
 
 

AFKONDIGINGSBLAD 
VAN SINT MAARTEN 

  
 

Jaargang 2022 

AB 2022, no. 56 

Landsverordening van 23 november 2022 tot wijziging van 

de Landsverordening begroting 2022 (Landsverordening 

begrotingswijziging 2022) 

 
 

IN NAAM VAN DE KONING! 

 

De Gouverneur van Sint Maarten, 

 

 

In overweging genomen hebbende:  

  

    dat het Land zich geconfronteerd ziet met de effecten van de 

wereldwijde Corona-virus crisis op de economie en daarmee op de 

overheidsbegroting; 

   dat de Landsverordening begroting voor het dienstjaar 2022 gewijzigd 

wordt vanwege de uitvoering van het landspakket en de 

uitvoeringsagenda’s; 

    dat het verder noodzakelijk is de begroting 2022 te wijzigen om 

invulling te geven aan het advies van het College financieel toezicht 

Curaçao en Sint Maarten op basis van artikel 12 van de Rijkswet financieel 

toezicht Curaçao en Sint Maarten; 

 

 

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

vastgesteld onderstaande landsverordening:  

  

  

Artikel I 

  

De Landsverordening begroting 2022 wordt als volgt gewijzigd:  

  

 A 

 

De bijlagen, genoemd in artikel 1 van de Landsverordening begroting 

2022, worden als volgt gewijzigd:  

  

1. Bijlage 1, waarin de bedragen van de begroting zijn opgenomen van 

het getallenboek, wordt in het geheel vervangen door bijlage 1 houdende 

een nieuw getallenboek behorende bij deze landsverordening;  

2. Bijlage 2, het toelichtingenboek waarin het getallenboek wordt 

toegelicht, wordt in het geheel vervangen door bijlage 2 houdende een 

nieuw toelichtingenboek behorende bij deze landsverordening.  
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 B 

 

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd: 

  

1. In het eerste lid wordt “NAf 533.507.189,-” vervangen door: NAf 

520.033.980,-.  

2. In het tweede lid wordt “NAf 409.365.559,-” vervangen door: NAf 

418.871.619,-.  

3. In het vijfde lid wordt “NAf 124.141.630,-” vervangen door” NAf 

101.162.361,-.  

4. In het zesde lid wordt “NAf 67.590.020,-” vervangen door” NAf 

27.629.849,-.  

 

 

C 

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd: 

 

Na het zesde lid worden een zevende, achtste en negende lid toegevoegd, 

luidende: 

7. De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, wordt gemachtigd 

namens het Land financieringen en bijdragen te ontvangen ter uitvoering 

van het landspakket. 

8. De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, wordt gemachtigd 

subsidies aan te vragen en overeen te komen. 

9. De Minister van Financiën, wordt gemachtigd namens het Land een 

herfinancieringsovereenkomst aan te gaan van de leningen die zijn 

verstrekt namens de Staat der Nederlanden in verband met de orkaan 

Irma en de Covid-19 pandemie, ten bedrage van NAf 292.400.000,-.  

 

Artikel II 

 

Deze landsverordening treedt, gezien het spoedeisend belang hiervan als 

bedoeld in artikel 127, derde lid, van de Staatsregeling, in werking met 

ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het 

Afkondigingsblad waarin deze wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 

januari 2022. 

 

Artikel III 

 

Deze landsverordening kan worden aangehaald als: Landsverordening 

begrotingswijziging 2022. 

 

Deze landsverordening wordt met de memorie van toelichting in het 

Afkondigingsblad geplaatst. 
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                     Gegeven te Philipsburg, de drieëntwintigste november 2022 

                      De Gouverneur van Sint Maarten 

 

 

De vierentwintigste november 2022          

De Minister van Financiën  

   

De Minister van Algemene Zaken  

 

 

 

 

                                        Uitgegeven de vierentwintigste november 2022 

                    De Minister van Algemene Zaken 

                                         Namens deze, 

                           Hoofd afdeling Juridische Zaken & Wetgeving 
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MEMORIE VAN TOELICHTING 

 

              

Algemeen deel  

  

Liquiditeitssteun 

In de Landsverordening tot wijziging van de Landsverordening bergroting 

2022 wordt het begrotingstekort geraamd op NAf 101,1 miljoen. De 

liquiditeitsbehoefte wordt ingeschat tot maximaal hetzelfde bedrag. 

Uiteraard zal de realisatie naar gelang  het jaar vordert, af kunnen wijken 

van de geraamde begrotingstekort, doch de totale omvang van die 

afwijking is nog onbekend.  

 

 Advies College financieel toezicht 

In artikel 12 van het advies van het College financieel toezicht van 14 april 

2022 met het kenmerk Cft 202200030, onderkent het College dat slechts 

een beperkt aantal aanbevelingen van de ontwerpbegroting zijn verwerkt 

in de vastgestelde begroting. Derhalve worden de volgende aanbevelingen 

gedaan 

 

1. Stel een plan van aanpak op inzake de inning van achterstallig 

belastingen en verhoog de begrote belastingbaten met tenminste NAf  7 

miljoen vanwege het inlopen van achterstanden bij de inning van de 

erfpachtbelasting en vergunningenfees. 

2. Stel de begrote lasten voor goederen en diensten met circa NAf  40 

miljoen neerwaarts bij op basis van het historisch realisatieniveau. 

3. Breng de begrote lasten voor de sociale voorzieningen van NAf 28 

miljoen voor 2022 in lijn met het realisatieniveau van NAf  35 miljoen in 

2021. 

4. Voorzie de voorgenomen investeringen van een concrete onderbouwing, 

zo mogelijk met een verwijzing naar de plannen van aanpak die 

voortkomen uit de uitvoering van het Landspakket. Voorts dient iedere 

voorgenomen investering te worden voorzien van een bestedingsplan met 

een meerjarige doorwerking naar de gewone dienst. 

5. Verwerk de meerjarige gevolgen van het Landspakket op de baten, 

lasten en investeringen en voorzie deze van een toereikende toelichting. 

Voeg daarbij een overzicht toe van de baten, lasten en investeringen die 

met betrekking tot het Landspakket reeds in de begroting waren 

opgenomen. 

6. Pas de raming van de gewone dienst in 2023 zodanig aan dat deze 

sluitend is zodat een verdere stijging van de schulden wordt voorkomen. 

Vanaf 2024 dienen er overschotten te worden gecreëerd, zodat kan 

worden aangevangen met het aflossen van schulden. 

7. Neem het totaal terug te vorderen bedrag aan loonsubsidie op in de 

begroting. 

8. Licht de onvoorziene uitgaven van NAf 3 miljoen toe in de begroting. 

 

 

Financiële paragraaf  

  

De doorgevoerde wijzigingen hebben ertoe geleid dat het begrotingstekort 

is verlaagd met NAf 23 miljoen, door een daling in de materiele kosten van 
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NAf 23.3 miljoen en een verhoging van de personeelskosten van NAf 9.8 

miljoen en de inkomsten van NAf 9.5 miljoen .  

 

Personeelslasten 

In verband met de stijgende prijzen in met name voedsel, 

nutsvoorzieningen en brandstofkosten heeft de overheid besloten, ter 

verlichting van verhoging in de primaire levensbehoeften, om alsnog 

vakantiegeld uit te betalen voor de ambtenaren voor een bedrag van NAf 7 

miljoen. Daarnaast zijn de totale kosten voor vacatures verlaagd met NAf 

1.2 miljoen. Door de alsnog toenemende ziektekosten zijn de kosten 

verhoogd met NAf 4 miljoen.  

  

Materiele kosten 

De begrote lasten voor goederen en diensten zijn met NAf 31 miljoen 

neerwaarts bijgesteld, daarnaast is er een toename aan projecten die 

worden gefinancierd via ontvangen gelden vanuit Nederland voor een 

bedrag van NAf 8.5 miljoen. De posten voor onvoorziene uitgaven is 

verlaagd met NAf 1.3 miljoen en studiebeurzen  met een bedrag van NAf 1 

miljoen. Ook onder sociale lasten zijn de kosten voor de medische bijstand 

verhoogd metNAf 3 miljoen 

Als laaste zien we een afname van subsidies en overdrachten van NAf 1.5 

miljoen.   

 

 

Artikelsgewijs deel  

  

Artikel I  

  

A  

  

Met dit artikel worden de bij de begroting horende bijlagen, te weten het 

“getallenboek” en het “toelichtingenboek”, in het geheel vervangen door 

de bij deze ontwerp-landsverordening als bijlage behorende boeken.  

  

B  

  

Door wijziging van het eerste, tweede, vijfde, en zesdeachtste lid worden 

de bedragen voor de begrotingscomponenten aan de nieuwe inzichten 

aangepast en toegevoegd.  

  

C 

 

Met artikel 3, zevende en achtste lid, wordt de machtiging voor de 

Minister-President, Minister van Algemene Zaken geregeld die nodig is 

voor het ontvangen van respectievelijk financieringen en bijdragen ter 

uitvoering van het landspakket en van subsidies die kunnen worden 

aangevraagd en verstrekt aan Sint Maarten bijvoorbeeld voor de inhuur 

van technische assistentie, zoals wetgevingsjuristen.  

  

Met artikel 3, negende lid, wordt de machtiging voor de Minister van 

Financien geregeld die nodig is voor de herfinanciering van de leningen die 

zijn aangegaan na de orkaan Irma en de Covid-19 pandemie en per 10 

april 2022 zijn afgelopen. Op basis van artikel 50 van de 
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Comptabiliteitslandsverordening is er voorafgaand aan het tot stand 

komen van een landsverordening tot wijziging van de begroting afgeweken 

van de begroting 2022, en is de herfinancieringsovereenkomst ten bedrage 

van NAf 292.400.000,- aangegaan. Deze bepaling zorgt ervoor dat de 

herfinanciering alsnog wordt opgenomen in de begroting 2022. 

 

  

Artikel II  

Dit artikel regelt de inwerkingtreding met spoedeisend belang, als bedoeld 

in artikel 127, derde lid, van de Staatsregeling. 

 

Het is van belang om de begrotingswijziging met spoed in werking te laten 

treden zodat onder andere de hervormingen uit het landspakket volgens 

de planning van de uitvoeringsagenda’s en plannen van aanpak kan 

worden uitgevoerd.  

  

Een nadere toelichting hierop acht de regering overbodig; dat er heel veel 

spoed geboden is, acht de regering 100% vanzelfsprekend in de gegeven 

omstandigheden. De in het ontwerp voorgestelde voorzieningen zijn van 

urgente aard.  

 

  

Artikel III  

Bepaalt dat de citeertitel van het onderhavige ontwerp van 

Landsverordening begrotingswijziging 2022 is.  

  

   

  

De Minister van Financiën  

   

  

De Minister van Algemene Zaken  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


