
 
 

AFKONDIGINGSBLAD 
VAN SINT MAARTEN 

  
 

Jaargang 2022 

AB 2022, no. 69 

Landsverordening, van de 28ste december 2022 tot wijziging 

van de Tijdelijke Landsverordening Covid-19 bezuinigingen 

arbeidsvoorwaarden overheidsdienaren in verband met de 

gefaseerde reductie van de Covid-19 bezuinigingen op de 

overheidsdienaren 

 
 

IN NAAM VAN DE KONING! 

 

De Gouverneur van Sint Maarten, 

 

In overweging genomen hebbende: 

 

- dat de Tijdelijke Landsverordening Covid-19 bezuinigingen 

arbeidsvoorwaarden overheidsdienaren per 1 juli 2020 in werking 

is getreden; 

- dat het wenselijk is afzonderlijke artikelen van de Tijdelijke 

Landsverordening Covid-19 bezuinigingen arbeidsvoorwaarden 

overheidsdienaren, voordat de regeling integraal wordt 

ingetrokken, in fasen te doen vervallen; 

- dat gezien de sterk gestegen inflatie het zeer wenselijk is het 

vakantiegeld dat normaal gesproken zou worden ontvangen in de 

tweede helft van juni 2021 uit te betalen aan overheidsdienaren; 

 

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

vastgesteld de onderstaande landsverordening: 

 

Artikel I 

Arikel 5 van de Tijdelijke Landsverordening Covid-19 bezuinigingen 

arbeidsvoorwaarden overheidsdienaren komt te vervallen. 

 

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 

juni 2021. 
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                    Gegeven te Philipsburg, de achtentwintigste december 2022 

                    De Gouverneur van Sint Maarten 

 

 

 

De negenentwintigste december 2022          

De Minister van Algemene Zaken 

 

De Minister van Financiën 

 

 

 

                                    Uitgegeven de negenentwintigste december 2022 

                De Minister van Algemene Zaken 

                                     Namens deze, 

                       Hoofd afdeling Juridische Zaken & Wetgeving 
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MEMORIE VAN TOELICHTING 

 

              

Algemeen deel 

 

Als gevolg van de voorwaarden voor het verkrijgen van liquiditeitsteun 
werd de Tijdelijke Landsverordening Covid-19 bezuinigingen 
overheidsdienaren (hierna: Tijdelijke Landsverordening) welke is 
afgekondigd bij AB 2021, no 7 in het leven geroepen. Dit vanwege de 
Covid-19 pandemie die de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten met 

zeer ingrijpende gevolgen heeft getroffen. 
 
Een van de voorwaarden voor het verkrijgen van de liquiditeitssteun betrof 

het versoberen van het totale pakket aan arbeidsvoorwaarden met 12.5% 
van zowel de semi-pubtieke sector als voor de overheidsdienaren. 
 

Rekening houdende met de hoge kosten van levensonderhoud en met de 
sterke stijging van de inflatie heeft de overheid besloten over te gaan tot 
het afschaffen van de korting op de arbeidsvoorwaarden in fasen. De 
regering heeft met de commissie voor vakorganisaties overeengekomen 
dat de versoepelingen gefaseerd geschiedt worden, zodoende blijven de 
overige bepalingen in stand gehouden. 
 

Financlële paragraaf 

Gezien de liquiditeitspositie van het Land, en het feit dat Sint Maarten het 
vierde kwartaal van 2021 geen liquiditeitssteun van Nederland heeft 
ontvangen, heeft de regering besloten de ontstane nadelige situatie voor 

overheidsdienaren gedeeltelljk te compenseren met het tot betaling 
overgaan van het vakantiegeld.  
Uitkering van het vakantiegeld leidt tot extra kosten in de categorie 
'personeelskosten" met een bruto bedrag van NAf 6.2 miljoen. 

 

Artikelgewijs deel 

Artikel I 

Artikel 5 van de Tijdelijke Landsverordening luidt, de regeling betreffende 
de aanspraak van de overheidsdienaar op een vakantie-uitkering wordt 
buiten werking gesteld gerekend te zijn ingegaan op 1 juli 2020. Deze 
buitenwerkingstelling duurt voort tot het tijdstip waarop deze 
landsverordening vervalt. 

 

De vakantie-uitkering wordt per maand opgebouwd, startende in de 
maand juni. De opgebouwde uitkering wordt vervolgens 1 keer per jaar 
uitbetaald in de tweede helft van juni waarna de opbouw weer start. Ten 
einde het mogelijk te maken de volledige vakantie-uitkering van 2022 uit  
te betalen dient dit artikel te vervallen per 1 juni 2021. 
 
Artikel II 

Regelt de inwerkingtreding. 

Ingevolge de nadere regels omtrent het spoedeisend belang valt de 

noodzaak voor spoed inwerkingtreding onder de eerste genoemde 

grondslag. Zoals reeds vermeld, wordt rekening houdende met de hoge 

kosten van levensonderhoud en met de sterke stijging van de inflatie. De 

koopkracht van deze doelgroep gaat achteruit en steeds meer betrokkenen 

verkeren in een onmogelijke en onhoudbare sociaal-economische toestand. 

Dit, terwijl het Land en haar volk zich middenin het orkaanseizoen 

bevinden en voorbereidingen moeten treffen. De regering meent dat  
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enige verdere vertraging van de inwerkingtreding zou leiden tot een 

buitensporig groot nadeel voor deze doelgroep. 

 

 

 

De Minister van Algemene Zaken 

 

De Minister van Financiën 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


