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1. Voorwoord 

Voor U ligt het ontwerp van de landsverordening begroting 2019, met inbegrip van de nota van 

wijziging van eind april 2019, welke tevens een zo zorgvuldig mogelijk samengestelde presentatie bevat 

met betrekking tot de financiële positie en -vooruitzichten van het land Sint Maarten. Ook in 2019 (en 

naar verwachting 2020) zullen de financiële gevolgen van orkanen Irma en Maria (hierna: de orkanen) 

met name voor wat betreft de inkomstenontwikkeling nog onzeker zijn, maar in ieder geval in 2019 nog 

leiden tot een begrotingstekort en een daaraan gerelateerd liquiditeitstekort. Frequente monitoring van 

de werkelijke inkomsten en uitgaven is daardoor van extra belang om zo nodig tijdig te kunnen 

bijstellen. In de uitwerking van het ontwerp van de landsverordening begroting 2019 is uitgegaan van 

de volgende kaders en vermeldenswaardige ontwikkelingen: 

 De Rijksministerraad (hierna: RMR) heeft op 23 november 2018 besloten artikel 25 van de Rijkswet 

Financieel Toezicht (hierna: Rft) op verzoek van Sint Maarten ook voor het jaar 2019 van 

toepassing te verklaren, waardoor niet behoeft te worden voldaan aan bepaalde begrotings-

voorschriften uit de Rft, echter onder de voorwaarden dat het uitgavenniveau voor de gewone dienst 

2019 een bedrag van NAf 475 miljoen niet te boven zou mogen gaan, en tevens dat er voor de 

kapitaaldienst een plafond geldt voor in 2019 aan te trekken leningen van NAf  40 miljoen.  

Bij de herziening van de op dat moment reeds bij de Staten ingediende ontwerpbegroting 2019, 

heeft Sint Maarten het uitgangspunt gehanteerd dat op zich een realistische begroting 2019 van 

groter belang wordt geacht dan een op voorhand aangegeven begrenzing in geldbedragen. In 

afstemming met het College financieel toezicht (hierna: Cft) zijn de begrotingsposten beoordeeld 

met het doel de RMR te kunnen voorzien van goed beargumenteerde en adequaat toegelichte 

afwijking op de eerder geïndiceerde plafonds. Natuurlijk is de regering wel degelijk serieus gaan 

kijken naar mogelijkheden om tekorten zoveel mogelijk te beperken. Het zo beperkt mogelijk 

houden van tekorten dient, in financieel opzicht, de toekomst van Sint Maarten en haar bevolking 

vanwege de terugbetalingsverplichting op aangegane liquiditeitsleningen en de op grond van de Rft 

bestaande verplichting om gerealiseerde tekorten in de toekomst te compenseren. Het Cft heeft 

voorzichtig positief geadviseerd op deze begroting richting RMR met een uitgaven niveau van toen 

nog NAf 478,8 miljoen. 

De inmiddels ingediende nota van wijziging gedateerd eind april 2019 bleek noodzakelijk teneinde 

te voldoen aan enerzijds de door Staatssecretaris  van Binnenlandse zaken Knops gestelde 

voorwaarden ten aanzien van het correct begroten van enkele posten binnen het Ministerie van 

Justitie alsmede de verwerking van de door Nederland gewenste solidariteitsheffing op de 

bezoldiging van de leden van het Parlement, alsmede om een aantal nieuwe feiten alsnog in de 

ontwerpbegroting 2019 te kunnen verwerken. Hoewel de regering van Sint Maarten van mening is 

dat Nederland door het koppelen van bedoelde voorwaarden aan het verlenen van liquiditeitssteun 

over 2019 oneigenlijke en onevenredige politieke druk uitoefent op Sint Maarten en daarmee de 

autonomie aantast, is er in het licht van het belang om uiteindelijk over een vastgestelde begroting 

2019 te beschikken, gehoor gegeven aan de expliciete vereisten op deze punten. 

Als gevolg van de doorgevoerde wijzigingen bedraagt het uitgavenniveau in de begroting 2019 nu 

een bedrag van NAf 483.833.964, ofwel een bedrag dat circa NAf 8,8 miljoen hoger ligt dat de door 

de RMR in november 2018 vastgestelde begrenzing van maximaal NAf 475 miljoen. Hierbij wordt 

overigens aangetekend dat het Cft aan de RMR positief geadviseerd heeft over de ontwerpbegroting 

2019 vóór de nota van wijziging waarbij de uitgaven met NAf 478.841.797 ook al NAf 3,8 miljoen 

hoger lagen dan bedoeld vastgesteld plafond. 

De regering zal bij de RMR een gemotiveerd verzoek indienen om het maximale uitgavenplafond 

voor 2019 bij te stellen naar een bedrag van NAf 485 miljoen.  
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 De Nederlandse regering heeft de Wereldbank voorgesteld een bedrag te reserveren uit de 

wederopbouwgelden voor de uitvoering door de Wereldbank van een zogenaamde Development 

Policy Operation (hierna: DPO) op Sint Maarten. Bij een DPO worden beleidsvoornemens en -

plannen omgezet in concreet uit te voeren acties, gekoppeld aan een strikte planning, uit te voeren 

door het betreffende land, waarbij de Wereldbank de voortgang monitort en desgewenst adviseert 

over bijsturing. Op bepaalde meetmomenten stelt de Wereldbank vast hoeveel voortgang is bereikt 

hetgeen, in financiële zin, beloond wordt met een bedrag aan algemene begrotingssteun welke in 

beginsel vrij ter beschikking wordt gesteld aan het desbetreffende land. De regering is recent 

akkoord gegaan met dit voorstel en ontvangt binnenkort een Wereldbank delegatie om de concrete 

plannen verder uit te werken. De Steering Committee van de Wereldbank heeft vooralsnog een 

reservering van USD 30 miljoen uit de wederopbouwgelden gemaakt voor de uitvoering van dit 

naar verwachting 2-jarige programma waardoor er jaarlijks gemiddeld dus USD 15 miljoen aan 

steun beschikbaar zal komen als Sint Maarten aan de doelstellingen voldoet die samen met de 

Wereldbank worden vastgesteld. De verbetering van het financieel beheer en de herstructurering- 

en modernisering van de Belastingdienst zullen enkele van de in aanmerking te nemen 

doelstellingen vormen evenals de herziening van de pensioenleeftijd en het financieel houdbaar 

maken van het zorgstelsel, allemaal projecten waarvoor al het nodige werk is verzet door Sint 

Maarten. 

De regering juicht dit DPO-initiatief op zich echter van harte toe aangezien hierin tevens een 

opleidings- en ontwikkelingsaspect zit voor onze eigen organisatie: presteren levert de gewenste 

vruchten op. 

 Voor de kapitaaldienst (investeringen) wordt door de regering het uitgangspunt gehanteerd dat het 

moment van het aangaan van de verplichtingen bepalend is voor het opnemen in de kapitaaldienst 

van de begroting.  

Dit geldt met name voor kostbare meerjarige projecten die in 2019 in uitvoering zullen worden 

genomen zoals de volledige herstructurering van de belastingdienst en de structurele verbetering 

van het financieel beheer van en door de overheid. Over het belang van deze initiatieven bestaat bij 

geen enkele belanghebbende de Algemene Rekenkamer ((hierna: ARK), Stichting Overheids 

Accountant Bureau (hierna SOAB), het Cft, het IMF en de Wereldbank enige twijfel  

Voor deze meerjarige projecten met een verwacht financieringsvolume van in totaal NAf 75 miljoen 

is, ondermeer op instructie van Nederlandse zijde, gekozen voor de navolgende invulling qua 

financiering en verwerking van bedoelde projecten in de kapitaaldienst: 

Het nieuwe gebouw voor de belastingdienst zal ter financiering  

worden ingediend bij het wederopbouw Trustfonds          NAf   18 miljoen 

De projecten zullen grotendeels verder gefinancierd worden vanuit 

de gelden die ter beschikking zullen komen uit de uitvoering van  

een Development Policy Operation (verder: DPO) met de Wereldbank      NAf   47 miljoen 

Uit eigen middelen van Sint Maarten als onderdeel van de kapitaaldienst      NAf   10 miljoen 

Totale financiering             NAf   75 miljoen 

 De regering heeft in 2018 gekozen voor een financieel beleid dat gericht is op de financiële 

gezondmaking van Sint Maarten op de middellange termijn, met inbegrip van het conform de Rft 

compenseren van de tekorten vanuit het verleden en de post-orkaan periode, het wegwerken van de 

betalingsachterstanden, het investeren in de verbetering van de overheidshuishouding en het 

beginnen met aflossen van bestaande leningen. De enige weg om dit doel te bereiken is door het 

verhogen van inkomsten en het verlagen van de uitgaven zodat er structureel 

begrotingsoverschotten ontstaan.  
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Bij het aantreden van deze regering heeft de minister van Financiën dan ook aangegeven te komen 

met een financieel herstelplan voor Sint Maarten. Dit plan is begin oktober 2018 opgeleverd, 

geaccordeerd, gepresenteerd en ondermeer via voornoemde projecten inmiddels in uitvoering 

genomen; 

 Met betrekking tot de reconstructie van de luchthaven is in januari 2019 overeenstemming bereikt 

met Nederland, de Europese Investeringsbank (hierna: EIB) en de Wereldbank (hierna: WB) 

omtrent de financiering daarvan. Hoewel alle details daarvan nog niet geheel vaststaan of formeel 

vastgelegd, zijn de betreffende bedragen in de onderhavige conceptbegroting 2019 verwerkt in de 

diverse onderdelen (aangegane geldleningen en uitgegeven geldleningen).  

Met de goedkeuring van deze ontwerpbegroting wordt door de Staten tevens machtiging gegeven 

aan de regering om de betreffende leningen af te sluiten; 

 De uitgavenbegroting 2019 komt met een bedrag van NAf 483,8 miljoen, een bedrag van NAf 8,8 

miljoen hoger dan het door de RMR vastgestelde maximumbedrag van  

NAf 475 miljoen, hetgeen op basis van de onverwacht extra te begroten Justitie posten (bijna NAf 

11 miljoen) onzes inziens te rechtvaardigen valt. In de kostenbegroting zijn de vacatures in de 

personele sfeer vooralsnog slechts beperkt gewaardeerd aangezien de realiteit telkens uitwijst dat 

we als land (nog) niet in staat zijn alle benodigde vacatures ook daadwerkelijk te vervullen. Mocht 

de regering er in slagen toch meer dan de nu gewaardeerde vacatures qua bedrag te kunnen 

vervullen, dan zal de financiering (dekking) daarvan dienen te geschieden vanuit te genereren extra 

middelen. Dit zal alsdan worden uitgewerkt in een begrotingswijziging gedurende het dienstjaar 

2019; 

 Beleidsmatig dient er continu aandacht te worden besteed aan de onderlinge afstemming van het 

regeerprogramma 2018 – 2022, Building a Sustainable Sint Maarten, het National Recovery and 

Resilience Plan (hierna: NRRP), het financieel herstelplan en de jaarlijkse begrotingen en 

meerjarenramingen waar het de prioritering en de financiering betreft alsmede andere financiële 

daaraan gerelateerde aspecten zoals toekomstige exploitatiekosten die via de reguliere begroting 

zullen moeten lopen;  

 De door Nederland toegezegde acute- en wederopbouwhulp in de vorm van een schenking (EUR 

550 miljoen) is in 2018 voor het overgrote deel ondergebracht bij een door de Wereldbank beheerd 

Wederopbouw Trustfonds. De eerste serie projecten is goedgekeurd en in uitvoering of verkeren in 

de opstartfase. Inmiddels wordt door Sint Maarten in overleg met de Wereldbank gewerkt aan een 

verdere prioritering van projecten voor de komende jaren en aan de concrete uitwerking en 

voorbereiding van de betreffende projecten. Ook is in augustus 2018 de “Tijdelijke 

Landsverordening Nationaal Programmabureau Wederopbouw” door de Staten vastgesteld waarin 

de instelling van het Nationaal Programmabureau Wederopbouw (hierna: het Bureau) is geregeld 

voor de uitvoering van het NRRP zodat het Bureau nu verder kan worden ingericht. De financiering 

daarvan geschiedt vanuit het Wederopbouwfonds en geschiedt niet via de begroting ook omdat de 

organisatie is ondergebracht in een zelfstandig bestuursorgaan; 

 Ook in 2019 zal vanwege Irma en Maria nog rekening gehouden moeten worden met minder 

inkomsten voor de overheid dan gewoonlijk, hoewel in 2018 op dit gebied betere resultaten werden 

behaald dan begroot. De ontwikkeling van de inkomsten is daarnaast relatief onzeker omdat de 

inkomsten bijna volledig afhankelijk zijn van de mate van het economische herstel, het vertrouwen 

van investeerders en de nakoming van regels door bedrijven en burgers.  

Waar mogelijk tracht de overheid de naleving van de regels te stimuleren en zo nodig af te dwingen. 

Dit laatste heeft gezien de nog immer fragiele sociaaleconomische situatie echter niet de voorkeur 

van de regering; 
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Verder acht de regering het van belang het navolgende te vermelden: 

 De Rft geeft aan dat een 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. Ook deze ontwerpbegroting 2019 is door omstandigheden sterk vertraagd 

aan de Staten aangeboden. Planmatig zal alles zodanig worden ingericht dat de conceptbegroting 

2020 tijdig in 2019 kan en zal worden aangeboden. Tot het moment van vaststelling van de 

begroting 2019 door de Staten en de ondertekening daarvan door de Gouverneur geldt op grond van 

de regelgeving de begroting 2018 ook voor het jaar 2019 tot na de definitieve vaststelling van de 

begroting 2019; 

 De begroting is bedoeld als beheersinstrument en geeft de (beleids-)richting aan van de regering. 

Sint Maarten beschikt inmiddels over zowel een regeerprogramma als het NRRP, en daarnaast 

tevens over de wenselijk geachte kaders voor de financieel-cijfermatige ontwikkelroute van het 

Land in deze regeerperiode. De afstemming van de verschillende plannen en de prioritering 

daarvan, ook in verband met de daarvoor benodigde financiering, vereist doorlopend aandacht van 

de regering. De bedoeling is dat alle plannen in de komende maanden en met enige regelmaat ook 

met de overige partners binnen het Koninkrijk verder worden afgestemd en er nadere afspraken 

worden gemaakt ten aanzien van onder meer de financiële- en financieringsaspecten;  

 Onderhavige begroting schiet in beleidsmatige zin nog tekort daar waar het gaat om de afstemming 

tussen de uitvoering van het NRRP vanuit de beschikbare fondsen binnen het Wederopbouwfonds 

en overige middelen en beleidsplannen zoals verzekeringsuitkeringen, het regeerprogramma 2018-

2022 en de plannen voor het financieel structureel gezond maken van ons Land.  

Hoewel de regering dit op zich zeker de belangrijkste beleidsaspecten acht voor de komende jaren, 

is de tijd simpelweg te kort gebleken om hieraan in de onderhavige ontwerplandsverordening 

gepaste aandacht te schenken. Niet alleen is de regering pas relatief kortgeleden aangetreden, ook 

verkeren de wettelijke kaders rond de inrichting van het Bureau nog in de fase waarin deze worden 

geïmplementeerd, onder meer ten aanzien van de uitvoeringsorganisatie, en ten slotte is het 

financieel herstelplan vrij recent opgeleverd en dient er nog verder onderhandeld te worden over 

mogelijke financieringsmiddelen.  

Gezien het totale bedrag dat noodzakelijk is voor een integrale uitvoering van het NRRP (NAf 4,2 

miljard) en de momenteel beschikbare middelen (door Nederland in het Wederopbouwfonds 

gestorte en te storten bedragen en uit verzekeringsuitkeringen etc.) van naar schatting ongeveer  

NAf 2,0 miljard, is het evident dat Sint Maarten moet prioriteren en op zoek moet naar additionele 

financiering.  De regering zegt toe deze beleidsmatige afstemming de komende periode nader uit te 

werken; 

 In de ontwerpbegroting 2019 heeft een aantal her-rubriceringen plaatsgevonden ten opzichte van 

de begrotingen over voorgaande dienstjaren. Zo zijn de begrotingen van de Sociaal Economische 

Raad (hierna: SER), de Raad van State, De veiligheidsdienst Sint Maarten en de Integriteitskamer 

gezien de aard van deze organisaties nu opgenomen in hoofdstuk 2 (de Staten, Hoge Colleges van 

Staat en Bijzondere organisatieonderdelen) in plaats van hoofdstuk 3 (Ministerie van Algemene 

Zaken). De in de begroting opgenomen vergelijkende cijfers (verwacht 2017 en begroot 2018) zijn 

deels echter nog in de oude indeling opgenomen gezien de opbouw van het integrale 

begrotingssysteem. Ook zijn een aantal posten nu specifiek benoemd terwijl deze in vorige jaren 

niet afzonderlijk zichtbaar waren gemaakt. Tenslotte zijn de meeste tot de personeelskosten 

gerekende kosten nu ook in de personeelskosten gerubriceerd terwijl deze in het verleden onder 

andere kostencategorieën waren opgenomen; 

 Sint Maarten ontving in 2015 een aanwijzing van de RMR over verschillende onderwerpen, 

waaronder de compensatie van de tot op dat moment vanaf 2010 gerealiseerde begrotingstekorten. 
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Realistisch gezien is compensatie van de begrotingstekorten, zoals voorgeschreven in de Rft 

voorlopig nog niet aan de orde, mede door de nieuwe tekorten als gevolg van de orkanen in 2017. 

De regering voorziet, evenals internationale organen als het Internationaal Monetair Fonds (hierna: 

IMF) en de Wereldbank, in ieder geval tekorten tot en met het begrotingsjaar 2020, tenzij zich 

bijzondere ontwikkelingen voordoen in het tempo en de mate van herstel. De regering wil in overleg 

met het Cft en de Nederlandse regering komen tot een werkbare en realistische invulling van niet 

alleen het tijdpad voor compensatie maar ook met betrekking andere financiële onderwerpen. Het 

uitstel van het voldoen aan de aanwijzing uit 2015 op de betrokken punten is recent in de RMR 

besproken na advies van het Cft. Wij verwachten binnenkort geïnformeerd te worden over de 

besluitvorming in de RMR; 

 In het financieel herstelplan van Sint Maarten wordt een begrotingsoverschot voorzien vanaf het 

jaar 2021 door een serie van maatregelen, in belangrijke mate inkomstenverhogend maar ook 

kostenverlagend. De in financiële zin belangrijkste daarbinnen, met naar verwachting de grootste 

effecten op kortere termijn, is een complete herinrichting van de Belastingdienst en de vervanging 

van de overjarige IT-systemen daarbinnen door moderne en op de processen en de 

belastingplichtigen gerichte ICT-toepassingen. De gemiddeld geinde belastingmiddelen, ongeveer 

19,5 % van het Bruto Nationaal Product (hierna: BNP) in het verleden, zouden volgens deskundigen 

bij een op verhoogde compliance gerichte aanpak op termijn met ten minste ruim 3% van het BNP 

moeten kunnen stijgen, ofwel met een bedrag van uiteindelijk ruim NAf 50 miljoen per jaar. De bij 

de Sociale Ziektekosten Verzekeringen (hierna: SZV) de afgelopen jaren behaalde resultaten in dit 

opzicht, onderschrijven onzes inziens deze getallen en daarmee de mogelijkheden op enige termijn. 

Voor 2019 wordt een beperkte groei in inkomsten begroot vanuit het op te starten project;  

 Ook zal in 2019 begonnen worden met een grootschalig project met betrekking tot het financieel 

beheer. Zowel onze interne accountant SOAB als de ARK en ook het Cft kwalificeren het financieel 

beheer door de overheid al jaren als volstrekt ontoereikend en ver beneden het gewenste niveau. 

Met het Cft is inmiddels afgesproken dat Sint Maarten daadwerkelijk gaat werken aan een integrale 

verbeterslag die zou moeten uitmonden in een goedkeurende controleverklaring over het dienstjaar 

2021.  

Het daartoe in voorbereiding zijnde project omvat daarnaast vervanging van het ondoelmatige en 

ontoereikende financiële ICT-systeem, het moderniseren van organisatiestructuur, de procedures 

en processen en het verbeteren van de administratieve organisatie en de interne controle, en dit alles 

binnen de financieel gerichte functies binnen de gehele overheid en alle ministeries; 

 In oktober 2018 werden samenwerkingsovereenkomsten getekend met de Minister van Justitie van 

Nederland met betrekking tot het meerjarige verbetertraject voor de Gevangenis en het Huis van 

Bewaring. In deze overeenkomsten werd niet alleen het verdere herstel van de gevangenis geregeld 

conform een eerdere inventarisatie van de door Irma veroorzaakte schade, maar werden tevens 

afspraken gemaakt met betrekking tot de gezamenlijk in te richten programma-organisatie voor de 

komende jaren, de versterking van opleidingen, het jaarlijks onderhoud en de invoering van 

elektronisch toezicht. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over de tijdelijke opvang van 

gedetineerden van Sint Maarten in Nederland en de bekostiging daarvan.  In deze begroting zijn 

hiervoor voor 2019 de navolgende bedragen gereserveerd: 

Gewone dienst 

Verblijfkosten gedetineerden in Nederland tot terugkeer   NAf  2.494.384 

Opleidingsprogramma       “       1.458.600 

Onderhoudskosten         “          450.000 

Elektronisch toezicht       “          195.000 

Programma organisatie verbetertraject     “       1.700.000 

Totaal gewone dienst       NAf  6.297.984 
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Kapitaaldienst 

Herstel schade conform rapportage en inschatting deskundigen  NAf  5.778.750 

Daarnaast zijn extra uitgaven begroot voor 2019 in het kader van de ondersteuning van het KPSM 

door Nederlandse collega’s voor een bedrag van NAf  4,6 miljoen voor het 2e halfjaar 2019. Dit 

naar aanleiding van afspraken hierover tussen beide landen. De bedoelde politie inzet zal in beginsel 

per 1 april 2020 worden beëindigd.  

In totaal is derhalve circa NAf. 16,7 miljoen begroot voor het dienstjaar 2019 op basis van de 

ondertekende overeenkomsten. Hiervan heeft NAf  10,9 miljoen betrekking op de gewone dienst 

en is dus van invloed op het uitgavenplafond. 

 In de planning staan overigens aanzienlijk meer projecten in het kader van het regeerprogramma 

waarvan de regering veel verwacht, maar waarvan de uitvoering op een wat later moment gestart 

wordt. De modernisering van het gehele overheidsapparaat is daarvan een uiterst belangrijke. Dit 

zal de overheid slagvaardiger en dienstverlenend naar een hoger niveau moeten tillen, onder meer 

via de introductie van E-Government toepassingen in een veilige IT-omgeving, met tegelijk grotere 

ontwikkelingsmogelijkheden voor de binnen de overheid werkzame medewerkers. Zo mogelijk zal 

dit gepaard gaan met een kostenverlaging naast een verbetering van de dienstverlening aan het 

publiek. Op deze wijze zal recht worden gedaan aan het in het regeerprogramma 2018-2022 

opgenomen credo ‘achieving more with less’. Hierbij zal overigens ook aandacht worden besteed 

aan de werkcultuur binnen de overheid en de ontwikkeling van moderne managementvaardigheden; 

 In de kapitaaldienst 2019 zijn met name investeringsprojecten opgenomen welke reeds waren 

opgenomen in een ontwerp begrotingswijziging voor 2018, welke echter niet tijdig genoeg kon 

worden afgerond en door de Staten vastgesteld om de bijbehorende lening aanvraag nog tijdig in 

2018 te kunnen indienen bij Cft. Op grond hiervan zijn er in 2018 dus geen investeringen gedaan 

in de voorziene kapitaaldienstposten en is besloten deze posten, waar nodig aangepast aan de 

meest recente inzichten met betrekking tot de omvang van de daarmee gemoeide investerings-

bedragen, in de kapitaaldienst 2019 te verantwoorden.  

 

Voor de financiering daarvan wordt geopteerd om het begrotingsoverschot op de kapitaaldienst 

2018 (de eigen middelen van Sint Maarten bestaande uit met name de afschrijvingen) eveneens aan 

te wenden als onderdeel van de financiering van de kapitaaldienst 2019.  

Verder verwijzen wij naar hetgeen hiervoor reeds werd vermeld omtrent de financiering van de 

kapitaaldienst ten opzichte van het door de RMR vastgestelde plafond voor 2019 en de  

financieringsinstructies voor de prioriteitsprojecten Belastingdienst en financieel beheer die in het 

komende 3 jaar een investering zullen vergen van naar schatting in totaal NAf 75 miljoen;  

 Het zal nog enkele jaren duren voordat Sint Maarten hersteld zal zijn van de gevolgen van de 

orkanen en het menselijk leed en de schade, ook psychisch, zal hebben verwerkt. Tegelijkertijd 

signaleren we ook nu nog steeds een mate van onverzettelijkheid en veerkracht die ons allen de 

moed geeft om ons beste beentje voor te zetten om de gestelde en nog te stellen doelen te bereiken. 

Beleidsmatig zullen de komende jaren logischerwijze vooral gericht zijn op de wederopbouw, het 

herstel en de vergroting van het weerstandsvermogen van ons Land, almede op het financieel herstel 

en de creatie van de randvoorwaarden voor een financieel gezonde toekomst. Deze aspecten 

drukken zwaar op de beschikbare capaciteiten en hebben invloed op mogelijke andere 

beleidsmatige inzichten en plannen. Op dit punt is de toelichting op het onderhavige ontwerp van 

landsverordening dan ook aan de magere kant zoals eerder aangegeven. 
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2. Algemene beschouwingen 

2.1. Inleiding 
De toelichting op het ontwerp van landsverordening begroting 2019 kon niet volledig worden ingericht 

op de wijze, bedoeld in de Comptabiliteitslandsverordening. Deze ontwerplandsverordening richt zich 

primair op het bestaan van een beleidsbegroting: de begroting met toelichting vormt de financiële 

vertaling van het voorgenomen beleid van de regering. Na Irma dienden de beleidsdoelen te worden 

bijgesteld en moest het streven om sterker terug te bouwen worden vertaald in een serie samenhangende 

maatregelen. Inmiddels is in samenwerking met de Wereldbank het NRRP opgesteld dat inmiddels 

feitelijk een integraal onderdeel vormt van het regeringsprogramma 2018-2022. De besluitvorming met 

betrekking tot de uitvoering van dit plan en de geprioriteerde projecten heeft daarbij ook invloed op de 

begroting voor het dienstjaar 2019. Het NRRP prioriteert onder andere het voorzien in en herstel van 

de basisbehoeftes van de bevolking en focust op een multi-sectorale aanpak, ook ten behoeve van de 

herstart en opleving van de economie van Sint Maarten. Aangezien de werkzaamheden met betrekking 

tot de feitelijke uitvoering van het NRRP pas relatief kortgeleden zijn gestart, kan ten tijde van het 

schrijven van deze toelichting nog weinig concreets worden gemeld. Wel is duidelijk dat de uitvoering 

van het NRRP in de toekomst een opwaarts kostenniveau met zich mee zal brengen vanwege 

bijbehorend onderhoud en andere met de instandhouding van projecten gemoeide kosten. Ook over de 

invloed van de uitvoering van het NRRP op de jaarrekeningen van het land Sint Maarten is nog geen 

duidelijkheid. Wij verwachten daarover binnen het komende jaar meer duidelijkheid te kunnen 

scheppen. Zoals eerder gesteld vormen het regeerprogramma, het NRRP en de financiële gezondmaking 

van ons Land de belangrijkste prioriteiten van dit moment en zorgt het vele werk dat hiermee gemoeid 

is bij een beperkte capaciteit voor een verder vrij beleidsarme begroting. 

Financiële effecten orkanen Irma en Maria 

Uit het met medewerking van de Wereldbank opgestelde NRRP blijkt dat de kosten gemoeid met de 

wederopbouw en versterkte weerbaarheid van Sint Maarten geraamd worden op in totaal NAf 4,2 

miljard. Daarvoor is of komt beschikbaar uit verzekeringsuitkeringen en de door Nederland aan het 

Wederopbouwfonds toegezegde bedragen in totaal een bedrag van op dit moment geschat NAf 2,0 

miljard. Dit impliceert dat Sint Maarten nog een financieringsvraagstuk kent in relatie tot het NRRP 

van NAf 2,2 miljard. En hoewel bepaalde sectoren uit de samenleving hiervan ongetwijfeld nog een 

deel voor hun rekening zullen nemen, moge het duidelijk zijn dat er nog een enorme financieringskloof 

te dichten is. 

De begrotingstekorten en de daaraan gerelateerde liquiditeitstekorten worden momenteel nog 

opgevangen door Nederlandse geldleningen op grond van artikel 36 van het Statuut. Het daaraan 

verbonden nadeel is echter dat de bedoelde leningen de toegestane leencapaciteit (hoewel, afgezien van 

de rentelastnorm, niet opgenomen als criterium in de Rft), in snel tempo opsouperen. Dit kan het effect 

veroorzaken dat Sint Maarten niet meer kan en mag lenen, ook niet voor de kapitaaldienst. De regering 

acht een dergelijke ontwikkeling niet aanvaardbaar en wil in overleg met Nederland komen tot 

alternatieve oplossingen. Het is juist dat ook het IMF een schuldquote van 40% (totale schuld in % van 

het Bruto Binnenlands Product) (BBP) adviseert zoals het Cft opmerkt. Het IMF tekent daarbij echter 

wel aan dat de kleine landen in het Caribische gebied met een op toerisme gerichte economie gemiddeld 

een schuldquote kennen van 85% van het BBP. Niet dat wij als regering deze richting op zouden willen, 

maar een tijdelijke significante verruiming is gezien de omstandigheden onzes inziens simpelweg 

noodzakelijk. 

Ten tijde van het schrijven van deze toelichting lijkt bijvoorbeeld een gewenste lening ter stimulering 

van de economie en de noodzakelijke ondersteuning van overheidsdeelnemingen onmogelijk vanwege 

de stringente toepassing van de door Nederland en het Cft gehanteerde maximale schuldquote van 40-

45% van het BBP.  
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Vanuit het Trustfonds voor de Wederopbouw zal overigens binnenkort een project worden opgestart 

voor de stimulering van het midden- en kleinbedrijf. Hiervoor is een bedrag beschikbaar gesteld van 

ruim USD 30 miljoen. 

Sint Maarten is doende om op professionele en verantwoorde wijze een oplossing te vinden voor de 

veelheid van financieel gerichte vraagstukken, zoals de begrotingstekorten, de liquiditeitsbehoefte, de 

telkens opkomende (negatieve) verrassingen uit het verleden met als waarschijnlijke achtergrond het 

kwalitatief onvoldoende financieel beheer, met de schuldenlast, de betalingsachterstanden en het 

financieringsvraagstuk met betrekking tot het NRRP.  

Dat de creatie van gezonde begrotingsoverschotten hierin vanuit onze eigen verantwoordelijkheid niet 

alleen een wens is maar tevens noodzaak, is inmiddels geen punt meer van discussie. De weg 

daarnaartoe logischerwijze nog wel. De regering streeft naar duidelijkheid daarover per eind 2019 via 

de projecten die in 2019 mede zullen leiden tot de daarvoor benodigde inzichten. 

Punten uit de aanwijzing van de RMR uit 2015 

Compensatie tekorten 

De gerealiseerde tekorten over de jaren 2011 t/m 2015 dienen gecompenseerd te worden door 

overschotten in latere jaren. Ten tijde van de aanwijzing in 2015 was er sprake van een bedrag van circa 

NAf 60 miljoen. Deze formele Rft-regeling is bedoeld om er voor te zorgen dat het eigen vermogen van 

het Land niet wordt aangetast maar minimaal in stand wordt gehouden. Naar verwachting zal de 

compensatie nu in 2021 kunnen starten op basis van de vanaf dat moment verwachte begrotings-

overschotten. Wel zullen de aan de orkanen gerelateerde tekorten over de jaren 2017 t/m 2020 in 

beginsel aan dezelfde regels onderhevig zijn hetgeen extra compensatieverplichtingen met zich mee zal 

brengen in de orde van grootte van NAf 250 – NAf 275 miljoen. 

Hervorming pensioenstelsel 

In de onderhavige ontwerpbegroting 2019 is rekening gehouden met het door de Staten vaststellen van 

het nieuwe pensioenstelsel, te weten de ontwerplandsverordening herziening pensioen 

overheidsdienaren, met effectieve ingangsdatum per 1 augustus 2019. Als gevolg hiervan zal de 

wettelijke pensioenpremie aan het Algemeen Pensioenfonds Sint Maarten (hierna: APS) worden 

verminderd van 25% naar 18%. De eigen bijdrage van het personeel, in procenten daarvan, blijft 

ongewijzigd. Deze wijziging heeft een positief effect op de begrote uitgaven in 2019, maar ook op de 

dekkingsgraad van APS zelf. De hogere pensioenleeftijd (65 jaar in plaats van de huidige 62 jaar) speelt 

hierin vanzelfsprekend een belangrijke rol, evenals de wijziging van eindloonsysteem naar 

middelloonsysteem. 

Momenteel is door de regering in het verlengde hiervan, een wetswijziging in voorbereiding om per 1 

januari 2020 ook de AOV-leeftijd (Algemene Ouderdomsvoorziening) te verhogen naar 65 jaar, dit zal 

eveneens bijdragen aan de financiële houdbaarheid van de totale oudedagsvoorziening.  

Herziening ziektekostenstelsel 

De regering is voornemens de herziening van het ziektekostenstelsel zo mogelijk in 2020 af te ronden 

door de introductie van een basis ziektekosten pakket (hierna: basic health care package, ofwel 

Universal Health Coverage) per 1 januari 2021. Naar verwachting zal het kostenniveau voor de overheid 

daardoor in directe zin wellicht niet sterk dalen, maar zullen veel van de bestaande risico’s worden 

geëlimineerd hetgeen de houdbaarheid van de regeling richting de toekomst zal verzekeren. De 

hervorming van het ziektekostenstelsel is conform de aanwijzing1 van de RMR uit 2015 opgesteld. 

                                                 
1 Koninklijk Besluit nr. 2015-0000466472, 4 september 2015 
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Daarnaast is het Ministerie van Volksgezondheid bezig met een aantal kostenbesparende maatregelen 

teneinde de betaalbaarheid van een kwalitatief verantwoorde medische zorg te waarborgen op langere 

termijn. De effecten hiervan worden deels in 2019 al zichtbaar, en deels ook in 2020. Deze maatregelen 

hebben daarbij voornamelijk effect op de SZV-fondsen die hieraan gerelateerd zijn zoals ziektekosten 

en raken de begroting van de overheid in directe zin slechts in beperkte mate. Zie hiervoor ook de 

toelichting bij de beleidsprioriteiten van VSA. 

 

Betalingsachterstanden 

De problematiek van de betalingsachterstanden is nog niet opgelost. Weliswaar worden er ook in 2019 

betalingen verricht aan SZV en APS ter aflossing, er zijn echter ook nieuwe schulden ingebracht die 

dat effect tenietdoen: de afwikkeling van de Overheidsziektekosten Regeling (hierna: OZR) over de 

afgelopen jaren lijkt neer te komen op een bedrag van circa NAf 25 miljoen, terwijl ook APS een 

aanvullende vordering heeft ingediend van NAf 20 miljoen wegens foutieve berekeningen in het 

verleden. Bedoelde posten zijn gezien hun karakter (verstreken jaren) niet in het onderhavige ontwerp 

van de begroting 2019 verwerkt, maar zullen in de jaarrekening 2016, waaraan nog gewerkt wordt, 

worden opgenomen. Dit geldt tevens voor overige crediteuren waarbij dikwijls sprake is van oude nog 

onvoorziene schulden. De voorlopige verwachting is dat de betalingsachterstanden per eind 2018 in 

totaal circa NAf 150 miljoen zullen bedragen. Met de qua bedragen grootste betrokkenen wordt 

momenteel overlegd over de hoogte van de schuld per 31-12-2018. Na het bereiken van 

overeenstemming daarover zal dit worden vastgelegd in vaststellingsovereenkomsten waarna er verder 

gepraat zal worden over de aflossing van deze achterstanden. 

De regering is voornemens deze achterstanden te zijner tijd te voldoen uit de begrotingsoverschotten 

die de regering voor ogen heeft en daarover op korte termijn tot definitieve overeenstemming te komen 

met betrokken partijen. De regering verwijst in dit kader ook verder naar de risico paragraaf in de 

toelichting op het onderhavige ontwerp van landsverordening voor andere risico’s. 

2.2. De financiële situatie van het Land 
 

Voorlopig resultaat jaarrekening 2017 

Tijdens het opstellen van de begroting voor het dienstjaar 2019 is het rekeningresultaat 2017 nog niet 

bekend omdat voorrang gegeven wordt aan de afwikkeling van de jaarrekeningen tot en met 2016. De 

eerste inzichten die bij de tweede halfjaar rapportage 2017 zijn gegeven, gaan uit van een negatief saldo 

van NAf 72,2 miljoen over 2017. Daarbij is aangegeven dat dit cijfer gedeeltelijk uit schattingen bestaat 

en de uiteindelijke cijfers in de jaarrekening nog significant kunnen afwijken van deze eerste schatting. 

Voor de goede orde wordt hierbij aangetekend dat 2017 zich tot de fatale datum in september 2017 juist 

goed leek te ontwikkelen en binnen de gestelde begrotingskaders. Met het opstellen van de jaarrekening 

over 2017 is inmiddels een begin gemaakt. Naar verwachting zullen daarin, naast het uiteindelijke 

exploitatietekort, ook omvangrijke afwaarderingen moeten plaatsvinden op bezittingen van het Land 

inclusief de deelnemingen in overheidsbedrijven, vanwege de opgelopen en niet verzekerde schade. Het 

tekort over 2017 en ook 2018 kan hierdoor nog verder oplopen. De vermogenspositie van het Land zal 

hierdoor waarschijnlijk aanzienlijk worden aangetast.  

 

Verwacht resultaat 2018 

Het dienstjaar 2018 is in financieel opzicht aanzienlijk beter verlopen dan verwacht in de begroting 

2018. Volgens de eerste, nog zeer voorlopige uitkomsten, was de grootste meevaller de veel minder dan 

verwachte teruggang in de inkomsten. Deze waren voor 2018 begroot op NAf 303,4 miljoen terwijl de 

werkelijke uitkomst naar verwachting ongeveer NAf 370 miljoen zal bedragen, ofwel een bedrag van 

circa NAf 67 miljoen aan hoger dan de begrote inkomsten.  
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Het sneller dan voorziene herstel van delen van de economie is, naast de enorme veerkracht van de 

bevolking van Sint Maarten, naar het oordeel van de regering de belangrijkste reden voor deze 

meevaller. 

De uitgaven voor 2018 waren begroot op NAf 500,5 miljoen. De zeer voorlopige schatting momenteel 

is dat de uitgaven 2018 ongeveer op een niveau van NAf 475 miljoen zullen liggen, en dus NAf 25 

miljoen lager dan de begroting 2018 bedroeg. Dit wordt deels veroorzaakt door te hoog begrote 

personeelskosten zoals al eerder ook door het Cft was gesignaleerd, maar tevens door lagere uitgaven 

in de materiële kosten en in andere uitgaven categorieën.  

Het begrote tekort voor 2018 van NAf 197,1 miljoen, wordt op grond hiervan dus geen werkelijkheid 

en zal waarschijnlijk liggen in de orde van grootte van NAf 105 miljoen maximaal, een qua bedrag 

omvangrijk tekort, maar tegelijk ook meevaller waarmee de regering uiteraard zeer gelukkig is omdat 

daardoor ook de liquiditeitsleningen ongeveer NAf 90 miljoen lager zijn dan waarmee in de begroting 

rekening werd gehouden, en als gevolg daarvan ook lagere toekomstige aflossingsverplichtingen. 

Financiële positie 

De financiële positie van het Land is sinds 10 oktober 2010 nooit echt rooskleurig geweest maar door 

de orkanen ronduit zorgwekkend geworden. De regering is op basis van de meest recente inzichten van 

mening dat de tekorten in de begrotingen voor de dienstjaren 2017 tot en met 2020 tot een totaalbedrag 

van ergens tussen de NAf 250 en NAf 275 miljoen onafwendbaar zullen zijn ondanks in de tussentijd 

te treffen mitigerende maatregelen. Daarnaast zijn er nog te compenseren tekorten uit eerdere jaren die 

op basis van opgave van het Cft NAf 64 miljoen bedragen per 2015. Wel is de regering voornemens 

maatregelen te treffen die de toekomstige tekorten (2019/2020) zoveel mogelijk zullen beperken 

middels kostenbesparende- en inkomstenverhogende maatregelen in en vanaf 2019.  

Het is nu nog te vroeg om daarmee in de begroting 2019 al volledig rekening te houden (afgezien van 

de wel verwerkte generieke doelstellingen met een totaal effect van NAf 5,5 miljoen positief). De te 

realiseren maatregelen en hun effecten zullen in 2019 middels een begrotingswijziging alsnog worden 

geconcretiseerd. 

De in de Rft opgenomen regelgeving omtrent de compensatie van tekorten met toekomstige 

overschotten zou, bij ongewijzigde toepassing, betekenen dat Sint Maarten vanaf 2021 een kleine 10 

jaar begrotingsoverschotten van minimaal gemiddeld zo’n NAf 35 miljoen per jaar zou moeten 

realiseren om alles te compenseren. Zoals eerder aangegeven verwachten wij binnenkort een beslissing 

van de RMR over hoe en onder welke voorwaarden dit dient te geschieden. 

Betalingsachterstanden 

De betalingsachterstanden per eind 2018 komen volgens de laatste inschattingen uit op in totaal circa   

NAf 150 miljoen aan crediteuren. Hiervan is circa NAf  85 miljoen verschuldigd aan SZV; NAf 40 

miljoen aan APS en NAf 25 miljoen aan bepaalde overige crediteuren, waaronder Telem N.V. (hierna: 

Telem) als grootste. Deze posten zijn inclusief de eerdergenoemde nieuwe tegenvallers uit het verleden 

waarover momenteel nog gesproken wordt. 

De regering verwacht, mede gezien de tekorten en benodigde liquiditeitssteun, niet dat de achterstanden 

op korte termijn volledig of goeddeels kunnen worden weggewerkt. De resterende schulden zullen in 

de toekomst (vanaf 2021) vanuit begrotingsoverschotten moeten worden afgelost. 
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Liquiditeitspositie  

De liquiditeitspositie van het land Sint Maarten is als gevolg van de eerdere begrotingstekorten en 

recenter gerelateerd aan de orkanen eveneens doorlopend zwak tot zeer zwak en dient ook in 2019 en 

2020 nog ondersteund te worden om de overheid in stand te kunnen houden. In de RMR van 6 juli 2018 

is als volgt besloten op een voorstel van Sint Maarten inzake liquiditeitssteun 2018, namelijk dat: 

 De liquiditeitssteun in tranches zal worden bepaald en uitgekeerd aan de hand van de door Sint 

Maarten ingediende kwartaalrapportages en op advies van het Cft daaromtrent; 

 Over het eerste kwartaal 2018 een bedrag als steun inmiddels is uitgekeerd ter grootte van  

NAf 32,6 miljoen in de vorm van een 30-jarige lening tegen 0% interest; 

 Over het 2e kwartaal 2018 is inmiddels door de RMR een positief besluit genomen voor een 

bedrag van NAf 32,9 miljoen aan liquiditeitssteun onder de voorwaarde dat een groot deel van 

dit bedrag onmiddellijk moet worden besteed aan de aflossing van betalingsachterstanden.  

 Door Nederland is de deelname door Sint Maarten aan een door de Wereldbank gemonitorde 

DPO voorwaarde geworden voor verdere liquiditeitssteun. Met een DPO ontvangt een land 

financiering (leningen, schenkingen of een combinatie van beiden) voor het doorvoeren van 

beleidshervormingen. De bijdragen worden door de Wereldbank uitgekeerd aan de hand van de 

meting van behaalde resultaten ten opzichte van een vooraf gemaakte planning van de te 

behalen resultaten (doelstellingen). In het geval van Sint Maarten is het voorstel om voor een 

meerjarig DPO een bedrag van USD 30 miljoen als schenking als begrotingssteun beschikbaar 

te stellen vanuit het Trustfonds voor de wederopbouw.  

De financiële buffers van Sint Maarten 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 dienstjaar 

2019 rekening gehouden te worden met extra behoeften als gevolg van de voorwaarden die Nederland 

heeft gesteld voor het aflossen van een in 2016 aangetrokken lening van NAf 26 miljoen.  

Dit heeft een kapitaaldienst- en liquiditeitseffect van NAf 5,2 miljoen negatief in 2019 en de jaren 

daarna. Deze aflossingsverplichting loopt tot en met het jaar 2023 en zal de liquiditeitspositie dus verder 

belasten.  

Hiernaast heeft het Land een bankrekening bij de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (hierna: 

CBCS) waarop de door het Cft geaccordeerde restgelden voor kapitaalinvesteringen gestort zijn. Dit 

bedrag is inmiddels van beperkte omvang door met name de reparaties aan technische installaties en de 

aanschaf van meubilair voor het bestuurskantoor als gevolg van de door de orkanen veroorzaakte 

schade. 

Met betrekking tot de benodigde kapitaalinvesteringen vanaf 2019 dient er een eenduidige afstemming 

met het NRRP plaats te vinden. Projecten die van belang worden geacht voor het (beter) functioneren 

van de overheid en niet vanuit de Wederopbouwfonds gefinancierd kunnen worden, zullen middels de 

kapitaaldienst worden uitgevoerd. De aan te trekken lening voor de kapitaaldienst 2019 is door de RMR 

zoals gezegd echter gelimiteerd tot maximaal NAf 40 miljoen. Afgezien van de financiering van de 

prioriteitsprojecten, waarvoor door Nederland een koppeling is gelegd met de eerder genoemde 

middelen vanuit de DPO-operatie, blijft de reguliere kapitaaldienst 2019 binnen dit maximum waardoor 

aan deze RMR-voorwaarde wordt voldaan. Het is echter raadzaam om tot een duurzame vorm van 

financiering te komen waarbij de schuld/BBP-ratio niet onder een te grote druk komt te staan en voor 

het Cft aanvaardbaar zal blijven. Het is dan ook zaak om met de betrokken autoriteiten te komen tot een 

lange termijn oplossing in plaats van een jaarlijkse invulling hiervan middels zich herhalende 

onderhandelingen.   
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Leningen 

In 2018 heeft het land Sint Maarten niet geleend voor de kapitaaldienst. Wel werd er geleend voor de 

liquiditeitstekorten over 2017 en 2018. Het grootste deel van de steun voor 2018 moet echter nog in 

2019 afgesloten en ontvangen worden. Van het uiteindelijke liquiditeitstekort 2018 van circa NAf 95 

miljoen werd in 2018 NAf 32,6 miljoen ontvangen. Het restant van maximaal naar verwachting NAf 63 

miljoen dient in 2019 te worden ontvangen als lening.  

Voor het begrotingstekort 2019 van circa NAf  71 miljoen zal eveneens liquiditeitssteun moeten worden 

gevraagd. Dit bedrag zal normaliter deels in 2019 worden uitgekeerd en deels in 2020.  

Voor de twee meerjarige prioriteitsprojecten van Sint Maarten (Belastingdienst en financieel beheer) is 

De wijze van financiering inmiddels door Nederland grotendeels bepaald. De meerjarige (3 jaar 

doorlooptijd) financieringsbehoefte op grond van deze investeringen bedraagt naar schatting NAf 75 

miljoen, waarvan NAf 18 miljoen zal worden aangevraagd bij het Wederopbouw Trustfonds ten 

behoeve van het te realiseren gebouw voor de belastingdienst. De bestaande huisvesting werd door de 

orkanen zwaar beschadigd en voldoet ook niet aan de door deskundigen voorgestane integratie van de 

gehele dienst. 

Een bedrag van NAf 10 miljoen voor deze projecten zal komen uit de eigen middelen in de 

kapitaaldienst en NAf 27 miljoen uit de te ontvangen DPO gelden. NAf 20 miljoen aan investeringen 

voor deze projecten wordt doorgeschoven naar 2020. 

Daarnaast bedraagt het te lenen bedrag voor de reguliere kapitaaldienst 2019 NAf 40 miljoen. 

Het land Sint Maarten wil in 2019 een lening aangaan bij de Europese Investeringsbank (verder: EIB) 

van NAf 91 miljoen (USD 50 miljoen) ten behoeve van de wederopbouw van de luchthaven. Dit naast 

de bijdrage uit het Trustfonds voor de wederopbouw voor eenzelfde bedrag. Beide bedragen zullen 

worden doorgeleend aan de luchthaven onder soortgelijke condities. Daarnaast heeft Nederland een 

overbruggingsfinanciering goedgekeurd van circa NAf  27 miljoen (USD 15 miljoen) wegens de 

huidige exploitatietekorten bij de luchthaven. Dit bedrag zal in beginsel verrekend worden met de te 

ontvangen middelen voor de wederopbouw van de luchthaven. Goedkeuring en vaststelling van deze 

begroting door de Staten impliceert daarmee ook het geven van toestemming aan de regering om deze 

financieringstransacties aan te gaan gezien de daartoe opgenomen machtiging in deze landsverordening. 

De in rentelastnorm ziet op de rentelasten ten opzichte van de aangegane leningen van de zogenaamde 

Collectieve Sector van Sint Maarten, bestaande uit de overheid en een aantal andere instellingen. In 

2019 zal het Sint Maarten Medical Center, ook gerekend tot de Collectieve Sector, een grote lening 

aangaan bij een consortium van verschillende financiers voor de nieuwbouw van het nieuwe algemene 

ziekenhuis. 

Door de accumulatie van het aantrekken van deze leningen neemt de totale leningenportefeuille van 

Sint Maarten zeer fors toe. De schuldquote van Sint Maarten (aangegane leningen in percentage van het 

BBP) daarmee ook. Te verwachten valt dat het Cft deze ontwikkeling niet alleen nauwlettend zal volgen 

maar ook zal waarschuwen voor de mogelijke gevolgen. In het uiterste geval zal de leenruimte richting 

toekomst wellicht zelfs aan banden worden gelegd in hun advisering. 

De formele rentelast norm wordt met deze leningen echter niet overschreven hetgeen mede komt door 

de lage rentetarieven op de kapitaalmarkt (hoewel een stijgende tendens zichtbaar is) en de gunstige 

condities waaronder een deel van de leningen kan worden aangetrokken. 
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2.3 Relevante informatie van externe partijen 
In de navolgende paragrafen wordt inzicht gegeven van relevante informatie zoals door externe partijen 

is verstrekt. 

  

A. Moody’s 

De Amerikaanse kredietbeoordelaar Moody’s heeft over 2018 voor het Land een rating afgegeven van 

‘Baa2 Negative’. Dit is gebaseerd op een draft rapport van Moody’s uit mei 2018. De rating is ten 

opzichte van voorgaande jaren aangepast van Baa2 stable’ naar ‘Baa2 negative’ naar aanleiding van de 

gevolgen door Irma en Maria in 2017. Aangezien Sint Maarten als gevolg hiervan liquiditeitssteun 

ontvangt in de vorm van leningen en het onduidelijk is wanneer de economie van Sint Maarten weer 

volledig hersteld is na Irma en Maria, is de outlook op ‘negative’ gezet. 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.  

 

B. IMF 

Ook het IMF heeft Sint Maarten conform lopende afspraken onder de loep genomen in 2018 en daarover 

een rapport uitgebracht in januari 2019. De door het IMF gehanteerde cijfermatige modellen wijken af 

van hetgeen modelmatig gangbaar is op Sint Maarten, maar toch kan geconstateerd worden dat er een 

grote mate van overeenstemming bestaat tussen de cijfermatige verwachtingspatronen en over de 

noodzaak voor uitgebreide externe ondersteuning. Het IMF verwacht een nominale groei van het BBP 

in 2019 van circa 4,5% ten opzichte van 2018. Wel geeft het IMF een duidelijk advies ten aanzien van 

de noodzakelijke verbetering van de overheidsfinanciën en benadrukt het belang van stevig verankerd 

financieel beleid voor de komende reeks van jaren in samenhang met de economische kwetsbaarheid 

en de overheidsinkomsten. Een beleidsinvulling waarin rekening wordt gehouden met de kwetsbaarheid 

en mogelijke schokken, met inbegrip van het zo mogelijk verankeren daarvan in wetgeving, wordt 

geadviseerd. De samenwerking met het IMF zal worden voortgezet waarbij periodiek een bijstelling 

van de rapportage wordt gemaakt op basis van de werkelijke ontwikkelingen. 

 

C. De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten 

De economie van Sint Maarten zal naar verwachting in 2019 een beperkte groei doormaken volgens de 

CBCS, hierbij wordt rekening gehouden met de te verwachten inflatie. De toename van de particuliere 

en overheidsbestedingen zal naar verwachting in combinatie met het toerisme gerelateerde herstel 

voldoende zijn om de eerdere forse daling van de netto buitenlandse vraag deels te compenseren.  

Er wordt rekening mee gehouden dat het enige tijd zal duren voordat de productiecapaciteit van Sint 

Maarten het niveau van vóór de orkanen bereikt. Met betrekking tot een vooruitblik voor het jaar 2019 

zijn nog geen officiële mededelingen gedaan maar de signalen wijzen tot op heden in de richting van 

herstel van de economie met circa 2% in 2019. 

Volledig herstel van de feitelijke terugval van de inkomsten als gevolg van ‘Irma’ wordt nog niet 

realistisch beschouwd in 2019. De meerjarige prognose toont pas volledig herstel van de 

overheidsinkomsten aan vanaf 2021 waarbij de verwachting is dat een positief begrotingssaldo mede 

door inkomstenverhogende en uitgaven verlagende maatregelen ook vanaf dat jaar haalbaar is. 

 

 

De onderkende risico’s 
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De regering onderkent een aantal risico’s met mogelijke financiële consequenties voor het land Sint 

Maarten. Alhoewel de meerderheid van deze risico’s ontstaan zijn in de periode “pre-Irma”, dienen, 

ook in het kader van de wederopbouw en de gewenste financiële stabiliteit, tijdig adequate oplossingen 

geformuleerd en geïmplementeerd te worden om genoemde risico’s te beperken dan wel te elimineren. 

De financiële risico’s kunnen zich materialiseren in de jaarrekening van het Land, of in latere jaren. 

Er zijn, voor zover nu overzienbaar, daarnaast financiële risico’s met betrekking tot de verliesgevende 

postkantoor en Winair, maar ook bij andere overheidsvennootschappen zoals de Haven en Luchthaven, 

met inbegrip van mogelijke afwaarderingen op basis van de gevolgen van orkaan Irma op de 

deelnemingen. Als laatste voegen wij hieraan toe dat van afwaardering wellicht ook sprake zal moeten 

zijn bij de materiële vaste activa van het land Sint Maarten.  

Al in 2018 werd duidelijk dat er verschillende schulden zijn opgedoken met een oorsprong in het 

verleden. Zo lijkt de afrekening van de OZR over de jaren tot en met 2017 uiteindelijk meer dan  

NAf 25 miljoen te gaan bedragen. Ook het pensioenfonds APS heeft een claim bij ons neergelegd ter 

grootte van NAf 20 miljoen in verband met in het verleden te weinig in rekening gebrachte 

pensioenpremies door een fout hunnerzijds. De regering is van mening dat deze claim, vermits correct, 

moet worden voldaan omdat het om de pensioenen van de ambtenaren gaat. Ten slotte is er een claim 

van Telem die ook haar oorsprong vindt in het grijze verleden. De schuld aan Telem bedraagt ongeveer 

NAf 32 miljoen waarvan NAf 7 miljoen is overgekomen uit de boedelscheiding en circa NAf 10 miljoen 

daarover berekende wettelijke interest. Over de hoogte van de schuld wordt nog met Telem 

onderhandeld. Deze posten worden momenteel nader onderzocht om tot definitieve conclusies te 

komen, maar leiden waarschijnlijk tot extra kosten over oude jaren van zo’n NAf 75 miljoen of wellicht 

iets meer. De definitieve bedragen zullen uiteindelijk in de jaarrekening 2016 dan wel 2017 worden 

verwerkt.  Het uiteindelijke bedrag zal echter gedeeltelijk wel van invloed zijn op het conform de Rft 

te compenseren bedrag aan verliezen. Met de betrokken partijen zullen betalingsregelingen getroffen 

moeten worden gezien de liquiditeitspositie. 

Uit de derde kwartaalrapportage 2018 zijn verder de navolgende risico’s overgenomen (met enkele 

tekstuele wijzigingen en aanvullingen): 

Het Ministerie van Algemene Zaken 

1. De minister van Algemene Zaken (hierna AZ) dient maatregelen te treffen waardoor 

structurele overschrijdingen met name op het gebied van facilitaire voorzieningen in het 

jaar 2019 worden omgebogen; 

2. Nogmaals is gedurende het 1e kwartaal van 2018 duidelijk geworden hoe kwetsbaar het 

ICT-systeem is, en wat de gevolgen zijn bij een cyberaanval. Er dienen spoedige en gerichte 

maatregelen genomen te worden om deze problemen voor de toekomst te voorkomen.  

Het Ministerie van Financiën  

1. De dekkingsgraad van APS ligt onder de gewenste 105%. De verwachting is dat in 2019 

de voorgestelde wijzigingen in de pensioenwetgeving in zullen gaan wat een positief effect 

op de dekkingsgraad van het APS zal hebben en zal leiden tot lagere premielasten voor de 

overheid ten bedrage van circa NAf 8,5 miljoen op jaarbasis;   

2. Oplopende rentekosten (binnen de collectieve sector) waarbij een progressief beeld is te 

verwachten in de “post-Irma” periode, gekoppeld aan een onveranderd uitgangspunt met 

betrekking tot de interestnorm kan leiden tot verdere verslechtering van de 

liquiditeitspositie van Sint Maarten alsmede de internationale ranking op de kapitaalmarkt. 
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Voor de begroting 2019 heeft dit nog geen directe gevolgen. Richting toekomst dient hier 

wel rekening mee te worden gehouden. 

Het Ministerie van Justitie  

1. Het Ministerie van Justitie kampt met structurele overschrijdingen van onder andere 

overwerk en toelagen bij het Korps Politie en het Huis van Bewaring, contractuele 

verplichtingen voor inzet van personeel van derden en het huren van woningen voor het 

Korps Politie. De minister van Justitie dient maatregelen te treffen waardoor structurele 

overschrijdingen in de nabije toekomst worden omgebogen. Het is echter wel van belang 

om op korte termijn te starten met betreffende maatregelen. Het eventuele effect hiervan is 

momenteel nog niet te kwantificeren;  

2. Daarnaast is geconstateerd dat de noodzakelijk geachte verbeteringsslag binnen de 

justitieketen te langzaam verloopt. Hiervoor zijn in de nabije toekomst extra middelen 

noodzakelijk. In de onderhavige begroting 2019 is hier een extra post voor opgenomen in 

de gewone dienst van circa NAf 5 miljoen. Ook in de komende jaren zijn hiervoor extra 

middelen noodzakelijk. 

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport (hierna: OCJS) 

1. Alhoewel het bekostigingssysteem is doorgevoerd met betrekking tot subsidies aan 

onderwijsinstellingen, zullen zonder verdergaande maatregelen vanuit het Ministerie van 

OCJS, ook in het begrotingsjaar 2019 overschrijdingen ontstaan. Het precieze bedrag is 

momenteel niet te kwantificeren.  

Het Ministerie van Volksgezondheid, Sociale ontwikkeling en Arbeid (hierna: VSA)  

1. Met SZV vindt momenteel overleg plaats met betrekking tot onder ander de opgelopen 

kosten van het Ziekte- en Ongevallen fonds (hierna: ZV/OV-fonds) en het Fonds 

Ziektekosten Overheids Gepensioneerden (hierna: FZOG-fonds).  

2. Echter, zonder ingrijpende maatregelen door de minister van VSA, onder andere in de vorm 

van de invoering van een Universal Healthcare coverage, zal de schuld van het Land aan 

SZV en de tekorten in de ziektefondsen de komende jaren verder toenemen; 

3. In 2019 zal de regering reeds een aantal maatregelen nemen die de financiële risico’s die 

ons huidige complexe en structureel instabiele ziektekostenstelsel met zich mee brengt 

zullen verminderen.  

Deze maatregelen hebben slechts beperkt effect, structurele oplossingen worden slechts 

geboden door de in de Universal Healthcare coverage vervatte hervormingen aan de 

inkomens- en kostenkant. Voorbeelden van korte termijn maatregelen zijn; het 

Pharmaceutical Cost Control project wordt verwacht vanaf het tweede kwartaal merkbare 

gevolgen te hebben middels het invoeren van een lijst voorkeursmedicijnen. De procedure 

voor verwijzing door artsen voor behandeling overzee wordt geheel geherstructureerd. Het 

gaat hier om de procedure aan de Sint Maartense kant die tot uitzending leidt, zowel als het 

contracteren van overzeese ziekenhuizen en het minimaliseren van de verblijfsduur en het 

aantal benodigde reizen. Deze maatregelen zullen effect hebben op de kosten van 

overheidsdienaren, houders van een PP-kaarten (samen OZR, geheel gedekt via de 

Landsbegroting) als op de kosten onder de andere door de SZV beheerde fondsen.  

Eveneens wordt gewerkt aan het herinvoeren van de inning van de 10% eigen bijdrage die 

overheidsdienaren volgens de wet (Regeling vergoeding behandelings- en 
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verplegingskosten overheidsdienaren) zouden moeten bijdragen. Ook hiervan worden 

reeds in 2019 financiële effecten verwacht. 

4. Eind 2016 is uitspraak gedaan in een rechtszaak waarbij de Sociale Verzekeringen Bank 

Curaçao (hierna: SVB Curaçao) als rechtsopvolger van het Bureau Ziektekosten 

Verzekering (hierna: BZV) op het land Sint Maarten een bedrag van NAf 9,8 miljoen plus 

de wettelijke rente claimde. Het Land had hierbij als verweer aangedragen dat zij een 

vordering op SVB Curaçao heeft van NAf 1,9 miljoen. De uitspraak komt erop neer dat in 

eerste instantie de claim van SVB Curaçao via de geschillenregeling besproken had moeten 

worden en dit alsnog gedaan zou moeten worden, indien SVB Curaçao dit bedrag wil 

blijven claimen. Tot op heden is hier geen vervolg aan gegeven door SVB Curaçao. Dit 

heeft verder geen effect op de begroting aangezien dit betrekking heeft op de 

boedelscheiding.   

Het Ministerie van Telecommunicatie, Economische Zaken, Vervoer en Transport (hierna 

TEZVT)  

1. Bureau Telecommunicatie en Post (hierna: BTP) dient over de jaren 2016 en 2017 en 2018 

nog een bedragen over te dragen aan het Land vanuit door BTP ten behoeve van het Land 

geinde concessies. De minister dient, mede indachtig het kritische rapport van de ARK, 

gerichte aandacht te besteden aan BTP, zodat de overdracht van financiële middelen aan 

het Land gegarandeerd is. Uiteraard is in de ‘post-Irma’ periode een nieuwe realiteit 

ontstaan, waardoor wellicht ‘worst-case’ scenario oplossingen gevraagd worden.  

Het Ministerie van Verkeer, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur (hierna: 

VROMI)  

1. De Europese Unie bereid om additioneel EUR 7,0 miljoen te investeren in het 11e 

European Development Fund (hierna: EDF). De cofinanciering vanuit het Land voor dit 

project ontbreekt echter nog. Dit zal in 2019 verder onderzocht moeten worden. 

 

Alle genoemde risico’s in geld uitgedrukt belopen een bijzonder fors bedrag. De regering zal dan ook 

het komende jaar maatregelen uitwerken om mitigerende maatregelen door te voeren ofwel de risico’s 

te elimineren.  
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3. ONTWERPBEGROTING 2019 

3.1. Algemene toelichting 

De begroting 2019 ligt qua uitgaven (NAf 483,8 miljoen) NAf 16,7 miljoen lager dan de begroting voor 

2018).  De werkelijke uitgaven van 2018 liggen echter met een voorlopig globaal geschat bedrag van 

NAf 475 miljoen ook aanzienlijk lager dan de begroting 2018, hetgeen in belangrijke mate veroorzaakt 

wordt door de in 2018 te hoog begrote personeelskosten.  

Qua begrote inkomsten 2019 (NAf 412,8 miljoen) is sprake van een toename van NAf 42,8 miljoen ten 

opzichte van de waarschijnlijke uitkomst van 2018 (NAf 370 miljoen). Het begrotingstekort voor 2019 

wordt derhalve begroot op NAf 71,0 miljoen terwijl het tekort over 2018 waarschijnlijk uitkomt circa 

NAf  105,0 miljoen waardoor het tekort 2019 een verbetering te zien geeft met NAf  34,0 miljoen ten 

opzichte van de verwachte uitkomst 2018. 

Het voor 2019 begrote uitgavenniveau is zoals gewoonlijk hoofdzakelijk gebaseerd op de bestaande 

organisatorische en contractuele situatie. De uitgavenbegroting betreft voor het overgrote deel bedragen 

die verbonden zijn aan meerjarige contracten zoals personeel, huren, energie, communicatie, 

vuilophaal, schoolbusvervoer, etc. De elasticiteit in de begroting is inmiddels zeer beperkt en er kan 

slechts tot kostenvermindering gekomen worden via wellicht soms vrij rigoureuze maatregelen in de 

overheidsorganisatie. Toch worden er in 2019 verdere bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd. De 

analyses qua mogelijkheden en haalbaarheid zullen worden uitgevoerd per ministerie in samenwerking 

met de SOAB en na besluitvorming worden ingebed in een begrotingswijziging.  Vanwege het aandeel 

gecontracteerde elementen is een koerswijziging (bezuiniging) veelal tijdrovend en logischerwijze 

slechts realiseerbaar na het overwinnen van de nodige weerstanden. Gezien de situatie is er echter geen 

andere keuze mogelijk op dit moment aangezien de regering zo min mogelijk afhankelijk wil zijn van 

anderen om aan haar verplichtingen te kunnen voldoen. 

De uitgaven van Sint Maarten voor 2019 worden overigens naast de gangbare en veelal contractueel 

vastgelegde situatie, tevens sterk beïnvloedt door de met Nederland gemaakt afspraken rond de 

Justitieketen. Niet alleen wordt de ondersteuning door de Nederlandse politie vanaf 1 juli 2019 aan Sint 

Maarten in rekening gebracht voor NAf 4,6 miljoen voor 2019, ook wordt de opvang van gedetineerden 

in Nederland door de vertraagde wederopbouw van Point Blanche nu geraamd op circa NAf 2,5 miljoen. 

Een verdere NAf 3,8 miljoen is tenslotte begroot voor het verbeteringsprogramma voor het 

Detentiewezen waaronder NAf 1,5 miljoen voor opleidingen. De totale invloed van deze nieuwe kosten 

op de begroting 2019 voor de gewone dienst bedraagt dus NAf 10,9 miljoen. Daarnaast is in de 

kapitaaldienst nog NAf 5,8 miljoen opgenomen voor het herstel van de gevangenis. 

Ook voor 2019 heeft Sint Maarten weer een beroep gedaan op toepassing van artikel 25 van de Rft om 

voor de begroting van het dienstjaar 2019 af te mogen wijken van de normen, zoals opgenomen in 

artikel 15 Rft en wellicht ook de artikelen 16 en 18 van de Rft. De RMR heeft dit verzoek gehonoreerd 

onder de eerdere genoemde voorwaarden ten aanzien van de maximale omvang van de uitgaven en de 

kapitaaldienst. 

Onderstaand wordt per, in de Rft genoemde, norm met betrekking tot artikel 15 Rft gemotiveerd waar 

en waarom 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 economische levensader van Sint 

Maarten, zwaargehavend en deze zal zich niet op de korte termijn kunnen herstellen. Conform 

de meerjarenraming wordt mogelijk pas in 2021 een begrotingsoverschot verwacht en alhoewel 

er tekenen van herstel zichtbaar werden in 2018, zijn de overheidsinkomsten nog ver verwijderd 

van het pre-Irma niveau.  
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Er vindt vooralsnog geen significante verbetering plaats in de direct aan toerisme gerelateerde 

belastingen, zoals logeerbelasting, timeshare fees en autoverhuurbelasting. De verwachting is 

dat de wederopbouw activiteiten (al dan niet via het Wederopbouw Fonds) grootschaliger van 

start zullen gaan in 2019, met een positief effect op de ontwikkeling van de 

loon/inkomstenbelasting, belasting bedrijfsomzetten (als het aantal vrijstellingen beperkt blijft) 

en later de winstbelasting. Voor 2019 zijn de totale opbrengsten circa 11,2% hoger ingeschat 

dan de verwachte voorlopige uitkomst van 2018 en komen uit op een totaalbedrag van  

NAf 412,8 miljoen. NAf 7,5 miljoen van de stijging ten opzichte van 2018 wordt veroorzaakt 

door verwachte toename als gevolg van compliance effecten inzake herstructurering van de 

Belastingdienst en NAf 3 miljoen stijging wordt verwacht als gevolg van inkomstenverhogende 

maatregelen. Daarnaast tekenen we aan dat in 2019 geen rekening wordt gehouden met 

voorzieningen op te ontvangen concessie inkomsten en dat ook toerisme gerelateerde 

inkomsten eveneens een stijging zullen vertonen. 

De kosten daarentegen voor 2019 komen uit op een niveau van circa NAf 483,8 miljoen. Als 

gevolg van een aantal nog te identificeren kostenbesparende maatregelen worden in 2019 voor 

circa NAf 2,5 miljoen minder kosten begroot (t.o.v. 2018). Kostenbesparende maatregelen 

blijven de volle aandacht van deze regering krijgen maar dit leidt in 2019 zeker nog niet tot een 

gebalanceerde begroting. De inkomsten zijn derhalve niet voldoende om de uitgaven te dekken. 

Aan deze norm kan de regering in 2019 en, zoals het zich laat aanzien, ook het daaropvolgende 

jaar nog 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 zal periodiek getracht worden om meer onderbouwde en 

betrouwbare projecties te maken. Ook de uitvoering van de door het Cft aanbevolen nadere 

analyses op de belastinginkomsten bleken onhaalbaar, met name door de sterk vervuilde en 

onvolledige bestanden bij de Belastingdienst en de bestaande achterstanden.  

 

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. Ook dit aspect staat wat onze regering betreft op de agenda om te 

bespreken binnen het Koninkrijk. 

 

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 ook in 2019 

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” begrotingen zijn 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. 

Met de analyse van de Wereldbank in relatie tot het financieel herstelprogramma, is naar 

verwachting realistischer cijfermateriaal beschikbaar gekomen waardoor de schattingen 

periodiek zullen worden bijgesteld.  
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Deels gaat het dan om sectorgewijze inschattingen voor het herstel maar daarnaast ook om de 

effecten die herstelprojecten uiteindelijk zullen hebben op de begrotingen en realisaties.  

Gaandeweg komen ook betrouwbaarder realisatie- en trendcijfers beschikbaar waardoor de 

betrouwbaarheid langzaam maar zeker zal toenemen. De regering voorziet dan ook de noodzaak 

om op gezette tijden begrotingswijzigingen aan de Staten voor te leggen.  

Aan deze norm wordt, voor zover dat heden kan worden overzien, voor 2019 voldaan met 

uitzondering van een meerjarig kapitaaldienst en een gedetailleerdere meerjarige gewone 

dienst. 

 

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 de komende jaren verder invulling aan geven zoals 

past in de hierboven geschetste aanpak. Aan deze norm wordt onzes inziens dus slechts 

gedeeltelijk voldaan, hoewel de regering van mening is dat daarmee in deze begroting een 

zichtbaar begin is gemaakt. 

 

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 indien en 

voor zover betrouwbare basisgegevens voorhanden zijn.  

 

Artikel 15.3. “Bij de begroting wordt een uiteenzetting verstrekt van de financiële toestand van 

het Land”. 

Langzaam maar zeker wordt het inzicht in de financiële toestand van het Land duidelijker nu 

het aantal incidenten met de gebruikte informatietechnologie afnemen en het functioneren van 

het apparaat zich begint te normaliseren. Met de voorgenomen moderniseringen zal deze 

situatie, alsmede het daaraan gerelateerde financieel beheer de komende jaren ingrijpend 

verbeteren in de plannen van deze regering. 

Met de inzet van technische assistentie (vanuit de ‘pool’ van externe deskundigen en o.a. het IMF) 

beoogt de regering te bereiken dat zowel de betrouwbaarheid van de gepresenteerde cijfers aanzienlijk 

verbetert alsmede de kwaliteit van de gehele begroting en de uitvoering daarvan. De regering zal dan 

ook eigen medewerkers in het IMF-traject laten meelopen.  

De onzekerheden met betrekking tot de nabije toekomst zijn nog steeds groot. Het herstel van de 

economie hangt onder meer af van de snelheid waarmee de projecten gefinancierd via het 

Wederopbouwfonds 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 BBP die de 40-45% niet zou mogen overstijgen.  

Tevens is 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.  

Begrotingsjaar 2019 laat een negatief saldo zien van NAf 71,0 miljoen met een inkomstenniveau van 

NAf 412,8 miljoen en een uitgavenniveau van NAf 483,8 miljoen. Ten opzichte van het nu verwachte 

begrotingstekort over 2018 van circa NAf 105 miljoen zal er bij realisatie derhalve naar verwachting 

een verbetering optreden in 2019 van NAf 34 miljoen. 
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Prioriteit dient gegeven te worden aan oplossingen voor het tekort, 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.  

Startend begin in mei 2019 zal per ministerie gekeken worden naar de mogelijkheden voor enerzijds 

bezuinigingen en anderzijds inkomstenverhogende effecten. De uitkomsten hiervan zullen na 

implementatie via een begrotingswijziging alsnog bij het betreffende ministerie worden verwerkt in de 

begroting 2019, terwijl er zo lang de concrete maatregelen niet bekend zijn in de begroting 2019 onder 

het Ministerie van Financiën nu streefbedragen zijn opgenomen van NAf 3,0 miljoen aan extra 

inkomsten en NAf 2,5 miljoen aan bezuinigingen. Het betreft hierbij echter overheid brede 

doelstellingen waaraan alle ministeries zullen bijdragen. De uiteindelijk juiste rubricering zal zoals 

gezegd via een begrotingswijziging in 2019 worden doorgevoerd. 

De regering hanteert daarbij het standpunt dat inkomstenverhogingen redelijk en billijk moeten zijn 

richting de bevolking gezien alle problemen waarmee zij het afgelopen jaar geconfronteerd zijn. Het 

kan en mag niet zo zijn dat de bevolking onevenredig getroffen wordt door dit soort initiatieven. Dan 

richten wij ons liever op de groep belastingplichtigen die zich niet aan de bestaande regels houdt. 

3.2. Inkomstenbegroting 2019 

Alle belastingen worden in beginsel op kasbasis verantwoord. Het overige deel van de inkomsten wordt 

verantwoord via het stelsel van baten en lasten.  

De regering voorziet een stevige groei in de inkomsten over het dienstjaar 2019 door het zich 

voortzettende economische herstel, ondermeer door de heropening van grotere hotels, en door het 

opstarten van enkele grotere projecten uit het NRRP waarvan ook een economische impuls zal uitgaan. 

Daarnaast worden de eerste structurele extra inkomsten verwacht uit de projecten rond de 

herstructurering van de Belastingdienst en uit het project met betrekking tot inkomstenverhogende en 

uitgaven verlagende maatregelen welk project binnenkort in samenwerking met alle ministeries wordt 

opgestart.  

De reguliere inkomsten voor 2019 worden begroot op circa NAf 402 miljoen en de voorlopig geschatte 

gerealiseerde inkomsten voor 2018 op circa NAf 370 miljoen, een stijging in de begroting 2019 derhalve 

van NAf 32 miljoen ofwel circa 8,6% ten opzichte van de verwachte gerealiseerde inkomsten 2018.  

De hoofdreden voor deze begrote forse groei is zoals gezegd de combinatie van voortzettend 

economisch herstel, mede gevoed door de heropening van hotels, met economische activiteit vanuit de 

wederopbouw. Het IMF schat de groei van het nominale Bruto Binnenlands Product (hierna: BBP) in 

haar recent uitgebrachte rapportage over Curaçao en Sint Maarten voor het jaar 2019 voor Sint Maarten 

nominaal in op ruim 4,5%, aanzienlijk hoger dan de traditionele beperktere groeicijfers. Bij een 

inkomstenpercentage voor de overheid van 20% van het BBP heeft dit een inkomstenverhogend effect 

van circa NAf 20 miljoen in 2019. Daarnaast verwacht het IMF ook dat het inkomstenpercentage in % 

van het BBP in 2019 licht zal stijgen waardoor een verdere stijging van de overheidsinkomsten zal 

worden gerealiseerd met naar schatting NAf 5 miljoen. In 2018 werden tenslotte nauwelijks concessie 

fees geïnd door de financiële situatie bij zowel het Havenbedrijf als bij energiebedrijf GEBE als gevolg 

van de orkanen. Voor 2019 verwachten wij daarin verbetering en de inning van een relevant deel van 

deze fees, hetgeen de inkomsten in vergelijking met 2018 ook verder zal doen toenemen. 

Het IMF schat voor Sint Maarten in haar meest recente rapportage voor 2019 een inkomstenniveau van 

NAf 405 miljoen. Met aanvullende maatregelen (inhaalslag Belastingdienst en andere 

inkomstenverhogende maatregelen) verwacht de regering uiteindelijk in totaal uit te komen op  

NAf 412,8 miljoen aan inkomsten voor het jaar 2019. 
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Deze inkomstenbegroting dient logischerwijze met de nodige voorzichtigheid te worden betracht gezien 

de grote mate van onzekerheid die aan de inkomsten altijd kleeft. De invloed van de overheid op de 

omvang van de inkomsten is per definitie beperkter dan de invloed op de uitgaven. Daarnaast is de mate 

van verder herstel van de economie een zo zorgvuldig mogelijk gemaakte inschatting zoals uit 

bovenstaande toelichting blijkt, maar ook dat aspect kent logischerwijze vele intrinsieke onzekerheden.  

Verder kan ander overheidsbeleid zoals het verlenen van vrijstellingen voor de belasting op 

bedrijfsomzetten voor grote bouwprojecten van invloed zijn op de inkomsten, een momenteel echter 

nog niet te kwantificeren gegeven. 

De belangrijkste structurele inkomstenbronnen zijn als volgt: 

Loon- en inkomstenbelasting 

Ruim 30% van de totaal begrote inkomsten komt normaliter uit de heffing van loon- en 

inkomstenbelasting. Deze inkomsten bedragen gemiddeld over de afgelopen jaren ongeveer 7,1% van 

het BNP maar zijn in 2017 en 2018 logischerwijze teruggevallen vanwege de economische krimp en 

stagnatie. De werkelijke inkomsten uit deze belastingen in 2018, circa NAf 132 miljoen wordt voor 

2019 begroot op NAf 146,5 miljoen. 

Belasting op bedrijfsomzetten 

Tezamen met de loon-en inkomstenbelasting vormt de belasting op de bedrijfsomzetten normaliter ruim 

60% van de totale begrote inkomsten. Ook hier geldt dat in de periode direct na Irma en Maria een 

flinke daling van het aantal aangiften optrad. Wij verwachten ook voor 2019 herstel van deze 

belangrijkste inkomsten op grond van het optredend herstel van werkelijk 2018 geschat op NAf 117 

miljoen tot begroot 2019 NAf  119 miljoen, waarin rekening is gehouden met vrijstellingen op grond 

van mogelijke bijzondere regelingen in het kader van de wederopbouw voor circa NAf 5 - NAf 8 

miljoen. 

Aangezien vergelijking met het verleden door de huidige omstandigheden door de regering niet erg 

zinvol wordt geacht, presenteren wij onderstaand een toekomstgerichte raming van de door ons 

verwachte inkomsten ontwikkelingen voor de komende jaren: 

 
 

De concessie fee van GEBE wordt in 2019 verhoogd met NAf 1,2 miljoen tot NAf 5,2 miljoen. De 

directie van GEBE verwacht deze verplichting in 2019 te kunnen voldoen. De concessie fee van het 

Havenbedrijf wordt in 2019 verlaagd met NAf 1,2 miljoen door een nieuwe vaststelling voor 10 jaar 

vanaf 2017. Hiertegenover wordt echter een dividendbeleid ingevoerd met het streven om jaarlijks 

minimaal NAf 1,2 miljoen aan dividend te ontvangen. 

Vanaf 2018 wordt naar verwachting een zich ook daarna doorzettende verbetering zichtbaar tot en met 

2022 op basis van het voortschrijdend economisch herstel en de extra impulsen vanuit de wederopbouw. 

Dit wordt overigens niet alleen veroorzaakt door het verdere economische herstel, maar tevens door het 

begin van een serie beleidsmaatregelen waartoe momenteel de voorbereidingen worden getroffen.  

Meerjarenramingen gewone dienst 2019 t/m 2022 2018 verwacht 2019 2020 2021 2022

Inkomsten basis 370.000.000 370.000.000 412.795.881 465.171.910 511.282.341

Bij: stijging op basis verder herstel economie 32.295.881 39.376.029 30.610.431 24.810.391

370.000.000 402.295.881 452.171.910 495.782.341 536.092.732

Bij: compliance effect herstructurering belastingdienst 7.500.000 10.000.000 12.500.000 10.000.000

Bij: project inkomstenverhogende maatregelen 3.000.000 3.000.000 3.000.000 0

Totaal inkomsten in het begrotingsjaar 370.000.000 412.795.881 465.171.910 511.282.341 546.092.732
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Zo zal de Belastingdienst een ingrijpende herstructurering ondergaan de komende jaren waarbij zowel 

organisatorisch als qua toegepaste informatietechnologie grote stappen worden gezet naar 

optimalisering. Vooral de veredeling van de opgeslagen data (schonen, corrigeren, actualiseren, 

aanvullen) zal in de toekomst bijdragen aan een verhoging van de analysecapaciteit. Momenteel is 

analyse vaak omslachtig waardoor de organisatie niet toekomt aan het verkrijgen van inzicht in de 

oorzaken van groei bij   

Daarnaast worden maatregelen voorzien om de compliance graad te verhogen op een manier zoals de 

afgelopen jaren met succes ook toegepast bij de SZV. Ten slotte start er een project op waarbij overheid 

breed gekeken gaat worden naar concrete mogelijkheden om de inkomsten te verhogen en de uitgaven 

te verlagen. Eerste resultaten daarvan worden al in 2019 verwacht. 

Het op langere termijn in 2022 geprognotiseerde opbrengstenniveau ter grootte van 27,6% van het GDP 

voldoet aan de doelstelling van de regering om dit percentage met het ook op een financieel stabiele 

toekomst van ons Land in de richting van de gewenste hoogte te brengen vanaf de huidige 20%. 

 

Opbrengsten uit verkoop aandelen UTS.  

Besloten is tot de verkoop van UTS waarvan de aandelen deels in handen waren van het land Curaçao 

en deels nog in handen zijn van Sint Maarten. Streven is de transactie op korte termijn af te ronden 

waarbij de opbrengst uit de verkoop voor Sint Maarten is geraamd op ongeveer NAf 22,5 miljoen. De 

verkoopprijs komt nagenoeg overeen met de boekwaarde van de deelneming waardoor de verkoop niet 

zal leiden tot een boekwinst die in de gewone dienst verantwoord zou moeten worden.  

De met de verkoop gemoeide liquiditeitsopbrengst zal in beginsel gebruikt worden voor het verkleinen 

van de bestaande betalingsachterstanden van het land Sint Maarten, conform ook een eerder Cft-advies. 

 

3.3. Uitgaven begroting 2019 

De uitgavenbegroting voor 2019 van NAf 483,8 miljoen, daalt ten opzichte van de uitgavenbegroting 

2018 van NAf 500,5 miljoen met NAf 16,7 miljoen. De voorlopige verwachting van de werkelijke 

uitgaven over 2018 ligt in de orde van grootte van NAf 475 miljoen. Vanwege de grote invloed van de 

personeelskosten op de totale uitgaven, besteden wij onderstaand daaraan eerst aandacht alvorens in te 

gaan op de overige kostencategorieën.  

3.3.1. Personeelskosten 2019 

De personeelskosten (inclusief sociale lasten, pensioenpremies en zorgkosten ambtenaren) dalen in 

2019 met bijna NAf 21,3 miljoen ten opzichte van de NAf 227,0 miljoen uit de begroting 2018 naar een 

niveau van NAf 205,7 miljoen in de begroting 2019. Dit wordt in hoofdzaak veroorzaakt door het 

volgende complex van factoren: 

a) Onjuistheden in de begroting van 2018 op het gebied van de ingediende personeelsstaten 

waarbij de werkelijke personeelsbeloningen voor te hoge bedragen werden opgenomen in de 

begroting. Deze onjuistheden zijn in de begroting 2019 gecorrigeerd en dat had in totaal een 

behoorlijk kostenverlagend effect; 

b) De herziening van het pensioenstelsel per 1 augustus 2019 met een bijbehorende 

premieverlaging van 25% naar 18% van de pensioengrondslag. Dit levert in 2019 een besparing 

op van naar schatting circa NAf 3,6 miljoen (inclusief hoofdstuk 2) ten opzichte van de 

verwachte uitkomst voor 2018 (die in de begroting 2018 ook qua pensioenpremies 

overgewaardeerd was vanwege de te hoog begrote personeelskosten); 

c) Hoger begrote kosten in 2019 voor ondermeer de OZR ziektekostenregeling (NAf 1,8 miljoen) 

en de duurtetoeslag en VUT-regeling (NAf 1,1 miljoen). Hier staat een bezuiniging tegenover 
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in de OZR ziektekostenregeling van NAf 4 miljoen als vergoeding door SZV op grond van in 

het verleden ontoereikende informatievoorziening waardoor de overheid niet in staat was de 

eigen bijdragen van personeelsleden te innen; 

d) Het voor het eerst op een correcte wijze opnemen in de begroting 2019 van de personeelskosten 

van de parketten van de Procureur-Generaal en de Officier van Justitie (verhogend effect op 

begroting 2019 NAf 3,2 miljoen ten opzichte van de begroting 2018); 

e) De effecten van lagere loonkosten voor 2019 op de af te dragen sociale premies zoals 

AOV/AWW-premie, en de premies AVBZ en FZOG (besparing circa NAf 1 miljoen); 

f) Het voor 2019 vooralsnog verlagen van het in de begroting opgenomen aantal gewaardeerde 

vacatures ten opzichte van eerdere jaren op grond van de conclusie dat de overheid (nog) niet 

in staat blijkt aanzienlijke aantallen vacatures per jaar adequaat in te vullen; 

g) Op de bezoldiging van de Ministers is een korting toegepast van 10% voor 2019 op basis van 

de door hen op vrijwillige basis ondertekende instemmingsverklaring. Op grond van de sterke 

politieke druk vanuit Nederland is eenzelfde korting opgenomen op de bezoldiging van de 

Statenleden hoewel dit punt nog met de Staten en Statenleden besproken moet worden tijdens 

de begrotingsbehandeling. 

Als nadere toelichting hierop het volgende: 

Op basis van de signaleringen van te hoog begrote personeelskosten (zowel intern geconcludeerd op 

basis van een vergelijking met de werkelijke uitgavenontwikkeling in 2018, als aangekaart door het 

Cft), heeft een omvangrijk onderzoek plaatsgevonden naar de juistheid van de begrotingscijfers van 

2018 in relatie tot de werkelijkheid en de mogelijke effecten daarvan op de begroting 2019. De 

uitkomsten hiervan kunnen als volgt worden toegelicht: 

Op basis van een vergelijking tussen de oorspronkelijk begrote personeelskosten 2019 en de werkelijke 

uitgaven in 2018 is recent door de concerncontroller in samenwerking met de afdeling FBBB van het 

Ministerie van Financiën een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar de personeelskostenbegroting 

voor 2019 gerelateerd aan die van 2018 en de werkelijke uitgaven in 2018. Hierbij is aan het licht 

gekomen dat de oorspronkelijk begrote personeelskosten voor 2019 (evenals die van 2018) onjuistheden 

bevatten met een voor alle ministeries gezamenlijk forse invloed op de eerder in concept begrote 

bedragen.   

De personeelskosten, inclusief daartoe gerekende posten als sociale lasten, pensioenpremies, 

duurtetoeslagen en VUT-uitkeringen, uitkeringen bij wijze van pensioen, wachtgeldregeling en 

pensioenregeling voor ex-gezagdragers en de ziektekostenregeling voor ambtenaren waren in 2018 

begroot voor een totaalbedrag van circa NAf 227,0 miljoen. Naar verwachting zal de werkelijkheid over 

2018 veel lager liggen met een bedrag van circa NAf 205,0 miljoen.  

Het verschil wordt grotendeels verklaard door enerzijds onjuist en te hoog begrote bedragen (o.a. 

gerelateerd aan onjuist in de begroting opgenomen loonschalen en periodieken van medewerkers) en 

anderzijds door niet vervulde maar wel begrote vacatures. De personele begroting 2019, na het 

uitgevoerde grootschalige onderzoek en daarbij aangebrachte correcties, komt uit op circa NAf 205,7 

miljoen. Dit is dus bijna NAf 21,3 miljoen lager dan de begroting 2018 en tegelijk bijna gelijk aan de 

verwachte werkelijkheid voor 2018.  

Ten opzichte van de verwachte werkelijke personeelskosten 2018 van circa NAf 205,0 miljoen wordt 

in 2019 een besparing gerealiseerd van circa NAf 3,5 miljoen door in de begroting rekening te houden 

met een ingangsdatum van 1 augustus 2019 van de te wijzigen pensioenregeling voor ambtenaren zoals 

eerder gememoreerd en verder een besparing op sociale premies van NAf 1 miljoen door lagere 

loonkosten en van NAf 4 miljoen als vergoeding van SZV ter dekking van gemiste inkomsten aan eigen 

bijdragen op de ziektekosten t/m 2018.  Stijgingen in de personeelsbegroting 2019 ten opzichte van de 
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begroting 2018 worden met name gevonden in de posten Duurtetoelagen en VUT (NAf 1,1 miljoen), 

stijging ziektekosten (NAf 1,8 miljoen) na aftrek van de eigen bijdrage van werknemers, en het nu wel 

adequaat begroten van de personeelskosten van de parketten van de Procureur-generaal en de officier 

van Justitie (NAf 3,2 miljoen).  Per saldo betreft dit dus een bezuiniging van NAf 2,4 miljoen ten 

opzichte van de verwachte werkelijkheid over 2018. 

De grootste besparing in de personeelsbegroting 2019 wordt veroorzaakt door de aangebrachte 

correcties op de begroting 2019 naar aanleiding van de detailcontrole op de personeelskosten ten 

opzichte van de werkelijkheid 2018 waarin de nodige onjuistheden werden gevonden in de gebruikte 

personeelsstaten en door het (initieel) opnemen van aanzienlijk minder vacatures in de begroting 2019. 

Het gelijke niveau in de personeelskostenbegroting 2019 ten opzichte van de verwachte werkelijkheid 

2018 dient dus naast bovengenoemde bezuiniging van NAf 2,4 miljoen verklaard te worden door andere 

mutaties.  

In de eerste plaats zijn dat de voorziene loontrede verhogingen voor een deel van de personeelsleden in 

2019 ten opzichte van 2018, met eveneens een verhogend effect op de sociale lasten en pensioenpremies 

en dergelijken. Dit bedrag in totaal kan ingeschat worden op circa NAf 1,0 miljoen in totaal. Het restant 

wordt vooral verklaard door het in 2019 opnemen van een beperkt aantal begrote vacatures (voor een 

bedrag van in totaal NAf 3,0 miljoen) ten opzichte van de realiteit van 2018 waarin logischerwijze geen 

onvervulde vacatures zitten. Deze stijgingen bedragen derhalve NAf 4 miljoen. Daarnaast zijn er nog 

tal van andere verschillen tussen de begroting 2019 en de verwachte werkelijkheid 2018 die de 

resterende NAf 1,6 miljoen aan bezuinigingen verklaren zoals de verlaging van de begrotingspost 

onderstand bij wijze van pensioen in 2019 met NAf 1,2 miljoen.   

De regering is van mening dat, na enkele jaren van over-begroting van de personeelskosten, de nu 

begrote personeelskosten een realistische weergave vormen van de te verwachten werkelijkheid. Ook 

de parketten van de Procureur-Generaal en Officier van Justitie zijn nu adequaat in de begroting 

verwerkt, hetgeen de afgelopen jaren niet in geval is geweest.  

Vacatures in de ontwerpbegroting 2019 

De begrote vacatures in de ontwerpbegroting 2019 vormt slechts een klein deel van de door de regering 

wenselijk geachte aanvulling op de personeelsformatie. Deze beperking heeft plaatsgevonden op basis 

van het afgesproken uitgangspunt ‘realiteitsgehalte’ voor de begroting 2019 waarbij is vastgesteld dat 

Sint Maarten tot op heden niet in staat is gebleken in het verleden begrote vacatures ook in die mate te 

vervullen. Vooral in de wat hogere functies lijkt dit een probleem, dat wellicht ook mede gelegen is in 

het verschil in beloning tussen de particuliere sector ten opzichte van de mogelijke beloning binnen de 

overheid. Aanvullend onderzoek naar dit onderwerp lijkt noodzakelijk. 

In deze begroting is ervoor gekozen om als uitgangspunt te hanteren dat de overheid in 2019 in staat 

zal zijn circa 50-60 nieuwe vacatures ook daadwerkelijk te bemensen in de loop van het jaar. Daarnaast 

zullen er vervangingsvacatures ontstaan door het vertrek of de pensionering van een aantal 

medewerkers. 

De vacatureruimte in de begroting 2019 is over de verschillende ministeries verdeeld op vrij 

willekeurige basis in afgeronde getallen. Afgesproken is om medio 2019 de balans op te maken en te 

bezien waar en in welke mate middels een begrotingswijziging alsnog aanvullende vacature ruimte 

dient te worden gecreëerd waarvoor alsdan ook de dekking moet worden gevonden.  

3.3.2. Overige uitgaven begroting 2019 

De totale uitgaven begroting 2019 komt uit op NAf 483,8 miljoen, waarvan NAf 205,7 miljoen aan 

personeelskosten. De overige begrote uitgaven bedragen dus NAf 278,1 miljoen voor 2019 ten opzichte 

van circa NAf 273,5 miljoen in de begroting 2018 (NAf 500,5 miljoen aan uitgaven minus NAf 227,0 

miljoen aan begrote personeelskosten). De eerste indicatieve schatting met betrekking tot de verwachte 
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werkelijkheid voor 2018 komt uit op circa NAf 270 miljoen aan overige uitgaven. De begrote overige 

uitgaven voor 2019 komen derhalve NAf 8 miljoen hoger uit dan de eerste inschatting van de 

werkelijkheid voor 2018. Toch zijn er getalsmatig omvangrijke wijzigingen in 2019 ten opzichte van 

de begroting 2018. Daarop zal onderstaand worden ingegaan.  

De begroting 2019 bevat een aantal nieuwe uitgavenposten ten opzichte van het jaar 2018. Deze posten 

hebben betrekking op enerzijds nieuwe beleidsinitiatieven en anderzijds op uitgaven die verband 

houden met overeenkomsten die met Nederland werden afgesloten, ondermeer met betrekking tot 

justitie en de kustwacht. Anderzijds zijn er in 2019 tal van uitgaven verlagende effecten zichtbaar, 

ondermeer in de sociale uitgaven en projecten en activiteiten die in 2018 gerelateerd aan de orkanen 

werden opgevoerd en in 2019 worden of zijn afgebouwd.   

Het totaalbedrag aan grotere nieuwe- of sterk verhoogde uitgavenposten in de ontwerpbegroting 2019 

bedraagt liefst circa NAf 26,9 miljoen, bestaande uit: 

 In samenwerking met Nederland uit te voeren herstel en wederopbouw van het detentiewezen 

en de uitvoering van een daaraan gerelateerd opleidings- en verbeterprogramma (voor 2019  

NAf 3,8 miljoen); 

 Een bedrag van circa NAf  2,5 miljoen voor het huisvesten van gedetineerden in Nederland 

gedurende het herstel van de gevangenis te Point Blanche en de daarin opgetreden vertraging; 

 Een bedrag van NAf 4,6 miljoen voor de ondersteuning van het Korps Politie door Nederlandse 

collega’s. Deze kosten hebben daarbij betrekking op het 2e halfjaar 2019; 

 Een jaarlijkse bijdrage van Sint Maarten in het investeringsprogramma van de Kustwacht voor 

de periode 2019-2028 van NAf 1,5 miljoen per jaar. Deze investeringen kunnen niet via de 

kapitaaldienst lopen omdat de aangeschafte activa geen eigendom worden van het land Sint 

Maarten; 

 De op- en inrichting van een ‘executive protection unit’ voor hoogwaardigheidsbekleders (2019 

NAf 0,8 miljoen); 

 De financiering van een zogenaamde ‘pool van externe deskundigen’ welke door alle 

ministeries kan worden benut voor het inhuren van bijstand bij uitvoering van projecten  

en activiteiten (2019 NAf 3,2 miljoen). Het beheer en management van deze ‘pool’ wordt 

daarbij uitbesteed aan SOAB; 

 De versterking van de uitvoeringsorganisatie van de Belastingdienst, onder meer door de inhuur 

van tijdelijke krachten en het Audit Team Sint Maarten tijdens de herstructurering van de 

Belastingdienst (2019 NAf 1 miljoen); 

 Een overbruggingsuitkering voor de posterijen Sint Maarten gedurende de periode waarin 

gewerkt voor aan een definitieve oplossing van de bestaande problematiek (2019: NAf 2 

miljoen); 

 Rampenbestrijding (diverse ministeries) (2019: NAf 2,3 miljoen in totaal) ter verbetering van 

de opzet en uitwerking van de benodigde structuren en plannen qua voorbereiding op mogelijke 

toekomstige gelijksoortige situaties als in september 2017 hebben plaatsgevonden; 

 De voorbereidingskosten voor oprichting van een instelling voor juridische opleidingen (2019: 

NAf 0,8 miljoen); 

 Toezichtkosten Integriteitskamer en bestuurskosten Nationaal Programmabureau 

Wederopbouw (2019 NAf 0,2 miljoen); 

 Via de nota van wijziging extra begrote uitgaven voor het beheer van de Stortplaats ter grootte 

van NAf 1,7 miljoen als gevolg van het inmiddels afgesloten beheerscontract; 

 Bijdragen aan projecten en subsidies aan instellingen zoals de revitalisering van Philipsburg, 

ontwikkeling van midden en kleinbedrijf, de Gaming Control Board en het onderzoek naar de 

mogelijkheden van diversificatie van de economie van Sint Maarten (in totaal NAf  0,9 

miljoen); 
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 Voor de afdeling ICT bij het Ministerie van Algemene Zaken wordt een toename begroot van 

de Service Level Agreements (hierna: SLA) van NAf 1,6 miljoen in verband met de plannen 

voor modernisering van de automatisering en de verdere ontwikkeling van E-Government. 

 Bij de begrotingsbehandeling in de Staten is besloten tot herbestemming van NAf 300.000,= 

ten behoeve van een maaltijdprogramma voor de openbare scholen. Deze wijziging heeft als 

doel de Openbare scholen te voorzien van een pilot ontbijt programma voor het eerste helft van 

het 2019-2020 schooljaar. Iedere Openbare school heeft gemiddeld 50 kinderen die elke dag, 

ieder zonder eten of zonder te hebben ontbeten naar school komen. 

De geschatte kosten belopen voor de eerste helft van het schooljaar 2019/2020 in totaal NAf 

40.000 per school. Voor de 7 scholen zijn de kosten gelijk aan NAf 280.000,=. De middelen 

zijn overgeheveld van de post (40-43476) naar de begroting van MinOCJS (6310-43489).  

 

Tegenover deze nieuwe en kostenverhogende uitgaven in de begroting 2019 staat een bedrag van per 

saldo circa NAf 20,0 miljoen aan relevante uitgavenverlagingen. Voor details verwijzen wij naar de 

gespecificeerde begrotingen per hoofdstuk (lees ministerie) maar qua grotere bedragen gaat het daarbij 

onder meer om: 

 Diverse ministeries hadden in 2018 aan de orkanen gerelateerde projecten en activiteiten 

begroot onder de gelijknamige begrotingspost. Een deel van deze projecten en activiteiten zijn 

of worden in 2019 afgebouwd waardoor de begrotingspost wordt verlaagd met in totaal circa 

NAf 3,4 miljoen bij de ministeries van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport en van 

Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid; 

 De post ‘bijdrage SZV in verband met ziektekosten gewezen werknemers’ wordt voor 2019 

begroot op NAf 6,5 miljoen in plaats van de NAf 8,6 miljoen in 2018, een besparing derhalve 

van NAf 2,1 miljoen; 

 De post ‘noodvoorzieningen aan behoeftigen’ die vanwege de orkanen in 2018 werd begroot 

op NAf 1,6 miljoen, wordt voor 2019 sterk verlaagd tot NAf 100.000, een verlaging derhalve 

met NAf 1,5 miljoen op grond van de inschatting dat de noodvoorzieningen bijna geheel kunnen 

worden beëindigd; 

 De post afschrijvingen wordt voor 2019 begroot op NAf 10,6 miljoen tegenover NAf 14,1 

miljoen in de begroting 2018, een besparing van NAf 3,5 miljoen. De concept jaarrekening 

2016 heeft geleid tot het inzicht dat de afschrijvingen te hoog waren begroot zodat deze voor 

2019 naar een realistischer bedrag zijn teruggebracht; 

 De post verzekering gebouwen bij het Ministerie van Financiën (2018 NAf 1 miljoen) vervalt 

in de begroting 2019. Daartegenover staat een verhoging van deze post bij het Ministerie van 

Algemene Zaken met NAf 300.000 waardoor een positief effect ontstaat van NAf 0,7 miljoen. 

 Bij het Ministerie van Financiën is een taakstellende overheid brede generieke bezuiniging 

opgenomen van NAf 2,5 miljoen. Deze zal de komende maanden worden uitgewerkt en in een 

begrotingswijziging 2019 medio dit jaar op een duidelijke wijze worden verantwoord op de 

juiste posten; 

 Ook is een post ‘overdrachten aan het Land’ begroot van NAf 3 miljoen voordelig (als 

aftrekpost op de uitgaven) bij de afdeling Arbeidszaken van het Ministerie van 

Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid. Deze post heeft betrekking op het 

“hospitality training program” waarvan de kosten door het Trustfonds worden vergoed; 

 De post subsidie Onderwijs wordt voor 2019 verlaagd met NAf 1,1 miljoen ten opzichte van de 

begroting 2018. 
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 Een verlaging van de begroting van de ziektekostenregeling voor het personeel (OZR-regeling) 

met per saldo NAf 2,2 miljoen. Dit bedrag bestaat enerzijds uit een begrote kostenstijging van 

NAf 1,8 miljoen en anderzijds uit de van SZV te ontvangen vergoeding van NAf 4 miljoen voor 

door de overheid gemiste inkomsten uit het verleen door het gebrek aan verstrekte gegevens; 

De hiervoor opgenomen nieuwe of sterk gestegen uitgaven (NAf 26,9 miljoen) onder aftrek van de 

kostenverlagingen zoals gespecificeerd (NAf 20,8 miljoen) verklaren voor het grootste deel de stijging 

van NAf 8 miljoen in de begrote niet-personeelskosten voor 2019 ten opzichte van de verwachte 

werkelijkheid 2018. 

Voor een totaaloverzicht van alle wijzigingen in de ontwerpbegroting 2019 ten opzichte van de 

begroting 2018 wordt zoals gezegd verwezen naar de gedetailleerde begrotingsstaten in de 

ontwerpbegroting 2019. 

In de totale begroting wordt de post ‘overige goederen en diensten’ (rekeningnummer 43499) verlaagd 

met liefst NAf 9,5 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door het feit dat toerisme gerelateerde 

marketingkosten nu afzonderlijk zijn opgenomen (NAf 3,9 miljoen voor 2019) evenals de post 

vuilophaal en -verwerking (2019: NAf 11,2 miljoen) terwijl die in de begroting 2018 nog waren 

opgenomen in de overige goederen en diensten. Anderzijds wordt onder deze post nu ook de kosten 

opgenomen voor de ondersteuning van het Politiekorps door Nederland (NAf 4,6 miljoen en enkele 

kleinere andere posten. 

3.4 Begroting kapitaaldienst 2019 

Zoals eerder toegelicht, is de leencapaciteit voor de kapitaaldienst 2019 door de RMR op advies van 

het Cft in een besluit in de vergadering van 23 november 2018 begrensd tot een bedrag van NAf 40 

miljoen maximaal. 

Tegelijk doet zich de situatie voor dat niet alleen Sint Maarten maar ook Nederland, het Cft, het IMF 

en de Wereldbank de overtuiging zijn toegedaan dat de projecten rond de optimalisering van de 

Belastingdienst en de verbetering van het financieel beheer door en binnen de overheid zo snel mogelijk 

dienen te worden uitgevoerd teneinde toe te werken naar ook op termijn houdbare overheidsfinanciën. 

Dit behelst in totaal een financiering van naar schatting NAf 75 miljoen over een periode van 3 jaar 

waarbij echter de verplichtingen voor een belangrijk deel in 2019 moeten worden aangegaan. 

Er is voor gekozen om deze beide projecten voor (een deel van) de voorziene bedragen niet op te nemen 

in de gewone dienst, ook al zitten er elementen in die daar wellicht passen. Aangezien de gewone dienst 

in de ontwerpbegroting 2019 echter al hoger is dan de door de RMR in haar besluit van 23 november 

2018 vastgesteld (NAf 475 miljoen maximaal aan uitgaven), hebben wij besloten de verplichtingen 

behoefte van 2019 (NAf  37 miljoen) op te nemen in de kapitaaldienst waarbij een gedeelte ter grootte 

van NAf 27 miljoen gefinancierd zal worden uit de te verwachten DPO opbrengsten. 

Met betrekking tot de 2 prioriteitsprojecten kan nog de volgende aanvullende toelichting worden 

gegeven: 

Momenteel wordt tripartiet overleg gevoerd met Nederland (BZK) en het Cft om tot een oplossing te 

komen voor deze vrij unieke situatie: iedereen vindt deze projecten prioriteit maar de financiering ervan 

kan niet regulier plaatsvinden door de huidige begrenzing van de kapitaaldienst qua lening op NAf 40 

miljoen en door de onzekerheid hoe met name het Cft daar tegenaan kijkt voor de komende jaren op 

grond van de forse stijging van de schuldquote van Sint Maarten, onder meer aangezien in 2019 de 

nieuwbouw van het nieuwe ziekenhuis en de wederopbouw van de luchthaven gestalte zullen krijgen 

waarvoor eveneens gedeeltelijk geleend zal worden. 
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Sint Maarten heeft aan in dit overleg betrokken partijen kenbaar gemaakt sterke voorkeur te hebben 

voor een uitzonderingspositie voor deze 2 prioriteitsprojecten ten opzichte van de formele regels die op 

dit moment gelden: 

a. Een financieringsarrangement buiten de reguliere kapitaaldienst om waarbij de voorziene totale 

projectsommen (in totaal NAf 75 miljoen in 3 jaar) geregeld zijn; 

b. Het daarbij afzien van de formele Rft regels voor wat betreft de inhoud van de term 

investeringen waardoor projectposten die normaliter niet in aanmerking zouden komen voor 

financiering via de kapitaaldienst (zoals consultancy uren en menskracht voor het inlopen van 

achterstanden en dergelijken) nu wel in de projectfinanciering kunnen worden meegenomen 

teneinde verdere druk op de gewone dienst te voorkomen en mogelijke discussies met het Cft 

omtrent de activering van immateriële vaste activa. 

Inmiddels heeft Nederland echter kenbaar gemaakt dat zij ondanks de eerdere toezegging niet langer in 

staat is een speciale financieringsregeling te treffen voor beide projecten en heeft dwingend geadviseerd 

om een belangrijk deel van de benodigde financiering (NAf 47 miljoen) te halen uit de in de komende 

2 jaren te ontvangen DPO middelen vanuit het Trustfonds.  

Daarnaast is geadviseerd de nieuwbouw van het belastingkantoor ook aan te vragen uit het 

Wederopbouwfonds op grond van de forse orkaanschade aan de eerdere huisvesting (NAf 18 miljoen). 

De resterend benodigde NAf 10 miljoen komt dan uit eigen middelen. 

Jaarlijks zal daarnaast in overleg met Cft en BZK op basis van de werkelijke bestedingen worden 

bepaald welk deel van de uitgaven conform de Rft niet als investeringen kunnen worden aangemerkt, 

waarbij deze zullen worden overgeboekt naar de gewone dienst onder aftrek van hetzelfde bedrag aan 

DPO middelen, waardoor hiervan geen invloed uitgaat op het totaal aan uitgaven op de gewone dienst. 

De specificatie van de kapitaaldienst in de ontwerpbegroting 2019 treft u aan in de toelichting op de 

kapitaaldienst. 

3.5 Toelichting kapitaaldienst 
In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de voor 2019 voorziene kapitaaluitgaven.  
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Description SNA-code Decade GL# Prioriteiten lijst voor de komende jaren Afdeling 2019

Parliament, Higher Councils, & Bijzondere Entiteiten
Other work-in-progress AN1222 0 Voorbereidingskrediet nieuw gebouw Parliament(architectonische tekeningen) Parlement 300,000       

ICT equipment AN1132 1120 ICT hardware & software Algemene Rekenkamer 55,000           

Other Equipment AN1139 1105 Inrichting en equipment (kantoor meubiliar) Algemene Rekenkamer 6,000             

Computer Software AN11731 1120 Workpro Fase II Ombudsman 29,000           

Other Equipment AN1139 1105 Inrichting en equipment(kantoor benodigheden) Ombudsman 45,000           

Other Equipment AN1139 1105 Inrichting en equipment(kantoor meubiliar) Raad van Advies 50,000           

Non-residential buildings AN1121 1104 Herinrichting gebouw en server ruimte VDSM 640,000

Transport equipment AN1131 1103 Dienstautos VDSM 100,000

Total 1,225,000

Description SNA-code Decade GL# Prioriteiten lijst voor de komende jaren Afdeling 2019

Ministry  of AZ
Transport equipment AN1131 1103 Dienstautos Ministers (3 stuks) FZ 264,600

Other Equipment AN1139 1105 Scanners tbv digitalisering documentatie ICT 117,000

ICT equipment AN1132 1120 Hard & Software , E-governance ICT 1,129,000

ICT equipment AN1132 1120 PC's vervanging ICT 243,000

ICT equipment AN1132 1120 Nieuwe en vervanging van hardware ICT 1,101,600

Other Equipment AN1139 1105 Digitalisering DIV 301,000

Non-residential buildings AN1121 1104 Inrichting wachtruimte en vergaderzaal MR incl. keuken en conferencing MR 400,000

Total 3,556,200     

Description SNA-code Decade GL# Prioriteiten lijst voor de komende jaren Afdeling 2019

Ministry  of Finance
Computer Software AN11731 1120 CRS systeem Belastingdienst 2,000,000     

Project Herstructurering Belastingdienst Belastingdienst 32,000,000

Project verbetering Financieel beheer Alle Ministeries 5,000,000

Aflossing leningen 2019 Finance 7,670,335     

Total 46,670,335   

KAPITAALDIENST UITGAVEN 2019
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Description SNA-code Decade GL# Prioriteiten lijst voor de komende jaren Afdeling 2019

Ministry  of Justice

Non-residential buildings AN1121 1104 Nieuwe indeling kantoren Grenshospitium 250,000

Non-residential buildings AN1121 1104 Forensisch Lab (soremar gebouw) KPSM 315,000       

Non-residential buildings AN1121 1104 Verbouwing (soremar gebouw) KPSM 700,000       

Other Equipment AN1139 1105 Cameratoezicht KPSM 2,000,000     

Non-residential buildings AN1121 1104 Afsprakenlijst herstel en verbetering gevangeniswezen Gevangeniswezen 5,778,750    

ICT equipment AN1132 1120 Computers (20x) KPSM 80,000         

Other Equipment AN1139 1105 Mopier (print/scanner) (2x) KPSM 10,000         

ICT equipment AN1132 1120 Docubox KPSM 100,000       

ICT equipment AN1132 1120 Ufed met laptop (incl. applicatie) KPSM 20,000         

Computer Software AN11731 1120 APIS (per jaar 100) KPSM 400,000       

ICT equipment AN1132 1120 BMS KPSM 4,900,000    

Transport equipment AN1131 1103 Golf Karts (2) KPSM 4,000           

Transport equipment AN1131 1103 Voertuigen (10x) KPSM 330,000       

Other Equipment AN1139 1105 Bagagescan Douane 610,000       

Other Equipment AN1139 1105 Scan Mobiel Douane 1,220,000    

ICT equipment AN1132 1120 Computer apparatuur Douane 120,000       

Transport equipment AN1131 1103 Golfcarts - haventerrein (2x) Douane 20,000         

Transport equipment AN1131 1103 Dienstauto's (10x) Douane 610,000       

Total 17,467,750   

Description SNA-code Decade GL# Prioriteiten lijst voor de komende jaren Afdeling 2019

Ministry  of OCJS

Other Structures AN1122 1121 Herstel en verbetering sportacommodaties Sport 3,500,000     

Non-residential buildings AN1121 1104 Building 4 classroom St. Maarten Vocational Training School Education 1,000,000     

Loans D8r 1211 Verstrekte studieleningen u/g Education 5,279,580     

ICT equipment AN1132 1120 USONA 1 tablet per child Education 1,919,218     

Total 11,698,798   

Description SNA-code Decade GL# Prioriteiten lijst voor de komende jaren Afdeling 2019

Ministry  of VSA

Computer Software AN11731 1120 Health information system Afdeling Volksgezondheid 1,300,000

ICT equipment AN1132 1120 ICT Investments, AIMS, Webportal and complaintsystem, Linkplus etc. Stafbureau 700,000

Computer Software AN11731 1120 Upgrade Automatised systeem Labour Market, Dismissals and Permits Arbeidszaken 450,900

ICT equipment AN1132 1120 Hardware automated "ritformulier" used for each run made by Ambulance Ambulance 50,000

Other Equipment AN1139 1105 Set up Employment Agency Dienst Arbeidszaken 250,000

Other Equipment AN1139 1105 Expansion Community Helpdesks CDFHA 150,000

Other Equipment AN1139 1105 Expansion Women Desk CDFHA 200,000

Other Equipment AN1139 1105 Investment Outbreak prevention CPS 65,000

Dwellings AN111 1104 Housing for Crisis Care Social Services 350,000

Other Equipment AN1139 1105 Rapid Emergency Inflatable Shelter (Already Approved not executed) Ambulance 111,800

Computer Software AN11731 1120 Communication and Dispatch system (Already Approved not executed) Ambulance 25,000

Other Equipment AN1139 1105 Hartmachine Ambulance 36,000

Other Equipment AN1139 1105 Life Pack 15 hartmonitor Ambulance 19,450

Other Equipment AN1139 1105 Hart massage machines Ambulance 14,400

Other Equipment AN1139 1105 1 additional Lifepack 15 hartmachines for Piket Ambulance 37,000

Other Equipment AN1139 1105 1 additional Lifepack 15 hartmassage machine for Piket Ambulance 32,000

Computer Software AN11731 1120 Cavis systeem upgrade systeem Ambulance 24,500

Computer Software AN11731 1120 Software LMIS/MIS Afdeling Arbeid 170,000

Computer Software AN11731 1120 BIG information system (Registration system for Health Care Providers) Inspectie 150,000

Other Equipment AN1139 1105 Replacement of one Auto Pulse machine                  Ambulance 21,000

Computer Software AN11731 1120 Information systems Inspectie Inspectie 100,000

Other Equipment AN1139 1105 Replacement and expansion of training material for ambulance Ambulance 100,000

Transport equipment AN1131 1103 Replacement Vehicle SG 50,000

ICT equipment AN1132 1120 Hardware geautomatiseerde ritformulier Ambulance 50,000

Total 4,457,050     

KAPITAALDIENST UITGAVEN 2019
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De aanpassingen in de herziene kapitaaldienst 2019 hebben, zoals eerder toegelicht, vooral betrekking 

op de prioriteitsprojecten met betrekking tot de belastingdienst en het verbeteren van het financieel 

beheer, beiden met inbegrip van nieuwe ICT-toepassingen. Daarnaast zijn er echter bezuinigingen 

doorgevoerd op de aan te schaffen dienstauto’s voor ministers en op de inrichting van de vergaderruimte 

van de ministerraad inclusief wachtruimte en keuken. Wel is daarin nu nadrukkelijk ook opgenomen de 

aanschaf van moderne communicatiemiddelen voor video- en teleconferencing. 

De kapitaaldienst 2019 kan qua inkomsten als volgt worden weergegeven: 

(zie tabel op volgende bladzijde) 

Description SNA-code Decade GL# Prioriteiten lijst voor de komende jaren Afdeling 2019

Ministry  of TEAT

Other Equipment AN1139 1105 Office Furniture IDEZ 49,000

ICT equipment AN1132 1120 Purchase of datacollection tablets STATS 55,000

Databases AN11732 1120 Database EVT/Statistiek 360,000

Computer Software AN11731 1120 CPI systeem Statistiek 100,000

Other Equipment AN1139 1105 Weerradar Met. Office 1,203,380

Total 1,767,380     

Description SNA-code Decade GL# Prioriteiten lijst voor de komende jaren Afdeling 2019

Ministry  of VROMI
Land Improvements AN1123 1108 Dutch Quarter Sewage 10th EDF Beh / NW 2,800,000

Other Structures AN1122 1121 Land Purchase Cay Bay (Sewage Treatment Plant/Waste to Energy Plant) Beh / NW 850,000

Land Improvements AN1123 1108 Hard Surfacing Trenches Beh / NW 2,500,000

Other Structures AN1122 1121 Reconstruction VROMI yard Beh / NW 550,000

Total 6,700,000     

TOTAL 93,542,513

KAPITAALDIENST UITGAVEN 2019
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Nadere specificatie en toelichting investeringen 2019 

De investeringen zoals opgenomen in de kapitaaldienst 2019 kunnen als volgt nader worden toegelicht 

zodat de cijfers in het getallenboek hiermee een betekenis krijgen. 

Prioriteiten lijst voor de komende jaren   Afdeling  2019  

 Ministry of AZ       

 Dienstauto’s Ministers (7 stuks)   FZ  264,600 De ministerraad heeft besloten dat maximaal 3 

nieuwe auto’s voor de leden van de Ministerraad 

zullen worden aangeschaft ter vervanging van het 

huidige wagenpark dat beschadigd is geraakt. 

Hiertoe zullen alle dienstauto’s van de ministers een 

technische keuring ondergaan. Besloten is ook dat 

het duurzame en stevige wagens dienen te zijn. De 

geschatte uitgave voor de aanschaf van deze 

wagens is berekend op NAf 264.600 

 Scanners t.b.v. digitalisering documentatie   ICT  117,000 Een van de belangrijkste projecten die de 

Ministerraad in uitvoering wil zien, is de VGO 

(Versterking Gegevensbeheer Overheid). Dit is een 

project dat al jaren in de startblokken staat, maar 

 Hard & Software, E-governance   ICT  1,129,000 

 Pc’s vervanging   ICT  243,000 

Kosten 

- 

plaats Hoofdstuk

Vermoedelijke 

werkelijke 

Inkomsten 2017

Begrote 

Inkomsten 

2018

Begrote 

Inkomsten 

2019

Verchil 

bedrag

Verschil 

%

Hoofdstuk 4

400 Ministerie van Financien

4100 Afdeling Financien

1214 Opname van geldlening 21,700,659 12,838,375 40,000,000 27,161,625 211.57%

1215 Vrijgekomen middelen 9,891,008 14,120,341 10,600,000 -3,520,341 -24.93%

Overschot Kapitaaldienst 2018 5,599,295 5,599,295 100%

Trustsfonds / DPO (Tranche 1)

Herstructurering Belastingdienst 25,000,000 25,000,000 100%

Verbetering Financieel beheer 2,000,000 2,000,000 100%

Totaal 31,591,667 26,958,715 83,199,295 56,240,580 208.62%

Hoofdstuk 5

500 Ministerie van Justitie

Middelen ORVG KPSM & Douane 8,424,000 8,424,000 100%

Totaal 8,424,000 8,424,000 100%

Hoofdstuk 6

600

Ministerie van Onderwijs, Cultuur, 

Jeugd en Sport

6330 Semi private en NGO Organisatie

Diverse overige inkomsten/ontvangsten 1,919,218 1,919,218 0 0.00%

Totaal 1,919,218 1,919,218 0 0.00%

 Totaal 31,591,667 28,877,933 93,542,513 64,664,580 223.92%

KAPITAALDIENST INKOMSTEN 2019
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 Nieuwe en vervanging van hardware   ICT  1,101,600 onder anderen om budgettaire uitdagingen, nog 

niet compleet van de grond is gekomen. De regering 

is nu van pan om vaart achter de uitvoering te 

zetten. Om dit te realiseren, dienen bestande 

werkprocessen van de organisatie te worden 

opgewaardeerd en moeten nieuwe systemen 

worden ontwikkeld. Tevens is de aanschaf van 

nieuw apparatuur een essentiële noodzaak bij het 

upgraden van deze werkprocessen.  

 Digitalisering   DIV  301,000 De afgelopen 3 jaar heeft de organisatie, vanwege 

een gebrek aan kapitaaldienst, weinig tot geen 

nieuwe investeringen kunnen doen.   

De kosten van de invoering van het totale VGO 

project, zijn naar schatting NAf 3 miljoen per jaar 

voor de komende 3 jaren, aanvangende 2019.  

Het Ministerie van Algemene Zaken zal met een 

bedrag van NAf 2.9 miljoen in 2019, met de 

implementatie van start gaan. Echter voor de jaren 

2020 en 2021, dient te worden gegarandeerd dat de 

begroting (kapitaaldienst) beschikbaar wordt 

gesteld. Het niet beschikbaar stellen van begroting 

voor de genoemde jaren zal negatieve gevolgen 

hebben voor de implementatie van de VGO welke 

uiteindelijk zal leiden tot kapitaalvernietiging en 

verspilling van fondsen, iets wat Sint Maarten niet 

kan veroorloven. 

 Inrichting wachtruimte en vergaderzaal MR incl. 
keuken  

 MR  400,000 Een ander onderwerp is de inrichting van de 

wachtruimte en de vergaderzaal van de 

Ministerraad. Alhoewel er gelden gereserveerd 

waren voor de inrichting (in de ruimste zin des 

woord) van de wachtruime en vergaderzaal van de 

ministerraad op de 4e verdieping, zijn deze gelden 

aangewend voor andere doeleinden als gevolg van 

de schade door orkaan Irma in de kantoorruimtes 

van, in het bijzonder, de Minister-President alsmede 

kantoorruimten binnen de overige ministeries.  

Als gevolg hiervan zijn er onvoldoende middelen 

beschikbaar om de genoemde ruimtes te voorzien 

van een minister waardige inrichting. Het is bekend 

dat ministers gasten op kantoor ontvangen, 

waaronder buitenlandse hoogwaardigheids-

bekleders.  

Het streven is om de vergaderzaal multi-inzetbaar te 

maken.  Naast vergaderingen dient het ook gebruikt 

te worden voor recepties en bijeenkomsten die 

georganiseerd zullen worden door en namens de 

Minister-President c.q. ministerraad. De aanwezige 

middelen zullen aangewend worden voor een maat 

gemaakte vergadertafel welke zal voorzien in de 

behoeften van de verschillende soorten 

vergaderingen van de ministerraad. Verder zullen 

ook overig meubilair, technologische en facilitaire 

voorzieningen op het gebied van ICT, communicatie, 

en beveiliging worden aangeschaft. Het streven is 

dat vergaderingen tevens online kunnen 

plaatsvinden met de bedoeling de kosten voor wat 

betreft dienstreizen in te perken.  

   Total        
4,309,000  
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 Ministry of Justice      
 

 Nieuwe indeling kantoren   Grenshospitium  250,000 
 

Forensisch Lab (Soremar gebouw) KPSM 
       

315,000  
Vervangingsinvestering vanwege Irma 

Verbouwing (Soremar gebouw) KPSM 
       

700,000  
Verbouwingsinvestering vanwege Irma 

 Cameratoezicht   KPSM  
      

2,000,000  
Afronding lopend project 

Afsprakenlijst herstel en verbetering 
gevangeniswezen Gevangeniswezen 

    
5,778,750  

Met NL overeengekomen herstel 

Computers (20x)  KPSM 
         

80,000  
Met NL overeengekomen herstel 

Mopier (print/scanner) (2x) KPSM 
         

10,000  
Met NL overeengekomen herstel 

Docubox KPSM 
       

100,000  
Met NL overeengekomen herstel 

Ufed met laptop (incl. applicatie) KPSM 
         

20,000  
Met NL overeengekomen herstel 

APIS (per jaar 100) KPSM 
       

400,000  
Met NL overeengekomen herstel 

BMS KPSM 
    

4,900,000  
Met NL overeengekomen herstel 

Golf Karts (2) KPSM 
           

4,000  
Met NL overeengekomen herstel 

Voertuigen (10x) KPSM 
       

330,000  
Met NL overeengekomen herstel 

Bagagescan Douane 
       

610,000  
Met NL overeengekomen herstel 

Scan Mobiel Douane 
    

1,220,000  
Met NL overeengekomen herstel 

Computer apparatuur  Douane 
       

120,000  
Met NL overeengekomen herstel 

Golfkar - haventerrein (2x) Douane 
         

20,000  
Met NL overeengekomen herstel 

Dienstauto's (10x) Douane 
       

610,000  
Vervaging beschadigde voertuigen 

   Total  
    

17,467,750  
 

 Ministry of OCJS      
 

 Herstel en verbetering sportaccommodaties   Sport  
      

3,500,000  
Investering na Irma 

 Building 4 classroom St. Maarten Vocational 
Training School   Educatie  

      
1,000,000  

Afronding van het lopende project na Irma 

 Verstrekte studieleningen u/g   Educatie  
      

5,279,580  
Standaard verstrekking van studieleningen 

 USONA 1 tablet per kind   Educatie  
      

1,919,218  
Middelen zijn reeds beschikbaar; uitrol moet 
nog plaatsvinden 

   Total  
    

11,698,798  
 

  Afdeling  2019 
 

 Ministry of Finance      
 

 CRS systeem   Belastingdienst  
      

2,000,000  

Systeem dat nodig is voor de datatransmissie 
tussen de aangesloten landen. De uitwisseling 
is gepland te starten in 2019 met cijfers over 
2018 

 Herstructurering en modernisering incl. 
vervanging ICT   Belastingdienst  32,000,000 

Dit bedrag betreft de modernisering van de 
belastingdienst bestaande uit ICT 
voorzieningen (20 mln.) het wegwerken van 
achterstanden en organisatorische 
aanpassingen (12 mln.)  

 Integrale verbetering Financieel beheer incl. 
vervanging ICT   Finance  5,000,000 

Investeringen voor de verbetering van het 
financieel beheer worden geraamd op 
ongeveer 15 miljoen over 3 jaar. 

 Aflossing leningen 2019   Finance  
      

7,670,335  
Aflossingen dienen tevens in de KD te worden 
opgenomen. 

   Total  
    

46,670,335  
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Ministry of VSA       
 Health information system   Afdeling 

Volksgezondheid  

1,300,000 Hoogste prioriteit van VSA mede agv de 
aanwijzing 2015 

 ICT Investments, AIMS, Webportal and 
complaintsystem, Linkplus etc.  

 Stafbureau  700,000 Uitbreiden van o.a. AIMS (Advice 
information management system) systeem 
waarmee adviezen worden gemaakt. 
Introduceren van een online klachten 
systeem voor de Ministerie etc.  

 Upgrade Automatised systeem Labour Market, 
Dismissals and Permits  

 Arbeidszaken  450,900 Een web portal aanschaffen zodat klanten 
zelf online hun klachten kunnen 
registreren 

 Hardware automated "ritformulier" used for 
each run made by Ambulance  

 Ambulance  50,000 Een web portal aanschaffen zodat klanten 
zelf online hun ritten kunnen registreren 

 Set up Employment Agency    Dienst Arbeidszaken  250,000 Inrichting en het opzetten van NESC 
(National Employment Service Center), 
verder uitbreiden internet page, kiosk 
opzetten zodat werkzoekenden voor 
vacatures kunnen zoeken etc.  

 Expansion Community Helpdesks   CDFHA  150,000 Inrichting van de verschillende helpdesks 

 Expansion Women Desk   CDFHA  200,000 Uitbreiding van Women desk, riolering 
moet worden aangepast, meubilair etc 
voor divisie vrouwenzaken binnen 
Volksontwikkeling, Familie en Humanitaire 
zaken.  

 Investment Outbreak prevention    CPS  65,000 Materiaal dat wordt gebruikt door 
onze ”vector control unit” zoals  

 Housing for Crisis Care   Social Services  350,000 Tijdelijke opvang/woningen voor Crisis 
Care klanten voordat ze terug kunnen naar 
hun eigen woning (bij bijv. brand) of 
voordat ze een andere woning hebben 
gevonden.  

 Rapid Emergency Inflatable Shelter (Already 
Approved not executed)  

 Ambulance  111,800 Reeds goedgekeurde investering 

 Communication and Dispatch system (Already 
Approved not executed)  

 Ambulance  25,000 Dispatch systeem voor Ambulance 

 Hartmachine   Ambulance  36,000 Hartmachine voor Ambulance 

 Life Pack 15 hartmonitor   Ambulance  19,450 Hartmonitor voor Ambulance 

 Hart massage machines   Ambulance  14,400 Hart massage machine voor Ambulance 

 1 additional Lifepack 15 hartmachines for Piket    Ambulance  37,000 Additionele hartmachine voor piket wagen 

 1 additional Lifepack 15 hartmassage machine 
for Piket   

 Ambulance  32,000 Additionele hartmassage machine voor 
piket wagen 

 Cavis systeem upgrade systeem   Ambulance  24,500 Upgrade van ambulance ritten registratie 
systeem 

 Software LMIS/MIS   Afdeling Arbeid  170,000 Labour Market Information System om 
meer data te verzamelen met betrekking 
tot onze arbeidsmarkt.  

 BIG information system (Registration system for 
Health Care Providers)  

 Inspectie  150,000 Registratie systeem voor BIG, beroepen in 
de gezondheidszorg 

 Replacement of one Auto Pulse machine                     Ambulance  21,000 Vervanging van Auto pulse machine voor 
Ambulance 

 Information systems Inspectie   Inspectie  100,000 Diverse informatie systemen om vast te 
leggen welke inspecties etc. zijn 
uitgevoerd.  

 Replacement and expansion of training material 
for ambulance  

 Ambulance  100,000 Materiaal en mensen om te leren om te 
gaan met IV’s en CPR dolls etc. 

Vervanging personenwagen   SG  50,000 Auto van de SG is meer dan 8 jaar oud en 
geeft heel veel problemen, Ramen kunnen 
niet openen etc.  
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Ministry of TEAT      
 

 Office Furniture   IDEZ  49,000 
Dit gaat om vervanging van inrichting die met Irma 
teloor is gegaan (inventaris) 

Aanschaf van datacollection tablets   STATS  55,000 

Zijn investeringen in ICT hulpmiddelen om de data 
entry van statistische gegevensverzameling te 
versnellen (hard en software) 

 Database (PCS)  EVT/Statistiek  360,000 
Is de investering voor een alternatieve oplossing 
voor ASYCUDA (hard en software) 

 CPI systeem   Statistiek  100,000 
Overeenkomst met NL, betreft de laatste termijn 
van deze investering (hard en software) 

 Weerradar   Met. Office  1,203,380 

Samenwerkingsovereenkomst met de Franse kant 
(EU). Contributie Sint Maarten (technische 
installatie) 

   Total  
      

1,767,380  
 

   
 

   
 

 Ministry of VROMI      
 

Dutch Quarter Sewage 10th EDF  Beh / NW  

2,800,000 

In het kader van de realisatie van het rioolproject 
te Dutch Quarter dat medegefinancierd wordt 
vanuit het Europees Ontwikkelingsfonds dient de 
overheid van Sint Maarten, zoals overeengekomen 
met de EU een eigen bijdrage te voldoen.   

Land Purchase Cay Bay (Sewage Treatment 
Plant/Waste to Energy Plant) 

 Beh / NW  850,000 

In het kader van de EU Coöperatie Programma dat 
gefinancierd gaat worden uit het 11e EDF is 
afgesproken dat er een gezamenlijk 
rioolzuiveringsinstallatie (RWZI) tussen Nederlands 
Sint Maarten en Frans Saint Martin gebouwd zal 
worden aan de Nederlandse kant te Cole Bay. 
Inmiddels is er een geschikte locatie gevonden dat 
voldoet aan de eisen van de EU en is er een pre-
koopovereenkomst getekend met de 
grondeigenaar. Dit bedrag is om over te gaan tot 
aankoop van de grond zodat de RWZI gerealiseerd 
kan worden.  

Hard Surfacing Trenches 

 Beh / NW  2,500,000 

In het kader van de verbetering van onze 
waterhuishoudingstelsel en drainage, moeten de 
kaderwanden van een aantal sloten en grachten 
verstevigd en verhard worden om verdere 
ondermijning van de kaderwanden te voorkomen 
en schade dat veroorzaakt kan worden aan 
aanpalende percelen en eigendommen. Het 
verharden van de grachten en sloten verbeterd 
ook de drainage en verlaagd de kosten voor 
beheer en onderhoud. 

Reconstruction VROMI yard 

 Beh / NW  550,000 

Ter verbetering van de efficiency en om de taken 
en verantwoordelijkheden van de Beheerdienst 
van VROMI te kunnen uitvoeren, dient de werf 
vernieuwd te worden. De huidige situatie 
belemmert de beheerdienst om haar werk te 
kunnen uitvoeren door het gebrek aan een 
adequate werkplaats voor de buitendienst en 
opslagruimte voor materiaal. De werf is zo goed 
als compleet vernietigd door orkaan Irma. 

   Total  
      

6,700,000  
 

 

 

 Hardware geautomatiseerde ritformulier   Ambulance  50,000 Laptops en beugels om laptops vast te 
zetten in Ambulances om 
geautomatiseerde ritformulier direct te 
kunnen verwerken.  

   Total        
4,457,050  
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3.6 Raming gewone dienst meerjarig 

Onderstaande meerjarenraming is opgesteld in de wetenschap dat nog verregaande onduidelijkheid 

bestaat over het realiteitsgehalte van een aantal aannames. De volgende aannames zijn gehanteerd: 

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

 Waar mogelijk wordt rekening gehouden met zichtbare tendensen en voorlopige globale cijfers 

uit het jaar 2018; 

 De inkomsten voor de overheid stijgen door het economisch herstel, de uitvoering van de 

wederopbouw en aangevuld met resultaten van de inspanningen bij de Belastingdienst en 

andere te treffen maatregelen met tussen 10 en 20% per jaar, tot en met het jaar 2021 waarna 

de groei afzwakt; 

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

inflatoire invloeden. Hoewel de inflatie de komende jaren wordt ingeschat op een hoger 

percentage zijn niet alle onderdelen van de begroting daaraan onderhevig, vandaar dat gekozen 

is voor 1% als gemiddeld; 

 De regering overweegt met ingang van het begrotingsjaar 2020 een bezuiniging door te voeren 

van 1,5% per ministerie waarbij de ministeries zorg moeten dragen voor de invulling daarvan. 

Dit vanwege het inzicht dat het kostenniveau beperkt moet worden en blijven om structureel 

financieel gezond te worden. Vooruitlopend op besluitvorming is hiermee in de 

meerjarenraming rekening gehouden; 

 Subsidies en afschrijvingen blijven nagenoeg gelijk; 

 Interest- en bankkosten groeien afhankelijk van de inzet van de kapitaaldienst en overige 

financieringen de komende jaren. Door forse kapitaalinvesteringen in 2019 is hierdoor sprake 

van een sterke toename van de rentelasten vanaf 2020 ten opzichte van 2018. 

 In 2019 en 2020 bedragen de kosten voor de Integriteitskamer NAf 2 miljoen. Deze kosten 

worden voor 2019 en 2020 geheel door Nederland vergoed en voor 2021 voor de helft. Ook bij 

andere kosten is nu nog sprake van (geheel of gedeeltelijke) vergoeding door Nederland en of 

vanuit het Trustfonds bij de Wereldbank. Vanaf 2021 worden daarvoor jaarlijks extra bedragen 

toegevoegd aan de uitgavenbegroting van het land Sint Maarten; 

 Nu al is duidelijk dat het personeelsbestand ook de komende jaren zal moeten groeien. Niet 

alleen vanwege de nog immer bestaande vacatures binnen de gehele organisatie maar ook 

vanuit de projecten zoals de Belastingdienst en verbetering financieel beheer. Hiertoe worden 

vanaf 2020 jaarlijks extra budgetten toegevoegd aan de uitgavenbegroting. 

 Na 2019 zal ook in het kader van de ‘onderlinge regeling versterking grenstoezicht’ rekening 

gehouden moeten worden met een toename van de gewone dienst met ongeveer NAf 8 miljoen. 

 De meerjarenraming kan op grond hiervan als volgt worden weergegeven: 
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De stijging van de inkomsten, hoewel nog onzeker, mede ten aanzien van de compliance effecten 

voortvloeiend uit de verbetering van de Belastingdienst, overstijgen de groei in uitgaven zodat er vanaf 

2021 sprake zal zijn van structurele begrotingsoverschotten. De uitgavenbegroting blijft naar 

verwachting structureel onder de grens van NAf 490 miljoen. 

3.7 Raming kapitaaldienst meerjarig 

Een verantwoorde meerjarenraming voor de kapitaaldienst voor de komende jaren is nog niet op 

eenduidige wijze samen te stellen door de navolgende factoren: 

 De oorspronkelijk voor 2018 voorziene investeringen welke in een concept begrotingswijziging 

waren opgenomen, zijn niet tot uitvoering gekomen omdat deze begrotingswijziging 

uiteindelijk niet is behandeld en vastgesteld. Daardoor is ervoor gekozen om deze investeringen 

nu op te nemen in de reguliere kapitaaldienst 2019 (exclusief de prioriteitsprojecten) en de 

oorspronkelijke kapitaaldienst 2019 door te schuiven naar de begroting 2020. Exclusief de 

meerjarige prioriteitsprojecten bedraagt die begroting (nu dus voorlopig geraamd voor 2020) 

een bedrag van circa NAf 57 miljoen aan investeringen waarvoor een lening noodzakelijk zou 

zijn van ongeveer NAf 28 miljoen na aftrek van de eigen dekkingsmiddelen. Aangezien de door 

de RMR de maximale leencapaciteit voor 2019 voor de kapitaaldienst 2019 werd vastgesteld 

op maximaal NAf 40 miljoen, lijkt het -gezien de totale leenbehoefte- evident om dit volledige 

bedrag als “te lenen” op te voeren.  

 Voor de prioriteitsprojecten zal, aanvullend aan de voor 2019 begrote investeringen, naar 

verwachting voor 2020 nog een bedrag nodig zijn van NAf  20 miljoen waarvan de financiering 

Sint Maarten

Meerjarenramingen gewone dienst 2019 t/m 2022 2018 verwacht 2019 2020 2021 2022

Inkomsten basis 370,000,000 370,000,000 412,795,881 465,171,910 511,282,341

Bij: stijging op basis verder herstel economie 32,295,881 39,376,029 30,610,431 24,810,391

370,000,000 402,295,881 452,171,910 495,782,341 536,092,732

Bij: compliance effect herstructurering belastingdienst 7,500,000 10,000,000 12,500,000 10,000,000

Bij: project inkomstenverhogende maatregelen 3,000,000 3,000,000 3,000,000 0

Totaal inkomsten in het begrotingsjaar 370,000,000 412,795,881 465,171,910 511,282,341 546,092,732

Uitgaven basis 475,000,000 475,000,000 483,833,964 484,914,794 484,290,220

Inflatiecorrectie en overige wijzigingen (1% van basis) 4,750,000 4,838,340 4,849,148 4,842,902

Kostenbesparende maatregelen (vanaf 2020 1,5% van basis) 0 -7,257,509 -7,273,722 -7,264,353

475,000,000 479,750,000 481,414,794 482,490,220 481,868,769

Af: extra kostenbesparingen  boven 1,5% van basis -11,816,036 0 0 0

Af: effect verlaging pensioenpremie -3,500,000 -5,000,000 0 0

Bij: Premie calamiteitenverzekering voor eigen rekening 0 2,000,000 0 0

Bij: ruimte loontredes en vacature vervulling 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000

Bij: toename OZR, duurtetoeslag en pensioenen 4,300,000 0 0 0

Af: eenmalige verlaging OZR 2019 wegens korting -4,000,000 4,000,000 0 0

Bij: kosten 'pool' externe deskundigheid 3,200,000 1,000,000 0 -4,200,000

Bij: extra uitgaven auditteam belastingdienst 1,000,000 1,000,000 0 0

Bij: uitgaven Justitie ondersteuning KPSM en detentiewezen 10,900,000 -4,000,000 -2,700,000 0

Bij: extra personeelskosten Justitie ivm groeiende formatie PM PM PM PM

Af: effect nieuwe ziektekostenstelsel 0 0 PM PM

Bij: extra uitgaven belastingdienst (personeel) 0 1,000,000 1,500,000 0

Bij: overname taken nu nog betaald door anderen 0 1,000,000 1,000,000 1,000,000

Bij: toename rentelasten door leningen en hogere rentevoet 0 1,000,000 1,000,000 0

Af: effecten 'achieve more with less' project 0 -2,000,000 -2,000,000 0

475,000,000 483,833,964 484,914,794 484,290,220 481,168,769

Begrotingsoverschot/(tekort) -105,000,000 -71,038,083 -19,742,884 26,992,121 64,923,963
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alsdan moet komen uit ofwel de regulier aan te trekken lening ofwel uit de 2e tranche aan DPO 

middelen als Sint Maarten aan haar verplichtingen heeft voldaan. 

3.8. Leningen perspectief 

Leningen o/g 

Het totaal van de lange termijn leningen o/g van de overheid bedroeg op 1 januari 2018 NAf 523,8 

miljoen. In 2018 leende de overheid NAf 50 miljoen voor liquiditeitssteun 2017 en NAf 32,6 miljoen 

voor liquiditeitssteun 1e tranche 2018. Het totaal van lange termijn leningen van de overheid komt 

daardoor per ultimo 2018 op een bedrag van NAf 604 miljoen (na beperkte aflossingsbestanddelen in 

2018). 

Voor 2019 verwachten wij een toename van de langlopende leningen o/g met NAf 270,9 miljoen 

waarvan NAf 62,9 miljoen aan resterende liquiditeitssteun over 2018, circa NAf 50,0 miljoen aan 

liquiditeitssteun 2019 (de rest volgt in 2020), NAf 40 miljoen ten behoeve van de reguliere 

kapitaaldienst 2019 en NAf  91 miljoen EIB-lening ten behoeve van de Luchthaven. Deze lening zal 

worden doorgeleend naar de luchthaven; nog bepaald moet worden op welke wijze deze lening in de 

boeken zal worden verwerkt. Tenslotte is NAf 27 miljoen (USD 15 miljoen) opgenomen als 

overbruggingsfinanciering voor de luchthaven in verband met de nu nog optredende exploitatietekorten.  

Per ultimo 2019 zal het totaal der leningen o/g na beperkte aflossingen een bedrag omvatten van  

NAf 867,2 miljoen. Dit bedrag is exclusief leningen uit andere onderdelen binnen de collectieve sector, 

waaronder het algemene ziekenhuis waarvoor in 2019 waarschijnlijk eveneens omvangrijke leningen 

worden aangegaan in verband met de nieuwbouw. 

(Zie tabel op volgende pagina) 
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Leningen u/g 

Hiernaast verstrekt de overheid in 2019 voor NAf  182 miljoen aan leningen aan de Luchthaven in 

verband met de wederopbouw van de luchthaven. Hiervan wordt NAf  91 miljoen (USD 50 miljoen) 

geleend van de Europese Investering Bank (E.I.B.), en is eveneens NAf  91 miljoen (USD 50 miljoen) 

afkomstig uit het Wederopbouw Trustfonds bij de Wereldbank. Dit laatste bedrag vormt een schenking 

aan het land Sint Maarten welke wordt doorgeleend aan de Luchthaven tegen in beginsel dezelfde 

voorwaarden als de E.I.B.-lening. 

Tenslotte verstrekt de overheid nog NAf 27 miljoen aan overbruggingsfinanciering aan de Luchthaven 

vanwege de tijdens de wederopbouw bestaande exploitatietekorten. 

Het totaal aan in 2019 uitgegeven geldleningen bedraagt op grond hiervan NAf  209 miljoen. 

Staat E: Geldleningen o/g

Vervalt %

Begin Datum

Periode

Eind 

Datum 

Periode

Interest 2017 Saldo 

12/31/2017

Interest 2018 Saldo 

12/31/2018

Interest 

2019

Saldo 

12/31/2019

Nieuwe leningen

Onvoorzien interest lasten betaling 

achterstand (GEBE, TELEM, APS) 15-05-2019 500.000      

Liquiditeitslening Q2-Q4 2018 0,00 62.900.000        

Sint Maarten KD Lening 2019 2,95 590.000      40.000.000        

Liquiditeitslening 2019 50.000.000        

EIB Loan (On-lending to PJIA) 4,50 31-08-2019 1.365.000   91.000.000        

EIB Loan PJIA restitutie (1.365.000)  

Bridge loan PJIA 27.000.000        

Totaal nieuwe leningen -                 -                 -               -                 1.090.000    270.900.000    

Bestaande leningen/betalingsregelingen

Liquiditeitslening eerste kwartaal 2018 0,00 01-09-2018 32.600.000      32.600.000        

Sint Maarten 2017 0,83 25-08-2017 -                 21.705.000       180.152       20.258.000      168.141,40 18.811.000        

Budget tekort lening 2017 0,00 15-08-2017 -                 -                  -               50.000.000      -              50.000.000        

Onvoorzien interest lasten 15-05-2018 1.499.494    -                  -              -                   

Investeringen 2011-2012 2034 2,375 01-01-2015 1.078.250      45.400.000       1.078.250    45.400.000      1.078.250   45.400.000        

Investeringen 2014 2029 2,250 01-01-2015 1.350.000      60.000.000       1.350.000    60.000.000      1.350.000   60.000.000        

Government Building 2044 2,450 01-01-2015 980.000         40.000.000       980.000       40.000.000      980.000      40.000.000        

Aankoop Emilio Wilson 3,5 2044 1,800 21-11-2014 534.180         28.653.334       515.760       27.630.000      497.340      26.606.665        

Herfinanciering 2023 0,500 01-09-2016 130.000         26.000.000       130.000       26.000.000      130.000      20.800.000        

Totaal 4.072.430      221.758.334   5.733.656    301.888.000  4.203.731    294.217.665    

Sint Maarten  2010 2020 2,50 1.250.000      50.000.000       1.250.000    50.000.000      1.250.000   50.000.000        

Sint Maarten  2010 2025 2,63 1.929.375      73.500.000       1.929.375    73.500.000      1.929.375   73.500.000        

Sint Maarten  2010 2030 2,75 2.160.702      78.571.000       2.160.702    78.571.000      2.160.702   78.571.000        

Sint Maarten  2010 2035 2,88 1.437.500      50.000.000       1.437.500    50.000.000      1.437.500   50.000.000        

Sint Maarten  2010 2040 3,00 1.500.000      50.000.000       1.500.000    50.000.000      1.500.000   50.000.000        

Totaal 8.277.577      302.071.000   8.277.577    302.071.000  8.277.577    302.071.000    

Totaal generaal 12.350.007    523.829.334   14.011.233  603.959.000  13.571.308  867.188.665    

Interest 12.350.007    14.011.233  13.571.308  
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Op grond van het voorgaande kan de begroting 2019 kortheidshalve als volgt worden weergegeven: 

 

 
 

Samenvatting Begroting Land Sint Maarten

Gewone Dienst Uitgaven 2019

Gouverneur 0

Parlement 22.538.210

Ministerie van Algemene Zaken 71.436.536

Ministerie van Financien 53.519.858

Ministerie van Justitie 84.501.677

Ministerie van Onderwijs, Cultuur, jeugd en 

Sport 123.999.590

Ministerie van Volksgezondheid, Sociale 

Ontwikkeling en Arbeid 64.782.192

Ministerie van Economische zaken, 

Vervoer, Toerisme, en Telecommunicatie 24.888.327

Ministerie van Volkshuisvesting, 

Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu 38.167.574

Totaal van de Uitgaven 483.833.964

Gewone Dienst  Inkomsten 2019

Gouverneur -                    

Parlement -                    

Ministerie van Algemene Zaken 3.927.500

Ministerie van Financien 347.287.656

Ministerie van Justitie 14.180.394

Ministerie van Onderwijs, Cultuur, jeugd en 

Sport 382.000

Ministerie van Volksgezondheid, Sociale 

Ontwikkeling en Arbeid 3.566.518

Ministerie van Toerisme, Economische 

zaken,Vervoer en Telecommunicatie 30.897.977

Ministerie van Volkshuisvesting, 

Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu 12.553.836

Totaal van de Inkomsten 412.795.881
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Saldo van inkomsten en uitgaven 2019

Gouverneur -                    

Parlement -22.538.210

Ministerie van Algemene Zaken -67.509.036

Ministerie van Financien 293.767.798

Ministerie van Justitie -70.321.283

Ministerie van Onderwijs, Cultuur, jeugd en 

Sport -123.617.590

Ministerie van Volksgezondheid, Sociale 

Ontwikkeling en Arbeid -61.215.674

Ministerie van Toerisme, Economische 

zaken,Vervoer en Telecommunicatie 6.009.650

Ministerie van Volkshuisvesting, 

Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu -25.613.738

Totaal saldo van de Inkomsten en Uitgaven-71.038.083
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4. Beleidsdeel 

 

In dit hoofdstuk worden de beleidsprioriteiten voor 2019 beschreven.  

 

“Beleid is het streven naar het bereiken van bepaalde doeleinden met bepaalde beleidsinstrumenten en 

in een bepaalde tijdsvolgorde ”. 

Zoals eerder opgemerkt staan beleidsmatig voor 2019 het regeerprogramma 2018-2022 met daarin de 

wederopbouw, de herstructurering c.q. versterking van het ambtenarenapparaat en het financieel gezond 

maken van Sint Maarten op de eerste plaats, dit aangevuld met andere initiatieven die eveneens zijn 

opgenomen in het regeerprogramma 2018-2022. Dit betekent tevens, mede gezien de beperkte 

capaciteit binnen het ambtelijke apparaat en de inzet van een aantal van hen in de projectorganisatie 

wederopbouw, dat het aantal nieuwe beleidsdoelen beperkt is. Wel ziet u een aantal beleidsvoornemens 

terugkomen die eerder niet gerealiseerd of afgerond konden worden. 

De hierna geformuleerde beleidsacties 2019 geven een indicatie die afhankelijk van de middelen van 

de begroting 2019 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 

De komende jaren zullen in het teken staan van het verbeteren van de aansluiting tussen beleidsvorming 

en beleidsuitvoering. Deze twee zijn met elkaar verbonden door de jaarlijkse begrotingscyclus binnen 

de overheid. De drie samengevoegd vormen een sluitende planning en control-cyclus. 

 
Met de te realiseren verbetering van de aansluiting wordt ook verdere invulling gegeven aan de 

systematiek van beleidsverantwoord begroten. De beleidsverantwoorde begroting is een belangrijk 

onderdeel van de begrotingscyclus en vormt het hoofdproduct dat wordt ingezet voor de sturing en 

monitoring van de beleidsuitvoering.  

 

Risico paragraaf 

Nieuw in het beleidsdeel is een risico paragraaf per ministerie. Voor zover relevant en beschikbaar is 

per ministerie aandacht besteed aan risico’s die de doelstellingsrealisatie mogelijk zouden kunnen 

hinderen. Het is essentieel dat gedurende het verloop van het jaar gemonitord wordt in hoeverre risico’s 

zich in de praktijk lijken te manifesteren en daarop terstond corrigerende maatregelen te implementeren.  

De komende jaren zullen deze paragrafen per ministerie steeds verder worden uitgewerkt en kunnen 

concrete beheersmaatregelen wellicht al vooraf worden uitgewerkt. 

 

  

Begroting  
Jaarverslag 

Jaarrekening  
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Ministerie van Algemene Zaken 
 

4.1.1 Beleidsprioriteiten 

Gezien de totale overkoepelende missie en visie van Sint Maarten, de taken van het Ministerie van AZ 

en de huidige ontwikkelingen zal in 2019 de nadruk worden gelegd op de volgende beleidsprioriteiten:  

 Het (doen) uitvoeren van projecten in het kader van het NRRP in samenwerking met de 

Wereldbank en Nederland en ondersteund door de daartoe in te richten projectorganisatie welke 

qua kosten gefinancierd zal worden vanuit het Wederopbouwfonds; 

 De efficiënte coördinatie en beheer van de organisatie door het ondersteunen en trainen van de 

organisatie als geheel in overeenstemming met de wetten, regels en voorschriften; 

 De zorg voor binnenlands bestuur, waaronder bestuurlijke ontwikkeling; 

 In 2019 en de komende jaren zal op basis van de wederopbouw, vervolg moeten worden 

gegeven aan de ontwikkeling van het nationaal ontwikkelingsplan; 

 Beleidsontwikkeling en uitvoering op het niveau van publieke dienstverlening  

 Samenwerking met regionale en internationale organisaties zoals de United Nations Economic 

Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), ACS en Caribbean Community 

and Common Market (CARICOM) en deelname in relevante vergaderingen voor de 

bevordering van het buitenlands beleid van Sint Maarten. Samenwerking met de Europese Unie 

op gebieden van gemeenschappelijk belang en het deelnemen aan relevante vergaderingen voor 

het bevorderen van het Nationaal Ontwikkelingsplan en het buitenlands beleid van Sint 

Maarten. 

 

Andere beleidsprioriteiten zijn: 

 Het prioriteren en vervolgens verbeteren van de coördinatie (en handhaving 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; 

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

andere de toepassing van de door de ministerraad in 2018 goedgekeurde richtlijnen voor de 

aanschaf van producten en diensten; 

 Het verder digitaliseren van de interne werkprocessen.  

 

4.1.2 Beleidsacties 

Gezien de uitdagingen van de regering in het algemeen, en het Ministerie van AZ in het bijzonder voor 

de komende jaren, en gezien de beschikbare middelen in de begroting 2019, kunnen de beleidsacties in 

2019 als volgt worden beschreven: 

In 2019 zal het ministerie in nauwe samenwerking met financiën het voortouw nemen in de 

afstemmingen tussen het regeerprogramma, de uitvoering van het NRRP en de gevolgen daarvan voor 

de begroting en de jaarrekening van Sint Maarten.      

In 2019 zal het ministerie doorgaan met de nodige nadere toelichting op en training met betrekking tot 

het interne besluitvormingsproces. Dit houdt ook in een verbetering van de kennis over de 
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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 om de ambtenaren en bevoegde autoriteiten bekend te maken met de besluitvormingsprocessen 

en procedures. 

Meer aandacht zal worden besteed aan het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, ongevallen 

en rampen middels een efficiënte en effectieve organisatie, om zodanig de fysieke veiligheid van 

burgers en bezoekers te waarborgen.   

Voor wat betreft de dienstverlening zal er meer aandacht worden besteed aan klantvriendelijke 

dienstverlening aan zowel de interne en externe klanten. Extern, zal meer gebruik worden gemaakt van 

nieuwe technologieën zoals het online maken van afspraken en indienen van verzoeken. Deze tijden 

brengen ook met zich mee dat de zorg voor het binnenlands bestuur, waaronder de bevordering van de 

efficiency en effectiviteit van overheidsorganisatie, meer aandacht krijgt. Het een en ander met het 

streven voor de instandhouding en uitdieping van de democratische rechtsstaat. 

De ervaring heeft ons geleerd dat wij meer aandacht moeten besteden aan de samenwerking met 

regionale en internationale organisaties, door onder anderen meer deelname aan relevante 

vergaderingen.  

Samenwerking met de Franse kant dient altijd een prioriteit en het streven van de regering te zijn. 

Samenwerking met de Europese Unie op gebieden van gemeenschappelijk belang en het deelnemen 

aan relevante vergaderingen voor het bevorderen van het Nationaal Ontwikkelingsplan (National 

Development Plan (hierna: NDP)) en het buitenlands beleid van Sint Maarten. 

 

4.1.3 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. Het bovenstaande is uiteraard 

gebaseerd op de rol van het ministerie binnen de gehele organisatie. Hoewel er rekening is gehouden 

met de financiële situatie van het Land, wordt ook uitgegaan van de ondersteuning aan de andere 

ministeries en de publieke dienstverlening. De risico’s zijn hetzelfde als de voortgaande jaren, in de zin 

dat indien de begroting niet zoals verzocht wordt toegekend, dit uiteraard gevolgen zal hebben voor de 

plannen van het ministerie. Een extra risico vormt natuurlijk de werkelijkheid na orkanen Irma en Maria. 

De ervaring heeft geleerd dat het belangrijk is een disaster management fund (calamiteitenfonds) op te 

zetten. Het streven van het ministerie is om NAf 5 miljoen in de begroting op te nemen teneinde in de 

eerste weken na een mogelijke calamiteit te kunnen voorzien in voedsel, water, urgente reparatie, 

opruiming, evacuatie (chartervliegtuigen), maar ook ter voorbereiding op een eventuele calamiteit, 

zoals bijvoorbeeld het opslaan van medicijnen, babyvoedsel etc., maar ook alles wat verder nodig is om 

zich voor te bereiden. De bedoeling is dat de begroting van alle zeven ministeries met een zevende van 

het uiteindelijk bedrag wordt ingekort, en de fondsen op een begrotingspost onder het Ministerie van 

Financiën wordt opgenomen.     

Ook heeft de regering recentelijk een lidmaatschap afgesloten bij de “Caribbean Catastrophe Risk 

Insurance Facility (CCRIF), een verzekeringsvoorziening van meerdere (ei)-landen tegen schade bij 

aardbeving, orkaan, extreme regenval etc. De landen de hierbij zijn aangesloten betreffen meest de 

Caribische (ei)landen en Centraal Amerika. Het geschatte bedrag is NAf 1,8 miljoen voor het dienstjaar 

2019 en wordt via het Wederopbouwfonds vergoed. 

 



Blz. 49 

 

Het kan zijn dat het streven naar een efficiëntere functioneren van de organisatie en meer nadruk op 

de coördinerende rol van het ministerie, de kosten kunnen beïnvloeden. 

Andere risico’s betreffen:  

1. De bedreiging voor de slagvaardigheid van de brandweer, met als gevolg het niet langer op het 

juiste niveau garanderen van de fysieke veiligheid van de inwoners en bezoekers van Sint 

Maarten. Via het Wederopbouwfonds worden bepaalde verbeteringen versneld gerealiseerd;  

2. Het gebrek aan financiële ruimte om de vacatures in te vullen, zal als gevolg hebben dat door 

minder personeel, meer “overwerk” zal worden uitbetaald. Dit geldt met name bij de afdeling 

Facilitaire Zaken en de Brandweer, maar leidt mogelijk ook tot gezondheidsklachten wegens 

overwerk.  

3. Het verder inkorten op de begroting met name voor de afdeling Facilitaire Zaken zal gevolgen 

hebben voor het voldoen aan onze betalingsverplichtingen (elektriciteit, water, en 

communicatie).  

4. Voorts bestaat het voornemen om een fonds te creëren dat voldoende middelen bevat om de 

bedrijfsvoering van de overheid, na een ramp als Irma, te garanderen. We denken dan aan een 

liquiditeitsreserve van 3 a 4 maanden exploitatiekosten hetgeen neerkomt op NAf 120 miljoen. 

De beschikbare middelen voor een dergelijk fonds schieten nu te kort en vormen een risico voor 

de overheid. In de begroting is voor dit doel nu slechts een bedrag van 1,5 miljoen opgenomen. 
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5. 4.2 Ministerie van Financiën 

 
4.2.1 Beleidsprioriteiten 

Gezien de overkoepelende missie en 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 een van haar belangrijke taken om zorg te dragen voor een 

adequaat (juist, tijdig en volledig) financieel beheer binnen de overheid. Dit vertaalt zich in het 

beschikbaar stellen van instrumentarium, stellen van richtlijnen voor de financiële verwerking en 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 ARK) zijn op 

diverse punten aanbevelingen gedaan gericht op een verbeterd financieel beheer. Het Ministerie heeft 

zich tot doel gesteld om deze aanbevelingen stapsgewijs te realiseren. Na een aanvankelijke start in 

2017 zijn de projecten later in dat jaar (IRMA) tot stilstand gekomen. In augustus 2018 is een herstart 

gemaakt met de bedoeling alle deelprojecten en de vernieuwde IT binnen 2 jaar te implementeren. 

 

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 het doorvoeren van een bijna volledige herinrichting van 

de organisatie qua organisatorische inrichting, van werkprocessen en procedures, een volledig nieuw 

IT-systeem met klantvriendelijker mogelijkheden voor belastingplichtigen, aandacht voor de 

persoonlijke ontwikkeling van medewerkers en een fysieke integratie van Inspectie en 

Ontvangersorganisaties. Dit alles dient er binnen 3 jaar voor zorg te dragen dat burgers en bedrijven 

bereid zijn of gedwongen zullen worden hun wettelijke verplichtingen ten aanzien van de gemeenschap 

waarvan zij deel 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 diensten. Om dit te bereiken is verdere 

integratie van de administraties een voorwaarde evenals een solide en stabiele voorzieningen op gebied 

van utiliteit en ICT. Dit houdt voor Financiën in dat planning, organisatie en coördinatie van financiële 

processen over de volle breedte van de overheid moeten worden verbeterd.  

 

4 Het Afleggen van Rekenschap aan de Volksvertegenwoordiging 

Het Optimaliseren van de begrotings- en verantwoordingscyclus van Sint Maarten. Volledige en tijdige 

verzameling van de benodigde gegevens (baten, lasten alsmede adequate toelichting daarop) om een 

begroting en jaarrekening tijdig en kwalitatief verantwoord aan te kunnen bieden, zodat een 

verantwoord inzicht kan worden gevormd door de Staten en het volk. Daarnaast ook de verdere 

invulling van het toezicht op de overheid instellingen. 
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4.2.2 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). Op grond hiervan zijn de beleidsacties in 2019 als volgt geprioriteerd.  

  

1 Financieel Beheer 

Duurzame ontwikkelingsdoeleinden zijn kritisch voor de wederopbouw van Sint Maarten. Hiermee 

samenhangend zijn er financiële verplichtingen. De richtlijnen voor het tot stand komen van deze 

verplichtingen en het uiteindelijk verwerken en rapporteren van de financiële transacties is een 

fundamentele grondslag voor een succesvol wederopbouw en de verantwoording die daarover dient te 

worden afgelegd. 

 

Het Ministerie van Financiën erkent de zwaarwichtigheid van haar positie binnen het geheel in dit kader 

en heeft de volgende beleidsacties voor 2019-2022 vastgesteld: 

 De verdergaande verbetering van het financieel beheer, o.a. door de investering in een nieuw 

financieel systeem en de uitvoeren van verbeteringsprojecten in dat kader. 

 Zorgdragen dat de duurzame doelen van de NDP en de NRRP zich op dezelfde hoofdlijnen 

richten waar het financiële aspecten betreft. 

 Zorgdragen voor het onderhouden en versterken van de werkrelatie tussen Sint Maarten, 

Nederland en de Wereldbank waar het financiële aspecten betreft. 

 Bijstand van de koninkrijkpartners en internationale organisaties verder helpen structureren; 

 Liaison met de verantwoordelijke ministeries voor de evaluatie, herdefiniëren en structureren van 

het nationale rampenbeheersplan; 

 Identificeer projecten die prioriteit hebben en op zoek gaan naar aanvullende financiering als de 

bijstand via het Wederopbouwfonds niet voldoende is om alle prioriteiten na te komen; 

 Een nationaal ontwikkelingsfonds oprichten. 

 

2 Belasting Compliance 

Het Ministerie van Financiën is gestart met de voorbereiding van grootschalig project verdeeld over 

meerdere jaren voor volledige belastinghervorming. De beleidsdoeleinden die hieruit vloeien zijn: 

 Het belastingkantoor versterken door: 

1. Oprichten van een nieuw gebouw met alle afdelingen onder een dak; de eerste plannen zijn 

ontwikkeld. 

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

3. Werving en selectie en bijscholing bestaande personeel. 

4. Aanpassing van interne processen en procedures. 

 Stimulering nakoming belastingplicht door:  

1. Dialoog aan te gaan met de centrale bank over manieren om de economie te stimuleren. 

2. Het ontwikkelen van een voorwaardelijk drijfveer voor bedrijven om hun belastingplichten na 

te komen. 

3. Versterking van de audit- en controleorganen binnen de Belastingdienst, zo mogelijk in 

samenwerking met andere instanties. 

 

 Vereenvoudigen van de communicatie met de belastingplichtige. 

1. Het inrichten van moderne mogelijkheden (portals) om via elektronische weg aangiften in te 

dienen en te betalen. 
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3 Het ministerie als organisatie 

Om tot een geïntegreerde overheid te komen heeft het ministerie de hieronder beschreven 

beleidsdoeleinden: 

 Liaison met het verantwoordelijk ministerie voor bestemming en revitalisering. 

 Liaison met het verantwoordelijk ministerie voor diversifiëren van de economie om de 

toeristische sector aan te vullen. 

 Liaison met het verantwoordelijk ministerie voor investeren in de infrastructuur van wegen en 

overheidsgebouwen. 

 Bevorder transparantie, integriteit en verantwoordelijkheid. 

 Het bevorderen van goed bestuur. 

 Centraliseren van de financial controllers. 

 Versterken en verbeteren van het personeel binnen het ministerie o.m. geven van trainingen en bij 

de Belastingdienst het opzetten van een uitwisselingsprogramma c.q. samenwerking met de 

andere eilanden. 

 Opleiden personeel voor optimale dienstverlening. 

 

4 Het afleggen van rekenschap aan de volksvertegenwoordiging 

De volgende beleidsacties doen zich voor op het gebied van afleggen van rekenschap: 

 Bevorder een goed bestuur. 

 Verbeteren financieel management. 

 Bevorder financiële verantwoordelijkheid. 

 Achterstand in de jaarrekening wegwerken. 

 Verbeteren van de budgetcyclus. 

 Kosten verlagen door het stimuleren van meer verantwoording en het instellen van 

kostenverlagende maatregelen. 

 Verbeter financiële rapportering door alle ministeries. 

 Relaties versterken met: 

- Saint Martin 

- Koninkrijksrelaties 

- Buitenlandse Zaken 

 Automatisering op gebied van e-Government, openbare diensten en communicatie. 

 Verbeteren in samenwerking met het Ministerie van AZ de evaluatiecyclus van personeel. 

5 Wetgeving 

Op het gebied van fiscaal wet- en regelgeving heeft het ministerie enkele beleidsdoeleinden:  

 Onderzoek naar aanvullende inkomstenverhogende maatregelen en eventueel aanpassing van het 

belastingstelsel. 

 Afronden conceptlandsverordening hervorming belastingstelsel Sint Maarten.  

 Afronden van de Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) voorschriften 

voor automatische uitwisselinggegevens, de zogenaamde Common Reporting Standard (CRS). 

 Afronden van incentive mogelijkheden post-Irma, zoals de aanpassingen van de heffing van 

belasting op bedrijfsomzetten (BBO) bij grote bouwprojecten. 

 In samenwerking met andere ministeries het aanpakken van nog te verwerken financiële 

wetgeving, beleid en overeenkomsten: 

1. Afronden gokspel en gaming control board wetgeving afronden 

2. Bestudeer de concessieovereenkomst van de haven en de Simpson Bay Lagoon. 



Blz. 53 

 

4.3 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 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, keten breed gekoppeld aan de noodzaak van een gefaseerde groei van het 

budget van het ministerie over een vijftal jaren. 

 

4.3.1 Beleidsprioriteiten 

Gedurende het jaar 2019 zal het ministerie zich met name bezighouden 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 2019 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 2019 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 2019 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 

Het structureel en urgent verbeteren van de detentiezorg op Sint Maarten inclusief de opbouw en het 

beheer van faciliteiten. 

 

4 Het Ministerie als Organisatie 
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Justitie is het grootste Ministerie binnen de overheid van Sint 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.  

 

4.3.2 Beleidsacties 

Gezien de uitdagingen en verplichtingen van het Ministerie van Justitie in de komende jaren zijn de 

beleidsacties in 2019 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 overheid 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 het instellen van de commissie toezicht bescherming persoonsgegevens ter 

bescherming van de privacy, het opstellen van de LVO ter bestrijding van cybercrime en 

invoering cameratoezicht c.q. video surveillance.  

 In werk intreding van de Landsverordening bestuurlijke handhaving. 

 

2 Criminaliteitsbestrijding en Preventie 

 Activering van een ministerie breed informatievoorziening systeem. 

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

 In 2019 zal het ministerie verdere uitvoering geven aan het veiligheids- en integriteitsplan voor de 

lucht- en zeehaven.  

 Het ministerie zal het aanpakken van jeugdcriminaliteit voorzetten door o.a. het verder uitrollen, 

opbouwen van criminaliteitsbestrijding, rehabilitatie en her-opvoedingsprogramma’s. 

 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;  
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- 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 Landsverordening grensoverschrijdende 

geldtransporten; ten tijde van het schrijven van deze versie is het Nader rapport goedgekeurd 

door de Ministerraad en zal het naar de Staten verstuurd worden. 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), waarvoor 

onlangs goedkeuring is verkregen dat deze kosten ten laste van het 

Criminaliteitsbestrijdingsfonds zullen komen; 

- De renovatie, reparatie en mogelijke uitbreiding van het Huis van Bewaring te Pointe Blanche; 

- Het herstel van het grenshospitium en detentiecentrum in Simpson Bay. 

 

 Het verbeteren van het organisatorische beheer, Strafgevangenis en Huis van Bewaring te 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. 

 

 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 2019 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 organisatiestructuur, 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 het mobiliteitsplan KPSM. 

 Het afronden en implementeren van het huurvergoedingsbeleid om de kosten te drukken. 
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 Het continueren van de Basis Politie Opleiding (BPO) voor het personeel van het 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. 

 P&O afdeling van Justitie onderbrengen bij de centrale P&O. 
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4.4 Ministerie van OCJS 

 

4.4.1 Beleidsprioriteiten 

De beleidsprioriteiten zijn ingekaderd binnen de missie, visie en taken van het Ministerie van OCJS, 

het Bestuur programma, het Strategisch Plan 2016-2026, en het ‘National Recovery and Resilience 

Plan’, waar het ‘Resilience Plan’ (NRRP of te wel National Wederopbouw Plan) is verankerd. Deze 

beleidsprioriteiten zijn in de beleidsacties gekaderd in zes hoofdthema’s: psychosociaal welzijn, 

capaciteitsversterking, veiligheid- en gereedheid, curriculum en naschoolse programma’s, fysieke 

infrastructuur en beleid- en wetgeving. De vastgestelde strategische beleidsprioriteiten richten zich op:    

 

1 Onderwijs 

Het stimuleren en faciliteren van kwalitatief 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; en, 

 Hiertoe wet- & regelgeving aan te passen en te optimaliseren. 

Deze beleidsprioriteiten zijn gericht op het ontwikkelen van en voorzien in een onderwijs- en 

trainingsstelsel van de hoogst mogelijke kwaliteit.  

 

Belangrijk voor het herstel van de economie is, het bevorderen van de nationale zelfredzaamheid en het 

blijvend versterken van het nationale kapitaal. Hiervoor zijn belangrijke elementen van belang zoals; 

het verhogen van het verhogen van de startkwalificaties bij schoolverlaters, het promoten van 

levenslang leren en het verder innoveren en faciliteren van een gezonde en inspirerende leeromgeving. 

Institutionele versterking, veilige scholen en 21e eeuw leerconcepten, een robuuste 

curriculumontwikkeling met meer aandacht voor cultuur, sport en sociale vorming, maatwerk en 

welzijnsbevordering zijn hierbij uitgangspunt.  

 

2 Cultuur 

Een kansrijke sector voor economisch herstel is het verder ontwikkelen en versterken van de creatieve 

sector, met Philipsburg als de culturele hoofdstad van Sint Maarten. De cultuursector speelt ook een 

belangrijke rol in het versterken van de veerkracht van de bevolking. Zowel veerkracht als 

wederopbouw, zoals geformuleerd in het Nationaal Wederopbouw, zijn bepalend voor de 

beleidsprioriteiten, en zijn binnen de (inter-) nationale kaders waaronder UNESCO, toegespitst op: 

 Het stimuleren en faciliteren van uitingen van cultuur in Sint Maarten, op nationale feestdagen en 

andere (internationale) culturele evenementen, en 

 Het behoud en ondersteunen van het nationaal cultureel materieel en immaterieel erfgoed door 

middel van programma’s, subsidiebeleid en overige randvoorwaarden op het gebied van beleid en 

wet- en regelgeving. 

 

3 Jeugd 

De hoofdpunten zijn gekaderd binnen de internationale verplichtingen van het Verdrag inzake de 

Rechten van het Kind en de nationale implementatie hiervan. De Interlandelijke Taskforce 

Kinderrechten heeft als taak de samenwerking in het Koninkrijk ten aanzien van de 

Kinderrechten te stimuleren en te ondersteunen. Jaarlijks wordt er per eiland een werkplan 

opgesteld waarin de activiteiten uit het actieplan van de voorgaande jaren concreet worden 

gemaakt, voorzien van een kostenraming en budgettaire dekking. De activiteiten van St. 
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Maarten zijn ingebed in het Integraal Jeugdbeleid. De internationale doelstellingen overstijgen 

zowel de afdeling als het ministerie, waardoor interministeriële samenwerking een kritische factor is, 

om de OCJS-doelen te bereiken. De 2019 prioriteiten van de afdeling Jeugd & Jongeren zijn gericht op: 

 Het stimuleren van kansen en het bieden van mogelijkheden voor een gezonde ontwikkeling van 

jeugd; 

 Het zorgdragen voor beleidsprogramma’s en wet- en regelgeving inzake jeugd- en jongeren, 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 middelen op basis van onderzoek, 

voortgangsrapportages en prognoses van de programmaorganisaties; 

 Het promoten van (inter)nationale, samenwerking op alle maatschappelijke niveaus, en 

 De implementatie van jeugd en jongerenbeleid binnen het ministerie zelf via het onderwijs, de sport 

en de creatieve sector. 

 

Kern is, het bevorderen van participatie van kinderen en jeugdigen, het bieden van hulp en 

ondersteuning, ‘safety nets’ zoals brede scholen en voor- en naschoolse activiteiten, het voorkomen van 

kindermishandeling en het stimuleren van preventie en positieve opvoeding. Hierbij is er bijzondere 

aandacht voor de meest kwetsbaren, waaronder migranten, mindervaliden en risicogroepen. Hiertoe 

wordt, middels de in 2018 door de koninkrijk landen ondertekende intentieverklaring, toegewerkt naar 

een Memorandum of Understanding. 

 

4 Sport 

De beleidsdoelstellingen richten zich voornamelijk op: 

 Het stimuleren van sportdeelname en het aanbod van sportfaciliteiten in de maatschappij; 

 Het bevorderen van sporttoerisme door het faciliteren en ondersteunen van topsport(ers) en het 

gebruik van media in de sport; 

 Het ontwikkelen en implementeren van sportrichtlijnen en -protocollen (waarden en ethiek) in de 

gehele sportsector; 

 Het investeren in verbeteringen c.q. het herstellen van de verschillende sportcomplexen. 

Met name het herstel en onderhoud van de sportfaciliteiten staan voorop, gelet op de schade door de 

orkaan, en het ‘Building Back Better’-concept. Bij het versterken van de ‘Resilience’ van de bevolking 

speelt de sportsector ook een belangrijke rol. 

 

4.4.2 Beleidsacties 

In de beleidsacties zijn de principes van herstel en ‘Building Back Better’ kernpunten. Het ‘MECYS 

Resilience Plan’, als onderdeel van het nationale herstelplan NRRP, volgt de thema’s: psychosociaal 

welzijn, capaciteitsversterking, veiligheid- en gereedheid, curriculum en naschoolse programma’s, 

fysieke infrastructuur en beleid- en wetgeving. Deze rode draad vertaalt zich naar de sectoren onderwijs, 

cultuur, jeugd en sport in de volgende beleidsacties: 
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1 Onderwijs 

De hoofdbeleidsacties voor 2019 zijn gericht op het: 

 Het ontwikkelen van wet- en regelgeving alsmede institutionele versterking in het lokale 

beroepsonderwijs en het hoger- en wetenschappelijk onderwijs blijft een belangrijk aandachtspunt 

in 2019. 

 Het verder implementeren en/of monitoren van de wetgeving voor studiefinanciering het 

bekostigingsmodel, leerlingenvervoer en het project verzelfstandiging publieke scholen, om zo de 

toegang tot betaalbaar en kwalitatief onderwijs op lange termijn te garanderen.  

 Voortzetten van investeringen in onderwijshuisvesting voor onderhoud, renovatie en nieuwbouw 

voor meerdere scholen, volgens veilige scholen en 21e eeuw leerconcepten. En het implementeren 

van een herziend leen-, investering en -onderhoudsbeleid om onderwijshuisvesting te 

optimaliseren.  

 Realiseren verbetering in kwaliteit van onderwijs door: 

- Het bevorderen van tertiair onderwijs en beroepsonderwijs op diverse niveaus;  

- Het faciliteren van een soepele aansluiting en/of transitie binnen het onderwijs of het 

beroepsleven, afgestemd op economische ontwikkelingen en kansen; 

- Het monitoren van de Raad van Onderwijs en Arbeid, en 

- De implementatie van de ‘special need policy’, met als doel om vroegtijdig behoeften te 

signaleren en te voorzien in noodzakelijke aanpassingen om zo beter te kunnen instromen en/of 

vooruitgang te kunnen boeken in het reguliere onderwijs.  

 

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” en de “SXM Strong: Showing resilience and planning for the future” verder 

uitgewerkt en ten uitvoering gebracht. 

 

 De afdeling Cultuur gaat in 2019 de door de overheid gefinancierde culturele voorzieningen 

monitoren op gebruik voor culturele activiteiten. Bij te weinig gebruik van de faciliteiten worden 

in samenspraak met de betrokken partijen beheersmaatregelen genomen.  

 

 Om het behoud en verder verrijking van cultuur te stimuleren worden dit jaar voortgezet: 

- Het afronden 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 van het Land, en 

- Het bevorderen en promoten van talentontwikkeling in de culturele en creatieve sector. 

 

 Om het behoud van cultureel erfgoed te stimuleren worden de volgende wetgevingstrajecten 

voortgezet: 

- Het preserveren van monumenten, de aanleg van de “cultural track” voor het bevorderen van 

des educatieve en nationale waarde van monumenten, en 

- Het beschermen van monumenten door het oprichten van een monumentenfonds en 

monumentenzorg. 

 

 Om uitingen van cultuur op Sint Maarten te faciliteren vinden in 2019 dringende 

kapitaalinvesteringen plaats voor o.a.: 

- De aanpassingen van het John Larmonie Center; 
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- Het verwerven van nieuwe 3d scanners voor archeologische archivering, en  

- Het verwerven van een digitaal media-archief van de geschiedenis van Sint Maarten. 

 

3 Jeugd 

De afdeling Jeugd richt zich in 2019 op de volgende beleidsacties: 

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

en ontwikkeling”;  

 Realisatie van het Integraal Jeugdbeleidsplan en de ‘Youth Desk’;  

 Ontwikkelen van het Jeugdmonitorbeleid; 

 Initiëren van diverse vormen van jeugdparticipatie in het maatschappelijk verkeer; 

 Programmatische aanpak van preventie tienerouderschap; 

 Creëren van meer leer/werkervaringsmogelijkheden voor de jeugd;  

 Het bekostigen van programma’s waarbij risicojongeren begeleid en ondersteund worden ter 

preventie van normafwijkend gedrag; 

 Uitvoeren van de Ondernemerschap Training; 

 Stimuleren van Kinderrechten campagnes (tegen kindermishandeling, geweld) en het investeren 

in de programma’s van de aanbevelingen uit het Koninkrijk “Actieplan Kinderrechten”, en 

 Het uitvoeren van de in 2018 door de Koninkrijk landen ondertekende intentieverklaring, 

waaronder het voorbereiden van een Memorandum of Understanding dat het samenwerken tussen 

de (ei)landen van het Koninkrijk ter verbetering van de rechten van de kinderen in het Koninkrijk 

beoogt. 

 

4 Sport 

De beleidsactiviteiten voor dit jaar richten zich specifiek op: 

 Het ondersteunen, faciliteren en controleren van verbeterplannen voor sportorganisaties, inclusief 

het faciliteren van een toegankelijke database voor atleten en coaches;  

 Het bevorderen van de beschikbaarheid van sportfaciliteiten, onder andere door de naschoolse 

programma's en schooltoernooien te blijven voortzetten;  

 Het monitoren en evalueren van de implementatie van rampenparaatheids-, nood-, veiligheids- en 

herstelplannen voor alle faciliteiten, en 

 Doorlopende ondersteuning van het Nationaal Sport Instituut (NSI) en meer structurele 

ondersteuning van het Sint Maarten Sports- and Olympic Federation (SMSOF) en de 

verschillende sportorganisaties; 

Om de schade aan sportfaciliteiten te herstellen en de benodigde onderhoudsmaatregelen te garanderen 

conform de ‘Building Back Better’- concepten, zijn blijvende inspanningen via publieke en private 

partnerships cruciaal. Deze begroting voor 2019 reflecteert deze hoognodige upgrade werkzaamheden 

van de Raoul Illidge en andere sportfaciliteiten. Het belang hiervan is mede ingegeven door de 

belangrijke rol van sport in het versterken van de ‘Resilience’ van de bevolking. 

 

4.4.3 Risico’s binnen de Beleidsuitvoering 

De begrotingstekorten leiden met name tot beperkte subsidieringmogelijkheden 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 om de scholen te bekostigen.     

 

De in 2018 aangekondigde personeelsstop leidt er bij gelijkblijvende overheidstaken toe dat diverse 

kritieke afdelingen en divisies onder het gewenste niveau functioneren. Dit geldt met name voor de 

inspectie en de afdeling onderwijs. Vanuit de huidige formele formatie van 129 FTE, toont dit overzicht 
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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, maar schaarse middelen leiden echter tot het ontbreken van de essentiële 

deskundigheidsbevordering van personeel 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, hetgeen 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.  

 

1 Onderwijs 

De sector onderwijs (beleidsafdeling en uitvoerende diensten) participeert in de actieve voorbereiding 

& invoering van diverse wet- en beleidstrajecten, zoals de landsverordening Studiefinanciering, de 

landsverordening Hoger onderwijs, de landsverordening Onderwijstoezicht, de ‘special need policy’ en 

diverse beleidsprogramma’s met als doel onderwijsverbetering en vernieuwing door te voeren. Door de 

opgelegde kostenbesparingen erkent de onderwijssector diverse serieuze risico’s voor het doorvoeren 

van verschillende noodzakelijke vernieuwingen op het gebied van onderwijsfaciliteiten (weinig tot geen 

kapitaalinvesteringen in de afgelopen jaren), curriculum vernieuwing, onderwijsfinanciering, speciaal 

onderwijs en uitbreiding van het tertiair onderwijs (NIPA/ USM). De nationale ramp in 2017 (orkanen 

Irma en Maria) heeft geresulteerd in enorme schade aan gebouwen. Hoewel het materiaal overwegend 

is aangevuld via hulpgoederen, zijn er nog diverse gebouwen die verplaatst moeten worden naar veilige 

zones en/of compleet herbouwd moeten worden.  

 

2 Cultuur 

De benodigde wetgeving en regelingen voor de bescherming van de cultuur ontbreken, of zijn 

gefragmenteerd en daarmee nog niet gecentraliseerd. Dit was na de ramp in 2017 met name zichtbaar, 

vooral in de private sector, waar veel monumentale huizen zijn, die gespecialiseerde reparaties 

behoeven. Beperkt aanwezige wetgevingsdeskundigheid en Inspectiecapaciteit en knowhow leiden tot 

verdere verzwakking van het behoud van ons cultureel erfgoed, waaronder de monumenten.  

 

Beperkte financiële middelen brengt met name de uitvoering van de volgende beleidsprioriteiten in 

gevaar:  

 Onvoldoende ontwikkeling van de creatieve sector als economische sector; 

 Onvoldoende ontwikkeling van en ondersteuning van talent onder de jeugd; 

 Gebrek aan financiële middelen voor monumenthouders voor de implementatie van de wetgeving; 

 Onvoldoende aandacht voor culturele erfgoed en monumenten, wat een negatieve invloed heeft 

op de beleving van toeristen;   

 Onvoldoende capaciteit op het gebied van Culturele Ontwikkeling en erfgoed; 

 Onvoldoende capaciteit op het gebied van wetgeving; 

 Verdere ontwikkeling van de culturele sector in scholen, en 

 Vertraging bij de realisatie van het Nationaal Theater voor de podiumkunsten en aanpassingen 

aan het John Larmonie Center. 

  

3 Jeugd 

Beperkte financiële middelen en beperkte capaciteit leidt tot het extreem herzien van 

beleidsprioriteiten, programma’s en projecten:  
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 De afdeling Jeugd en Jongeren is een beleidsafdeling waar uitvoeringstaken in de 

organisatiestructuur zijn opgenomen, terwijl deze uitvoeringstaken geen kerntaak is van de 

afdeling. Dit werkt in de praktijk niet en vormt daardoor een risico voor het waarborgen van de 

kwaliteit. Capaciteit behoud is daardoor een kritische factor om alle taken uit te voeren. 

 Afhankelijkheid van de agenda’s van andere ministeries 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, kindermishandeling, het ‘Business Outreach 

and placement’ programma en bekostiging van preventieprogramma’s van risicojongeren en 

jeugdparticipatie. Het niet bekostigen van “risicojongeren” ontwikkelde programma’s en “Youth 

Desk“ als uitvoerend schakel brengt ernstige maatschappelijke consequenties met zich mee.  

 Sinds 2016 werd al 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.  Nu vooral sinds de destructie van de orkanen, dient extra nadruk te liggen op het 

welzijn van de jeugd, waaronder de noodzaak van het voortzetten van het voedingsprogramma voor 

kwetsbare kinderen. 

 Een andere bottleneck is het uitblijven van extra middelen voor het investeren in de programma’s 

van de aanbevelingen uit het Koninkrijk “Actieplan Kinderrechten” en het opstellen van het 

Memorandum of Understanding, waaraan Sint Maarten zich via een intentieverklaring in 2018 heeft 

gecommitteerd tijdens de conferentie van de ‘Interlandelijke Taskforce Kinderrechten’. Er zijn geen 

middelen voor de implementatie van nieuw beleid op dit gebied. 

 

4 Sport 

Analyse en onderzoek zijn erg belangrijk voor de ontwikkeling van Sport. Er zijn ook financiële 

middelen nodig om ervoor te zorgen dat organisaties, faciliteiten en programma's op de juiste manier 

worden gefaciliteerd, beheerd en uitgevoerd.  

Het departement streeft ernaar de ontwikkeling van sport op alle niveaus te blijven ondersteunen en dit 

omvat ook de voortdurende ontwikkeling van onze nationale teams en sporttoerisme. Het verminderen 

van de benodigde middelen zal een negatief effect hebben op ons vermogen om sport en ons toeristisch 

product te ontwikkelen. Ook betekent dit dat de overheid onvoldoende kan bijdragen aan het verbeteren 

van het welzijn van de mensen via sport en beweging.  
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4.5 Ministerie van VSA 

 

44.5.1 Beleidsprioriteiten 

Gezien de missie en visie van het Ministerie van 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. Om dit 

te bereiken wil het ministerie op de lange termijn: 

 Medische voorzieningen faciliteren;  

 Toegang tot medische voorzieningen stimuleren; 

 Kwaliteit van medische voorzieningen optimaliseren; 

 Wet- & regelgeving verbeteren. 

 

2 Sociale Ontwikkeling 

Het ministerie is van plan om op de lange termijn op sociaal gebied: 

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

 Volksontwikkelingsprogramma’s te ontwikkelen door middel van een integrale en wijkgerichte 

aanpak; 

 Buurtwerk te versterken middels samenwerking met diverse buurt centrums, community councils 

en andere Ngo’s. 

 

3 Arbeid 

Met betrekking tot arbeid is het Ministerie van plan op lange termijn: 

 Bescherming van de rechten van werknemers op Sint Maarten; 

 Bescherming van de lokale arbeidsmarkt. 

4.5.2 Beleidsacties 

Gezien de beleidsprioriteiten van het Ministerie van VSA in de komende jaren en de beschikbare 

middelen in de begroting 2019, zal in 2019 aan de volgende beleidsmaatregelen, wetgeving en 

programma's worden gewerkt:  

 

1 Volksgezondheid 

• Vanuit de National Health Reform (NHR) volgt de verdere uitwerking en invoering van de basic 

health care package. Er is NAf 150.000, - gereserveerd voor een “communicatieplan”. Voor het 

huidige ziektekostenstelsel van de ambtenaren en medische bijstand is er een bedrag van NAf 39.1 

miljoen opgenomen, dit is gelijk aan de werkelijke kosten van voorgaande jaren incl. 

tariefverhogingen. Deze kosten zouden ongeveer NAf 39.1 miljoen moeten zijn doordat er is 

afgesproken om de tarieven van de zorgverleners ieder jaar te verhogen met ongeveer 2% wat 

gelinkt is aan de jaarlijkse inflatie (impact 1 mln.).  

• Daarnaast gaat de overheid ook de 10% van de kosten die gedekt dient te worden door de 

ambtenaren met schaal 6 en hoger terugvorderen wat ongeveer NAf  1 miljoen is.  

• Aanpassen ambulance tarieven. 

• In 2016 is besloten dat er een nieuw ziekenhuis moet komen in Sint Maarten. Hierbij gaat men ook 

de samenwerking met Saint Martin verder versterken in het bijzonder op vlakken zoals 



Blz. 64 

 

ziekenhuiszorg en specialistenzorg. Gerelateerde kosten hiervoor worden onder personeelskosten 

gedekt.  

• Verdere verbetering van ziektebestrijding door versterking van de formatie en onderzoek naar 

bestrijdingsmethoden. Dit in samenwerking met Pan American Health Organization (PAHO) en 

Caribbean Public Health Agency (CARPHA). Voor lidmaatschappen van beide organisaties is er 

een bedrag van NAf 70.877 gereserveerd in de begroting.  

• Verder uitwerken en implementatie van de BIG (Beroepen in de Gezondheidszorg) wetgeving. Er 

is in totaal binnen de begroting een bedrag van NAf 100.000, - gereserveerd voor een 

communicatieplan, stakeholder sessies en training van staf.  

• Verder uitwerken van de Public Health wetgeving, de kosten hiervoor worden onder 

personeelskosten gedekt.  

• Herzien van het zorginstellingenbeleid en –regelgeving, de kosten hiervoor worden onder 

personeelskosten gedekt.  

• Verbetering van de inzet van subsidies als beleidsinstrument (AIDS foundation en Diabetici 

foundation, voor NAf 214.000). 

• Verder uitbreiden van het Vector Control programma (NAf 75.000) door middel van het inhuren 

van een vector specialist ter ondersteuning van het programma. Aan personeelskosten is er een 

totaalbedrag van NAf 223.099 (3 Fte’s) opgenomen in de begroting. Verder zal het ministerie de 

Mobile Health Services blijven uitvoeren en verder ontwikkelen (NAf 75.000). Preventie is en blijft 

een prioriteit van het ministerie voor 2019, zodoende dat voorlichtingen m.b.t. Healthy Lifestyles 

een prioriteit blijft (NAf 75.000).  

• Voor de jeugd op het gebied van volksgezondheid zal de volgende programma’s worden 

uitgevoerd, Vaccinatieprogramma, Hielprik, Childhood Development Program, Dental Program 

(NAf 465.000). 

• Verder zal het ministerie advies blijven inwinnen van de verschillende raden, die wettelijk dienen 

te worden opgericht zoals de Raad van de Volksgezondheid, Tuchtcollege, Registratie 

Geneesmiddelen en BIG, het laatste moet nog worden opgericht (NAf 160.000).  

 

2 Sociale Ontwikkeling 

• Aanpassen van de huidig AOV- en AWW-wetgeving, waarbij men onder andere gaat onderzoeken 

de mogelijke verhoging van onder andere AOV-gerechtigde leeftijd van 62 naar 65 jaar.  

• Aanpassen van de Financiële bijstand, inclusief eenmalig bijstand. Voor onderstand is er een bedrag 

van NAf 5.6 miljoen gereserveerd en voor eenmalige bijstand voor begrafeniskosten voor min- en 

onvermogende is er een bedrag van NAf 75.000 opgenomen. 

• Verdere uitbreiding van de Community Helpdesk en verbetering van opbouwwerk in de diverse 

wijken d.m.v. het versterken van de community helpdesk met o.a. personeel  

(NAf 73.000).  

• Ontwerpen en verder uitwerken van Social & Crisis care policy, Ouderenbeleid, Huiselijk geweld 

beleid en beleid voor sociale werkplek. Voor crisis care is een bedrag van NAf 100.000 opgenomen. 

• Verbetering van subsidies als beleidsinstrument (o.a. community centers, residential care & 

jeugdopvang, Safe Haven en Turning Point) NAf 1.2 miljoen. 

• M.b.t. Armoedebestrijding zullen de volgende programma’s worden uitgevoerd, Budgetting and 

Nutrition Program, Social Bank, GED Program, Sexual Reproductive Health and Family-Planning. 

NAf 230.000. 

• Om te zorgen voor een betere integratie van de ouderen binnen onze samenleving zullen er diverse 

programma’s worden uitgevoerd voor een bedrag van NAf 30.000. 

• Verder is er na Irma een grote behoefte ontstaan aan huisvesting en sociale ondersteuning. Er is een 

aantal die na Irma geen huisvesting hadden; voor deze personen heeft het ministerie geïnvesteerd 

in een personen “transitional shelter” en het management ervan (ca NAf 1.0 miljoen), Verder zal 
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het ministerie ook het home repair programma voor vulnerable groups voortzetten voor een bedrag 

van NAf 340.000.   

 

3 Arbeid 

• Onderzoeken herpositionering van de bemiddelaar voor bemiddeling bij collectieve en individuele 

arbeidsconflicten (arbitrage) NAf 100.000. Aan personeelskosten is er een bedrag van NAf 103.386 

(1 Fte’s).  

• Herziening Arbeidsvredebesluiten. 

• Herziening Tewerkstellingsvergunningen wet- en regelgeving.  

• Implementatie beleid Dismissals en Dismissal Committee NAf 30.000. 

• Verder onderzoek over de Invoering van een werkloosheidsverzekering ter vervanging van de 

Cessentia-regeling om meer diversiteit in sociale voorzieningen voor werklozen te realiseren. Dit 

gaat ook gekoppeld met een verplicht pensioenstelsel. 

• Met betrekking tot het arbeidsmarktbeleid gaat men een vacancy and labour survey uitvoeren NAf 

75.000. 

• Labour Reform, verdere uitwerking consensus document NAf 40.000. Ook zal het ministerie 

deelnemen aan het ILC in Geneva (International Labour Conference) NAf 40.000. 

• Formaliseren van Tripartite door middel van wetgeving NAf 25.000.  

• Om ervoor te zorgen dat ons onderwijs goed afgestemd is met de vraag op de arbeidsmarkt zal er 

een Nationale Banenmarkt worden georganiseerd en om een beter inzicht te krijgen naar de vraag 

op de arbeidsmarkt. Er zal nauw samen worden gewerkt met onze Kamer van Koophandel: NAf 

20.000. 

• Verder zal het ministerie onze werkloze en werkzoekenden populatie blijven ondersteunen (Support 

employment opportunities) door diverse trainingen aan te bieden op werk- en sociaal gebied: NAf 

180.000.  

 

Verder zal het ministerie zoveel mogelijk blijven investeren in diens personeel middels trainingen voor 

NAf 230.100 en zal ook doorgaan met het digitaliseren van processen om de taken van het ministerie 

op een efficiënte en effectieve manier uit te voeren.  

 

4.5.3 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 binnen het Ministerie. 

2. Meer dan gemiddelde kostenstijging in 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 gezondheids- dan wel financiële situatie niet altijd betaalbaar is, waardoor de 

gezondheidszorg voor deze groepen effectief minder toegankelijk is. Een basis ziektekosten pakket 

adresseert deze problemen, maar de financiële en sociaaleconomische 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 en verhoging sociale 

zekerheidsvoorzieningen met teruglopende financiële middelen. 
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4.6 Ministerie van TEZVT 

 

.6.1 Beleidsprioriteiten 

Gezien de missie en visie van het Ministerie van TEZVT, het regeerakkoord dat is uiteengezet in het 

regeerprogramma van 2018 - 2022, het NRRP en de huidige ontwikkelingen in het economisch 

herstelproces, zijn de volgende beleidsprioriteiten van toepassing op dit ministerie: 

 

1 Stimuleren van Duurzame Economische Ontwikkeling 

Met het oog op een duurzame economische ontwikkeling en groei in de economie van Sint Maarten 

heeft het ministerie zijn strategische lange termijn doelstellingen als volgt uiteengezet: 

• Herbouw, verbeter en revitaliseer het toeristisch product met een veerkrachtstrategie om 

toekomstige stormen te kunnen doorstaan. 

• Verhoogde public relations (PR) en gerichte marketing gesynchroniseerd met de beschikbare 

inventaris en luchtbrug; naar een hogere groei van de opbrengst van toerisme. 

• Herzie het Masterplan Toerisme in nauwe samenwerking met Saint Martin om te zorgen voor een 

uniforme aanpak bij het creëren van een masterplan die zorgt voor duurzaam toerisme voor het 

eiland met de respectievelijke visies van elk helft van het eiland. 

• Versterking en ondersteuning van het lokale midden- en kleinbedrijf (MKB); 

• Ontwikkel in nauwe samenwerking met het Ministerie van Financiën een voorwaardelijk 

belastingprikkelprogramma voor bedrijven. 

• Stimuleer de diversificatie van de economie en de belangrijkste pijler van de economische pijler 

Toerisme, om te zorgen voor een veerkrachtiger en duurzamere economie; 

• Versterken en verbeteren van marktregelingen om te zorgen dat het economische klimaat 

bevorderlijk is voor duurzame economische groei; 

• Ontwikkelen of wijzigen van wet- en regelgeving die de bescherming van de burgers van Sint 

Maarten waarborgt. 

 

2 Processen Stroomlijnen en de Herstructurering van het Ministerie 

Zorgen voor verbeterde besluitvorming en efficiënte uitvoering van taken door het herzieningsbeleid, 

toenemende naleving van wet- en regelgeving, stroomlijnen en synchroniseren van systemen en de 

reorganisatie van de afdelingen van het ministerie: 

 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 op uitvoering; 

 Bekijk de mogelijkheden om afdelingen te herstructureren om efficiëntie te garanderen. 

 

3 De Personele Capaciteit van het Ministerie Verbeteren 

Het coördineren en synchroniseren van personeel met 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: 

- Gaming Control Board (GCB); 

- Mededingingsautoriteit; 



Blz. 67 

 

- Consumentenbond; 

- Bureau voor bedrijfsontwikkeling en van investeringen bevordering. 

 

 4.6.2 Beleidsacties 

Gezien de beleidsprioriteiten van het Ministerie van TEZVT in de komende jaren en gezien de 

beschikbare middelen in de begroting 2019, zijn de beleidsacties in 2019 als volgt: 

 

1 Stimuleren van Duurzame Economische Ontwikkeling 

Ontwikkeling van nieuwe wetgeving en beleid en plannen: 

 5-jarige Nationale Economisch Ontwikkelingsplan; 

 10-jarig Masterplan voor Toerisme; 

 Revisit or Update the Carrying Capacity Study; 

 Herzien Philipsburg Plan; 

 Tax Holiday and Investment incentives; 

 Actualisatie van wetgeving (straathandel, bedrijfsvergunningen, openbaar vervoer en gaming); 

 Ontwikkeling van een prijsbeleid om prijsuitstorting tegen te gaan; 

 Ontwikkel een projectvoorstelplan voor economisch herstel in lijn met de NRRP en het 

regeerprogramma. 

 

Projecten: 

 Revitalisatie van Philipsburg; 

 Enquête over woningvermelding en -toewijzing; 

 Openbaar vervoer onderzoek; 

 Statistisch systeem voor gegevensanalyse van toerisme. 

 

Jaarlijkse onderzoeksprojecten: 

 Consumentenprijsindex (CPI); 

 Enquête nationale rekeningen; 

 Labor Force Survey; 

 Toerisme Exit Survey. 

 

Subsidieert ondersteuning als beleidsinstrument: 

 Ontwikkeling van het Midden- en Kleinbedrijf; 

 Revitalisatie van Philipsburg; 

 Landbouw (verbetering van het toeristisch product en diversificatie); 

 Toeristisch product en evenementen (bijvoorbeeld Regatta, karnaval en Small Hotel Assoc., etc.). 

 

2 Processen Stroomlijnen en de Herstructurering van het Ministerie 

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.: 

 Voortzetting 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, afdeling Immigratie; 

 Verbetering van de automatisering door investering in het National Statistics System, Economisch 

controle en inspectiesysteem 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. 

 

3 De Personele Capaciteit van het Ministerie Verbeteren 

 Het uitvoeren van de Service with a Smile Campaign om de dienstverlening aan burgers en 

toeristen 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 informatiecampagne gestart om de verbeterde service onder de 

aandacht te brengen van de burger en de toeristen; 

 Vervullen kritische functies in formatie staat 20 Fte’s. 

 

Kritische Functies 

EVT 5 

IDEZ 8 

L&S 3 

MDS 1 

STAT 2 

STB 1 

Grand Total 20 

 

4.6.3 Risico’s binnen de Beleidsuitvoering 

Dat bepaalde wet- en regelgeving niet tijdig aan de Staten wordt aangeboden: 

 Informatie die 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 omdat aan deze geen als 

passend beschouwde salarissen aangeboden kunnen worden;  

 De budgettaire beperking om deskundige adviseurs te verkrijgen. 
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4.7 Ministerie van VROMI 

 

Het Ministerie van VROMI is verantwoordelijk binnen de overheid van Sint Maarten 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 bestaat uit 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. 

 

4.7.1 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 Stimuleren van Duurzame Economische 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 Verbetering van de Veerkracht van het Land 

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 Verbetering van de Leef Kwaliteit van de Burgers 

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 Verbetering van de Prestaties en de Organisatie binnen het Ministerie 
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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. 

 

4.7.2 Beleidsacties 

De volgende acties en initiatieven zijn gepland voor 2019 om de meerjarig strategische 

doelstellingen te kunnen bereiken. 

 

1 Stimuleren van Duurzame Economische 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 voornemend om de volgende initiatieven te ondernemen. 

 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 Sint Maarten. 

- 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 m.b.t. 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 Verbetering van de Veerkracht van het Land 

Door inzet van de volgende activiteiten wil het Ministerie van VROMI de kwaliteit van de gebouwde 

omgeving waarborgen: 

 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 efficiënter te kunnen handelen na een ramp. 

 

3 Verbetering van de Leef Kwaliteit van de Burgers 

Om de woon- en leef kwaliteit van de inwoners te kunnen verbeteren, worden in 2019 de volgende 

activiteiten uitgevoerd. 

 Verbetering en behoud van de fysieke leef kwaliteit: 

- Uitbreiding van het rioolnetwerk; 

- Nieuwe huisaansluitingen toevoegen aan het rioolnetwerk; 
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- Het ontwikkelen van het rioolnetwerk Sint Maarten West en RWZI (Cole Bay); 

- Upgrading van de Welfare en Airport Road; 

- Saneren van de afvalberg (landfill). 

 

 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, met name gerelateerd aan 

woningbouw voor groepen met lagere- en middeninkomens. In de uitvoeringsparagraaf zal de 

actualisering van de vastgelegde afspraken met de 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 afvalverwerkingscentrale; 

- Het ontwikkelen en implementeren van een recyclageprogramma; 

- Het stimuleren van duurzame energie. 

 

4 Verbetering van de Prestaties en de Organisatie binnen het Ministerie 

Om de prestaties van het Ministerie van VROMI te kunnen verbeteren, zullen de volgende 

initiatieven uitgevoerd worden in 2019. 

 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: 

- 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. 

 

4.7.3  Risico’s binnen de Beleidsuitvoering 

De belangrijkste risico’s, bottlenecks en aandachtspunten bij het ministerie ten aanzien van de 

beleidsuitvoering binnen de gestelde begrotingskaders zijn de volgende: 

 Hoewel een van de beleidsprioriteiten binnen VROMI Organisatieverbetering is, is het begroot 

personeelsbudget ontoereikend voor de dekking van de jaarlijkse salariskosten binnen het 

ministerie, inclusief de verplicht uit te betalen jubilea en periodieken. 

 Binnen de afdelingen en diensten is er grote noodzaak voor verbetering en optimalisatie van 

kennis en kunde.  Het voor 2019 centraal beschikbare Trainingsbudget is echter vanwege te 

dekken tekorten nu ontoereikend om aan de behoefte van het ministerie te voldoen. 

 Daarnaast is het Rechts- en ander deskundig advies Budget vanaf de decentralisatie van dit budget 

onvoldoende dekkend geweest voor de inkoop van juridisch en deskundig advies van derden. 
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Voor 2019 loopt dit tekort op door een vermindering ter dekking van het tekort op de loonkosten 

binnen het ministerie. Het risico dat hiermee samenhangt is budgetoverschrijding, of onvoldoende 

inschatting van de juridische consequenties bij uitvoering van projecten met mogelijke hoge 

kosten voor claims als gevolg. Tevens kan dit ten laste gaan van de kwaliteit wanneer niet 

voldoende deskundig advies en benodigde consultants ingeschakeld kunnen worden. 

 De prestatie overeenkomst met SMHDF is gedateerd en geeft onvoldoende sturing vanuit het 

Ministerie. Deze overeenkomst moet worden herzien. Risico hiermee samenhangend is dat sprake 

is van een uitstaande financiële afwikkeling van de schuld /vordering op SMHDF met eventuele 

gevolgen van overschrijding van de begroting van het ministerie. 

 Momenteel is sprake van nog uit te voeren projecten ten bedrage van circa NAf 54 miljoen ($ 30 

miljoen) waar geanticipeerd wordt op financiering van de Europese Unie (EU) en financiering 

van projecten voor herstel vanuit het Wederopbouwfonds. Dit betreffen meerjarige projecten. Het 

risico bestaat dat hier uiteindelijk minder externe financiering voor ontvangen wordt dan 

verwacht, met een eventueel risico voor de begroting van het Land of het niet of minder uitvoeren 

van deze benodigde projecten. Dit betreft de volgende projecten: 

- De uitbreiding van het rioleringsnetwerk in Dutch Quarter:  EURO 5 miljoen 

- Opruimen van puin en IRMA afstortplaatsen:    USD 10 miljoen 

- Cash-For-work Puinverwijdering en projectbeheer:    USD 5 miljoen 

- Dak- en huisreparaties:       USD 5 miljoen 

- Ondersteuning van SMHDF voor reparatie van beschadigde huizen:  USD 5 miljoen 

 De situatie van het wegennetwerk is na Irma verslechterd. Het risico bestaat dat hier onvoldoende 

gelden voor begroot zijn voor onderhoud en reparatie. Mogelijkheden worden onderzocht om dit 

via het Wederopbouwfonds te bekostigen. 

 Door gebrek aan kapitaaldienst voor investeringen in uitbreiding van het wegennetwerk, dreigt 

het verkeer dicht te slippen bij meerdere verkeersaders op het eiland. 

 Niet kunnen betalen van kosten in verband met incidentele werkzaamheden inzake afwatering als 

gevolg van calamiteiten en regulier onderhoudswerkzaamheden die niet opgenomen zijn in het 

huidige contract van dienstverlener.  

 De verantwoordelijkheden op het gebied van preventieve maatregelen m.b.t. (natuur)rampen 

dienen duidelijk(er) vastgelegd te worden in contracten die aangegaan zijn en worden. 

 Ten aanzien van beheersing van het vuilstortproces bestaan, naast gezondheidsrisico’s voor de 

bevolking, momenteel tevens de volgende risico’s voor het Ministerie van VROMI: 

- Het risico bestaat dat het afval project extra kosten met zich meebrengt, naast de kosten voor 

de nodige consultants ter begeleiding van het project.  

- Het huidig Beheerscontract voor de stortplaats t.w.v. NAf 2.5 miljoen dient tijdig te worden 

verlengd, of er dient er een nieuwe aanbesteding plaats te vinden. Op het huidige contract is 

nog een verlenging mogelijk van 1 jaar en de overheid kan kiezen voor deze verlenging, mits 

de gecontracteerde de door de overheid voorgestelde verbeteringen uitvoert, zoals uit een 

SOAB-onderzoeksrapport naar voren zijn gekomen. Een voorwaarde hierbij is dat de 

overheid de nodige financiële steun aan de gecontracteerde zal moeten bieden om het succes 

van de verbeteringen te waarborgen. Inmiddels is gebleken dat het huidig contractbedrag niet 

toereikend is voor het waarborgen van een veilig beheer van de Landfill. Mocht deze nieuwe 

commitment tussen beide partijen niet lukken, dan dient dit project opnieuw openbaar te 

worden aanbesteed. Het ministerie dient hier dan ook de nodige (financiële) reserveringen 

hiervoor te gaan treffen.  

- Handhaving en controle op correct gebruik van vuilcontainers laat nog te wensen over o.g.v. 

vacante posities binnen de dienst.  

- Aankoop van vuilcontainers (verschillende maten) zal moeten gebeuren via een openbare 

aanbesteding. De overheid is contractueel gebonden aan het verschaffen van de nodige 

vuilcontainers, terwijl er geen budget is om deze kosten te dragen. 
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 Er dienen aparte gelden in een calamiteitenfonds te worden gebudgetteerd of op de operationele 

begroting. Bij uitbraak van calamiteiten is met het huidige beleid en begrote minieme fondsen, 

onmogelijk om gestructureerd en effectief de calamiteit te bestrijden. 

 Ten aanzien van riolering is sprake van de volgende risico’s en aandachtspunten: 

- De in 2012 opgeleverde Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) behoeft significant meer 

capaciteit om optimaal te draaien, ca. 35.000 huishoudens kunnen worden aangesloten waar 

nu ca. 10.000 huishoudens zijn aangesloten. Er dienen hoofdriool-aansluitingen aangelegd te 

worden in de verschillende districten voordat de huisaansluitingen kunnen plaatsvinden. Dit 

behelst een meerjarenplanning en projectie en is dus zeer kostbaar. In het kader van de 

samenwerking met Saint Martin dient er in 2019 c.a. NAf 3 miljoen Kapitaal beschikbaar te 

komen om een aanvang met de realisering van een RWZI in de buurt Cole Bay, dit is de 

verplichte eigen bijdragen voor Sint Maarten. 

 Het project inzake Rioolputten op de persleiding van Belvedère kan in het gedrang komen als 

gevolg van een te lage begroting voor dit project. Mislopen van erfpachtinkomsten vanwege 

tekort aan mankracht voor afhandeling van ontvangen aanvragen en met name de inning van 

achterstallige jaarlijkse lease. In dit kader is het tevens van belang dat wordt geïnvesteerd in de 

benodigde ICT-systemen ter waarborging van de efficiëntie en vereiste kwaliteit van 

werkverwerking binnen de afdeling domeinbeheer. 

 Normering van omloopsnelheden m.b.t. inspecties en vergunningen dienen opgesteld te worden. 

 Facturatieproces t.a.v. Inspectie en Vergunningen dient geoptimaliseerd te worden. Er dient een 

interface te komen tussen in rekening brengen van kosten voor inspecties en vergunningen en 

hetgeen geregistreerd is bij de Ontvanger (GEFIS). Interne audits kunnen nu niet voldoende 

plaatsvinden door sterke vertragingen in het proces van informatieverlening aan Ontvanger. 

 Het Ministerie van VROMI is zeer afhankelijk van voertuigen om zijn verantwoordelijkheden 

goed te kunnen uitvoeren. Dit geldt voor alle afdelingen en diensten binnen het ministerie, Het 

wagenpark van het ministerie behelst ongeveer 30 voertuigen, waarvan de meesten meer dan 10 

jaar oud zijn. Hiervan zijn 7 voertuigen aan vervanging toe. Het is van belang dat het ministerie 

over betrouwbare en voor haar taken praktische voertuigen beschikt om haar taken op een 

toereikende en efficiënte wijze te kunnen voldoen. Het beheer van het wagenpark is echter in 

handen van het Ministerie van AZ en gaat daarmee ten laste van AZ. Risico voor VROMI 

hierdoor is dat mogelijk niet voldaan kan worden aan de behoefte van het Ministerie door lagere 

budgettering bij het Ministerie van AZ. 

 

 

 

 
Einde Verslag 


