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Voorwoord 
 
 
Voor U ligt begroting 2018 welke een zo zorgvuldig mogelijk samengestelde presentatie bevat ten 
aanzien van de financiële vooruitzichten van Sint Maarten na Irma. De begroting is opgesteld in  de 
onzekerheid die met Irma samenhangt ten aanzien van het hersteltempo van de economie en 
daaraan gerelateerd, ten aanzien van de kosten als inkomstenontwikkeling voor de overheid.  Bij de 
uitwerking van deze begroting is uitgegaan van de volgende kaders: 
 

 Vanwege Irma moet gedurende boekjaar 2018 rekening gehouden worden met sterk 
teruggelopen inkomsten voor de overheid. Gelijktijdig vindt een opstuwing van de kosten 
voor het Land plaats, waarvan een onbekend gedeelte mogelijk ten laste van het trustfund 
kan worden gebracht; 

 Sint Maarten heeft bij de Rijksministerraad voorgesteld om artikel 25 van de Rijkswet 
financieel toezicht (Rft) in werking te stellen. De beslissing hierover is door de 
Rijksministerraad uiteindelijk op 27 maart verstrekt; 

 Nederland heeft hulp toegezegd doch de kaders en reikwijdte van deze hulp worden nog 
verder uitgewerkt onder andere met hulp van de Wereldbank; 

 De wettelijke kaders geven aan dat het Land tijdig dient te beschikken over een door de 
Staten goedgekeurde begroting. Ingeval daarover niet kan worden beschikt wordt 
teruggevallen op de begroting van het voorafgaande boekjaar. De eerste maanden van 
2018 is derhalve gebruik gemaakt van de bijgestelde begroting 2017; 

 De begroting is bedoeld als beheersinstrument en geeft de (beleids-)richting aan van de 
regering. Sint Maarten beschikt nog niet over een gedetailleerd holistisch herstelplan met 
de kaders voor de ontwikkelroute van het eiland met als gevolg dat het op Irma 
afgestemde beleidsdeel in deze begroting nog niet gepresenteerd kan worden. Het is 
overigens nog niet duidelijk of delen van het herstelplan in de begroting behoren te 
worden gepresenteerd. Het is voor de hand liggender dat het NRRP de leidraad vormt voor 
die initiatieven en dat de landsbegroting separaat wordt behandeld. Omdat de 
Wereldbank de fondsen van het herstelplan beheert en geen gelden door de begroting 
lopen ligt een separate administratie en verantwoording voor de hand. Wel is afgesproken 
dat consolidatie van de cijfers  plaatsvindt ter wille van de internationale instanties zoals 
IMF en Moodys. In het onderhavige document zijn de beleidsvoornemens gepresenteerd 
van de ministeries zoals deze voor Irma bestonden. Zo mogelijk worden initiatieven naar 
het herstelplan overgeheveld ingeval deze binnen de doelstelling van het plan passen; 

 Compensatie van negatieve resultaten is pre-Irma in de begroting 2018 verwerkt. Een 
meerjarig compensatieplan legde een beslag van respectievelijk NAf 20 en NAf 24 miljoen 
op de begrotingen van 2017 en 2018. Na Irma is een dergelijke compensatie, gezien de 
geprojecteerde tekorten voor 2017 en 2018, onrealistisch en moet er rekening mee 
worden gehouden dat compensatie pas na herstel van de economie haalbaar wordt. Dit 
zal naar verwachting tot 2020 op zich laten wachten; 

 
 
Uitgavenniveau 
Het uitgavenniveau is gebaseerd op de bestaande organisatorische en contractuele situatie. 
Maatregelen bestaan om de kostenontwikkeling af te remmen en daar waar mogelijk terug te 
dringen. De begroting betreft echter nagenoeg uitsluitend bedragen die verbonden zijn aan 
meerjarige contracten zoals personeel, huren, energie, communicatie, vuilophaal, schoolbusvervoer 
etc. Door de druk op achter ons liggende begrotingen is elasticiteit van de overige posten van de 
begroting inmiddels nagenoeg nihil en kan slechts tot substantiële kostenvermindering gekomen 
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worden na rigoureuze maatregelen in de overheidsorganisatie. Ook stuwt de behoefte na Irma de 
kosten op en compenseren daarmee eventuele gerealiseerde besparingen. Per saldo zijn daarom de 
rendementen van besparingsmaatregelen laag. Bovendien is een koerswijziging (afslanking) 
vanwege het aandeel gecontracteerde posten (arbeidscontracten) tijdrovend en slechts 
realiseerbaar na een aanzienlijke periode van frictie. Dit zorgt voor het dilemma dat het herstel na 
Irma juist meer capaciteit van de overheidsorganisatie vergt terwijl de inkomstenval maatregelen in 
tegenovergestelde richting verwacht. 
Desondanks is het, gezien de druk op de begroting, vanzelfsprekend dat de overheid naar 
mogelijkheden zoek om de kosten zoveel mogelijk te drukken en waar mogelijk inkomsten te 
verhogen. Om de kosten zo beperkt mogelijk te houden vindt een regressief beleid plaats ten 
aanzien van personele uitbreidingen, aanschaffingen en investeringen. Omdat de begrotingen al 
nauwelijks manoeuvreerruimte bevatten kunnen van kostenbesparende maatregelen slechts geringe 
effecten worden verwacht welke in het niet vallen ten opzichte van het massieve tekort van 
ongeveer NAf 200 miljoen. Vanzelfsprekend vindt discussie plaats over praktisch haalbare 
besparingsmogelijkheden. Aanpassing van de begroting als gevolg van deze maatregelen zal later 
door middel van een begrotingswijziging worden gerealiseerd.   
 
De belangrijkste zaken zijn voor de korte termijn maatregelen die reductie van het kostenniveau 
bewerkstelligen.  
 

1. Hervorming pensioenstelsel 
In de voorgaande begroting is reeds melding gemaakt van zowel de hervorming van het 
pensioenstelsel, als de hervorming van het ziektekostenstelsel.  
De eerder aangekondigde wijziging van het pensioenstelsel per 1 januari 2018 lijkt niet meer 
haalbaar; een nieuwe implementatiedatum zal naar verwachting uitkomen op 1 juli 2018.  

2. Herziening ziektekostenstelsel 
Ook de introductie van een vernieuwd ziektekostenstelsel heeft vertraging opgelopen. Naast 
de noodzaak deze kwestie in 2018 af te wikkelen gezien de nog immer geldende aanwijzing 
uit 2015, is het van belang tenminste kostenbesparingen te realiseren in het stelsel. 

3. Belastingdienst en hervorming belastingstelsel 
Juist na Irma is het van belang dat Sint Maarten beschikt over een slagvaardige 
belastingdienst. In 2017 zijn de eerste stappen gemaakt met de planning van investeringen 
in de Belastingdienst, waarbij enerzijds wordt ingezet op implementatie van een nieuw ICT-
systeem, en anderzijds op extra personele capaciteit om achterstanden weg te werken en 
extra controles uit te voeren. Voorts zal bezien worden hoe processen vereenvoudigd 
kunnen worden, en de communicatie naar de belastingplichtige verbeterd kan worden. Tot 
slot wordt bezien welke investering gedaan dient te worden om de medewerkers van de 
Belastingdienst en de medewerkers die werkzaam zijn bij de Ontvanger onder één dak te 
plaatsen. 
Separaat daaraan dient het belastingstelsel gemoderniseerd te worden door versimpeling 
van de regelgeving en vermindering van het aantal belastingen. Ook zijn maatregelen 
voorzien in de handhaving zodat de groep van belastingbetalers wordt uitgebreid. Daartoe is 
het van belang om wetgeving en processen aan te passen zodat deze bijdragen aan meer 
bedrijvigheid.  

4. Administratieve sanering 
Door Irma zijn verschuivingen in kosten veroorzaakt die nog niet of nog niet geheel 
administratief verwerkt zijn. Opschoning/actualisering van vooral de gehuurde objecten 
(kantoor zowel als woonruimte); opschoning van eigendommen (gebouwen, 
vervoermiddelen) en aanscherpen beheers procedures (schoonmaak). Van deze 
opschoningen wordt uiteindelijk een kostenverlagend effect verwacht. 

 
Inkomstenniveau 
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De raming van het inkomstenniveau is gebaseerd op ramingen per individuele inkomstenpost 

waarbij zo goed mogelijk rekening is gehouden met de realisatiecijfers post-Irma. Het in aanzet zeer 

negatieve beeld is bijgesteld n.a.v. de realisatie t/m februari 2018. Vooral TOT en loonbelasting 

kennen een hogere opbrengst dan in eerste instantie begroot.   
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1. Algemene beschouwingen 
 
Inleiding 
De toelichting op de bijgestelde begroting 2018 kan niet volledig worden ingericht op de wijze zoals 
bedoeld in de Comptabiliteitslandsverordening. Deze landsverordening richt zich op het bestaan van 
een beleidsbegroting: de begroting met toelichting vormt de financiële vertaling van het 
voorgenomen beleid van de regering. Na Irma dienen de beleidsdoelen te worden bijgesteld en 
moet het streven om sterker terug te bouwen worden vertaald in een serie samenhangende 
maatregelen die in de landsbegroting danwel in het recovery programma een plaats moeten vinden. 
Op dit moment bestaan al wel initiatieven die een eerste aanzet tot herstel vormen, doch een 
omvattend herstelplan wordt nog in samenwerking met de Wereldbank opgesteld. De planvorming 
is begin 2018 van start gegaan en zal enige maanden in beslag nemen waarna zich pas eventuele 
gevolgen voor de overheidsbegroting aftekenen. Dat betekent dat de voorliggende begroting slechts 
kan toezien op het draaiend houden van de overheidsdienstverlening en geen nieuwe 
beleidselementen kent. Dat betekent ook dat zodra de aanpak van het herstel is uitgewerkt een 
begrotingswijziging noodzakelijk kan worden.  
 
Voorlopig resultaat jaarrekening 2016 
Bij het opstellen van de begroting 2018 is het rekeningresultaat 2016 nog niet bekend. De eerste 
inzichten die bij de vierde kwartaalrapportage zijn gegeven, gaan uit van een positief saldo van NAf 
1,1 miljoen, bovenop het reeds ingeboekte positieve saldo van NAf 25,3 miljoen als gevolg van o.a. 
de tekortcompensatie. Daarbij dient aangetekend te worden dat het financiële ICT-systeem lange 
tijd niet operationeel is geweest als gevolg van cyberaanvallen en later na Irma. Als gevolg daarvan 
zijn er in de 4e uitvoeringsrapportage extracomptabele inschattingen gemaakt van kosten. Het is dus 
zeer wel mogelijk dat dit reeds gepresenteerde positieve saldo gecorrigeerd moet worden.  
 
Voorlopig resultaat 2017 
Het is evident dat het jaar 2017 zal worden afgesloten met een substantieel tekort ten opzichte van 
de oorspronkelijk vastgestelde begroting. In de vastgestelde begrotingswijziging wordt een 
begrotingstekort van om en nabij NAf 153 miljoen geprojecteerd; de 4e uitvoeringsrapportage geeft 
een minder dramatisch beeld van de situatie maar laat nog altijd een verlies zien van NAf 72 miljoen 
exclusief balanscorrecties.  
 
Financiële positie 
De financiële positie van het Land is door Irma zorgwekkend geworden. Naar inschatting zullen de 
gevolgen meerjarig voelbaar zijn en tekorten in de begrotingen van 2017 tot en met 2019 
veroorzaken. 
 
De begroting 2018 ligt qua uitgaven min of meer in lijn met het uitgavenniveau over het jaar 2017. 
Rekening houdend met de gevolgen van Irma, de jaarlijkse indexatie en hogere kosten voor 
tredetoekenning van ambtenaren, kan geconstateerd worden dat er per saldo een hogere besteding 
nodig is in 2018 ten opzichte van 2017.  
 
Eén van de belangrijkste verbeterpunten voor Sint Maarten betreft de verplichte 
ziektekostenverzekeringen. De premies dekken bij lange na niet de kosten, waardoor de situatie 
feitelijk onhoudbaar is geworden. Het blijft urgent deze problematiek terstond aan te pakken en niet 
te wachten tot de invoering van de National Health Insurance. Aan SOAB is de opdracht gegeven om 
de situatie van OZR en PPK in kaart te brengen zodat de gevolgen van Irma duidelijk worden en  
tussentijdse maatregelen kunnen worden uitgewerkt om het tij te keren.  
 
Voorts zijn er financiële risico’s met betrekking tot de verlies-gevendheid van het postkantoor, maar 
ook binnen de overheids N.V.’s zoals de Harbour.   
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Liquiditeitspositie en leningen 
De liquiditeitspositie van het land Sint Maarten is zorgwekkend en dient ook in 2018 versterkt te 
worden om de overheid in stand te kunnen houden. Met Nederland moet worden uitgewerkt op 
welke wijze tekorten gefinancierd gaan worden opdat ten minste een sober maar adequaat niveau 
van dienstverlening kan blijven bestaan. 
 
Over het boekjaar 2016 tekent zich een positief financieel resultaat af, waardoor de 
liquiditeitspositie iets versterkte en de overheid na Irma aan haar betalingsverplichtingen kon blijven 
voldoen. Aan de geruime tijd bestaande onzekerheid over de steun die door Nederland zou worden 
verleend, is voor 2017 een eind gekomen na beslissing van de Rijksministerraad in november om 
liquiditeitssteun voor dat boekjaar aan Sint Maarten te verlenen. Deze beslissing geeft enige ruimte 
doch in 2018 zal opnieuw een beroep moeten worden gedaan op liquiditeitshulp uit Nederland. 
 
De financiële buffers, die als deposito geparkeerd staan, zijn van beperkte omvang zeker in relatie 
tot de risico’s die het Land op tal van fronten loopt. Voorts dient vanaf het jaar 2019 rekening 
gehouden te worden met extra lasten als gevolg van voorwaarden die Nederland heeft gesteld voor 
het aflossen van een in 2016 aangetrokken lening van NAf 26 miljoen. Dit heeft een financieel effect 
van NAf 1,1 miljoen in 2019, en NAf  5,2 miljoen vanaf het jaar 2020, hetgeen de liquiditeitspositie 
verder belast. 
 
Voorts heeft het Land een bankrekening bij de Centrale Bank waarop de door het CFT geaccordeerde 
restgelden voor kapitaalinvesteringen gestald zijn. Deze restgelden betreffen de investeringen die 
gedaan moeten worden in de inrichting en in de ICT voor het nieuwe Bestuurskantoor. Vanuit deze 
bankrekening worden alle kapitaalinvesteringen betaald.  
In 2017 is een lening aangetrokken van NAf 21,7 miljoen. Ten aanzien van de liquiditeitssteun is een 
lening van NAf 50 miljoen overeengekomen die in de eerste maanden van 2018 is verzilverd.  
 
Er zijn in het jaar 2018 geen leningen die geherfinancierd dienen te worden.  
 
Betalingsachterstanden 
De betalingsachterstand per begin juli 2017 komt uit op NAf 106,9 miljoen. Hiervan is NAf 50,8 
miljoen verschuldigd aan SZV; NAf 39,2 aan APS en NAf 16,9 miljoen aan overige crediteuren. Het ligt 
in de verwachting dat deze betalingsachterstand substantieel kan worden verlaagd nadat de 
liquiditeitssteun materialiseert en gereserveerde middelen kunnen worden aangewend voor 
afbetaling van SZV uit het positieve rekeningsaldo over het jaar 2016. Daarnaast vindt ook met APS 
nader overleg plaats over verdere inlossing van de schulden.  
 
Relevante informatie van externe partijen 
In de navolgende paragrafen wordt inzicht gegeven van relevante informatie zoals door externe 
partijen is verstrekt. 
  
1.Moody’s 
De Amerikaanse kredietbeoordelaar Moody’s heeft over het jaar 2017 voor het Land  een rating 
afgegeven van ‘Baa2 stable’. Deze rating is onveranderd ten opzichte van voorgaande jaren. De door 
Moody’s afgegeven rating geeft aan dat er een gemiddeld kredietrisico is voor leveranciers aan het 
Land. Daarnaast geeft de rating aan dat er een speculatief risico is voor externe investeerders.  
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2. Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten 
 
De Centrale bank schetst in haar publicatie “Economische Ontwikkelingen in 2017 en vooruitzichten 
voor 2018” een beeld van de situatie na Irma. De bank ziet de inkomsten dalen in vooral de 
hospitality sector maar maakt ook melding van enige compensatie door de bouwsector echter zal de 
economie van Sint Maarten naar verwachting in 2018 verder krimpen met 9,1%. De toename van de 
particuliere en overheidsbestedingen zal naar verwachting niet voldoende zijn om de forse daling 
van de netto buitenlandse vraag te compenseren. Deze daling wordt voornamelijk veroorzaakt door 
een afname van de exporten. Er wordt rekening mee gehouden dat het enige tijd zal duren voordat 
de productiecapaciteit van Sint Maarten het niveau van vóór de orkaan bereikt. 
Gebaseerd op de vooruitzichten van de CBCS moet zonder meer al rekening worden gehouden met 
een terugval van de overheidsinkomsten met tenminste NAf 50 mln. De feitelijke terugval zal echter 
beduiden hoger uitvallen omdat opbrengsten uit heffingen die specifiek voor de horeca gelden 
(logeergasten, time share) vrijwel geheel wegvallen en over de hele linie de opbrengsten in de 
constructie sector lager wordt ingeschat voor bijvoorbeeld loonbelasting (lage lonen, tijdelijk 
personeel). De eerdere ramingen zijn onlangs bijgesteld tot om en nabij NAf 200 mln negatief. 
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2. Begroting 2018  
 
 
Ontwerpbegroting 2018 
 
Sint Maarten heeft een beroep gedaan op artikel 25 van de Rijkswet financieel toezicht om voor de 
begroting 2018 af te mogen wijken van de normen zoals opgenomen in artikel 15 van de Rft. 
Onderstaand wordt per, in de wet genoemde, norm gemotiveerd waar afgeweken wordt. 
 

Art 15.1.a. “de in de begroting en de meerjarige begroting opgenomen uitgaven op de 
gewone dienst worden gedekt door de ter dekking van de uitgaven opgenomen middelen”. 
 
Door de orkanen Irma en Maria, is de toeristensector, de levensader van Sint Maarten, 
zwaar gehavend en zal zich niet op korte termijn kunnen herstellen. Talloze ontslagen zijn 
reeds aangekondigd naast de honderden werknemers die al naar huis zijn gestuurd zonder 
uitzicht op werk. Naast een sterke daling in de belastingen logeerbelasting, time-share fees, 
autoverhuurbelasting etc. wordt ook een zeer sterke daling verwacht in de 
loon/inkomstenbelasting, belastingbedrijfsomzetten en winstbelasting verwacht. Voor 2018 
zijn de aangepaste inkomsten ongeveer 38% lager ingeschat van NAf 484 miljoen naar NAf 
303 miljoen. 
 
De kosten daarentegen stijgen van NAf 460 miljoen naar NAf 500 miljoen. De stijging van de 
kosten heeft met name te maken met stijgingen in de sociale en infrastructurele sfeer. 
Kostenbesparende maatregelen blijven de volle aandacht van de regering krijgen  
 
De inkomsten zijn derhalve niet voldoende om de uitgaven te dekken. Aan deze norm kan de 
regering in 2018 en, zoals het zich laat aanzien, ook de daarop volgende 2 jaren niet voldoen. 
 
Hierbij dient aangetekend te worden dat onvoldoende gegevens voorhanden zijn om goed 
onderbouwde schattingen te maken. Met de inzet van technische assistentie van het IMF en 
de betrokkenheid van de Wereldbank zullen voor het tweede halfjaar aanzienlijk meer 
betrouwbare projecties gemaakt kunnen worden.   
 
Art 15.1.b. “de in de begroting en meerjarige begroting opgenomen uitgaven op de 
kapitaaldienst worden gedekt door de ter dekking van de uitgaven opgenomen middelen 
rekening houdend met de verwachte ontvangsten uit de opbrengst van geldleningen”. 
 
Aan deze norm wordt voldaan zo lang leningen kunnen worden aangetrokken ter 
financiering van deze kapitaaluitgaven. 
 
Artikel 15.1.c. “de rentelastnorm wordt niet overschreden”. 
 
De rentelasten van de collectieve sector mogen een bedrag berekend op 5% van de 
gemiddelde inkomsten van de voorgaande 3 jaren niet overschrijden. Aan deze norm wordt 
in 2018 voldaan. 
 
Artikel 15.2.a. “In de begroting en de meerjarige begroting zijn alle verwachte uitgaven en 
ontvangsten opgenomen”   
 
Bij het opstellen van de “post Irma” begroting is zoveel mogelijk (voor zover nu kan worden 
voorzien), alle ontvangsten en uitgaven opgenomen. De uitzonderlijke situatie ontstaan na 
de orkaan maakt het realistisch inschatten van de uitgaven en inkomsten een tour de force. 
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Met de analyse van de Wereldbank in relatie tot het herstelprogramma, komt naar 
verwachting realistischer cijfermateriaal beschikbaar waardoor de schattingen zullen worden 
bijgesteld. Deels gaat het dan om sectorgewijze schatters voor herstel maar daarnaast ook 
om effecten die herstelprojecten hebben op de staatskas. Gaandeweg komen ook 
realisatiecijfers beschikbaar waardoor de betrouwbaarheid per maand toeneemt. Al met al 
een situatie waarin de duidelijkheid werkenderweg toeneemt. De regering voorziet dan ook 
de noodzaak om te gezetter tijden begrotingswijzigingen aan de Staten voor te leggen en 
tegelijkertijd meer scherpte te brengen in de feitelijke liquiditeitsbehoefte. Er is dan ook 
besloten om technische assistentie aan te vragen bij het IMF. De planning is dat het IMF in 
mei een eerste financieel rapportage zal opleveren. 
 
Aan deze norm wordt voor zover dat heden kan worden overzien voldaan. 
 
Artikel 15.2.b. “de in de begroting opgenomen ontvangsten en uitgaven worden toereikend 
toegelicht”. 
 
De regering is zich ervan bewust dat de toelichting bij de ontvangsten en uitgaven verbeterd 
dient te worden en zal hier ook gedurende het jaar invulling aan geven zoals past in de 
hierboven geschetste aanpak.  
 
Aan deze norm wordt, zoveel als mogelijk is, voldaan. 
 
Artikel 15.2.c. “de begroting is zodanig ingericht dat zij voldoet aan de criteria van 
ordelijkheid en controleerbaarheid”. 
 
De informatie opgenomen in de conceptbegroting is ordentelijk en controleerbaar voor 
zover betrouwbare gegevens voorhanden zijn.  
 
Om eerdergenoemde redenen wordt, zoveel als mogelijk is, voldaan. 
 
Artikel 15.3. “bij de begroting wordt een uiteenzetting verstrekt van de financiële  toestand 
van het land”. 
 
Er is door zowel ICT problemen als door de orkanen een achterstand ontstaan in het 
verwerken van financiële gegevens en het opstellen van betrouwbare financiële 
rapportages. Een actuele complete financiële positie is nog niet beschikbaar.  Daarom wordt 
aan deze norm nog niet optimaal voldaan. Gedurende het boekjaar 2018, met assistentie 
van het IMF, zal Sint Maarten beter in staat zijn inzicht te verschaffen over de financiële 
situatie van het Land. 

 
Met de inzet van technische assistentie (van onder andere het IMF) beoogt de regering te bereiken 
dat zowel de betrouwbaarheid van de gepresenteerde cijfers aanzienlijk verbetert alsmede de 
kwaliteit van de gehele begroting. Wij zullen dan ook eigen personeel in het IMF traject laten 
meelopen. Tevens overweegt de regering de inzet van het IMF voor een langere periode te 
contracteren om bijvoorbeeld te assisteren bij het opmaken van de kwartaalrapportages met cash-
flow projecties. 
 
De onzekerheden met betrekking tot de nabije toekomst zijn groot. Het herstel van de economie 
hangt ondermeer af van de snelheid waarmee de projecten gefinancierd uit het trustfund uitgevoerd 
kunnen worden en de wijze waarop de financiering uiteindelijke wordt gestructureerd. Zo is er 
bijvoorbeeld nog leningsruimte op basis van de interestnorm maar niet op basis van de door Cft (en 
IMF) gepromote norm als percentage van het BNP die 40% niet zou mogen overstijgen. Tevens is 
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nog onvoldoende inzicht in de financiële ontwikkelingen bij de deelnemingen (Utilities, Haven, 
Luchthaven). Deze onzekerheden maken ook de ramingen voor wat betreft de liquiditeitsbehoefte 
onzeker en kan op dit moment het volume nog niet concreet worden aangegeven.  
 
Het meerjarensaldo laat voor het jaar 2018 een negatief saldo zien van NAf 197 miljoen. Bij de 
berekening van het meerjarenperspectief is rekening gehouden met zowel een indexatie op de 
inkomsten als op de kosten van 1%. Er is echter nog geen rekening gehouden met extra incidentele- 
en structurele inkomsten of effecten van nog te nemen maatregelen. In aanzet werd een tekort 
geraamd van om en nabij NAf 250 miljoen doch door meevallende realisatiecijfers is dit beeld 
positief bijgesteld.   
 
Prioriteit dient gegeven te worden aan oplossingen voor het financieringstekort , onder andere door 
verhogen van de compliance van belastinginkomsten. Daarnaast is het belangrijk om greep te 
houden op de ontwikkelingen in de kosten, en de risico’s van zowel de  overheid als de gerelateerde 
organisaties te reduceren.  
 

Gevolgen orkaan Irma op begroting 2018 

Baten 

 Begroot 484,518,115 

Inschatting inkomsten na Irma 303,436,964 

Lagere inkomsten 181,081,151 

  Lasten 

 Begroot 460,518,115 

Inschatting begroting na Irma 500,545,551 

Hogere uitgaven 40,027,436 

  Saldo tekort t.o.v. begroting 2018 221,108,587 

Niet toepassen tekortcompensatie -24,000,000 

Begrotingstekort 2018 197,108,587 

 
 
Uitgangspunt voor de kosten 2018 wordt gevormd de kostenniveaus van 2017 vermeerderd met 
meerkosten die als gevolg van Irma kunnen worden verwacht. De totale inkomsten zijn geraamd 
door ramingen per inkomstenpost rekening houdend met de realisatie niveaus van na Irma.  
 

2.1 Begroting meerjarig 
 

 
Onderstaande meerjarenraming is opgesteld in de wetenschap dat nog verregaande onduidelijkheid 
bestaat over het realiteitsgehalte van een aantal aannamen. De volgende aannamen zijn 
gehanteerd: 

 De economie heeft zich na 3 jaar hersteld tot op het niveau van vóór Irma, 

 De inkomsten voor de overheid stijgen door het economisch herstel aangevuld met 
resultaten van de inspanningen bij de belastingdienst, met tussen 15 en 20% per jaar, 

 De kosten voor de overheid (personeel en materieel) stijgen met gemiddeld 1% per jaar, 

 De kosten voor sociale voorzieningen dalen na 2018 geleidelijk tot het niveau van voor Irma, 

 Subsidies, afschrijvingen en bankkosten blijven nagenoeg gelijk 
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Onderstaande tabel geeft de projectie van de verwachtingen weer en laat zien dat we van een tekort 
van NAf 72 mln in 2017 door een dal van 2018 tot en met 2020 uiteindelijk vanaf 2021 weer uit de 
rode cijfers komen met een klein overschot van NAf 4 mln. 
We zien ook dat de gecumuleerde verliezen dan inmiddels optellen tot een kleine NAf 500 miljoen 
waarvan nog onduidelijk is hoe die uiteindelijk gecompenseerd zullen moeten/kunnen worden. Op 
aandringen van de Rijksministerraad zal over het fenomeen van verliescompensatie afstemming 
plaats gaan vinden met Cft zodat de Rijksministerraad dienaangaande gemotiveerd kan worden 
geadviseerd. 
 

 

 
 
Compensatie tekorten voorgaande boekjaren 
 
Het voorlopig saldo op de gewone dienst 2017 bedraagt negatief NAf 72,4 miljoen en wordt 
toegevoegd aan het vermogen per eind 2016. 
Volgens de Rijkswet financieel toezicht dienen geaccumuleerde tekorten in opvolgende jaren met 
overschotten te worden gecompenseerd. Het is echter de verwachting dat de tekorten  in 2018 en 
2019 en mogelijk 2020 nog materieel zullen zijn zodat uiteindelijk met een totaal verlies van NAf 482 
rekening moet worden gehouden. Voorts dat met de compensatie van de tekorten wellicht eerst in 
2021 een bescheiden aanvang gemaakt kan worden. Al met al voorwaar geen rooskleurig beeld 
derhalve heeft de Rijksministerraad geadviseerd dat hierover afstemming met Cft plaatsvindt. 
 
Lening perspectief 
Het totaal van de lange termijn leningen van de overheid bedraagt op 1-1-2018 NAf 574,9 miljoen (is 
al inclusief toegezegde lening ad NAf 50 miljoen liquiditeitssteun 2017). Voor de gehele collectieve 
sector is het uitstaande leenbedrag NAf 594,1 miljoen. De ontwikkelingen in het verloop van de 
schuldpositie van de collectieve sector is in grote lijnen als volgt: 
 

Meerjarenbegroting 2017 2018 2019 2020 2021

Baten

Belastingen 326,497,087 234,885,548 277,261,573 335,718,076 407,258,848

Vergunningen 13,262,954 12,959,629 16,199,536 22,679,351 25,919,258

Fees & Concessies 38,695,986 32,596,004 33,996,004 35,695,804 37,480,594

Overige Baten 29,672,553 22,995,783 24,145,572 28,974,686 34,769,624

Totaal Baten 408,128,580 303,436,964 351,602,684 423,067,917 505,428,324

Lasten

Personeelskosten 197,784,981 199,885,029 201,883,880 203,902,718 205,941,746

Materiele lasten 120,028,418 110,729,630 103,500,000 104,535,000 105,580,350

Sociale voorzieningen 33,768,824 56,569,981 51,509,981 52,025,081 52,545,332

Afwaardering Vaste Activa

Afschrijving 10,419,725 14,120,341 14,500,000 14,800,000 15,000,000

Subsidies 101,937,362 101,075,069 102,591,195 102,465,895 102,230,895

Studiebeurzen 3,530,596 4,154,268 4,449,221 4,216,582 4,515,959

Bank- en rente kosten 13,104,839 14,011,233 15,500,000 15,500,000 15,500,000

Totaal Lasten 480,574,746 500,545,551 493,934,277 497,445,276 501,314,282

(480,574,746) 

Eindsaldo per jaar (72,446,166) (197,108,588) (142,331,593) (74,377,359) 4,114,042

Verlies compensatie (72,446,166) (269,554,753) (411,886,346) (486,263,705) (482,149,663)
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Leningen in Naf x 1.000.000)

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Beginstand Collectieve Sector 544.1        809.1      1,054.1   1,149.1   1,194.1   1,204.1   

Bij: Liquiditeitssteun 2017 50.0          (2.0)         

Bij: Liquiditeitssteun 2018 150.0        50.0        

Bij: Liquiditeitssteun 2019 100.0      50.0        

Bij: Liquiditeitssteun 2020 50.0        25.0        

Bij: Belastingdienst 15.0          25.0        10.0        

Bij: SMMC Nieuw Hospitaal 40.0          40.0        55.0        

Bij: Overige investeringen 10.0          30.0        30.0        20.0        10.0        10.0        

Af: Vervallen leningen (100.0)     

Eindstand collectieve sector 809.1       1,054.1  1,149.1  1,194.1  1,204.1  1,212.1  

Bruto Nationaal Produkt 1,550.0    1,725.0   1,900.0   2,000.0   2,020.0   2,040.0   

Schuld / BNP in % 52.2         61.1        60.5        59.7        59.6        59.4        

 
De mutaties in de schuldpositie kunnen als volgt worden toegelicht: 

a. Over de jaren 2018-2020 zal nog begrotingssteun en/of liquiditeitssteun nodig zijn en 

vertoont een dalende lijn van NAf 197 miljoen in 2018 tot NAf 75 miljoen in 2020/2021; 

b. In 2018 wordt het project Nieuwe Belastingdienst opgestart, begroot op in totaal NAf 50 

miljoen over 3 jaar; deze investering is voorgesteld voor het trustfund. 

c. Idem SMMC Nieuw Algemeen Ziekenhuis; Het is nog onduidelijk of dit een financieringsdruk 

voor de overheid betekent, 

d. De overige kapitaal investeringen voor zover niet uit het Trustfund gefinancierd zijn verder 

zo laag mogelijk gehouden; 

e. In 2020 vervallen twee leningen van elk NAf 50 miljoen; 

f. De verwachting is dat het BNP in 2021 weer op het niveau van 2017 ante Irma is. 

Economische ontwikkelingen 
Door het Centraal Bureau van de Statistieken is het BNP van 2016 berekend op NAf 1.919 miljoen.  

BNP x Naf 1 miljoen 2016 2017 2018 2019 2020 2021

BNP 1,919       1,940      1,550      1,725      1,900      2,000      

Toename 21            (390)        175          175          100          

Toename in % 1.08        (25.16)     10.14      9.21        5.00         
Onder normale omstandigheden zou het BNP van 2017 uitgekomen zijn op 1.940. 
 
Begroting per kwartaal 
Uitgaven 
De uitgaven zijn lineair over het jaar verdeeld met een kleine piek als gevolg van de vakantie-
uitkering in het tweede kwartaal. 
 
Inkomsten 
De inkomsten vertonen een niet rechtlijnig beeld als gevolg van: 

a. Seizoen patroon: voor 2018 en 2019 zal dit effect minimaal zijn; 

b. Winstbelastingafdrachten in maart, juni en december: voor 2018 en 2019 zal dit effect 

minimaal zijn; 

c. Betaling nummerplaten: effect met name in eerste en tweede kwartaal; 



Page 13 

 

d. Reconstructie werkzaamheden: naarmate de reconstructiewerkzaamheden toenemen en de 

economie zich herstelt zullen de ontvangsten loonbelasting en belasting bedrijfsomzetten 

gestaag toenemen over de jaren  

2.2 Kostenontwikkeling 
 
De raming voor de kosten is gebaseerd op de meerjarige kostenontwikkeling van de overheid. Het 
leeuwendeel van de begroting wordt bepaald door bestaande contracten en/of wetgeving welke 
slechts na ingrijpende en langdurige processen kunnen worden bijgesteld. Mocht bijstelling al 
wenselijk zijn (mede gezien de tijdelijke noodzaak tot besparing) dan moet rekening gehouden 
worden met aanzienlijke doorlooptijden en frictiekosten. Voor de begroting van 2018 kunnen 
daarom naar verwachting slechts marginaal resultaten gerealiseerd worden. 
   
In 2017 werden door middel van een begrotingswijziging projecten opgevoerd die relateerden aan 
Irma. Niet al deze initiatieven zijn destijds verplicht en dienen in 2018 (opnieuw) te worden 
gefinancierd. In het kader van de reimbursable initiatieven is van die projecten afgesproken dat ze 
door SXM voorgefinancierd worden en later gedeclareerd bij het trustfund. Het gaat hier om de dak-
reparatie, de hospitality trainingen en om de VSA projecten (vouchers). Deze projecten maken 
daarom geen deel meer uit van deze begroting. 

 

2.3 Inkomstenontwikkeling 
 

Alle belastingen worden in beginsel op kasbasis verantwoord.  

De belangrijkste structurele inkomstenbronnen zijn als volgt: 
 

Loon- en inkomstenbelasting 

Ruim 30% van de totaal begrote inkomsten komt normaal uit de heffing van loon- en 
inkomstenbelasting. Deze inkomsten bedragen gemiddeld over de afgelopen jaren ongeveer 7,1% 
van het Bruto Binnenlands Product maar vallen in 2017 en 2018 fors terug vanwege verloren 
productiecapaciteit. In de periode direct na Irma is een flinke daling zichtbaar in het aantal aangiften 
en de betaling daarvan. In de daarop volgende maanden lijken de aangiften alsnog (deels) te zijn 
betaald waardoor het boekjaar minder slecht af sluit dan eerder geraamd. Het is de verwachting dat 
deze trend zich in het eerste kwartaal 2018 doorzet maar dat daarna weer verval optreedt. Met als 
basis het gemiddelde maandpatroon (2009-2017) wordt geprognotiseerd dat de maandelijkse 
ontvangsten in het jaar 2018 variëren tussen 70 en 85% van het gemiddelde maandpatroon. 
 

Jaar   BBP (mln) 
Loonbelasting 
(mln) % 

2008   1423.8   125.0 8.8 

2009   1420.2   117.5 8.3 

2010   1597.0   120.7 7.6 

2011   1675.0   113.7 6.8 

2012   1764.4   117.5 6.7 

2013   1825.4   127.8 7.0 

2014   1886.8   134.6 7.1 

2015   1600.5   139.7 8.7 

2016   1919.5   140.4 7.3 

2017   1861.2   135.3 7.2 

2018   1799.5   107.0 4.1 
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Belasting bedrijfsomzetten 
 
Tezamen met de loon-en inkomstenbelasting vormt de de ToT ruim 60% van de totale begrote 
inkomsten. Ook hier geldt dat in de periode direct na Irma een flinke daling van het aantal aangiften 
optrad. Op basis van het gemiddelde maandpatroon wordt verwacht dat de ontvangsten 
maandelijks zullen variëren tussen 65 en 80% van dat gemiddelde. Het verval wordt verwacht in het 
2e en 3e kwartaal vanwege het laagseizoen. 
 
Jaar   BBP (mln)   BBO % 

2008   1423.8   88.6 6.2 

2009   1420.2   82.1 5.8 

2010   1597.0   79.5 5.0 

2011   1675.0   111.7 6.7 

2012   1764.4   134.6 7.6 

2013   1825.4   140.5 7.7 

2014   1886.8   139.9 7.4 

2015   1600.5   140.3 8.8 

2016   1919.5   132.6 6.9 

2017   1861.2   117.6 6.3 

2018   1799.5   96.5 5.3 

 

  
Winstbelasting 

De winstbelastinginkomsten laten het volgende patroon zien: 

 
Jaar   BBP (mln)   Winst B. % 

2008   1423.8   39.2 2.8 

2009   1420.2   45.7 3.2 

2010   1597.0   38.7 2.4 

2011   1675.0   27.1 1.6 

2012   1764.4   22.2 1.3 

2013   1825.4   22.2 1.2 

2014   1886.8   26.8 1.4 

2015   1600.5   33.6 2.1 

2016   1919.5   42.3 2.2 

2017   1861.2   33.9 1.8 

2018   1799.5   13.8 0.8 

 
 
Accijns op brandstoffen 

De benzineaccijns bedraagt 29 cent per liter ongelode benzine. De inkomsten over de laatste jaren 

zijn als volgt: 

 
Jaar   Liters (mln)   B. Accijns   

2008   33   9.6   

2009   34.2   9.9   

2010   27.7   8   

2011   33.7   9.8   

2012   34.6   10   

2013   36.1   10.5   

2014   34.1   9.9   

2015   36.4   10.6   

2016   34.1   9.9   
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2017   33.5   8.4   

2018   33.8   9.1   

 
 

Overdrachtsbelasting 

Overdrachtsbelasting is verschuldigd over de koopsom bij koop en verkoop van land en gebouwen.  

 

Jaar   BBP (mln)   Overdracht % 

2008   1423.8   14.3 1.0 

2009   1420.2   14.2 1.0 

2010   1597.0   13.7 0.9 

2011   1675.0   14.7 0.9 

2012   1764.4   11.1 0.6 

2013   1825.4   9.9 0.5 

2014   1886.8   7.1 0.4 

2015   1600.5   9.5 0.6 

2016   1919.5   12.7 0.7 

2017   1861.2   11.2 0.6 

2018   1799.5   3.9 0.2 

 

 

Motorrijtuigenbelasting 

De Motorrijtuigenbelasting wordt voor 2018 begroot op NAf 9,3 miljoen.  
 
 

Logeergastenbelasting en time-share fee 

De logeergastenbelasting inkomsten en time-share fee inkomsten zijn als volgt: 

 
Jaar   BBP (mln)   Logeer % Timeshare % 

2008   1423.8   4.0 0.3 4.8 0.3 

2009   1420.2   3.6 0.3 4.9 0.3 

2010   1597.0   3.8 0.2 4.2 0.3 

2011   1675.0   3.9 0.2 4.5 0.3 

2012   1764.4   4.4 0.2 4.5 0.3 

2013   1825.4   6.6 0.4 4.2 0.2 

2014   1886.8   7.4 0.4 4.4 0.2 

2015   1600.5   8.1 0.5 4.1 0.3 

2016   1919.5   10 0.5 3.7 0.2 

2017   1861.2   6.4 0.4 2.3 0.1 

2018   1799.5   2.9 0.2 1.2 0.1 

 
 
 

Het aantal stay-over toeristen van Sint Maarten 2018 is gesteld op 20 – 30% van de normale 

bezetting.  

 

Centrale Bank Curaçao en Sint Maarten 

De landen Curaçao en Sint Maarten hebben een gezamenlijke Centrale Bank. In de statuten is 

opgenomen dat de licentierechten direct toekomen aan de landen waar die rechten worden geïnd. 

Deze inkomsten liggen op Sint Maarten in de orde van grootte van NAf 25-27 miljoen. Voor 2018 zijn 

de inkomsten conservatief geraamd op NAf 25 miljoen. 
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Kapitaaldienst 
In de begroting is rekening gehouden met investeringen van in totaal NAf 28,9 miljoen. Dit bedrag 
bestaat voor NAf 21,7 miljoen uit uitgestelde investeringen 2017, NAf 8 miljoen uit investeringen 
voor verbeteringstrajecten bij de Belastingdienst en de Financiële Administratie. Een bedrag van NAf 
5,3 miljoen is bestemd voor studiefinanciering, en een bedrag van NAf 1,9 miljoen is bestemd voor 
de kapitaallasten van semi-private organisaties en NGO’s. 
 
Het is nog niet geheel duidelijk welke investering precies vanuit het trustfund kunnen worden 
gedaan. Overleg hierover vindt nog plaats tussen de regering en de Wereld Bank. Er is daarom in 
deze kapitaaldienst uitgegaan dat alleen de investeringen die niet in 2017 konden plaatsvinden  
alsnog in 2018 kunnen worden uitgevoerd. Mocht het investeringsprogramma wijzigen dan is een 
begrotingswijziging noodzakelijk. 
 
Rentelastnorm 
De totale rentelast van de collectieve sector bedraagt voor 2018 NAf 15,7 miljoen, waarbij er voor de 
nog aan te trekken leningen vanuit is gegaan dat deze aangetrokken kunnen worden tegen een 
percentage van 1 tot 1,5%. Het totale bedrag aan rentekosten blijft ruimschoots onder de 
vastgestelde rentelastnorm van NAf 31,9 miljoen. 
 
 
 

 
 

Betreft Nominale waarde Rente per jaar

Bonds 2020 50,000,000           2.50% 1,250,000          

Bonds 2025 73,500,000           2.63% 1,929,375          

Bonds 2030 78,571,000           2.75% 2,160,703          

Bonds 2035  50,000,000           2.88% 1,437,500          

Bonds 2020   50,000,000           3.00% 1,500,000          

Bonds 2016 -2023       26,000,000           1.50% 390,000             

Bonds 2030      60,000,000           2.25% 1,350,000          

Bonds 2030             45,400,000           2.38% 1,078,250          

Bonds 2045              40,000,000           2.45% 980,000             

Bond 2044  30,700,000           1.85% 567,950             

Nog aan te trekken bond investeringen 2017 30,000,000           1.50% 450,000             

Nog aan te trekken bond investeringen Bel.Dienst 34,000,000           1.50% 510,000             

Nog aan te trekken bond investeringen 2018 30,000,000           1.50% 450,000             

Totaal bonds 598,171,000        14,053,778       

Bankkosten 125,000            

Totaal bonds en bankkosten 598,171,000        14,178,778       

Collectieve sector:

SOG 5,060,106             7.00% 400,000             

MHF 2,114,000             250,000             

SMMC (RC) 150,000             

BTP 12,000,000           6.25% 750,000             

Totaal rente collectieve sector 617,345,106        15,728,778       

Rentelastnorm 31,912,000       

Onderbesteding op rentelastnorm 16,183,223       
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2.4 Liquiditeitsontwikkeling 
 
Voor de continuïteit van de overheid is het van het grootste belang dat de overheid in staat blijft om 
aan haar betalingsverplichtingen te voldoen. Gezien de geprojecteerde verliezen voor 2018 (NAf 197 
mln) ontstaat al in het tweede kwartaal liquiditeitstekort en is dus vanaf maart aanvullende 
liquiditeitssteun nodig. 
 
In de volgende tabel is het liquiditeitsverloop geraamd waarbij het startpunt wordt gevormd door 
het banksaldo op de lopende rekening. In dit saldo is de her-bestemde NAf 21,7 miljoen van de 
kapitaaldienst reeds opgenomen. We zien dat per kwartaal een kleine NAf 90 miljoen aan inkomsten 
wordt verwacht en dat de uitgaven in een kwartaal rond NAf 130 miljoen belopen. Dat betekent dat 
per kwartaal tussen NAf 35 en NAf 40 miljoen op de kasvoorraad wordt ingeteerd. Bij het gegeven 
beginsaldo resulteert dit in het onvermogen voor de overheid om vanaf maart 2018 haar 
betalingsverplichtingen na te komen.  
 

 

 
 

 
Voor het gehele boekjaar saldeert het exploitatietekort tot een bedrag van NAf 197 miljoen hetgeen 
vergelijkbaar wordt na het geraamde liquiditeitstekort (NAf 147 mln) te vermeerderen met het 
bedrag van de liquiditeitslening NAf 50 mln. 

 

 

 

 

 

  

Liquiditeitsbegroting  -  2018 Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 Totaal

Ontvangsten

Belastingen 72,031,387 59,877,387 52,547,387 50,429,387 234,885,548

Vergunningen 2,332,733 5,054,255 3,628,696 1,943,944 12,959,629

Fees & Concessions 11,082,641 9,126,881 7,497,081 4,889,401 32,596,004

Terugbetaling NRP projecten 20,000,000 20,000,000

Lening BZK (liquiditeitssteun) 50,000,000 50,000,000

Overige Baten 6,898,735 6,438,819 2,529,536 7,128,693 22,995,783

Totale inkomsten 92,345,496 130,497,342 86,202,700 64,391,425 373,436,963

Uitgaven

Crediteuren 55,500,000 55,500,000 55,500,000 55,500,000 222,000,000

Lonen 25,500,000 25,500,000 25,500,000 25,500,000 102,000,000

Sociale lasten 14,142,495 14,142,495 14,142,495 14,142,495 56,569,981

Vakantiegeld 4,800,000 4,800,000

Subsidies 25,268,767 25,268,767 25,268,767 25,268,767 101,075,069

Aflossing leningen 1,447,000 1,023,333 2,470,333

Rente 180,152 6,072,911 180,152 5,696,669 12,129,884

Voor financiering NRP projecten 10,000,000 10,000,000 20,000,000

Betalingsachterstanden 0

Totale Uitgaven 132,038,415 141,284,174 120,591,415 127,131,265 521,045,267

Ontvangsten minus uitgaven (39,692,918) (10,786,831) (34,388,714) (62,739,840) (147,608,304)

Saldo liquide middelen (begin kwartaal) 32,000,000 (7,692,918) (18,479,749) (52,868,464)

Saldo liquide middelen (einde kwartaal) (7,692,918) (18,479,749) (52,868,464) (115,608,304)
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3. Beleidsdeel 
 
In dit hoofdstuk worden de beleidsprioriteiten voor 2018 beschreven. Deze voornemens stammen 
van vóór Irma en zullen slechts gerealiseerd kunnen worden voor zover er middelen zijn. Ondanks de 
bestaande onzekerheid omtrent de haalbaarheid van bepaalde beleidsdoelen. De onzekerheid 
maakt het ook ondoenlijk voor de organisatie om de doelen opnieuw te rangschikken zeker omdat 
de financiële grenzen hoogst onzeker zullen blijven tot nadat het te vervaardigen herstelplan richting 
heeft gegeven aan de in te zetten koers.   
 
“Beleid is het streven naar het bereiken van bepaalde doeleinden met bepaalde beleidsinstrumenten 
en in een bepaalde tijdsvolgorde ”. 
 
De hierna geformuleerde beleidsacties 2018 geven een indicatie wat afhankelijk van  de middelen 
van de begroting 2018 gerealiseerd zou kunnen worden in een poging de beleidsbegroting en de 
financiële begroting één geheel te doen vormen.  
 
In 2017 is gestart met het formuleren van de beleidsprioriteiten en de daaruit voortvloeiende 
beleidsacties volgens de systematiek van Result Based Management (hierna: RBM). RBM stelt de 
ministeries in staat de vaak meer abstracte strategische doelstellingen (impact en outcome) te 
vertalen naar de daadwerkelijke operationele doelstellingen (de beleidsacties op output niveau) en 
later naar de uitvoering van activiteiten zoals vastgelegd in de jaarplannen van de 
uitvoeringsorganisaties.  
 

 
 
 

 

Input 

Activiteiten 

Output 

Outcome 

Impact 

Geld, Mensen, Kennis, andere middelen 

Trainen, Rekruteren, Onderzoeken, Ontwikkelen, 

Faciliteren, Werken met 

Producten, Diensten, Kennis, Rapporten, Procedures, 

Publicaties  

 

Verandering in gedrag en houding, Sociale beweging, 

Competenties, Normen en Standaarden 

 

Maatschappij, Sociaal, Economisch, Politiek, Cultureel, 

Milieu  

Result Based Management 
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Beleidsvorming, begroting en beleidsuitvoering 
 
In lijn met de Rft is het streven om de aansluiting tussen beleidsvorming en beleidsuitvoering 
jaarlijks te verbeteren. Vanwege Irma en het daaraan verbonden wederopbouw programma 
ontstaat een extra complicatie. Een substantieel deel van de fondsen voor wederopbouw wordt niet 
direct door de overheid beheerd en vormt geen deel van de overheidsbegroting maar wordt in een 
apart trustfund geadministreerd. De verbinding met het beleid dat geldt voor het trustfund is gelegd 
via de ministerraad die de plannen goedkeurt en de verantwoording beoordeelt. Dat betekent voor 
de komende jaren dat er in de praktijk twee begrotingscycli bestaan: één reguliere voor de gewone 
begroting en één voor het trustfund. Deze begroting betreft de reguliere overheidsfunctie en met 
een planningscyclus en een verantwoordingscyclus: 

 
De beleidsbegroting vormt het startpunt van de begrotingscyclus; hierin wordt de doelstelling 
vertaald in voor het behalen van de doelstelling benodigde middelen. In de verantwoordingscyclus 
gaat het om zowel de doelstellingsrealisatie als om de verantwoording van de besteding; in feite 
antwoord op de vraag “hebben we de doelstelling gerealiseerd en tegen welke kosten gebeurde 
dat”.  
 

  

Begroting  
Jaarverslag 

Jaarrekening  
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3.1 Ministerie van Algemene Zaken 
 
3.1.1 Beleidsprioriteiten 
 
Gezien de totale overkoepelende missie & visie van Sint Maarten, de taken van het Ministerie van 
Algemene Zaken (AZ) en de huidige ontwikkelingen geldende volgende beleidsprioriteiten voor dit 
ministerie: 
 
 

1 Het Ministerie als Organisatie 

 

Het Ministerie heeft de volgende doelstellingen: 

 Het prioriteren en vervolgens verbeteren van de coördinatie (en handhaven van procedures) 
voor met name een effectief functionerende afdeling Diensten, Middelen en Ondersteuning 
(hierna: DMO) binnen het Ministerie van Algemene Zaken. 

 Het prioriteren en vervolgens verbeteren van de coördinatie van de taken die meer dan één 
ministerie raken door versterking van de interministeriële samenwerking. 

 De efficiënte coördinatie en beheer van de organisatie door het ondersteunen en trainen 
van de overheidsorganisatie in zijn geheel in overeenstemming met de geldende wetten, 
regels en voorschriften. 
 

 

2 Burgers Bedienen 

 

Om burgers beter te bedienen gelden in 2018 de volgende beleidsprioriteiten: 
 De zorg voor binnenlands bestuur, waaronder bestuurlijke ontwikkeling; 
 Het ontwikkelen en implementeren van het nationaal ontwikkelplan; 

Bevordering en optimalisering van de dienstverlening aan burgers van Sint Maarten door:  

 Gestandaardiseerde producten en diensten; 

 Voldoen aan de gestelde servicenormen; 

 Verhogen van digitaal dienstverleningen verlenen (streven 30%).  
 
 

3 Regionale & Internationale samenwerking 

 
 Samenwerking met regionale en internationale organisaties, zoals ECLAC, ACS en CARICOM 

en de Europese Unie voor de bevordering van het buitenlands beleid van Sint Maarten.  

 

3.1.2 Beleidsacties 
Gezien de uitdagingen van het Ministerie van AZ in de komende jaren en gezien de beschikbare 
middelen in de begroting 2018, zijn de beleidsacties in 2018 als volgt: 
     
 

1 Het Ministerie als Organisatie 
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 De verbetering van de samenwerking tussen de dienst DMO en de overheidsorganisatie 
door: 

 de overheidsorganisatie op het belang van de coördinatie te wijzen en de organisatie 
(SG’s en afdelingshoofden) op een periodieke basis te informeren over het belang van 
het conform procedures functioneren van DMO voor de hele organisatie; 

 versterken van ICT door een bedrag van NAf 3.8 miljoen vanuit de kapitaaldienst hierin 
te investeren. Door een verbeterde automatisering binnen het gehele 
overheidsapparaat wordt deze in staat te functioneren conform het VGO project. Dit 
gebeurd onder andere door: 

1. het automatiseren van alle bedrijfsprocessen binnen de organisatie, met het 
streven naar een papierloos kantoor; 

2. het streven om dienstverlening aan de burgers zoveel mogelijk te digitaliseren. 
 

 In 2018 gaat het Ministerie door met de nodige toelichting en training met betrekking tot 
bestaande interne processen en procedures van besluitvorming. Deze training heeft als doel 
een verbetering van de kennis over de documentatiestroom binnen de gehele overheid 
zodat deze sneller en efficiënter uitgevoerd kan worden. In deze fase wordt nog niet gedacht 
aan het wijzigen van procedures. De training is vooral bedoeld de ambtenaren en bevoegde 
autoriteiten bekend te maken met de besluitvormingsprocessen en procedures. 

 

 In het kader van het ingezette integriteitstraject dient in 2018 de wettelijke grondslag van 
politieke assistenten te zijn aangepast. 

 
 

2 Burger Bedienen 

 

Binnen dit onderdeel wordt gewerkt aan het stroomlijnen van de dienstverlening aan burgers via de 
afdeling Public Service Center (PSC). Het is een ministerie-overstijgend project (van NAf 0,5 miljoen) 
om de efficiëntie van professionele dienstverlening aan burgers te verhogen. Dit gebeurt onder 
andere door: 

 

 samenwerking met andere ministeries; 

 samenwerking met stakeholders, zoals Chamber of Commerce en SZV; 

 ambtenaren intern te trainen met eigen middelen voor vorming & opleiding. 
 
 

3 Regionale & Internationale samenwerking 

 
De verbetering van de Regionale & Internationale samenwerking wordt gerealiseerd door:  

 deelname aan relevante vergaderingen ECLAC, ACS en CARICOM; 
 samenwerking met de Europese Unie op gebieden van gemeenschappelijk belang; 
 ontwikkeling buitenlands beleid van Sint Maarten en de verwerking ervan in het Nationaal 

Ontwikkelingsplan. 
 
 

3.1.3 Risico’s binnen de Beleidsuitvoering 
  
Bij het opstellen van deze begroting is uiteraard rekening gehouden met alle factoren welke van 
belang zijn voor het functioneren van het ministerie ten goede van de organisatie.  
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Het bovenstaande is uiteraard gebaseerd op de rol van het ministerie voor de gehele organisatie. 
Het één en ander houdt dan ook in dat, indien de begroting niet zoals verzocht wordt toegekend, dit 
de volgende risico’s met zich mee zal brengen:  

1. het mislopen van het meer efficiënt kunnen functioneren en organiseren van de 
werkzaamheden bij Brandweer, Burgerzaken, Juridische zaken en wetgeving, Public Service 
Center, Personeel & Organisatiezaken en ICT;  

2. Het niet invullen van bestaande formatieplaatsen zal ook met zich meebrengen dat meer 
“overtime” zal worden uitbetaald. Dit geldt vooral bij de afdeling Facilitaire Zaken en de 
Brandweer;  

3. In het verleden is gekort op de begroting voor de controle (keuren herkeuren) van 
ambtenaren door de SZV, dan wel in zijn geheel eruit gehaald. Dit brengt uiteraard als risico 
met zich mee dat SZV deze dienstverlening in 2018 zal stopzetten.  

4. De overheid heeft zich contractueel verbonden om studieschuld af te lossen. Het schrappen 
of inkorten van deze begrotingspost is onverantwoord. En zal kunnen leiden tot rechtszaken 
tegen de overheid; 

5. Verder zal inkorten op de begroting als gevolg hebben, dat er niet voldoende begroting zal 
zijn voor het inhuren van potentiele kandidaten in het buitenland. De realiteit is nu eenmaal 
zo dat nog een grote groep potentiele werknemers vanuit het buitenland wordt 
gerekruteerd, met alle gevolgen van dien voor de kosten. Hierbij dient te worden gedacht 
aan reiskosten, transport kosten en tijdelijke huisvesting;  

6. Zoals meermaals aangeven, zal het niet kunnen aanschaffen van nieuwe brandweerwagens 
de hele gemeenschap in gevaar brengen. Het betreft hier vooral speciale brandweerwagens 
die ingezet kunnen worden op de heuvels en smalle wegen. Men moet er overigens rekening 
mee houden dat deze investering over meerdere begrotingsjaren wordt verspreid; 

7. Inkorten op de begroting vooral voor de afdeling Facilitaire zaken zal gevolgen hebben voor 
het voldoen aan onze betalingsverplichtingen (elektriciteit, water, en communicatie); 

8. Verder dient rekening te worden gehouden met de overgangsperiode in het geval van de 
verhuizing naar het nieuwe gebouw. Hierbij is van belang dat de opzeggingstermijnen niet 
gelijk vallen met het verhuis-klaar zijn van het gebouw. Dit kan als gevolg hebben dat de 
verhuizing van een bepaald ministerie, niet noodzakelijkerwijs een besparing met zich mee 
brengt maar juist hogere kosten; 

9. Tenslotte moet een aantal kritische functies in de formatie worden ingevuld of tijdelijk 
extern worden ingehuurd: 
 
- Bij afdeling JZ&W: 3 Fte’s. Deze zijn nodig om de andere ministeries adequaat te kunnen 

ondersteunen. 
- De afdeling ICT dient de nu tijdelijke inhuur vervangen te worden door het invullen van 

bestaande formatieplaatsen. Deze beslissing is afhankelijk van de verhuizing naar het 
nieuwe gebouw, en de investeringen in de automatisering.  

- Met het FBO gebouw op de luchthaven, zal de Brandweer meer personeel moeten 
aannemen. Dit dient uiteraard op een structurele basis te geschieden voor het adequaat 
kunnen functioneren van de nieuwe faciliteiten  
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3.2 Ministerie van Financiën 
 

3.2.1 Beleidsprioriteiten 
Gezien de overkoepelende missie & visie van Sint Maarten, de taken van het Ministerie van 
Financiën en ook de huidige ontwikkelingen gelden de volgende beleidsprioriteiten voor dit 
ministerie: 
 

1 Financieel Beheer 

 

Het Ministerie van Financiën ziet het als één van haar belangrijke taken om zorg te dragen voor een 
juist financieel beheer binnen de overheid. Dit vertaalt zich in het beschikbaar stellen van hiervoor 
benodigd instrumentarium, door het stellen van richtlijnen voor de financiële verwerking en door 
het administreren van financiële transacties. Dit alles speelt zich af binnen de richtlijnen van de 
Comptabiliteitslandsverordening. Door de auditor en de toezichthouders (SOAB,  Cft en ARSXM) zijn 
op diverse punten aanbevelingen gedaan gericht op de verbetering van het financieel beheer. Het 
ministerie heeft zich tot doel gesteld om deze aanbevelingen stapsgewijs te realiseren.  
 
 

2 Belasting Compliance 

 

De tweede belangrijke taak van het Ministerie van Financiën betreft het uitvoering geven aan de 
belastingwetgeving. Ook op dit vlak bestaat er al geruime tijd behoefte aan verbetering van de 
efficiency en effectiviteit van deze uitvoerende dienst met als einddoel verbetering van de 
compliance. Deze verbetering zal worden bewerkstelligd door een doeltreffende en doelmatige 
uitvoering van de regelgeving die er voor zorg draagt dat burgers en bedrijven bereid zijn, hun 
wettelijke verplichtingen ten aanzien van de gemeenschap, waar zij deel van uitmaken, na te komen.  

 
 

3 Het Ministerie als Organisatie 

 

Het ministerie stelt zich verder tot doel om de dienstverlening aan de samenleving te verbeteren 
door het op peil brengen van de tijdigheid en betrouwbaarheid van de door haar te leveren 
diensten. Om dit te bereiken is verdere integratie van de administraties noodzakelijk evenals een 
solide en stabiele voorzieningen op het gebied van utiliteit en ICT. Dit houdt voor Financiën in dat 
planning, organisatie en coördinatie van financiële processen, over alle ministeries moeten worden 
verbeterd.  
 
 

4 Het Afleggen van Rekenschap aan de Volksvertegenwoordiging 

 

Het Ministerie van Financiën richt zich ook op de optimalisering van de begrotings- en 
verantwoordingscyclus van Sint Maarten. Hierbij is het van belang dat er een volledige en tijdige 
verzameling van de benodigde informatie (baten en lasten) plaatstvindt waarmee de begroting en 
jaarrekening kan worden opgesteld. Op basis van deze documenten moet verantwoord inzicht 
kunnen worden gevormd door de Staten en het volk. Het ministerie dient hierbij ook toezicht te 
houden op de overheidsinstellingen. 
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3.2.2 Beleidsacties 
Gezien de uitdagingen tot verbetering waar het Ministerie van Financiën voor staat is een meerjarige 
aanpak noodzakelijk. Voorts moet rekening gehouden worden met beperkte beschikbare middelen 
(geld en capaciteit). De beleidsacties in 2018 zijn als volgt geprioriteerd.  
 

1 Financieel Beheer 

 
De volgende beleidsacties doen zich voor op het gebied van financieel beheer: 

 Uitvoeren van het in 2015 geactualiseerde Plan van Aanpak Verbetering Financieel Beheer. 
Met dit plan beoogt de overheid 12 structurele aandachtspunten te verhelpen. In 2017 zijn 
de debiteuren/crediteuren administratie en de materiële vaste activa Staat aangepakt en in 
2018 wordt er aandacht besteed aan personeel/salaris administratie, overheidsentiteiten en 
subsidies; 

 Uitwerken order-to-cash projecten: dit betreft het ontwerpen en implementeren van betere 
facturatie- en inningsprocessen bij dienstverlening aan burgersen bedrijven door de diverse 
ministeries; 

 Verdere uitwerking van de herziening van de Comptabiliteitslandsverordening; 

 Herziening Landsverordening financieel beheer; 

 Herziening Subsidieverordening; 

 Ontwerpen van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, versterking 
budgetdiscipline; 

 Uitwerking van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, Openbare 
Aanbesteding. 

 
 

2 Belasting Compliance 

 

Voor de optimalisatie van de Belastingdienst start het Ministerie van Financiën met een grootschalig 
project verdeeld over meerdere jaren. Hierbij wordt rekening gehouden met een doorlooptijd van 
ongeveer 4 jaar en met een totale investering van NAf 40 miljoen. Daarnaast wordt vanaf 2018 een 
toename van de structurele kosten (personeel belastingdienst) geraamd van ongeveer NAf 700.000 
per jaar. In 2017 is een gedetailleerde opzet gemaakt voor dit meerjarig plan waarbij acties op de 
volgende gebieden zijn uitgewerkt:  

 

 Modernisering van de ICT-voorzieningen; hiervoor is in 2017 een aanbesteding gestart;  

 Vereenvoudigen van de communicatie met de belastingplichtige;  

 Nieuw gebouw; eerste plannen zijn ontwikkeld; 

 Inhuur capaciteit voor dit project; Begroting inhuur is beschikbaar; aanbesteding volgt; 

 Op sterkte brengen formatie; wervingsacties gestart; 

 Operationele kennis verbeteren.  
 
 

3 Het Ministerie als Organisatie 

 

Om te komen tot geïntegreerde administraties (met de andere ministeries) en een gestroomlijnde 
informatievoorziening, worden in 2018 de volgende beleidsacties uitgevoerd: 
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 Aanschaf ERP-pakket en optimaliseren procure-to-pay proces binnen overheid 
(investeringen lopen via kapitaaldienst) hetgeen een investering zal gaan vergen van de orde 
van grootte van NAf 5 miljoen. 

 Uitgaven aan personeel NAf 0,9 miljoen hoger in 2018 door uitbreiding van beschikbare Fte’s 
op afdelingen als AO/IC en Staf SG teneinde prestatie te verbeteren. 

 Herziening van de volgende processen: 
- Betalingsmogelijkheden (zoals, online betalingen);  
- Aangifte belasting; 
- Digitale kiosk (aanvraag en betaling); 
- Loketten; 
- Gecentraliseerde databank. 

 
 

4 Het Afleggen van Rekenschap aan de Volksvertegenwoordiging 

 
Op het gebied van afleggen van rekenschap worden de volgende beleidsacties ten uitvoering 
gebracht: 
 

 Er gaan meer beleidsevaluaties worden uitgevoerd. Ook worden meer voorstellen uit de 
gehele overheidsorganisatie getoetst op financiële consequenties, rechtmatige en 
doelmatige besteding; 

 Beleidsonderzoeken uitvoeren door financiële en bedrijfseconomische adviezen op te stellen 
met betrekking tot voorstellen en adviezen vanuit de gehele organisatie, met financiële 
consequenties waar onder die in het kader van bezuinigingen en heroverwegingen; 

 Er gaat een toelichting op de jaarrekening worden opgesteld, waarin de analyse en 
verklaring van verschillen tussen begrote en gerealiseerde uitgaven en inkomsten in het 
betreffende jaar worden uitgewerkt; 

 Er worden toetsingscriteria geformuleerd voor de door instellingen ingediende 
conceptbegrotingen c.q. subsidieverzoeken; 

 De Analyse en beoordeling van de begrotingen en jaarrekeningen van gesubsidieerde 
instellingen (w.o. woningstichtingen) en overheids-N.V.’s worden verder geïntensiveerd en 
verbeterd; 

 De Minister zal verantwoording afleggen aan Parlement over de jaarrekeningen uit 
voorgaande jaren voor zover nog niet gebeurt (o.a. 2013, 2014, 2015 & 2016); 

 De afdeling AO/IC wordt qua personele capaciteit nader ingevuld om procedures te 
verbeteren en interne controles uit te voeren. Hiervoor zijn de wervingsacties reeds gestart; 

 Het ministerie zal in 2018 tijdig de jaarrekening 2016 opleveren en tijdig de begroting 2019 
indienen. 

 

3.1.3 Risico’s binnen de Beleidsuitvoering 
 

 Binnen het Ministerie van Financiën wordt gewerkt met verouderde ICT-systemen. Dit 
brengt met zich mee dat er beperkingen zijn in de data overdracht- en inzicht in data van de 
Belastingdienst, de Ontvanger en de Dienst Comptabiliteit. Voorts is ondervonden dat de 
systemen gevoelig zijn voor cyberaanvallen. 

 

 Er zijn financiële beperkingen om extra capaciteit in te zetten voor de Belastingdienst. Om 
de investeringen zoals gepland in de Belastingdienst te doen slagen, is het noodzakelijk om 
extra incidentele en structurele capaciteit te werven. 
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3.3 Ministerie van Justitie 
 
Het Ministerie van Justitie heeft als doelstelling het scheppen van randvoorwaarden voor de 
handhaving van de veiligheid, orde en rust, en de waarborging van het recht binnen de samenleving 
voor zowel alle inwoners als de vele bezoekers. Sinds 2010 is Sint Maarten bezig met een structurele 
opbouw van de eigen rechtshandhavingsketen. Er is de afgelopen jaren veel voortgang geboekt, 
maar verdere doorontwikkelingen zijn echter noodzakelijk. Daarbij geldt als uitgangspunt dat Sint 
Maarten zelfstandig in staat moet zijn de basis te leggen voor een goed functionerende 
rechtshandhavingsketen. Hiervoor bestaan reeds voorstellen, nota’s en plannen van aanpak 
waarvan aan de haalbare en wenselijke aanbevelingen uitvoering wordt gegeven, bijvoorbeeld voor 
KPSM en het Gevangeniswezen. De mogelijkheden voor (volledige) uitvoering van die plannen is 
sterk afhankelijk van onder meer financiële bestedingsruimte. In verband daarmee is de 
doorontwikkeling van de rechtshandhavingsketen, ketenbreed gekoppeld aan de noodzaak van een 
gefaseerde groei van het budget van het ministerie over een vijftal jaren. 
 
 

3.3.1 Beleidsprioriteiten 
Gedurende het jaar 2018 zal het ministerie zich met name bezig houden met de hierop volgende 
(beleids)prioriteiten: 
 
 

1 Rechtshandhaving 

 

Ten behoeve van de waarborging en de verdere versterking van de rechtshandhaving op Sint 
Maarten wordt door het Ministerie van Justitie in 2018 onder andere gewerkt aan: 

 Het ontwikkelen van een wetgevingsprogramma waarin de prioriteiten zijn opgenomen voor 
het aanpassen, ontwikkelen van wetgeving op justitie terrein; 

 Het verrichten van wetgevingsevaluaties ten einde voorstellen te ontwikkelen voor het 
aanpassen dan wel ontwerpen van nieuwe wet- en regelgeving en nieuw beleid; 

 Verbetering van kennis over wet en regelgeving bij zowel medewerkers binnen de overheid 
als de bevolking. 

 
 

2 Criminaliteitsbestrijding en Preventie 

 

Criminaliteitsbestrijding en preventie zijn onlosmakelijk verbonden aan rechtshandhaving. 
Beleidsprioriteit voor 2017 is in eerste instantie de verdere opbouw en versterking van de 
uitvoerende diensten en afdelingen: het Stafbureau, de afdeling Justitiële Zaken, Politie, Douane, 
Immigratie, Landsrecherche, de Gevangenis en het Huis van Bewaring, het Meldpunt Ongebruikelijke 
Transacties, de Kustwacht, het Miss Lalie Center, de Voogdijraad, en het Openbaar Ministerie.  

Criminaliteitsbestrijding zal in 2018 onder andere gericht zijn op: 
1. Aanpak High Impact Crimes; 
2. Aanpak Internationale georganiseerde criminaliteit; 
3. Versterking Grensbewaking en aanpak grens gerelateerde criminaliteit. 

 
 

3 Detentie 
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Het structureel verbeteren van de detentiezorg op Sint Maarten inclusief de opbouw en het beheer 
van faciliteiten. 
 
 

4 Het Ministerie als Organisatie 

 
Justitie is het grootste ministerie binnen de overheid van St Maarten in termen van aantallen Fte’s. 
Er wordt reeds met hoge prioriteit gewerkt aan de verder organisatorische inrichting van het 
ministerie en de formalisatie hiervan in rechtspositionele regelingen en functieboeken. Tevens 
streeft het ministerie ernaar om kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan te bieden aan in eerste 
instantie haar eigen (beoogde) medewerkers (maar ook aan werknemers van andere ministeries en 
de private sector). Hiermee wordt door Justitie gedoeld op de verbetering van (in eerste instantie) 
haar interne organisatie en daaruit voortvloeiend de verbetering van haar functioneren en de aan de 
maatschappij te leveren diensten.  
 

3.3.2 Beleidsacties 
Gezien de uitdagingen en verplichtingen van het Ministerie van Justitie in de komende jaren zijn de 
beleidsacties in 2018 als volgt: 
 
 

1 Rechtshandhaving 

 

 De ontwikkeling van nieuw beleid en wet- en regelgeving voor de uitgifte van vergunningen 
door Justitie. 

 In samenwerking met andere ministeries wordt het overheids-brede beleid voor 
animeermeisjes herzien en is concept wetgeving gemaakt 

 Herziening van het beleid ten behoeve van de handhaving van de openbare orde bij 
evenementen. In samenwerking met de ministeries van AZ en TEZVT wil het Ministerie van 
Justitie komen tot evenementenvergunningen die meer in verhouding staan met de kosten 
voor de inzet van KPSM bij evenementen. 

 Afronding wetgevingstraject rondom geslachtsnaam- en achternaamwijzigingen. 

 Concipiëren, aanpassen en implementeren van wet en regelgeving ter bevordering van de 
algehele veiligheid, o.a. door wetgeving ter bescherming van de privacy m.b.t video 
surveillance en wetgeving ter bestrijding van cybercrime). 

 Afronding van het wetgevingstraject rondom de Landsverordening bestuurlijke handhaving 
en de invoering en uitvoering daarvan in de praktijk. 

 

2 Criminaliteitsbestrijding en Preventie 

 

 Activering van een ministerie breed informatievoorziening systeem. 

 Het ministerie is voornemens om de Nederlands Franse politiesamenwerking verder te 
versterken. 

 In 2018 zal het ministerie verdere uitvoering geven aan het cameraproject door middel van 
plaatsing van camera’s in Philipsburg, bij de rotondes en in de verschillende wijken en enkele 
andere plaatsen. 

 In 2018 zal het ministerie verdere uitvoering geven aan het veiligheids- en integriteitsplan 
voor de lucht- en zeehaven.  
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 Het ministerie zal het aanpakken van jeugd criminaliteit door o.a. het verder uitrollen, 
opbouwen van criminaliteitsbestrijding, rehabilitatie en her-opvoedingsprogramma’s 
voortzetten. 

 Het consistent aanpakken van illegale immigratie, mensenhandel en mensen smokkel blijft 
ook dit jaar hoog op de agenda van het ministerie staan. 

 Beleidsprioriteiten bij de aanpak van High impact crimes zijn: 
- Het versterken van de KPSM in capaciteit (FTE’s) en kwaliteit. 
- Het creëren van de Stuurgroep Integrale verbetering opsporings- en 

vervolgingsinstrumenten.; 
- Het uitrollen van het programma Verbetering Landsrecherche; 
- Het vergroten van de regionale samenwerking met name met het Franse gedeelte, de 

Verenigde Staten en omringende landen. 

 Om de versterking van de grensbewaking te realiseren zijn de volgende inspanningen nodig:- 
Versterken informatie gestuurd optreden van de Immigratie Dienst,  de (recent weer bij het 
KPSM geplaatste) Grensbewakingsteam, de Douane     en de Kustwacht; 
- De inzet van gecombineerde teams van grensbewakingsautoriteiten in samenwerking 

met het Korps politie op risicogebieden in de lucht- en zeehavens;  
- Onder leiding van de Korpschef KPSM inzetten van gecombineerde teams op het gebied 

van mensensmokkel, mensenhandel en grens gerelateerde ondermijning. 
 

 Het verbeteren van de wetgeving op het gebied van witwassen van geld. Om te voldoen aan 
de aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF) dienen de volgende wet- en 
regelgeving te worden aangepast/voltooid: 
- De ontwerplandsverordening bestrijding van het witwassen van geld en de financiering 

van terrorisme; 
- De ontwerplandsverordening tot wijziging van de Sanctielandsverordening; 
- De ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening 

grensoverschrijdende geldtransporten; 
- De ontwerplandsverordening tot harmonisatie van de toezichtlandsverordening;  
- De ontwerplandsverordening toezicht op geldtransactiekantoren; 
- De ontwerplandsverordening tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht; 
- De ontwerplandsverordening tot wijziging van het Wetboek van Strafverordening. 

 
 

3 Detentie 

 

 Het verbeteren van de faciliteiten voor de detentiezorg door: 

- De verdere opbouw en inrichting van het centrum voor de detentie, zorg en begeleiding 
van delinquente jeugdigen (jeugd detentiecentrum) te Cay Bay (Miss Lalie Center); 

- De afronding van de renovatie en uitbreiding van het Huis van Bewaring te Pointe 
Blanche; 

- Het herstel tot grenshospitium en detentiecentrum in Simpson Bay. 
 

 Het verbeteren van het organisatorische beheer, middels onder andere het Actieplan Plan 
van Aanpak Strafgevangenis en Huis van Bewaring Point Blanche van het gevangeniswezen 
door: 
- Versterken van het managementteam Gevangeniswezen om de bedrijfsvoering te 

verbeteren; 
- Verbeteren van de algemene veiligheid van zowel personeel als gedetineerden; 
- Verdere uitvoering van het anti-verzuimbeleid m.b.t. gevangenispersoneel. 
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 Uitvoeren van de haalbare aanbevelingen van diverse toezichtspartijen, 

Voortgangscommissie, Commissie Preventing Torture (CPT), Raad voor de 
Rechtshandhaving. 
 

 

4 Het Ministerie als Organisatie 

 
 Vaststellen rechtspositionele regeling KPSM met bijbehorend functieboek, en start 

implementatie van het organisatieplan “Contouren”. Dit zal in 2018 in ieder geval leiden tot 
een toename van een 20 -tal FTE’s binnen KPSM.  Daarnaast wordt verdere doorgang 
gegeven aan de uitvoering van het opleidingsplan. 

 Aanpassing ontwerpen rechtspositionele regeling en functieboeken Huis van Bewaring en 
afronding van de concepten van de Landsrecherche. 

 Het afronden  van  de organisatie structuur, de oprichting en het curriculum van de Justice 
Academy. 

 Verdere ontwikkeling en implementatie van het beleid van o.a. jeugdreclassering, 
jeugdbescherming en slachtofferhulp. 

 Het invullen van kritische vacatures zoals 1 Wetgevingsjurist en 3 ervaren Beleidsadviseurs. 
 Uitvoeren van plannen voor de verbouw en inrichting van het voormalige Soremar gebouw 

(Justice Institute of Sint Maarten). 
 Organisatorische inbedding van de K9 brigade binnen het ministerie.  
 Het gedeeltelijk uitvoeren van de mobiliteitsplan KPSM. 
 Het afronden en implementeren van het huurvergoedingbeleid om de kosten te drukken. 
 Het continueren van de Basis Politie Opleiding (BPO) voor het personeel van de KPSM, die de 

opleiding niet hebben gevolgd. 
 Het opstellen en het hanteren van AO/IC (processen en procedures.) 
 Het verbeteren van de administratieve dienstverlening naar burgers/klanten.  
 Het verbeteren van de registratie en verwerking van gegevens, monitoren en verstrekken 

van informatie (middels ICT) naar interne en externe klanten. 
 Het investeren in de kwaliteit- en competentieontwikkeling van justitiemedewerkers onder 

andere door HRM, talentontwikkeling, management development en dergelijke. 
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3.4 Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport 
 
3.4.1 Beleidsprioriteiten 
Gelet op de missie, visie en taken van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport (hierna: 
OCJS) en het regeerprogramma ‘Stability for Prosperity gelden de volgende beleidsprioriteiten voor 
dit ministerie: 
 

1 Onderwijs 

 

Het stimuleren en faciliteren van onderwijs op Sint Maarten ter opleiding van de toekomstige 
beroepsbevolking door: 
 

 de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren; 

 het toezicht op onderwijs te handhaven en te intensiveren; 

 adequate onderwijshuisvesting aan te bieden; 

 hiertoe wet- en regelgeving aan te passen en te optimaliseren. 
 
Deze beleidsprioriteiten geven invulling aan de strategische doelstelling ‘Nation Building & Good 
Governance’ uit het regeerprogramma, gericht op het ontwikkelen van en voorzien in een onderwijs- 
en trainingsstelsel van de hoogst mogelijke kwaliteit.  
 

2 Cultuur 

 
Het ministerie ondersteunt “nation building” en identiteitvorming met verschillende prioriteiten. 
Deze vloeien voort uit de strategische doelstelling ‘Nation Building & Good Governance’, zoals 
geformuleerd in het regeerprogramma, en zijn toegespitst op: 
 

 het stimuleren en faciliteren van uitingen van cultuur in Sint Maarten, op nationale 
feestdagen en andere (internationale) culturele evenementen. 

 het behoud van het cultureel materieel en immaterieel erfgoed van Sint Maarten door 
middel van programma’s, subsidiebeleid en overige randvoorwaarden op het gebied van 
beleid en wet- en regelgeving. 

 

3 Jeugd 

 
Het stimuleren van kansen en het bieden van mogelijkheden voor een gezonde ontwikkeling van 
jeugd en jongeren is onderdeel van de strategische doelstelling ‘Enhanced Quality of Life’, zoals 
beschreven in het regeerprogramma en het richt zich op: 
 

 het zorgdragen voor beleidsprogramma’s en wet- en regelgeving inzake jeugd, en het 
toezicht op de uitvoering hiervan; 

 het bevorderen, (doen) verrichten en aansturen van beleidsondersteunend en 
evaluatief onderzoek met betrekking tot de ontwikkeling van jeugd en jongeren; 

 het adviseren van de overheid over de toewijzing van financiële middelen op basis van 
onderzoek, voortgangsrapportages en prognoses van de programmaorganisaties. Deze 
spitsen zich dit jaar toe op kwetsbare jongeren en de vroegtijdige ontwikkeling van het kind 
(early childhood development). 
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4 Sport 

 

Het stimuleren en faciliteren van nationale en professionele sportbeoefening op Sint Maarten en 
daarbuiten door haar burgers valt onder de strategische doelstelling ‘Enhanced Quality of Life’, zoals 
beschreven in het regeerprogramma.  

 

 

3.4.2 Beleidsacties 
Gelet op de uitdagingen van het ministerie van OCJS in de komende jaren en de beschikbare 
middelen in de begroting 2018, zijn de beleidsacties in 2018 als volgt: 
 

1 Onderwijs 

 

De belangrijkste beleidsacties voor 2018 zijn gericht op het: 

 

 Uitvoeren van het nieuwe wetgevingstraject voor studiefinanciering. 

 Uitvoeren van het wetgevingstraject voor leerlingenvervoer en het herzien van het beleid en 
de vergoedingsstructuur daarvan, zodat de middelen hiervoor op de lange termijn zo 
efficiënt mogelijk kunnen worden aangewend.  

 Herzien van het leen- en investeringsbeleid om onderwijshuisvesting te optimaliseren; 

 Afronden wetgevingstraject voor de onderwijsbekostiging door de nieuwe wetgeving te 
implementeren. 

 Realiseren verbetering in kwaliteit van onderwijs door: 
- Stimuleren tertiair onderwijs en verkrijgen certificering voor NIPA op niveau 3 voor 

beroepsonderwijs; 
- Afstemmen van onderwijs op de behoeften op de arbeidsmarkt door taakvervulling 

Raad van Onderwijs en Arbeid (hierna: ROA). De ROA zal bewaken welke studies in 
aanmerking komen voor studiefinanciering aan studenten uit Sint Maarten; 

- De totstandkoming van transitieklassen in het openbaar funderend onderwijs voor 
migranten studenten die problemen ondervinden met het onderwijs en taal en die met 
een aangepast programma beter kunnen instromen en/of vooruitgang kunnen boeken;  

- Terugkeer van voormalig veroordeelde jongeren in het reguliere onderwijs actiever te 
monitoren en stimuleren en zo hun onderwijsdeelname te verhogen en leerplicht te 
handhaven; 

- Investeringen in onderwijshuisvesting voor onderhoud, renovatie en nieuwbouw voor 
meerdere scholen voor NAf 8,79 miljoen. 

 
 

2 Cultuur 

 
Om uitingen van cultuur te stimuleren worden de volgende beleidsacties uit het bestaande “Visie 
20/20” beleid, genaamd “Het openen van ramen en bouwen van bruggen op de beginselen van 
menselijke waardigheid”, verder uitgewerkt en ten uitvoering gebracht. 

 De afdeling Cultuur gaat in 2018 de door overheid gefinancierde culturele voorzieningen 
monitoren op het gebruik voor culturele activiteiten. Bij te weinig gebruik van de faciliteiten 
worden in samenspraak met de betrokken partijen beheersmaatregelen genomen. 



Page 32 

 

 Om het behoud en de verdere verrijking van cultuur te stimuleren worden de volgende 
wetgevingstrajecten voortgezet: 
- afronding van het ontwerp van een raamwerk voor een cultuurwet; 
- het uitvoeren van culturele bewustwording programma’s in het onderwijs ten gunste 

van de nationale ontwikkeling en – identiteitsvorming.; 
- ontwikkeling van talentenbeleid en ander aanmoedingsbeleid ter ontwikkeling van de 

culturele en creatieve sector. 

 Om het behoud van cultureel erfgoed te stimuleren worden de volgende 
wetgevingstrajecten voortgezet: 
- het ontwikkelen en uitvoeren van beleid voor monumentenzorg met bij behorende 

wetgeving; 
- het beschermen van monumenten, de aanleg van de “cultural track” voor het 

bevorderen van de educatieve en nationale waarde van monumenten. 

 Om uitingen van cultuur op Sint Maarten te faciliteren vinden in 2018 dringende 
investeringen plaats voor o.a.: 
- Aanpassing van het John Larmonie Center (voor NAf  3,4 miljoen); 
- Aanschaf grond voor en start met het ontwerp en de bouw van een Nationaal Theater 

voor de podiumkunsten in samenwerking met stakeholders. 
 
 

3 Jeugd 

 
De afdeling Jeugd richt zich in 2018 op de volgende beleidsacties: 
 

 Capaciteits- en kwaliteitsverbetering als aanbevelingen uit de beleidsnota “Vroegkinderlijke 
zorg en ontwikkeling”; 

 Uitbreiding schooluren en structureel aanbod sociaal-culturele en educatieve naschoolse 
activiteiten gericht op het stimuleren van gezonde vrijetijdsbesteding; 

 Initiëren van diverse vormen van jeugdparticipatie in het maatschappelijk verkeer; 

 Programmatische aanpak preventie tienermoeders middels “Teenage Pregnancy program”; 

 Creëren van meer leer/werkervaringsmogelijkheden voor de jeugd door het “Business 
Outreach and Placement Program”; 

 Het bekostigen van programma’s waarbij risicojongeren begeleid en ondersteund worden 
ter preventie van normafwijkend gedrag; 

 Stimuleren van Rechten van het Kind campagnes door middel van subsidies en de realisatie 
van het Integraal Jeugdbeleidsplan en ‘Youth Desk’; 

 Introductie en het uitvoeren van het Jeugdmonitorbeleid. 
 
 

4 Sport 

 
De afdeling Sport zet in 2018 haar speerpunten van 2017 voort met: 

 

 Ondersteunende, faciliterende en evaluerende verbeteringsplannen voor: 
- sportorganisaties en beheer van sportfaciliteiten;  
- sportparticipatie van vrouwen, tiener meisjes en gehandicapten;  
- introductie van een sport curriculum in het SBO beroepsonderwijs (NIPA);  

 Uitvoering van benodigd onderhoud van bestaande sportfaciliteiten zoals Raoul Illidge Sport 
Complex; 
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 In 2018 wordt subsidieverstrekking meer als een beleidsinstrument ingezet voor de NSI en 
andere organisaties zoals SMSOF ter stimulans van:  

- topsport en de erkenning van topsporters; 
- de organisatie van internationale toernooien; 
- bevordering van sport toerisme; 
- verbetering van de naleving van normen en waarden door de sport organisaties; 
- toegankelijke sport programma’s in de wijk. 

 
 

3.4.3 Risico’s binnen de Beleidsuitvoering 
 
De beperkingen in de overheidsfinanciën leiden met name tot beperkte mogelijkheden voor 
subsidiering van organisaties die overheidstaken uitvoeren en programma’s ter realisering van het 
ambitieuze regeerprogramma. Uitblijvende aanvullende financiële middelen leidt tot verdere druk 
op de inzet van subsidies als instrument.  
 
Met uitzondering van vervanging van functies is er vanwege begrotingstekorten weinig ruimte voor 
werving van kritieke vacatures. Met name de inspectie en de afdeling onderwijs functioneren nog 
steeds onder het gewenste niveau om optimaal de kwaliteit van het onderwijs te garanderen. Vanuit 
de huidige formele formatie van 129 FTE, toont dit overzicht aan dat het ministerie haar taken 
uitvoert met een 70 % bezetting. Dit is exclusief (langdurig) verzuim, waardoor de effectieve 
capaciteit lager is. Professionalisering, deskundigheidsbevordering en bijscholing is noodzakelijk om 
de doelstellingen van de afdelingen te verwezenlijken. Echter is er jarenlang zeer beperkt 
geïnvesteerd in de essentiële deskundigheidsbevordering van personeel zoals in opleidingen op het 
gebied van beleid, wetgeving en onderzoek. 
Het gehele ministerie heeft eveneens te maken met een instabiele informatie- en 
communicatietechnologie (ICT) infrastructuur, wat de continuering van werkzaamheden beperkt. 
Ook de afnemende dienstverlening van ondersteunende diensten (ICT, personeels- en facilitaire 
zaken) leidt tot een toenemende druk op het personeel, wat leidt tot vertragingen in de uitvoering 
van taken van het ministerie. De verhuizing in 2018 naar het nieuwe overheidsgebouw zal volledig 
gestroomlijnd moeten zijn om de diensten aan studenten, ouders en scholen te kunnen voortzetten 
zonder onderbrekingen.  
 

1 Onderwijs 

 
De sector onderwijs (beleidsafdeling en uitvoerende diensten) participeert in de actieve 
voorbereiding & invoering van de landsverordening Studiefinanciering, de landsverordening Hoger 
onderwijs, de landsverordening Onderwijstoezicht en diverse beleidsprogramma’s met als doel 
onderwijsverbetering en vernieuwing door te voeren. Door de opgelegde kostenbesparingen 
onderkent de onderwijssector diverse serieuze risico’s voor het doorvoeren van diverse 
noodzakelijke vernieuwingen op het gebied van onderwijsfaciliteiten (weinig tot geen kapitaal 
investeringen in 2018), curriculum vernieuwing, onderwijsfinanciering, speciaal onderwijs en 
uitbreiding van het tertiair onderwijs (NIPA/ USM). Om dit de volgende jaren te kunnen garanderen 
is rekening gehouden met de besparingen in het busvervoer en hervormingen in het Openbaar 
Onderwijs. In het geval er onvoldoende voortgang is geboekt in 2017, zal dit een negatieve 
doorwerking hebben voor 2018. Het onvoldoende realiseren van draagvlak onder de stakeholders, 
vormt eveneens een risico om de hervormingen ter verbetering van de kwaliteit en financiering van 
het onderwijs tijdig te kunnen doorvoeren. Zo leidde een rechterlijke uitspraak tot extra uitgaven in 
2018 van NAf 1.800.000. 
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2 Cultuur 

 
De benodigde wet- en regelgeving voor de bescherming van de cultuur ontbreken, of zijn 
gefragmenteerd en daardoor nog niet gecentraliseerd. Beperkt aanwezige wetgevingsdeskundigheid 
en capaciteit leiden tot realisatie-, implementatie- en  handhavingsproblemen. Dit wordt verder 
bemoeilijkt door de niet specifieke opleiding van inspecteurs op het gebied van cultuur en de 
beschikbare inspectiecapaciteit.   
 
Het ontbreken van monumentenzorg op St. Maarten leidt verder tot schaarse  
financieringsmogelijkheden voor monumentenherstel. Beperkte financiële middelen brengen met 
name de uitvoering van de volgende beleidsprioriteiten in gevaar:  
 

 ontwikkeling van talent onder de jeugd van St. Maarten, dat kan leiden tot een gebrek aan 
gekwalificeerde professionelen in de sector; 

 onvoldoende capaciteit op het gebied van culturele ontwikkeling en erfgoed; 

 verdere ontwikkeling van de culturele sector in scholen; 

 vertraging bij de realisatie van het Nationaal Theater voor de podiumkunsten en 
aanpassingen aan het John Larmonie Center. 

 
De sector kan eveneens geconfronteerd worden met een gebrek aan ondersteuning van 
stakeholders.  
 

  

3 Jeugd 

 
Beperkte financiële middelen en capaciteit leiden tot herziening van prioriteiten en uitvoering van 
de “Vroegkinderlijke zorg en ontwikkeling” aanbevelingen, het niet volledig operationaliseren van de 
jeugdmonitor en activiteiten uit de diverse programma’s.  
 
Afhankelijkheid van de agenda’s van andere ministeries op het gebied van jeugd vormt een risico 
voor de algehele uitvoering van jeugdprogramma’s waar het ministerie van OCJS niet het voortouw 
in heeft. Dit betreft het programma van tienerzwangerschappen, het ‘Business Outreach and 
placement’ programma en bekostiging van preventieprogramma’s van risicojongeren en 
jeugdparticipatie. Het niet bekostigen van het speciaal voor “risicojongeren” ontwikkelde 
programma’s en “Youth Desk” als uitvoerend schakel brengt ernstige maatschappelijke 
consequenties met zich mee. Vorig jaar al werd gesignaleerd dat het belangrijk is om programma’s 
te ontwikkelen die gericht zijn op het versterken van de beschermende factoren en het verminderen 
van risico factoren voor de jongeren.  
Een ander belangrijk “struikelblok” in de uitvoering, is dat de onderbemande afdeling Jeugd en 
Jongeren, belast is met zowel beleids- als uitvoeringstaken (programma’s), terwijl de 
uitvoeringstaken geen kerntaak is van de afdeling. Dit blijkt in de praktijk niet optimaal te werken en 
zal op de lange termijn niet bevorderend zijn voor de kwaliteit van de overheidstaken.  
 
Een andere bottleneck is het uitblijven van extra middelen voor het investeren in de programma’s 
van de aanbevelingen uit het Koninkrijk “Actieplan Kinderrechten”. Er zijn geen middelen voor de 
implementatie van nieuw beleid op dit gebied. 
 

4 Sport 
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Specifiek voor de uitvoering van het sportbeleid vormen afnemende financiële middelen 
hoofdzakelijk een risico voor vertragingen in onderzoek gericht op (haalbaarheid van) het vertalen 
van het sportbeleidskader in een gewenst wettelijke sportkader. Dit geldt ook voor de uitvoering van 
het afdelingsplan om sportorganisaties financieel te ondersteunen op het gebied van hun 
organisatie en daarmee de bevordering van ontwikkelingen in de sport. 
 
Het subsidie instrument voor met name de NSI en andere organisaties zoals SMSOF zal verder onder 
druk komen te staan voor wat betreft het ondersteunen van deze organisaties bij de uitvoering van 
hun taken. Ander risico is dat het ondersteunen van onze Nationale Teams bij de voorbereiding, 
implementatie en participatie voor de 2018 Central American and Caribbean Organization (hierna: 
CAC), gevaar lopen als er onvoldoende middelen beschikbaar zijn. Afnemende capaciteit en 
middelen beperken eveneens de mogelijk om als gastland op te treden en om deel te nemen aan 
lokale, regionale en internationale toernooien. Dit zal een negatief effect hebben op de wens om 
sport te promoten als economisch product en daarmee het sporttoerisme.  
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3.5 Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid 
 

3.5.1 Beleidsprioriteiten 
Gezien de missie & visie van het Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid 
(hierna: VSA), haar taken en ook de huidige ontwikkelingen gelden de volgende beleidsprioriteiten 
voor dit ministerie: 

1 Volksgezondheid 

 

Het op juiste wijze zorgen voor de gezondheid van de inwoners en bezoekers van Sint Maarten valt 
onder de strategische doelstelling Enhance Quality of Life van het regeerakkoord. Om dit te bereiken 
wilt het ministerie op de lange termijn: 

 Medische voorzieningen faciliteren;  

 Toegang tot medische voorzieningen stimuleren; 

 Kwaliteit van medische voorzieningen optimaliseren; 

 Wet- en regelgeving verbeteren. 
 

2 Sociale Ontwikkeling 

 

Om nog meer invulling te geven aan Strategisch doelstelling Enhance Quality of Life is het ministerie 
van plan om op de lange termijn op sociaal gebied: 

 De sociale voorzieningen te optimaliseren voor de burgers van Sint Maarten. 
 

Met betrekking tot doelstelling Nation Building and Good Governance is het ministerie van plan om 
op lange termijn: 

 Volksontwikkelingsprogramma’s te ontwikkelen voor een integrale en wijkgerichte aanpak; 

 Buurtwerk te versterken middels samenwerking met diverse buurtcentra, community 
councils en andere NGO’s. 

 

3 Arbeid 

 

Met betrekking tot de doelstelling Socio-economic and environmental sustainability is het ministerie 
van plan om op lange termijn aan het volgende te werken:  

 Bescherming van de rechten van werknemers op Sint Maarten; 

 Bescherming van de lokale arbeidsmarkt. 

3.5.2 Beleidsacties  
Gezien de beleidsprioriteiten van het Ministerie van VSA in de komende jaren en gezien de 
beschikbare middelen in de begroting 2018, zijn de beleidsacties in 2018 als volgt: 
 

1 Volksgezondheid 

 

 Vanuit de National Health Reform (NHR) volgt de verdere uitwerking en invoering van de 
National Health Insurance (NHI);  

 In 2016 is besloten dat er een nieuw ziekenhuis moet komen in St Maarten. In 2018 wordt 
gewerkt aan mogelijkheden voor de financiering van de bouw daarvan. Hierbij zal ook de 
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samenwerking met Saint Martin verder worden versterkt in het bijzonder op vlakken zoals 
ziekenhuiszorg en specialistenzorg; 

 Verdere verbetering van ziektebestrijding door versterking van de formatie en onderzoek 
naar bestrijdingsmethoden; 

 Verder uitwerken van de BIG(Beroepen in de Gezondheidszorg) wetgeving; 

 Verder uitwerken van de Public Health wetgeving; 

 Verder uitwerken van het Mental Health beleid; 

 Herzien van het zorginstellingenbeleid en –regelgeving; 

 In 2018 gaat men het gezondheidsonderzoek uitgevoerd in samenwerking met Saint Martin 
verder analyseren om zodoende nieuw beleid te ontwikkelen;  

 Verbetering van de inzet van subsidies als beleidsinstrument (AIDS foundation en Diabetici 
foundation, voor NAf 214.000,-); 

 M.b.t. Healthy Living and well being is het Ministerie van plan om het Vector Control 
programma verder uit te breiden en te verbeteren, Mobile Health Services verder te 
ontwikkelen en als preventieve maatregel voorlichtingen te geven i.v.m. Healthy Lifestyles 
voor een bedrag NAf 280.000,-;  

 Als buitenschoolse activiteiten (Extracurricular activities for the youth) voor de jeugd op het 
gebied van volksgezondheid zal de volgende programma’s worden uitgevoerd, Vaccinatie 
programma, Hielprik, Childhood Development Program, Dental Program NAf 465.000,-. 
 

2 Sociale Ontwikkeling 

 

 Herziening van de huidig AOV- en AWW-wetgeving, waarbij onder andere onderzoek wordt 
gedaan naar een mogelijke verhoging van de AOV gerechtigde leeftijd van 62 naar 65 jaar; 

 In het kader van de herziening van het pensioenstelsel wordt in 2018 de bevindingen van het 
onderzoek naar de mogelijkheden voor de invoering van een tweede verplichte pensioen 
voor mensen met lage inkomens om te voorkomen dat deze later in financiële bijstand 
raken, verder uitgewerkt; 

 Verdere uitwerking van de herziening van de Financiële bijstand; 

 Verdere uitbreiding van de Community Helpdesks en verbetering van opbouwwerk in de 
diverse wijken d.m.v. het versterken van de community helpdesks met o.a. personeel;  

 Ontwerpen van Social care policy, Ouderenbeleid, Huiselijk geweld beleid en beleid voor 
sociale werkplek; 

 Verbetering van de inzet van subsidies als beleidsinstrument (o.a. community centers, 
residential care & jeugdopvang, Safe Haven en Turning Point voor een bedrag van NAf 1.2 
miljoen); 

 M.b.t. Armoedebestrijding (Poverty Alleviation) zullen de volgende programma’s worden 
uitgevoerd: Bugdeting Program, Nutrition Workshop, Backyard Gardening, Social Bank, GED 
Program, Sexual Reproductive Health and Family Planning voor een bedrag van NAf  
239.000,-; 

 Om te zorgen voor een betere integratie van de ouderen binnen onze samenleving worden 
de volgende programma’s uitgevoerd: Intergenerational programma en de Social and 
Recreational Programma’s voor de ouderen. Verder is het ministerie van plan het Home 
Repair program for the Elderly en Disabled voort te zetten om ervoor te zorgen dat 
leefomstandigheden van deze doelgroep worden verbeterd (Ensure Sustainable Living) voor 
een bedrag van NAf 180.000,-; 

 Ten behoeve van buitenschoolse activiteiten voor de jeugd op sociaal vlak (Extracurricular 
activities for the youth)  zal  het Youth Connection programma worden uitgevoerd voor een 
bedrag van NAf 25.000,-. 
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3 Arbeid 

 

 Onderzoeken herpositionering van de bemiddelaar voor bemiddeling bij collectieve 
arbeidsovereenkomsten en Herziening Arbeidsvredebesluiten; 

• Herziening Tewerkstellingsvergunningen wet- en regelgeving; 
• Implementatie nieuw beleid Dismissals en Dismissal Committee  voor een bedrag van NAf  

30.000,-; 
• Onderzoeken over de Invoering van een werkloosheidsverzekering om naast de Cessentia-

regeling meer diversiteit in sociale voorzieningen voor werklozen te realiseren; 
• Met betrekking tot het arbeidsmarktbeleid wordt een vacancy en labour survey uitgevoerd, 

waarbij tevens gekeken gaat worden naar het beleid m.b.t. kinderarbeid, terwijl ook een 
school-to-work transition survey wordt uitgevoerd voor een bedrag van  NAf 15.000,-;  

• Labour Reform, verdere uitwerking consensus document voor een bedrag van NAf 40.000,- 
i.v.m. het faciliteren van flexibele arbeidswetgeving. Het ministerie zal een workshop 
organiseren in samenwerking met hetInternational Labour Organization (ILO) voor een 
bedrag van NAf  89.000,-. Het ministerie zal voorts deelnemen aan het  International Labour 
Conference (ILC) in Geneve voor een bedrag van NAf  67.500,-; 

• Formaliseren van Tripartite door middel van wetgeving voor een bedrag van NAf  25.000,-;  
• Om te zorgen dat het onderwijs goed afgestemd is met de vraag op de arbeidsmarkt (Ensure 

that education is in tune with employment and sustainable needs of society) zal een 
Nationale Banenmarkt worden georganiseerd, en om een beter inzicht te krijgen naar de 
vraag op de arbeidsmarkt zal er nauw samen worden gewerkt met de  Kamer van 
Koophandel voor een bedrag van NAf 27.000,-; 

• Het Ministerie zal de werkloze en werkzoekenden populatie blijven ondersteunen (Support 
employment opportunities) door diverse trainingen aan te bieden op werk- en sociaal 
gebied voor een bedrag van NAf 175.000,-; 

• Als buitenschoolse activiteiten (Extracurricular activities for the youth) voor de jeugd op het 
gebied van arbeid zal het ministerie een campagne uitvoeren om deelname van het aantal 
jongeren op de arbeidsmarkt te vergroten; 

 Voor individuele arbeidsconflicten (arbitrage) is NAf  260.000,- beschikbaar. 

 

3.5.3 Risico’s binnen de Beleidsuitvoering 
Bij het opstellen van deze begroting is uiteraard rekening gehouden met alle factoren welke van 
belang zijn voor het functioneren van het ministerie ten goede van de organisatie.  
Het één en ander houdt dan ook in dat, indien de begroting niet zoals verzocht wordt toegekend, dit 
de volgende risico’s met zich mee zal brengen:  

1. Investeringen in innovatie en automatisering van registratiesystemen in de 
gezondheidssector; 

2. Meer dan gemiddelde kostenstijging in de gezondheidssector ten opzichte van 
gelijkblijvende premies; 

3. Het huidige gefragmenteerde systeem van ziektekostenverzekeringen zorgt ervoor dat de 
gezondheidszorgkosten minder goed te beheersen zijn en dat verschillende groepen 
personen niet verzekerd zijn en enkel in aanmerking komen voor een private verzekering, 
die vanwege hun leeftijd en/of gezondheid dan wel financiële situatie niet altijd betaalbaar 
is, waardoor de gezondheidszorg voor deze groepen effectief minder toegankelijk is. Een 
nationale basisverzekering ziektekosten adresseert deze problemen, maar de financiële en 
sociaal-economische consequenties moeten goed in kaart worden gebracht en de 
implementatie van een dergelijke basisverzekering wordt bemoeilijkt omdat niet alle 
relevante instanties adequaat daarvoor zijn toegerust; 

4. Toenemende vraag naar sociale zekerheidsvoorzieningen; 
5. Verhoging sociale zekerheidsvoorzieningen met teruglopende financiële middelen. 
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3.6 Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Vervoer en 
Telecommunicatie 
 

3.6.1 Beleidsprioriteiten 
Gezien de missie & visie van het Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en 
Telecommunicatie (hierna: TEZVT), haar taken en ook de huidige ontwikkelingen gelden de volgende 
beleidsprioriteiten voor dit ministerie: 
 

1 Stimuleren van Duurzame Economische Ontwikkeling 

 

Om het op duurzame wijze laten groeien van de economie van Sint Maarten te bereiken wil het 
ministerie op de lange termijn: 

 Verdere versterking van het toeristische product door middel van meer (agressieve/gericht) 
marketing en promotie van Sint Maarten als toeristische bestemming; 

 Versterking van de lokale Midden en Kleinbedrijf (MKB); 

 Diversificatie van de economie (werkgelegenheid creëren);  

 Marktregulatie verbeteren; 

 Wet- & regelgeving verbeteren; 

 Verhogen van overheidsinkomsten; 

 Herziening van het maximumprijs systeem; 

 Uitvoeren van het Energiebeleid (specifiek gericht op besluitvorming en implementatie van 
het Energiebeleid). 

 

2 Processen Stroomlijnen 

 
Verbeterde beleids- en besluitvorming op de lange termijn door het verkleinen van de informele 
sector, het verhogen van compliance met wet- & regelgeving en het stroomlijnen & synchroniseren 
van systemen dankzij: 
 

 Adequate informatievoorziening; 

 Samenwerking met derden om de systemen met andere ministeries te linken (i.e. inter-
phase data/info systems); 

 Taakvervulling via zelfstandige bestuursorganen (ZBO's); 

 Verder en meer intensieve automatisering van het controlesysteem; 

 Versterking en meer controle uitvoering. 
 
 

3 De Personele Capaciteit van het Ministerie Verbeteren 

 

 Afstemmen personeelsbestand op beleidsdoelstellingen TEZVT; 

 Opleiden personeel voor optimale dienstverlening naar burgers en correcte handhaving wet- 
& regelgeving op beleidsterreinen TEZVT; 

 Inhuren en/of trainingen met betrekking tot wet en regelgeving schrijven. 

 Opzetten van nodige en belangrijke instituten zoals: 
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- Gaming Control Board (GCB); 
- Mededingingsautoriteit; 
- Consumentenbond. 

 

 

3.6.2 Beleidsacties 
Gezien de beleidsprioriteiten van het Ministerie van TEZVT in de komende jaren en gezien de 
beschikbare middelen in de begroting 2018, zijn de beleidsacties in 2018 als volgt: 
 

1 Stimuleren van Duurzame Economische Ontwikkeling 

 

 Implementeren, uitvoeren en handhaven van nieuw beleid: 
- 5-year EDP (Economic Development Plan) & Tourism Master Plan om naamsbekendheid 

van Sint Maarten verder te verhogen via o.a. investment guide, websites en andere 
marketinginspanningen; 

- Taxi Dispatcher restructure plan om efficiëntie van verkeer in Philipsburg te verhogen; 
- Energy Policy, Noise hindrance policy en een beleid voor Industry Standards. 

 Uitvoeren wetgevingstrajecten voor: 
- Public transportation, Statistics law, Timeshare legislation, maximale prijzen (voor o.a. 

taxiritten) en een Business License Ordinance, Legesverordening, Logeergastenbelasting 
verordening, Openbare straathandel, etc. 

 Subsidies als beleidsinstrument inzetten door middel van het financieren van Sports Tourism 
om een toename in toeristen tijdens het laagseizoen te bereiken (NAf  2,5 miljoen van stay-
over en cruise passagiers); 

 Subsidies als beleidsinstrument inzetten, waarbij meer/vaker zomer geplande 
evenementen/activiteiten gefinancierd zullen worden met als doel het inkorten van het laag 
seizoen; 

 Versterken van de lokale MKB’s door middel van het ondersteunen van regionale 
trainingsinitiatieven van COSME en het introduceren van een Qredits filiaal voor micro-
leningen/financiering op het eiland. 

 
 
 

2 Processen Stroomlijnen 

 

 Verbeterde dataverzameling met als doel het verkleinen/verlagen van de informele sector, 
het verhogen van compliance op de naleving van wet- en  regelgeving en het stroomlijnen en 
synchroniseren van systemen ten behoeve van verbeterde beleids- en besluitvorming op de 
lange termijn door o.a.: 
- Uitvoeren Business Census om data te verzamelen over bedrijven om de informele 

sector te verminderen waardoor verbeterpunten in economie beter kunnen worden 
gesignaleerd. Dit is onderdeel van het BUS SYNC Project; 

- Data te verzamelen in samenwerking met vliegveld PJIA om zo meer gegevens over 
bezoekers in een Visitors Database beschikbaar te hebben; 

- Meer gegevens te verzamelen over “stay overs” door nauwer samen te werken met 
Ministerie van Justitie/Immigratie; 

- Verbetering van de automatisering door investering in het National Statistics System en 
het Business License System. 
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 Realisatie van een adequate interne informatievoorziening door de invoering van 
maandelijkse management rapportages door afdelingshoofden; 

 De mogelijkheden onderzoeken om een Public-Private-Partnership (PPP) aan te gaan; 
 Oprichting nieuwe ZBO's: 

- Gaming Control Board; 
- Consumer Authority; 
- Sint Maarten Tourism Authority. 

 

3 De Personele Capaciteit van het Ministerie Verbeteren 

 

 Het uitvoeren van de Service with a Smile Campaign om de dienstverlening aan burgers te 
verbeteren. Hiervoor zal eerst het personeel getraind worden op het gebied van beleid, wet- 
en regelgeving op hun werkgebied, klantvriendelijkheid en algemene vaardigheden. Daarna 
wordt met marketingmiddelen een informatie campagne gestart om de verbeterde service 
onder de aandacht te brengen van de burger en de toeristen; 

 Vervullen kritische functies in formatiestaat, zoals Beleidsadviseurs en Jurist in het 
stafbureau en een Marktonderzoeker en Medewerker Marketing bij het Bureau voor 
Statistiek; 

 Toename van 4 FTE’s bij afdeling Economie, Vervoer en Telecommunicatie zodat een 
snellere afgifte van economische vergunningen gerealiseerd kan worden (toename van NAf  
0,5 miljoen aan personeelskosten); 

 Toename 19 FTE’s bij de afdeling Inspectie om zowel kwantitatief als kwalitatief meer te 
kunnen bereiken op het gebied van inspecties bij o.a. horeca aangelegenheden, openbare 
straathandel, ijkwezen (toename van NAf 1 miljoen aan personeelskosten); 

 
 

3.6.3 Risico’s binnen de Beleidsuitvoering 
 

 Dat bepaalde wet- & regelgeving niet tijdig worden aangeboden aan het parlement; 

 Informatie dat nodig is voor de onderbouwing van wetsvoorstellen niet altijd beschikbaar is 
om belangrijke instellingen zoals SER & Raad van Advies te overtuigen/motiveren dat de 
voorstellen een positief advies kunnen ontvangen;  

 Het is moeilijk personeel voor kritieke functies (bijv. juristen) te vinden i omdat aan dezen 
geen gunstige salarissen aangeboden kunnen worden.  
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3.7 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en 
Infrastructuur 
 
Het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur (hierna: VROMI) 
is verantwoordelijk binnen de Overheid van SintMaarten voor alle zaken met betrekking tot 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur. De activiteiten van het Ministerie 
van VROMI richten zich op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling en een goede leef kwaliteit voor 
de inwoners van Sint Maarten. 

 
De missie van het ministerie is het zorgdragen voor een integrale inrichting en beheer van het 
openbaar gebied door middel van het opstellen van beleid, de uitvoering hiervan en het houden van 
toezicht, teneinde een optimaal woon, werk en recreatief klimaat voor de inwoners van Sint 
Maarten te waarborgen. 

 
 

3.7.1 Beleidsprioriteiten 
 
Om de visie en missie te realiseren en de taken en verantwoordelijkheden conform het 
Organisatiebesluit VROMI (AB 2013, GT no. 145) te kunnen uitvoeren, heeft het Ministerie van 
VROMI een meerjarig ministerieel plan ontwikkeld dat gericht is op vier strategische doelstellingen: 

 
1. Duurzame ontwikkeling door middel van de bescherming van het milieu en natuurlijke 

hulpbronnen; 
2. Verbetering van de veerkracht van het Land; 
3. Verbetering van de leef kwaliteit van de burgers; 
4. Verbetering van de prestaties en de organisatie binnen het ministerie. 

  

1 Duurzame ontwikkeling 

 
Het Ministerie van VROMI streeft naar een duurzame “Ruimtelijke” Ontwikkeling op Sint-Maarten 
ter bescherming van de leefomgeving en natuurlijke rijkdommen. Het ministerie stelt duurzame 
ontwikkeling centraal in haar activiteiten op het gebied van regelgeving, beleidsontwikkeling, 
projecten en activiteiten. 

 
 

2 Veerkracht 

 
Met deze strategische doelstelling streeft het Ministerie van VROMI naar de verbetering van de 
veerkracht van de gebouwde en natuurlijke leefomgeving op Sint Maarten.  Het ministerie gaat dit 
realiseren door zich te richten op verbetering van de gebouwde leefomgeving om zodoende het 
vermogen van het Land om ontwrichtende gebeurtenissen, zoals natuurrampen, beter te kunnen 
weerstaan. Hiermee streeft VROMI naar verbetering van het vermogen van het Land om na 
dergelijke voorvallen binnen een korte periode normaal te kunnen functioneren en het dagelijkse 
leven te kunnen hervatten. 

 
 

3 Leefkwaliteit 
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Met deze strategische doelstelling streeft het Ministerie van VROMI naar de verbetering van de leef 
kwaliteit van de inwoners van Sint Maarten door verbetering van de kwaliteit van de gebouwde en 
natuurlijke leefomgeving. 

 

4 Organisatieverbeteringen 

 
Hiermee wordt door het Ministerie van VROMI gestreefd naar de verbetering van haar interne 
organisatie door verbetering van haar functioneren en te leveren prestaties ten aanzien van de 
uitvoering van taken en verantwoordelijkheden. 
 

 

3.7.2 Beleidsacties 
 
De volgende acties en initiatieven zijn gepland voor 2018 om de meerjarig strategische 
doelstellingen te kunnen bereiken. 

 

1 Duurzame ontwikkeling 

 
Ten einde een duurzame ontwikkeling en bescherming van het milieu en natuurschoon van Sint 
Maarten en ter verbetering van de woon- en leefomgeving van haar inwoners is het Ministerie van 
VROMI voornemens om de volgende initiatieven ten uitvoering te brengen. 
 

 Hervormen van wet- en regelgeving m.b.t. ruimtelijke ordening: 
- Het vaststellen van de zoneringsplannen voor Sint Maarten om zorg te kunnen dragen 

voor een gestructureerde ruimtelijke ontwikkeling, bescherming van het woon- en 
leefklimaat en bescherming van de heuveltoppen en de natuurlijke rijkdommen van 
SintMaarten; 

- Het vaststellen van een VROMI-landsverordening als een overkoepelende verordening 
waarbij alle afzonderlijke verordeningen zullen worden geactualiseerd; 

 

 Milieumanagement en natuurbescherming: 
- Het vaststellen van een Milieubeleid en –ontwikkelingsplan om het milieu te 

beschermen tegen verontreinigingen en verstoringen; 
- Het vaststellen van het Natuurbeleid en –ontwikkelingsplan om de natuurlijke 

rijkdommen te beschermen maar ook richting te geven  aan natuurontwikkeling; 
- Het stichten van het eerste Land Natuurpark van Sint Maarten. 
 

 Versterken van VROMI Inspectie en Handhaving: 
- Het versterken van VROMI-inspectie en handhaving om illegale bouw- en andere 

activiteiten tegen te gaan, milieuoverlast zoveel als mogelijk te voorkomen, en zorg te 
dragen voor het optimaliseren van handhavingsactiviteiten: op eigen initiatief dan wel 
op verzoek van burgers en bedrijven. 

 

2 Veerkracht 

 
Door inzet van de volgende activiteiten wil het Ministerie van VROMI de kwaliteit van de gebouwde 
omgeving waarborgen: 
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 Standaarden en normen ontwikkelen op het gebied van weg- en waterbouw, riolering en 
drainage; 

 Drainage studie en plan voor Philipsburg en omgeving ontwikkelen; 

 Verharden van afwateringsgrachten; 

 Actualisering van bouwnormen en voorschriften; 

 Inrichting van een rampenfonds om effectiever te kunnen handelen na een ramp. 
 
 

3 Leefkwaliteit 

 
Om de woon- en leef kwaliteit van de inwoners van Sint Maarten te kunnen verbeteren, worden in 
2018 de volgende activiteiten uitgevoerd. 

 

 Verbetering en behoud van de fysieke leef kwaliteit: 
- Uitbreiding van het rioolnetwerk; 
- Nieuwe huisaansluitingen toevoegen aan het rioolnetwerk; 
- Het ontwikkelen van het rioolnetwerk Sint Maarten West en RWZI (Cole Bay); 
- Uitvoeren van fase 1 van Link 6; 
- Upgrading van de Welfare en Airport Road. 

 

 Facilitering van betaalbare woningen en huiseigenaarschap: 
- Het verbeteren van de toegankelijkheid van domeinpercelen; 
- Het vaststellen en uitvoeren van een beleidsnota huisvesting waarin wordt aangegeven 

welke koers en rol de overheid op zich neemt in relatie tot woningbouw, vooral 
gerelateerd aan woningbouw voor groepen met lagere- en middeninkomens. In de 
uitvoeringsparagraaf zal de actualisering van de vastgelegde afspraken met deSint 
Maarten Housing Development Foundation (SMHDF) een rol spelen; 

- De aankoop van gronden voor het ontwikkelen van woningbouw, infrastructurele 
werken, enz.; 

- Het verkavelen en aanleggen van infrastructuur zowel bovengronds als ondergronds 
voor het gebied “Over the Bank” met als doel deze in beginsel in erfpacht uit te kunnen 
geven.  

 

 Vermindering van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen: 
- Het ontwikkelen van een afval energiecentrale; 
- Het ontwikkelen en implementeren van een recyclageprogramma; 
- Het stimuleren van duurzame (Zonne)energie. 
 
 

4 Organisatieverbeteringen 

 
Om de prestaties van het Ministerie van VROMI te kunnen verbeteren, zullen de volgende 
initiatieven uitgevoerd worden in 2018. 

 

 Organisatieontwikkeling: 
- Inrichten van een sectie contractbeheer binnen de Beheersdienst om de kwaliteit van de 

ingekochte diensten beter te kunnen garanderen door middel van toezicht op de 
contractuele naleving van de vastgestelde verplichtingen.  

 

 Inkomsten genererende maatregelen: 
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- Optimalisatie van de inning van erfpachtgelden (i.s.m. de Ontvanger); 
- Implementatie van de rioolheffing; 
- Invoering van een afvalheffing. 
 

 Versterking van datamanagement binnen het Ministerie van VROMI: 
- Het invoeren van een gecentraliseerde Basisadministratie voor Adressen en Gebouwen 

(BAG); 
- Het verder uitbreiden en doorontwikkeling van onze GIS-systeem en databank. 

 

 

3.7.3  Risico’s in de beleidsuitvoering 

 

 1. Het is nodig gebleken om voorzieningen te treffen voor het uitbetalen van 

overbruggingsuitkering aan ex-gezagdragers. Benodigd budget hiervoor in 2018 is NAf 

250.000,-. Binnen de begroting is er geen ruimte om deze voorziening te treffen. 

2. Begroot personeelsbudget van verschillende onderdelen binnen VROMI zijn 
ontoereikend voor de dekking van de jaarlijkse salariskosten, inclusief verplicht uit te 
betalen jubileums en periodieken. 

3. Binnen de afdeling en diensten is er grote noodzaak voor capaciteitsversterking. Dit 
teneinde het Functioneringsniveau van het ministerie te stimuleren door meer 
resultaatgerichte sturing van werknemers. Het voor 2018 centraal beschikbare 
Trainingsbudget is vanwege te dekken tekorten nu hiervoor ontoereikend. 

4. Juridisch advies en ander deskundig advies budget is vanaf de decentralisatie van de 
juridische kosten beperkt voor inkoop van deskundig advies. Voor 2018 wordt dit tekort 
verder verergerd door een vermindering ter dekking van het tekort op de loonkosten. 

5. De SMHDF heeft een claim van 1.732K neergelegd als schuld voortvloeiende uit het niet 

nakomen (2013-2017) van verplichtingen uit de prestatie overeenkomst 1998. De 

validiteit van deze claim wordt onderzocht. Gezien de grootte van het risico dient 

rekening te worden houden met een claim (Voorzichtigheidsprincipe). 

6. Het budget ten behoeve van het onderhoud van het wegennetwerk is ontoereikend. 

Voor 2018 is het wederom ontoereikend om de totale kosten voor (reguliere) 

onderhoudswerkzaamheden te dekken. Het risico bedraagt NAf 425.000 extra in 2018. 

Daarnaast zijn er belangrijke projecten die uit de kapitaaldienst (KD) gefinancierd 

moeten worden, maar die nu geparkeerd staan bij gebrek aan gelden binnen de KD. 

7. Het beheerscontract voor de stortplaats dient tijdig te worden verlengd, of opnieuw 
aanbesteed te worden. Op het huidige contract is nog een verlenging mogelijk van 1 
jaar, mits de aannemer de vereiste verbeteringen uitvoert. Een voorwaarde hierbij is dat 
de overheid de nodige financiële steun biedt om het succes van de verbeteringen te 
waarborgen. Het is gebleken dat het huidig contractbedrag niet toereikend is voor het 
waarborgen van een veilig beheer van de stortplaats. Er is voor 2018 extra financiële 
dekking nodig ad NAf 1.700.000, voor dit risico. 

8. De verantwoordelijkheden met betrekking tot (natuur)rampen dienen duidelijk(er) 
vastgelegd te worden conform een landsbesluit. Tevens moeten de nodige fondsen in 
een Calamiteitenfonds worden vastgezet. Met het huidige beleid, is er bij uitbraak van 
calamiteiten onvoldoende fondsen, om gestructureerd en effectief de calamiteit te 
bestrijden. 

9. EDF-10 Project: De in 2012 opgeleverde Afvalwaterzuivering Installatie (AWZI) behoeft 
significant veel meer capaciteit om optimaal te kunnen draaien; ca. 35.000 inwoners 
kunnen erop worden aangesloten waar nu ca. 10.000 inwoners zijn aangesloten. Er 
dienen hoofdriool-aansluitingen aangelegd te worden in de verschillende districten 
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voordat deze huisaansluitingen plaats kunnen vinden. Voor de aanbesteding van dit 
project dient  NAf 3.500.000 te worden gereserveerd in de KD als bijdrage van Sint-
Maarten. 

10. Het Land loopt aan erfpacht inkomsten mis vanwege gebrek aan budget (NAf 366.000) 
voor het acuut aantrekken van benodigd personeel. Investering in ICT (NAf 100.000) is 
noodzakelijk, ter waarborging van onder meer efficiënt Debiteurenbeheer voor 
effectieve inning van de achterstallige jaarlijks verschuldigde erfpachtcanons. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


