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Voor u lIgt de tweede ontwerphegrotmg 2011 en rneeriarige begroti g 2011 20i 5 van bet Land

S mt Maarten, [let is de cerste 1andsbegrotin. [let traect van deze. hegroting is niet zonder

htakels geweest en er zuilen in de komeude paar juar nag best can iantal kinderzicktes in hat
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plussingen die niet aitijd populair tijn. piossinnen die mogelijk in de toekomst bijstelling

ci (lOn r i rJu in eJi q ILt m I eI

herekende bc rotingstekart 2011 en in can aantal gevallen als tiidelijke oplassingen gezien

macten warden totdat structurele oplossingen zijn gevonden veer de beheersing van de

averheidstinancidn hinnen de regelgeving en gestelde normen,

Daze ontwerpbegroting is in principe in evenwicht zoals in de kornende paragraven ulteengezet

\let can sluitende hegroring zijn vij als land uniek, met alicen in de Cariben mear in de wereld.
\VereId iid macten reireringerl maatregelen nemen am de rekorten op de operationele

rakeningen te limireren en reduceren. Ons land vormt geen uitzondering. Nu macten wij laten

xcn daze verantwoordeljkheid zeifte kunnen en \VjIlen nemen.

Daze ontwerpbegroting dient gezien te warden als een begroting wanrin de gestelde doelen, bet

nicuwe beleid. Hog onvoldoende tot uitdrukking komen. [let geeft echter de solide fundering am

verder op te bouwen en de toekomst met optimisme tegemoet te zien.

\ilcn die hebben meegewerkt aan dit veal energie, geduld en visie cisende project en zij die

haze begrotinc ten uitvoer zul!en brencen. stuan ann de bakernat vna bet Land Skit \Iaarten hat

as allen can kwalitatiel zanvaardbaar ie\ ensniveau za! versehaffen.
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Algemene beschouwingen

Inlelding

I let jaar 2011 is het cerste voile kalendeijaar dat het ciland Slat Muarten als zclfstandig land
hunnen bet Koninkrijk cier Nederlanden zal opereren. Dc status van land beeR gestalte gekregen
na jaren intensieve voorbereidingen, gcsprekken, onderhandelingen, onderlinge atbpraken,
ipbouwwerki.aamheden etc. We kunnen evenwel constateren dat bet proces tot zellhescbikking
tog aid geheel is afgerond en dat in de komende jaren nog veel inzet van bestuurders en
burgers verlangd nil worden cm dit proces te completeren. Deze begroting is een van de vele
stappen in deze richting, maar wel een belangrijke stap. De landsbegroting 2011 en
meerjarenbegroting 2011 tot en met 2015 moet gezien worden als ccii onderdeel van een
algeheel ontwikkclmgsplan dat de bouwstenen bevat cm tot een aanvaardbaar voorzieningen
niveau te komen, ala wel als en aanvaardbare quality of life voor nile ingezetenen waarvan ccii
aanvaardbare belasting- en sociale premiednik dee! uitmaakt.

Ilet in 2006 uitgebrachte rapport over bet voorzicningcnnivcau komt tot de volgende concLusies
en aanhevelungen:

“Hen arercltie die de nod/ge ckckundigheid en inzlcht in de collect/eve sector van S/nt Mciarten
irnagi: adequate inanagenzemiqfbrniatk, goede reeente b&idsc’wilwsties en beieidLvplannen
met concrete iithoucleijfk.e doclstellingen en oiiclerliggende argumeniatie ziju :ec’r beper*t
beschikbaast Desalnietternin kin ccii goede inipressie van bet huidige voonieningenniveau
worden gegeven en kunnen van daaridt scenario’s voor de ontwilckeing van bet
roorzieiiingerniveaii wore/en geschetct Dc invalshoek Lv daarbj/ i’oc;rai c’en fInancieel—
ecvncnnscvche, onidat fuist ilL’! lie? nodige hekend Lv over cit uitgavenniwaus aan collecnc’ve
wionieningen op Sin? Maarten.

!)e ancilyse van bet huidige voecieningenniveau resulteert in een zeventa! urgente
bt’kictcaanbei’elingen:

S Verhetering van tocicht en controle op c/c naleving van de Iwidige beiastingpiicht en de
inning van bclcistinggeklen.

S J ergrotcn Vein c/c /snanciele en orguntscuorische cil7llSlcig tour ,usnlw. politic en he!
gevangenisii’eren viii Ic knutsen iivsrken attn nicer veiigheid en cen groter veiigheicivgevoel
in tie sanzenkvinq.

I I ‘nrw*iig ‘it •E7uni%U’n7.cciW i:craiiAerbsg vats Je st’speroi van c/c uvesiwid up lust (erreun
van ruiun?eluke ordening in conibinatie islet ciciditionele invesleringesi in dc frvieke
infrastnwluur “tin lit’! eilcind.

1 1 cii’clercti nus c/c nl!cgsvIL’ bc’icictciinrikkdliusg op lit’t terrein no; ge:ondht’iciczcng tile!
u/s cenirale ilieuna v claarhj/ bet i’uorieii in hasty:org en zcnwpctkkettcn. adequate
prc:uniel,çlflng cii prciiliedliflëren!iatie en swnc’nwc’rking Int’l /‘etrtwuhL’re
vecckei1isgsnicica.cb.1/7)1/Lu.

S !kvtrijclen van lie! kreirentckur, ci, Iwi verhe!erc;? Iwil c/c’ oisrlenri/slisii.s ‘tvtiiig Poor bet
kwmen iocntle n in nuclei tv/ic cit gocd cn,n.vh,it i”i/ l’clicw/wn 0, c/c ‘rhei’lviiscirkt en
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daurmee CL’?! cer.cte. Ivlangri/kL’ tap v’srint in bet i’cayler !IIttiIt’PC17 itt h.’i ???L-aselqke

kapirual van Inn Land Sint AIaartL’n en de I’L’xrr!jckng van tjeugclivrkIooxIteid.

Ye,grown van he! beII’.Lvtzjfn visor de gevolgen — en dwarvverbandcn clientengevoige ta.swen

beieidxterreinen - van immigratie voor de coilectkve sector Hvarbji cen goethe cantrole op

legale immigra!ie en een goed restrlctk’f heleid am ilfrgaie immgra!ie te ontmoeciigen

c’entraai staan.

I Kkzen roar cc,; xirc:iegtcche aliremnting van her vuorzjeningennivc’au op “invang en

xanwnsreiling van the hevoiking op zowel kane aix lange Ierntjfn. In bet lick! van zaire! he:

immigratievrciagstuk aix de dcmografLcche ontwilcJceiing (vergrijzing) van he: eiland ninewn

naar tie toekomst toe onderbouwde keuzes worden gemaakt ten aanzien van tie
toegankelj/kheid en betaalbaarheid van eoikc!ieve voorzieningen.

11cr oppakken en nitwerke,; van bovenstuande aanbevelingen is otis in:ienx een nooclrakeijjke

voorwuarde visor tie duucanse sociale en econotnisehe om’wikkeling van he! Land Sine’ 2elaarren.

Daarnaas: echter moe: nadruldceij/k tie doelinatigheid en effecteviteit van he!

uitvoerlngvapparaat warden bekeken; knelpunten moeten worden geidentjfIceerd en opgelact

Een dergel(/ke analyse vereist echter will adequate managementinformarie; een punt ivs! hoog
op de agenda :ou moeten skian van tie overheidsbesniurders. Minstens :o hang op tie agenda
moe: — zeker naar tie toektnnst toe — de jinanciële huixhouding staan: :onder inkonesten geen
uitgaven en zonder goede en verstandige ui!gaven geen kwalita:içf goeci roegankeijik en

luunaanz betaalbaar voonieningennivean! Di! vereis: echrer inzich! in de anderliggende

dwarsverbanden tussen inkomsten ei uitgaven. lie! verdlent daarom aanbeveling am snet tot
een adequate! rekenkundig model te komen dat deze relaties besehnjjt Hen detgelf/k model. dat
this tie inkomsten en tie uitgaven van Sin! Maw-ten centrasi s!e4, zou itlealiter oak een eerste
siap in he! venler on!wikkeien i’an am passend macro-economLcch model n;oeten :t/n.
Ilovendien onden’reun! he! tie inspanningen inn for een gezondejinanciële huishouding van he!

Land Sin.’ Maarten te komen: Jinanciële en ecot;onusche qjjècren van beleicL inveneringen en
externe schokken warden transparant gemaakt Beleid, investeringen en ex:erne sclwkken

kunnen vervolgens oak op hun beurt op adequate wj/ze op hun merites qfconsequendes warden
I’eoordeeltt

(egen ckze cwhrergrond schersen tie on!wikkelingncenario ‘s voor he! vaorzieningcinnii-eau een
cici;;(aI interessante inogelykheden visor tie colleedeve sec-tar en tie collectieve roorrieningeii die
he! procluceen. Dc mogeli/kheden i-oar he! vergro!en van tie reikwf/dre en tIe inhotid van
voorzeemngen en bet verbeteren van tie knuliteit zf/n er, neater vragen aanpasaingen van de
bclaxtingdruk in con;binade met andere inaairegelen. zoals het herschikken van operationele
lk’ran!wtltsrdelf/kheicl tiff tie uiiwierlng van publieke taken en he! liuroduceren van (nicer)

pracprilcketc. ‘O’nbuigingc’n -. die voorrvloeien air tic clc’orlkhting ran bet bnid(ge
alnhrenarL-nupparaa! Icun;ien claarnaast atc een !4texiiijcleticl riiward zowel ant city in tie

roc’komsi ricinue hieclen visor i’erruiniing vim tie reilni-ljcl!e en Iartduieircvcrheredngen van tie
colieetieve voosrieningen.

I’srsr tie kismende /arcn liggen er nag l’elangr(Me beleicicopgaven op her gel’ied van c/c kwaiitei!

ran tie coilecrieve ‘-oosrieningen, her ren.tet*cn van tie ecotiname en tic vergrn:;iig Op katie

tCflil4,lO lijkeii dii c/lid eikt&ir hC’LElilLltiTe?L’IiCle l)elcRtci(pien. be Ic’i&gre van tie •financiële
,s;stsxrok L1 jointer Iieperkr cii tie be&Jiikbare iniddelcn Icu,incn inunerv i’zaar cn keer irnrtien

l’cwteecl cnn; extra nitgaven. IastenvcrIwhri;;g sclusldreduddc. Op iaigcre terniijn sf/n dee

tine heleicicli/net; eduer clnideif/k qiliankeif1k van elkacir. Gentarigde iasrcndruk en tie kwalircit
‘.‘ai tie colt-ic-here n’orrienint’en 4/si t-asi belting visor lad vestigasnc— en itivesreringckiinia.a. tIe
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I let nationaal ontwikkelingsprogramma

Len uitgcwerkt Ntationaai OneCvikkeIingsplan IS non met heschikbaor. In do volgende paragraven
sun de concept algemene uitgannspuntefl voor eon ontwikkelingsplan reeds voor verdere
ti/twerk/nn in eon brede discussie vastoeleod,

Dc siratcgische insteek

F.iet macro cconoï.rnsche pe.rsoectiet en hot tinanciele cerspe.ctie //COl dc context nan
waarhinru.’n hot he.Ien’t i.n doze meeriaren perode 00000 moe.t kriigen..
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The strategic c.ourse has been. reflected in a few words, The basic words strong, compassionate

r a a u i I 0

:mes. il.ie.d hirther, The difuerent components should be seen as a coherent unity. [hey are

textricablv inked and reinforce each other.

strong. St. Maarten requires a coherent approach oh

ì3HI economic development

2. Adequate infrastructure [or its deveiopittcnt

3 A safe and secure Id ing environment

4. (. ) nortunities tdr the development of human resources to their full rotentai

5. l’he maintenance ot a sound financial position.

these are ado the basic conditions for:

A compassionate S hit M aarten

A coiflpaS;siOnate Soctety sees to it that the basic needs of its inhabitants are provided for and

that provisions are made for the needy and disenfranchised where needed. To this end, it secures

adenuate health care to all, combats poverty by creating a sustainable social systeni and secures

stood and healthy living and working environments.

Having said this. a compassionate St. Maarten is all about a coherent package 01’ provisions and

acti\ ties that must provide [hr an independent living with perspective, and social structures and

provisions that people can fall hack on when circumstances make them unable to care

themselves:

a. The basic needs ot macguam housing wnh electricity, (drinkmg water an-d a sewage system.

b. \hsence of bun er and po erty.

c. Equal access to heaithcare.

a Acttve citizcnsh;o.

e. Social support structures (institutions).

f. hocial services as safety net.

Dec:stve act ion ta neccied to en2ure that tsar stecyls to nappen, indeed tahes nhice, across the

hoard, To secure the achievement ot goals hr St. Maatgen, decisive action is needed from all

\ d e

(stood corporate citizens.h.ip) and civil society are also cru.cial f/cr tite success ot 2 balanced

etonment of the island,

A decisive St. Maarter is a choice fAr:
.

2

an /0 sees c’tzal (raruevorks,

D. hntremsreneurstiip and renulated market actic n.

He cranmic-rende rot an he o’ erheid

in hat frame work document a strong, comassi.onate and. decisive hint Muatien is he

I I ,a I c2I5 a, mA d i I a I
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verielfstandigd . geoucanurced of geprivatiseerci atbaiikelijk ‘an sehaal en tie mate waari a tic
inarkt taken tan publick baking robuust [can venullcn binnen cen ticor tic overheid vasigesteld’
:cvel playing field. Meer gereguleerde markt en minder overheid is tie ingezetre koers voor de
koinende jaren. l)at bciekent ccii lbrse omsiag. 1)e voorheen op uifl ocrende taken gerichie
organisatie van bet eiland Slat Maarten moat migreren naar cen op beleid gericbte organisatie.I)e organlsatie inoet hovendien lawn denken in Ie tennen van principal en agent. waarbij
%!clsels van ulivoerende taken onderwerp van beleid, welgeving en toezicht tim.

l)e kernwoorden lkkicI. Uirruering. i”e:iLht en IcraniiivrsnIrnt bepalen in tilt gebeel tie
speiregels. Dc overheid tacit bet bcieid vast en geell de kaders aan. Uitvoerlngsorganisatiesvneren bet binnen die speiregeis uit. Op die uitvoenng wcwdt toezieht gebouden door een derde
verirouwde onathankelijke partij en tie bestuunlers.managcrs ‘an tie uitvoeringsorganisatie
!cggen venintwoording at. De minister verantwoordt zich vervoigcns aan bet Parlement over de
wijze waarop hij of zij toeziebt heelt uitgeoefend en welke rnaatregelen eijn getmtIen als de
speiregels zijn ovcrtreden (ofwel ais men zich niet aan de afspraken houdt, of bij wanbestuur
etc.).

Naast bet bovengenoemde is bet succesvol realiseren van tie ambitie van bet Land Sint Maarten
athankeiijk van tie volgende oonvaanlen:

• ccii krachtig bestuurlijlc en ambtelijk apparaat; professioneel en met de juiste en vereiste
eompetenties.

• bet gebruik van moderne ICT en geintegreerde systemen en processen die zorgdragen ‘.oor
maximual rendcment en efficiency, en die tegelijkertijd bureaucratic en handmatig werk
elimineert

• Eat sluitende begroting en cat goed financleel beheer, waarbij beleid en financiën direct
aim elkaar gekoppeld zijn

• ten professioneel, zakelijk en integer functionerend ambtelijk apparaat.

• eat eukuur van samenwerking en resukaatgerlchtheid, en “commitment” en
‘accountabiitty”.

I let nationale ontwikkclingsprogramma richt zich derhalve op beieidsmatige verbeteringen en
‘rnieuw ingen en op cen hestuur en amLneiijk apparaat dat iii staat is deze te impleinenteren
binnen tie speiregeis van good governance waarbij bet verken met eat sluicende begroting en
cen beheersbare schuldenlast randvoorwaarden zijn. Duarmee komt tie impact yin bet nieuwecoastiLutionele bescel. ccii parlencncaire democratic an een zelistandige reehtstaat hinnen
Koninkrijbverband. goed voor bet voeiiicht. Dc opbouw van bet nieuwe staatsbestel met
bijhehorcnde instituties en wet- en regclge ing. tie inriebting van ccii inodeme oserheid. een
nieuw stckel van o erheidstinanciering, investeringen in do sumenleving en infrastructuur van
bet eiiand en deelname aan de interntaionale gemeenschap zijn de hi reaiiseren uitdagingen voor
tie koinencie j.ren.

“an ambitle naar realisatie

J)e nieerjarenbegroting gecll tic Iinanciële context uan om dete inzet Ic ratiiseren. Dc totaleoHv;!:’!z :m NM 42! fl!iII’Cfl 211!! 4:tl !! bc !cen :n & na’fr’n;de ic:twikk:!i:it St‘1
it!..
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He madermsenm’ v an he overheid

eoania iy van Kasrair ( hat ataw I ancaaI a’r

hat wet.eevimaspronramma

hat S Eiproara mnla
at extra inaatreeeienpakkat

Lea is gesteld anal hat bij hat extra maatrcgeienpakket am b vesterineen in:

• ndrwij

• .ciaIe ontwikkaiing

• economic en werkarelecenheid

• ronhleratie
•

• huisvesting

• Rsieke intrastructuur

Dit extra maatregelenpakket moat worden gerealiseerd met linancidle iniddelen die binnen de

begrot!ne macten warden vrnemaakt. Dat staat los van he extra middelen die heschikbaar zijn

eckomen nit he umenwerkina met Nedarland en eventuele extra impuisen ut

samenwerkingsprogramma’ 5,

De modernisering van de overhead

Dc modernisering van he overheid is can belangrijke voorwaarde voor realisatie van de ambities

van bet land Sint Maarten. Als onderdeel van hat protect constitutionele ontwikkeling is he

neuwe organisatieopz.et en he claarbii hehorende formatie bepaald voor de nieuwe ministeries

(hat zgn OBhuraiect). Dc migratie van medewarkers van de Nederlandse Antillen naar Sint

\laarten is afuerond. Op basis \ an he hbhehorende Organlsatienota veer bet land Sint Maarten

lvordt druk gewerkt can can inarjpcnd veranderinastrajact em evens zeru te dugan veer

verandering van cuituer en werkwijzen hinnen he overheidsdienst.

Extra Investerine veer inlerrnatisering ut bet maatreeeienpakket is bedoald oor he betere

;oerustg. ICT Ilingeert air an.abier in hat kader van he inrichting sun Land. Sint Maarten,

TraditioneLe overheidi.;orwmnisaties waren stark bemnvloed doer junidische procedures dte to

e:iahen aebben net recatszeKe heid, echtseeiii L;e.ci en rechtiuat;uj;e:d. SneLhe:d ens daath

ondergesehikt nan bet zoveel moue ijE aitsiulten van ui macne i.duten en h-era iernhng van he.

averheid teen .)erocpen en hezwaren kree in de raktijk ecu hoere prioriteit dan

hepaaiden he oa p .ar StLiK nan en ue aureer i:iCeSt l:CC:Cr ap H.e u.aeorast van

roce.s dat maar ai. Ic saak ..atropedg verl iep. Ambteidke molens malen iangzaam en he overheid.

allIlvienel IIICCII III (IC ulcnstverie.ni ni lvaar an a CCIII OCCUS lamer a tesen is sun rem Ice.

kwaliteit, Madame burgers verwachte.n van he overheid een soohgelijk dienstbetoen. Waar

bid oirbeebi ha.nhen Jit lumen !e area. noel he in. erheid hat sub: kannea Er a CCCII reden

ia die Lngv ecto vU ovn ur dc1ì S do Us inC an a ins lisa tag /iI I 1 00 0 iisab

accea h_ietorcn en he nodemne overhei d is Jaarmee tevens een aiekIrcniache averheid 511 as

De I usaet daarvan is enema Uaifbrn aeleuci tea aanzitn van ii;tort;atim eI

1 11 1
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eunt iiht ‘ idtz t’O t t a u ULt I ni a a d. o ouc i a de a. h11 n n

a. lien. ;iuar urn hat drntie bestut:r!i!k var ea van de dare rina krhrn

a. ziaven. I let ane urn v rdavaar hat audere.
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rnm heifing en mama van aestaande regelmgen en een effectieve aanpak van zen. lIeernmders,

L I rn dl a. a \ in Han Iii de rnrflIlJ1tI n tri at H

anti. aumpi tHan (eeti hI ma at aarbij iet rmnai \vordt oat mensen uit amen nitintief hun

verplichti ra.en nakomen omdat ze been dat niet nakoming ervan tot extra kosten zal leiden)

I)e niouwe organisalmeopzet met eon apart mini lene van hnancidn in een a antrale regie— an

heherende rol vuor do totale finuncidn en esuItaatverantwoordeIike ministeries oor hun

(Helelds—) porteiaui Ic bmnnen strakke budeettaire kaders, do planning en aOntrOieS\ stemariek, de

periodmeke verantwoording, bet op orde zijn van de administratie en de accountantscontrole zijn

structurcie naatreaeIen voar reabsatte sun hit nieeriarmu antwikkelinesprovramma. Beleid,

wetgeving, financidn en implementatievermogen warden daarhij steeds in onderlinge

samenhan hekeken. Eenvoudi gezed. wordt bij voorstellen steeds bekeken of deze effectief

zgn am do doelen a. bereiken, of hot han hmnnen de hestaande wet— en regelvevtng of dat daarin

aanpassingen nodig zijn, hoe kan warden voorzicn in financidle dekking binnen bet

imituranospunt van do sluitende hegroting en of do overheid in slant is he voorgestelde

maatregelen te laten uitvoeren eaj. do uitvoering kan handhaven. Die \veging op meerdere

dimensies verhoont he bestuurskracht omdat de muering maatreoelen ‘soar Iegt waarvan he

renimsatie toots op voorhand heed piaatsgevonden.

Good governance krtgt zo praktisahe invulling. Regering en pariernent verbinden zich nan bet

verantwoord omgaan met publieke middelen en bet Janrover a tieggen van publieke

vcrantwoording en dra en zora voor transparantie. zodat die publieke verantwoording oak

r oud L n k1 i I ( r rnet ocnee ur ders eu m u 101 dm brn ui H he

maar kan do hestuurlijke irvul.Iing niet overnernen. Een minister van Financihn die

rn im1 1 e d fla e d i lenaer am n dli a

vi iuSl uL 1 II L1 I i L.ILnLH I iOn .a.n zJ ihf1 t ‘ L I I 0r1Lh1L L1

niet kunnen waarmaken en als regel do ftmctie maar kort vervullen. Good g.overnance is een

S rn 01 a.. 1. L’tt r Do 1 5 I

nw.erjaren.perspectiet op H asia van ale fuidige inzichten eon zo duideiijk rnogelij k beeld gee.rt

a. veravacatain irmkornsten an aitnaisemi eon Harm he alt van asounten •van eon hala need budeet’

mIme ctaaiDmnnen an mIamie your a an. rat rnaaireaeienuoor hriiariicm.tssia I am en CaN

11 l[ eaR mm genii a ni tr” a erpi tent an Do a. m sit ha. I or ct lv S it \Ifl1Cfl N

I 1 I I I I I

grnat mn bet Ha I’ a civ m . afi um ‘en no smintegianhe inc D aim ice a iaI I Ni
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mrie.ermarima loDge mjmoaaa.e a. aarvt.ilt,

I let wetgeviiigsprograniniti

H at H a a H sin a en in nine an d mean va ii ii In tad am a aib I a. •. eu (vat haste In van at
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iwidsvorsteben ken on rneerirn en rernent /u Lrn wet- en rnueiac rn a tn \ItSTelIetI

I lut uctanu your ut ::aonaor iksrnmirna niaet o auat VIn (0 VF\ louPe iv Oi en
a trnvp I lu md S at SI ni lvn aeb isvnid up aoud p ni rn rnce ccn 1vt_l tst ut D it

— i U _ia trn 1 I J d U LO 1 1
rcchtszekerbeid, rcchtsgeIj khed un cc lutnuati beid en Pat toetsing van bet overlueidsbandelen

I I IL C L P Vi P e
vuldoen aan eisen van rvet- en regeleevina. De wetgevende atbieling van bet Ministerie van\!Lremnene Zaken moat warden vursterkt am de :ninisleries behuInzaam /e zpn Hi Pu urdere
iuorneremding an wet- en mgeipevmng von bun be1cids eiden,

Hut wCtCe\ nasproerammu ivordt anannee yen camenspel an Pu mnsteres, cm
C tgCC 10155 Idclii. en hot linistut Ic un I iii lflCIcfl In Pu criocIc S Ifl Pu mcurl trurIbecIotnO

cal Pit weWevitiusprouramma aetaseerd tat oand warden eubraulit.

Ilet SEI-programma

1 let Soc aal—Economsch Inutmatet (SLH eon samenwerkincispronranuma san Sint Maa rten en
\euerlarud, I let heeft tot duel ecanomusehe, suemaje en tinanciele randvoorwaarden te scheppenvoor bet verheteren en handhaven van een adequaat svelvaartsniveau san de bevolkirmg. Met
10enarios vijn ceti aantal maatregelen hekeken up bun pusities e effeuten soar Pc omwikkeling
vaii ns land. Dit heeft veresuitcerd un rnaatregelen up Pc volnende terreirlen:

I iillmtelijke ordening en bet tegengaan van verkeersverstoppingen
2. duarzame ecunoinisehe onto ikkeling en Ji ersirucatue
3ooerisnie rnarketm
1-arheidmnam St en uclacatie
oddeireguterung
6.overneuds/rianceen
7data

is er een grote overlap nlct (it maatrepelen die binnen Pu nue.eflarenbeurotire
( ( i i p

uconornisuhe stnu tans (liogere werkce1ecenlueud, voor d tosieke unlrasi:ructuur en
li/rn tOve i et 1: m ii iou aiuocre ‘:010 iCC n urn on so InC [1(1.00 ‘5 15<: ‘Cli I

iat I /l I ant w 1: Se i.nesproara Oil ma van SI mit fviaarte. n,

• pevOl liri bet SkI knn cc derluaive cen pususti per tii:an hId beeLl ontsiaan, MO/li bet Lot/it
rob ke, 11.11 r :li::1,: I I f. :Irr:, IIC(f:V L I:: 5/ 11111(10! 1 1101 a 10 ‘:*. ‘1 Ct
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let extra maatregekmpakket

0a0 1’ 0 c5!i/O. 0!

[hove extra i vestorinoen maken hot movelijk mu do infrastructuur op nderwijsuehied do

onderhoud. en hot aanhreripe.n var verbeteringen.

Do :OiuruK ‘om he onderu ij a em icuwlig wurdt .oteht op do tmw. n1’sjs, onvi nu. Do

crmussioner of Education heed destijds mede ais voorhereidi g op hot constitutionele proces

OLfl000mcmi Leon OpUCliOn our eon an your hot oderwjs en hot under\\ isbeieid

l:ducational Plan en Educattonal Policy. in fkhruar hUU6 is con oorstel gereed eeL men dat

eon raainwerk van principles and beIefs’ onwat als leidraad your verdere uitwerking. Do

bcdoeling van dit Dlafl is Juideiijh omschreven:

(citaat)
lhe ultimate coal nk the plan will be to create a knowledee based society, that places premium

value on learning and knowledge, so that the outcome of the plan will ensure that the

learner!citjzefl he or become:
computer literate and competent:

highly skilled in science, technology, vocational skills and their application;

- ide long learners
- mature purveyors o[ highly developed spiritual, social and moral values

tolerant of people’s beliefs, opinions, cultural background and experiences

tizns U at e Udn1 HOR ii OLit t\ ore n Ic id

— multi lingual
critical thinkers
problem solvers
productive c.itizens

( cinue c.itaat)

et plan heeft derhaive hetrekking op kennis,vaardigheden,competenties rnaar ook op cuiturele

o noreen cr11 lout drarmee eon hoe ambitie acer your do nhoudcldke k\valiteit van

iL S I I C C I C C C

van hot onderwiissystee.m betekenen., Kemduelen, curriculae, didactiek en instru.ctietalen

core on doardn, pnieow vacieosic[d.

[3 ii. hot macro rociani economirche beekl is naar voren gobracht dat do aninsluitinu tucson

o g° s 1 lCd k iggi a I im Pin n I i pu alt uei m 1 cO OOr neluepsondLI s tile

— I
\iI t — F

o tic a lOt ide area so rio r. r.-. j iii .)erOeii.iOnOeiO 0 C-i I OCt \..e tiU cmi ma Panic em

ci tvai tepen to penn, herintreding to bevorderen van schooiuitvai lers en carridrokansen to.

LU 1011 2 iC CC IL ,L t 1 0 1 i I p LI / 0

.a nvi.il leade km runienten rn he schol i resumed yn do iovoi Line van hint M: .artcn to

Do socinie v riIfllI1O5ii iicht ken no he realisatie van dive nicuwe keten . Lumen to vervaic-a
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01) h0 terre in van eel leetieve preventie. n vul leirde Inaatregeien odin. Ener4jds onidat
IL ii i Ifl OVft be t

iI_ I I I

eoidIacadsbevoreennp.

\idors eel eosteid net no :nw.t ppoiijbe uenscrlenine. /re’rzenneon /iifl
\erbrokkeld ecrealdeerd en venial alhanbelijk van charitatieve. o rganisaties. [let zorelheleid van

i d \dcI ii 1e \e i en pc Ltc /ieb tot de a it 1e1 eOIflpoIl t fl 10t OI ekc
I I L r ç H L l I fl il (5 Ilk I p i

iinaiicdilo stcnn van Nl000rIand wor en daardoor gekennerkt: tidolijke middelen oor tiideljjke
prjecten. I let gebrek aan inner structurele investeringen in een zorginfrastructuur is bii de start

sanu iii:nliIc z htbaar. [inn coherent boleid- cii WeteC1ngSStiUC[ULir otbreeKt
a.paiiningon laden erbrokeid plants, tim rlhankolijk van mm oP moor too\ aHine initiatieven

en linaneicnineskaders tijn ad hoe,

nor \vat hotreft bet doinein van de Vol ksoitwikkelino uohit \\eer een andere dvnamiek. Op
hint Maarten debt volksontwikkeling zieb op de henadering en hetrokkenheid van wiiken en
djstnieten, social empowerment en sociaal-oconomisclie ontvikke1inn, lint oais ikkelde
Ju lkin 11e ‘1 !S(P nLtheeld mr ien, ezLtol

sisies en doelstellingen veformuleerd voor bet stimuleren van de individuele mogeiijkheden em
do Eevenstandaard to verhogen en bet welziin van mensen in de samenieving te bevorderen,.

Economic en nvrkgclegcnhcid

I let i erkeeloeenheidshele.id debt zich vooral op .idrmaiisening van do arheidsmarkt door hetere
eentroie op do naloving van arbeidsvoorivaarden en — omsiandigheden en op de laleetng van
hetaling van mmii umlonen en do aftiraeht van loonhelastin en premies.
I) I e r 00
teruednineen inn red in on (bureaucratle) am aog betere voorwaaraon in credren veer bet
vestiginesheleid.

L ne
ha n ien an peren nan bet or Inmens .b cc e cpin0t en on the job training als

I leO en I I ceelLe 00 1001 5 p1 hi 00 I 1c octet in m r V’ ni he t eOn 001

ei tonal. Dc groep van ion eren die he school bee [1 verlaten en werk.loos Is , zal Irclividneel
heloe.le rat he cone I 11 n00neent cehan dhatiih

L icea1Irn 00 iLLi inlet Jean )I00eSIleli l1eIoor pn1 11C RLCIIIC ill
. 111011. Li::.ai I’ll a site 1. he no! e to ow a cow. a-n ‘•-‘
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vim r voorwaarelg k teapot en alternative stra lien.

Er hoot eea aparte ti.ielai!-aeso a arlisatie Visa, Immierane e n Naturalisatie tot stand.
Do voodoo. 1100011 1. .
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atural isatieucrzoekei. [lie one is hesloten nmdat he heonande iIagmentatie van

verkz.aamhcden en hat eehrek. ann eenduidi heleid ia.idt ovi. tot:

• (\ eiast oar en onduidel hkhe:d nader ion Dub! ek:
• erlanpInC van n:crkzaa iceden:

• ‘vehooude [rauuecevoel icheid .•ai hot product:

• treorrecte toepassing van wetgeving en heleid

• (dote belasting van do sc:eiale en tvsieke infrastruewur \Slfl hat vi !and

• cvleaeaheid tot mishnuk nnweue aebrek ann eendiiidn heled.

i3ovenaenoemde situate s reeds corder gecanstateerd an yr a besloten on met soortsarendhcid

beleid te ontwikkelen op hat gabled van de uitvoering van de tewerksteliingsvergunningen en op

aehiud van iL ses ningshclead conomuha S gunninean> I c s ens is hat L entralo itte

concept (u11c’ aoL/au 001)11/u ondersehreven.

i let heiangr van von be-heerabare migratie is ‘L ezenlij k voor ons land. liternatlonale

ontwikkelingen wijzen nit dat hat vreemdelingenrecht steeds complexer wordt an derhalva he

uitvoering van ha vreemdalingenwargeving moat warden overgalaten nan deskundigen. Dit

sahept duidelijkheid oor hat landsbestuur t.av, wie op hat oiIand wonen, svia er nag mear

km zij n hijsooi heath in i t v LULl m eiinshcrcnginu) ‘ ir dc ri’uco s 1 ggen hOL olfl

:e uaan met ongewenste vreemdelingen en hoc he balans en hat Ieefklimaat op hat eilanden oor

vowel liCuWe als oude bewoners tot can optimaal niveau han warden gahracht en gehouden.

Om migratie daadwarkelijk beheersbaar te maken macten de spairegels en procedures voor nile

hetrokkenan helder zljn. zij macten uitvoerbaar zijn en zij macten hnndhaalbaar zijn.

Dc snake aeogradsche situate van Slat Maarten binnen hat Koninkriik. ta weten hat feb dat hat

crenst aaii Frans groudgebied, verdient can aparte vermeidirig. Enige jaren geleden ts hat

vordrag tussen hot Koni.nkrijk en Frankrijk neratiticeerd in.. do Tweede [(amer inzake

personencontroie op de luchthavens van Sint Maarten. Dit fob benadrukt wederorn ha hierboven

uenocmde hehoofte nan deskundiuhed in daze.

hiamati.ek on Slut Maarien is aidens he L mat kederland

zodang e.rkond, dat hot ondorworp als eon separaat punt is opuetekend (.slotverklaring 2

november 2006) en hesloten is om to komen tot eon ezamonlpk 5 ysteenz garant s voor

0 salt t t a iei Ju v 0 a ti cc m cn en I or

c

DO reehtvaardiging van he op to. ri.chten too.latingsorganisatie Visa, immigratie en Naturaih;atio

s met . oorcaanc.io toeneheht,

a tc rc os

a) iot rea[is;eron van eon samonhaago.ndo keten tusse.I provetie. i.opressie. en

resoc ,alisytiea



a) •verbetcri.nn van dv be.dri iVOeriC van (nensten We dev ui tma hen van dv
a

) (i flt envtioiiale)sati.ienwerk.in

(. i IL Li L

n hete.re ovedine, i.ieter onderwis, ilteer nasehooise opvang, sverkgeleuenhv.id. svijW en
IN v çl 1(1 1 1lli j

L11 N )L1L\ v_. s

Llt N Nfl Ltte I CN\L uL 1 L\LIu)LI in i LU
()nidat veroordeelde daders tin het uitzitten van hun vrii heidsstrat’ vroeger ol later terugkeren tn

rr i a t i ui ii tid LI it LLholln N \ 01 dLn I In NNfl ,oL s iN I Ill It C
/odat dat recidive zoveel mogelijk tvordt teruggedrongen.
Wedetineerden haren rut het utzitren van hun vriiheidsstrar’ terun n dv naatsehapptj \Vanneer
deze terueKeer aii1 need wvrdt onrhereid en heireleid, is dv hans groot dat iv reiitegratie
mislukt en dat dv betrokkene veer terug valt in nude, criminele patronen. Met andere woorden:
een eesiaag.d resoculijsatieiragtct ermindert dv hans op recidive.
In saruenwerking lussen dv rcclassenng, hut gevangeniswezen en bet ministerie van Justitie
‘vnrdt gewerkt ann een nieuwv opzet voor dv resocialisatie van exuedeti neerden Intramurnal

unit iN aNdLi L nd c L1C9 L mi hLre d t T a ir mLr k Lr d I
[Jegeieiding van die terugkeer vergt vervolgens hegeleiding vanuit dv reclassering.

J3aiiijdtiig 0CilC/LLv C/? ciiaigsvi’iiiiina/ticit
Met yen verbeterde keten an preventie. repressie en resoeialisatie wimrden bdanurijke
nructurele voorwaarden vervuld om de vet I ighetd iv \ eruroten. Fegelij kerttjd moct dv
criminaliteit drastiseh worden teruggedrongen. Op specitieke terreinen vindt daarorn
nttetisiverne Wants:

• Dras tisehe vermndering \ an Lie nyu ClL/SCIIUIIflO!ltLjt (met ais I proriteit diefstal met
ru.weld. vuurwapenenimin.aliteit en huiseliik ueweld) en het veruroten van hut uevoel
san ve[iv-ha:d m dv svijken

eruedringen dru erim.inalite it,

Door ict strucWrcei varhocen van sie ziclitbaarheid van politic en particuliere heveil iging en bet
teteIike ontreden in dv svken wo rdt dv ojectieve en sub ectieve alakans vergroot, Wok

1
.., I. I N I

hezit van ) i Iaa e vaurwapans en verdoveade middelen. Verder wordt er intensiet eceontroleerd

Crue.iaal voor :1n van dv rvductiedoelstei, I inn is hat voorhanden heoea ann
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tc.rronsmeverdragen die iii Koirinkri ksved.xia.d sun a [ge.sI ten, is noodzakci ijk.

Verder is daad\verkel.ijke uitvoarine van a I Ic aa nbevei ingen van de Financial Action Task. Force

name SThet vr5mrien .vorde:i dat her : irerria rien:laI !errerrne neliaiie erd
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Als algemene doeistelling geldt dat de bedrij fsvoering van de onderscbeiden diensten

1 n tLro (\1 n)l1L _\ etails /n ml is’u rig) Omnr 19 U sod iio ip a

dat deze onderdelen n voldoende mate ioerzerrist zij n voor de taakuitvoering \vaarvoor Si) Sri 11

ingericht. Dc duurzame vorsterking van de hedrij ksvoerinc is nodig am cen adequaat nlvenu van

rechtshandhaving oak op langere termijn te kunnen waarhornen.

Naast aandacht voor de harde kant van de bedri thvoennc.t is bet van belang dat binnen de

!eclltshandnavlrloxketen cewerkt wordt aan cen mentaliltatsverandering en cen

cul tUUrOl11bU igi ng.

Voor grensoverschrijdende georganiseerde criininaliteit en terrorismebestriiding is

samenwerking en in rormatimuitwisseling nodig, Dc Recherche Samenwerkingsteams (RST’s)

noeten binnen dutdehjkc kadors en rrezagsverhoudin en opercren am to voorkomen dat bet

aparte op zich zeltstaandc organisaties naan \vorden die zjeh ais staat in do staat ann gedragen

en los van bet OM en politiekorps van Sint Maarten (gaan) opereren. Dc minister van Justitie

van is verantwoordelijk voor bet justitiele landshestuur. uiteraard binnen de daarover gemaakte

lckr irspi kn a titu lonvv) \ vrb 11 d v nact it Iin IiooLe a e e

nede)verairtwoorde ijkheid kuririen dragon s mar RST-actic iteitcn,

Er IS ceo rokort aan huiss 051mg voor de Inge iikomenscategoriedn. in de \oonv isle van 2003)

is berekend dat cc en. 1200 huishoudens hehoel1te hebben nan sociale woningbouw (eird 2009:
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n!valpn)hlcnlauck. water en riolering, maar nok voorzieningen voor natuurbehoud vragen mu
a.n betere planning en beheer “.an de cipenbare mimic en cxtnt investcrmgcn.

l:iarnnciering daarvan kim niet athankclijk ziju van tie toevallige liquiditeitspositie van tie
landsbegroting. I let vraagt om t’ondsvorming van waaruit investeringen gepleegd kunnen
worden. I (sit investeringslbnds nmvat tevens de middelen voor tie behcersdicnst. zodat tic
ornang ‘.an tb taken nauw gekoppeld zijn aim tie naclzakelijk venangingswerkzaamhcden.

InInrnuuievncn:ienng

Fen bclangrijkc pijler van bet nationaal ontwikkelingsprogramma is de inodernisering van tic
)verheid. Voor ‘cn dee! van de uligaven is dekking voorzien binnen de regulicre
hcgrotingsmiddeLen. Informatievoorziening heeti, zoals eerder gesteld, achierstanden opgeiopen
en ten extra impuls is nodig dm cv voor zorg te dragen dat de nieuwe overheid voidoende is
toegerust om tie taken effectiefte kunnen vervulien. In diverse studies is er op gewezen dat de
beleidsvorming ernstig wordt belemmerd door onvoldoende accurate en beschikbare inthrrnatie.
Overgang van Eilandgebied Sint Maarten naar Land Skit Marten

In tie onderhandelingen met betrekking tot de ontmanteling van de Nederlandse Antillen, is er
steeds van uitgegaan dat tie nieuwe entiteiten die uit bet land de Nederlandse Antillen zouden
worden ,zevormd. ten gezonde stanpositie zouden krijgen. Om deze gezonde staripositie te
hewerkstcLligen heeft Nederiand ondermeer ten dee! van de schulden die door bet land de
Nederlandse Antillen en ha eilandgebied Curacao over dejaren zjjn opgebouwd gesaneerd. Dc
sehuidpositie van bet Land de Nederlandse Antillen, Curaçao en Slat Maarten (exciusief de
betalingsachterstandcn) naar de stand van 31 december 2005 volgens het rapport van de
Stichting Ovcrheidsaccountantsbureau “Berekening renteiastnorm en schuldomvanW’ van I juli
2008 bedroeg NAf 4.2 miljard. Deze schuld is sindsdien verder opgelopen tot ruim 5,1 miljard
waarvan ha land ruim NAf 2,6 miljard voor haar rekening neemt Verdeling van deze schuld bij
tie ontmanteiing van tie Nederlandse Antillen tegen de overeengekomen boedeipercentages zou
hot land Sint Maanen hebben opgezadeld met een schuld van ruim NAf 487 miljoen. Tezamen
met de schuiden die St. Maarten reeds zeif had opgebouwd zou tie schuldpositie bij aanvang van
Iandwording ongeveer NAP 600 miljoen bedragen (43% van ha I3NP). De sanering van de
schuldtitels en betalingsachterstanden door Nederiand heeft ertoe geleid dat de schuldpositle bij
nanvang van Iandwording ongeveer NAP 330 mdjoen hedraagt (24% van hot BNP). Dc
sehuidsanering. tie atpraken met hetrekking tot tie ieningscapaciteit gebaseerd op do
intercstnorm en bet roczitht tip bet tinaneicel belcid en uitvocring, geven bet Land Sint ?slaarten
t’en gezonde s(artpositie.

I)esalniettcmin moot geconstaleerd worden dat op ccii heIangrijk aantal punten tie organisatie
tekortschict qua expertise en eapaciteir cm 31k landstaken die o’erkonien op adequate wijze tit
te voeren. Deze tekorikoming komt enerzijds door tie centralisatie van overheidstaken op
Curaçao en tie verwaariozing van landstaken op de eilanden. Voor de komende jaren zal dan
eok oem transitieproces plaatsvindcn waarbij taken tile ingevuid kunnen worden door de
hestaande orgamsat;e of daartoe uitgehreide organisatic zul(en worden overgenomen. en daar
vaam dat nag nict imigeiijk is in sanciiwerkingsovercctikomsten met tie ‘rganisatics op Curacao
doze taken zullen worden uitgevoerd. In slit opzicht heeft Sint Maarten ccii beduidend minder
ge7.OIidC startpositie. Op dii terrein 71! in tie komencie jaren nog veel geYnvesteerd moeten
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4. Ministerie tan )nderwils, Cultuur, Jeued en Sportzaken

5. Ministerie van Voiksgezondlieid, Sociale Ontwikkeiing en Arbeidszaken.

6. Ministerie van Toerisme, Economisehe Zaken, Verkeer en telecommunicatie,

7. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur

Dc Ministerraad is verantwoording verschuldid nan Oct Parlement. Oct tvetgevende en
controlerende orvaan. hestaande uit 15 parlernenrsieden.

PersoneeL formatie en bezetting

Do totale bezetting in 2011 van bet overheidsapparaat konit op 1683 dull time equivalenten

tOTEs), Do tOrnvitie is vastuesteld on 20S2 ETEs (inclusief openhaar onderwiis). Dat wil

0th e sd 2 1 1 o. LLn eroezctt i 7 0 7 Ii r.eteer 1 C In do Iders

tabel ts naneregeven Itat de tour Oct clad van Oct nor 2011 de beorote bezeitim zal zijn en dc

vastuestelde lomsat. Met name dv mnstercs Justine en Einancidn zijn underbezet. Dc

an3er5ezeuin van Oct \Einlster:c van Jristtte rut voornaateln in do post nodt ekorps. wanT cc

tdrmatie is aeste 113 no 361.) ETE’s en waar de 1.ez ott lag siechts 1.36 FT Ed s bedraat. Dc

oncierbczcttint.s bij Oct M inisterie van Firancida zit voornamelijk in de o.nderbezetting vrm de

E3eiaingd nst I mt s dv ‘or v iLtltIng via c cumende j”ren no h/ttI 4 1 let sod zai
veranderen. Do organisatie zak cozien de beperkto beschikhare mtddelen mooten nagaan hoe d.c
vorschillendo. taken van Oct land Sint Maarton binnen de bostaande bozetting op oorv
aanvaaroharo wig.. o kunnorr svin rdon uitgevoerd. in dit verbmd is een “Core ‘I’ask A.naiysis” van
belang. Gozion hot hymn van do twoc holoidstorreinon .Justitio en Eirancidn. zu1ien structurolo

maatroolen conomeri mooten word.on. Eon van dv inaatrogoion is Oct Plan van Aa.npak 1t1tG
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BezettEig 479 515 322 238 22 7 1.683 2.082
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met do niouw non to trekken en over to nemen Idnoties. Do overgang vo:n do ei1ondsoronisntie

C rindsoreanmsntme 5 riot nines. Er nestnit irotie J:e tot LI lsivi’:O 50:111. Ii
lunottoneron van do or:4anisal..Ie. Op nit “ehied sullen inaatro :4eIon oetrotEon moeten worden om

I 0 0 o u ‘N iv on v nO I e 2 in en on m I vt o i lao lii

1.

. via ia a tic a1c1•t
nIl) I . 0 iii) 20 ii)) 0 WI is:: 1) 10 iROn. il 015 00) rip one or :41 rust or:

ciIriu’nRI cm iundoren,

mel 2: direst eon orsono 01 iS 10 rio 000TOtI rue 1100 rekomiinui ruolir union illot florS0000l Vii!)
2

rors0000i dorden ken per :011mns no nis v01’N i:O cvisencf docord:



P-rson ccl Deiden

Sin! inn ilnn

21)1 1

:5 1,/v/tie v,Ii 1i ,,,ct,c’ /5j// eat

at ( cv .v,cht;cv

L/ta7aKafl

PSi 1,0cc /avLe ct/c “at

tiin L3i laity Bat it ,,‘cp

At,taiing V wlic[ninz an (Dmn,unicatia

a,,, Ii at;, cc a Olill tIcs

Baci itatre Zakcn
!ULIiPO il)

:\LiciipiCT

RraaI Miitiserie van AFgamcne Zakaan

a’, !-iie’ncl,;i

V n/war an S but van

A Baling Comptahilitcit

astiziianst

F,aaal Fvlinistare van F itapciar1

1f!,,ivtcrje a/j Il/Ill/at

S ester

Korps I”ol;nc an Gavawnts

itt, ultra/ia an NatuaB sat;

Na) OT

[ama Minister,aaan

3-1/,,islcrie van OF/IS

M;msteran diverse aId invan

/1I,t/ta’ /c I- 5/

M;nister en Ste/bureau
kacza’avl.’aid

Ft Sac ic C’aea

At/laling Arheidszakan

invncctie va,;sZono;,aavi

Dicnst Am huienca

Divest, v-eli vatiave ‘atvntiv

F) ant. S Datitlt -.. a

F/mane van dv Statistician

i’Dtaa ,icrsolmcCl a an ,ler’icn

5)1_F/a/F)

lit/at/F)

52,00>

I SF/F)’ >/)
/, 5_F), /)

3 ata))j

25000

2 >1)1)

276,750
Sn/F/coo

5,0’)’)

41,720

I ‘/03)00

000//F

553/OF)

245/OF)

50000
25(0)))

1) 5

1,021,’-NB)

1523,47’)

31,7055

F a) i/StasiS

F 52)/IF)

a 0 vest u ; uneets avoas.ltui. Lit S ..eaL Dv ) eta so .iet ; ott/ia iN cLtaiSv



.Viu, I Iauaicn
a’ssz? .)CW,DlIih! .q;

kX’dS Uliboerde op Sint ‘¼4aaneii eijn in cen aanLd gevallen senvaarloosd tot cen onacceptabel
niveau, cen aanial is nooit tot vuiwuardige omwikkeling gebracht en eat aantal zijn vaizuit
standplaats Curaçao uitgevoerd. Do discussie en alipraken in bet ontmantelingproees ter zake
over het opzettcn vim dependanees is nenit coin tot uitvoering gekoincn, ook is do claim 4afl
Sint M.aarten op do organisatiestructuren on opgebouwde expertise van de landsorganisaties op
Uuraçao steeds verworpen. I let gevoig hiervim is dat:

:t. I)e overgimg van Iandstaken niet tot eon awwaardbaar nivcau zijn geregeld en derhalvo
samenwerkingsatipraken gomaakt zijn met do organisatics op Curaçao.

ii. Fen extra druk op do begroting van Sint Maarten Iigt om deze landsiaken op to bouwen.

Do helangrijke sainenwerkingsterreincn zijn do volgende:

I . ‘entrale Bank en munteenhoid

2. Sacialo voorzieningen

3. Ambtonazen pensioonfonds

4. Gemeenschappolijk Ilof van Justitio on Overigon

Ad I. Ccntrale Bank

Do landon Sint Maarten en Curaçao zullen cen gezamenlijke Ceniralo Bank hebben met eongezamonlijko muntoonhoid do Dutch Caribbean Guiklor of mogolijk ovorgaan tot dollarisatio.Dit samenwerkingsverband is aangegaan voor onbepaaldc tijd.

Ad. 2. Socialo voorzieningon

Do Socialo Vorzokoringsbank van do Nodorlandso Antillon zal pot 10 oktober 2010 wardenontmanteld en overgaan naur do rechtsopvolgendo entitoiten. Sint Muarten heoti nog goonuitvoeringsorganisatio on zal eon samenworkingsprotocol afsluiten met do nicuwo SVB van
Curaçao. Doze samenwerking botreft uitsluitend do uitvoering van do ziektekostenvcrzekeringcnen pensioenvcrzekeringen. en is van njdelijko aard totdat Sint Maarten haar cigenuitvoeringsorganisatie heeft opgezet. Do fondsen AVBZ en FZOG zullen in do SVB overgaanen op dezellUc wijze niecgaan in hot samenwerkingsvcrband. Inmiddels is bet
Uitvooringsorgaan Sociale- en Ziektokosten Verzekeringen met ingang van 1 januari 2011 vanstart gegnan.

Ad. 3. Ambtenaronpcnsioenfonds

Met bet Amhtenarenpensioerifonds i.aI eon zelfdc proceduro gevolgd wordon ais met do SVBzoals sub Ad. 2. hesebreven.

Ad. -1. Gcmeenselappeiijk lInt’’ :111 Juatitie .n (h•erigcn

Fr is eon Gemecnschaipe!iik ([of no .us!!tic vc:fl SuM \t:a:1:n. (‘:.rae;o. suI’n :n t!e I ES
Lint! _n.

‘•1
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tnvdoensi expertise is o ebouwd. Voorheelden xii n Oct Bureau van de Statistieken,

)ioflstel i .n rt zn net de din-u in Venue See, teel.e”.
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Seheepvaart: NAP 251 .58(), Examendi.enst: NAf487A55 en de Beiastingdienst: NAP 83.000)

Statjstjsclie eevens

.Ni1tuih /Li;n eon du

\/olnens egevens van Oct Centraai Bureau van de Statistieken, is de bevoiking eind 2009

10.917 personen groUt vnarvan 19.877 mannen en 21.040 \‘rouwen. Ongeveer 26.000 oRvel

03.5n yen 25 hevoikaauz is in Ic icedudseroep tussen 20 en nO iaar. Be be\ olkinc is o er de

iaatBe 10 jaar gestegen met 33% van 30.599 in 2000 tot 40.917 in 2009. Rind 2007 svaren

or 20 20 x urkx via a in n ruin 20°c) in de groot- on kiunlnandel ongeveLr I ° o in

hotels en restaurants. elm I (.)% in de houw, 10% in real estate en yerhuar. ruim 8% ha) transport

en vervoer en 8% hij overheid en sociale voorzieningen en Ic overige 29% is werkzaarn in

versehil lende hednij fstakken zoals tinancd5le dienstverlening. onderwps, huishouding etc. in

2005 is door Pet Contreal Bureau an Ic Statistieken een prolectle gemaakt van Ic

bevolkangsgroea tot 2030. Be verwaehte groid in deze projecties lagi tusseri de 20 eat 25%,

13,’tuo Biiiieiilrtnd. Pl?flhLlLt

Volizens herekeningen van Pet Bureau van Ic Statistieken, bedroeg Oct Bruto Binnenlands

Product van Sint Mantien over 2009 NAP 1,420 miijard (zie ondersiaanade tahel).

[trulo 13inneuIand Product 2005 2008 2009 2011 2013 2015

N jet tine tic VIe cinderneminen
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overheid d or eve name landstaken en. ean erinoe t ioanv in do von ye seetren. Veer dv

/1 N:;t r%t,na:i 170(7

)09 <tour hot Cent raal l3onm erm dv. Shatistioken ((.1135) u it cv mdc
ienn:v5stpuerzocK cavil :i;in mit tat mEat 0 mumtvn tOn tmzicliie via ZiiV’ oat
aersonen is cstcen olwvl met 3%. [)aarentevtan is hat werkIoosnei spercentave gestegen van

3 0 a alairt 2)07 tot 2222 inun 300k) oRvet not I 507. 1 let cuadwer ions vdsrarevnavc
mstagen mt 207407:.

I let (:175 aun[udavrt dot dv beroanshevolkiny ( eaononusah actex a ha\ olktnn met
gestegen tot 24344. Dv participalie graad bij van hevolking van 40917 is 59,5%.

!:vuoni7?Isc lie fr/icarnrvn 2(1(3

Dour dv metor f.eonomsal:v oaken wordt periodiek van aanial Ecoitomisahe iOdCOtOfCii
verapporteerd. Your dv verste dOe kwartalen 2010 waren doze als volyt (met vcrgvlijkende

hers in hat earste dOe kwaialen van 2009):

j Indicatoren periode 201(1 2009 variatie variatie

Siav-osvr aunkonisten Qt -Q3 336,520 331.505 4,525
CroNe schepen QCQ3 381 357 23
Crave passasiers Q I -3)3 .081.205 903.8 to j 2 747<)
Belasting bedrit1somzetten

570165071 H 704.176 57S’,3 is)
1zitnitiien ii

303 005

ei6s 35o mit ii 705 0705
2imesham mv (NaP 3,515,721 3,876,904 (361.183)

‘,Vev-nbe1asiinv’ 7,963,370 7,925,207 33,103

05 a.tooer mu n aS vs,a 8,4•7 9 2,50 8,7 (7 1:10.2 77)
1.iensior. us <hoOk 7 irs 25 62334<) 3iSO 73.3 (05. 1 83

Met do vera a trm <o rd 07 i) i7 he 4 on It et oehi ed v a n see, tale zekerhe 07 kamt on is dv vent. m tie am

imensea is hi: NI i nisoer.ie van Yolks ozondheid, Soeiale Ontrv ikk.eI toe en Arheidsza hemt.I- let
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1W G(ANFRNEUR van Situ ‘Iaarten

In nverweging genomen liebbende dat bet in erband met artikel I (tO. lid I van de
Stantsregeling ‘an Sint Maarten noodzakelijk is de begroting ‘an bet I.and Sint
Xiaanen voor bet diensijaar 2011 hij Iandsverordening vast te stellen:

I Icell, de Rand van .\dvies gehoord, met gemeen overleg tier Staten. uisrgesteld
onderstaande Iands erc’rtlening:

Enig artikel

I)e begroting van de lopende uitgaven van Sint Maarten voer bet dienstjaar 2011 wordt
vastgestcld op NAf 420.916.597, (Ic begroting van de inkomsten voor bet dicnstjaar 2011
inclusief sainenwcrkingsrniddelen worth vastgesteld op NAf 420.916.597. de begmting
voor tie investeringen in kapitaalgoederen wordt vastgesteld op NAf 119.435.771 en tie
begroting voor de Ieningen u/g wordt vastgesteld op NAf 4.200.000 en tie begroting voor
tie Ieningen o/g voor bet dienstjaar 2011 worth vastgesteld op NAf 117.334.209.



I3egroting 2011 en meerarige hegroring 201 12Ol5

I Cn)ndsta2dn en uitgangspuntcn

1,1. Crondslagen

Dc aeerot1nL hestaat ult twee boofUdelen:

13, Dc kapitaaldienst

Dc gewene dienst reflecteert bet tetaal van cit helastingen, retributies,
doerhelastingen en bet tetaal van de eperati nele uitgaven zeals personeelskoste.n, subsidies,
geederen en diensten, af’scbrijvingen, interestlasten. In de kapitaaldienst zijn de
kapitaalinvestenngen epgenornen als wet ais de verwachte mutaties in de leningen o/g en
leningen u/g als wet de pest vrijgekomen middelen, bet totaal van de aDcbrijvingen die ten taste
van de gewene dienst zijn tzebracbt.

Dc gewone dienst inkomsten veer zever bet heiastinginkornsten betreft zoals toon en
inkemstenbeiasting, winstheiasting, belasting bedrijfsomzetten, iegeerbeiasting e.a.en retributies
zeals hedrijfsvergunningen werkvergunningen e.a, worden op kashasis verantwoerd. Deze
inkomsten maken ruim 90% van de totale inkomsten cit. Dc overige inkornsten zeals
doorhciastingen, casino Des, crfacbt e,a, worden op transactiehasis verantweord.

Dc gewone dienst uitgaven worden in principe alien op transactiebasis verantwoord,

E)c kapitaaidienst uitgaven in enig jaar hestaan cit investeringen in duurzarne kapitaalgoederen,
verstrekte leningen aai derden en de terugbetalingen op leningen van derden. Dc kapitaaidienst
ink.omsten bestaan cit opbrengst uit geplaatste leningen (obligaties), de ontvangsten op aan
derden vcrstrekte leningen e.n ne mid.de.ien die vnijgekomen zijn cit afschnijvingen vaste activa.

1. In d.c ccwonc en k.apitaaldiens t zijn nile verwacbte inkomsten en uitgaven op reaiistiscbe
wijzc nescilat en vn.ri.ntwoornl,

2. Ide heeroting ceo ft een duideiijk en inzichtelijk heeld van do activiteiten van do regening en
bet ondersteunend en uitvoerend apparaat en do hnancidle gevole.n daarvan.

3. Bij h.et opstei len van do moor arenhegroting is zoveci als mogol ijk .roke.ning gohoud.on met
hestaande internationalo nicbtliinen.

4. [)e hegrotine reflectoert do finaneible gevolgen van hot in hot regoorprogramnia
vastgelegdc be.leid.
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I 2. L itgangspuiiten. :BHIflafllCS begroting en meerjarenhegrothig

, n ms I

efl1 efle fliflI n do enu’eiie :ctivtciten fl n P do

worden oeret ext do \vereldw0e i enedio ends eat Jo

none /0 a ii crdor iersteiton net lenminste t),3% en nha1 2P1 2..

i)o overr no\e1 do awstaken die oor[ieen op (Juracac ‘e eron uitnevoerd on de

re.Ig sin eon oeiale estellinoon (zektekoslon\ erzekertxen

peasioonvonzukermoen zulien m do komende aren extra bi;dracen tot de oconomseho

croci.

c. In de komende jaren cal extra geinvesteerd moeten worden in bet overheidsapparaat niet

eileen orn do landstaken die voorheen onder de verantwoordelijkbcid van bet land de

Nederlandse Antillen te kunnen uitvooren, maar 00k oni bet apparaat efticidnter te

ma ken,

d. [)e prijsindex voor de komende jaren is gesteld op 2,0% opjaarbasis.

e, In do meerJarenramlflgefl is eran ultuecian dat de huidige helastingwetgevingen voor

de duur san de komende 5 air \an kracht zullen hlijven en dat geen materidle

modi ticaties cal len worden aanehracht.

f. In de komende laren zal eon aantal landstaken nov in nauwe s amenwerkinLJ met

sitvoerende organisaties op Curacao worden uttzevoerd, Dccc taken zij n vastueleod in

samenwerk ngsos eroenkomsten. Doze sancnv erknso ereenkomsron cii a sen

jenL tflI03e ut I. ig 1i1LnKoP0 n
slaanten to noeliseren.
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Rij kswetgovin hi nancicol [ocziciit. Curacao an Sint Maarten (CRWFT).

/ 1. C

2c C ;; ii i. L\croa: mia

[)e a do caroting cii meorI arenbecroting op do ccwone dienst opgcnomcn lascn worden
gcdekt door do for dokking van die aston opgonomen baton,

2. Do in do hogroting on do moorjaronbogroting op do kapitaadionst opoenomon
i L L 1 — r a .F 1 L Pt IL c Lfloi lcri

niddolen. rckonin houdend met (IL’ vorwaeiiio ont ariosten nit do utci ftc van goiriloningen
an Lot saido an baton an last on van do tes flO dtenst.

3. Do rcntolastnorm wordt niot oversehredon. Derontolastnorrn komt overeon met 5% van do
oommddolde gerealisoorde gozamonlijlao inkomston van do collectievo sector van hot Land
over drie jaron voora tdaand aan hot jaar waarin do bogrotinc is o 1’ wordt invediend.

4. indion Jtt nodig ms a vorband not hot herstol van schado veroorzaakt door buitongewone
aobotii’tonsson. vvaaronder natuurralnpen. Sam atmio\vokon worclen san do tinanciclo noninon.
gonoomd in dit aiko1. In dat gos al wordt in de toelichting aangegoven hoe hot ovenwicht
op tormijn horsteld Lan worden.

l)o bemzrotine s oldoct can deze ‘egolces no.

.111 2. ,Vui’1L1211 ((3ff FT
(onform artikol 15 van do CR\V zal hat college flnancieel toezmcht (CFT) do begroting toetsen
win do ye gende nomen:

LII I 0 20
, C . C C

a i L I it L L

a.. 1e. in do begrot up en do meorjurigo br.groting opgenomon umtgaven op do gewone
cticn..st worden gedekt door do for dekking van die utgaven opp000mon middeten
iv dc in de heoroii1 en 111Lemhuige hcarotinv a 1$noIucn iLjtw.efl a

ama ( 11 )I

2 i3i w.. )u OLI pg n %oald at ,,,L. stg lid Ia da I lea vu Pa a a0’ k1c fl
S 55 ii.. ha,,, 3,,, ,,Tg 1055 1 51 CL C

S ,. II ,,,,..‘LII,, 1 11, L I , 5.

CO ff0 ice rpaarhetc,

3. [3i de begroti no woeft ecu tg,1flzct ug yerstft’kt van lain acidic foestanu van hat land.
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123 toO. ion van de gevone dienst aanevu Id met de kuptualdiunst niKomuten en taven

kun.nen ais volgt worden samenOevat:

()verzicht inkornsten,

utgaen en kapitaaldienst 2011 2012 2013 2014 2015

ri N.\t r j

1konten 420,91 6.6 427,167,7 440,61 14.) 454,223.3 468,007.7

ewcne 44 n’5t u!ICavun ‘20o) 1 63, 427431 .1 438,1303 4497774 $n984,) 9

-

233.3) 74737 44450 4469.8

Ks nitaul invuoterinuen (TI 9,43 5.8) ((5,000.0) 150.000.0) (50.000.0)

9 .e ‘to le 1 .! IL I — 4 2 II J ‘)
1 )

\‘rjgckomen midde Ten 2,07 1.6 7,0601) 5,000.0 0000.0

Sarnenwerkingsrniddeien 3,330.0
S diLt 1 iic 4 20 ) f 42 4 0) 31 3 7) (1 4 It 40 7)

Lforaal ovcrscliot (tekort) 2,452.6 6,105,0 9,988.8 7.169.9j

(;cacciirnrnu1eerd - 2,452.6 8,557.6 18,546.4 2S716.3 I

Dc tota1en nuar econumiselie euteizoniedn o hooDlilnen an de emvone dienst is als old:

I otilen ge one tlienst

onar Econoniische

rate.orieen 2011 2012 2013 2014 2015

0”edru’en in 3J,3f ç

‘:‘.‘er
‘‘X .14’.ii “

N’tedjsJle kosten 14,,553 I 12,843.3 13,106.2 13,368.4 133,35.7

‘(“oh aT aersnneei 156.283..0 4474094 161.) 5574 163,768.0 167,043.3

Subsidies u.n hd’dragen 105,323.5 1 Q74343) 1.00’ .578.6 1 1 1,770.1 ‘ 4oos5.

Iektubostrsr PP Os art . 0.565. 1 .5: 22 .0 4,488.4 4.6.55. .2. 8.8.) 1.4

13 ucksenulce )IC fls.fl)5fln -
(1. 1) 6,043 .0 ‘ 0 001) 630 0.0

Duurtetoesiae!VUT 3,0013.0 1/480.1) 4,161.6 45’474 4329,7

A.fschi’iivlnv’un .2,071 .6 7,000.0 8.000J) It ),U 00.0 12,0:00,0

Sticliebeurzen .5,1)00.1) 5,1002) 5.2027.) 544 1’)
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Nadere toelichting bij de rneerjarenbegroting 20 11-2015

I. Dc Couverneur van Sint Maarten
1.1 Pa Gouverneur

l)e thnctie van do Gouvemeur is tweelediw

I. Vcrtcgenwoordiger van do Koning :ik consututioneel hoold van do iandsregering. In doze
boedanigheid is do (louverneur vertegenwoordiger van do Koning als hoofd van do
regering van Situ Maarten (Iandsorgaan).

2. Verteienwoordhzcr van do Koning ails hoold van do Koninkrijksregering. In doze
hoodanigheid is do Gouverneur vortegenwoordiger van do regering van bet Koninkrijk.
I lij waakt daarbij over hot algemeen belang van bet Koninkrijlc (koninkrijksorgaan).

Do Gouvemeur als landsorgaan is bet staatsrechterlijke onschendbare hoofd van de regering vanhut Land Sint Maartcn. Do ministers zijn vcrantwc’orciing sehuldig atm do voorKoninkrijksaangelegcnheden vcrantwoordelijke Nederlandse ministers. Het amht van doGouverneur worth goregeld in bet Statuut. Verdere uitwerking heeft plaatsgevonden in deSraatsregeling, in (organieke) landsverordeningon en in do Koninkrijkswetgeving.

Do (ouverneur worth benoemd door de Koning voor ten periode van zes jaar en kan ecnmaalworden herbenoend.

Do Gouverneur worth hijgestaan door eon Kahinet. Do linanciering van tie Gouvemeur alaI bog College van Staat en diens kabinet dnikt op de Rijksbegroting, hoofdstuk If.

12 Hulsvestlng van de Gouvenieur en diana Kabinet
To vonrzien zijn do kosten die gemneid zijn met tie huisvesting van do Gouverneur ten behoevevan zijn representatieve taken. Daarnaast zijn kosten to voorzicn in verband met de huisvestingvan ltc kanwor van tie (Jouvemeur en diens Kabinet (bijdrage in do huisvesting, klein- en grootondcrhoud).

1.3 Klein. materiële kosten

13 ijdrage in tie representatie vail tie Gouverneur ails landsorgrmn en hodediensten.

Do kosten met hetrckking tot onderhoud huisvesting (louvcrncur en ziju Kabinot tim
opgcnometi snider do post Fatciiitairo Zaken, Ministene van slgemene Zaken.

‘-I
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2. Ilet I’arlenient

2.1 VetsvoorsteI

N.; N..\Avl 1)ER KON IN.( 1 iN.

DO (.OL.VIERNEUR van Sint Maarten

In overwegilig genomen hebbende dat liet in verhand met art ikel 100, lid I van de

6 iSlCLii Sv \l D a diiLv,k i d Ian Hi

_

5 H flLt Pa ur ‘ in it

N ran en ‘, Hor ret uierrstraar 201 1 bij andss erordenrrirz vast ar aId em

!eelt. de Raad van Advies aehoord. met gemean as erlea der Staten. vasteesteld

arrderstaande iandsverordenirra:

Laig artikel

Dc begroting van Net parlernent van Sint Maarten voor Net dienstjaar 201 1 wordt

\‘astL’esleld up NAN 9.553.249.

2.2 Samenvatting 1egroting 2011

Dc newone dienst uttgaven kunnen aD volar warden samenuevat:

Parlernent 2011 2012 2013 2014 2015

thedrauen in NAfx 1.000)

Parlement 5974,9 5.176,4 5,29.9 5.325,5

(7nderrcteunirie en JrrtI’ie 1.1 16.7 1.39.0 1.HI.X 1.125,1

Rand van Advres 695,7 799, 723,8 738.3

Alaenene Rekenkamer 1,234.7 1,259.4 1,284.6 i.3I 3

(.)mhudsnran 768. 7 245,4 ‘.51

Seer. Sociaal Econimim he Raad 522.5 5330 5.436 554,5

[Ttaa I van de nitcavdn 0.553. 2 9,734,3 9.939. 1 10,137.9 10,330.7 1

2,3 Organisat’ie

controL ert svat de regerine doet cii heed uite.iadelij k Net ia.atste vvoord. Detaken van Net
I

,

rL

and e rat iloI:.rr dear. ‘ •‘
:.)7n’(3 sic Li

Vcn)iIctitrna tOt vv rat \vuonnag cekil nr an. Ge (..rn• vcrneur. ‘nra an

op’cden en var a her, handelen van aa n Ne rain kiev ondergcsch: kte amhtenarcn.



1.-3 tsrnti1g 20 I

ionI’dstuI 2. :i’ctin.i1t
(sdrsg.en in N •A[’x 1.005))

i../eztttjin en ocide lesren
B cis, vsrhIi S en enresentntiekosten
055\ iC7Cfl

do engen
ondersteuning

i?trad etui 0/v/tn

[3 ezolc)lg)ne en socinle ln.sten
5 s.t vro55 en teoresentek,sten

(.)verinen
‘1’otaa Raad vn dvies

/tolftl,c l?te,i!.oinvr

B ezo gin g

(z.er:ee eonie;nn en enoen
l’otaal .\igeriicne Ceulnuner

UeLo

Overine een.leren en diensten
F”r.ia Ohcninn

sI OS) 527.1 843.7 80185 s77,7
5051 71/) 7l 4
000 tI )NtS

16555 169.1 I5 759 795

LI 16,7 1.139,0 I .161.8 1,185.1 L20S.$

5[5( 525.4 53*9 540.7 56))
0 7 L9 1). I

6001 17l..4 1.74.8 178.3 181.8
695.7 71)9.6 723,8 738.3 753.0

[.0653 1,08655 I .108.5 LI 30.7 1,153 3
o9 1 72.6 1490 706 53 1

1,234,7 1,259.4 1,284,6 1 3 10.3 1,336.5

07 ()s j) I 4/0 7255.3
2355) 240.6 235.4 2503 255.3
9(18.7 926.9 945.4 964.3 983.6

554.5

2.5 ToctichtinB hI) de BCL1’o[(fl4 01)11

do P c S .49 It 5 p et11u no. do [ . .. n dot 0 tt e.,t S

VOc4E, IS U/li I. its, ti.p icidi nsteis elts, I )e iders!C000 “.. 1115 i.Ie p0 ements.ieden word
9n957101fl dQ) 0 snOl nn/n’95 (U7 M P0/Fl 13(3 IiiVCiiLI, ROIl Ci) 7:1151 [1* :5(011 800 OSlO I’

. U represellli)EIe 9fl 7 Cue loin.

l.lezoIU:usung en soci1e Inslen

‘I’ otaa I Parlenient

2o11 2013 55)14

471.49 4.829,6 542.47 5,1 252

I 73 9 1 16 4 3S5 491 2
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/vv/?)I1i ci /

Dc Raad nal bestaan nit vi f eden, Dv Raad ken huitentewone !eden henoemen, die speci [icky

abreneen. l)e ( cu er:ieur / it cc Raie . iknjdat uk icnt.

Dc eden butenvevone icden v:In cc Reec \vor r bi .endahesi nit i noemd. ec-scHi at en

nntslagen. Li worden henoemd voor e.en periode van zeven jeer en zijn icratond

herhenoembaar:1
I

LL t L l LI L U 1 — L R 2 II I Lt

} ii t 1 t % Ii L L L

college en vertegenwoordigt de Read near buiten,

Dc Read tel belast zin net:

• Dc torn oor (de versi.erkin0jvan) de inhoudelil H samenhang van de Read van .\dvies

ala geheel.

• 1-let untwikkelen en ulticeren van bet beleid met betrekkina tot \ver\ ing en selejtle van

(bujtengewone) leden van de Read. de ontvvikkeiing van hun rechtsnosjtie en de

ontwikkeling en uitvoering van her heleid ten eanzien van de organtsatie ala geheel;

• [let earl u ks verslan van cc werkzaamhedcn ian her coilene en de jaarlijkse rapporiane

ni er alnemene knelpunten In wetgevznn en bestuur.

• [let (doen) verrichten van studies en het opstellen van rapporten ten hehoeve van de

adviseri nu van de Read.

Aan de Read vvordt ccii secretariaat toegevoegd met aen het hootd ccii secretaris. Deze

amhtelijke organisatie bestaat uit ongeveer 5 medewerkers, werkzaam op bet terrein van

aridsehe taken en doeumentatie:o:iderzoek. Dc amhtelhke understeuning funetioncert onder

liirecteverantwucrdeiij kheid van Sc seeretaris.

2.5.3. A/ge,nene RgAv’nkwner

Dv :\ineiuene Rekenkamer hcstaat nit cen voortitter. nice eden Ihel Coilece) tavee

nui.tui.igeivune leden en ccii secretaris/ d irecteur. toegevoegd, die helast is met Se dage.lij kse

le.iding van Se organisatie, Dv secreteris wordt op voordreeht van bet Cot.lege henoemd,

1 — r

a

zes jeaHkwee van dc cot legeleclen kunnen we ens hr ache ii vail he av erkztuansheden op deel.ti.jd

basis worden beno cmd, Dv ARSaM stelt ecu riven renlement van orde vast voorzijn

cerczcanasea[e1, Uic :uo:: iccttlc::1v ii tel is: vet-tone

In [597 werd dv ARNA bevoced een eigen ner:oneelsheieid te voeren avaareoor hct mo elil k is

em on basis van arheit.lscontract near buro,erliik reels nersoneel ii Ic Action w :ens

awn tei t vats :: te tree ken c rc;o ii eel I e :A
10 uderi tactic ii Ge scOtia rate veil it Wait lit

hoocopveieid.e kandidatc.n ess he concurrentie. van ale articuliere sector voor soort el ij ke.

Dc--. l/rt/ S Siii Road ‘a a RicH. a H/i at tic dcc i.tcnOcccc JR v/nc iv Ra, S cii. cIa

Ric .-..
I,
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26 Uligaven naar economisehe categorieën

Dc uc r11)ricc11 ucar cconomschc crai.egorlc a s

Lr1ement 2(111 2012 2013 2013 2015

(hcdiccn in NAI x I OOO)

I3zoid.igina en socicie lasten 52577 54229 ;354 3 5 763 1 93:,4

(3 ideren n densen 7s15.5 3214 $4 3745 4623

Ilot:i van de nitgver 9,553,2 (1.743.3 (1.939.1 10.137 .9 10,33(1.7
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3. Ministerie van .Ugemcne Zaken
3.1 Vetsvoonte1

IN N.\AM DER KONINGIN!

DE GOIJVFRNEUR van Sint Maartcn

In ovortveging genomen hebbende dat hot in verband met artikel TOO, lid I van do
Staatsregeling van SiN Muarten noodzakelijk is do begroting van hot Ministerie van
Algemene Zaken van Sint Maarten voor hot dienstjaar 2011 bij landavetordening vast to
stellen:

(leeR, do Raid van Advics gehoord, met gemoen overlog dot Staten. vastgcsteld
)nderscaande landsverordcning:

Enig artikel

Do begroting van bet Ministerie van Algemene Zaken van Sint Maarten voor hot
dicnstjaar 2011 tvordt vastgcstekl op NM 67.557.243
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3.2 Sanwn attin1 ber’;tng 201 1 \tiiiistcrie an .klgcinene Laken

Miiusterie au Algenicne Zaken 2011 2012 2013 2013 2015

1dFiLCfl in NAS.\ I .000)

M ns)er 3 8.0 485 559,7 571)7) 582.3

‘H 4 051.7 ‘A 3

Stalbumenu 1,360.9 1,388.1 1,4157) 1,343.2 L4’73.1

99e1 \1iniier 2.2u .5 2,305 A 2.3515 2,353.5 2,146

A [del ag .1 umidisuhe taka.n en

eiee\ inn 2.551)6 2.6016 2.653,6 2.796 7 3,790,’)

A[de!ing Binneniandse taken en

1’HninirikreIates 1570.1 1.300.0

Aldeling l3u0eniandse Betiekkingen 5430 5599 (4’7 1 594.6

.\iSie!inc’ Persanee! en 9)mnanBitie .4.064,4 4,135.7 1.228,6 4,3 13 2

AftIeling Infnn’natie,Communicatie en

S ‘chnniuuic .3.45 1.3 3,520.3 3.590/ a66H5 3,7358

A%lelinn Fysieke VeiIiuhed,

Ranpenhestrijding en Mii6aime Zaken 3,01)0,)) 3.060,0 3121.2 3. [X3.o 3,237 3

Ducun ien!aire inturmatle ejorzieninn 1.3426 1,369.5 1,396.5 .424.8 1,453.3

Faeiliiaire Zaken 31.31 1.5 3 L037.7 32,576.5 33.228,0 /3,5979

Aide! inn \urr! ehtinn en

Communicatie 1.795,1 1,531 .0 1,867.6 1.905,0 1,943. 1

N)ationaai Archie!’ 346.4 353.3 367.6 375,9

Dienst Best’uur en Management

cnderteuninn 26,5 27.3 57,u 23,4 19,)

Secreta0aatRaadvanMinisters 1,115.9 1,138,2 1161.0 1.184,2 1,207.9

i3rundu’eer 5752.5 52(68.6 5,985.9 6.4 .7 6,227.8

13u’euuken 2.7.33.6 2,793.5 2.854,1 2.9.11,5

Publieke Dienstuarlenins’ Service

7.1 Item .9465 .7) 3.). 1,747.6 1,752.5

Adviescommissics 100.0 154,1) 106.1 ‘ 1) 5

57Ii’2%1261
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.SIiIf .(aurte,i

;e Heme sctine en 3et \ I e en r\,1.! /ii IC Ii

.

l’c)rnutje 1 1.VO L BO XI BO 11110 \V0 Iloofd SC ‘suN TOT

Hil lies)

j( ewenst tormatic 102.0 1 20.0 72.)) 68,0 13,0 1.0 1.0 377.0

)‘grote bezettin 181.0 94.0 52.0 53.1) 1.0 l.() 382.0

(Onder) overI)ezettiIIg 79.0 (26.0) (20.0) ( 15.0) ( 13.0) — — 5.0]

3.3.3. [fI(1tUkC5fl

Dc boo tdiakcn an liet Minitere vIm Alnemene Zaken LlJfl de o!aende:

.— Dc z&erg your bet aleen erie renerinasheleid:

.— Dc eodrdinatie van aangelegenheden die meer dan één Miiiisterie raken;

Dc zorg voor andere zaken waarvan de hehartiging niet bepaaldelijk aan ccii der andere

Mirnsteries is opgedragen;

—. ()ntwikkelings- en samenwerkinesheleid:

Buitenlandse zaken. wanronder de zora o(l; mternatmunuie en reciunale zaken en de

rc!atme met de Koninkrb kspaiu.irs

.— Dc instandhouding en uiniie.pinn van de democratisehe rechtsstaat, vaaronder bet

ontwikkelen en instandhouden van een duurzaam staatverhand aismede het stimuleren

van bet proces van natievomii n;

,‘ Dc mm your bmnnenlands bestnnr. waamnder heswurliike ontwikke!inn en de

bevomdemnrcan de tc’ev en eLtectis ten emesoican!sIiI e asnieLe de

nnh:eke. riIc!is.nemlemvnn:

3 ‘m -. —, I .

aangeleuen.heden en iveerkiirpsen;

‘ Dc r u ‘ooi 13rs c’1,cs en j kuz nn O La oe i g Rij3s et ‘\edei enc1ersel ip

Dc ot.wikkei en van iet en meini1aevna:
— U

ne ci ace eae Vile! .

Ct un. iran lU a. 111111111! cnu.u aiaaL

Dc entry ikkel . ng van peI-s)neei:s
. en omnnnsatie Kjry[ eii •ieI aten) LiitVOtll’ti,i hierven:

D I IL tire 1ici st’ U Ic U sc1 non La 3 IUI CCL eu131 U e itt Le nk o

cdi:

3
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3.4 Programma

3.4.!. .Wtccie

Dc Coördinatie, Mvisering en Ondersteuning ten behoeve van bet algemene regeringsbeleid.
I let 7.orgdragen vuor totstandkomrng, aticondiging on lid beheer van de bndelijke wet- en
regelgeving uncle verantwourdelijkheden voor juridiscbe advisering. nationale ‘.eiliglieid en
rarnpenhestnjding alsuiede bet ontwikkclun. integreren en opemtionaliseren van tie Liuitenlandse
belangenhehaniging. I let zorgdragen ‘.oor cen elleetieve. eflieWnie. hetrouwbare en
dantgenchte dienstverlening attn de overheidsorganisatie. bedrij en. burgers en organisatie die
‘nderdeeI uitrnaken van de sarnenleving van St. Maarten aismede tie iorg voor tie esterne
communicatie met betrekking tot bet regeringshcleid in bet algemeen.

3.3 Begroting 2011

Voor details per onderdeel van bet Ministerie van Mgemene Zaken wordt verwezen naar de
hijiage.

3.6 Toelichtlng Begroting 2011 en meerjarenbegrotlng

16.!. . lhccmL’en

I let Ministerie van Algernene taken is qua personele formatie (377 FTFs, 18.1 Sb). na bet
Minisacrie van Jusdtic (3M personeelslcden. 27.1 %). bet gmobte Minisicrie met cen
uiteenlopende variëteit nan taken. Dc kosten van tIe Seeretaris Generaal zijn opgcnomcn under
tie post siatbureau.

3.6.2. KuI’inet van tie Gevethnachtigde Minister
Den kosten bestaan tilt NM 1.4 miljoen aan personceiskosten en NAf 0,9 miljoen overige
kosten waaronder de kosten van buisvesting, personeel derden, rechts en deskundig advies.

3.6.3. Branciweer
Dc kosten van de brandweer en rampenbestrijding zijn ten opzichte van 2010 niet gestegen.
Onder deze post is een bedrag ad NM450,000 opgenomen voor rmpenbestrijding.

_1 6.4. I1,,rtr’cc:ken
\:)r bet opsehonen van de hestanden is under tie post pcrsoncel van derden N:i 500.9t)0
begroot vi ‘or tie inzet van 2 teclinisebe Njstanders.

3.6.5. . lfclc !i.;g inPICILVLIW zaken cit ;tvgcrbzg
Voor extemejuridisehe hijstand en advieten is ccii post opgenomen ad NAf 1,1 niiljt’en.

3.6.6. 4fik!ing Binnen!widse Zaken en Koninkrf/ksre!aties
Voor externejuridisehe bijstand en adviezen is een post opgenomen ad NAf 0,4 miljoen
ondermeer •mw hut opstellen van eeii Nationaal ()ntwikkelingsplan..

32



hot mmail(Imcnoverloe VEcNA is afoesorokon hat do K.ornscnmandanten een
no iidcl kse claec tul ion vangon. Pen hedrue an o ii. 1 a (0).- voor do CVKS wordt

iondoi u ks pnohracht.

L i o fl Lon ‘ulitinie ‘ci U iresc I lot poo vai 0h ioord op hr. door

hot Pi1atdechieU Sint Maarten gehruikte hegrotingsbedrae voor I do op HAVO/L130 niveau,

hot VKS hoschikt thans over S vc.ertui en (5x je.e.p, lx pick.-ug on dx truck),

I let VKS least trunking radio’s van Zenitel (Chuchubi systeem) on betaaht daarnaast voor bet
ecbruik van hot systeem.

I let korps heschikt over 44 (lock pistolen en 30 PAL geweren. Do munitie t.b.v, bet reguhiere
gebruik on do schietoefeningen voor de Clock dienen aangekocht to worden. Dc munitie voor de

PAL (los en scherp) worden kosteloos door bet Korps Mariners heschikbaar gesteld.

I let personoel (100 in totaal) dient minimaal lx perjaar voorzien to \vorden van een nieuw
vovechts- en uitgaanstenue, Dc gcvechtslaarzen hebben een geiniddeide le\ cnsduur van 2 jaar.

I lot Special (Response) Foam hescbikt over een RIO’l’ uitrustine die nag met compleet is.
CI oo ot og ii ii ig (kostborc tc1fl nil In i \ oni 201 1 in

nicuwe’.vnpcnschilden en hoveR rue vesten op he berotinc.

Al Ic eden in hut horns z,j n secundair vcrzekerd oar once aiien en dercciii he zaken ehe ye

00 (iteI0t piogon

4. . . f’ !/ 110 00

)ndor rhc taire taken ziin koston van hwsvcstinv. hni’on. ooderhuod, verzekeriuen, nUer.

i).z,. c . — ‘,,. ,.,

Fachliteirne taken

\‘v;refl0ILOriciteit
nod 1LDOdiWOfl

idOlil:LiI00000iOUhOtlOfl en caterin.o .35.4,322



4. Iinisterie vail Finaneiën

41 \‘ ctoorste

iN N \rM\1 D1:R KON

T)I GOLVIRNOUR van Site Maureen

S vat L210 a get )H’a act nK a it li n re d n at rtika1 t U I d I in

Si esrcmJtn ‘ in St t \I i n a noodz dclijk is de bcgronn4 in Sat Ministaric van

S nme a san Stnt Manatee oar het dicastiaar ii I So ands\ C orcIening vast ta stelien:

FleeR, de Rand van Advie.s aeltoord, met vemeen overleg der Staten, vasteesteld

onderstaande Iandsverordemne:

Lnig urttkei

Dc bearotinc van Net Ministerie van FinanciOn van Sint Maarten veer Net dienstjaar 2011

vordt snstgesteld op Nv\f 39.7Q7.90

42 Samenvatting Begroting 2011

\iinisterie van Financien 2011

(hCdragen in NAfx 000)

\I ntsier sun F lilanaten

Stat thoreau
ARie1in Financien
rtJCt1flC Fda ale vken

[Iteast mrmut lnct

13 A EEl

iKarile

Onvoorziene i.atgaven

Pans ba can evvedci.mt.

t3nakservice pa .nsiovnen

2012 2013 2014 2015

6-IX.3

6 i 2
7 9

3,3068
(Cn .3

(]1

700

t 1 2.5
3 A404

ft

- ‘ca

1 ott us to da ou1g ttn 39 799 291 9 6 137 260148 o34l9 3]

53, 1
765 6

.3,242.0
mis

-‘cts.5
796,5

3,373,0
is

I ,434.2

649.5

c5’ai)

0.0
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. (3 1(3 iJJeiini InJOriiia/ie Coniiniuiieatie ei13c!,ioIoeie
126 enic -estee sO N.\6 5.7 .sieen 3esrisn —. e’r uee cer \$ (3
rseknn n N.\3 50.t00 eien eir cern en enecs. ereneei ein derden\4(3( 365(3(0)), reehts en deskundige bjstand (NAf 370.000), onderhoud epplicattes (NAt

3)0.0 103, ntereet en externe c nim:ncn! !C (NAt 80,300) en endere 80(1CC NAt’ I 95)310

3.7 Uitaycn naar economische catetoric5n

Dc w!ca en uitcesplitst naar economisehe catenoricOn is als voLt:

iinsiterie viinAlgemene Zakt 2011 2012 2013 2014 2015

fle.zoldiemg en sociale Listen 2.5,467(3 25,97(37 26,496,3 27,026.2 27,566.7

(.6-cOeren en liensten 56.269. 1 326)55.7 37f°9 8 18.552,7 39.323,5

Sublidies en hijdracen 5,760.7 5.875,9 5,993.4 6,113.3 6.2356

Fotaal rn de uit2aven 67,557.2 68,908.3 70,2865 71,692.2 73,126.1 I
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I laurTall

Dc aewenste lormatic van hat M inisterie. van Haancih.n is aIr vo!gt:

Iormtie 1[VO/[..11O MBO IIBO VO SG MEN TOT

9 I 9

I ;CWCflSC formane 293) 88.0 55.0 34.0 1.0 I .0 208.0]

jB.egroe beietting 4,1) 90.0 34.0 21,0 1.0 I .0 151,0 j

{(01Ier) oerbetetting (25.0) 2.0 (21.0) (13.11) —
— (57.0)j

.1.33. Iio1)fL/tlIkL-fl

l)e hoofdtaken an het Ministerie van Financidn zijn de volgende:

I let zorgdragen veer de natiollale an intematianale juridisehe en he!eidskaders, vet en

icuele\ing batreltende da fin IncTele rs.ale an monataiie aangelcgenl eden an bet

toezieht op de kw alhet van de uiIvoernv van die kaders:

I let zorgdragen veer de hnanciën van St. Maarten waaronder bet innen van gelden, bet

vernchten van heta!inaen en oven ge activiteiten inherent nan de missie;

[let zorgdragen ‘roar natoaie en internatonaIe hscale zaken

— I let zorgdragen veer geld-, krediet- en hankwezen (treasury);

Flat sanenwerken met andereministeries.

-1.3. Programma

4.4.. tI/asia

tat zorad.racen VO( r he ope..nhare nancil ma.t ais doe! liet bevorde..ren van can docitre !Tend

—
.. L

/ ..
-

dci a IC 00 1 )nacV Ic I tflhe cgehr ha hat 4 i wrc ‘ in uc ? ecr ac r 4

— —
(‘... ‘ C Si —
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4.4.2. 1k1ci.tvt’i.ie

.1.4 2.1. !nk:cluag

I)e vcrantwoordelijkhedcn van tie bestuurdcrs van bet Land Sint Maarten zijn op ccii helangrijk
aantal tiebieden aanzicnlijk groler dun do verantwoordchjkheden van bestuunlcrs van bet
eilandgcbied St. Maurten binnen bet Land tie Nederlandse Antillen. Ben woloverwogen
flnaneicel bck’id necmt cen eeiztnilc lauts in en dient tic basis Ic zijn “an bet gelicel van
mautregeten en vonrzicningen dat do kwaliteit van bet loven van tie inwoners van bet Land SinL
kiaarten bepanit en op een aanvaardbaar nivena brengt.
4.4.2.2. Snciuul Ecu,iaanixels Iniiicsiiç/

Rol “an bet sociaal eeonornisch initiatief

I let Sociaat F,conomisch Initiatief sehept dc econornisehe, sociale en financiële
randvoorwuarden voor bet verbeteren en handhaven van ccii adequaat welvaartsniveau van de
bevotkung. Om dat te real iseren zullen maatregelen genomen moeten warden gericht op:
• (let gezond rnakcn van de overheidstunancUn
• Ben hervorming van de economische structuur
• I let bevorderen van ccii evenwiebtige en duurzame eeonomische groei
• Het verbeteren van bet investeringsktimaat
• Het hieden van ccii adequaat soeiaal vangnet

Met betrekkung tot bet gezond maken van de overbeidsfinanciën zuilen specitiek ccii aantal
rnaatregeien uitgevoerd moeten worden. Dc aanpak daarvan is in cen stappenpian linancleel
beheer uitgewerkt.

4.4.2.3. Begros’ingvbekicl en dochnatig beheer Lund vJinanciin
Op basis van de rnpportage van tie wcrkgroep Algemene FinanciIe Positie (AFP) is een
implcmentatieplan financieel beheer opgesteld. Hoewel dit implernentatieplan specitiek gericht
is op acties die bet eilandujebied dicta Uk IC weren, wordt bet als dccl Liezien van bet tinancicet
beleid van bet Land Slat Maarten. Dc actics die in bet iniplernentatiepian zijn opgenomen
betrelien de volgende kenigebieden:

• Afronding tunanciEte verantwoordungen
• inrichtung hecroiingsadniinistratie en vql ichtingcnadmiiiistraie
• Versterken tinancicle funetics
• Opstellen meerjaren beleidsplan en rneerjarcncijfers
• Opiegen en maca ‘an aebterstailigo belastingen
• Organisatie helastingappariat
• (.)psteilen corporate governance code vo’r overhe:Isvcnnoctscbappen. .tictuingen en

fondsen



\ :itionale chHId

Dc sc.nuidposi iv van [jet ci anugebted St. Mearten ice in Lie orde van arootte van ngeveer NAl

00 mi ljoen. Dit is nelusiet’ loendv erediteuren, sc.huiden ann Set: land (inc lusiet’ betwiste

wuident en sehuiden can liLt :\P\A, Dc a erekeni an an dv c Na d van Set Land dv

N cderiaadv \iai [en can Sint Meanen hut a he orhe an arootie van oaue\ cer NAt ZD’O

iii ljoen. Na seiuldsanering en overname. van dv restsehuld van Set land dv Nederlandse

\ntilien, ii et dv eha[d positie (i nelustet’ neuw at te sluiten leninnen ad NAt’ 11 miljcien) vinci

201 n dv orde van utocite van NAt TIS mi oen. Dv schu1dnoste is \erder uitnewerkt in

oo tdstuk I I.

Sanering van de schuldcn

In 1et o erien met Nederland an 1 2 Idbnvari 200 getiouden op Smt Ninarten is

overeengekomen dat Nederland de sehulden van Sint Maarten zal saneren, Dv sanering zal

nlaatsvinden naar dv stand van 31 december 2005. Ten tijde van bet opstellen van deze

egroling is dv betaIinnsaehterstund ann bet APNi’\ ad NAt’ 65 mjljoen gesaneerd.

4,4.2.5, Fiscaa! heleid

Igerneen

[let gevoerde tiscale heled is deels. inherent aan he structuur van dv Neclerlandse AntiIen

waardoor in beperkte mate invloed was uit te oefenen op de omvang van dv overheidsuitgaven

cninkomsten. eva laissvr Dire heleid veweest. Deze situativ zal eranderen, J let beleid is crop

verieSt oni dv be1annunkomsten te optimaliseren. dv o\erbelciLlituaven te beperken en

aebterstanden In ntrastruetuur, seemly voorzmenmngen in te mIen.

Optimalisering van dv irikomsten

Dv belastingdruk (exe.lusief seemly preniies ongeveer 25% en ineiusie.t’ soe.iale premies

ongeveer 35%) zal. zoveel mogelijk onaangetast blijven in die zin dat tarieksverhovinge.n en

—
L ( e

Ve.rheteren hething en i.nninv
\zc.ncvn\.zo:cl!vnv beicstinscs[ei.sei

• dereroten com.j lance en elincinatie thee riders

Fl.erzieninrt t.ax honda a rac:lteiten

iencrken van dv uit1avdn

A i ,,j ‘ LI \ LL 0 II L jt,, J



Visit )Iesancn
)•fl’. .;‘ Iri:.

I ‘rck 7414e20h1

• I ler-evaluatic kcmtaken.

In halea achterstanden

• \chtcrstandcn die onder meer zijn geidenti liceerd in vcrschillende studies coals do
ooreiemngenniveaustudte, hot SH document, the Currying Capacity studio zullen op termijn
noctet) worden ingchaald am ccii atun aardbaar wclvaartsni am Ic behalen en Ic hehouclen oor

nile inwoners van Slut Maurten.

4.4.2.4. he/km. eonirnkren en innen van helasilug

1k tonic inkomsien opjaarhasis van geinde belastingen, heifingcn en rctrihuties Iigt in tie orde
van grootte van ongeveer NAI 388 miijoen. Len belangrijk tied, ongeveer ten derde, bestaat uit
inkomsten loon- en inkomstenbelasting gevoigd door do belaating bedrijfsomzetten. De
Inonhelasung, belasting bcdrijt’somzctten en de winsthclasting sonnen in totaal ongeveer twee
derde dccl vim de inkomsien.

I let heleid nil de komende jaren gericht zijn op tie verbetering van de volgende
probleemgcbieden:

• Inefticiëntie in tie hefling en de inning
• Misbruik van niet op elkaar afgestemde systemen van betTing en inning Frans-Nederlands

St. Maartcn
• rree riders

Net beleid is er dan ook op gericht om deze knelpunten zoveel mogelijk te climineren zodat de
inkomsten van bet Land Situ Maarten stijgcn zonder iarielbverhogingen door te voeren.

Do volgende maatregelen zullen in do komendejaren genomen moeten worden

• Verbetering van dc belting en de inning
• I larmonisatie belting en inning met Frans St. Maarten
• Verbeteten controle gericht op eliminatie van free-riders

Verbeteren van de hetTing en de inning

Het verbeteren van de belting en de inning nil zich richten op de volgende aandachtsgebieden:

• 7ereenvoudiging van bet belastingstelsel
• Upgrading belasiingdienst (do nicuwe belaseingdienst inclusiefontvangers)
• Voorl ichting en communicatie.

Dc vercenvoudiging van hca belatingstelsel is crop geridit em !c kosten van tie heifin en tie
inning te drukken (deze koste liggen nu op ongeveer 2.1% van de inkomsten), tIe zogenaamde
•bt.oinpliance te verbetcrcn en ccii gunstig bedriil’sklirnaat te cre&en. Dc huidige
he!asiingdietst, c.ni.naienn•anger en lantIsoIitvan!zer s’.ortkn izevcliinhiMcerd :n .en Nicuwe
Hclastingdicnst. Speciaie aandaeht 7.31 wordcn hesteed aan tie oorIicLiting aim bet publick



Viii? .3 luanrit
‘JsIifl..rj :‘u;

I cawie 7,0*2(111

inzake rcclflcn en verpliebtingen van le helastingdienst en tie belastingplichtigcn. ova terrein dat

tot flu 10-10-10 was verwaarloosd.

Ilarmonisatie belting en inning Frans St. Maartcn

Ook in Frans St. Maarten speelt bet proves ter verkrijging van ccii meer onafhankelijke positie.

Dit betekent ontler meer tint bet niet meer athankelijk zal zija van gecernraliseerde wetgeving

icr z.ake do helling en inning ‘.an belastingen. I3eide entheiten hebben aangegeven dat eu
onderlinge afspraken wensen te maken.

Verheteren van de controle gerleht op de ellminatle van free riders

Dc perceptie bestaat dat bet percentage free-riders nog steeds relatief hoog is. Dc gedertile

inkomsten door onvoldoende controle op velerici gebied worden geschat op tenminste 2-4% van

bet bruto binnenlands product.

De verbetering van de cornrole at zich richten op de volgende punten:
1. Immigratie
2. Registratie

4.4.2.7. Beheer mulerlik elgendommen

De tnatcriële eigcndommen van bet land zijn:

• Geidmiddelen
• Vorderingen
• Financiële vaste aetiva
• Materiöle vaste activa

Met beleid met betrekicing tot bet beheer van de eigendommen van het Land is gericht op

verzckering van bewaring en optimaal rendement.

Met betrekking tot de geldmiddelen en vorderingen wordt verwezen naar bet t’inancieel beheer,

de begrotingscyclus. bet beheer en tie tinanciEle verantwoorclingen.

Met betrckking tot tie Iinanciële aste activa, met name tie tleelnemingen, worth een beleid

gnd van ‘gcxi corporate governance” gekoppeld nan ten duidelijk investerings- en

dividendbeleid passend binnen bet ontwikkelingsplan van bet Land.

[let Liebecr van de matcrzöle vasce activa zoals doineungronden. gehouwen, openbare ruirnien

inventaris, meubilair, machines, rnaterieel en vervoemiiddelen zal gcricht zijn op optimaal

rcndement (domeingronden. gebouwen etc.) en optimnal eeonomisch gebruik ten behoeve van

bet overhcidsapparaat en bet land in bet algemeen.

4.5 Iegrotlng 2011

\‘oor gedetailieerde speclikatie van tie inkomsten en uitgtncn van bet Ministerie van FinaneWn,

worth verwezen naur tie bij lage.
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Exoedeputeerden tijn ecrechticd tot ceo pensioen. Dc Diteiij ke kosten van doze pensioe000

eezagdragers van he.t ciiandgcbicd S mt Maarten, komen ten iaste van Sint Maarten. De.ze

kosten eu n voor lo in ccsci4 op onveveer Nat I ,5 miIoen op jearhasts.

5 6. . l/o:hi71’iIlnn

Do :Oseilrij ineslasten ka 100 00 Oren ran O0SCCi tiCeCftI a do 9i1 Lie a fkciirij vI OSstOSii. Do

a U I p Ic co o0p LL 141

an Ic kapitaninoecieren. I )e ai’schri lngslast ordt ilnenir per oar nerekend. In ot Icr an

inh it 01 in oLbi uiknumne ‘ vtn ii . luii i c’I it omen Lr or dt o. n ng

eoIouden met eec restvcardo,

Lsmnd,gronden 091

(lebouwen 2,54%
In frastructuur 4%

Inrichting 573’4

Apparatuur 33 %
()veriuen I 0-2t)%

IDe a tschrijvinesIasren z13fl flier aan Ic betretiencle Ministeries toecerekend.

47 Uitgaven naar economische categorie5n

Dc u!tspiilsing van de ultgaven naar economische categoricIn is als voict:

Bezoldicring en Sociale lasten
Goederen en diensteri

Rente en aflossingen II .2216 13,3 15.1

oikeo a:e isenscenn -

Minis (erie van Financien
(bedrarmen in NAUx 1.000)

2011 2012 2013 2014 2015

13,777.0 14,052.5 14,333.6 14,620.3 14,912,7
6,327.7 6,454.3 6,493.3 6,715.0 6.349,3

.I47.2iJ,I48.763,419,4
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I ,‘rie 7.11.112011

Ministerie van Justitie

5.1. Wetsvoorstcl

IN NAAM Dl!R KONINGIN!

i)I! (IOLJVFRNEUR san Sint Maartcn

In overweging genomen hebbende dat het in verband met art ikel 100, lid I van de
Staatsregcling van Sint Maartcn noodxakelijk is tIe begroting van het Ministerie van
.Iustitie van Sint Maarten sner bet dienstjaar 21.111 hij Iandsscrordening vast te stdlen;

I leeft. da Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastgesteld
nnderstaande landsverordening:

Enig anikel

Dc hegroting van het Ministerie van Justitie van Sint Maarten vc’or bet dienstjaar 2011
vnrdt vastgesteld op NAf6&663.71 0



[ [otaal van nc tiittavdn 86o3.470j)36,7 L337.4 728t6. I 43235

2011 2012

“ 7”. 8 ‘‘9 1’

.“S

I i a l4)

I 1)UX,6 I :2 I I.649.’

i .21 8 3i.25. 32,462.4

7,850,8 8,007,8 8,168.0

3,498 3,568 3,640.2
515.0 5253 535.8

1.6344 1,667.1 1,700.4

5.2. Samcn attin2 Bcrotnt 2(111

\linisterie van .Justitie
bedrac n in N Af x I 000)

\1ntcrniea0e

8aifbureau

.\Llclinv ,lua!tlele /aken

(levangennis en fires van Be\\inng

immi4ratie en Naturalisatie [)tenst

Landsrec here he
Douane
\Ieldpunt ()ngehmtkeioke
rwaCt!es

rif5tier van het (eiaceflSChappeIk

I 1,1 ‘an Justitie

erbaar ministerie

i let Parket van ic U(ieier van

.1 ustitie

Kustwacht

Vreernde lingenke ten

\‘eogd j read
Censtitutioneel lid’

iurntnc Peant 1’’unJaten

2014

611 6

I k) .3/

8.331,3

3,713.0
546,5

I .734.4

530 2

4218

I .4)2. I
‘5 .5

8,498,0

3,7 $7..
557,5

1,769.1

5,563 3 5,613.4 5,725.6 5.840,1 5.956.

2.266 5 2,250.4 2,295.6 2,341.6 2:388.4

3,004.0 3,064.1 3,125.4 3,187.9 3,251.6

2,200.0 2,244.0 2.,288.9 2,334.7 2,381.4

3,673.0 3,746.5 3,821.4 3,897.8 3,975.8

191.8 1,215.6 1,239,9 1,264,7 1,290.0
500.0) 5 10.0 520.2 530.6 5.41,2

i..42•) 454 1.455.”



5,3,3. &rinatie

I rrna tie IIAVO/LB() \IBO 11110 WO SC I IX lOT

( •cs eliste 1rnnitie 253 A) 223.4) AS.)) 46.4) I A) I .4) 564.4)

j Ih’grotc bezettin 21)2 .0 75() 3o),() 29.11 1.0 I .1)

(()iider) overbezcttint (52.11) (146.0) 1,0 (17.11) — (214,0j

53.3. iluo!dtaken

Dc hnordtaken van het M inisterie van Justitie zijn Sc volgende:

I let ontwikkelen. vasistellen (ouch (icatie) en wijziaen van het burgerlijk reoht.
srralrecht. hestuursrecht. handelsrecht. hurger1ik proeesrecht en sir t’prooesreelfl:
\/reemdelingen zaken inc!usieftnelatinsz en ulizertine:

—, Justitidle ieuodbescherming;
le1eid. wet— en regelceving nzake dc handha\ inc ran Pc npenharc orde:

i— Beleid. rvet— en regelgeving tnzakc criminaiiteitshestrijding en preventie

f3eeid, vet— en rege1gevng intake Pc detentiezorg, her evangenis\vezen. Pc

ra heidshenomine cr1 invrijheidsstel ii nz, waaronder gratie. amnestie en erieraa1

nardon;
Dc kustwacht en Pci pclitiewezen;
[[et justitiPle apparaat, Pc rechtspreke.nde macPt en het openbaar ministerie.

5,4, Programma

nc NO \i! cancnc

Veil aid vane t mn eon cia apak die on •nea-rdere sporen is eri aPt:
- i.et realiseren van ten .samenhanmrende keten tussen DrooL atie. , repressie.

‘csociai i.satie:
lcstrpding van internationaal terrorisme;
ngtimnalisatie en ci. niijningvan Pc vreemde1inee,nkeion
hat treffdn van i’1’eeIen op swe . hi aPe er1miaI:tetcaerretncn;
c. a:’hattrnt cc.: a. had cii tsvoerz 00 can ensten i ma ken a’a n
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• (]meenschappeijk Fiof van Justitie
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• VcLraad.
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• Landsrecherche
• Douane

• vIOT
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55. leroin 2011

noichtiu Begrotiii 2011

he R. orin ‘.ndea vainao rn a . a arr \:\!,) :na
\vaarvan a4% personeelskosten. D kos ten van versterking van hot korps zj n geIncorporeerd in
alan van atnpak. Do voor 20 1 herote ko.ien hier an bodraveii N.\1’ 07 nulen \ an ho iii

N \i 1 5 vi joen.

a 6.2 if:I (Ill

Do totale begroting ad NAt 77 milioen hestaat voor NAk 62) milloon nit ersoneciskosten on
ii ijocn O\ rIL I n\ In LII 00 ii u 3k dLJ b L in iin z
edii oa orpieogkoston on andore a eci0ee detontie kosten.

.5. ‘). (‘U (‘II dUff ?Uf1fe!U 11

Or is eon onderlincre reveling x aarin afspraken zijn gemaakt over a6vemining on ooordjnatie
.an beleid en inky nnat.ics stemoll zake do toolatng on ultrotrang Uan vroemdeongen.

5, 6.4. Open bear finia (er/c, Pocket van do Of/icier an Jun//de

let vooinospian inriohting Oponhaar Minisrerie good do voieondo keaton ramingon:

Openbar Miais(erio Naf

(lava-: eel .J7

LT2ha.11
; )4 dk1-



1ni tail iTch

J1/1iiJ? !,,c 1/ /

L tii\ CII per economische uate2()rte

Iinistcrie vaii Jusriie 2011 2012 2013 2014 2015

fl \

I’oIdiIn cii Sociale lasten 32439. I 3US7. 33746 34424

I I f 27.

to -5 c — 0 44 0

iortrt1 O3.7 70M36.7 71,437.4 72,S66,2 73.323,5
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2 Samenvatting Begroting 201 I

1 mis [erie van Onderwijs,

(.‘ixlt,itir. iciid— en Sportiaken 2(111 2012 20 13 201 4 2015

.bednieen.inNAfx i..:00)

\1 Ouster \Ofl (nderwits Cuitour,

en Zn,3 5368 ‘ 6 558.5

Kjbjnet “eQS ‘S 542’ ‘SQ()

Soulhureau 654.5 o67. 6 o80.9 603,6 708.5

\fdelino Onderwijs 5.2 1 1 5.8.35.5 5,952,2 6,071.3 6,192.7

\t’cieiitlc’ Cultuur 15.Q 542.4 59,3 X”6.5 “6)4,0

.\ldeimu Jeund en Sporizaken 2.u43.0 2.83.6 2. 125.5 2, r8.0 2,2 I 4

Dienst Examens 1.252,6 1,277.7 1,303,2 1,329,3 1,355.9

Studielinaneiermng 5.601,3 5,713,3 5,827.6 5,944,1 6,063.0

I)ienst Studentenondersteunine 027,6 046,2 965.1 984.4 1,004,1

I)tenst Inspectie Onderxviis (“uftuur,

.teuud en Sport 667,9 087,3 1.007,0 1 .027.1 i,047

Dienst ()penbaar Onderwijs 18,453.2 18,822,3 19,198.7 19,582,7 19,974,3

Dienst Ondetwis Innovatie 7434.6 2,000,0 2,040,0 2,080,8 2,122.4

i3ilbliotheek 1.219,0 1.243,4 I.2o8.2 1,293.6 1.3 19.5

Stichting Sport Upkeep 1.602,8 1 ,0349 1,667.6 1,700.9 1,734.9

\1’numentenzoru 325.6 33 1.5 335. 1 344.9 331.8

Schoolbesturen 56,549.4 57,677.3 58,830.9 60,007,5 61,207.6

Overitze NGO 5.258,0 5,363.2. 5,470.4 5,579.8 5,691,4

[Fotan) van de itt,a’en 110.168,7 106,788.3 108,923.6 111.103,0 1 135.1
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6. Ministerie van Onderwijs Cuitnur, Jeugd en Sportzaken
o. I Wetwoorstel

IN NASM DIER KONINGIN!

DIE (K)UVERNEUR ‘an Situ Maarten

In overweging genornen hebbende dat het in verhand met artikel BK), lid I van tIc
Sianisregoling van Situ Matarten ntnlzakelijk is do begroting van bet Mimsiene van
()nderwijs, Cultuur. jeugd en Sportzaken van Situ Maartcn vuor bet dienstjaar 201 1
bij Iandsverorclening vast to steIlcn:

1 Icelt, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastgcsteld
)nderstaande Iandsvcrordcntng:

Enig artikel

Do begroting van bet Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sportzaken van Sint Maarten
voor bet Lhenstjaar 2011 wordt vastgcsteld op NM 110.168.683

6(1
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hrneitie IIAVO/LB() MB() 1180 \V0 SG \IIN IOU

form inc 40 0 21 0 3 0 1 0 1 0

IBegrore bezening 3.0 250 2163) 34.1) 1.0 1.0 290.0

(Onder) oerhetetting 3.0 ( 15.0) (2.0) 9.0) —
— (23.0)1

(jJ$. iI/nnrcn

Dc boofdtaken van bet Ministerie van Onderwijs, Cuituur, Jeugd- en Sportzaken zijn de

vo [vende:

Dc core oar onden bsaaane!enenbecien in de ruimste cm van bet o oord en bet toezteht

on de uit\ nerine biervan:
Dc corn voor eLilturele. recreatie en sponanneelenenheden en bet toezteht op de

alt voenno tie an:

Dc car voor interne en externe eominunieatie inzake aangelegenheden bet Ministerie

aangaande:
Dc zorg voor een hlijvende ontwikkeling en vorming van bet menselijke kapitnal van St.

\I aarten;

D , a r e de nt ue a flit Ln het con tfi e

eud-. reereji ie- en Nrtaanue!eLteneen
(let bcharttven en ccvtrciineren van de aanrreieeenheden van St. Maarten op bet nebied

van onder s. euituur. cued en sport tn KoninLrks-, reu;ionaal en intemativaaai

verband;
liet bevorderen van de totstandkoming en de instandhouding van optirnale voorzieningen

en hehoeve van onderwlJs, cultuur, jeugd en s.po;
Dc zort vcvr .acteyw vernleuw an en bet t ztcbt Ott tte UttVOer!fl i

— . . .
. C

i— Do zol 0 t)OIC11S .twtkei ta aanziea van m

L)’ zort U) (ft vertab van do 11 F5QQ Ien j aleebele onderwijs en sociaaD

cultured beleid your St. Maarten:
, Do zortt vco: centreD lazake tinaadole ia.kea en bet subsidiebeleid. op bet no sick van



Visa; Ikgprvag
• !l4nu hegrv.:,,sg 21)11

I rde 7.04,201!

t,.4 Programnia

(‘.4.1 .lIi.’nic

I let zorg dragen •oor en implernenteren van etloctieve en etfleiënte systernen die gelijke kansen
voor duurzame kwalitatief goede cducaiie, recreatie, sociaal-culturele en &sielce ontwikkeling
bevortleren en vaarborgen ‘i ‘or site burgers.

6.4.2 Ikkithvi.,k’

6.4.2.1 .4gessc’ei;

Educalie is tie sleutet voor sociale vooruitgang. lid ondenvijsbeleid is fundamenteel antlers
gericht dan bet traditionele beleid. Educatie en cultuur zijn drijvencle krachten voor sociale
cohesie en integratie. Dc steeds wijzigende bevoikingssamenstelling eisen cen belcid gericht op
gemeenschappeiijke wuarden en nt)rnien. Sport is cen kraehtig instrument voor sociale cotiesie
en integratie.

6.4.2.2 Vi’rbewnng ;n,cle;ivq.v,niraxinwi,sur

Er is aehtestand ontstaan in bet onderhoud van bestaande schoolgebouwen en er is
capaciteitsuitbreiding nodig van ha aantal scholen. Dc verbetering van de infrastnictuur zal
planmatig ter hand worden genomen. Er zijn middelen gereserveerd in de kapitaal uigaven van
NAt’ 3 rniljoen voor reparaties nan school gebouwen.

6.4.2.3. kbvjrvchos,ice upvang

Voorzicningen voor voorsehoolse opvang worden gestimuleerd. Daarvoor zijn in bet zgn. extra
maatregelenpakket middelen opgenomen.

6.4.2.4. Onclencjfvinnovafle

Dc nadruk van de ondenvijsvemieuwing wordt gericht op bet ontwikkelen en daadwerkelijke
uitvoering van vemieuwd heleid, oin ervoor te zorgen voor empowennelit v de bevolking ‘an
Sint Maarten naar bun hoogst potenticel om hen in stant te stellen met sucees te concurreren in
de kennis economic op lokaal, regionaal en inondiant niveau.

Op dit moment worden vier projecten beheerd door de Dienst Onderwijs Innovatie (DOl) die
door de (JSONA gefinancicrd worth. Twee van doze projecten is bet SBO/ASVE (Voortgezet
middelbuar onclerwils) en bet .teugdprorarnma Dc Service center van tIe ASVE voert continu
onderzoek om te kunnen tasistellen weike vakken. op welke niveaus nodig zijn voor hot
arbeitismarki Sint Muarten. Terwijl het voornaaimte dod ‘an tie Jeugdprogranima is em
schnilverIaters tussen 1 S-24 Jaar een Iweede kans te geven urn hurt opleiding voor te zeiten. Dc
financiering bijdrage van tic USONA ann zuike projecten bedraagt NAf 5.7 miljoen.

1)4



I let door Nede.rland gehnanei rde o de.rwijsprogramma bestaar nit de voigende onerdeIen:

d14)t11
N A C

‘unclalion Base Eduenuon i25
\ icrealend Se ondair

sondcrwi is - I 4A500
n1ti:iir Beroeps ndernns 2A255u0

Ysith [)eveioprnent Proerim I

I1taa I

(24 2. a 13e1-oepsondenr7;s en /eeip/icht

Dc aansluiting tussen scholingsaanbod en de vraag op de arheidsrnarkt moet verheteren, Met

name voor mid — and high skilled’ work liggen bier kansen. Lager, middelhaar en hoger

beroepsonderwijs zullen hieroor aaneensluitende leerwegen moeten hieden. Die keten hiedt

StMaarten nog niet en tal de komende jaren vol-rn moeten krijgen. 1 let heroepsonderwis hiedt

bovendion extra kansen am uliva I tegen IC gaun. herintred ng [C bevorderen van schooluitvallers

on carnérekansen Ic vergroten.

Verhoging van do ieerpiichtie ieeftijd en handhaving ‘ an de IeerpIicht aim daarnaast

aanvullende instrumenton om de scholingsgraad van de bevolking van Suit Maarten te

verhogen.

Dc sociale vormingspiicht kan — na de realisatie van deze nicuwe keten komen te vervallen,

(242. (1. Cultnurbeleid

Er komt een nationale cutturele raad en een integrale visie op cuituurheleid wordt samen met

maatschappeiijke organisatie.s v.orbereid. FEet overhedsbeleid is o.rop gericht etlecten van cultuur

te bevorderen. Bet heleid van de At’deling Cuituur waarborgt twaalf publieke helangen, deels

r 6 i de heNs 1 a r 1 an 20(2 u zorgt Aft c e C nit mr u sitert
inatjie,to.natnkeooieir van bet e1trrreie 0.00 err bet oraie on oeeoro ode dereik

cuitnur. \er000 hewn-rI err h00000rnlt ste e000r 0 0015 OLLItUICO orCooed in otolurren. Oro do

00)000 doeisLeiirno - etesItutrrb(2etci e /*rrrieu roni:seren cranot i or tb 14001100

C C C

Eon samenhangend sportbee.id beetl tot no toe onthroken. Len intearaie visie op sportbeleid is

1 0 eredio Ec zo a d reen nor or to rk’s(2rnoo in v I n eren hr rn

sci.looivc(2.nlnd, die nodio zijn am do harmonisehe moos to doen oitsinan, waarhij

N I C en flo. fl ftl j I ) L 1 100
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(6, Ioelachting op (IC cr(3tin 2011 en 1erjareIherotin

(Icr (IC a! clang ondcrvijs as !cvcII opCnornen de kosten van schoohusvcrvoer ad N f 4,4
gakoen.

Si, 6.2. i/dc/in.g .JC1IB Cl? S/)Ol7akCfl

dcr dO ia%1 zijn egeaoanen kosien ten aanzicn \ an diverse j euvd en sportproj eden dil
activateiten ad N:\f 015000 en NAf 530704 voor hot heheer van do sportkaciliteiten,

0

an lOzIen (an studicbeurzen oor studenten de studeren in Nederland is eon post van NAf 5
alilijoen opgenoauen,

6. 6. 4 Sd/,ibiauvn

\arata I lead iflCCi? die eon 0CiS a udersv ijs valat bedraact onoeveer N)tJQAaPtai Ceri !iCfl 1110
can I d elbaar oacterw jS vo grt bed raaBt 7464. Fotale leortngen per openbaar aalderwjjs voigt
hedraart 7,563 on Kall als volgt worden onderverdeeld:

Londerwijs Snort Jongens Meisjes Total

Basis Onderwds 1569 2530 526)9

il,4\.:(.)/\/\V() 07 68 205

1(1 ‘a ‘ 6 5 56 5 —w —( 0: i’O L a ‘ ‘a a

(.)penoaar Onderwijs).

:sic:.1vaJs zj:: sic loss sha s poccomel I 1il lie •VCi
sc:ioo:besiures:

• 5’ iclo no laP •o1 i.ck. (. )nde!’w p a St , Maartell (S 105)



/uslcr Nlsda School

/usl.er ViSrie l.n.irence SeooL

:LO noenvi SoI

.een Sclioet

v t.uster L3orgia School

• St ichtin Sevenda Adventist (SD:\)

• 5! elaine Unenhisir ( )ndcr s (( B

\lun I.utner l’in Jr

o Uenevieue de We.e.ve.r

0 Urane School

0 Ruhn Labega
I collard Conner

o Prins Willem Alexander

o St. \laarten \‘ocational

• Stichtng Methodist Anonic Ccmre \i\C)

a’ i3rowlia \Iailard School

o Ds. John A. Gumbs School

• S ichtine Protestant Christel ijk Onderwijs (PCO13F1)

o Christian I hllside School

6.6,5. Culture/c activiteiten

\!nor culturele activiteiten is NAf 3. )65.407 uitgetrokken als \ clot especiticeerd:

lnsteIllingei Naf

IS thlioiheek 1 01)

Stichting Culurele Qntvi.kkeling I 246.497

‘vie numenrcnzora 325000

Ov er:een 2.r 3)00

vers!rekken in de St )vlaarten mcatschapnij te zin en basisvoorwaarden voor het [evenslane

Area. onathankeluke he.sL.!tvormln en. celturele on.0.vikkehne van individuen en socivie

Dc \ leeud.e zi n vie kerntvken .nn de 13 ihi iutheek (Phi hps.hure ,tubheum [3 (hi iotheek):

2 net. stcuilcn eve v..v w ia.hvaluee[ vie zefa1c’id odervvks eveivas OkeiceA deoAo on vile
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3. bet bieden van rnudijkbeden voor pcrsnnntijkc ercalieve ontwikkcling;
4. bet hevnrckren van de verbeelding en tie creatitftett van kinderen en jonge niensen;
5. hot bevorderen van voorlichting van cultured erigoed, appreciaLie van do kunston,, do

wetensehappelilke vcrivezenlijkingcn en tic innovat ics:
it bet verienen an toeganu tot culturele uitdrukkingen ‘an alto uiivocrendc kunsten:

bet bovurderen van iniercukurole dialoog en bet goedkcuren van cuhurek diversitcit;
W hot steunen “an do mondelinge traditie:
°. bet ‘erzekercn van toegang voor burgers tot attic soorten van communautaire inionnatie:
10. verlenend tie adequate informatiediensten aan lokale ondcmemingen, verenigingen en

betangengroepen:
II. bet vergemnkkelijken van tie ontwikkeling van inlbrrnatic en eotnputergeietterdhcids

vaardighoden
12. Steunend en deelnemend aan geletterdheidsactivitciten en programma’s voor alto

ieelIiidsgroepen. en indien nodig in werking stellend dergelijke activiteiten

Ut Stichting Culiurek Ontwikkeling

I. 1)e stiebting is opgcricht ter bevordering. ontwikkeling en beheer van kunst en eultuur.
2. Dc sticbting is do bolangrijkste oponbare matching, verantwoordclijk voor do uitvoering van

culturele activiteiten namens hot Land Sirn. Maarton.
3. De stichting steit zich ten dod:

- Lie verwezenlijking van eon nationaal cultuurbeleid:
- do bevordering van kunsten en cultuur op St. Maarten;

4. Do stichting:
- probeert eon cukurete identiteit voor St. Maarten binnen een regionale en intemationale

context to vest igen
- bevordert en coordineert artistieke en cukurele activiteiten met inbegrip van festivals,

uitwisselingen overzee, en vieringen;
- pieegt overleg met de relevante afdelingen van hot Land St. Maarten, tile

gouvernomentelo organisaties, en do particui lore sector;
- ontwtkkeit en teidt tre1junten voor artistieke en cukurele activiteiten:’??
- onderneemt pro-actieve programtna’s rer Levordering van do inheemse cuiturete en

artist ieke goederen en do diensten:
- assisteort bij en stount op do gemecnschap gebaseerde activitoiten om kunst en cultuur to

bevorderen:
- vcrzuekt urn tinancieie huip, bijvoorbeeld door middel van schenking, giften en leningen

aan do Stichting
— produceert en publiceert audiovisuelo n;idde!en on andere vonnen van multi-media met

hctrekking tot artistieke of eulturele produeten:
- hevordert urn bet oven weiko activiteit tcr bevordering van kunst en cuituur:
- draagt bij aan orn hot even weiko aetiviteit die bijdraagt aan hot voldoon aan do

doelsiciluigen, zoals neergeleed in deze tatuten.
5. h)e si ichting kan overcenkoinsten aangaan met agentsehappen. of agcntschappen opriebten.

ter uitvocring van tie docisteilingen, zoats neergelegd in doze statuton.

I fix
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i nstelllingeii e ti iteitcii \

tichtmg Spons Up Keen .6OL74

Community Sehoos 958OOO

Oiichting sport Untwikkeling 726 0

Snehtinu Jenod en Jon cue um ikLeIin 535.047

I any C Iiildhood Care and Develonment

1 )Iarnnjseiie i’eIen SidnOU

Uvorigon 744.4cc

I1ot1 5.273,9471

[en cohoove van do “Stichting Sports Lpkcep” is eon project in ontvikkoiine am do

a orschillondo sporicomplexon stork to verbetoren en nit to broidon. De koston die hiormoe

eomoeid zijn bedragen ongeveer \Af 14,5 miljoen. [[et proJect is in haar o’ntavikkelinesiase.

Concrete besluitvorming hoott flog met plaatsgevonden,

Do “Stichting Jeugd & Jongeren Ontwikkeling” zal een rechtspersoon zijn die tot taak heed

hot uitvoeren van hot “Intograal Jeugd en Jongeren beleid” van do overheid van het eilandgehied

St Maarton, on in do ioekornst hot uitvooren van hot !atograal Jound en Jongeren beleid van hot

Land St \laarten
Do Stic1tinu Sorted on Joneoren zakon hood us ioo1dtuak. hot uitsoeren van

i 0” c ic od n p a’ na e x o

10 iOn an n LU er na mi ic em or in tU i ir i boa L

Do Stichttngjougd en Jongeron oaken is vernntwoordelij k veer:

do zorg voor on codrdinatio van hot ci voeron van hot boleid botroffonde dojougd on

Jongoron
Jo oem year do ontwi kheI nag en \/ormi.ne van, do ieued an ongeren Ia altec

reP ‘ata’ena. in: (nan/ a onCe ot:n1oe cninioaInnsmoae!i: Lheiaen I

t / L C

an naseoor:n.r-n ran no

oim. eo a m )nn111 r ho r’ Ci

Let mecht op participat. ic van do cued en Joneeron a an ontwi.kkoiinsprocossen

Bij do uitvooring is hot boiangrf k do ontwikkoiin on to signaleron dio van
rmon /Jjn op do pus1: lo van do cued. Als cia P hot bovnrdoron van nl.tiatioven met
o I i i lii 1 \ U 0

Stn hting Sport untw ikkeha /0. ceO :000cOcriOo:/ F/c ii a :c: aa. .ioe .0.

vail hot Sport belolaF i/an ate cnn Acid \/0 1 hot St. P1 aarton, an n do tOe‘Lonist hat

uitvooron van hot Suon boloid van hat Land St. iv1aa

Li j e /101 0) Inn 1 U u 1s
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nc1u.rrnunen an hat avan van an rpc asai•I
caö rdineren an verzortzen van school srtactivitcitcn:
\7eran.tworn(!clijk shit vo uitvo a ran can hat c cjtwikkaldc subsidichalcid:

o.7. t. itga en per ecom)HIische eategoneen

‘1 inisterie van Onderwis,
(nH nur. 1eiid en
‘portzaken 21)11. 2012 2013 2014 2015
9cdrnsen in \,\x LiU)

flezoldiing en sociale lasten 2.5553,4 765764. 205785.8 27.! 17.5 27,0.9.8
a an dnarn 4.’2 04 — ‘i0) h a .522. . I 5.5

5550 an! s:3.o 075707 05574 4
Studleuinanciar!n5 5,00t.).0 5.160,9 5.792,9 5 uo 5.4 12,2

1oaa1 I 10,168.7 1 06698.S 1087)24,o 1 1 1.103,0 13,325.1
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7. Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkellng en Arbeid

7.1 Vctsvoontel

IN NAAM DER KONINGIN!

DL GC )IJVERNFUR van Sint Maarien

In ovcrwegrng genomen hebbende dat bet in verband met artikel 100, lid I van de

Staatsregeling van Slat Maarten noodzakelijk is de begroting van bet Ministerie

Volksgezondheid, Sociale (Jntwikkeling & Arbeid ‘an Situ Maarten voor hot dicnstjaar

2011 bij Iandsverordening vast te stellen;

I leeft, de Raad van Advies gehoord., met gemeen overleg dci Staten, vastgesteld

undcrstaandc Iandsverordening:

Enig artikel

Dc begroting van hot Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid

van Sint Maarten voor bet dienstjaar 2011 wordt vastgesteld op NM 58.649.164.

-‘I



7.2 Sm1cHva(tin Berotin2 21)11

\ I mis Ic ne an \ ol ks2ezonUheid,
Soenile Onh’vikkeiing en Arbeid 1011 2012 2013 2014 2015
hedranc n in N Al x .000)

en

Non inC Ontwikkeling 526.3 5363 558.5 .5.69.7
Kabinet 578.1 589.7 a 13,5
snflureau .4 4.2 .442.5 ,5jN.) 113 0.8

.\(7Clino Va 1k’’nnJhnd F “3$. Z’4.5 I. 50 F .546.2 1.3 3.1

.\tUeling Soc nile Ontwikkelmg 722.8 7373 7521) 7974) 782,4
AiUehng Arheidszuken 705,7 F 9,8 ‘34.2 ‘38.9 763,9
Soninle Dienst I. F 60,8 F. F 84.0 1.207. F .23 1.9 F .256.5
lnsnectie Vlkseezondlieid 2.8685) 2.95 6.0 3. 5. 1 3,975,4 3.! 359
Socinie Verznkerineen en
Ziekte.kosten 35.198.2. 30,000,0 30.6001) 31,21.2.0 31.836,2
Denst Ambulance Iluloverienine 2.74% 3 2,s03,3 2.5593 2.° 16.5 2.9”4 8
Dinns Collectieve Preventie 2.8910 2,938.8 3.907.8 ajJ6%.0 3.129 3
Dienst VoFksonts ikkieinc. Cesm en
Ilumanitaire Zaken 8783 x95.9 9 I 3.8 932. 1 950.7
Dienst .\rheidszaken I .601 .5 F .63 3.5 1 ,ñ66,2 1.699,5 1.73 3,5

t \hnrtn \IL 1k l.orer 47 2 0 o3 2

Gcestelijke Gezondheidszorc 1,55 9,9 1,564.0 1,93 1.9
Residential Care 918.0 936.4 955, 1 974,2
Community center -i08.0 Cl 6.2 24,5 433.0
Famine Point FounJn.ian 164 0 SiX 1 1 1.1 1 0.5

,06 1,6 F .082,8 1,104.5 F,126.6

[ti1_vale ittacn 64 53.620,0 54,668,4 56,698.4



3 Or1anisatie

t.h Sociale Verzckcnng

Ziuktcknstc:i

\dvjc-e en on(lerzoe ksraden
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Dicnst Ambulance Flulpverlening ]
Dienst Coilectieve Preventie
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fr ewenste lhr tHat ie 13.1) 75.0 (,1)A) 48.0 10) 1 .1) 99.1>

iorore len fl2 5.1) 9.() -IS.)) AS.)) Ii) a) 159.0

11der) verbe,ettint (90)) (6.))) (15M) (10.))) — — (40.0)j

- !Iu/dtuken

[)e hon rdtaken van hot M inisterie van \7o1 ksoezondheid. Soo lab Onnvi kkel I no en Arheid tii n:

\7oorbereicling san wet cit regeIeving inzake volksgezondheid, oezondhedszor en
ociabe ontwikkebino, en arheid:
Dc J01d tc C , 1ci IOhL d eioi RLIUNJ C 101 tIe Pt \ Lu1n en
rbect it-I do ruimse /10 san hot woord t1smede het oezicht op do ultvoennu en do

kwaljteit van do voIksgezondheidszor, nezondheidszorg en sociale voorzieningen.
verkebeoenhoid en arheidsomstandioheden:
let Inonltoren. conn eren en evabueren van hot hebetd inzako vovsoexonuhetd.

aezoiidheidszorg en sociabe ontwikkeling en arbeid;
- I let heheren van reaistratie systemen alsinede bet nnderzoeken en irtonitoren van do

oezondhedstoestard en sociale leetdnistandiohedeit san de nae-zerenen van Sito hlaanen.
h-c w erhorel eue.Ilfleid eti arheidsomstandioneden;
1)0 soig soot Jcontwikkcbi ig san on toeztcln op hot ,ickek sten- 00 001 00

— l) . — çt

e:eZ000iheIdSZOr!1 000rZieiiingerg

Do zorg w or en cod-rdinatie van vobks-gczondheid aspeete.n, eneesKunuze hulpvcrben:ng
:11 C\ OiKi005/OiU

LJO 201 voor eon eLLctjcve IIilOrilsaiIevOOrZieiiilSLi 5/000 1501 DeleiCt 011 010 iO0.i0flh1fl
van hot 1tenie.
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r Net streven is Din ongezonde Ieetbrnstandigheden en sociale acliterstandsituatics te
voorkomen, airnede ten optimaIc wcrkgelegenheid en bet algenicen welzijn van de
samenleving te bevorderen:

Urn sic kwaliteit ‘nit het Icven van sic hevolking van Sint ?1aarten it, verheterun, worden
‘oorzieningen aangeboden op bet gebied van: eiekte preventie, gezondheidsbescherniing,
gezondheidsbevnrdering, curatieve gezondheidszorg, materiele en irnmateriële
maatschappelijke diensten. buurt- en opbouwwerk. arbeiclsherniddeling en
.trbeidsoinstandighcden:

I let ministerie draagt zorg voor bet realiseren van ten toegankelijk ziektekosten- en
sociaal verzekeringsstelsel.

7.4.1.1 Bekidxvisie

7.4.1.2 Ilgeineen

I let Ministerie van Volksgezondhcid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid heeft ala missie een
gezond en sociaal St. Maarten. Daarmee nt bet in bet hart van alle strategisehe doelen van

St.Maarten.

7.4.1.3 Uitgangspunten van beleid

Dc drie centrale uitgangspunten zijrt

• [let nclit op zorg en ten sociaal vangnet;
• [let creëren van een hoogwaardig en betaalbaar zorgstelsel;
• Dc sociale vernieuwing en social empowerment van de samenleving, om de

Ievensstandaard te verhogen en bet welzijn te bevorderen.

7.4.1.4 lJeleicivanatige nitdaging

I let beleid staat voor ten uiterst uitdagende taakstelling:

• Waarborgen, d.w.z. zorgdragen voor instandhouding van de hoge organisatiegraad van
do gezondheidszorg, verder werken ann kwaliteitsverbetering op dit terrein, de uithouw
‘an gezondheidsbevordering en zicktepreventie. dat vcer vastleggen in wetgeving en
structurele linancieringskaders. Dat is niet vrijbLijvcnd omdat silt tevens nioet oIdoen
nan behoorlijk hoge internationale eisen (o.a. WHOI omdat sic gezondheidsproblemen,
zoals epidemieën zich weinig aantrekken van staatsgrenzen,

• Ontwikkelen, d.w.z. zorgen voor beleidskaders voor zorg en welzijn. realiseren van een
wijkgeriehte infrastruernur met voldoende aanbod van voorzieningen op bet gebied van
rnateriele en irnrnateriële diensiverlening. cre&en van wcttelijke kaders. structurele
tinancicnng en ontwikkeling van etTeetieve wijkprograrnma’s op bet gebied van burnt
en opbouwwerk.
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7.4.1.5 Sa,neirha,njenck aanj’akken turn tindere l’eIeiciv’ekkn

Si. Maurten hcctI uckoicn nor ccii strategiseli belcid waarhij ccl)I1c)Inisch en sociale heleid
heter met elkaar in e cnwicht gchrachc worden. I)aarnaast is tel ook zaak dat bet
volksgezondbeidheleid op meer integrate wijze tot stand korni met ministerics voor onderwijs.
sport en ruimtelijke ordernng.

7.4. IA Lvira cacandrwlai v”ir vkcfIiL’ke !rrnL•pelI en nd LII S

Met bctrekking tot de volksgaondlteid is er sprake van cen relatiePjonge en gezonde bevolking.
l’och zijn er ontwikkelingen die nantonen dat er in toenemende mate spnke is van
ezondlicidsrisic&s. I3ijzondcre docigroepen van bet ministerie zijn under andere ouderen,
jcugdigen, migranten. tienermoeders. verslanfden, sluebtolfers van huiselijk geweld en
chmniscbe zieken (AIDS-patienten, diabetici e.a.)

7.4.1.7 Ikreilcl,are eat I’c’iaaII’are mckninge,i

Bemikbaarhcid en betaalbaarheid van de voorzicningen zijn prioriteiten van bet belcid.
7.5 Begrotlng 2011

Thor ‘cn gedetailicerd overziclu van de inkornsten en uitgaven wordt venvezen naar de hijiagen

7.6 Toelichtlng NJ de begroting 2011

7.6.1. Sodcsle verzekeringen en Ziekiekosten

Onder Lie sociale verzekeringen en zicktekosten is opgenomen de kosten van onderstand bij
wijze van pensioen (NAt 3.2 miljoen). onderstand en noodvoorzieningen (NM 4,5 miijoen),
voorziening ouden van dagen (NAf 2,0 miijoen), kosten PP kaart houders (NAf 10,6 miljoen
ete). Dc ziektekosten van de ambtenaren bedraagt in totaai NAt 14.6 miljoen.

76.2. I)icnxi Callectieve Prevenlie

is inclusiefcen post ad NAt 633.000 your projecten waarondcr Surveillance outbreak
management i.v.m. hesnietteiijke ziekten

7.6.3. Sensi- private en .\‘GO orgunisaties

Subsidies semi- private NGO orgaulsades Naf

Stickling Geestelijke Gezondheidszoiv 1,820.500
St. Maarten Medfral Center 925.001)
Racidencial care
Conmiunity Centers 400,000
Turning Point Foundation 200.000
Sali ha en Fc’uatlation 3IO.O0i)
th erlizen I .t)40M’u

ITotual 5,586,170 I



I Iqqrfen

•L.L..:LV I I’(1l1 )II

.7 Litga’en per ccoiierniselie categorieën

) trn

‘1iiiisterie van

Vol ksgezondhe id. Sociale

Ontwikkeling en rbeid 2011 2012 2013 2014 2015

bjdren ia NAI 1

[3czoIdizing en soiale lasten 13,374,9 13,6424 13,915.2 4,193.6 14,477.4

(J)eLIeren en dnsen 4(139.9 I 4,320.’ I 46u. I 14890.3 5. 19.2

/ktckostn prsneei en en
kaanhouciers 25,12 3,2 19,723.5 20, I X.0 20,520.3 20,930.7

bsicne o 111 2 6 233 4 6 a5 1 6 48 3 6 6b 0

Rtaa1 58.649.2 53,92113) 54,998.4 56,098.3 57,220.4
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I. 1,1 \Vctsvoor%tel
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In aven sins genoinen hebbende dat bet m verhand net artikel 10. lid 1 nfl Lie
Staatsreeling van Sint Maarten noodzakel ijk is de hagroting van hot M inisterie van

1oersme, Economise he taken, Verkeer & Telecommunicatie van Sjnt Maaii.:en veer bet
di enstiaar 2() I I bij Iands\ erordeninu vast te stel Ien

I de Rand \nn r\dvies iichollrd. alet neincen o\ cries der Staten. \astgestekt
t)tiderstaande Innds erordenins:

Enig anti kcl

Do begroting van bet Ministerie van Toerisine, Eccnomische taken, Verkeer &
I Ic vi e us c ti n Sint M 1 ii tcfl voor lt die st i ir II (1 LU \ astgctJd p N

3 55i—



Samcn ittin Berothig 201 1

\1 inisteri van foerisme.

Keonoimsehe Zaken, Verkeer &

I3kcornniunicatie 2011 2012 2013 2014 2013

(bedrnL’en in N \x I OOO

I ii ran

[enemie.

1eieemflainie aSe 1iSS .4 .2,048.6 )S6.5 2.1 31 .3 2.1 74.6

Mete eheje I .19 3 13 17, 1 343,5 13 6.3 1397.7

Direst eennomsehe vergunninren 1.726,8 1,755.2 1.790,3 1,826.1 1,862.6

1nspectiedenst economishe zaken 6316,7 6,443.0 6.571,9 6,7033 6.837,4

I’oeristenhureau 16,427,4 14,000.0 14.280,0 14,565.6 14,856,9

Statistiekhureau 1,947.6 1,986,6 2,926,3 2,066 8 2,108,1

Dienst 1..ueht en Scheepvaart 1,525,4 1,555.9 .587.0 1,6188 1,651.1

Small [3 wsiness Development

E3undaiin 250,9 255.0 250. I 045.3 270.6

Suhsidie 432.0 440.6 449.5 458.4 457.6

I’1’aaI vail de liitgavdn 33.55.3 31,776.5 32,412.1) 33,060.2 33,721.3
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iii, lie,,

1Lii2 Ii eeiiir, / /

1ormatw IEAVO/LBO MBO IIBO WO SG MEN TOT

in Pe)

ewcnste )armitie HSA) iO,0 33 a) 36.0 1.0 1.0 225,0

[Bcorolc I)ett/ttiIl 3.0 I 19.)) 21 .0 31.0 I .(J I.)) I 7t.0

1 ()iider) eiheterting t5.0) 53.0 (1 2i)) (5.0) 39.0)1

Dc hooftitaken van het Ministerie Toerisme, Econornische Zaken, Verkeer en

Ie!ecornmuncate zijn:

Dc zore ocr heied. \vet- en recelvre\ 100 nzake eec rnische aanveleeeaheden
— Dc zoro ocr het enienen van . ergLlnnlncen:

De zero voor controle en inspectie inzake vergunn!nnen:
Dc zorg veer verkeers- en vervoerheIed:

- Dc zero voor toerisme

Dc zorg voor sociaal—cconomische ontwikkelingspianning;
Dc zorg year aangelegenheden met hetrekking tot de haven, luchihaven, nutshedrijven en

bedrijven die transport en telecommunicatietdciliteiten en —diensien leveren;

Dc zorg ocr cnn evenvichtige ontw ikkeling van de economic a de ruimste zin,
waaronder he zorg veer he internationale en reglonale economisehc bctrekkineen en het

never eren van he markrverk te:

Dc zero veer hot memOiren van OC000IIIIS000 1iudri1vicheid
Dc zero ocr bolcid. et- en receloevinc inzake he Iuehtvoart. snhc,.pvaart on roiritieme

zokon en Let wezcm op he tvoernc vn die Liiders on he kvaie hlorvan:

Do ,tL 1 g n Dbben I1 IL os

on ovori0e london bi non hot Komnkrij k;
Dos tructurering on codrdinatic van he kadcrs waarbinnon dc Iuclitvaart op voiligcwijzo
ban ivordo.n booc:tcnd on hot toezIcl)t op he. atc•n1o.nc on eiaatso: ii o luchtvorkoorsleiding
do luehtnanrttorreinon on do nalev:nn iii a do. lund tvlnrt.voersc ii) 1)0)

CJ•• /••) fl

Do z . p /i ill wvon- oi U:

[do zero ii hot vonioi.on van ooncossio
. e zoo’ \ nor hot IIKW0000

— [Do zenz \f(/OC bolo. .vot— on roo1ovin if,ak.o Ia nbenw, VOOto nit. on vssor:j. do

toozich) Ol no uitvoonnn hic.rvan:



Slut Iluarirss
::..;..,:..tt,.;:hn :.qi

I Cflft’ 7114.21111

I)e 7.org voor belcid, wet- en rcgcigcving intake meteorologic, toezieht op tie naleving
!iien’an

r i ) ,Oflt aw beldd. wet— en regclgc ing intake hanard spelen. de toeziclat op tic
uitoering iiiervan;
Dc zorg voor statische gegevens.

1.3. Prognnn,na

.\3.i. .ILssie

I let bevor&rcn van cen duurzamc ontwikkeiing van de economic van Sint Maartcn. Het
.‘ntwikkelen von em hulicailands handeis— en ceono,nisch netwerk en bet tijdig en adequaat
inspelen op relevante regionale en internationale ontwikkelingen;

I Let bevorderen van cen veilig en efflcii!nt lucht- en scheepvaartverkeer. de zorg voor de
intemationale aspecten van niaritieme taken, aismede bet hevorderen van een guede
meteoroiogisehe dicnstvericning ten behoeve van cat co optirnaal mogeiijk functioneren van
Slat Maarten en haar burgers.

‘.3.2. I3deicivi’icie

I Let algemeen leidende beleidsuitgangspunt is dat van “managed growth approach”.

S. 3.2.!. Inwvreren in lokak rcrkge1egenheid

Dc aandacht wordt gericht op maximale werkgeiegenheid van de loble bevolking en minimale
werkarelegenheid voor importarbeid. Een en tinder betekent rnaatregelcn zowet aan eie
aanbodzijde als aan de wraagzijde. Ren arbeidsmarkt onderzoek worth uitgevoerd om goede
beleidspiannen op te zetten.

8.3.2.2. Tuedsane en TuurAkp aic bIueprhit

1 let toerisme zal als belangrijkste economische activiteit blijven beschouwd dat verder
uttgebouwd en duurzaam zal worden ontwikkeld. Er wordt gestreefd naar ccii balans tussen
eruisetoerisnie. stay-over tocrisine enjaeht-toerisme.

Dc aandacht zal worden gericht op de voigende gebieden zoals geidentiticeerd in de TourMap:
• rurisun Avareness
• i’eehnical Assiucmee with Tourism Statistics
• Marketing Strategy Stay Over Tourism
• Education and Tmining for the Hospitality Sector
• i’echnicai Assistance rratiie Aleviation
• Positive l3usiness Iii ironment
• Environmental Legislation

N .1.2 3. I)iavni/icc:iic

Tocrisme zal de motor ‘aii de economic blijven. Diversi licatie inspanningen din aanvuliend en
nict ‘er’ :tnwciad.



I let aantrekken van he.drijven is gericht op dunazame economisehe ontwikkcling en op erder

eenoemd arbeidsmarktbc.ieid. [n bet aleemeen caI hat onderne ierskt imaat warden verbc.terd

4 —
-

4.15. Rage/caving vii dma //Iaviioz

or oehrekkine contra e op reoeIge inc \ ordt he! zoeenaamde “tee rders addc nag reiatief

;vT I let belejd is cloD crerieht dit enact ne nnimait.seren door verbeerde evntnoie.

43.2.6. In/nrniatievooiiening

h. ado hetruuv hare mtormatie onthreekt. Dit is can steeds wear vaar varenkarnende nonciusie

Hj de versehiliende studies die zijn nit evoerd. I let beleid is arericht op erbetering van do

in idrinatie verzaineling.

8.5. Betroting 2011

Voor detail spec! lienties van de uitgaven van bet \i inistere van Toerisme. Economisehe La ken,

Verkeer en feleconimunicatie wordt verwezen naar de hij age

8.6. Foelichting hil tie Begroting 201 1 en rneerjarcnbegroting

46.1. [OCIIN(C!1I)LIie’OLl

[let budget van bet Toeristenbureau ad NAt’ 16,4 miijoen is inclusiefeen bedrag ad NAf 14.9

mi ijoen voor de promote van toerisme en de projeeten toerisme stimulus project en bet proj eat

aroduet develonmena visitor relations.

Promo tie toerisme Naf

Luropecs toerione I I - I

Caraibisch toerisme
(.anadees toenisnie 2100



()Ii(fer doze post tvons veiionton eon bedra ad BAd 73A7d5 Pan hehoeve van speci lieke
con -drac’ BA )55 ton Heta -re rio oar osca. oruicr aPuLtr

‘P A . dl.:i mv rio/I

do; n Pet zador ran 511 roerainnv woolen n r-crd oaJer do
raiwoorOcIiJKieid san hot 1 nusterte ran economsche zaken Li n do proteoton “Be Your

(jsvn Boss en “Youth Entrepreneur Training” voor in totaal N\t 909d)50, hot project
ness licensine \OS BC and permit nrocedures autoinized and dinitized” voor ccii hedran ad

\f l)i)UPa en ici :\S S (As rnort Statistical iniormation Sr stem) voor eon hedrae ad \A P
30. Doze aotst c pose is oppenomen under do kapitaaldienst.

5’ (P 4, JPaO/flzt (iOiLlOJ/17IL’flt Oil/f Y/.V1[ofrV i’hitioii.v

I let project prortuct develo men I and \ i Ours relations rvordt uitevoerd door hot St. s marten
1 ourist Bureau en hestaat nit versehillende onderdelen zoals St. Muarten Host/certification
program, Tourism Awarenes Programs, Ens ironmental Programs en overigen.

.7. Uitgnen per cconomische categoricen

Einisterie van Toerisme,
Economische Zaken, Verkeer &
Fcleeoniniuwcarie 2011 2tH2 2013 2014 2015

(tv.draeen in ‘Pfx I 000)

1 scrie Pu-ron
-1

Pubsidies

721.4



9. Nlinisterie van Volkshuisvesting, Rnimtelijke Ordening Milieu en

I nfrastructuur

0. 1 \etsoorstel

IN NAi\M DER KUNENGIN!

DL ( 0 )[V L RNEL V van Sh:t 4.aiaen

overwevina eanonlen ehbende dat hat n erhand met artjkel 1)0. id I van da

Staatsrageling van S mt Muarten noodzakelij k is de begroting van hat Ministene van

Volhuisvesting, Ruimtel ijke Ordening en Milieu van Sint Maarten voor bet dienstjaar

201 I hij andsverordenine vast ta stellen:

I IeeE. de Raad van r-\d es nehoord. nlet verneen overleg Jar Staten. vastgesteid

onderstaande Iandsverordening:

Enig artikel

Dc hearoting van hat Minsterie van Vo1kshuis esting. Ruimtelijke Ordening en Milieu

an Sint Ninartan voor hat dianstjaar 2011 \vordt vastgesteld op NAf 32.671 3-14.

9.2 Sarnenvatting Begroting 201 1

linisterie van VolkshuisvestinL’,

Ruirntelijke Ontwikke1in en

Milieu 2011 2012 2013 2013 2015

(bedragen in NAfx [000)

\lmister an Voikcavena

RateIijke QnndkkciinL’ n \I iiieu
La hi net

tatbureau

Aideiin Va Ikshuisvestin.
EL nteiit (.)ntv./kchnv va

Dume.inbeheer

Vergunninean

[EitaaIvandeiiitgaven
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Semiprivate en NG{) organisaties: zefstaritIig functionerende oranisaties,
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Forrnaie 11VOLB() lB() hilt) \V() ‘(, ‘h1N LOT

csctite Oirnii0e 0)5) 44.0 15.)) 73.)) 1.0 1.0 173.0

jileurore bc,cttiiin 78.0 3(J) .1) 7f).) 1.0 1.0 133.Oj

koiitler oerbetctriitg (12.0) ( 8.0) (8.0) (3.0) —
— (31.0)1

9.3.3. IiOO/dtU/500

Do hoofdtaken van bet Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu zijn de
volgende:

[)e tore veer stadsvernieuwinu:
Dc tore veer kwaliteit van bet leetml jon en de natuur;
Do zorg veer ruimtelijke ontwikkeline in de ruimste tin des woords

(vkshuisvestiin!, milieu, natuur. iufrastruetuur en planologie):
Dc tore nor oroadheleju:
Do zero ‘ oor hot enroerend oed ‘en Si. \laarten en daarin de bestuursoruanen te

ondersteunen:
Dc tore veer civieltechnische werken. openbare beeraalilaatsen. openhare

eebieUen on straat- en verkeersnjeubiieir en straatverl cbtng:
— Dc tore veer aaneeleeenheden op bet vehied van ondergrondse nirastructuur.

afweteriaevoorzienineen. houw-. uti iteits- en civieltechnisebe proieeten en

ean vorwawe rwecten:
- Do tore voor civiel- en ho. uwteeonisefle eanveeenbeden:

Do zero op bet ehied van ROV, milieu en riatuur, domein en ve9iheid, beheer en
exploitatie van eronden, 9ebouwen en terreinen van St. Maarten:
Do tore voor onderhoud aan gebouwen en eivieltechniscbe vverken van
St. P4aarten

— De zore oor eiieer.:et beleid op bet ebied van vast en vloeibaar afval
— Dc ioi so i tiCv. no n at dt7elv d

Do tore winr he.t verteenwoordieen van St. Maarten op bet tzrHr’i ed van YROM I
iokaaien haernati.onaal;
US . envoy v i v1 cyre.. i 1c... flies

Do 7 n t em to n:a Ic wet ore a en b a Rmsc be tten
en •.

. 7

i.et 1RLd’.li in

—.
‘.

.



i!i1

! ,r! /

O4 Prot,rainina

I let zorodr en voor eon inteorale dehbn n [cheer van he.t opethaar ehied door middel
eet as:e.ieii \!oee!a, 1 cram ran en iot oouOcn !.oeie:o. :fnOe.

my eat coon. n;ere en reereatie! nm aid or mt OL men e winibc men.

4,4,3, Pi. lode ln/i’a,v/rl!ctiillr in kr//lode I/iso

I )L. mu Imeur mt m itwc P u ii us nn. dL rioloring Li I 1w in mb[cn do
(cconomische’ groci met hij kunnen houden on or sun grote achterstandon ontstaan, Do
Hcseiiikbaro onenbare ruinite is beperki. I let ioicid is oereht op eon voraiitwoordc halans wssen
a tiastructureie capaciteit en ontwikkcliiig,

o. 4.4. (;i-r.siL’(iL’iijim’ p1’ eiiintiek O/ (cli k/C/li O/’f)cla/Uk

let [clang van do ontwikkelaars onerzijds on dat van do loP/lie he\ olking komen steeds moor
eOo LI P in i n l)e nt kLo’l mn R Lii tmJie LhiLd t c[md n i’ e

woninghouw dicnen tn ovenwient gobraeht to worden.

4 4. .5 ./IL cu/C’ ff’cJl!Ilg/’)Oi/fi’

Betaaibaro aanvaardbare VonIniOn veor hot merendoel van do box olking zn steeds minder
[esehikbaar. Do kioof lessen art n en rk roeit. Soeiale xcontnuboux is eon van do
[ci etd s nrio rite! ten.

4.4 1 taring on in eovlng nuei oil/nice litnni /e

[let heloid is eericht on ciuurzame sociaa eonomisehe ontxx kkoItnuwaarhti verbeterino van
L ‘ t

.-‘. 0

Eon ovork mpeiend minitol ii k ordeninesotan wordt o gostehi toot aiim.werkte wij kplannen. Eon
en H ore ..nt

, a ‘ ‘ a mse hy.n c,
.

/3 ‘..,v /‘ ‘ ye ne ret “

Soeiale x.vonitmbonw zti moor anndacht krtton, Eon ste io fl/tOO .io sit/la/to op do won tngmarkk

mtt_s tUiS\ e,ruylttt,



9.5, 11etro1ing 2011

3.6. loclicliting l3egrotiiig 2011 en iiiecrjarcnhegroting

0.6. I Nic’imu ‘a JO cr*cii di flcncci’

)a Oatcn n eux r [3heer is e!u1ut’ Oc ‘ian ‘nJer!iaud ‘vacn.

vatartne. otideiliaud dtracn (vutiaphaai an t ci aar rccnL 1ar1nIaas. ntvl an

Sasicn tcais In nderst ande radai .nomen.

NietiweWerkencn Beheer 2011 2012 2013 2013 2015

hcdrneen in N Afx 1.1

Persuncelskostan 4,97(59 5.u76,4 5,1’$.t) 5,2.81.5 5,37.2

Algerneen beheer 100.0 102.1) 1040 106.1 108,2

ROB yard 31.5 32,1 32.8 33.4 33.1

Undarhud weg’cn 2.31)5.0 2,442.9 2.461 .8 2,541.6 2.562,4

(Onenhare er1iahting 265.) 270.3 275.’ 281.2 286.8

i’arkeenoorzieiungcn 1) It) n2.2 63,5 64,7 (6,t)

Verkeersrecelingen 116.5 118.8 121.2 123.6 126.1

Afwatering 2,355.0 2.402,1 2,450,1 2.41)9.1 2,549,1

Dist6ct onderhoud 0,877.1 11.094,6 11316.5 11.542.1) jI,773,7

Stortplaats 2.652.1) 2.71)5.0 2.759. 1 2.814,3 2.87u,6

oR r7 429 I 4 I’’ 42

Nicuwe werkan 450.1) 459.0 468,2 477.5 387.1

[Totual van de uitgaven 25,705.0 26,219.1 26,733.5 27.278,4 27,823.9

Bet dttrict cnuerhoua Oetrc!t. de OOSTCO vOn L’”’i en Oct schoouhouden van isucten. I let

II 6 OOIL jdct 1104 i L

0 (Ol at ‘v\’s c jk uI C ‘v S pso

I ...
I

C st.rict 4 Zu C Oostcn, Z[idd a reaiuu. C’iys Sc ‘po ad, [.Oacin CacaO

L — ,.. .,0. a ,../,..

door I 14130 te Omen a i’va1heftin.

0,7, Uitgaven per economisehe eategoriedo
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10. Inkonisten

IO L II etl’()or%teI

iN NAAM DER KON1NGIN!

DO G(.)UVERNJ OUR van Sint Maarten

in overwenin genomen bebbende. dat bet in verhand met artikel 100. lid I van de
Staatsrev’e[ inn van Sint Maarten noodzakelij k is do tnkomsten van S mt Maarten voor bet
diensjaar 2t) I I bij landsverordening ast to stellen:

[iced. do Rand an Advies eIioord. met nomeen overletz der Staten, vast nesteld
ndei’stnando 1andsvorordeninv:

0mg arlikel

De benrotine van do nkomsten ‘an bet land van Smnt Maarten ocr act dienstjaar 20
vordt vastgesteid op NAb 420.916.597.

10,2. Sarneilvatting an de inkonmten

Eon overzmeht van do inkomsten (exelusief samonwerkingsmiddelen) is samongevat als volgt:

Enkomsteu 2011 2012 2013 2014 2015
(bedragen in NA9x 1.000)

Loon en inkomsten belasting I 13,637.0 115,909.7 118,227.9 120,592.5 123,004.3
Be.lasting bedridomzetten 119084.2 1 30767.9 134,403.2 137,09 1.3 139.833. 1
Winsthelasting 38,726.0 39,500.5 40,2905 41,0963 41.,9 18.3
Andere bela.sti.naen 35,136,0 35,5.38,7 36.55.5,.5 7,2S6,6 38,032.3

Extm maatrc’La.0’ a 5 0)0.0 1 0.000 1 5 )00. 0 203.3.()

674) 4’ akot 1’lLi_L’Il bLO,t. ant •••-‘ tan Lot On an ant an to:1o an
ikomstnttbnHs.Otiv. belasting bedrij dotnzeoe a en wins tbeinstiaa.



.Vinr.tIUUflLfl
(kflpij I’egrwsasg 2011

—

10.3 I’oclichiing blj tie inkomsten

10.3.1. . Ilgemeen

I )e inkoinsten tttt bet land St. Iaarten besiaan vooralsnog au tic opbrenptcn tiit ic
.‘ogcnaamtle iandsbclastingcn toais overgenornen van tiC Nederlantke Anullen ‘en tilt de
iuiduge c:iandsieiastingen en heilingeti en nil do inkomsion nit sainenwerkingsmidtieien. l)e
iikomstcn samcnworldngsmiddcien tijn in eva apart hoofdstuk toegeliclit (IloolkIstuk I)). in

2011 zal am dccl NAf 28.9 miijocn) van tic reserves worden aangesproken.

i)e belastingen worden in hoginsei op kashasis verantwoord. (ioewel er met hetrckking tot de
!oonbelasting en tie 13W.) rnaandelijksc aungilte- en betalingspiielu bestaat. kunnen do
inkoinston Loch van pertode tot periode Iluctueren. Dcxc tiuctuatics worden veroorzaakt door

r Seizoeniin loeden (toerisme)
a LExteme Ihetoren: positief: verhoogde vraag negatief: orkanen, terreur actics.

veiligheid
p. Nakomingsplicht

Controles

Dc maanden december tot en met april wonlen over hot algemeen bcschouwd ala hoogseizoen.
IA, muanden mel tot en met november ala Inagacizoen met dc maand september ala ahsoiuut
laagte punt. Dc externe ihctoren zoals tinanciëie crisissen, orkanen en terreuracties hebben
directe invloed op de economische activiteiten. Dc inkomsten voor cit komende jaren worden
door de volgende faetoren positiefbcinvlocd:

• I lerstel na tie ilnanciele crisis en grad van de economische activiteiten,
• Verbetering van hot functioneren van bet heftings- en inningsapparaat.
• Overname landstakcn,
• Tegengaan ‘leakage”

Vooralsnog zijn tIe inkomsten in 2011 conservatief begroot op basis van de gerealiseerde
inkomsten in 2010 en 2% per jaar vnnaf 2012. Het verbeterproject belastingdienst zal in de
tomende jaren ccn positieve invloed hebben op do inkomsien. Met de overname van de
landataken door bet land Sint Maarten worden tie op hot eiiand gegenereerde bclastinggdden,
die “oorheen werden bested voor uitvoerende taken op Curaçao, nu besteed op Sint Maurten.

Intensivering van de controle leidt tot piekinkomstert tengevolge van naheftingsaanslagen en
heeft in hot aigemeen ook cen positieve invlood op tie nakomingsplicht (compliance).

92
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2w5
2(X)6

X)Q

201 ()
201 I

BlIP I xinFwlasiing

ii!j. /Ar’x I
275

*33.0
553.7 272

89,4

1092.8 9*8
175.3 103.()

1259.9 111.0
13422 118.3
14218 125.0

14202 117.5
420.2 120.7

1424.2 113.7

14(kl 119.0

CBS
CBS
CBS
CBS

BBP schatting
BBP schatting

U )

1.6
10.2

9,0
8,8

8.8
8.8
8.8

*3
8.5
8.0

8.65 j aam gemkklelde

10.3.3. Bc1u.siin I’a’durj/somzerren

Hct ‘erioog aver de iren van de inkomsten be1astna Bedrii t’somzetten is als’.oIet:

.Jar [IB(’)

hf 272

42,779,691
42,998,019
43,644.900
59.037.771
721.27.032
78,256.191

est 84.000.000
88.619.898
82.062.176
27 $..QQ,Q 00
21.c!J 223

1,0

131 0
131.6
133.6
180.7
221.1
239,6
277 1

271.3
S 1

243,4
S
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[eli-C iiiee a 2(1 / /

ar:!a-eatH’r! 1 aae:a I.’rl C IC kCCOa.Ifl C araae’C 1,10

Li a ‘0 0 / 1 ) I a ía

—

1 0

e rd r:ichtsbc1:istin
NAf

15’.i

1.l20,2i
1006 schattine 4, 500.000 I .0

1007 /chatting 14.500,000 1000)
4,316,731 2.57.6

14,209,433 255,6
2010 schatting 13,665,000 245.9
201 1 schatting 13,665,000 245,9

I 0.3.6. A-fotorrij/ii/eii/’t’/asting

Dc inkoinsten notorr tugenhe1asting is voor 2011 0eroot op oneeveer N\1’ S. I iniljoen.

I let aantal ‘oei1u,zen op Smt v1aaren is 10 net iaatste paar oar sterk nesteczen.

oertiigen
1003 2006 2009

0rve 1.500 14.614 1.i75
I Iuurauta’s 1 .550 1 .0X2 2.073

an track’. 2.150 2.’’02 22163
Lexis 200 125 251

125 935 1,215

15,525 20,458 24,181



1 let aanal stavver toeristen van St. Maarten is cesteld op ô5 van nIle sta—o\ er toensten.
lans en >le(Jeriands Sint Taarten. Flet helast!netarief on St. Manrien is 53 ).,,De Ti me share ide
is een vast bedrag per week LSS 50). Vanat’ 2010 Lulien naatreeelen genomeri worden Oct
condominium verheur in de heffing Ic hetrekken hetceeri tot ecu nateriële stijgine van de
inkomsten oceerbelasting zal leiden,

Dc autovcrhuurbelasejng inkomste.n laat in de iaatste 4 ecu dal lug zien bij ecu gd ij kblij vend
tarief, ‘Label 1 2 schetst deze ontwikkeling
toeristen Oat tot ci land kent.

N)av-’vcr illasti a

It. .L,irten

I_cccr

‘dOi 3t’) 46)) d-0

1661

14 .;2I35 4,l34335 24.51()
5443032 43’t56 (433 2’,032

1064 1os55M3 4:14,193 303t
2005 0603430 4.3 I .770 304.1 10
2006 39.4214 5.023,820 304,73
2007 3.5 52.000 5.386.000 31.30,000
200$ 37)56.000 4,322 000 2 $6. 120
2000 3 j433,000 4)43) .000 309.017
2)110 433 19,000 4.luO,u00 39039s1
20 I I 4.3 10.000 4 .2 10 .900 3 1

7)

25
26
29

30
31
2$
2$

•012.720) 6743 .70L66(.) 167.751 1.
853,030 97,3 11 7.51.)) 1.55.1)46 1,302,560
884,395 1.,51 50 00.7 277,032 1 17 , 731 1.441,666

LII 2,772. 13 (‘.1 308,77) 1.348,450 1.657.22)
0310,501 149.3 304.110 1,483,537 0702,647
1.257,132 .682 143,2 304,073 .421,645 1.7251718
1.51.33.000 7 1 .2 .1)0.000 1 .42 laIn I 77.. 1.606
1: 63.0)30 13.2.5 1:a43) 10 1 ,313. i .7 .n3 1,932



Sin? .IIegunen
hpgtirn; IkW)’li’lZ 2011

$erxic’ 71)4 2(111

10.3.9. Lnieri/ vc’rorr/t’isiin.f

fletrefi do inkomsicn ‘aii 3 hv’LiLIcrs ‘an Ioicrij vcrgunningdn. [wee met ccii maandelijkse
crgocding ad NM 12.50i) en ecu met eon maandchjksc vcrgocding ad NAf 50.000.

ilk 3.11). !lccarricpc/e’i

Casin&s opereren under aIjegeven casimnergunningen. De zogenaanidc casino &es xjin iiiet
chascenI op do zogenaamde drop’ inals dat voorheen hot geval was. L)e casino operators iijn
niaandelijkse cen fee erschuldigd van NAt’ 50.000.

1(1.3.1 1.Zegelbelaxting

Daze inkomsten zijn gcschat op basis van de voorheen verantwoorde inkomsten door het land
de Nederlandse Antillen.

/0.3. 12.Bureau Tekcornnunicatk

De inkornsten van bet Bureau Telecommunicatie zijn gesehat op NAf 8,0 miljoen volgens de
Iaatst beschikbare gegevens van bet Bureau Telecommunicatie.

10.3.13. Centrale Bank

I)e landen Curacao en Slut Maarten hebben een gezamenlijke Centrale Bank. In het concept
.itatuten js opgenomen dat de licentierechten direct toekomen san de landen waar die rechten
vnrden geind. Deze inkomsten liggen op Sint Maarten in tie orde van grootte van NAf 26
miljoen brim jaarverslag Canasta Bank 2008). Voor 2011 zijn de inkomsten voorzichtig
geraamd op NM 25.3 miljoen.

10.3.14. coswavxk fee GEBE

In 2010 is de concessie your elektriciteitsproductie en distributie aan GEBE verlengd en is de
concessie fee gesteld op NAf 5 miljoen op jaarbasis. Er zijn plannen om een
vuilverbrandingfiibriek te lawn bouwen en de ophaal en verwerking van afval sterk te
verbeteren. GEBE zal worden ingeschakeld om een nieuw in te voeren afvalheffing te innen en
afte dragen. Met is de verwachting dat een en ander ten uitvoer bin worden gebracht met ingang
van bet jaar 2013.

10.3.15.cjfCc .Iisport

In 2011 zal een concessie fee gedeclareerd worden Nj dc Princess Juliane Airport [folding N.V.
“at) NAY 5,0 iniljoen.

97



J(L4 Ira,ni St. tiaiiii,

verso hil!enc.le imstsapparaten en steInen van !ieUnp en [flnlnO van be!astneen, heed eon

fli IL iflto In Iom ) do 1 / 0 1 1 H I IJ H on IH ui ‘ LII 01 001 tLiI h 0 CLI’ Lid I lot
zowel op NederInds als op draws St. Maarten heed plaatseevonden op

ILl bIuI 1 C o owsI ill II HlLlo 010 111 ‘1 OiL opoill n’0o’ khodon P 1 not bt’ ws Li wsn ouct’ig

en hanTionlsatie, ioueliJ khedon die voorheen naeeiioep niet lom

10,5, Directe en indirecte hetastingen

den van do ohstakols vows do invoering van indirocte helastingon zoals invoerrechten on
atcijnzcn sal in do komende jaren we! iicht verdwijnen met do verzoIthtandieing van zowel.
drans als Nederlands St. Maarten. Harmonisatie van belastingatolsels is dan wst alleen een rodlo

novclikhed naar moor nog eon noodzaak, Do verdoeIdheid” van hot oiland spoelt hoowidors
n do kaart. I let is noodzaketijk dat do. ettectjvtet van de betting on do inning van helastingen

verhotert,

/ (1.6. Vie,, w belnstingstckel

Do kosten van do hothng en do inning van helastingon on hefi3ngen van hot Land St. Maaiien
zoals do situatie op dit moment is wordt goschat op ongevoer NAE 13 miljoen otwol ongovoer
3,0% van do inkomsto.n (exclusief inkomston samonworkinwsprogrammas). Naast do kosten van
do heding en do inning heet’t eon complex belastingstelsel direct invloed op do”compliance” en
daamioe op hot inkomsten niveau. Sterke vereonvoudiging van hot stelsel zal moeton loiden tot
moore kosten van hefting en inning en hoere helastinginkomsten. Do verhetering van hot
lunctioneren van do organisatie van do hefting en inning samen met do invoering van eon
vereenvoudigd systee.m sal over do laron tot tenmjnsto NAE 20 miljoon extra belastinginkomston
moeten le.idend3ij stelselwijzigingen sal steeds rekening go london worden met lrternationale
afgpraken, Europeso ea Nederiandse riehtlijnen ais wel do 01250 richtliinon.



I I. Nationale Schulden

11,1 Samenvattingbcgrotint 201 1

Nationale schulden 3Il2I1 3l1242 3Ll2i3 311214 3112l5
([Jvdraoen in NAIx 1000)

SNiuld uveruenumen van NA 3O207 1 0 302A7 12) 3021)711) 3021)711) 3O207 00
NNuwe Eningen 11 7,334.2 I 82.d342 2.32d342 2X23342 274X835
Bestaande leningen 2N0000 261)000 26O000 2N0000 161)000
NLInLIO u$1cctne sector o216 ‘)a2 5 416 6 c 600 0 4 00 0

[T1i 3d 21 9 diO 2379 562l S ôl4O2 607 33J

1L2 Beleid

Dc schuldpositi

• Lange termijn leningen mogen uitsluitend aangegaan worden voor de tinanciering van
kapitaalgoederen. Er dient ruimte te zijri binnen een sluitende hegroting voor de netto
exploitatiekosten van deze kapitaalgoederen.

• lIet 5% interesteriterium is van toepassing, Dat wil zeggen dat dejaar[ijkse interestlast
binnen een sluitende begroting niet meer rnag bedragen dan 5% van de gemiddelde
jaarinkonsten van do voorgaande 3 jaar,

I L3 Schuld overgenomen van bet Land de Nederlandse Antillen

Nederland en do Nederlandse /-\ntilien zijn overeengekomen dat do .schulden naar de stand per
eind 2005 door Nederiand zullen worden gesaneerd tot de interestnorm. Tevens is aCgesproken
dat do schulde.n die na do sanering overbiij von door Nederland worden overgenomen en
toogorekend ann de nieuwe entiteiten. Doze naethode is gevolgd em te voorkomen dat de vole
schulu tiNEs van hot land do Nederiandse Antilien verdeeld mooten worden over do niouwe
ent.iteiten. In plaats daarvan neemt Nederland de schuidtitels over. Nederiand krijgt vervol ens
eon vordoring on do eitiejten berekend op basis van do contante svaare van doze schuidtitols,
Doze schuld die SiN Maarton ann Nederland krijt is be.rekend op ruim NAf 200 mi Ijoen. hot

cstp e AL gcked op 2 5 3 3 Sait 5iaa’ ter (ov do a aei e vitcito ) I 00

geleeenheid doze schuId op do lokale kapitaalmarkt to hertinancieren voor zover betere
vo-o.rwaarden kunnen worden bodengen dan do door Nederland eboden ieninsvoorwaarden.

CS ci S Is wecgoh tfle i Ci do hr Wt’kes he cc itstIcKs a in Sat N a i zi a 0CC ke eket ci
(Sc nuEdenmatri.



11.9 Schuldi L3B1 ‘ erIioudjn

in de nders.taande tabel is de erhouding weeruven usscn de totaL schuld en bet

rneeide BBP,

Sehtild:BXP 2011 2012 ‘013 201.4 2015

Sehuiden in Nax 1000 451,021.0 516,237,9 565t2 1.3 6 5.405,2 607,4.54.5

n t$4) 12.100 a 4f1i) 4;T7 1,51 !.32.4 .541,596.4

Schulden/1BP in piocentdn 31.7 35.5 38.2 40.7 3J

Linden met hone schul±I3BP verhoudingen sun buvoorheeld (iriekenland I 24%. Vereniude

Staten met ôl ,$ha, Erankrijk met 32.5% . Linden met iane schuld. I3BP verhoudmgen Lljfl

hijvoorheeld China met 20,6%, i\ustralid met 22,3°/b. Dc Caribische Linden hebben over bet

cemeen een hone sehuldiBBP verhouding.

11.10 Interestlast

)udcrsiaande tabei geet’t cen overzicht van de interestlast (inclusieteoilectueve sector)

1 nterst lasteri 2011 2012 2013 2<) 13 2015

hedragen in NAf x 1 .000)

ad in LrI ii 2 2 2

Eugen schuldtitels 2,428,l 5,051.2 6.776,2 8,276.2 9,026.4

tehtmecn 515.9 — 486.3 454 2 423.0 400.0

Fotnuil unterest ehuiden 11.22 I 0 I 3,5 15 1 i 5,SLv) I O.e’6 3 17.703,2

interest overtrekkingen

i_I’otnal
interest 11.221 .6 13.815,1 16.976,8 1 7.’U4.0

11328.8 53,8 1 7,3

28,339.S 28,449.6 633,428,t14,6



.SinI .Ilaancn
j ).:s... 2• ,“E1!

I 7I14çtII I

11.4 Nlenwe leningen

I )e nicuwe leningen bctreiThn leningen icr tinameicring van kapitaaluitgaven. In do komende 4
jaar zal voar ongeveer NAt 275 miljoen worden gcmnvesteerd in kapitaaluitgavcn. gelijkeljik
. ci do jaren verdeeld. I let intcrestperccmage is gestcld p 3%.

11.5 l3estaande leningen

In 2011) zouden de zngcnaamdc pre1inancing projecten” (Ieveraneierskredictcn year cen tokml
l*edrag ad NM 26 miljoen) geherfinancierd warden. I let interestperccntagc is gesteld op 3%
(incdkeuring voor doze liertinancicring is erkregen en i.aI met speed in 201 1 warden
uitgevoerd.

11.6 Betallngsachtcntanden

1ct Nederbnd is atjesproken dat de betalingsachterstanden naar de stand an 31 december
2005 zullen worden gesaneerd. Aanvankelijke sehaitingen van de betalingsachterstanden waren
in do ante van granite van ongeveer NAf 183 miljoen. Dc feitclijke betalingsachterstanden
liggen in de ante van granite van ongeveer NAf 100 miljoen. Dc betalingsachtersiandcn warden
uitsluitend gesaneerd nadat doze zijn geverifleerd door accountants conform overcengekomen
controleprotocollen.

11.7 Schuld collectieve sector

Betrell de schuld die de Stichdng Overheidsgebouwen heeti aan de APNA.’OBNA ter
linanciering van bet nieuwe brandweergcbouw.

11.8 Schuldenmatrix

Dc sehuld van Sint Maarten ann bet Land de Nederlandse Antillen is nog niet geheel in kaart
gcbracht. Volgens een opgave van de Directie Financiën zou deze sehuld per eind 2009
ongeveer NAt 129 miljoen bedragen. Oil zou betekenen dat de schuld pa ontmantelingsdatum
ongeveer NAf 140 miljoen bedraagt. In deze schuldopstelling zit een aantal materiEle posten die
inor Slat Muarren warden betwist. Dc scbuldtirels zijn overgenomen door Nederland en zijn

apgenomen in de schuld nan Nederlund. De overige schulden zullen binnen de boedelverdeling
warden verrekend. Dc vcnvachting is dat de boedelverdeling tot een positiefsaldo zal leiden.

! 01)
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12. 1E1vesterincn, kapi.taaldienst

12.1. Algemeen

OiLIer de kaccaaidmist inn nnen nile kst luItaa\ en die can dUurzdanl elfart hebdun.

ms z U npgeriflLfl atii/Jiiie prol mm ten eeL imr0 a Ict si!e arki ie’m :iiIclmii cii

— 1 I I L 1 I

imnumen Jt uc (:.IflJ7 taDel

r Financiering

iiL1uenv.

kapitiialdienst Investering Leningen \iiddelen (herig

\ieuwbouw 5 1l 7,500 51,1 7 .506

Wagenpark I ,64.000 I .648*5)0

SEE pro jecten 20374.230 17.044.230 3,330,000

Si udieleniniten 4,2002 0)0 4.200104)

Ringroad 30.00’0000 30,0i_)0,IjU0

lnEasti’uctuur 7.71 3.000 7.713.eOO

( )‘ enren r.523.035 5.55 I ,-‘3 2aY’l .52

[lotnal 123,635,771 1 17,334,209 3.330,000 2,971,562

12.2. Nieuwbouw

LLe!ct de keten die’eemaaio I etcH wrden am Net nimu\ve ‘rheidsI,hcm. LEar to maLen

(inrichting. ;arkeerplaats. tuinaanle mc). Dc t.otale ilivestering henodigd cm Net.. gehouw at te•

maken, ingericht en wel, is hegroot op NAN 22. Oct nieuwe overheidsgebouw is geflnancierd in

cen zogenaamde BOOT ([3uiid Own Opretate iranster) eonstructe. Er zpn plannen cm de

menar van Oct nebou’.v nit to koren moor men bedrac ad NAt 77 milToen. [)eze plannen rite

n m eon anninestius.

Verwezen rvordt naar hootdstn.k 13 wnarin uiteeinreid wc.wdt neeenan op do verschiilende

micrO escroera n ma’ mc r..iroirif . et V a: I F.icot am seN I t. it mti eN

La p . tan I goeP .i I Ni uocr N aPr land ..corctt 0 eeL macn vera a to not a ikon jc

kap itaa idien st.
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13. S ainenwerkinsinit1dcIen

I 3 1 htemeen

.)e samenwerkine amen. de N ederlandse heerhimL viidt. pluats up iaass van

nenwerkmeroanimas met aezamenlijk vasteste1de diemas. De

I K r a a L \OL SC Lfl ‘ m 1 C C

• c iLk

bestuur
• )!er\\ IS Cfl (macran
• c-eunoniische ant i kkel mean

Daarnaast hebben beide landen elk can proaramma voor samenwerking tussen non

:ouvernemantele oreanisaties (NG( Is)

\haor St. \laarten en Curacao sun hat amenwerkingsbeled crop eerieht zowel de umvorming

van de ailanden tot Landen binnen die Koninkrij k te ondersteunen. als de autononlie up hat

terrein van goed betuur, reehtshandhaving en sociaaleeonornische ontwikkeling te vergroten. De

ncenn an de sanenwerkmesprogrammas vndt your St. \Iaarten en Curacao plants in

de SUNA (ongeveer Euro 40 inhIjOen) en de dMI*) (uneeveer Euro ‘).5 milioen)

13.2 SEI programnia

I let S ELprogranima is bet samellwerkingsprogr Inina op soeiaal—econorniseli gebied tussen

Nederland en bet Eilandgebied Sint tvlaarten. I-let programma levert ceri hijdrage nun de sociale

en eeonomische o twikkelneen op Sint vlaarten om hinnen het Kuninkrik der N ederlanden

can autonorne status te var ia een.

let S Li progranima om at S rreerammal iinen the1eids alden) met 62 roiecten. Daze proecten

hebben bcs rekkine up dii uieeniupende enuerwerpea van rumteuike ordenin. moh litail.

ceonomisehe diversiticatie en hat stimuleren van ondarnemersehap. marketina tocrisnie,

arbeidsmarkt en edticatie. reauleri ng, overheidstinaneidn. statistisclle genevensverwerking en

iavse en socia Ia anustukkcn.

blat de onde.rtekening, van hat samenwerkinusprotoc.oi tussen Nederland en he.t E.ilandvrebied

1 2 SE = -

a c.id;i f:r/ecI eel?

—

over he S programmalijnen:
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12,4. Rinroad

Na ‘tale kesten van (IC Rt taroad and de Zautran ‘ rden 1urt ap N A t 35 ui joun, let
alt a ar eati rule an under Italdaur ni evuerd wnnrvari NAf 31) miljaen ann 2011

worut toegerekend en NAt 15 aniljoen ann 21)1 1

1,2.5. Infrastructuur

I let eiuiet Is up een ut ann ml pinatsen toe nan s netureel nderl1oud. reparat ie en
verbetering. 1 let betreft bier met name verheterprojeeten. Naast daze kapitaaldienst uitoaven is
in on gewunc dtenst rekeitlng aeliouden tunt underhoudsu erkzanmhejen nan t egen en
\vaterweeen tot ecu totanl hedrag s an NAt 4,3 mipoen.

12.6. Oerigen

Dc pal as erteen isi: tel asief Na 3$ ml joan ‘our y’root enderhoud. s urbeterineen ann openhare
\ 2 ii a at’ v ‘p yr nO Li ic) \ Ii S LL.. 1 H I ss as’ 4 1

vervangingsl nvesteringen.

I 27. Financiering van de investeringen
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Projecten Bc2root SEI E’tra hijtIre SXM

prograiflhla

Finanierin NL
(conform SF1
implenidntatieplan)

School in Belvedere I 7(10100 0.1 15 IOU

:\S IS [030000 070. I 30

Sovalica rtd 3IOLLU I 635 I

I Otd ii 16 iO 581

I let Li! ndoehied bIji il bi do afsornak on imninaaI 26 uhijoon N .\F o nvestcron in hot SLI—

procrarnma. Gezien liet bovenstaando heed hot Liland ebiod econcludeerd dat let op Oh

moment niet moeolijk is cm alto non met opoostarte prqlecton nan to vangen met do besehikbare

middolon. Daarom wi bet Bestuurscolleno voorstollen om tot herproriterng van proJecton to

komen binnen hot SEI-prgrarnma.

i7oorreI11C17)IOrItC)111L’

Urn tot eon horprioritering van hot SE [—programma to komeri is door hot Li landzebiod good

.okeken woke mogeil)khLdon or ziIn wiarbit de doelstoilngon van hot progrimma gob rndhaafd

kunnen bib von en do balans in do prograrnmalijnen eewaarborgd bi ij 0.

Voorgostold is em de onderstaando door bet Liandsgobied getinancierde projecten, ais gevoig

van do krappe budnettaire ruirnte. te triton vorvailen binnen bet SEI—proeramma. Doze projocten

ivo id en oh

ondergebraeht in eon ander programma

hilton do overhoid opoepakt
at ultievoercI door do overheidsse.etoren maar niet in hot kader van hot SLI—arooramma

op eon later ti.jstip opgestart door do sectoren, Doze projecten zullen voor 2013 worde.n

:destart en opoenomen worden op do iandshogrotnn, Tevens zul ion in do meecjaren

rotecties veer hot Land Slat \Iaarion doze projemen ook ziclitbaar vorden comaakt

Be Icidsveld Develo merit of S NI F and economic divcrsihcation

mro credit (budoet N ALl 000(10)

- Si’jlE adoertisine arogramme (budget. NAF I 50000)

L C —
—

do private scct.or diet In La icLg .0100 za 1 0110 000 P0 p vat 0 SOC [or an Pear Icrenoti I P

princeton uP to voeret
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flihel I
•samenwerkingsrnidclclcn Bijdrage Bijdrage rotate budget: Sodal Keononilseti Nederland Kilandgebted NSF
taitiatie! N.’.F NSF

. Spatial planning and traffic 1 7.300.0(X) 1.500.000 1 U00.000
;ctMiUestiofl

• l)cvelopmcnt of SNIE and I .494.000 1.359.950 2.853.950
economic diversitication

tourism Markeling 3.517.000 I 3.370.0(k) 6.8S7.iIOO
‘ I .abor Market and I&lucation I .900.000 4.369.500 6.269.500Regulation S00.000 950.000 .750.000C ftflCfllmCtit finance 0 I .400.000 1.400.004)Data S50.000 4.250.000 5.100.000Social Issues 5.600.000 7.18 1.530 12.78 1.530• Total programmalljnen 1 31.461.000 24.380.980 55.841.980()verig 539.000 1.619.020’ 2.158.020• Total 32.000.000 26.000.000 1 58.000.000 I
Ihtidige ‘financiëlej swnd wan :crken
Dc economic van bet Eilandgcbied kampt met cit gevolgen van cit wcreldwijde economisebecrisis. Dc economic van bet Eilandgcbied Situ Maarten is wwr ten root dccl athankelijk vanbet toerisme en dcze sector is bard getroffen door de internationale economische crisis. Dcinkomstcn your bet Eilandgcbied zijn dan ook bet aIeIopen jaar afgcnomen.

Binnen bat SEL-programma zijn lot op heden 25 projecten gestalt. Zoals in lidImplementatieplan is aangcgeven zija tic pmjecten gelhseerd gestalt. Op basis van bet huidigefinanciële overzicht kan geconstateerd worden dot drie goedgekeurde Lopende projecten (zoweldoor BC als USONA) aiim bonn bun in bet SEI-implementatieplan gebudgetteerde begrotingzullen uitkomen. Ilet van te vorcn vasigestelde budget voor deze projecten in bet SMimplementatieplan is bij lange no niet voldoende om deze projecten succesvol af te rondcn (debegrntingen in bet implementatieplan zijn niet altijd goed onderbouwd). Op basis van doorUSON.’ goedgekeurde projectvoorsrcllen kan geconstatcerd worden Jut bet Eilandgebied NW16.1’40.581 extra zal moeten bijieggen. (zie hieronder de tabel). Gezien tie slechte economischesituaric maar ook bet belang van her SEI—programnia is dun ook hesloten dat bet Eiiandgebieddcxc middelen bcschikbaar stelt uit tie reeds gealloccerde SEI-middelcn in de bcgroting van betLilanclgebied (tie overbestedingen ivorden dus opgevangen binnen tie SEI-begroling).

I ‘!6



Visit IThunn,
0i”m Iar7slissg ‘hhl

I. na’ 7 114.3011

- ireal .\vareness (htidtzet x,l: ,Qo(,oo,
— Strateuy l3randing positioning (budget NAF 2’OJ’OO)

— Know ledge & Behavior (budget N.W 200.06111

l’utaal budget: NAP 1.170.0(N)

roelichting: Gezien tIe extra tinaneiöle stimulus voor toerisme marketing in bet SEI (1C

berpnontenng) wordt Cr voor gekozen tic marketing gerelateerde projecten uit tilt beleidsveld
ilaar cen later tijstip te verplnatsen. Activiteiten voor bet opriehten van cen Toerisme Autoriteit
liebben at buiten bet Slil—progranima planisgevonden (bimien de reguiierc werkzaarnhcden van
tie sector Economic & Toerisme. I let BC-advies over bet oprichten van deze autonteit is at
a pgesteld waarbij bet budget tilt tie begroting van tie sector Economic & Toerisme koint. I let
gereserveerde budget uit bet Slil-programma hoeti niet voor dit project aangewend te worden.
I let advies is op dit moment echter aangehouden door bet l3estuurscollege i.v.m. enkele
organisatonsche vragen.

I3eleidsveld Labor market and education

- Strengthening Labor inspection budget NAP 500.000)
- Be \‘our Own Boss (budget NAP 500.000)
- Labor Market Survey (budget NAP 310.000)
- Career guidance centre (budget NAP 125.000)
- Education awareness (budget NAP 80.000;
- Upgrading - awareness — registration (budget NAP 1.581.000)

Totaal budget: NAP 3.096.000

roeiichting: Met project “Strengthening Labor inspection” is uitgevoerd en gefinancierd binnen
bet project ‘health inspection”. In bet SEL-programma waren 2 hijna identieke “Be your own
Boss” projecten opgenomen. Ecn onder verantwoordclijkheid van SBDP en een onder de
erantwoordelijkheid van tie sector Educatie. [let Eilandgebied heelt ervoor gekozen om sheen
bet 1k your own Boss” prograinina van SBDF uit te voeren. Ilet project “Labor market survey”
vordt ook door bet CBS iedere 2 jaar uitgevoerd. Daarnaast houdt tie afdeling Sociale Zaken
ook cen aantal indicatoren hij inzake de arbeidsmarkt. 1-lierdoor is de noodzaak cm dit project
tilt te voeren crvahlen. Tcvens tat door de overheid met bet nieuwe CBS (na & Iandsvorming)
con Service Level Agreement gesloten worden. De projecten “Career guidance centre” en
1ducation awareness” zijn at uitgevoerd huiten bet SEL-programma. Er is ecn Career guidance
center bij tie sector Educatie waar onder andere aandacht wordt hesteed aan bet belang van cen
‘edc opleiding. I let project ‘Upgracling-awareness—rcgistratio&’ wordt at door bet ‘Bureau for
lk!ucational Research, Policy. Phinning and innovations” uitgcvoerd (echter niet onder tie stag
uti bet SEl—programma) en het ttihandgebied heeft intusscn twee Ieerplichtambtenaren
aungesteld.

I leIeidsveld Government tizqçç

- Financial Overview I-lealthcare (budget NAP 50,1)00)
— Disaswr reserve fluid (budget N.F 100.000)
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13e!eidsveld Data

- IC F project manacement support (budget NAb 1 .000.000)
- Data Warehousing (budget NAF 1 000.000)
— island Panel uudet NAP 400.000)

J en inc \Re drie r roiLcen IC F ptOtUet na rgLL suppoil Do \\ iihou
“Island Panel” zij n onderebrac ht in bet IVB-prograrnma.

Dc dodsteiiing van bet pre;ect “[CT management suppon’ is erwoord m de versehiliende
proecten, die samen Pc meeste overheidsdiensten dekkeri, en jeder een [CT support component
hebben, zoals:

• Groei in heweging 1 2000001 (programmanianager gegeuensbeheer)
• Nenwe elastingwcnst 2009003 (deelproiect IC 10
• Versterkiiig (mnaneicel heheer 2010014 (deeiproject ICT)
• \ tkgereh’e training en cisur esuitwise1inu 200)l2 (disc, se t imnnen [CT cebw k)
• Public service center 2010010 tdeeiproject 1C1)
• EMIS 2000173 (IC 1’ onderwis)

Dc cerste hise van bet project “Data .varehousnig s uaierasmen in act prosect “\orstewni’
—

I \

aansluitend door de overheid worden gerea.iiseerd,

0, . .., L ._,
I -‘

-

prqjeetvoors tel zal noo worcler ogeolend 5ijLSONA,

- Revision of the Woonvisie (budget NAF 131.530)
I 1 —

zno:vtti:ities. i-lcue Ifoiza :taai buciucO NW IC) ‘sa 0,111 bet Eilandeebied \\F
6,4)0,000 ZOLI tniinciei.’cn),

on prohIe us :uid needs renardi up [basi i hi litg of t.niern I o/iTe.it isur.r, !iCe COne
iLl \0,i
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roinal budget: NAP 6.881.530

hidicliting: I let rnucet ‘Re•ision of the tVooiwkie’ wonit ondergebmelit in lid prnjecC’
Revision ot legislation as it relates Li) housingS’ (tIe doelstcllingen “an i’eicle projeeten iijn
.aUnengevOegd). I let project I lope Estate” is in afgesbnktc vorm goedgekcu.rd door USON
(NAP 4.400.0(X)) en is van start gegaan. Do studie inzake bbUnanployelnel)t Insurance” is in tijd
nuar achtcren izeplaatst in verband met tic Iandsvorming van bet Eilandgcbicd Sint Muarten.

In hel kort zal cr ccii ninhuiging plaatsvindcn van zo projecten vOor Cen bedrag van NW
I 3947 dO

Tevens is bet volgende voorgesteld:

I)e prnjccteri die door Nederland getinancierd worden zonder wijxiging uit te voeren. Naast nile
lopende projecten moeten de onderstaande door Ncdcrland gelinancierde projecten nog an start
gamt

- Increase Staff inspection department ROB
- International Financial Service project
- Revision of legislation regarding housing
- Social corporate responsibility
- Government products streamlined
- Management plan for parking

l)e onderstaande, door Sint Maarten gelinancierde projecten. ditjaar te starten:

- Adult on thejob training
- From welfare to employment
- CBS project
- College prepatory program
- Moditying the tax system

Dc voorgestelde herprioritering leidt er toe dat het SEL-programma nog 42 projecten otnvat Ret
Eilandgebied zal te allen tijde gedurende tIe uitvoering van de projecten in de gaten liouden of
de kosten van de diverse projecten lager uitvallen. zodar geld hescliikhaar kan komen (Mfl
projecten die nu imar cen later tijdstip verschu en zijn cerder Ic starten.

13.3. Samenwerklngsprogramma onderwijs enjongeren

I Ia samcntvcrkingsprouranuna onderwij s en iongeren hestaut alt de ‘olgende c’nderddn:
I. lnstiiutioncie en Organisarorkehe Versterking (10%’)
II. Funderend Outlerwijs (EU)
Ill. Basisonderwija (80)
IV. Lecrplicht
V. Socia!e vt’rm:!)gsplieilt



O•or dit procranma oo ki1ind Iia i 7 icr besehikkinc arsield lonuevccr
, ) ( ) ,L, ‘ 3 ii L t I I

r j 1 L ILL

‘i ten tLt u’ dssr ‘uer’n ec’tr
. ce (derha’c

eveer \ 0 tv eti ncr sur

\=or ;r) ‘tin ck. ,iije;tdc arecten caveat I HE \\t 125. \SH) \\f I

03() “:\t 252550) en ‘iketli Ii)ee! attest Pautriim N\i 7tN.1 itani

13 Slenwcrkill1sproura!nnIa Ve rsterkiH2 Finaiicieel Beheer

let prooramma Inst tutioneie versterking en Ocstuurskraeht (1V13) is Pc ovo1ger van bet

[wogramma [3estuuii dOe Ontwikkeiing (HO) dat n 2007 is aigelopen
I let 1V13—programma staat in bet teken van de ortrnanteIing van de Nederlandse Antillen en

voor Sint Maarten in bet teken van de voorhereidinu op Pc status van Land. Dc noodzaak om de
amhtelijke en bestuuriijke structuur van Sint Maarten gereed te maken voor de criteria die zijn
vesteld in de aanloop naar I 0I 0 10, de datum wanrop Slut Maarten de status van Land binnen

bet Koninkrij 0 moct vcrwerven, heeft uitvoeri ng van bet IVB programma in een
o roomvcrsnelling gebrachi en enkele aceentvcrsehuivi ngen vcroorzaakt,

I let prosramma bevat Pc olgcnde vier programmal nen:
1. \‘ersterken amhteiij 0 apparaat en bcstuur
II. Goedc financidle posit ie

Ill. Kwaliteit en recelueving
\lodernisering ovcriieid

i)c bijdracc van Ncdcriand in Pit pros-inn bedraact onceveer NAb 30 miiioen en bout oscr
k 2 2 . At 1 2 i \ 3 p u _c iciyiar —

e P e i

besiL mming I e evottden. [let eaat hierbil met acme ciii beraansven dine can middeien in de

rtehting van iloge colleges van swat. burgerzaken en versehiliende [CT georiPitteerde projecten

0 bet kader van Pc alt veering van bet programma is met Nederirn.d Pc. atkpraak gemaakt dat
ateuwe prcecten nog kunnen warden ingediend tot ultimo 2010, en dat veAl iehtingen in bet
K tAr in c1oiccn C’ m i r aisle’ t lance 11 tei alt tao 2111 1 1) w’v c kea Oc 3m 11 iCcfl

kunnen sop piaatsvndeti cedurende 2012, bet laatstc. jaar van Pc ioaptijd van bet programma
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2. Policies and Strategies

. Stratecric Budgeting
i)d)Iie l.inInCiiI \lanagernient
)‘vnersiup \j r treat and I larmonizarion

0. Pertonrance \lomtortne
Inst it Eons and Capacities

EDE
l3ij het European Development Fund (LDF) Fan linanciering worden gezoeht voor projecten.

I let 9e EDE staat geheel in hat teken van armoedebestrijding. Net totaal beschikhaar hedrag

voor cia Nederlandse Antillen is 23 Inilloen Euro. Net pronramma is in nauw overlea met het

Departament Ont kkei innssatnenw erkit in en da oarirze ailandeebieden an do INedei-iandsa

:\ntiliefl opuesteld.

En grate Eijnen houdt het EDFprogramma hat volgende in:

• verhetering van do infrastructuur van de low /ncoinewijken, mci usief water/elektra an

w egen;
• verhetering van de watergerelateerde infrastructuur, coals watervoorziening, sanitaire

inriehtinu (vuilwaterverwerkinv’) en afvatering:

in Net S icicle Programming Document Nor the Nth EDF of the Netherlands Anti I las’ staan de

:rarcien cii rtehti ii nen omscNoreven \vaaraan Drnjeeten dienen te velduen, Het nrocranrna is

in augustus 2005 coedgekcurd en ge.tekcnci en word.t voor de Europese [2 nie gecodrdineerd door

do Tcrrttoriale Ordonnateur van de Nederlandse Antillen tDOS). Voor hat selecteren van

proiecten wordt nu can haalhaarheidsonderzoek door sEe EUwonsultant verricht. Door do

Lati LI ci ifl nil m2voeu St \haignn cen ri ntcn1iist s oi rgedr mLn H Jr

anon I don 3 tIn Net rorool baarheidso.derzoek. [r.rmiddels is no. has is van mt.

ito a cuing on Once in: on ten za St Or rot nO .)tgi, net can Ar; on r-\: cc con
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Progranima IU), budget na herpriorireriug 2010, hegrote uitgasen t/m 201(1 en 2011

! ! :efl,IicIg ! Vcrpliclitingcn
: 4entcrWng van het Arnbteliik ! Budget na uhirno 2010 201 1
I IPParSSL& &stuur I Iicrpriorhcring (pmjeetie) (prnjcctic)
‘(foci in bcwcgingfase I 3.196.324, 2.474.2, 722.080
H iroei in hewcuing fat 2 P13 Justitie) • 1.324.353 479.222 45. 131

Versterking Eilandsixr en training hR i 355,166 I 18,339 236,777
Vakgericlac training. ervaringsuitw. 1.361.330 I — 340.458 1,02 1.373

‘ Intetzritei;sbeleid 400.000 I 60.000 644t00()

f

lhtge collgtgew van staut 4,198,1 15 1.049,529 3,148,586
£ ‘crglsnh;b?sxvL’r!cning 60110(X) I 20.000 430.000

. Ilgeniene ssiItoiiw 1,296,754 988,629 31)8,125
13,1325421

Goede Flnanciele positive
Versterking flnancieel beheer 2,297,000 765,667 1,531,333

• Nieuwe belastingdienst SXM 5.642,000 3.332.933 2.309.067
7,939000

Versterken beleld en..
wetgevingscapacitelt
Wetgevingsjurist Kabgezag 390, 188 337,958 52.230
Wetgevingsjurist Ondenvijswecgeving 243.120 243.120
Versterking wetgevingscapaciteit 2.415,150 944,879 1,470,271

3,048;458 I

Modernisering overhead

[ l3eveiliging waardedocumenten 670,000 223,333 j 446.6th]
1)igitalisvring Archief 450.000 —___________ 450.000;
l3asisregistracie burgerzaken) 1.200.000 1.200,000
Public Service Centre j (.500.000 1.500.000;
BcdrijI’vocring(EM1S) — oSO.000f 217,515 432.485

I I ‘awiericing gegei’ensbehecr overlie/il I .700,000 I L ,700,000
f 6.170.000

I TOTALI3N I 30,290,000 1 i 1705,876 I (8.494,124

I.)
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hodsj .ik wordt naast de risico ‘s ook. neenoan op de onz ckerhcden in de becroti ng die.
moeci ii k kunncn Iciden tot matcriie adv ijkingcn. zowel ovc’rschrijdineen ahs ondcruitputt neen,

14,2. Risico’s aan de inkornsteniijde
let iis;vil \iiui L UINIiSiL’fl s inrunuind on \Af 4u3 niiionn texclusict

sn’i1\ ‘ii L’SuiUdCiciii .3. Hit can cesehat h3ruto t3i unniands Product ad .\ t’ I ,4d4 inilpn’d tin
din)’) a IS niccus het CBS liLt BBP \\f .4d() mihiard. betekent dat cert verhoudine
nkoìistcim 1313P van 23°. l3ij cnn fm olkine ran nnv’nveer 41 nut) bewonors is dat biina f\t’

I P.1)1(1 per nwonerran Sit it Maartcn tdit is excl usinf de socialepremies).

Dc inkomnen zOo voor Oct jaar Oh 11 conservaiief geschat. Er is vanuit oegaan dat Oct niveau
van de aconomirche activrteiten zich icts zal herstellen en dat het Lit dat ccii aantal Iandstaken
naar het ci land overkomen die voorheen op Curaçao rverden uitgevoerd, rnoel ij k tot extra croci
sal leiden. Dc inkomstcnrarninven ziji evenwel ue[xiseerd op de rverkelhkc entvangsten in 2010
Lcriloucd met de extra 13B0 mkomoen rcsultercnd nit de tartctsverhooinc en de concessie Ide
-ian de hachthavcn. Ondanks de verrnachting da de cebudeetteerde tnkomsten sullen rvorden
serealiseerd. v-indt cnn seherpe n nitonne plants cedurende Ict iaar. Dc at’deline treasury zal
daartoe ivurden versterkien en cc vorminu van ecu minitorinc commlssie is m voorhereiditig.

14.3. Risico’s aaH (le uitgavdllLijde gewone (Iidnst
Gedurende de haatste maanden is beter inzicht verkreg.en in de werkehijke kosten hoewel de
historisehe kosten van de uitgavenkant niet of onvoldoende aartwezig zijn, omdat hier in dOte
sprak.e is van nen chee.1 nieuwe CflhitCit,

1 1

111 ii:iri iii ‘sJe’arre iC,IIti:ca. art land in) iiuaauten I bat

S S I a at an Dc ni. a : :DnI ii ci Co i.a. ii moons vat N .\ I. it waDe iv any iii a
tact batioltki ri tot do .)oclalevcrznycrinar naat im do over nut’ t.et land fiat N•1aarten. [)e s.ociale
memos die tan van k(nIen Vail de fiat Maartense rechtsopwol er van de 5DB Zilil volcuii.ende
am de hijdrape van hot land Sint Slaarte. ii Ic dckken. Dc v’etncvine zal hieratic moeten woolen

icc a icr a in dOl I D N vU N t dO 0 1 1 0 Lii at) i I nz ml

met tact, .crntLrverlaena: a kiachit tot k.ic itt 201 I.

1-4.4, Rdlco’ tan dc nitans cm an iukonmtenti de kapitaa1dinnr

14,4,1, \uLcineen

In ii oIL i1)dL 1 1 1

01 I I LI 1cr 1 cml o vi J ii w I 0 1 1
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I udien er financierina besehikhaar komt, Verwezen wordt naar hoofdstuk 1 3.

13.5, Maatrcgelen
Er is een asnial kostenbesparende en inksanstenverhogende. maatregelen in voorhcreidin die ter
odk0/Irin veer verdere uitwerkin en invoe.ring op seer koiie termiin ann bet Parlement

su.! lee \vlIde1 aangeboden,

I let verbeterpian liekting en inning en de vereenvoudiging van bet belastingstelsel is crop

cricbt ocr dv korncndc j nen 1e ophiengstvn iretencel te doen tiIgcn (gclcldcliik oscr ccfl

periode van 4 jaar). Uitvoering van deze initiatieven is vooral alliankelij k van de

beschikbaarbeid van gckwaliticeerd personnel. Vanwege bet belang van deze instroom zijn de

betreliende functies opgenonnen in de zogenaamde kritiscbe vaeature lijst, Extra

werving.sinspaiming is vorm gegeven em dc benodigde eapaciteit te mohiliseren door geriebte

werving onder lie bescbikhaar komende helastingambtenaren nit Nederland,

13.6. Conclusie risico’s en maatregelen
Zowel de uitgaven als die mkomsten zijn voorzichtig begroot, dat wil zeggen dat rnaterid Ic
akwijkingen niet worden verwacht, Eventuele tegenvallers in de uitgaven en inkomsten kunnen
xvorden opgevangen. Pen daadkracbtige uitvoering van bet maatregelenpakket is evenwel
noodzakel ij k.
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I. ;\nalvtische vcrgehjking met vooraande jaren

151. igemeen
H t Iu. a dl Oct i’ mO en d (bLat 0(L) ikmta L. 1 0 en
00 a I u 11 U I act de de/L. L4 1100 ()L( IL II O Isl Lfl UI LI II I Ln I )t en HILt 9

2mb 0 ant ‘a we ecU LII d,J,mc V Len md Oe NuLmI maNe 8 ImlLn t ee
best uurslacen We vana 1’ 1) oktober 2020 zijn eIntegreerd tot eon landsre ering van bet land
Sint Maarten. I let land S mt Si aarten is ehee1 anders van structuur dan hot oilandehied S mt

I hell t0CeI Ut. NiOl Ler2elOkb I HIle Li 5 1/1 d eijleis 0cu adULt /0 act LIlteist

eeuIam ILLLI U n s cm sm I mu ni Ow e n w I ocli hec It bet Best UI ae’oeend incdc op
speciaal verzoek van hot Col lone binancieel Toozicht, dit hool1lstuk ann do bogrot ing toe to

coetten,

152. lnkomshm
Br is eon coring aaital nkomsten categorieen die ten opz iohte van do eiiandsbe roting xii n
ioogovnend, in ondorsi and ovcrzicht wordt do aansluitin gegevon tussen do hegrote inkolllsten
21) 1(1 volgens do ci landshogroting en do bcgrote inkomston volgons doze landshegrotmng 2011.

[nkornstcn j
N A £

FL.Uaai nkomsten hegm line 20 1 (•)
B ii: toenamo/groei
AF: meidentele p0/ton

AF: nanpassingen

S ubtotaal

B ij B BO
13 ij: B ozie aceij ns
F.)ij: Ovordraehtsbelastino
l3il: Bank license Fees
130: Teioconimu,nicatio lmccnso tOes
1.3 ij: Sairionwc.rkinosmdcio lea
Ovonee posteri

‘t•37$5 I 184
767,553

(24,i,)00,000)
(3,000,00/)

256,6 [8,637
92 684,228

8029000
13,665,000
25,000,000

4.200,000
I 7,0235700
3.693,032

420,916,597 I

e i neidontelo. osten in de bearotng 201 0 betroffen do posten bog.rotingsstoun
djoe Wic 0 cLnOell’.tIl,UIeIS dN t3 xi lent’e’ o 3513/ i’4\ 4

aLl NAt 15
miljLtn.

Do post aannassmneen boirett Lb bij slob linu van do. post condominium [do die in 23)1, 0 noc was

ooroot o NAF 3 mi ijoen mrma r LIlO coo r 2011 en volend.o aron is nOi000i’OOrOOrLi in do post
boeerbolastng NAF I III11JOOI1.

Fe extra i nkomnsten Bebast in b3edrijfsomzelton ([3130) hot rod dat deol 5/an do totabo

N N 91 01 NV 10 I LU a cI Hi I IL \L 1e I I Lt. SuP11 LL 2 3 ‘a

(lovernoL/imp van bet IaIVe’[ vaii 70/. 5



ion u k U 11 ii IC i. ukOlnel on u1doflroid CeO)OGt [tecotut CO \V cur boseHi Ubaur / 11 do
Hiomsten over do laatste I U juar in do spec.i Ucaties opoenomen.

15.3. t. taen

L I ‘. —

‘F 00 o\ 000iiiiO On v )lOCfl ,iiC unfluafti ocian iOt Co 000rrni!iie ii tfl illO ‘noon
U, or hot nd do \ouerlandse Anti Ion werdon UIIge\ ord, Dote kosleno H gingen komen ooral

utidi ikki g ‘n vn s11 coot do pot sorvJskoswo Isvo ncskos1 n on do ootn in
0 nun workinosverbanden in 4eval botret.Yende t.aken i n eoiutsourced,

ri Ic ondnrstaande ethel urdt eon ovorzicltt gegeven van do extra koston die ten opzinhte van
ii I don bc out D0 j uin Jor 1 m.tu 0 K oLILkL not do ,,_ro ii 20

bootor ninctat dci Unto rvernoIikhaar s dan per 1 Ion Id I IflOtiC.

Ministerie (201 I) Ieetor (2010) VerscIül
NAf NJAf NAf

(I,,uemour
- 3Hi010,3 (3688.7n3)

U tnt ico’t ‘ .O ‘

IOj: Minisicnie van Aigemene taken 67,55.242 43,004,496 24Hi52,746
Hp: Ministenie van Financien 39,797,890 30,780,276 0.017,6 14
I3ij: Ministerie van lustltie 68,693.7 10 98,663.710
3J: Ministenie ah Undern ii I Hi, 168.’ot3 98,875.41 1 ii

131j: Mtnaiterre van \‘iksnnuondherd 58.64d.1 64 43.725,838 14.923326
1: Mtnistenie van l’oertsme 33,855.314 25.872.u67 7083247
l3ii: Minsitenie \ RUM 3.67L44 32,902,369 (231.925)

829.()7213i,t87,525

Do toeniunie sun Je kosten 5:fl NAU 24Hi tin incn in Ui ci tot NAf 42.03) mi linen in 2011 ‘U.uei
N 1 ‘ o r a Hi coC r 1 MO

v’ena:ne bAred bet M intsterre can 2titio (\ott’ 68.7 ci: linen) en do reidenacle kosren t mini
Mf 17 miljoen),

15.31. (botivcrneur en zin Kabinet

ni.ster.e\ 1.1 iiiiieu,i:iuCsC /01 CO/i

1.5.3,2. Pirlement
do hoi ci i, 2U Is i’idol h0j n in U bstn ii nat ‘inn Un 0 flcoenn I enn’ \na I 7 ‘ ‘vi

De stiigiro’ van be boston van hot Parlencont ten noziehte van Jo Filandc. raid cabot

Jo r\iuc’noco. nUn:. ku: an’. Jo (n:iuOsuva:, 00 lint h.enrotanlcui cc ste H Lb.
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1inisterie van Foerisme, Economisclie /,akcn, Verkeer en Telecommunicatie

L.0aI \ifl me, mmi 0e ‘\vrk en .‘miin het i3ue’’n LiC SLanacken. LiC

\ieicoiujsche must. L ueiit en Schee0\ noel aspeulle .vmvlen Jecs o’eeei pa: curd met

0 0

L ‘\\

I S39. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Mihen en Infrastructuor

De toename in he ko ten ten opzicbte van he sectorherotm 20 1 0 worD met name ‘eroorzaakt

acor he post Jstriet clean no.

1 5.4. Personcelskosten
In rmierstaanci ovurziciit s acm spevi lmaue opoenomen an he begrote personceiskosten per

\Iinisterie met daarhij tar \erLelijking he pcrsoneelskosten zeals hegroot veer bet Eilandgehied

2010. In he paragraven daaropvoigend wordt cen analyse gegeven van he toename of afname.

Sa larissen Sociale’

vakanriegeld

roelagen

I’crsonee!skosten oversserk lasten Iotaal Totaal 2010 foenarne

(nedrLIOcn m NAt x 015))

(jouvemeur 1,363.0 (I ,363.0)

Parlement 6,99 .2 1,266.4 7,339.2 918.4

M inisterie van Akzemvnc Zaken 2 257,0 4.2)0.4 8,8349 6632.8

54 inhtcrie van Finlincien 1 .45 2.6 2,324,4 6,703.7 7,073.3

LUll Ju:,iOic 2’E,OlS.) 5’O) asol 0

5) IliStci’iC SIll t.ll,,tUl’C, I, ulrc or cccv

LIII 5n!r:/,ccri

1St ms:a’Ic San \uIcscc50000 0(1 Cli

°.&2) Qntwikkeiine Arheidsy.okcn

54 n ister iv van Economic, ‘Fouhs n IC,

Vci’mer en (i1ommunicatie
11/I 10151cr! C Van ‘!nlkShllIVVcSt!ne,

LII! Vt

En hov ‘tstaanda tabel zpn La alaRteF asIan DerSofleet teat opasnomen [haze kosten

op NA f 14,6 mE ijoan otwel 1 Di 0 van se brute balunireen.



15.13. I inisreric s an Itcrnene Zaken
lint aa ma! taken van hat M.inistorie van A!vo.meno Zaken is tan opzichto van do [)iroctio

alarsi nun! an aohreni. Tavons: vii a can nanta .akcn vs ii ha 1)! rem a I iddalon •vcrncnaascn
an aUois:a aarnaaa!s/kon H ta p:

P tra niken Ministerie AIternene
aken

van an a’ naclinad Mnucr
\delinn Binnnninndns 7akan en

Koninkri!k ralLlties 1 JQ62 ii
.\idelins Buiteniaridse Benekkinnen 43a)37
)ivnre r:KiCn a anna

.\tdchne puanned an rnnniane

.\dciing ICI k451
iuisva’nngskasten. utiliteiteii (a000aiOO

(.)ve.tinan per a1do 23 165)47

2-1.552.746

In do sector hegrotingen van 2010 en voorgaande iaren zijn cia koston van e1ektriciteitschruik
an water, alsmecle do koston van telotbon. communicatie en kantoorhenodicihodon toegerakend
nan do vcrsciiilende aithelingen hinnen cia sectoren, In dC bearoting 2() I inn daze koston
accenu a seeru opeenamen onuer no auea; a r-dalinu a itceu.

15.3.4. Ministerie van Finaneiën
[ho toenamo van do uitgavon ton opzichte van do Diroetie M idde-len konat voornamel ijk door do

all Pc mean van de l3eatIn denst on de La dsoatvaalrar al snado door do. :eenalnes
inrOstIamn, tartotan-sian. peasioc an va-c c/na. nccicnutcerdoa,

1515. Ministerie van Justitie
Dc taken van hot 51 aistoria van Institie wordan vca cheer1 loor hat Land d.c Nederia ndse.

ii.h36. Ministcrie van Ornicrwijs, Cuitnur, Jengd o.n Sportiaken
mona coo homed voornamal ii k do post DIV st.eLol ad NA 5 6 miii non on do post ondarcvijs

a-in ad N :55 5 a i as

I 5A7. I inisterio an \o!ksgejondiioid, Socialo Ontw ikkeling en ,\rbehfszaken
Do toenamo van do koston van hot V inistorie van Volksnezoncihad tan nnz.ichto van do Sactor
Si a no id h ci dsza hats kt . at na a st cia n vorna no van oen lanta I lands 1. a ken Is Jo h ire c tie



16. \Ieerjarcnherotin

16L, dgenicen
in do m.lIcftinO Oil do M jistones zija do leer renrannoon :c.ods opoenomen. In dit

iioo Olsi no wordi. non eons verdor op ng’m

I 0.2. ( EOfl(lSili.tCtI C!1 J;tilflatllCS

I )e ee&ni mb oil a Jo jnonde msn middoid lOet 2 n narhasis St: non

2. I let stonnivmiil oil n do Lomende arcH met izemiddeld J)

I let 0 t:vi an do 0 eserinnon ifl duurzame uoederen cii prejecten over de k nieiido 5

/ ton a NIL a ol a S Lou o \ LOl , ‘\i % I on I

+ Do dunn imo in LNIorlngon kunnen o ot don o1m Inc LI U lOLl I note torno a LUlL non a ot

eon interest porcontape van ton hoogsto 4% op jaarhasis,

5. Dc ontvangst van samenwerkingsmiddelon zal in 2011 eindiuen,
6. in 201 1 is voor ten minste NAf 25 mi Ijoen nan vodoeltelij k met samenwerkingsmiddelon

nolinancierde prj ecten on andere proj ecten opitenomen.
I ) \tl i in/ct cci cit op do s ci hMLri Lfl w1J/igInL ii J Lc 0mg on in n i /055 ol uc

S LO1 R do LrLLI i in dL LtOL\ C zmolcn 0 1L ac i L1L IJi1k

\ 20 iuiIoon locore akoniston leiden.
Do eeaecuiniIeorde ovorsehotten staan ton hesciiikkin an do \l nsterraad.

I(.3. Samenvattint

Do moort arenramingen op iioukllijnen kuiinon als volgt worden sa mengevat:

Overzkh t inkonisteit,
intgaven. en
kapitanhlienst 2011 2012 2013 2014 2015
(bedram n NAt x I .000)

a uncle 1 .6 :0 . .

Sai:ncrk flcSfll id
Sindliel .ui:ciernuu

[l I iniuIoid 4’D
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16.4, Inkornsten
Do nk misteneroel wordt beinuloed door do vol cnde tactorcn:

eaOInC net vmmiOUcd an i ISS \‘i11a1 do I
0. \orbeterrne van de mt One en mar10 door orbcninwonramlna belt edient en door

ereenvouu!L’d 000 stInoOcisel
a. liivtterjn extra inkomOenverhortonde muatrertelen
d. Invoering vito con huisvuiD en commercial vail hel’lSng

Dc inDeed van deze tactoren op do meetjarenbearoting is rils volgt:

1ukoinstei verloop 201 1 20 12 2013 2014 2015
(bedragan in NAIx 1.000)

Totaal inkonisten d tjaar 420,916.6 427,167,7 440,611.0 454,223,3 468,007.7
Groei egonomie 8,277.8 8.443,3 8.612,3 8,784.4 8,900.0
013( ) correetie 10,090.0
Maatregelen 5,000.0 5.0000 5.000,0 5,000.0
vi nder ntenwerkintzsmidd. (1

ITot mkomsten volgetid jaar 427,167.7 440,61 1.0 454,223.3 46 8,007.7 376.907.7J

In de bijiage Plan van Aanpak elimin.atie begrotingstckort is aangegevcn dat er naast kortc
termij a maatregclen om hot berotinostckort 20 11 to elimineron, tevens con traect wordt
oestitrt oat Street ureel extra nKon’tsten to credren.

16.5. ,itga’en
Lie ‘i it .ir C Ft i. do .50 IIICI).0 area v rc Cit iota IC eat LOOt e ‘enue ‘0.

a.l i’iflatic en aie’ehele kostenstijir ad 2% perjaar
b. SOloing interestlasten door (in.haai )investerinen ge-durettde do. komendo jaren

S i.. m



ts;iven crhop 2011 2(112 2013 2014 2015

SI

as
-

F’e irneoiat

(UI jHILfl

[1 o:ia1 uita yen olgend ja :ir 4 27,43 1 .1 43g. 136.3 440.77 7-4 36O,S4oe) 47 I ,%. 1

In de bij ace Plan van .\anpuk ci j iinatic bcroti nestekort s aanceae\ en dat er laast korte
ermiJ ii nanircaclen rn bet Scene i nestekort 10 11 Ic CII IWflC5CH. tcsvcns can I reject Wordt

opgestart am structured nilgavan ic beperken. Verwezen wordt naar bet Plan \ an :\anak

16.6. Belangrijke ontwikkelingen

16.6.1. Bornlc/schcILl/lig
0p ne ontmanteiingsdatum iou in principe ook de boedel van de Nederlandse Arnil len moeten
zijn verdeeld, nice alleen op papIer rnaar ook wetteiijk. In de onderlinge regeline inzake de
verdeling over de landen ( mcao Sint Maarten en Nederland van de econornische waarde van
de recliten en verpIichtincn die van de Nederlandse Antillen overcaan op Curaçao, Sint
Viaarten of Nederiand is ondermeer opgenomen dat:

[3ij de vereffOninc van de boedel worden de voicende verdeeisIeuteis gehantLwrd: 73,3%
voor Curacao, I ç( 7% \/oor Sint Maarten en 7,95% voor Nederiand,

2. Uiterl.ijk 1 november .20 0 sluiten de landen een akkoord betre.ttende sic verclts.n0m van
ne boedel van c-en aaatal ecnoemcie zaken,

3. Uiterhij k I job 20 Z sin 0(1 landen en akkoord beti’etfende (IC dcci acaija a bet
I ci svaarv an i(Ic-I%I’ (11) it.) noer met ackend WCS Ca CIIUCW zakea die

I aovciaacr 20 no 111(11. IlIekend. waren.
4. fviet iaaana c:aa 20 sinitca de leaden etk lear cen akkoord ac (ICCCCIn a (CI Uc

11111
. 1(1(1 If-ICt .711(1 acreltIflU,

Erc.c ••- CCII \.7( IC cc ic.



,n( jiew:ie,,

(hifu:iL iv ,vliiva a! I

)p ontmantel iii datum komeri materikie vaste activa over naar S mt Maarten met mu
marktwaarde van N.A.f I 9,8 miiim.n. [let betreft bier de volende bezittinoen:

1viateriele vaste activa die
uverkornen naar Sint Maarten niarktwaarde

I luis van he\varinv 64QX200
Pal i0eehouw 4332, 100
Cvurthouse 3310. 150
Pariementseebouw 2,915,013
\ I arkt, Philipsburg I 05O,300

Polinehws 4410700
Gehouw llackstreet 310v800

I9,841i1

Dc instellingcn voortvloeiende Uit wetgeving hebben per eind 2008 ccii totale intrinsieke waarde
van NAE 1 250S78045. Onder deze instellingen vallen de Postspaarbank, de Universiteit van
(IC Nederlandse Antillen, bet Bureau telecommunicatie, de Landsloterij van de Nederlandse
Antillen, bet Bureau Entellectuele Eigendommen, de Bank van de Nederlandse Antillen, de
Sociale Verzekeringsbank van de Nederiandse Antillen en bet Algerneen Pensioenfonds van de
Nederlandse Antillen. Voor de Iaatste drie instellingen zijn aparte verdeelsicutels afVesproken.

Tevens heed het land ne Nederlandse Antillen aandelen in een 26ta1 deelnerningen waarvan de
vaarde gedeeltelijk hekend. Het totale aandeel in de intrinsieke waarde van de hekende

deelnemingen bedraagt ongeveer NAf 53 iniljoen naar de stand van cind 2008 waarvan NAf 35
miljoe.n aandeel in UTS N.V, NAb 10 miljoen in d.c Curaçaose Dokmaatschappij N.y., NAb 7

In de boedeihalans i.s ecu voorzicning voor Duurtetoeslag opgcnomen ad Nab 643 miljocn. Dc
verdeling van deze last zal geschieden geiijk aan dc verdeling van bet APNA vermogen.

Dc eonsequenties van nie overgang van de hoedei op de meeiarenbegrotingen zullen met name
betrekking bebben op de abschrij virgen va.stc activa. Uitgaandc van een economische
ieve.nsduur van 40 jaar bedraagr. de e.xtra aIschrmjvingslast ongeveer NAb 500000 op jaarbasis.
De overige exploitatiekosten ziin reeds in (IC ineeriarenbeeroting verwerkt.

/ 6.62. Schie/c1vane;’/nr
Met de. gevoigen van de scbuldsanering is in ne meerjarenbe.grotmng rekening genouden. Veer

tsvl a d i’ d Nmtu ii us \ t On I mit Snt I ia ivn ii ci Mel vu ccn r ci iCO (N \r
2.05 mUjoeM).

/ 6. 6.3 n/ga/acne //C/(tC/nONte/n.’C/ZC/nCrHig

Suit Maarten zal m al enlene ziektekostenverzekening invoeren. De voorhereidii en artoe
liv ig I Mt ci Lvi v v ii ag 0 i dm v iimn v vi ‘eLi’ a ii a’ vi ga 1 2 a / I

IJ met ci ci \ lvi t I p k/v ci /vvci 1 4 v.n mi ‘ 2 2 v Lv, 4) ‘v



17. Finaiiciële positie

I3alans per 3 1 december 2009

melt cnn aJnvwl enmaaKt met de psoiae ac e aLtm mr mad 1’ tOt) Dc

e.oneept jaarr .ening 2()O9 is in cnn atrondeide Idse. [)e voorlopige balans per 3 1 december

1mm fact er aL vont

IaIans per 31 december 2(J09

lclmi

‘mrc Aetva

\lmtende a\a

Liqutde middden

lNtaa van de aetNa

langlopende schulden

\!onende )LSS va

[ounil voorzlen men en ehutden

52 5343OO
575J0771 S

B I 545)! L553
I 634l. 247

1iermogen/aigemene reserves

FoeJichtin bi de balans per 31 december 2009

218,337,806

., Vaste activa

Onder de vaste activa jc: opgenomen de marktwaarde van de domeing.ronden die

toehehoren aan Sint Maarteri en de intrir sieke waarden van overheidsvennootschapoen

B, I anglopende schtafden

Onder de ane1opcnde schulden s opvvenonien de schuld aan bet Land de Nedc..rlandse

a a

(1. Vlottende passiva

sd ldsanerinc in bet Lader van be schuidsanerir e betai.it esachierstanden (ongeveer

A S 04 a O( a)
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ncer;arenhegrntinu aI hchben. lt aan tie in’•nering van tieze vertekering zzil Slat Nlaarten tie
bestaando wetgcving inzake tie ziektckostenverzekcrlngen ovornumen en cen
uiicocringsovereenkonst aangaan met tie Curaçaose rixhtsopvolger van tie SVII.

16.6.4. . Ilgenw,,e Penxi.’wiverxkering
Vat geldt voor do Algeinene ziektckottenverzekcriiig geldt in zekere mate voor de Alemcne
Pensinerneriekenng. Lr zijn eenwel door tie gunstige leeitijdsopbouw tan do bevolking
mogelijkheden do Aigemeon pensioenvcrzekering dmsiisch to verbeteren. Deze verbeteringen
Ihigen in bet vlak van premieverlaidngen en/of uitkcringverhogingen en/of bet omsehakelen van
bet bLudige omsioustelsel naar kapitaaldekking. Fen plan van aunpak Socialo Zckerheid en
Pensioenen Slat Maartcn is onlangs opgestcld. Do invoering van con Algomene
Pensioenverzokoring zal goon nadelige invlocd hobbon op do mect5arcnbogroting.

16.63. 1IWA
I let land Sint Maarten id tie verplichtingon van bet APNA op ontmantolingsdatum ovememen.
retns kan vervohzcns nan eon gewijzigde regeling gewerkt worden waarbij bijvoorbeeld do
pcnsioengerechtigde ieeftijd worth vcrhoogd on/of worth overgesehakeid op eon
middoiioonstoisoi en/of promioaanpassingon. in do rnootjaronbogroting is ervan uitgogaan dat or
geen nadelige gevolgen zullen zijn door toedoen “an wijzigingen in do pensioenregeling
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0eproecteerde hab ns per 31 december 2010

Vaste Aetva

Instaincen hij wet
VI n tende ac riva
Liqsw.ie midde.len

mtaal Vtifl (IC aeti va

VOl aties, overname restse huld land NA

Vhlieaties omzetting schuid ann land NA
Overige langlopende sehulden

Viottende passiva
Futaal se hal den

550000a)00

15 151) o(.0)M00
75 000a)0t)
eS 000J30()

70)) 0tNV)00

2 it) 0007)0t.)

0OO0()000
265)00000
04 ..0000)00

3005)00070))

ermogildgemene reserves

I let is tie verwachtino Bat het verrnoeen na de verefiening onceveer met

zj H toegenomen.

Toelichting hiI de geprojecteerde halans per 3! december 2010

400,000,000

A. Vaste activa
Onder tie vaste actd a is opeen.omen tIe marktwaarde van de domeingronden die
toedehoren nan Sint. Maarten en de mt rnstece waarden van overde.idsvennootsckappen,

B. instellingen bij wet
[lieronder is npgenomen ons aandm.B in tie ii stellingen dii, wet zoals de Centrale Bank,
t.hn SVB en Be APN A onder aBrek van dci doelvermocen van Be hetrefldttde
jnstellnigteil,

C. Langlopende sehuiden
[)e. restschuid die Bet land de Nederlandse Atd len deed aehteree.laten is veer Nf I B
ni1joen overrrenomen.

B. Viottende
Dc sehttld die SBtt Maarten can Bet I and had nit decide van seitnidti.tels is door

mlmil overgen.ornen en s afcelo. I wt. Be middelen die zijn .

tiic m’n nit de
a a ta t u C. I [.. C B) iju
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