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Ontwikkelingen baten als gevolg van orkaan Irma 2017

Omschrijving

Vastgestelde 

primaire 

begroting

Gewijzigde 

begroting na 

orkaan Irma

Af/toename 

gewijzigde 

begroting 

versus 

vastgestelde 

begroting

Toelichting

Ministerie van Algemene Zaken

Leges bev. & burg.stand (incl. Rijbew) 2,473,284 1,963,151 (510,133)

De leges over de periode augustus tot en met december worden 

gecalculeerd op 40% van de oorspronkelijke inkomsten over die 

periode. Door beperkte openstelling/dienstverlening van de 

Census zullen de inkomsten significant dalen. Verwacht wordt op 

een tekort van NAf 0,5 miljoen per eind 2017.

Afdracht inkomsten (pasporten) 910,803 1,066,040 155,238

De inkomsten van paspoorten zullen NAf 150.000 hoger liggen 

dan begroot. Dit komt vooral door hogere inkomsten in het eerste 

half jaar 2017.

Parkeergelden 286,811 282,847 (3,964)

Orkaanpasjes en vuurwerk verg. 46,035 685 (45,350)

Opbr. Landscourant 11,510 280 (11,230)

Totaal Min. Alg. Zaken 3,728,442 3,313,003 (415,439)

Ministerie van Financien

Loonbelasting 143,413,039 111,291,228 (32,121,811)

De loonbelasting over de periode augustus tot en met december 

wordt gecalculeerd op 40% van de oorspronkelijke inkomsten 

over die periode. Door sluiting van bedrijven en door gebrek aan 

liquide middelen wordt een significante daling van de inkomsten 

verwacht. Uitgegaan wordt van een lagere inkomsten van ruim 

NAf 32 miljoen op deze post ten opzichte van de begroting 2017.

Inkomstenbelasting 0 676,845 676,845

De inkomstenbelasting over de periode tot en met eind juli 

bedroeg NAf 0,7 miljoen hoger dan begroot. De periode augustus 

tot en met december wordt geheel begroot op nihil als gevolg 

van gebrek aan liquide middelen bij burgers. Daarmee komt de 

begroting 2017 voor deze post uit op een surplus van Naf. 0,7 

miljoen.

Winstbelasting 27,806,169 32,141,491 4,335,322

De winstbelasting tot en met juli 2017 lag NAf 4,3 miljoen hoger 

dan de primaire begroting . De periode september tot en met 

december wordt geheel begroot op nihil. Door een gebrek aan 

liquide middelen bij bedrijven wordt verwacht dat er geen 

inkomsten meer zijn over die periode. Daarmee wordt verwacht 

dat er over geheel 2017 een surplus ontstaat van NAf 4,3 miljoen 

ten opzichte van de begroting.

Belasting op bedrijfsomzetting 138,234,652 97,664,554 (40,570,098)

De Turn Over Taks over de periode augustus tot en met 

december wordt gecalculeerd op 20% van de oorspronkelijke 

inkomsten over die periode. Door terugval in bestedingen, wordt 

een significante daling van de inkomsten verwacht.

Motorrijtuigenbelasting 8,519,387 9,902,920 1,383,533

De motortijtuigenbelasting over de periode september tot en met 

december wordt geheel begroot op nihil. De inkomsten van de 

motorruituigenbelasting vindt vooral plaats in het eerste half 

jaar. Aangezien er over het eerste half jaar 2017 een positief 

resultaat was, wordt voor 2017 uitgegaan van een surplus van 

Naf. 1,4 miljoen op deze post.

Bank License Fees 24,979,553 17,439,769 (7,539,784)

De Bank License Fees over de periode augustus tot en met 

deember worden gecalculeerd op 25% van de oorspronkelijke 

inkomsten over die periode. Door terugval van het toerisme 

wordt een significante daling van de inkomsten verwacht van NAf 

7,5 miljoen voor het gehele jaar 2017.

Dividend Centrale Bank 0 0 0

Overdrachtsbelasting 8,766,636 9,440,833 674,197

De overdrachtsbelasting over de periode augustus tot en met 

december wordt gecalculeerd op 35% van de oorspronkelijke 

inkomsten over die periode. Er wordt vanuit gegaan dat er 

substantieel minder onroerend goed transacties plaatsvinden. 

Aangezien er over de periode tot en met juli hoge opbrengsten 

op deze post waren, ontstaat er aan het einde van 2017 op deze 

post een positief resultaat van NAf 0,7 miljoen. 

Zegelbelasting 1,067,537 744,065 (323,472)

Diversen 4,522,836 73,910 (4,448,926)

De post diversen bestond vooral uit de overdrachtsbelasting op 

het nieuwe bestuurskantoor aan SZV. Aangezien deze transactie 

in 2016 heeft plaatsgevonden, worden deze inkomsten ook in 

2016 verwerkt als positief resultaat. Hiermee ontstaat er een gat 

in de begroting voor 2017 ad NAf 4,5 miljoen.

USONA 0 0 0

Overige Bijzondere Baten 14,000,000 10,000,299 (3,999,701)

Een deel van de SEO-gelden is reeds ontvangen. Een bedrag van 

NAf 4 miljoen dient te worden afgeraamd, aangezien dit bedrag 

betrekking heeft op de overdracht van een lening aan de Haven.

Totaal Min.Financien 371,309,809 289,375,914 (81,933,895)
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Ministerie van Justitie

Griffierechten 923,000 719,770 (203,230)

De griffierechten worden eenmalig per jaar in oktober uitbetaald. 

De informatie die hierover is ontvangen, is dat Sint Maarten een 

bedrag van NAf 0,7 miljoen ontvangt. Dit is NAf 200.000 lager 

dan primair begroot.

Boetegelden 281,689 277,741 (3,948)

Verblijfsvergunningen 2,539,910 2,001,120 (538,790)

De inkomsten van verblijfsgunningen zullen over de periode 

augustus tot en met december significant dalen als gevolg van 

een lager aantal immigranten. Over het gehele jaar 2017 wordt 

een lagere inkomsten begroot an NAf 500.000.

Benzine Accijns 10,104,361 8,400,000 (1,704,361)

Over het jaar 2017 zijn inkomsten voor benzine accijns binnen 

gekomen die door de Ontvanger geboekt zijn op een 

tussenrekening. Deze gelden dienen nog overgeboekt te worden 

op de juiste post voor benzine accijns, maar in deze BW is reeds 

uitgegaan van een overboeking van NAf 3,2 miljoen. Voor de 

maanden augustus tot en met december wordt een significant 

lagere opbrengst begroot ten opzichte van de primaire begroting. 

Met de overboeking wordt er vanuit gegaan dat er een tekort 

ontstaat van NAf 1,7 miljoen op deze post.

Deposito vreemdelingendienst 1,213,367 966,665 (246,702)

De depositio's voor vreemdelingen wordt voor de maanden 

september tot en met december op nihil begroot als gevolg van 

een zeer beperkte immigratie in deze maanden. Daardoor 

ontstaat er een tekort op deze post van NAf 0,2 miljoen per 

einde 2017. 

Verklaring V. Goedgedrag 70,116 70,116

Totaal Min. Justitie 15,062,327 12,435,412 (2,626,915)
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Ministerie van VSA

Bijdrage medische bijstandskaart 8,310 340 (7,970)

Overschotten waterbedrijf 0 0 0

Overige ontvangsten SZV 63,864 0 (63,864)

opbrengsten ambulance 68,847 2,899 (65,948)

Leges arbeidszaken 88,347 31,019 (57,328)

Opbr. Tewerkstellingsvergunning 3,536,715 1,672,193 (1,864,522)

De inkomsten uit tewerkstellingsvergunningen over de periode 

augustus tot en met december zullen significant lager zijn dan 

begroot, als gevolg van lagere instroom van 

vergunningplichtigen. Voorzien wordt een lagere inkomst van NAf 

1,9 miljoen over heel 2017.

Vrijval Verlaging reservefonds 11,100,000 0 (11,100,000)

De wetgeving voor de vrijval van de reserves ZV/OV en AVBZ is 

in concept gereed om getoetst te worden door de Raad van 

Advies. De ziektekosten als gevolg van orkaan Irma zijn echter 

relevante informatie om te verwerken in de onderliggende 

wetgeving. Om die reden is het niet haalbaar om deze wet in 

2017 in te voeren, maar zal dit worden gedaan in het jaar 2018. 

Derhalve ontstaat er voor het jaar 2017 een tekort van 11,1 

miljoen, welke alsnog in het jaar 2018 zal worden ontvangen.

overigen 35,058 35,058

Totaal Min. VSA 14,866,082 1,741,509 (13,124,573)

Ministerie van TEZVT

Restaurant vergunning 43,481 1,693 (41,788)

Overige verguningen 1,635,615 344,462 (1,291,153)

De overige vergunningen zullen substantieel dalen, als gevolg van 

lage bedrijfsactiviteiten. Gecalculeerd wordt dat de inkomsten 

over het gehele jaar 2017 dalen met NAf 1,3 miljoen.

Concessie Opbr.Bureau Telecom. 3,350,000 2,000,000 (1,350,000)

Aan inkomsten is in het tweede kwartaal reeds NAf 1 miljoen van 

BTP ontvangen, welke op dit moment nog op een tussenrekening 

staat en die door de Ontvanger overgeboekt dient te worden. In 

de onderliggende BW is reeds rekening gehouden met de 

overboeking. Voor het tweede half jaar wordt ingeschat dat BTP 

nogmaals NAf 1 miljoen afstort, waardoor er een tekort over het 

jaar 2017 ontstaat van NAf 1,4 miljoen.

Advertenties 42,646 11,328 (31,318)

Bedrijfsvergunning 6,476,803 5,669,964 (806,839)

De inkomsten van bedrijfsvergunningen over de periode 

september tot en december worden op nihil begroot, als gevolg 

van lage bedrijfsactiviteiten, en beperkte liquiditeit van 

bedrijven. Derhalve ontstaat er een tekort op deze post van NAf 

0,8 miljoen voor heel 2017.

Personeel aan derden (casino's) 1,830,616 4,003,653 2,173,037

De inkomsten uit personeel van derden zijn hoger dan begroot, 

vanwege de inhaalactie. Er wordt een surplus over 2017 begroot 

van NAf 2,2 miljoen.

Keuring vee en vlees 4,800 1,480 (3,320)

Haven concessie opbrengsten 5,200,000 5,200,000 0

Luchthaven concessie opbrengsten 0 0 0

Opbrengsten Luchtvaart 0 0 0

Opbrengsten Scheepvaart 55,000 36,849 (18,151)

Loterijverordering 1,634,009 549,946 (1,084,063)

De inkomsten van de loterijen worden over de periode september 

tot en met december op nihil begroot als gevolg van lage 

consumentenbesteding. De totale lagere inkomsten op deze post 

wordt gecalculeerd op NAf. 1,1 miljoen voor 2017.

Hazardspelen 6,289,065 5,245,952 (1,043,113)

De inkomsten op hazardspelen worden over de periode augustus 

tot en met december op NAf 0,8 miljoen begroot. Ten opzichte 

van de primaire begroting ontstaat een gat van NAF 1,0 miljoen 

als gevolg van lagere consumentenbesteding.

Logeergastenbelasting 7,466,400 7,260,473 (205,927)

De logeergastenbelasting vertoonde in het eerste half jaar 2017 

een fors surplus ten opzichte van de begroting. Na orkaar Irma 

wordt verwacht dat de logeergastenbelasting terug loopt. Voor 

de maanden augustus tot en met december wordt rekening 

gehouden met een beperkte inkomsten van NAf 400.000. 

Daarmee ontstaat voor 2017 een tekort van NAf 200.000 aan het 

eind van 2017.

Verhuurautobelasting 1,057,153 881,983 (175,170)

De verhuurautobelasting wordt verlaagd vertoonde in het eerste 

half jaar 2018 een fors surplus ten opzichte van de begroting. Na 

orkaan Irma wordt verwacht dat dde verhuurautobelasting terug 

loopt. Voor het jaar 2017 wordt op deze post een tekort voorzien 

van NAf 200.000.

Timeshare belasting 4,276,143 2,728,301 (1,547,842)

De timesharebelasting zal als gevolg van orkaan Irma 

substantieel lager zijn dat begroot. Gecalculeerd wordt op een 

lagere inkomsten van NAf 1,5 miljoen over geheel 2017.

Dividend Telem 3,000,000 0 (3,000,000)

Het begrote dividend dat van TELEM zou worden ontvangen, zal 

als gevolg van de hoge kosten die TELEM maakt na de destructie 

van orkaan Irma niet kunnen plaatsvinden. Op deze post zal een 

bedrag van NAf 3,0 miljoen aan lagere inkomsten gerealiseerd 

worden.

Keuring motorrijtuig 26,769 14,704 (12,065)

Diverse overige inkomsten/otvangsten EZ 68,000 2,800 (65,200)

Meteo Services (Navigation) 1,458,000 0 (1,458,000)

De inkomsten voor meteoservices zijn begroot op NAf 1,5 miljoen. 

Het is zeer de vraag of deze inkomsten gerealiseerd kunnen 

worden, indachtig de schade veroorzaakt door orkaan Irma. 

Veiigheidshalve wordt uitgegaan van geen inkomsten over het 

jaar 2017.

Totaal Min. TEZVT 43,914,500 33,953,588 (9,960,912)
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Ministerie van VROMI

Concessie opbrengsten GEBE 5,000,000 5,000,000 0

Afrekening GEBE (Schulden + Belastingen)17,000,000 0 (17,000,000)

De begrote verrekening van belastinginkomsten en schulden voor 

GEBE ad NAf 17 miljoen worden vanwege de hoge kosten die 

GEBE moet maken als gevolg van de destructie van orkaan Irma 

in het jaar 2017 niet gerealiseerd. De financiele positie van GEBE 

na Irma zal allereerst bezien worden voordat overgegaan wordt 

tot het opnieuw inboeken van deze inkomsten in de begroting 

van het Land. Voor het jaar 2017 wordt deze gehele post op nihil 

gesteld.  

Canon Erfpacht 4,436,589 2,779,401 (1,657,188)

Als gevolg van beperkte liquiditeit bij burgers wordt de erfpacht 

over de maanden augustus tot en met december substantieel 

neerwaarts bijgesteld. De totale inkomsten uit erfpacht zullen 

NAf 1,7 miljoen lager uitvallen dan begroot.

Diverse inkomsten/ontvangsten 0 0 0

Bijdrage in begraafkosten 99,489 54,030 (45,459)

Keuring elektriciteit- installaties 51,190 48,010 (3,180)

Septic (truck) Fees 265,000 190,580 (74,420)

Leges Bouwvergunningen 2,016,002 628,623 (1,387,379)

De leges aan bouwvergunningen zullen substantieel lager 

uitkomen dan begroot als gevolg van lagere investeringen door 

bedrijven en consumenten. De primaire focus zal vooral gericht 

zijn op herstelwerkzaamheden na orkaan Irma, en niet op 

bouwprojecten waar een vergunning voor vereist is. De 

inkomsten worden ten opzichte van de begroting  verlaagd met 

NAf 1,4 miljoen.

Vergunningen verkavelingenplannen 0 0 0

Hindervergunningen 0 0 0

Totaal Min. VROMI 28,868,269 8,700,644 (20,167,625)

Ministerie van OCJS

Diverse inkomsten/ontvangsten 76,543 54,654 (21,889)

Inning studielening 33,875 125,908 92,033

Diverse Ink/Opbr NGO Org. 241,824 241,824

Totaal Min. OCJS 352,242 422,386 70,144

unallocated revenues (prepaid)

various mins (tax,erfp,casino,etc) 7,050,193 7,050,193

Deze post betreft inkomsten die geparkeerd staan op een 

tussenrekening en die overgeheveld dienen te worden naar de 

juiste inkomstenbron. Vooralsnog zijn deze inkomsten bij het 

Ministerie van Financiën gealloceerd.

Totaal Opbrengsten Ministeries 478,101,671 356,992,649 (121,109,022)


