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BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN
EN KONINKRIJKSRELATIES
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 29 maart 2010
Op verzoek van de vaste commissie voor Nederlands-Antilliaanse en
Arubaanse Zaken verstrek ik u hierbij informatie over de uitgaven op de
BES-eilanden na transitie. Dit ter voorbereiding op de procedurevergadering van 30 maart a.s.
In deze brief wordt een aanvulling gegeven op de reeds verstrekte informatie naar aanleiding van het wetgevingsoverleg Diverse wetten openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba van 18 januari 2010
(31 954, nr. 16).
Momenteel ben ik nog in overleg met mijn collega’s in het kabinet in het
kader van de begrotingsvoorbereidingen 2011. De onderstaande cijfers
zijn dan ook een indicatie van de stand van dit overleg. Daarnaast dient bij
de hoogte van de vrije uitkeringen het voorbehoud te worden gemaakt dat
met Bonaire nog geen definitieve bestuurlijke afspraken zijn gemaakt over
de toekomstige taakverdeling. De berekening van de vrije uitkering is
gebaseerd op de gemaakte afspraken over de taakverdeling met Saba en
Sint Eustatius.
Uitgaven ten behoeve van de BES
Er is een normatief financieel kader opgesteld voor de BES, berekend op
basis van de systematiek van Havermans, dat als uitgangspunt het voorzieningenniveau Curaçao kent, en de bestuurlijke afspraken met de BES
die in de afgelopen jaren zijn gemaakt. Van deze laatste zijn u steeds de
besluitenlijsten toegezonden. Vervolgens is op grond van de met Saba en
Sint Eustatius overeengekomen taakverdeling bepaald welke uitgaven de
BES gaan doen en welke de departementen. Het totale voorstel telt op tot
€ 101,8 miljoen (zie onderstaande tabel).
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Tabel 1: Jaarlijkse uitgaven BES na transitie (in mln. €)
Departement
JUS (VI)
BZK (VII)
OCW (VIII)
FIN (IXB)
VROM (XI)
V&W (XII)
EZ (XIII)
LNV (XIV)
SZW (XV)
VWS (XVI)
J&G (XVII)

Verdeling
8,7
12,0
15,7
3,2
0,6
3,0
2,2
0,6
19,2
13,6
1,7
80,5

Vrije uitkeringen BES
Totaal

21,3
101,8

De departementale uitgaven tellen op tot € 80,5 miljoen en worden
verdeeld over de verschillende departementen. De vrije uitkeringen BES
bedragen ca.
€ 21 miljoen.
De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
A. Th. B. Bijleveld-Schouten
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