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VAN SINT MAARTEN 

  
 

Jaargang 2018 

AB 2018, no.18 

Landsverordening van de 10e mei 2018 tot vaststelling van 

de Begroting van het Land Sint Maarten voor het dienstjaar 

2018 (Landsverordening begroting 2018) 
 

 
IN NAAM VAN DE KONING! 

 

De Gouverneur van Sint Maarten, 

 

 In overweging genomen hebbende: 

 

- dat het onderhavige ontwerp van landsverordening er toe strekt, 

met inachtneming van artikel 100, eerste lid, van de 

Staatsregeling van Sint Maarten, de begroting van het land voor 

het dienstjaar 2018 vast te stellen; 

 

- dat vanwege de financiële stabiliteit van het Land, het noodzakelijk 

is dat, indien nodig, aan deze landsverordening terugwerkende 

kracht wordt verleend tot en met 1 januari 2018; 

 

Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten,  

vastgesteld de onderstaande landsverordening: 

 

Artikel 1 

 

De begroting voor het land Sint Maarten voor het dienstjaar 2018 is als  

bijlage bijgevoegd. 

 

Artikel 2 

 

1. De begroting van de lopende uitgaven van Sint Maarten voor het  

dienstjaar 2018 wordt vastgesteld op NAf 500.545.550-.  

2. De begroting van de inkomsten voor het dienstjaar 2018 inclusief 

samenwerkingsmiddelen wordt vastgesteld op NAf 303.436.964,-. 

3. De begroting voor investeringen in kapitaalgoederen wordt  

vastgesteld op NAf 28.877.933,-. 

4. De begroting voor leningen u/g wordt vastgesteld op NAf 279.580,-. 

5. De begroting voor de lening o/g voor het dienstjaar 2018 wordt  

       vastgesteld op NAf 12.838.375,-. 

 

Artikel 3 

 

Deze landsverordening wordt aangehaald als: Landsverordening begroting 

2018. 
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Artikel 4 

 

1. Deze landsverordening treedt na diens bekrachtiging, zodra deze in  

het Afkondigingsblad is geplaatst, zo nodig met terugwerkende kracht, 

in werking op 1 januari 2018.  

2. Ingeval de Ombudsman een zaak aanhangig maakt als bedoeld in  

artikel 127, derde lid, van de Staatsregeling treedt deze 

landsverordening niet in werking indien het Constitutioneel Hof 

oordeelt dat deze landsverordening niet verenigbaar is met de 

Staatsregeling. 

3. Indien het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten,  

genoemd in artikel 2, eerste lid, van de Rijkswet financieel toezicht 

Curaçao en Sint Maarten een advies uitbrengt als bedoeld in artikel 12, 

tweede lid, van die Rijkswet en vanwege dat advies wijzigingen in deze 

landsverordening noodzakelijk zijn, treedt deze landsverordening, in 

afwijking van het eerste lid, in werking op de datum van 

inwerkingtreding van de landsverordening tot wijziging van deze 

landsverordening en werkt, zo nodig, terug tot en met 1 januari 2018. 

 

Deze landsverordening wordt met de memorie van toelichting in het  

Afkondigingsblad geplaatst. 

 

 

 

 

            Gegeven te Philipsburg, de tiende mei 2018 

             De Gouverneur van Sint Maarten  

 

 

 

De tiende mei 2018 

De Minister van Financiën 

 

 

 

De tiende mei 2018  

De Minister van Algemene Zaken  

 

                 

 

                                  De elfde mei 2018 

             De Minister van Algemene Zaken 

             Namens deze, 

             Hoofd Afdeling Juridische Zaken & Wetgeving 
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MEMORIE VAN TOELICHTING 

 

Algemeen deel 

 

Met het onderhavige ontwerp van landsverordening wordt de begroting 

voor het jaar 2018 voorgesteld op grond van artikel 100, eerste lid, van de 

Staatsregeling.  

 

In deze begroting is, voortgebouwd op ontwikkelingen in voorgaande jaren 

maar ook rekening gehouden met de gevolgen van Irma. Teruglopende 

inkomsten en oplopende kosten maken dat geen evenwicht realiseerbaar 

is. Op verzoek van de regering van Sint Maarten heeft de Rijksministerraad 

ingestemd met het geldend maken van artikel 25 van de Rijkswet. Het 

gepresenteerde financieringstekort moet in overleg met Nederland worden 

opgelost en zal in de vorm van leningen en mogelijk giften moeten gaan 

plaatsvinden. In deze begroting is nog geen rekening gehouden met de 

vorm waarin liquiditeitssteun in 2018 vorm wordt gegeven. Zodra hierover 

afspraken ontstaan kan dit tot begrotingswijziging leiden   

 

De verschillende onderdelen van de begroting zijn toegelicht in het 

boekwerk “Toelichting op de begroting” en de meerjarenraming, welke als 

bijlage is gevoegd bij dit ontwerp van landsverordening. Verdere 

toelichting op het onderhavige ontwerp van landsverordening kan daarom 

in deze memorie achterwege blijven. 

 

Financiële paragraaf 

 

1. Voorgesteld wordt om de begroting van de lopende uitgaven van Sint 

Maarten voor het dienstjaar 2018 vast te stellen op NAf 500.545.550,-; 

2. Voorgesteld wordt om de begroting van de inkomsten voor het   

dienstjaar 2018 inclusief samenwerkingsmiddelen vast te stellen op  

  NAf 303.436.964,-; 

3. Voorgesteld wordt om de begroting voor investeringen in   

kapitaalgoederen vast te stellen op NAf 28.877.933,-; 

4. Voorgesteld wordt om de begroting voor leningen u/g vast te stellen op 

NAf 5.279.580,-; en, 

5. Voorgesteld wordt om de begroting voor de lening o/g voor het 

dienstjaar 2013 vast te stellen op NAf 12.838.375,-. 

 

 

 

De Minister van Financiën 

 

 

De Minister van Algemene Zaken 

 

 

 

 

 

 

 

 


