebleken dat: 

 over de periode 2016 tot en met 2021 door de overheid op een structurele 

basis aan 62 instellingen een subsidie is verleend. Aan deze instellingen is 

over deze periode een totaalbedrag van ongeveer NAf. 800 miljoen uitbetaald 

hetgeen neerkomt op een gemiddeld subsidiebedrag van bijna NAf. 133 

miljoen per jaar;  

 ten opzichte van de vorige onderzoekperiode van 2013 tot en met 2015 de 

overheid het aantal instellingen dat zij subsidieert met 12 instellingen heeft 

verlaagd; 

 de overheid met ingang van 2018 op het totaal verstrekte subsidiebedrag heeft 

ingekort. Ten opzichte van het jaar 2015 is dit bedrag in 2022 met 27% 

ingekort. Voor het jaar 2022 is ongeveer NAf. 39,4 miljoen minder subsidie 

begroot voor de instellingen.  
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4. De beschikbaarheid van de (gecontroleerde) jaarrekeningen van 
de instellingen 

Voor het beoordelen van de financiële positie van de instellingen zijn we overgegaan tot 

het verzamelen van de daartoe relevante informatie. Deze informatie is voornamelijk te 

halen uit de jaarrekeningen van de instellingen. Daarom hebben wij de jaarrekeningen bij 

hen opgevraagd. Het blijkt echter dat niet alle jaarrekeningen beschikbaar zijn. Hierdoor 

zullen wij alvorens over te gaan tot de presentatie van onze bevindingen omtrent de 

financiële positie van de instellingen ingaan op de beschikbaarheid van de 

jaarrekeningen. 

 

Zoals voorgeschreven in de Subsidieverordening Curaçao 2007 5  of het Landsbesluit 

Subsidie6 dient de subsidieontvanger binnen vier maanden na afloop van het boekjaar 

waarvoor subsidie is verleend een jaarrekening in te dienen bij het betrokken ministerie. 

Verder wordt in deze wetgeving7 bepaald dat de instellingen die een subsidie voor een 

bedrag hoger dan NAf. 300.000 hebben ontvangen, een accountantsverklaring bij de 

jaarrekening dienen te voegen.  

 

Wij constateren dat van de 62 instellingen die wij hebben onderzocht, 37 hiervan (zijnde 

60%) over de vereiste jaarrekeningen van elk van de betrokken jaren beschikken. Van de 

resterende 25 instellingen (zijnde 40%) hebben wij niet alle danwel geen enkele 

jaarrekeningen ontvangen8. De ontbrekende jaarrekeningen zijn als volgt verdeeld over 

de 25 instellingen: 

 3 instellingen hebben geen enkele jaarrekening ingediend; 

 1 instelling heeft de jaarrekeningen over de jaren 2018, 2019 en 2020 niet 

ingediend; 

 6 instellingen hebben de jaarrekeningen over de jaren 2019 en 2020 niet ingediend; 

 15 instellingen hebben de jaarrekeningen over het jaar 2020 niet ingediend.  

 

In bijlage 3 is per ministerie het verantwoordingsgedrag van de instellingen weergegeven. 

Hieruit kan worden opgemaakt welke instellingen achterlopen met het indienen van hun 

jaarrekeningen.  

                                                                 
5 Artikel 21 
6 Artikel 32 
7 In de eerder vermelde artikelen in voetnoot 5 en 6 
8 Ook hebben wij desgevraagd deze jaarrekeningen niet van het desbetreffende ministerie ontvangen. 
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Van de 25 instellingen waarvan wij niet alle jaarrekeningen hebben ontvangen blijkt dat 

zij in 2021 tezamen ongeveer NAf. 53 miljoen aan subsidie hadden ontvangen en is er 

wederom een bedrag van bijna NAf. 53 miljoen voor hen begroot in de begroting van het 

jaar 2022. Dit betekent dat ondanks dat deze instellingen niet hebben voldaan aan hun 

verantwoordingsverplichting de betrokken ministers hen blijven voorzien van een subsidie 

ten laste van de Landskas. Hieruit valt te concluderen dat de betrokken ministeries en hun 

ministers het risico blijven lopen dat zij niet tijdig op de hoogte kunnen worden gebracht 

van de financiële situatie van deze instellingen en zodoende niet in staat zijn om mogelijke 

financiële problemen bij deze instellingen tijdig te onderkennen. Hierdoor kunnen zij 

mogelijke financiële risico’s voor de overheid niet (tijdig) inschatten en kunnen zij ook niet 

tijdig beoordelen of de instellingen met de ontvangen subsidie de overeengekomen 

dienstverlening aan de gemeenschap inderdaad naar behoren kunnen blijven garanderen.  

 

Voor wat betreft het aantal instellingen dat geen enkele jaarrekening heeft ingediend 

constateren wij dat in vergelijking tot het aantal van 13 instellingen uit de voorgaande 

onderzoeksperiode dit aantal in de onderzochte periode tot 3 instellingen is gedaald. 

Derhalve een daling met 77%. Alhoewel dit als een verbetering kan worden aangemerkt 

blijft het niet tijdig indienen van de jaarrekeningen nog steeds een probleem dat de nodige 

aandacht vereist van de regering.  

Wij merken hierbij op dat in het Landsbesluit subsidie is bepaald dat zolang de subsidie 

niet definitief is vastgesteld de betrokken minister de subsidiebeschikking na de 

subsidieontvanger te hebben gehoord, dient in te trekken of te wijzigen ten nadele van de 

subsidieontvanger indien de subsidieontvanger geen jaarrekening van het voorgaande 

jaar of jaren heeft ingediend.9 In de praktijk blijkt dat deze maatregel echter niet door 

de ministers wordt genomen. Hierdoor wordt de late indiening van de jaarrekeningen door 

de instellingen dan ook niet structureel opgelost. 

 

Daarnaast blijkt dat over de periode 2016 – 2020 per jaar 42 tot 4410 instellingen een 

subsidie hoger dan NAf. 300.000 hebben ontvangen. Wij constateren dat 23 van deze 

instellingen (zijnde 52%) elk jaar hebben voldaan aan het vereiste om de jaarrekening 

voorzien van een accountantsverklaring11 in te dienen. 2 instellingen hebben wel alle 

                                                                 
9 artikel 38 van het Landsbesluit subsidie 

10 Er zijn twee instellingen die niet elk jaar een subsidie hoger dan NAf. 300.000 hebben ontvangen. 
11 Een accountantsverklaring is een verklaring van een registeraccountant of accountant administratieconsulent bij 

een jaarrekening. Hierin verklaart de accountant of de jaarrekening een getrouwe weergave geeft van het 
vermogen en resultaat van de onderneming. 
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jaarrekeningen ingediend, echter in plaats van de voorgeschreven accountantsverklaring 

is er een samenstellingsverklaring12 bij de jaarrekeningen toegevoegd. De resterende 17 

tot 19 instellingen hebben niet voor alle jaren de jaarrekening met de vereiste verklaring 

ingediend. Over de onderzochte periode zijn in totaal 155 accountantsverklaringen 

ingediend. Van deze verklaringen blijken 147 (zijnde 95%) een goedkeuring te zijn.  

 

Verder hebben wij naast de jaarrekeningen de statuten van de instellingen opgevraagd 

en geraadpleegd. Van de 62 instellingen hebben wij de statuten van 45 instellingen 

ontvangen. Uit deze 45 statuten konden wij uitmaken dat in 28 van de statuten een langere 

termijn (langer dan vier maanden) is voorgeschreven voor het afleggen van 

verantwoording door de instellingen. Bij de meerderheid van de instellingen geldt een 

termijn van zes maanden terwijl de Subsidieverordening Curaçao 2007/het Landsbesluit 

subsidie een termijn van maximaal vier maanden na afloop van het boekjaar voorschrijft. 

Dit betekent dat de instellingen ondanks dat zij volgens hun statuten een langere periode 

hebben om de jaarrekeningen af te ronden, zij ten behoeve van de subsidierelatie met de 

overheid de jaarrekeningen in een kortere periode dienen af te ronden. In de praktijk 

blijkt dit vaak niet te geschieden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
12 Een samenstellingsverklaring betreft een verklaring die aangeeft dat de jaarrekening is samengesteld door een 

accountant of externe deskundige op basis van de door een organisatie beschikbaar gestelde financiële cijfers. 

Op basis van het bovenstaande concluderen wij dat een hoog aantal van de 

gesubsidieerde instellingen niet aan de verantwoordingsbepalingen opgenomen in 

de subsidiewetgeving voldoet.  

Dit aangezien over de periode 2016 tot en met 2020: 

 40% van de instellingen niet over alle vereiste (gecontroleerde) jaarrekeningen 

beschikten. Aan deze instellingen is in 2021 in totaal ongeveer NAf. 53 miljoen 

aan subsidie verstrekt ondanks dat zij niet hebben voldaan aan hun 

verantwoordingsverplichting. Voor het jaar 2022 is wederom dit bedrag voor 

hen gereserveerd in de begroting. 

 48% van de instellingen die per jaar een subsidie hoger dan NAf. 300.000 

hebben ontvangen niet hebben voldaan aan de bepaling om de jaarrekeningen 

van een accountantsverklaring te voorzien. 
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Hierdoor hebben de betrokken ministeries en de ministers niet altijd (tijdig) kunnen 

beschikken over (betrouwbare) informatie om de financiële positie van deze 

instellingen te kunnen bewaken.  

Als gevolg hiervan waren de betrokken ministeries en de ministers niet in 

voldoende mate in staat om tijdig problemen met de financiële positie van de 

instellingen te onderkennen en eventuele risico’s voor de continuïteit van de 

dienstverlening in te schatten. Evenmin konden zij waar nodig tijdig de gepaste 

maatregelen treffen.  

Van het aantal afgegeven accountantsverklaringen blijkt in ieder geval dat de grote 

meerderheid, namelijk 95%, een goedkeuring van de jaarrekeningen inhouden. 
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5. Bevindingen ten aanzien van de financiële positie van de 
instellingen 

Zoals vermeld in paragraaf 2.3 hebben wij de financiële positie beoordeeld aan de hand 

van de volgende normen/ratio’s die in het maatschappelijke verkeer als aanvaardbaar 

worden beschouwd:  

1. de liquiditeitspositie; 

2. de solvabiliteitspositie; 

3. de schuldpositie met betrekking tot belastingen en sociale premies; 

4. de kostendekkendheid; 

5. de financiële afhankelijkheid van de overheid voor hun voortbestaan. 

De ratio’s zijn berekend aan de hand van de jaarcijfers blijkende uit de jaarrekeningen 

van de instellingen. 

Uit de analyse van de financiële positie van de onderzochte instellingen blijkt dat niet alle 

instellingen goed scoren op de diverse ratio’s. Het blijkt dat niet alle instellingen:  

1. aan de liquiditeitsnorm voldoen om zodoende hun korte termijn verplichtingen na te 

komen (zie paragraaf 5.1);  

2. solvabel genoeg zijn om op lange termijn aan al hun verplichtingen te voldoen (zie 

paragraaf 5.2);  

3. hun schulden tijdig betalen waardoor ze hoge schulden hebben opgebouwd. Het gaat 

voornamelijk om belastingschulden en niet afgedragen sociale premies (zie 

paragraaf 5.3);  

4. over het algemeen financieel onafhankelijk zijn van de overheid (zie paragraaf 5.4).  

In de volgende paragrafen gaan wij uitgebreider in op bovenvermelde bevindingen.  

 

5.1  De liquiditeitspositie  

De liquiditeitspositie geeft aan in hoeverre de instelling in staat is om aan haar directe (op 

korte termijn) opeisbare verplichtingen te voldoen. Voor het bepalen van de 

liquiditeitspositie van de instellingen is de liquiditeitsratio als maatstaf gebruikt. Daarbij is 

de volgende indicatie gegeven aan de hoogte van de liquiditeitsratio: 

- Een ratio van 1,5 en hoger is een indicatie dat de organisatie als gezond kan worden 

beschouwd.  

- Bij een liquiditeitsratio kleiner dan 1,5 en groter danwel gelijk aan 1,0 wordt de 

liquiditeitspositie van de instelling aangemerkt als ongezond en te bewaken. Er dient 

te worden bewaakt dat het niet lager afzakt. 
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- Indien de liquiditeitsratio kleiner dan 1,0 is wordt de liquiditeitspositie van de 

instelling aangemerkt als zorgwekkend. 

Voor dit onderzoek hebben wij de liquiditeitsratio als volgt berekend:  

 Vlottende activa 13 
Liquiditeitsratio =                                

    Vlottende passiva14 

 

Op basis van de beschikbare jaarrekeningen constateren wij dat over de periode 2016 

tot en met 2020 een totaal van 36 van de 62 onderzochte instellingen geen structurele 

liquiditeitspositie hebben vertoond. Van deze 36 instellingen hadden 27 (zijnde 44%) over 

de gehele periode een ongezonde liquiditeitspositie. De meerderheid van deze 27 

instellingen, zijnde 21, verkeerden per eind 2015 ook al in een ongezonde 

liquiditeitssituatie.  

Daarnaast blijkt dat de overige 9 van de 36 instellingen over de periode vanaf 2016 van 

een gezonde liquiditeitssituatie per eind 2015 in een ongezonde situatie zijn beland in de 

onderzochte periode.  

Van de resterende 26 onderzochte instellingen hadden 23 (zijnde 37%) instellingen 

(structureel) een gezonde liquiditeitspositie terwijl van 3 instellingen hier geen informatie 

over bekend was. 

De liquiditeitspositie van de instellingen is schematisch weergegeven in onderstaande 

figuur. 

  

                                                                 
13 De bezittingen van een organisatie die relatief eenvoudig binnen een jaar kunnen worden omgezet in contant 

geld 
14 De kortlopende schulden van een organisatie met een maximale aflossingstijd van een jaar 



  

 31 
Rapport Financiële positie van de gesubsidieerde instellingen 2016-2020 (vervolgonderzoek) 

Figuur 1  Schematische weergave liquiditeitspositie gesubsidieerde instellingen 

Gezonde liquiditeitspositie 23

Ongezonde Liquiditeitspositie 27

Verslechterde liquiditeitspositie 9

Liquiditeitspositie onbekend 3

62

37%

44%

14%

5%

Liquiditeitspositie gesubsidieerde instellingen  periode 
2016-2020

Gezonde liquiditeitspositie

Ongezonde Liquiditeitspositie

Verslechterde liquiditeitspositie

Liquiditeitspositie onbekend

 

In de volgende tabel wordt de liquiditeitspositie van de hierboven vermelde 36 instellingen 

weergegeven en is ter vergelijking de stand per 2015 zichtbaar gemaakt. In bijlage 4 bij 

dit rapport is verder een specificatie opgenomen van de berekende liquiditeitsratio van 

alle instellingen per ministerie en per jaar. 

 

Tabel 3: Overzicht van de instellingen die geen gezonde liquiditeitspositie hadden 

 

Nr. Ministerie Instelling 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Subsidie 
2021  
NAf. 

Conclusie 
liquiditeitspositie 

1 AZ REDA 1,1 1,2 1,2 1,1 1,0 1,1 4.800.000 Geheel ongezond 

2 EO CINEX 3,4 3,4 8,2 2,9 0,7 NB 1.760.000 Deels ongezond 

3 EO CITI 1,0 1,1 0,9 0,5 0,2 NB 550.000 Geheel ongezond 

4 EO CTB 1,1 1,1 1,0 1,1 0,9 NB 24.100.000 Geheel ongezond 

5 EO FPK 2,8 3,6 1,1 1,0 1,1 1,4 300.000 Deels ongezond 

6 EO FTAC     1,0 1,2 1,1 1,2 1.502.000 Geheel ongezond 

7 GMN FPT 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 366.960 Geheel ongezond 

8 GMN SOB 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 2.796.468 Geheel ongezond 

9 GMN SONA 1,1 1,1 0,9 1,2 1,5 1,2 354.000 Deels ongezond 

10 GMN/ 

SOAW 

PSI 0,1 0,1 0,1 NB NB NB 1.372.750 

1.352.100 

Geheel ongezond 

11 JUS AJJC  1,4 1,5 1,4 1,2 NB 975.100 Deels ongezond 

12 JUS GVI 1,2 0,6 0,3 0,7 0,2 1,4 1.328.500 Geheel ongezond 

13 JUS SHC 0,3 0,4 0,2 0,2 0,2 NB 307.100 Geheel ongezond 

14 OWCS CCC 1,4 0,3 0,3 1,0 1,0 0,6 158.500 Geheel ongezond 

15 OWCS FDDK 1,2 1,1 1,0 1,3 1,1 1,2 5.040.800 Geheel ongezond 

16 OWCS FSGE 1,5 2,5 2,4 2,4 2,0 1,0 2.001.020 Deels ongezond 

17 OWCS NAAM 2,7 1,3 0,9 0,6 0,6 0,5 577.800 Geheel ongezond 

18 OWCS SIFMA 68,4 20,5 4,4 0,3 0,1 NB 7.326.500 Deels ongezond 
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Nr. Ministerie Instelling 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Subsidie 
2021  
NAf. 

Conclusie 
liquiditeitspositie 

19 OWCS SOS 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 2.589.422 Geheel ongezond 

20 OWCS/ 

SOAW 

SEFBA 0,8 2,4 1,5 0,5 NB NB 1.400.000 Deels ongezond 

21 SOAW BDR 0,3 0,2 0,8 0,5 0,6 0,7 8.100.700 Geheel ongezond 

22 SOAW FAP    1,1 0,1 0,2 50.000 Geheel ongezond 

23 SOAW FBH    0,6 NB NB 191.250 Geheel ongezond 

24 SOAW FNK 0,4 0,2 0,3 0,2 1,0 NB 438.000 Geheel ongezond 

25 SOAW FTSS 1,5 1,4 0,6 0,8 0,5 NB 2.829.400 Geheel ongezond 

26 SOAW GEF 1,4 1,4 0,8 0,5 0,2 0,5 3.600.000 Geheel ongezond 

27 SOAW HZH 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 501.875 Geheel ongezond 

28 SOAW KANW 0,7 0,4 0,2 0,2 NB NB 894.250 Geheel ongezond 

29 SOAW KIBB NB 1,4 0,7 0,3 0,1 NB 1.133.683 Geheel ongezond 

30 SOAW MZH 4,0 1,1 0,9 0,6 0,5 0,4 1.200.000 Geheel ongezond 

31 SOAW S60+ NB NB NB NB 0,1 0,3 161.500 Geheel ongezond 

32 SOAW SHT NB 1,0 0,8 0,4 0,0 1,1 328.500 Geheel ongezond 

33 SOAW SKB 0,8 0,7 0,8 1,0 1,2 NB 900.000 Geheel ongezond 

34 SOAW SNCC NB   0,4 0,2 0,3 650.130 Deels ongezond 

35 SOAW SOLARI 1,4 1,8 0,9 0,8 0,6 0,4 170.000 Deels ongezond 

36 SOAW STBB 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 NB 550.000 Geheel ongezond 

 Totaal        83.022.307  

Legenda: 

Gezond Ongezond, te 
bewaken  

Ongezond,  
zorgwekkend 

Geen subsidie 
ontvangen 

NB 

Instelling had geen vlottende passiva 

NB = Niet bekend, wegens ontbrekende jaarrekening of geen informatie beschikbaar in de jaarrekening 
 

  

Aan deze 36 instellingen is in het jaar 2021 in totaal ongeveer NAf. 83 miljoen aan 

subsidie uitbetaald terwijl voor het jaar 2022 in de vastgestelde Landsbegroting een 

bedrag van bijna NAf. 82 miljoen is opgenomen. Door de ongezonde liquiditeitspositie 

lopen deze instellingen het risico dat zij op den duur niet meer in staat zullen zijn om (tijdig) 

hun verplichtingen na te komen. Hierdoor kunnen hun schulden blijven toenemen waardoor 

zij met hoge schulden te kampen kunnen krijgen. Indien deze tendens zich blijft voordoen 

kan de continuïteit van de instellingen en van de dienstverlening in gevaar komen.  
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5.2  De solvabiliteitspositie  

Om een beeld te krijgen van het vermogen van de instelling om de lange termijn schulden 

terug te kunnen betalen hebben wij de solvabiliteitspositie van de instellingen beoordeeld. 

Als maatstaf voor een gezonde solvabiliteitspositie hebben wij als criteria genomen dat 

de solvabiliteitsratio 25% of hoger dient te zijn. Bij een solvabiliteitsratio tussen de 0% en 

de 25% wordt de solvabiliteitspositie van de instelling aangemerkt als ongezond en te 

bewaken en indien de solvabiliteitsratio lager dan 0% is wordt de solvabiliteitspositie van 

de instelling aangemerkt als zorgwekkend.  

De solvabiliteitsratio hebben wij als volgt berekend: 

Eigen vermogen  
Solvabiliteit =      x 100% 

Totaal vermogen 

 

Uit de analyse blijkt dat 28 instellingen (structureel) een gezonde solvabiliteitspositie 

hadden in genoemde periode. Van deze 28 instellingen hadden 21 (zijnde 34%) over de 

Op basis van het bovenstaande concluderen wij dat over de periode 2016 tot en 

met 2020 een totaal van 36 instellingen geen structurele gezonde liquiditeitspositie 

hebben vertoond, aangezien: 

 27 instellingen (zijnde 44%) geen gezonde liquiditeitspositie hebben 

vertoond;  

De meerderheid van deze 27 instellingen verkeerden eveneens per eind 

2015 in een niet gezonde liquiditeitssituatie; 

 bij 9 instellingen (zijnde 14%) de liquiditeitspositie achteruit is gegaan 

waardoor de gezonde liquiditeitspositie is omgewenteld in een ongezonde 

positie; 

Als gevolg hiervan bestaat het risico dat deze instellingen niet in staat zijn om hun 

kortlopende schulden tijdig af te lossen waardoor deze schulden kunnen toenemen. 

Indien de overheid blijft inkorten in de subsidie aan deze instellingen en zij geen 

andere inkomstenbronnen vinden zal hun financiële situatie verergeren. Dit kan 

gevolgen hebben voor de continuïteit van de instelling en diens dienstverlening.  

 

Bij 23 instellingen was er sprake van een (structurele) gezonde liquiditeitspositie. 
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gehele periode een gezonde solvabiliteitspositie terwijl er bij de overige 7 instellingen 

(zijnde 11%) de solvabiliteitspositie dusdanig was verbeterd dat het gezond is geworden.  

Van 4 instellingen (zijnde 7%) was er geen informatie beschikbaar om de 

solvabiliteitspositie te bepalen. 

De resterende 30 instellingen bleken niet (helemaal) in staat te zijn om hun schulden op 

lange termijn te betalen. De situatie van deze 30 instellingen was als volgt: 

- 18 van de instellingen (zijnde 29%) verkeerden in de periode 2016 tot en met 2020 

in een continu ongezonde solvabiliteitssituatie;  

- 12 instellingen (zijnde 19%) hadden in het begin een gezonde solvabiliteitspositie, 

maar deze is in de latere jaren verslechterd.  

Van deze 30 instellingen hadden 14 per eind 2015 ook een ongezonde 

solvabiliteitspositie. Aan deze 30 instellingen is door de overheid in 2021 een totaal 

subsidiebedrag van bijna NAf. 75 miljoen uitbetaald en volgens de vastgestelde 

landsbegroting 2022 is voor dit jaar eveneens een bedrag van bijna NAf. 74 miljoen 

geraamd.  

 

De solvabiliteitpositie van de instellingen is schematisch weergegeven in onderstaande 

figuur.  

 

Figuur 2 Schematische weergave solvabiliteitpositie gesubsidieerde instellingen 

Ongezonde solvabiliteitspositie 18

Verslechterde solvabiliteitspositie 12

Gezonde solvabiliteitspositie 21

Verbeterde solvabiliteitspositie 7

Solvabiliteitspositie onbekend 4

62 29%

19%

34%

11%

7%

Solvabiliteitpositie gesubsidieerde instellingen
periode 2016 - 2020  

Ongezonde solvabiliteitspositie

Verslechterde solvabiliteitspositie

Gezonde solvabiliteitspositie

Verbeterde solvabiliteitspositie

Solvabiliteitspositie onbekend

 

In de volgende tabel zijn de instellingen met een ongezonde solvabiliteitspositie 

weergegeven. Uit de tabel blijkt hoe de solvabiliteitspositie per eind 2015 was en hoe 

deze zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld. Deels ongezond betekent hier dat de 

instelling een verslechterde solvabiliteitspositie vertoont van gezond naar ongezond. 
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In bijlage 5 bij dit rapport is verder een specificatie opgenomen van de berekende 

solvabiliteitsratio van alle instellingen per ministerie en per jaar. 

 

Tabel 4: Overzicht van de instellingen met een ongezonde solvabiliteitspositie. 

Nr. Min. Instelling 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Subsidie 
 2021 

Conclusie 
Solvabiliteits

-positie 
   % % % % % % NAf.  

1 AZ REDA 5 15 16 10 1 4 4.800.000 Geheel 
ongezond 

2 EO CINEX 70 70 88 66 -37 NB 1.760.000 Deels 
ongezond 

3 EO CITI 11 16 -1 -58 -338 NB 550.000 Geheel 
ongezond 

4 EO CTB -25 -9 -9 -29 -37 NB 24.100.000 Geheel 
ongezond 

5 EO FTAC   14 20 11 15 1.502.000 Geheel 
ongezond 

6 GMN FPT -233 -544 -443 -1.582 -796 -2.373 366.960 Geheel 
ongezond 

7 GMN SOB -488 -774 -515 -434 -210 -180 2.796.468 Geheel 
ongezond 

8 GMN/ 
SOAW 

PSI -449 -394 -446 NB NB NB 1.372.750 
1.352.100 

Geheel 
ongezond 

9 JUS SHC -40 -43 -82 -101 -119 NB 307.100 Geheel 
ongezond 

10 OWCS BPK 71 65 76 17 NB NB 3.750.000 Deels 
ongezond 

11 OWCS FSGE 29 55 55 37 18 0 2.001.020 Deels 
ongezond 

12 OWCS NAAM 80 26 1 -73 -66 -79 577.800 Deels 
ongezond 

13 OWCS SIFMA 99 95 77 -230 -1943 NB 7.326.500 Deels 
ongezond 

14 OWCS SOS 4 5 6 8 7 7 2.589.422 Geheel 
ongezond 

15 OWCS/ 
SOAW 

SEFBA 5 62 41 -100 NB NB 1.400.000 Deels 
ongezond 

16 SOAW BDR -227 -252 5 -36 -44 -139 8.100.700 Geheel 
ongezond 

17 SOAW FBH    10 NB NB 191.250 Geheel 
ongezond 

18 SOAW FEN 8 8 13 10 -13 15 231.320 Geheel 
ongezond 

19 SOAW FUH NB 3 -11 -29 -14 NB 114.750 Geheel 
ongezond 

20 SOAW GEF 61 63 31 8 -7 10 3.600.000 Deels 
ongezond 

21 SOAW HZH -330 -229 -231 -278 -347 -641 501.875 Geheel 
ongezond 

22 SOAW KIBB NB 36 29 17 -23 NB 1.133.683 Deels 
ongezond 

23 SOAW MZH 78 25 -4 -52 -71 -150 1.200.000 Deels 
ongezond 

24 SOAW RVOB NB 8 27 6 -11 -47 150.000 Deels 
ongezond 

25 SOAW S60+ NB NB NB NB -188 -93 161.500 Geheel 
ongezond 

26 SOAW SHT NB 0 -30 -181 GTV 18 328.500 Geheel 
ongezond 

27 SOAW SKB -100 -114 -84 -67 -39 NB 900.000 Geheel 
ongezond 

28 SOAW SNCC NB 126 118 19 -51 -70 650.130 Deels 
ongezond 
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Nr. Min. Instelling 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Subsidie 
 2021 

Conclusie 
Solvabiliteits

-positie 
   % % % % % % NAf.  

29 SOAW SOLARI 26 48 5 -8 -37 -87 170.000 Deels 
ongezond 

30 SOAW STBB -61 -59 -72 -36 -34 NB 550.000 Geheel 
ongezond 

 Totaal        74.535.828  

Legende: 

Gezond Ongezond, 
te bewaken 

Ongezond,  
zorgwekkend 

Geen subsidie 
ontvangen 

NB 

NB = Niet bekend wegens ontbrekende informatie in de jaarrekening 

GTV = Totaal vermogen is nihil 

 

Uit de tabel blijkt dat er 21 instellingen zijn die conform hun laatste beschikbare 

jaarrekening een negatieve solvabiliteitsratio hebben. Dit betekent dat deze instellingen 

per het einde van het jaar van de ultimo uitgebrachte jaarrekening een negatief eigen 

vermogen hadden. Indien deze tendens zich voortzet lopen deze instellingen het risico dat 

zij niet meer in staat zullen zijn om aan hun lange termijn verplichtingen te voldoen. Dit kan 

leiden tot discontinuïteit van de activiteiten en dus van hun dienstverlening aan de 

gemeenschap.  

 

Wij hebben verder geconstateerd dat 19 van de 62 instellingen (zijnde 31%) met een 

ongezonde solvabiliteitspositie ook op structurele basis problemen hadden ten aanzien van 

hun liquiditeitspositie. Het merendeel van deze instellingen valt onder SOAW. In 

onderstaande tabel zijn deze instellingen weergegeven.  

 

Tabel 5: Overzicht van de instellingen met zowel een ongezonde liquiditeits- als solvabiliteitspositie  

Nr. Ministerie Instelling Liquiditeitsratio per 
ultimo jaarrekening 

Solvabiliteitsratio per 
ultimo jaarrekening  

1 EO CITI 0,2 -338% 

2 EO CTB 0,9 -37% 

3 GMN FPT 0,0 -2.373% 

4 GMN SOB 0,3 -180% 

5 GMN/SOAW PSI 0,1 -446% 

6 JUS SHC 0,2 -119% 

7 OWCS NAAM 0,5 -79% 

8 OWCS SIFMA 0,1 -1.943% 

9 OWCS/SOAW SEFBA 0,5 -100% 

10 SOAW BDR 0,7 -139% 
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Nr. Ministerie Instelling Liquiditeitsratio per 
ultimo jaarrekening 

Solvabiliteitsratio per 
ultimo jaarrekening  

11 SOAW GEF 0,5 10% 

12 SOAW HZH 0,1 -641% 

13 SOAW KIBB 0,1 -23% 

14 SOAW MZH 0,4 -150 

15 SOAW S60+ 0,3 -93% 

16 SOAW SKB 1,2 -39% 

17 SOAW SNCC 0,3 -70% 

18 SOAW SOLARI 0,4 -87% 

19 SOAW STBB 0,3 -34% 

 

Van deze 19 instellingen blijkt dat bij 8 de accountant in zijn verklaring een opmerking 

heeft geplaatst met betrekking tot een onzekerheid over de continuïteit van de instelling. 

Deze 8 instellingen zijn in rood aangegeven in Tabel 5. Wij merken hierbij op dat deze 

19 instellingen, en in het bijzonder de 8 instellingen met mogelijke continuïteitsrisico’s, extra 

aandacht vereisen van de betrokken ministeries om hun financiële problemen structureel 

aan te pakken. 
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5.3  De schuldpositie met betrekking tot sociale lasten en belastingen 

Uit het onderzoek is gebleken dat diverse van de gesubsidieerde instellingen niet voldoen 

aan hun verplichtingen uit hoofde van belastingen en de premies van sociale lasten15. Wij 

constateren dat 28 instellingen (zijnde 45%) per eind 2020 een openstaande schuld in hun 

jaarrekening hebben staan. Daarnaast zijn er 14 instellingen (zijnde 23%) die volgens hun 

laatste beschikbare jaarrekening per eind 2019 ook schulden aan belastingen en premies 

van sociale lasten hebben. Het totaalbedrag schuldig aan belasting en of sociale lasten 

bedroeg ongeveer NAf. 9,9 miljoen per eind 2020 respectievelijk NAf. 3,0 miljoen per 

eind 201916.  

 

                                                                 
15 Aangezien niet in alle jaarrekeningen de schulden uit sociale lasten en belastingen apart worden toegelicht 

hebben wij het totaalbedrag van deze schulden genomen.  
16 Gebaseerd op de beschikbare jaarrekeningen van 2020 danwel 2019.  

Op basis van het bovenstaande concluderen wij dat van de 62 onderzochte 

instellingen 30 hiervan over de periode 2016 tot en met 2020 structureel geen 

gezonde solvabiliteitspositie hadden, aangezien:  

 18 instellingen (zijnde 29%) continu te kampen hadden met een ongezonde 

solvabiliteitspositie. De meerderheid van deze instellingen kampten vanaf 

de periode 2013 tot en met 2015 met een ongezonde financiële positie; 

 12 instellingen (zijnde 19%) een tendens vertonen van een gezonde naar 

een ongezonde positie. 

 

Van de overige instellingen daarentegen blijken 21 instellingen (zijnde 34%) 

continu een gezonde solvabiliteitspositie gekend te hebben terwijl 7 instellingen 

(zijnde 10 %) een ontwikkeling blijken te vertonen naar een gezonde positie. 

 

Verder blijkt dat 19 van de onderzochte instellingen (zijnde 31%) structurele 

problemen hadden omtrent zowel hun liquiditeits- als solvabiliteitspositie. 

Bovendien bestaat er onzekerheid over de continuïteit van 8 van deze instellingen 

zoals opgemerkt in de verklaringen van de accountant bij de jaarrekening.  

Wij zijn hierdoor van mening dat voor deze instellingen dringend een structurele 

oplossing is vereist van de betrokken ministeries. 
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Van de resterende 20 instellingen zijn er 7 instellingen waarvan wij geen informatie 

hebben over de stand van de schulden per eind 2019 of 2020. Wij hebben op basis van 

de laatste beschikbare jaarrekeningen van deze instellingen kunnen opmaken dat zij per 

eind 2017 danwel 2018 een totaalbedrag van ongeveer NAf. 6,1 miljoen hadden aan 

openstaande schulden.  

Van de overige 13 instellingen hadden 8 geen openstaande schulden, 2 geen informatie 

hierover opgenomen in de jaarrekeningen en 3 zoals eerder vermeld geen jaarrekeningen 

beschikbaar gesteld.  

 

Verder blijkt dat van de 42 instellingen die per eind 2019 of 2020 openstaande schulden 

hadden 23 instellingen (zijnde 37%) per genoemde jaartallen te kampen hadden met 

schulden boven de NAf. 50.000. Dit was eveneens het geval bij 16 van deze instellingen 

per het einde van het jaar 2015 of 2016. In Tabel 6 is de stand van de schulden van deze 

23 instellingen per eind 2019 danwel 2020 weergegeven ten opzichte van de stand per 

eind 2015 of 2016.  

In bijlage 6 bij dit rapport is een specificatie opgenomen van de stand van de schulden 

van alle instellingen per ministerie en per jaar. 

 

Zoals uit Tabel 6 blijkt hebben 15 van deze 23 instellingen een stijging gekend in hun 

schuldpositie per eind 2019/2020 ten opzichte van 2015/2016. Deze instellingen zijn in 

de tabel in rood weergegeven. Bovendien blijkt dat de toename bij verschillende van deze 

instellingen meer dan 50% bedraagt. Bij de overige 8 instellingen is sprake geweest van 

een afname in de stand van de schulden. Desondanks zijn deze schulden nog hoog (boven 

de NAf. 50.000). 
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Tabel 6. Overzicht van de schuldpositie m.b.t. belastingen en sociale lasten  

Nr Ministerie Instelling Schuld per 

eind 2015 

NAf.

Schuld per 

eind 2016 

NAf.

Schuld per 

eind 2019 

NAf.

Schuld per 

eind 2020 

NAf.

Percentage 

stijging 

t.o.v. 2015 

of 2016

1 EO CINEX 13.776 88.045 539%

2 GMN FPT 233.096 615.316     164%

3 GMN SOB 835.651 2.878.539 244%

4 GMN SONA 125.671 171.455 36%

5 GMN/SOAW WGK 578.701 126.996 -78%

6 JUS AJJC 22.030 159.097 622%

7 JUS GVI 180.207 259.837 44%

8 JUS SHC 132.383 260.159 97%

9 OWCS CCC 22.698 90.320 298%

10 OWCS FDDK 633.516 64.655       -90%

11 OWCS FIDE 70.332 64.492       -8%

12 OWCS NAAM 22.597 336.872 1391%

13 OWCS SIFMA 2.138 78.439 3569%

14 OWCS SSC 284.303 56.670       -80%

15 SOAW BDR 3.629.450 558.129 -85%

16 SOAW FTSS 1.441.797 210.077 -85%

17 SOAW GEF 212.889 2.382.135 1019%

18 SOAW HZH 807.479 1.137.980 41%

19 SOAW KIBB NB 234.816 392.792 67%

20 SOAW MZH 36.621 775.414 2017%

21 SOAW S60+ NB 128.257 NB

22 SOAW SCM 377.485 160.620 -57%

23 SOAW STBB 1.919.720 1.555.371 -19%

Totaal 11.546.734 256.846   2.816.555   9.647.067   

NB = Niet bekend wegens ontbrekende jaarrekening of ontbrekende informatie in de jaarrekening

 

Aangezien wij niet over recentere jaarrekeningen van deze instellingen kunnen beschikken 

hebben wij getracht om via de minister van Financiën te achterhalen wat de stand van de 

schulden van alle gesubsidieerde instellingen op dit moment is. Dit mede gezien de acties 

die recentelijk door de minister zijn genomen om achterstallige belastingschulden in te 

vorderen. Wij hebben echter geen reactie van de minister ontvangen. Ook bij de 

ministeries is het ons niet gelukt om deze informatie te verkrijgen. Zodoende kunnen wij niet 

achterhalen of de bovenvermelde schulden nog open staan danwel óf de regering een 

regeling heeft getroffen met deze instellingen om de schulden af te lossen.  
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5.4 De kostendekkendheid  

Teneinde vast te kunnen stellen of de instellingen in staat zijn om voldoende opbrengsten 

te genereren om hun kosten te dekken zijn wij het verloop van het resultaat van de 

instellingen over de onderzoeksperiode nagegaan. Op basis van de beschikbare 

jaarrekeningen blijkt dat 12 van de instellingen (zijnde 19%) over de periode 2016 tot 

en met 2020 jaarlijks niet in staat waren om met de (gegenereerde) opbrengsten hun 

kosten te dekken17. Dit blijkt uit de jaarlijkse negatieve resultaten van deze instellingen. 

Daarnaast waren nog 26 instellingen (zijnde 42%) waarvan de resultaten schommelen 

tussen enerzijds positieve en anderzijds negatieve resultaten. Zij waren in staat om in een 

bepaald jaar een positief resultaat te boeken doch behaalden daarna een negatief 

resultaat. Dus in totaal hadden 38 instellingen (zijnde 61%) in het laatste jaar waarvan 

                                                                 
17 Bepaalde instellingen genereren geen andere opbrengsten dan de subdie. 

Wij concluderen op basis van het bovenstaande dat 23 instellingen (zijnde 37%) 

per eind 2019 of per eind 2020 meer dan NAf. 50.000 aan openstaande schulden 

hadden uit belastingen en/of premies van sociale lasten. Van deze instellingen 

hadden:  

 15 per eind 2020 een totaal openstaande schuld van ongeveer NAf. 9,6 

miljoen;  

 8 per eind 2019 een totaal openstaande schuld van ongeveer NAf. 2,9 

miljoen;  

Daarnaast zijn bij verschillende van deze instellingen de schulden met meer dan 

50% toegenomen ten opzichte van het jaar 2015 of 2016. 

 

Verder merken wij op dat bij 7 instellingen waarvan wij niet over de recente 

jaarrekeningen beschikken wij op basis van de laatste beschikbare jaarrekeningen 

konden opmaken dat zij per eind 2017 danwel 2018 een totaalbedrag van 

ongeveer NAf. 6,1 miljoen aan belastingen en sociale lasten verschuldigd waren.  

 

Door het ontbreken van recentere informatie kunnen wij niet achterhalen of deze 

schulden nog openstaan en of de overheid tot een regeling is gekomen met de 

instellingen om de schulden af te lossen.  
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wij over de jaarrekening beschikken moeite om hun kosten te dekken. Het feit dat ze hun 

kosten niet konden dekken houdt in dat zij niet voldoende opbrengsten hadden kunnen 

genereren of dat de kosten verbonden aan de activiteiten die zij verrichtten, te hoog 

waren.  

In de volgende tabel is het verloop van de resultaten van deze instellingen weergegeven. 

Ook is weergegeven in welke mate deze instellingen afhankelijk waren van de subsidie 

van de overheid voor hun inkomsten. 
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Tabel 7: Overzicht van de instellingen met een (tendens naar een) structureel negatief resultaat.  

 

Uit de tabel blijkt dat 17 van deze 38 instellingen over het jaar 2015 ook een negatief 

resultaat hebben behaald. Ondanks dat een aantal van deze instellingen hierna een 

positief resultaat had gerealiseerd, waren zij toch niet in staat om deze ontwikkeling voort 

te zetten. 

Nr. Ministerie Instelling 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Afhankelijkheid

subsidie v/d

NAf. NAf. NAf. NAf. NAf. NAf. overheid

1 EO CINEX (2.627) (7.793) (25.296) (1.048.902) (639.635) NB 100%

2 EO CITI (51.918) 14.306 (43.009) (66.535) (122.977) NB 96%

3 EO CTB 213.660 1.414.386 195.600 (1.983.558) (906.410) NB 70%

4 EO FTAC Nvt Nvt 53.473 57.253 0 (4.570) 100%

5 GMN DBC 30.709 (11.900) (66.518) (25.181) (20.677) NB 49%

6 GMN FMA 107.773 154.988 7.993 (1.782) 215.886 (10.855) 100%

7 GMN FPT (59.354) (113.759) (112.120) (153.632) (204.040) (52.108) 85%

8 GMN SOB 454.822 (731.287) (389.517) 111.857 (162.627) (78.951) 97%

9 GMN SOKUDI 15.984 18.572 17.859 44.756 (10.351) NB 56%

10 GMN SONA (46.646) (34.764) 32.510 58.409 12.073 (4.302) 38%

11 GMN/ CAR 261.803 183.723 4.754 260.378 344.848 (469.083) 17%

OWCS

12 GMN/ PSI (579.371) 520.185 (403.895) NB NB NB 80%

SOAW

13 JUS AJJC (12.291) (3.354) 1.716 (802) (165.701) NB 100%

14 JUS SSHC (48.568) (14.307) (46.211) (51.564) (2.213) NB 89%

15 OWCS BPK (94.168) (393.111) 107.152 (228.601) NB NB 96%

16 OWCS CCC (113.885) (99.238) (90.985) 36.337 5.984 (172.454) 97%

17 OWCS CMUS (8.048) 79.699 61.009 (18.315) 34.092 (17.453) 67%

18 OWCS FIDE 394.679 (59.037) 2.959 159.059 (211.670) (90.950) 97%

19 OWCS FSGE 227.554 301.859 57.510 147.577 (297.071) (206.901) 100%

20 OWCS NAAM 84.058 8.935 (82.408) (98.377) (51.067) (40.297) 83%

21 OWCS SIFMA (11.479) (147.482) (233.615) (155.988) (39.438) NB 100%

22 OWCS SSC (21.965.463) 26.406.871 21.301.698 18.343.794 (16.822.051) (3.967.724) 32%

23 OWCS/ FAJ 10.725 16.757 (1.706) (14.746) (30.408) (128.740) 62%

SOAW

24 OWCS/ SEFBA (138.258) 109.648 (70.216) (114.912) NB NB 100%

SOAW

25 SOAW BDR (595.455) 97.160 8.040.022 (602.948) (448.738) (1.234.068) 52%

26 SOAW FAP Nvt Nvt Nvt (13.266) (50.658) (18.015) 37%

27 SOAW FBH Nvt Nvt Nvt (149.305) NB NB 25%

28 SOAW FTSS (272.296) (202.599) (1.312.653) (83.219) (205.707) NB 97%

29 SOAW HZH (30.354) (11.634) (46.836) (54.600) (67.832) (139.139) 57%

30 SOAW KANW NB (69.710) (122.620) (120.840) NB NB 96%

31 SOAW KIBB NB 266.524 (30.226) (241.331) (174.874) NB 80%

32 SOAW MZH 113.404 (225.239) (84.050) (164.615) (30.813) (260.223) 88%

33 SOAW RVOB NB 1.636 18.309 (20.096) (10.618) (7.284) 100%

34 SOAW SEDA 20.222 (11.296) (1.729) (3.333) (18.753) (5.062) 100%

35 SOAW SHB (8.415) 6.009 249 9.136 (15.548) (622) 100%

36 SOAW SHT NB 0 (692) (3.135) (6.341) (9.804) 100%

37 SOAW SNCC NB (43.750) (16.718) (15.414) (27.512) (16.704) 100%

38 SOAW SOLARI 103.200 100.080 (193.188) (133.476) (40.650) (40.627) 100%

NB = Niet bekend wegens ontbrekende jaarrekening of informatie uit de jaarrekening

Nvt = Geen subsidie ontvangen
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Voor wat betreft de resterende 24 instellingen blijkt dat 17 instellingen (zijnde 27%) na 

het jaar 2015 in staat waren om hun negatieve resultaten om te zetten in een positief 

resultaat. Aangezien wij geen beschikking hebben over de meest recente jaarrekeningen 

kunnen wij niet nagaan of deze instellingen in de recentere jaren nog steeds positieve 

resultaten hadden en kunnen wij dus niet beoordelen of hier inderdaad sprake is van een 

structurele verbetering. In de hierna volgende tabel is het verloop van de behaalde 

resultaten van deze instellingen weergegeven.  

Tabel 8  Overzicht van het verloop in de resultaten van de instellingen met een verbetering in hun exploitatie 
resultaat 

Nr. Min. Instelling 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Afhankelijkheid

subsidie

NAf. NAf. NAf. NAf. NAf. NAf. v/d overheid

1 AZ REDA 864.214 803.844 35.462 22.715 -43.025 230.258 94%

2 EO FPK 23.576 -50.207 -28.569 -11.825 1.363 10.283 97%

3 GMN/ WGK -275.672 395.416 -1.082.467 -1.549.266 134.306 176.035 17%

SOAW

4 JUS GVI -84294 -117.684 -87.352 46.124 -180.265 395.114 100%

5 OWCS BNO NB 113.102 -34.587 -6.166 -16.053 2.866 100%

6 OWCS FDDK 574.707 -216.067 -210.759 298.131 -252.523 216.458 92%

7 OWCS FDOK -71.405 63.826 -47.338 36.567 -9.419 65.804 96%

8 SOAW FUH NB 221 -14.404 -10.746 16.224 NB 17%

9 SOAW FEN -17.472 -1.783 29.331 -14.020 -123.199 153.840 68%

10 SOAW FNK -1.444 -16.840 1.837 16.119 20.110 NB 96%

11 SOAW GEF 782.594 -59.848 -1.060.144 -778.296 -390.097 438.651 66%

12 SOAW MASA -54.558 -50.032 13.509 -30.870 50.216 17.101 61%

13 SOAW NTPO -70.975 -93.357 31.893 22.938 44.633 NB 81%

14 SOAW SCM -221.604 242.304 78.701 -59.163 15.105 NB 58%

15 SOAW SKB -558.338 -49.090 35.506 8.839 56.859 NB 82%

16 SOAW STBB 445.849 196.269 -36.900 -65.321 68.662 NB 13%

17 SOAW UBK 4.297 -16.809 9.262 8.148 15.268 6.183 64%

NB = Niet bekend wegens ontbrekende jaarrekening

 

Van de overige 7 van de 24 instellingen hebben 4 over de gehele periode van 2016 tot 

en met 2020 positieve resultaten behaald. Per saldo dus slechts 4 van de 62 instellingen.   

Verder blijkt dat de meerderheid van de onderzochte instellingen financieel sterk 

afhankelijk is van de subsidie van de overheid. Namelijk 37 instellingen (zijnde 60%) zijn 

voor 80% of meer afhankelijk van de subsidie van de overheid. Van deze instellingen 

bleken 26 volgens de laatste beschikbare jaarrekening niet in staat te zijn om hun kosten 

te dekken. 

Gezien de precaire financiële situatie van het Land is het niet denkbaar dat de overheid 

de subsidie aan de instellingen zal verhogen. Er is eerder sprake van een tendens van 

inkorting op de te verstrekken subsidies. Dit houdt in dat de instellingen dienen na te gaan 
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in hoeverre zij uit andere bronnen extra inkomsten kunnen genereren of hun kosten voor 

het verrichten van de activiteiten kunnen verlagen. 

Om tevens inzicht te krijgen in het kostenpatroon van de instellingen zijn wij in dit kader 

nagegaan welke kostenpost het meest op de begroting van de instellingen drukt. Gebleken 

is dat de personeelslasten over het algemeen de grootste kostenpost is. Op basis van de 

laatste beschikbare jaarrekeningen hebben wij per instelling het aandeel van de 

personeelslasten in de totale operationele lasten bepaald. Wij constateren dat bij 40 van 

de 62 instellingen (zijnde 65%) de personeelslasten meer dan 50% bedragen van de 

totale operationele lasten. Van deze 40 instellingen hadden 24 conform hun ultimo 

jaarrekening een negatief resultaat.  

Verder is gebleken dat 23 instellingen die voor hun inkomsten voor 80% of meer 

afhankelijk waren van het subsidiebedrag, meer dan 50% van het subsidiebedrag hebben 

besteed ter dekking van de personeelslasten.  
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5.6  De instellingen met een zorgwekkende financiële positie 

Op basis van de analyse van de liquiditeit, solvabiliteit, schuldpositie, kostendekkenheid 

alsook de afhankelijkheid van de subsidie van de overheid constateren wij dat bepaalde 

instellingen een zorgwekkende financiële positie hebben. Deze instellingen scoren op basis 

van hun laatste beschikbare jaarcijfers negatief ten aanzien van bijna alle onderdelen van 

de hierin vermelde criteria. In onderstaande tabel hebben wij deze instellingen 

opgenomen. Het gaat om een 22-tal instellingen, zijnde 35% van de onderzochte 

Wij concluderen dat over de periode 2016 tot en met 2020 van de 62 onderzochte 

instellingen: 

 slechts 4 instellingen (zijnde 6%) voor zover bekend jaarlijks een positief 

resultaat hebben kunnen realiseren; 

 38 instellingen (zijnde 61%) niet in staat waren om op basis van de 

gegenereerde opbrengsten hun kosten op een structurele manier te blijven 

dekken. 17 hiervan hadden ook over het jaar 2015 een negatief resultaat 

behaald. Deze instellingen hebben conform hun laatst beschikbare 

jaarrekening ook te kampen met negatieve resultaten; 

 17 instellingen (zijnde 27%) hun negatief resultaat hebben kunnen 

omzetten in een positief resultaat. 

Daarnaast concluderen wij dat: 

 37 instellingen (zijnde 61%) voor 80% of meer afhankelijk zijn van de 

subsidie van de overheid. Van deze instellingen hebben 26 over hun ultimo 

jaar van verantwoording een negatief resultaat geboekt; 

 40 instellingen (zijnde 65%) de personeelslasten meer dan 50% van hun 

totale lasten bedragen. Hiervan hadden 24 instellingen conform hun laatste 

jaarrekening te kampen met een negatief resultaat; 

 van de 37 instellingen die financieel sterk afhankelijk zijn van de overheids- 

subsidie, 23 meer dan 50% van het subsidiebedrag hebben besteed ter 

dekking van de personeelslasten.  

Verder zijn wij van mening dat de instellingen die structureel in rood verkeren en 

financieel sterk afhankelijk zijn van de subsidie van de overheid, zolang zij niet in 

staat zijn om hun kosten te verlagen en of extra inkomsten te genereren, hun situatie 

mogelijk niet verbeterd zal worden. Dit gezien de voorgenomen 

bezuinigingsmaatregelen van de overheid. 
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instellingen. Deze instellingen vergen dan ook de nodige aandacht van de ministeries om 

de oorzaken die tot de ongezonde financiële positie hebben geleid, met de instellingen in 

kaart te brengen en naar mogelijke oplossingen te zoeken zodat de verwachte 

dienstverlening aan de gemeenschap niet in het gedrang komt.  

 

Tabel 9  Overzicht van de instellingen met een zorgwekkende financiële positie 

2021 jaarrekening ratio ratio resultaat heid

NAf. NAf. NAf.

1 EO CINEX 1.760.000 2019 0,7 -37% 88.045 -639.635 100%

2 EO CITI 550.000 2019 0,2 -338% 27.436 -122.977 96%

3 EO CTB 24.100.000 2019 0,9 -37% 34.969 -906.410 70%

4 GMN FPT 366.960 2020 0,0 -2373% 615.316 -52.108 85%

5 GMN SOB 2.796.468 2020 0,3 -180% 2.878.539 -78.951 97%

6 GMN/ PSI 1.372.750 2017 0,1 -446% 5.419.777 -403.895 80%

SOAW 1.352.100

7 JUS SHC 307.100 2019 0,2 -119% 260.159 -2.213 89%

8 OWCS FSGE 2.001.020 2020 1,0 0% 29.746 -206.901 100%

9 OWCS CCC 158.500 2020 0,6 39% 90.320 -172.454 97%

10 OWCS NAAM 577.800 2020 0,5 -79% 336.872 -40.297 83%

11 OWCS SIFMA 7.326.500 2019 0,1 -1943% 78.439 -39.438 100%

12 OWCS/ SEFBA 1.400.000 2018 0,5 -100% 121.914 -114.912 100%

SOAW

13 SOAW SOLARI 170.000 2020 0,4 -87% 0 -40.627 100%

14 SOAW BDR 8.100.700 2020 0,7 -139% 558.129 -1.234.068 52%

15 SOAW FTSS 2.829.400 2019 0,5 79% 210.077 -205.707 97%

16 SOAW GEF 3.600.000 2020 0,5 10% 2.382.135 438.651 66%

17 SOAW HZH 501.875 2020 0,1 -641% 1.137.980 -139.139 57%

18 SOAW KANW 894.250 2018 0,2 61% 222.218 -120.840 96%

19 SOAW KIBB 1.133.683 2019 0,1 -23% 392.792 -174.874 80%

20 SOAW MZH 1.200.000 2020 0,4 -150% 775.414 -260.223 88%

21 SOAW SNCC 650.130 2020 0,3 -70% 2.091 -16.704 100%

22 SOAW STBB 550.000 2019 0,3 -34% 1.555.371 68.662 13%

Totaal 63.699.236 17.217.739

Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt heeft de overheid in het jaar 2021 een totaal 

bedrag van NAf. 63,7 miljoen aan subsidie verstrekt aan deze instellingen. Ook blijkt dat 

deze instellingen in totaal NAf. 17,2 miljoen schuldig zijn aan de overheid voor belasting 

en premies van sociale lasten. 

Vergeleken met dit aantal instellingen was het aantal instellingen dat in het vorige 

onderzoek als zorgwekkend was aangemerkt 12 (zijnde 16%). Dit betekent dat het aantal 

instellingen met een zorgwekkende financiële positie ten opzichte van de vorige 

onderzoekperiode is toegenomen. Dus blijkt geen sprake te zijn van een verbetering van 

het aantal instellingen met ernstige financiële problemen. Van de 12 instellingen uit de 

vorige onderzoeksperiode blijken er 6 nog steeds in een zorgwekkende financiële situatie 

te verkeren. Deze 6 instellingen zijn in de bovenstaande tabel in rood weergegeven. 
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Wij concluderen dat vergeleken met de vorige onderzoeksperiode het aantal 

instellingen dat in een zorgwekkende financiële situatie verkeert toegenomen is van 

12 tot 22 instellingen. Dit komt neer op een toename van 16% naar 35% van de 

onderzochte instellingen en geeft dus geen indicatie van een verbetering van het 

aantal instellingen met ernstige financiële problemen. 

Deze instellingen blijken op basis van de analyse van hun ratio’s niet in staat te zijn 

om noch hun schulden op korte termijn noch hun lange termijn schulden te betalen. 

Daarnaast kampen deze instellingen met hoge schulden aan de overheid, behalen 

zij structureel negatieve resultaten en zijn zij sterk afhankelijk van de subsidie van 

de overheid. 

Als gevolg hiervan bestaat het risico dat de (kwaliteit van de) dienstverlening door 

deze instellingen aan de gemeenschap niet kan worden gewaarborgd. Dit risico zal 

hoger worden naarmate de regering niet de nodige maatregelen neemt om de 

problemen structureel aan te pakken. 
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6. De door de ministeries genomen maatregelen  
 

Gezien de financiële situatie waarin bepaalde gesubsidieerde instellingen verkeren 

dienen de ministers en hun ministeries geëigende maatregelen te nemen om verdere 

verergering van deze situatie te voorkomen.  

 

In ons rapport uitgebracht in juni 201818 hebben wij op basis van de bevindingen diverse 

aanbevelingen voorgedragen aan de Staten ten behoeve van een beter toezicht op de 

gesubsidieerde instellingen. De aanbevelingen hadden betrekking op: 

 de door de ministeries te nemen stappen om de jaarrekeningen van de instellingen te 

eisen en zorg te dragen voor de tijdige indiening van de jaarrekeningen door de 

instellingen; 

 de door de ministers te nemen maatregelen om te voorkomen dat de financiële positie 

van de instellingen verder verslechtert; 

 het bewaken van de stand van de schulden van de instellingen door de ministeries om 

hoge schulden te voorkomen; 

 het toepassen van risicomanagement op de instellingen om de continuïteit van de 

dienstverlening te kunnen beheersen; 

 het formuleren van beleid ten behoeve van de te verlenen subsidies. 

 

Het is ons niet bekend of de Staten acties hebben ondernomen naar aanleiding van het 

door ons in 2018 uitgebrachte rapport. Ongeacht of de Staten actie hebben ondernomen 

verwachten wij dat de ministeries op basis van de aanbevelingen in het rapport wel de 

nodige actie hebben ondernomen om de door ons gesignaleerde problemen aan te 

pakken. Ten einde dit na te gaan hebben wij gesprekken gevoerd met de ministeries om 

een beeld te krijgen van de eventuele trajecten die zij hebben ingezet om de 

tekortkomingen weg te werken. Vervolgens zullen wij per ministerie hierop ingaan. 

 

Ministerie van Economische Ontwikkeling 

Het EO had 2 instellingen die per eind 2015 een zorgwekkende financiële positie hadden. 

Een van deze instellingen heeft geen subsidierelatie meer met het ministerie. Van de 

andere instelling, CITI, is per eind 2019 nog steeds sprake van een zorgwekkende 

financiële positie. Zowel haar liquiditeits- als solvabiliteitsituatie is ten opzichte van het 

jaar 2015 achteruit gegaan. Ook haar exploitatieresultaat is verslechterd. Daarnaast 

                                                                 
18 registratie nummer 2018-04 
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blijkt dat de financiële positie van 2 andere instellingen die onder toezicht van EO vallen, 

te weten CTB en CINEX, per eind 2019 als zorgwekkend te beschouwen zijn. In de hierna 

volgende tabel wordt het bovenvermelde nader weergegeven.  

 

Tabel 11  Overzicht met de ontwikkeling in de zorgwekkende financiële positie van de instellingen vallende 
onder het toezicht van het EO 

Jaar Liquiditeits- Solvabiliteits- Schulden Exploitatie- Afhankelijkheid

ratio ratio resultaat van subsidie

NAf. NAf.

CINEX

2015 3,4 70% 13.776    (2.627) 100%

2019 0,7 -37% 88.045    (639.635)    100%

CITI

2015 1,0 11% 49.861 (51.918) 94%

2019 0,2 -338% 27.436    (122.977) 96%

CTB

2015 1,1 -25% 8.022      213.660 83%

2019 0,9 -37% 34.969    (906.410)    70%

 

Van het ministerie hebben wij vernomen dat zij de hierna vermelde acties hebben 

ondernomen:  

Het ministerie is begonnen met het traject om de financiële relatie met de CTB, CINEX en 

CITI op basis van een beheersovereenkomst te regelen en niet meer op basis van de 

subsidiewetgeving. Als reden hiervoor gaf het ministerie aan dat deze instellingen eigenlijk 

geen subsidie ontvangen maar taken van het ministerie verrichten die door het ministerie 

aan hun zijn uitbesteed. Volgens het ministerie is de financiële relatie met deze instellingen 

beter te regelen door middel van een beheersovereenkomst. Dit traject is reeds voltooid 

ten aanzien van een van de instellingen, namelijk FTAC. Met de FTAC heeft het ministerie 

namelijk bij Landsbesluit19 een beheersovereenkomst ondertekend. Deze overeenkomst 

heeft een duur van drie jaar en loopt van het jaar 2020 tot en met 2023 met de 

mogelijkheid van een stilzwijgende verlenging van een jaar na afloop van de 

overeenkomst. 

 

Het ministerie heeft op basis van het besluit van FIN om in te korten op de begrote subsidies 

getracht om in hun eigen begroting ruimte te vinden om toch niet de gehele inkorting toe 

te passen op de door haar verleende subsidies. Daarnaast heeft het ministerie vermeld 

dat zij gesprekken voert met de instellingen om na te gaan hoe zij bepaalde vaste kosten 

kunnen reduceren en ze te stimuleren om eigen inkomsten te genereren. Het ministerie kon 

                                                                 
19 Landsbesluit van 26 oktober 2020, nr. 20/1485 
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echter niet aangeven in hoeverre deze gesprekken tot concrete afspraken en resultaten 

hebben geleid. Ook kon het ministerie niet aangeven welke concrete stappen zij hebben 

ondernomen om de problematiek van de hoge schulden van deze instellingen aan te 

pakken. Ondertussen blijven deze instellingen subsidie ontvangen. 

 

Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur 

Het GMN had 3 instellingen namelijk, de stichtingen FPK, PSI en SOB, die per eind 2015 

een zorgwekkende financiële positie hadden. Gebleken is dat de financiële positie van 

deze instellingen na 2015 niet is verbeterd. Uit onderstaande tabel blijkt dat per eind 

2020 FPT en SOB zich nog steeds in een zorgwekkende financiële situatie bevinden. En, 

zoals eerder vermeld bij het ministerie van SOAW, is de zorgwekkende financiële situatie 

van PSI per eind 2017 ongewijzigd gebleven.  

 

Tabel 14 Overzicht met de ontwikkeling in de zorgwekkende financiële positie van de instellingen 
vallende onder het toezicht van het GMN  

Jaar Liquiditeits- 

ratio

Solvabiliteits- 

ratio

Schulden Exploitatie- 

resultaat

Afhankelijkheid 

van subsidie 

NAf. NAf.

FPT

2015 0,1 -233% 233.096          (59.354) 86%

2020 0,0 -2373% 615.316          (52.108)     85%

PSI

2015 0,1 -449% 7.428.517 (579.371) 80%

2017 0,1 -446% 5.419.777       (403.895)   80%

SOB

2015 0,1 -488% 835.651          454.822 78%

2020 0,3 -180% 2.878.539 (78.951) 97%

 

Van het ministerie hebben wij vernomen dat zij de hierna vermelde actie hebben 

ondernomen.  

De afdeling Zorg en Inkoop bestaande uit 5 medewerkers is belast met het verstrekken 

van subsidies. Volgens het ministerie draait deze afdeling momenteel zonder 

afdelingshoofd. Bovendien blijkt volgens het ministerie dat deze afdeling niet op alle 

gebieden de nodige kennis bezit om het inhoudelijke toezicht te kunnen uitoefenen op de 

instellingen. Daarnaast is er ook niet voor alle gebieden een beleid geformuleerd op basis 

waarvan de afdeling specifiek kan bepalen welke producten noodzakelijk zijn en dus 

ingekocht dienen te worden.  
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Volgens het ministerie worden door de financieel directeur analyses uitgevoerd op de 

financiële positie van de instellingen. De resultaten van de analyses worden vervolgens 

gestuurd naar de betrokken sectordirecteuren, echter wordt op basis van deze resultaten 

geen acties ondernomen door de sectoren. De reden waarom door de sectoren geen acties 

wordt ondernomen kon ons niet duidelijk worden gemaakt.  

Het ministerie heeft verder aangegeven dat zij moeite heeft met het feit dat door FIN 

achteraf wordt ingekort op de subsidiebedragen nadat de instellingen al een paar 

maanden bezig zijn met hun activiteiten op basis van het oorspronkelijke bij beschikking 

verleende subsidiebedrag. 

Als reactie hierop heeft FIN aangegeven dat inkortingen op de door de Staten 

goedgekeurde begroting op basis van goedkeuring van de RvM en of de Staten 

geschieden. Als reden voor de inkortingen op de begroting noemt FIN onder andere het 

feit dat het Land voldoen moet aan de eisen zoals overeengekomen en vastgesteld in de 

Rijkswet financieel toezicht Curaçao en St. Maarten.  

Verder merkt FIN op dat zij zoveel mogelijk in overleg met de betreffende ministeries 

inkortingen doorvoert, maar dat de ervaring leert dat op het moment dat de ministeries 

benaderd worden om aan te geven waar ingekort mag worden, het verzoek vanuit FIN 

op ‘dovemans oren’ stuit. 

 

Met betrekking tot de late indiening van de jaarrekeningen heeft het ministerie te kennen 

gegeven dat ondanks het feit dat sommige instellingen niet tijdig hun jaarrekeningen 

indienen FIN op basis van een besluit van de RvM de subsidiebedragen toch aan de 

instellingen dient uit te betalen.  

 

FIN merkt hierbij op dat geconstateerd wordt dat vele machtigingsverzoeken met 

betrekking tot het toekennen van een subsidie aan verschillende stichtingen niet tijdig bij 

hen worden ingediend voor financiële toetsing. Dit brengt met zich mee dat in principe 

geen subsidie uitbetaald kan worden. Volgens FIN is het niet toekennen van subsidie echter 

geen optie daar het salaris betreft van het personeel in dienst van de betreffende 

stichtingen. Tevens zal de dienstverlening aan de maatschappij hierdoor in gedrang komen. 

Volgens hen adviseert zij gelet hierop de minister van Financiën om in samenspraak met 

de andere ministers over te gaan tot uitbetaling van de subsidie aan de instellingen 

vooruitlopend op de indiening van de nodige documenten door de ministeries bij FIN voor 

advies.  
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Bovendien merkt FIN op dat het de ministeries zijn die de hoogte van de uit te betalen 

bedragen aan de betreffende stichtingen doorgeven aan de sectie Toezicht Financiën en 

dat het de ministeries zijn die de betalingen in kwestie vrijgeven in het financieel 

administratief systeem van het Land. 

 

Ten aanzien van het verbeteringstraject dat het ministerie aan het doorlopen is, hebben 

wij vernomen dat dit wordt gedaan op basis van het rapport Mollen. In dit kader is het 

ministerie bezig met het voorbereiden van de plannen om bepaalde instellingen samen te 

voegen en onder één moederinstelling te laten vallen. 

 

Verder is door het ministerie aangegeven dat er onduidelijkheid bestaat over de tarieven 

die gehanteerd worden voor het bepalen van de subsidiebedragen. Volgens het ministerie 

is het de bedoeling dat een evaluatie zal plaatsvinden van alle instellingen. 

Wij merken hierbij verder op dat door het ministerie desgevraagd geen documenten aan 

ons beschikbaar zijn gesteld waarmee kan worden bewezen dat het vermelde traject 

inderdaad door hen wordt doorlopen. 

 

Ministerie van Justitie 

Het JUS had één instelling, namelijk de stichting SHC, die per eind 2015 een zorgwekkende 

financiële positie had. Zoals uit Tabel 10 blijkt constateren wij dat deze stichting per eind 

2019 nog steeds te kampen had met een zorgwekkende financiële positie. De schulden 

zijn met ruim 97% gestegen, de solvabiliteitsratio is verslechterd en het 

exploitatieresultaat is over 2019 nog steeds negatief.  

 

Tabel 10 Overzicht met de ontwikkeling in de zorgwekkende financiële positie van de instellingen vallende onder 
het toezicht van het JUS  

Jaar Liquiditeits- Solvabiliteits- Schulden Exploitatie- Afhankelijkheid 

ratio ratio resultaat van subsidie

NAf. NAf.

2015 0,3 -40% 132.383    (48.568) 100%

2019 0,2 -119% 260.159    (2.213)           100%

Toename schulden 97%  

 

Van het ministerie hebben wij vernomen dat zij de hierna vermelde acties hebben 

ondernomen.  
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Op 9 januari 2019 heeft de RvM het besluit20 genomen om een commissie in te stellen 

onder leiding van de Stichting Overheidsaccountantsbureau (SOAB) om samen met de 

directeuren van de stichtingen GVI, SHC en AJJC de diverse modaliteiten voor een fusie 

van alle justitiële stichtingen te onderzoeken en hierover te adviseren uit het oogpunt van 

zowel efficiëntie als kostenbesparing. Dit besluit was genomen op basis van het voorstel 

van de toenmalige minister van Justitie.21 

 

Als vervolg hierop is in december 2019 een visiedocument22 opgesteld. Het doel van dit 

document was om voordat overgegaan werd tot een samenvoeging van de drie 

bovenvermelde organisaties eerst een visie te formuleren gericht op een effectieve aanpak 

van huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze visie diende vervolgens vertaald te 

worden in de best passende organisatie om effectief aan dit probleem te werken. Dit zou 

leiden tot het maken van de juiste keuzes in de oprichting en inrichting van de nieuwe 

organisatie.  

 

Hierna is in november 2020 een beleidsnota23 door het ministerie opgesteld waarin is 

bepaald dat de bovenvermelde drie organisaties samen met de uitvoeringsorganisatie 

Voogdijraad ondergebracht worden onder de nieuwe uitvoeringsorganisatie ‘Justitiële 

Zorg’. Deze nota had tot doel het vaststellen van de randvoorwaarden voor de realisatie 

van deze nieuwe uitvoeringsorganisatie. Op basis van deze nota zijn er volgens het 

ministerie diverse besluiten genomen door de toenmalige minister van Justitie. Deze 

besluiten hadden betrekking op: de manier van samenvoeging, de rechtsvorm, de 

organisatiestructuur, de medewerkers en de middelen.  

Naar aanleiding van deze nota heeft de RvM in maart 2021 vervolgens ingestemd met 

de besluiten die de minister heeft genomen. Het besluit24 van de RvM houdt onder meer in 

dat: 

 het voltallige personeel, zijnde 55 van de 4 fuserende organisaties, overgaat naar 

de nieuwe uitvoeringsorganisatie; 

 de geldende opleidingseisen gehandhaafd blijven voor de nieuwe organisatie; 

 bestaande wetgeving aangepast dient te worden; 

 gezocht dient te worden naar een nieuwe huisvesting; 

                                                                 
20 Zaaknummer 2018/055581. 
21 Voorstel d.d. 14 december 2018, zaaknummer 2018/055581. 
22 Visiedocument d.d. 28 december 2019: ‘Samenvoeging AJJC, GVI, en Slachtofferhulp en positionering Meldpunt 

huiselijk geweld en kindermishandeling’. 
23 Beleidsnota: ‘Project fusie stichtingen van het Ministerie van Justitie’, d.d. 24 november 2020. 
24 Besluit van de RvM d.d. 17 maart 2021, zaaknummer 2020/0043503 
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 een jaarlijks budget ter waarde van NAf. 8,1 miljoen per ingaande het jaar 2022 

wordt vastgesteld. 

 

Wij merken hierbij op dat het ministerie het budget van NAf. 8,1 miljoen heeft gebaseerd 

op de totaal gemaakte kosten door de vier organisaties over het jaar 2019. Uitgaande 

van het bedrag dat aan subsidie voor de drie eerder vermelde stichtingen in 2021 is 

verstrekt plus het bedrag dat door de Voogdijraad in 2021 is uitgeput, komen wij op een 

totaalbedrag van ongeveer NAf. 7,3 miljoen. Dit betekent dat in de oude situatie de 

financiële druk op de begroting van het Land minder was. Dit geeft blijk dat de 

voorgenomen samenvoeging geen besparing voor de overheid zal meebrengen doch meer 

kosten. Daarnaast blijkt uit bovenvermelde documenten niet hoe de openstaande schulden 

aan belasting en sociale premies die deze stichtingen hebben opgebouwd, zullen worden 

aangepakt. Het uitvoeren van bovenvermeld traject biedt op financieel gebied geen 

garantie dat de overheid deze vorderingen alsnog zal innen.  

 

Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport 

Het OWCS had 4 instellingen die per eind 2015 een zorgwekkende financiële positie 

hadden. Van deze instellingen (te weten FUPAFO, FUKAKU en SEB) ontvangen 3 geen 

subsidie meer van de overheid. Van de instellingen die nog steeds subsidie ontvangen blijkt 

bij de stichting FDOK dat de financiële ratio’s dusdanig verbeterd zijn waardoor de 

financiële positie per 2020 als gezond kan worden beschouwd. Verder blijkt dat na 2015 

de financiële positie van 5 instellingen verslechterd is en als zorgelijk kan worden geacht. 

Zoals uit onderstaande tabel blijkt hadden de meeste van deze instellingen per het einde 

van het jaar van hun ultimo verantwoording nog vrij hoge schulden en hebben deze 

instellingen een verslechtering gekend in de financiële ratio’s en de behaalde resultaten.  

  



  

 56 
Rapport Financiële positie van de gesubsidieerde instellingen 2016-2020 (vervolgonderzoek) 

Tabel 12  Overzicht met de ontwikkeling in de zorgwekkende financiële positie van de instellingen 
vallende onder het toezicht van het OWCS 

Jaar Liquiditeits- 

ratio

Solvabiliteits- 

ratio

Schulden Exploitatie- 

resultaat

Afhankelijkheid 

van subsidie 

NAf. NAf.

BPK

2015 2,3 71% 248.310      (94.168)                 94%

2018 1,6 17% 65.652        (228.601)               96%

CCC

2015 1,4 61% 22.698        (113.885) 72%

2020 0,6 39% 90.320        (172.454) 97%

FSGE

2015 1,5 29% 344.191      227.554 97%

2020 1,0 0% 29.746        (206.901)               100%

NAAM

2015 2,7 80% 22.597        84.058 66%

2020 0,5 -79% 336.872      (40.297) 83%

SIFMA

2015 68,4 99% 2.138           (11.479) 54%

2019 0,1 -1943% 78.439        (39.438)                 100%  

 

Van het ministerie hebben wij vernomen dat zij de hierna vermelde acties hebben 

ondernomen.  

Het ministerie heeft op basis van het besluit tot inkorting op de subsidies besloten om een 

evaluatie te doen van de programma’s die zij inkoopt door na te gaan welke van deze 

echt noodzakelijk zijn om te behouden. Zodoende heeft zij minder programma’s ingekocht.  

Voor wat betreft de late indiening van de jaarrekeningen door de instellingen merkt het 

ministerie op dat zij ter zake niets kan doen aangezien de regering hen zelf opdraagt om 

de subsidies te blijven doorbetalen ook al hebben de instellingen niet voldaan aan hun 

verantwoordingsverplichtingen. Volgens het ministerie is de regering van meining dat 

gezien het maatschappelijke belang de diensten die de betrokken instellingen verlenen, 

niet gestaakt kunnen worden. 

Daarnaast heeft het ministerie aangegeven bezig te zijn met het traject om de diverse 

stichtingen te klusteren en zijn diverse van de stichtingen reeds onder een instelling 

gebracht om zodoende de kosten te verlagen. Ten aanzien van de sector Cultuur en Sport 

wordt ernaar gestreeft om drie nationale instituten op te richten die zich gaan richten op 

de beleidsgebieden van sport, cultuur en jeugd. Op het terrein van museum heeft het 

ministerie aangegeven dat hiervoor geen beleid is geformuleerd waardoor niet duidelijk 

is op basis waarvan een organisatie als een museum kan worden aangemerkt. Hierdoor is 

het voor het ministerie moeilijk om de klustering voor deze categorie te regelen. 

Verder zegt het ministerie bewust te zijn van de financiële problemen waarmee diverse 

van de stichtingen te kampen hebben en dat zij in dit kader gesprekken aan het voeren is 

met de betrokken stichtingen. 
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Met betrekking tot de sector Onderwijs is naar voren gebracht dat het ministerie van plan 

is om van de instellingen te gaan eisen dat zij een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten 

om eventuele financiële schade veroorzaakt door onbehoorlijk bestuur voor de instellingen 

te compenseren. 

Wij merken hierbij op dat wij desgevraagd geen documenten hebben ontvangen van het 

ministerie waaruit blijkt dat bovenvermelde trajecten inderdaad worden doorlopen. 

Hierdoor kunnen wij niet concluderen dat het ministerie inderdaad de vermelde acties heeft 

ondernomen. 

 

Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn 

Het SOAW had 2 instellingen, namelijk de stichtingen BDR en SCM, die per eind 2015 een 

zorgwekkende financiële positie hadden. De stichting SCM heeft haar financiële positie na 

2015 zien verbeteren welke per eind 2019 als gezond kan worden aangemerkt. De 

stichting BDR verkeerde per 2020 nog steeds in een zorgwekkende financiële situatie. Na 

2015 is het aantal instellingen met een zorgwekkende financiële positie verder 

toegenomen met 11 instellingen. Deze ontwikkelingen blijken uit de onderstaande tabel. 

Hieruit blijkt dat bij de meeste instellingen sprake was van een achteruitgang van de 

financiële ratio’s. Daarnaast waren de schulden hoog gebleven danwel nog verder 

toegenomen. Van een feitelijke verbetering van de resultaten was ook geen sprake. 

 

  



  

 58 
Rapport Financiële positie van de gesubsidieerde instellingen 2016-2020 (vervolgonderzoek) 

 Tabel 13 Overzicht met de ontwikkeling in de zorgwekkende financiële positie van de instellingen 
vallende onder het toezicht van het SOAW  

Jaar Liquiditeits-

ratio

Solvabiliteits-

ratio

Schulden Exploitatie-

resultaat

Afhankelijkheid 

van subsidie 

NAf. NAf.

BDR

2015 0,3 -227% 3.629.450 (595.455) 61%

2020 0,7 -139% 558.129 (1.234.068) 52%

FTSS

2015 1,5 70% 1.441.797                 (272.296) 97%

2019 0,5 79% 210.077                    (205.707)               97%

GEF

2015 1,4 61% 212.889 782.594 65%

2020 0,5 10% 2.382.135 438.651 66%

HZH

2015 0,2 -330% 807.479 (30.354) 50%

2020 0,1 -641% 1.137.980 (139.139) 57%

KANW

2015 0,7 84% 14.357 NB 92%

2018 0,2 61% 222.218 (120.840) 96%

KIBB

2015 NB NB NB NB NB

2019 0,1 -23% 392.792 (174.874) 80%

MZH

2015 4,0 78% 36.621 113.404 83%

2020 0,4 -150% 775.414 (260.223) 88%

PSI

2015 0,1 -449% 7.428.517 (579.371) 80%

2017 0,1 -446% 5.419.777 (403.895) 80%

SEFBA

2015 0,8 5% 21.052                       (138.258) 94%

2018 0,5 -100% 121.914                    (114.912)               100%

SNCC

2015 NB NB NB NB NB

2020 0,3 -70% 2.091 (16.704) 100%

SOLARI

2015 1,4 26% 3.019                         103.200                70%

2020 0,4 -87% -                             (40.627)                 100%

STBB

2015 0,4 -61% 1.919.720 445.849 5%

2019 0,3 -34% 1.555.371 68.662 13%

NB = Niet bekend wegens ontbrekende jaarrekening of ontbrekende informatie in de jaarrekening  

 

Wij merken verder op dat de stichting SEFBA tot en met 2018 door het OWCS werd 

gesubsidieerd en dat met ingang van 2019 de subsidie door het SOAW wordt verstrekt. 

Voor wat betreft de stichting PSI dient hierbij te worden vermeld dat zij zowel van het 

SOAW als van het GMN een subsidie ontvangt. Van deze stichting hebben wij de 

jaarrekening van 2017 als laatste ontvangen. 

Van het ministerie hebben wij niet vernomen dat zij concrete acties heeft ondernomen of 

aan het nemen is om de problemen omtrent de instellingen aan te pakken. Dit terwijl 

SOAW de meeste subsidies verstrekt. Uit ons gesprek met het ministerie is echter gebleken 

dat de financiële positie van meerdere onder haar vallende instellingen aan het 
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verslechteren is. Het ministerie heeft aangegeven dat één van haar voornaamste 

problemen is het ontbreken van een beleidskader op basis waarvan het ministerie kan 

bepalen wat ingekocht dient te worden, met welk doel en tegen welk bedrag. Hierdoor 

acht het ministerie de manier waarop momenteel toezicht wordt gehouden niet effectief. 

 

Verder is door het ministerie aangeven dat zij van plan is om een subsidie unit op te richten 

die als voornaamste taak dient te hebben het toezicht houden op de gesubsidieerde 

instellingen. In zijn reactie op het rapport heeft de SG uitleg gegeven over het plan voor 

de oprichting van deze unit (zie hiervoor paragraaf 8.1). Wij hebben desgevraagd echter 

geen kopie van dit plan ontvangen.  

 

 

 

 

Op basis van het bovenstaande concluderen wij dat: 

 niet alle ministeries op een concreet zichtbare manier bezig zijn met een 

hervormingstraject ten aanzien van de instellingen die gesubsidieerd worden; 

 de ministeries de problematiek van de niet tijdige indiening van 

verantwoordingsdocumenten door de instellingen niet structureel kunnen 

aanpakken. Dit gezien het feit dat FIN op basis van het besluit van de RvM de 

subsidiebedragen toch aan de instellingen dient uit te betalen. Dus de regering 

laat toe dat de instellingen niet voldoen aan de verantwoordingsverplichting; 

 verschillende ministeries door het ontbreken van een beleidskader niet in staat 

zijn om te bepalen wat ingekocht moet worden en tegen welke prijs om effectief 

toezicht daarop te kunnen houden; 

 door de ministeries geen concrete acties zijn ondernomen om de openstaande 

schulden van de onder hun toezicht vallende instellingen aan te pakken; 

 door de hoge afhankelijkheidsgraad van de meeste instellingen, gecombineerd 

met hun steeds verslechterde financiële situatie, het Land het risico loopt dat de 

instellingen de openstaande schulden aan belasting en sociale premies niet 

kunnen aflossen.  
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7. Conclusies en aanbevelingen  

7.1  Conclusies 

Op basis van onze bevindingen concluderen wij dat de financiële positie van de instellingen 

die in de periode 2016 tot en met 2021 structureel subsidie hebben ontvangen, in de 

onderzoeksperiode over het algemeen niet als gezond te beschouwen is. Dit aangezien de 

meerderheid van de instellingen niet over voldoende middelen beschikt om hun schulden te 

betalen. Conform de laatste beschikbare jaarrekeningen blijkt dat diverse van hun per 

eind 2019/2020 hoge schulden hadden van meer dan NAf. 50.000. Ook blijkt dat de 

instellingen over het algemeen negatieve resultaten behalen en sterk afhankelijk zijn van 

de subsidie van de overheid.  

Ondanks de zwakke financiële situatie van de instellingen en het feit dat de instellingen 

niet of niet tijdig de verantwoordingsdocumenten indienen blijkt dat de regering het FIN 

de subsidie aan de instellingen doet uitbetalen. Als gevolg van het bovenstaande bestaat 

het risico dat de (kwaliteit van de) dienstverlening van deze instellingen aan de 

gemeenschap niet gewaarborgd zal kunnen blijven. Het risico zal hoger worden naarmate 

de regering niet de nodige maatregelen neemt om de problemen structureel aan te 

pakken. 

 

Verder concluderen wij dat niet alle ministeries op een concreet zichtbare manier bezig 

blijken te zijn met een hervormingstraject ten aanzien van de financiële problemen 

waarmee de instellingen geconfronteerd worden. Er zijn geen concrete acties door de 

betrokken ministeries ondernomen om de instellingen te dwingen om tijdig verantwoording 

af te leggen alsook de openstaande schulden voor wat betreft belastingen en sociale 

lasten aan te pakken.  

 

7.2 Aanbevelingen 
 

Op basis van onze bevindingen bevelen wij de Staten aan om:  

1. alsnog aan de betrokken ministers te vragen naar de voorgeschreven rapportages 

die zij tenminste in de drie jaren dienen uit te brengen aan de Staten omtrent de 

doeltreffendheid van de verleende subsidies;  

2. alsnog aan de ministers te vragen welke acties door hun ministeries zijn ondernomen 

om bij de instellingen na te gaan wat de redenen zijn voor het niet tijdig indienen van 
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de jaarrekeningen en welke stappen zij hebben ondernomen om de knelpunten weg 

te werken;  

3. de RvM erop te wijzen dat zij niet buiten de wet om kan toestaan dat de instellingen 

afwijken van de voorgeschreven termijn om hun jaarrekeningen in te dienen ter 

verantwoording van de ontvangen subsidie; 

4. de minister van Financiën erop te wijzen dat zijn ministerie geen subsidie kan uitbetalen 

aan de instellingen indien deze niet voldoen aan de verantwoordingsverplichting in de 

subsidieverordening; 

5. de betrokken ministers te verzoeken om de Staten te informeren hoe hun ministeries de 

financiële problemen van de instellingen op een structurele manier zullen oplossen 

zodat de noodzakelijke dienstverlening aan de gemeenschap gewaarborgd kan 

blijven;  

6. zoals reeds in ons voorgaande rapport is geadviseerd de betrokken ministers de 

Staten te doen informeren naar de status van het te formuleren subsidiebeleidskader 

op basis waarvan ieder ministerie dient te bepalen welke diensten moeten worden 

ingekocht, bij welke instellingen en tegen welke prijs;  

7. de minister van Financiën de Staten te doen informeren wat de hoogte is van de 

openstaande schulden van de gesubsidieerde instellingen en tot welke regelingen zijn 

ministerie met deze instellingen is gekomen om deze openstaande bedragen alsnog 

te vorderen en te voorkomen dat deze instellingen wederom schulden opbouwen.  
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8. Ambtelijke en bestuurlijke reacties  

 Ambtelijke reactie 

Wij hebben het conceptrapport op 2 augustus 2022 aan de SGs van de betrokken 

ministeries aangeboden met het verzoek om binnen drie weken hun reactie hierop te geven. 

Wij hebben echter van JUS, OWCS en GMN geen reactie ontvangen. De ministeries van 

FIN en EO hebben hun reacties op 23 augustus 2022 naar ons gestuurd. Hun opmerkingen 

hebben wij, gezien de aard daarvan, verwerkt in het rapport. AZ heeft op 31 augustus jl. 

per mail aangegeven dat zij kennis hebben genomen van de inhoud, in het bijzonder die 

onderdelen die toezien op hun ministerie, van het conceptrapport en dat zij daarop geen 

bijzonderheden hebben te melden.  

Ten aanzien van de reactie van het SOAW wordt in het vervolg hierop ingegaan. 

De SG heeft bij brief van 20 augustus 202225 zijn reactie naar de Rekenkamer gestuurd. 

In zijn reactie geeft hij aan dat de subsidie een onderdeel is van het project A3 van het 

thema Financieel Beheer opgenomen in de Uitvoeringsagenda Q3 2022 van het 

landspakket. In het kader hiervan geeft de SG verder aan dat een plan van aanpak ‘Pilot 

Subsidies SOAW’ is vastgesteld en heeft hij de volgende uitleg gegeven. 

“Het Ministerie van SOAW is recent gestart met de implementatie van een deel van 

de aanbevelingen uit het rapport “Mollen” uit 2014 door een subsidie unit op te 

zetten en door een eerste onderzoek te doen naar de doelmatigheid van een aantal 

gesubsidieerde stichtingen. In het plan van aanpak wordt hierbij aangesloten door 

middel van een projectmatige aanpak, waarbij de omvang van het 

doelmatigheidsonderzoek zal worden uitgebreid en ook een beleidsmatig kader en 

evaluatiebeleid zal worden opgesteld. Het Ministerie van SOAW zal hierbij dienen 

als pilot voor de andere ministeries. Na afronding van het project zal een evaluatie 

plaatsvinden van de gekozen aanpak, waarna, eventueel in aangepaste vorm, de 

uitrol naar andere ministeries kan plaatsvinden.” 

Daarnaast vermeldt de SG dat het project uit vier deelprojecten bestaat, namelijk: 

1. Ondersteunen van het ministerie bij de implementatie van de nieuwe formats en 

processen (uit de Roadmap Financieel Beheer) en de opzet van de subsidie unit. 

2. Een onderzoek naar de taken, taakuitvoering en kosten van en selectie van circa 30 

gesubsidieerde stichtingen van het ministerie om inzicht te krijgen in de doelmatigheid 

van deze subsidies en de mogelijkheden om de doelmatigheid te vergroten. 

                                                                 
25 genummerd 2022/026680 
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3. Het opstellen van een implementatieplan om de doelmatigheid van de subsidies van 

het ministerie te vergroten. 

4. Het opstellen van een beleidskader en een evaluatiebeleid voor het ministerie om de 

doelmatigheid te borgen. 

Dit project hangt volgens de SG samen met de uitvoeringsactiviteit A.1.2 (Roadmap 

Financieel Beheer) uit de uitvoeringsagenda van het landspakket en zal in dit kader 

worden aangepast aan onder andere de subsidiewetgeving. Ook zullen syllabi, 

checklijsten en formats worden opgesteld die gebruikt zullen worden door de subsidie unit.  

Verder geeft de SG aan dat voor de uitvoering van het vastgestelde plan van aanpak 

het ministerie zowel financiële steun als technisch bijstand zal ontvangen en dat de 

Rekenkamer ook bij de (inhoudelijke) uitvoering van het plan zal worden betrokken. 

Tot slot geeft de SG aan dat het ministerie erop vertrouwt, en straks ook de andere 

ministeries, dat met de boven geschetste aanpak, de door de Rekenkamer in haar diverse 

rapporten gesignaleerde tekortkomingen aangaande subsidies zullen worden verholpen. 

 

 Bestuurlijke reactie 

Het conceptrapport is op 15 september 2022 aan de betrokken ministers aangeboden 

met het verzoek om binnen twee weken hun reactie op het concept te geven.  

Na het verstrijken van de wederhoor periode hebben wij op 11 oktober 2022 per mail 

een reactie ontvangen van het EO namens de minister. Hierin geeft de minister aan dat hij 

akkoord is met de inhoud van het rapport en dat hij zich aansluit aan het eerder verstrekte 

ambtelijke wederhoor van het EO.  

Van de overige de ministers hebben wij echter geen reatie ontvangen. Hierdoor hebben 

wij, zoals in de aanbiedingbrief van het conceptrapport aan de minister vermeld, 

aangenomen dat bij het uitblijven van hun reactie zij akkoord zijn gegaan met de inhoud 

van het rapport. 
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9. Nawoord Rekenkamer 

De Rekenkamer constateert dat de financiële situatie van de gesubisidieerde instellingen 

sinds 2015 verergerd is. Diverse van de instellingen waarvan de financiële positie in 2015 

zorgwekkend was blijkt dat de financiële positie per eind 2019/ 2020 erger is geworden.  

De instellingen vertonen een achteruitgegang in zowel hun liquiditeits- als hun 

solvabiliteitspositie. Ook hebben zij in de afgelopen jaren hoge schulden aan belastingen 

en sociale premies opgebouwd. Door de grote afhankelijkheid van verschillende van deze 

instellingen van de overheidssubsidie en het feit dat zij geen andere vormen van inkomsten 

blijken te kunnen genereren, blijven zij met probleem kampen om hun kosten te kunnen 

dekken. Het niet nemen van concrete acties om deze problemen structureel aan te pakken 

zal de situatie alleen maar verergeren. 

 

Het traject aangekondigd door het SOAW inzake het opzetten van een subsidie unit acht 

de Rekenkamer een eerste stap in een positieve richting om verbeteringen in het proces 

van subsidieverlening aan te brengen. Het dient echter niet slechts tot een voornemen te 

blijven. De Rekenkamer is van mening dat voor een effectieve uitvoering van eerder 

vermeld traject de regering daadwerkelijk al de nodige acties dient te ondernemen. 
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Bijlage 1: Overzicht van de afkortingen van de onderzochte 
instellingen  

 

Afkorting Instelling 

AJJC Stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao 

BDR Stichting voor Ouderenzorg Birgen di Rosario 

BNO Stichting Nascholing Onderwijsgevenden en Onderwijsondersteunenden Curaçao 

BPK Biblioteka Nashonal Kòrsou Frank Martinus Arion 

CAR Stichting Carmabi 

CCC Stichting Cultureel Centrum Curaçao 

CINEX Curaçao Investment & Export Promotion Agency 

CITI Curaçao Innovation & Technology Institute 

CLL Curaçao Little League Foundation 

CMUS Stichting het Curaçaosch Museum 

CTB Curaçao Tourist Board 

DBC Stichting Dierenbescherming Curaçao 

FAJ Federatie Antilliaanse Jeugdzorg 

FAP Fundashon Alton Paas 

FBH Fundashon Bos di Hubentut, Sentro di Edukashon i Formashon 

FDDK Fundashon Desaroyo Deportivo Kòrsou 

FDOK Federashon Deporte i Olimpiko Kòrsou 

FENC Fundashon Encelia 

FFP Fundashon Famia Plania 

FHR Handicaps Rrights Foundation 

FIDE Fundashon pa Inovashon di Enseñansa 

FMA Stichting Geestelijke Gezondheidszorg (voorheen Fundashon pa Maneho di 
Adikshon) 

FMAS Fundashon Mami Sa 

FMS Fundashon Material pa Skol 

FNK Fundashon Nos Kas 

FPI Fundashon pa Planifikashon di Idioma 

FPK Fundashon pa Konsumido 

FPT Fundashon Parke Tropikal 

FSGE Fundashon Sentro pa Guia Edukashonal 

FTAC Fair Trade Authority Curaçao 
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FTSS Fundashon Tayer Sosial Santa Martha 

FUH Fundashon Union di Hubentut 

GEF Fundashon Guia Eduka i Forma 

GVI Stichting Gezinsvoogdij Instelling Curaçao 

HZH Stichting Huize Zorg en Hoop 

KANW Fundashon Kas di Anciano Nos Welita 

KIBB Fundashon Kuido Integral Banda Bou 

MZH Stichting Maatschappelijke Zorg en Herstel 

NAAM National Archaelogical Antrophological Memory Management 

NTPO Fundashon Nos T’ei pa Otro 

PSI Fundashon Perspektiva iSosten Integral 

REDA Stichting Fonds voor Sociale Ontwikkeling en Economische Bedrijvigheid 

RVOB Raad voor Ouderenbeleid 

S60+ Stichting Karchi 60+ 

SCM Stichting Meisjestehuis Casa Manita 

SEDA Fundashon Sentro di Dama 

SEFBA Fundashon pa Stimula Edukashon i Formashon den Bario 

SHB Stichting Huize Bloem 

SHT Stichting Huize Tabita 

SIFMA Fundashon Sentro di Informashon i Formashon na Bienestar di Mucha 

SKB Stichting Kinderoorden van het Wit Gele Kruis 

SKD Sosiedat Kurasoleño di Diabétis 

SNCC Stichting New Creation Curaçao 

SOB Stichting Opvangtehuis Brasami 

SOLARI Fundashon Sentro di Konosementu i Integrashon Sosial Laboral pa Gruponan di 
Riesgo 

SONA Fundashon Soltuna 

SOS Stichting Onderhoudsschool gebouwen 

SSC Stichting Studiefinanciering Curaçao 

SSHC Stichting Slachtofferhulp Curaçao 

STBB Stichting Thuiszorg Banda Bou 

UBK Unidat di Bario Kòrsou 

WGK Stichting Wit Gele Kruis 
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Bijlage 2: Overzicht van de verstrekte subsidiebedragen aan de 
instellingen over de periode 2016 tot en met 2020  

Nr. Min. Instelling 2016 2017 2018 2019 2020 

1 AZ REDA 1.037.800 1.037.800 1.037.800 997.677 1.249.500 

 AZ REDA 8.171.545 8.000.000 7.000.000 4.826.520 4.700.000 

  Totaal 9.209.345 9.037.800 8.037.800 5.824.197 5.949.500 

2 EO CINEX 1.550.000 1.600000 1.600.000 1.765.800 2.100.000 

3 EO CITI 800.000 722.318 695.000 700.000 698.705 

4 EO CTB 30.700.000 30.700.000 30.053.765 30.116.700 29.616.700 

5 EO FPK 425.500 427.500 400.000 402.000 400.000 

6 EO FTAC 0 1.144.529 2.214.506 2.123.143 1.182.051 

  Totaal 33.475.500 34.594.347 34.963.271 35.107.643 33.997.456 

7 GMN CAR 291.100 291.133 281.455 279.696 260.565 

8 GMN DBC 82.000 82.000 78.791 78.284 72.931 

9 GMN FFP 133.380 133.380 128.135 127.339 118.629 

10 GMN FMA 3.344.000 3.440.000 3.212.422 3.192.444 2.974.082 

11 GMN FPT 475.000 474.967 459.224 467.842 425.134 

12 GMN PSI 1.761.301 1.761.300 1.691.997 1.681.465 1.566.462 

13 GMN SOB 3.689.958 3.487.958 3.278.617 3.218.474 2.985.788 

14 GMN SOKUDI 46.127 46.127 44.312 44.037 41.025 

15 GMN SONA 501.200 461.200 446.835 440.273 410.159 

16 GMN WGK 826.500 826.500 793.992 789.060 735.208 

  Totaal 11.150.566 10.908.565 10.415.780 10.318.914 9.589.982 

17 JUS AJJC 1.330.494 1.440.000 1.318.423 1.103.801 1.067.200 

18 JUS GVI 1.485.600 1.485.600 1.457.464 1.418.232 1.790.800 

19 JUS SSHC 348.000 348.000 371.400 332.167 325.700 

  Totaal 3.164.094 3.273.600 3.147.287 2.854.200 3.183.700 

20 OWCS BNO 2.000.002 2.000.000 1.321.334 1.447.372 1.750.000 

21 OWCS BPK 3.900.000 3.900.000 3.864.900 3.864.900 3.600.000 

 OWCS CAR 158.300 158.300 156.876 156.831 150.870 

22 OWCS CCC 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 

23 OWCS CLL 168.350 143.774 185.000 207.895 0 

24 OWCS CMUS 200.000 200.000 175.000 175.000 175.000 

25 OWCS FAJ 194.000 219.000 260.000 260.000 224.000 

26 OWCS FDDK 6.703.267 6.842.630 6.768.715 6.888.044 6.429.612 

27 OWCS FDOK 698.367 1.270.833 2.196.733 1.233.135 1.170.258 

28 OWCS FIDE 1.749.994 1.750.000 1.734.250 1.585.069 1.500.000 

29 OWCS FMS 1.350.000 1.350.000 1.337.850 1.202.635 1.050.000 

30 OWCS FPI 950.004 950.000 941.450 840.669 800.000 

31 OWCS FSGE 2.700.000 2.700.000 2.675.700 2.403.670 2.450.000 
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Nr. Min. Instelling 2016 2017 2018 2019 2020 

32 OWCS NAAM 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 

33 OWCS SEFBA 1.400.000 1.400.000 1.400.000 0 0 

34 OWCS SIFMA 200.000 200.000 4.200.000 6.286.684 8.029.898 

35 OWCS SOS 2.000.000 2.000.000 2.182.000 1.981.433 2.200.000 

36 OWCS SSC 23.000.000 22.700.000 20.209.000 18.823.636 19.020.000 

  Totaal 48.072.284 48.484.537 50.308.808 48.056.973 49.249.638 

37 SOAW BDR 10.262.700 10.262.700 9.462.700 10.162.700 8.100.700 

 SOAW FAJ 200.000 200.000 170.000 170.000 170.000 

38 SOAW FAP 0 0 100.000 100.000 85.000 

39 SOAW FBH 0 0 191.250 191.250 191.250 

40 SOAW FENC 286.465 286.465 243.495 243.495 231.321 

41 SOAW FHR 0 0 90.000 90.000 90.000 

42 SOAW FMAS 195.000 195.000 165.750 165.750 165.750 

43 SOAW FNK 438.000 438.000 438.000 438.000 438.000 

44 SOAW FTSS 3.813.000 3.483.000 3.328.600 3.328.600 2.988.747 

45 SOAW FUH 135.000 135.000 114.750 114.750 114.750 

46 SOAW GEF 4.234.265 4.234.265 3.599.125 3.599.125 3.000.000 

47 SOAW HZ&H 501.875 501.875 501.875 501.875 501.875 

48 SOAW KANW 702.625 702.625 702.625 894.250 844.000 

49 SOAW KIBB 1.315.193 1.315.193 1.315.203 1.315.203 1.133.683 

50 SOAW MZH 1.838.750 1.838.750 1.562.938 1.562.938 1.200.000 

51 SOAW NTPO 606.411 606.411 515.449 515.449 515.449 

 SOAW PSI 1.615.000 1.615.000 1.372.750 1.372.750 1.372.750 

52 SOAW RVOB 150.000 150.000 129.998 117.000 117.000 

53 SOAW S60+ 190.000 190.000 161.500 161.500 161.500 

54 SOAW SCM 1.007.950 1.007.950 856.758 856.758 856.758 

55 SOAW SEDA 503.890 503.890 428.307 428.307 300.000 

 SOAW SEFBA 0 0 0 1.399.996 1.234.380 

56 SOAW SHB 406.222 394.200 492.750 492.750 492.750 

57 SOAW SHT 336.960 329.600 328.500 328.500 328.500 

58 SOAW SKB 1.728.271 1.728.271 1.523.301 1.469.030 910.000 

59 SOAW SNCC 518.037 634.687 677.931 665.090 682.430 

60 SOAW SOLARI 200.000 200.000 170.000 170.000 170.000 

61 SOAW STBB 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 

 SOAW STBB 190.000 190.000 190.000 190.000 190.0000 

62 SOAW UBK 150.000 150.000 127.500 127.500 127.500 

 SOAW WGK 2.040.000 2.040.000 2.040.000 2.040.000 1.937.342 

 SOAW WGK 190.000 190.000 190.000 190.000 190.000 

  Totaal 34.115.614 33.882.882 31.551.055 33.762.566 29.201.435 

Groottotaal 139.187.403 140.181.731 138.424.001 135.924.493 131.171.710 
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Bijlage 3: Overzicht van het verantwoordingsgedrag van de 
instellingen over de periode 2016 tot en met 2020 

 

Nr. Ministerie Instelling Jaarrekeningen 

   2016 2017 2018 2019 2020 

1 AZ REDA V V V V V 

2 EO CINEX V V V V X 

3 EO CITI V V V V X 

4 EO CTB V V V V X 

5 EO FPK V V V V V 

6 EO FTAC Nvt V V V V 

7 GMN DBC V V V V X 

8 GMN FFP X X X X X 

9 GMN FMA V V V V V 

10 GMN FPT V V V V V 

11 GMN SKD V V V V X 

12 GMN SOB V V V V V 

13 GMN SONA V V V V V 

14 GMN/ 
OWCS 

CAR V V V V V 

15 GMN/ 
SOAW 

PSI V V X X X 

16 GMN/ 
SOAW 

WGK V V V V V 

17 JUS AJJC V V V V X 

18 JUS GVI V V V V V 

19 JUS SSHC V V V V X 

20 OWCS BNO V V V V V 

21 OWCS BPK V V V X X 

22 OWCS CCC V V V V V 

23 OWCS CLL X X X X X 

24 OWCS CMUS V V V V V 

25 OWCS FDDK V V V V V 

26 OWCS FDOK V V V V V 

27 OWCS FIDE V V V V V 

28 OWCS FMS V V V X X 

29 OWCS FPI V V V X X 

30 OWCS FSGE V V V V V 

31 OWCS NAAM V V V V V 

32 OWCS SIFMA V V V V X 

33 OWCS SOS V V V V V 

34 OWCS SSC V V V V V 
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Nr. Ministerie Instelling Jaarrekeningen 

   2016 2017 2018 2019 2020 

35 OWCS 
SOAW 

FAJ V V V V V 

36 OWCS 
SOAW 

SEFBA V V V X X 

37 SOAW BDR V V V V V 

38 SOAW FAP Nvt Nvt V V V 

39 SOAW FBH Nvt Nvt V X X 

40 SOAW FENC V V V V V 

41 SOAW FHR Nvt Nvt X X X 

42 SOAW FMAS V V V V V 

43 SOAW FNK V V V V X 

44 SOAW FTSS V V V V X 

45 SOAW FUH V V V V X 

46 SOAW GEF V V V V V 

47 SOAW HZ&H V V V V V 

48 SOAW KANW V V V X X 

49 SOAW KIBB V V V V X 

50 SOAW MZH V V V V V 

51 SOAW NTPO V V V V V 

52 SOAW RVOB V V V V V 

53 SOAW S60+ V V V V V 

54 SOAW SCM V V V V X 

55 SOAW SEDA V V V V V 

56 SOAW SHB V V V V V 

57 SOAW SHT V V V V V 

58 SOAW SKB V V V V X 

59 SOAW SNCC V V V V V 

60 SOAW SOLARI V V V V V 

61 SOAW STBB V V V V X 

62 SOAW UBK V V V V V 

 

V = beschikbaar 

X = niet beschikbaar 

Nvt = Instelling heeft geen subsidie ontvangen 
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Bijlage 4: Overzicht van de ontwikkeling in liquiditeitsratio van de 
instellingen over de periode 2016 tot en met 2020 

 

Nr. Min. Instelling 2016 2017 2018 2019 2020 

1 AZ REDA 1,2 1,2 1,1 1,0 1,1 

2 EO CINEX 3,4 8,2 2,9 0,7 NB 

3 EO CITI 1,1 0,9 0,5 0,2 NB 

4 EO CTB 1,1 1,0 1,1 0,9 NB 

5 EO FPK 3,6 1,1 1.0 1,1 1,4 

6 EO FTAC Nvt 1,0 1,2 1,1 1,2 

7 GMN DBC 6,3 5,7 2,1 2,7 NB 

8 GMN FFP NB NB NB NB NB 

9 GMN FMA 4,8 2,7 7,2 6,2 4,2 

10 GMN FPT 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 

11 GMN SOB 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 

12 GMN SOKUDI GS GS GS GS GS 

13 GMN SONA 1,1 0,9 1,2 1,5 1,2 

14 GMN/ 
OWCS 

CAR 1,7 1,5 2,2 2,8 1,8 

15 GMN/ 
SOAW 

PSI 0,1 0,1 NB NB NB 

16 GMN/ 
SOAW 

WGK 4,7 4,9 2,4 2,4 3,1 

17 JUS AJJC 1,4 1,5 1,4 1,2 NB 

18 JUS GVI 0,6 0,3 0,7 0,2 1,4 

19 JUS SSHC 0,4 0,2 0,2 0,2 NB 

20 OWCS BNO 1,3 1,3 1,3 1,4 1,7 

21 OWCS BPK 1,6 2,2 1,6 NB NB 

22 OWCS CCC 0,3 0,3 1,0 1,0 0,6 

23 OWCS CLL NB NB NB NB NB 

24 OWCS CMUS 17,2 23,1 18,1 22,3 56,9 

25 OWCS FDDK 1,1 1,0 1,3 1,1 1,2 

26 OWCS FDOK 1,1 0,8 1,1 1,0 1,8 

27 OWCS FIDE 5,2 7,6 8,3 7,1 9,3 

28 OWCS FMS 10,1 9,5 6,5 NB NB 

29 OWCS FPI 10,7 6,4 10,3 NB NB 

30 OWCS FSGE 2,5 2,4 2,4 2,0 1,0 

31 OWCS NAAM 1,3 0,9 0,6 0,6 0,5 

32 OWCS SIFMA 20,5 4,4 0,3 0,1 NB 

33 OWCS SOS 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

34 OWCS SSC 5,4 0,6 0,6 1,9 3,8 

35 OWCS/ 
SOAW 

FAJ 3,3 3,0 2,9 1,6 2,1 
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Nr. Min. Instelling 2016 2017 2018 2019 2020 

36 OWCS/ 
SOAW 

SEFBA 2,4 1,5 0,5 NB NB 

37 SOAW BDR 0,2 0,8 0,5 0,6 0,7 

38 SOAW FAP Nvt Nvt 1,1 0,1 0,2 

39 SOAW FBH Nvt Nvt 0,6 NB NB 

40 SOAW FENC 26,4 14,8 11,0 13,0 14,6 

41 SOAW FHR Nvt Nvt NB NB NB 

42 SOAW FMAS 25,3 36,4 26,1 23,8 24,7 

43 SOAW FNK 0,2 0,3 0,2 1,0 NB 

44 SOAW FTSS 1,4 0,6 0,8 0,5 NB 

45 SOAW FUH 10,7 5,1 3,9 2,2 NB 

46 SOAW GEF 1,4 0,8 0,5 0,2 0,5 

47 SOAW HZH 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 

48 SOAW KANW 0,4 0,2 0,2 NB NB 

49 SOAW KIBB 1,4 0,7 0,3 0,1 NB 

50 SOAW MZH 1,1 0,9 0,6 0,5 0,4 

51 SOAW NTPO 1,0 1,2 1,3 2,9 4,8 

52 SOAW RVOB 65,4 29,6 8,6 4,7 20,2 

53 SOAW S60+ NB NB NB 0,1 0,3 

54 SOAW SCM 1,7 1,7 1,8 2,1 NB 

55 SOAW SEDA 3,9 4,7 4,2 7,5 18,0 

56 SOAW SHB 8,3 8,0 11,8 4,8 1,9 

57 SOAW SHT 1,0 0,8 0,4 0,0 1,1 

58 SOAW SKB 0,7 0,8 1,0 1,2 NB 

59 SOAW SNCC GS GS 0,4 0,2 0,3 

60 SOAW SOLARI 1,8 0,9 0,8 0,6 0,4 

61 SOAW STBB 0,3 0,3 0,3 0,3 NB 

62 SOAW UBK 6,3 3,2 3,2 2,4 30,3 

 

NB = Niet bekend wegens ontbrekende jaarrekening of informatie in de jaarrekening 

Nvt = Instelling heeft geen subsidie ontvangen 

GS = Instelling heeft geen kortlopende schulden  
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Bijlage 5: Overzicht van de ontwikkeling in solvabiliteitsratio van de 
instellingen over de periode 2016 tot en met 2020 

 

Nr. Min. Instelling 2016 2017 2018 2019 2020 

1 AZ REDA 15% 16% 10% 1% 4% 

2 EO CINEX 70% 88% 66% -37% NB 

3 EO CITI 16% -1% -58% -338% NB 

4 EO CTB -9% -9% -29% -37% NB 

5 EO FPK 80% 37% 20% 19% 36% 

6 EO FTAC Nvt 14% 20% 11% 15% 

7 GMN DBC 76% 76% 50% 65% NB 

8 GMN FFP NB NB NB NB NB 

9 GMN FMA 63% 59% 70% 60% 83% 

10 GMN FPT -544% -443% -1582% -796% -2373% 

11 GMN SOB -774% -515% -434% -210% -180% 

12 GMN SOKUDI 100% 100% 100% 100% NB 

13 GMN SONA 64% 65% 66% 69% 71% 

14 GMN/ 
OWCS 

CAR 59% 52% 62% 67% 60% 

15 GMN/ 
SOAW 

PSI -394% -446% NB NB NB 

16 GMN/ 
SOAW 

WGK 74% 74% 62% 63% 67% 

17 JUS AJJC 55% 49% 46% 32% NB 

18 JUS GVI -26% -129% -36% -255% 32% 

19 JUS SSHC -43% -82% -101% -119% NB 

20 OWCS BNO 26% 24% 23% 30% 40% 

21 OWCS BPK 65% 76% 17% NB NB 

22 OWCS CCC 44% 41% 47% 51% 39% 

23 OWCS CLL NB NB NB NB NB 

24 OWCS CMUS 88% 92% 96% 98% 98% 

25 OWCS FDDK 29% 6% 27% 16% 25% 

26 OWCS FDOK 19% -9% 13% 10% 55% 

27 OWCS FIDE 83% 88% 89% 88% 66% 

28 OWCS FMS 91% 90% 85% NB NB 

29 OWCS FPI 39% 46% 54% NB NB 

30 OWCS FSGE 55% 55% 37% 18% 0% 

31 OWCS NAAM 26% 1% -73% -66% -79% 

32 OWCS SIFMA 95% 77% -230% -1943% NB 

33 OWCS SOS 5% 6% 8% 7% 7% 

34 OWCS SSC 98% 98% 98% 99% 99% 
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Nr. Min. Instelling 2016 2017 2018 2019 2020 

35 OWCS 

SOAW 

FAJ 78% 76% 76% 78% 81% 

36 OWCS 
SOAW 

SEFBA 62% 41% -100% NB NB 

37 SOAW BDR -252% 5% -36% -44% -139% 

38 SOAW FAP Nvt Nvt 71% 38% 55% 

39 SOAW FBH Nvt Nvt 10% NB NB 

40 SOAW FENC 8% 13% 10% -13% 15% 

41 SOAW FHR NB NB NB NB NB 

42 SOAW FMAS 97% 98% 97% 96% 96% 

43 SOAW FNK -122% -110% -49% 32% NB 

44 SOAW FTSS 68% 78% 78% 79% NB 

45 SOAW FUH 3% -11% -29% -14% NB 

46 SOAW GEF 63% 31% 8% -7% 10% 

47 SOAW HZH -229% -231% -278% -347% -641% 

48 SOAW KANW 81% 73% 61% NB NB 

49 SOAW KIBB 36% 29% 17% -23% NB 

50 SOAW MZH 25% -4% -52% -71% -150% 

51 SOAW NTPO 4% 20% 28% 68% 82% 

52 SOAW RVOB 8% 27% 6% -11% -47% 

53 SOAW S60+ NB NB NB -188% -93% 

54 SOAW SCM 30% 36% 40% 43% NB 

55 SOAW SEDA 89% 89% 79% 67% 68% 

56 SOAW SHB 88% 88% 92% 79% 49% 

57 SOAW SHT 0% -30% -181% GTV 18% 

58 SOAW SKB -114% -84% -67% -39% NB 

59 SOAW SNCC 126% 118% 19% -51% -70% 

60 SOAW SOLARI 48% 5% -8% -37% -87% 

61 SOAW STBB -59% -72% -36% -34% NB 

62 SOAW UBK NB NB NB NB NB 

 

NB = Niet bekend wegens ontbrekende jaarrekening of informatie in de jaarrekening 

Nvt = Instelling heeft geen subsidie ontvangen 

GTV = Totaal vermogen is nihil 
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Bijlage 6: Overzicht van de openstaande schulden (belastingen/ 
sociale premies) per eind 2016 tot en met eind 2020 

 

Nr. Min. Instelling 2016 2017 2018 2019 2020 

1 AZ REDA 0 2.812 8.234 0 0 

2 EO CINEX 31.082 4.560 61.513 88.045 NB 

3 EO CITI 70.541 49.444 20.289 27.436 NB 

4 EO CTB 8.298 50.123 49.856 34.969 NB 

5 EO FPK 298 0 2.631 23.778 16.148 

6 EO FTAC Nvt 93.137 32.787 23.313 0 

7 GMN DBC 7.662 9.771 11.427 5.085 NB 

8 GMN FFP NB NB NB NB NB 

9 GMN FMA 0 60.359 17.914 47.126 49.302 

10 GMN FPT 254.811 327.600 449.328 576.031 615.316 

11 GMN SOB 1.511.346 2.084.863 1.893.245 2.685.988 2.878.539 

12 GMN SOKUDI 0 0 0 0 NB 

13 GMN SONA 148.018 164.925 177.049 139.894 171.455 

14 GMN/ 
OWCS 

CAR 63.325 34.328 38.836 88.160 44.465 

15 GMN/ 

SOAW 

PSI 4.297.365 5.419.777 NB NB NB 

16 GMN/ 
SOAW 

WGK 560.930 146.431 524.887 523.394 126.996 

17 JUS AJJC 22.030 0 73.248 159.097 NB 

18 JUS GVI 114.322 149.257 229.944 134.729 259.837 

19 JUS SSHC 171.453 197.419 242.270 260.159 NB 

20 OWCS BNO NB NB NB NB NB 

21 OWCS BPK 179.223 74.858 65.652 NB NB 

22 OWCS CCC 9.003 80.362 88.181 92.652 90.320 

23 OWCS CLL NB NB NB NB NB 

24 OWCS CMUS 2.783 4.317 5.263 4.341 4.023 

25 OWCS FDDK 216.504 95.691 87.754 87.423 64.655 

26 OWCS FDOK 10.055 17.955 11.822 9.896 10.230 

27 OWCS FIDE 0 13.768 0 28.956 64.492 

28 OWCS FMS 50.278 63.306 109.970 NB NB 

29 OWCS FPI 0 76.501 26.785 NB NB 

30 OWCS FSGE 287.728 267.860 245.728 53.385 29.746 

31 OWCS NAAM 62.760 148.303 218.462 294.683  

32 OWCS SIFMA 237 7.002 34.899 78.439 NB 

33 OWCS SOS 29.552 0        10.369 10.862 10.034 

34 OWCS SSC 292.359 752.239 21.723 25.703 56.670 
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Nr. Min. Instelling 2016 2017 2018 2019 2020 

35 OWCS/ 

SOAW 

FAJ NB NB NB NB NB 

36 OWCS/ 

SOAW 

SEFBA 46.119 42.375 121.914 NB NB 

37 SOAW BDR 1.933.419 393.100 418.411 265.960 558.129 

38 SOAW FAP Nvt Nvt 0 0 0 

39 SOAW FBH Nvt Nvt 100.751 NB NB 

40 SOAW FENC 0 0 900 0 267 

41 SOAW FHR NB NB NB NB NB 

42 SOAW FMAS 6.104 3.745 5.893 9.364 10.162 

43 SOAW FNK 10.166 19.218 15.898 21.425 NB 

44 SOAW FTSS 1.485.499 278.958 276.990 210.077 NB 

45 SOAW FUH 2.238 10.516 6.110 525 NB 

46 SOAW GEF 787.399 1.503.766 1.814.050 1.941.316 2.382.135 

47 SOAW HZH 906.075 969.306 1.026.206 1.052.175 1.137.980 

48 SOAW KANW 23.845 97.007 222.218 NB NB 

49 SOAW KIBB 234.816 396.497 389.722 392.792 NB 

50 SOAW MZH 188.470 412.141 526.245 500.842 775.414 

51 SOAW NTPO 27.959 28.428 26.167 26.986 26.950 

52 SOAW RVOB 0 0 0 0 0 

53 SOAW S60+ NB NB NB 112.012 128.257 

54 SOAW SCM 327.627 400.505 189.022 160.620 NB 

55 SOAW SEDA 2.128 782 780 0 0 

56 SOAW SHB 2.173 2.290 2.331 2.516 9.491 

57 SOAW SHT 1.307 3.037 4.168 0 0 

58 SOAW SKB 28.749 58.869 28.904 26.729 NB 

59 SOAW SNCC 77.406 130.858 3.131 3.131 2.091 

60 SOAW SOLARI 2.863 0 5.851 141 0 

61 SOAW STBB 1.720.590 1.590.342 1.550.744 1.555.371 NB 

62 SOAW UBK 2.601 5.209 5.209 20.694 38.500 

 

NB = Niet bekend wegens ontbrekende jaarrekening of informatie in de jaarrekening 

Nvt = Instelling heeft geen subsidie ontvangen 


