AFKONDIGINGSBLAD
VAN SINT MAARTEN
Jaargang 2022

No. 21

Landsverordening van 29 maart 2022 tot vaststelling van de
Begroting van het land Sint Maarten voor het dienstjaar
2022 (Landsverordening begroting 2022)

IN NAAM VAN DE KONING!
De Gouverneur van Sint Maarten,
In overweging genomen hebbende:
-

dat het onderhavige ontwerp van landsverordening er toe strekt,
met inachtneming van artikel 100, eerste lid, van de
Staatsregeling van Sint Maarten, de begroting van het Land voor
het dienstjaar 2022 vast te stellen;

Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten,
vastgesteld de onderstaande landsverordening:

Artikel 1
De begroting voor het land Sint Maarten voor het dienstjaar 2022 is als
bijlagen bijgevoegd, te weten: bijlage 1 het getallenboek en bijlage 2 het
toelichtingenboek.
Artikel 2
1. De begroting van de lopende uitgaven van Sint Maarten voor het
dienstjaar 2022 wordt vastgesteld op NAf 533.507.189,-.
2. De begroting van de inkomsten voor het dienstjaar 2022 wordt
vastgesteld op NAf 409.365.559,-.
3. De begroting voor investeringen in kapitaalgoederen wordt
vastgesteld op NAf 94.123.550,-.
4. De begroting voor leningen u/g wordt vastgesteld op NAf
5.280.000,-.
5. De begroting voor leningen o/g voor de gewone dienst voor het
dienstjaar 2022 wordt vastgesteld op NAf 124.141.630,-.
6. De begroting voor leningen o/g voor de kapitaaldienst voor het
dienstjaar 2022 wordt vastgesteld op NAf 67.590.020,-.
Artikel 3
1. De Minister van Financiën wordt gemachtigd tot het aangaan van
leningen, als bedoeld in artikel 2, vijfde lid, namens het land Sint
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Maarten, die in het kader van de liquiditeitssteun dienen te worden
afgesloten.
De Minister van Financiën wordt gemachtigd tot het aangaan van
leningen, als bedoeld in artikel 2, zesde lid, namens het land Sint
Maarten, die in het kader van de kapitaalinvesteringen dienen te
worden afgesloten.
De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, wordt
gemachtigd namens het Land subsidieovereenkomsten met de
Wereldbank aan te gaan ter uitvoering van het Wederopbouwfonds.
De Minister van Financiën wordt gemachtigd om namens het Land
Sint Maarten borg te staan voor financiële verplichtingen van
Princess Juliana International Airport Exploitatiemaatschappij N.V.
tot een maximaal bedrag van USD 20 miljoen.
De Minister van Financiën wordt gemachtigd tot het verrichten van
alle rechtshandelingen met betrekking tot leningen dan wel giften
die in het kader van donaties aan het land Sint Maarten vanuit de
Wereldbank of de Europese Investeringsbank ter beschikking zijn of
worden gesteld ten behoeve van de luchthaven tot een maximaal
bedrag van USD 155,7 miljoen.
De Minister van Financiën wordt gemachtigd tot het uitlenen dan
wel schenken van gelden aan Princess Juliana International Airport
Exploitatiemaatschappij N.V., die door de Wereldbank of de
Europese Investeringsbank ter beschikking zijn dan wel worden
gesteld ten behoeve van de luchthaven tot een maximaal bedrag
van USD 155,7 miljoen.

Artikel 4
Deze landsverordening treedt, gezien het spoedeisend belang hiervan als
bedoeld in artikel 127, derde lid, van de Staatsregeling, in werking met
ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het
Afkondigingsblad waarin deze wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1
januari 2022.
Artikel 5
Deze landsverordening wordt aangehaald als: Landsverordening begroting
2022.
Deze landsverordening wordt met de memorie van toelichting in het
Afkondigingsblad geplaatst.

Gegeven te Philipsburg, de negenentwintigste maart 2022
De wnd. Gouverneur van Sint Maarten
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De negenentwintigste maart 2022
De Minister van Financiën
De Minister van Algemene Zaken

Uitgegeven de dertigste maart 2022
De Minister van Algemene Zaken
Namens deze,
Hoofd afdeling Juridische Zaken & Wetgeving
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MEMORIE VAN TOELICHTING

Algemeen deel
Met het onderhavige ontwerp van landsverordening wordt de begroting
voor het dienstjaar 2022 voorgesteld op grond van artikel 100, eerste lid,
van de Staatsregeling.
In deze begroting is, voortbouwend op het voorgaande jaar, een stap
vooruit gedaan in de richting van de beleidsmatige toelichting per
ministerie. Ook is op 22 december 2020 tussen Sint Maarten en Nederland
de onderlinge regeling getekend voor de uitvoering van het Landspakket
Sint Maarten. In het Landspakket zijn maatregelen opgenomen op de
volgende gebieden: financieel beheer; kosten en effectiviteit van de
publieke sector; belastingen; de financiële sector; de economie; zorg;
onderwijs en het versterken van de rechtsstaat.
In feite vormt het Landspakket daarmee de beleidskaders van de
verschillende ministeries. Hiermee wordt invulling gegeven aan de
behoefte om de Staten nauwkeuriger te informeren over de taak- en
doelstelling per ministerie en de strategie om deze te verwezenlijken.
De verschillende onderdelen van de begroting zijn uitgewerkt in Bijlage 1
Getallenboek en Bijlage 2 Toelichtingenboek van de ontwerpbegroting voor
het dienstjaar 2022 (incl. meerjarenraming). Verdere toelichting op het
onderhavige ontwerp van landsverordening kan daarom hier achterwege
blijven.
Financiële paragraaf
De door de rijksministerraad 2020 geïnstrueerde condities werken door in
deze begroting. Het in 2021 uitgevoerde Stimulus programma is in het
vierde kwartaal gestopt en in 2022 zijn in de begroting geen Covid
gerelateerde kosten meer opgenomen. De inkomsten worden door IMF
hoger geraamd dan in 2021 maar ook in hun projecties moet, door het
trage herstel van de economie, ook dit jaar nog rekening gehouden
worden met het aanhouden van de verlaging van de inkomsten.
Gezien de omvang van het begrotingstekort blijft het van belang dat Sint
Maarten verdere maatregelen neemt om inkomsten te verhogen en kosten
te besparen. Door de maatregelen die in het kader van de landspakketten
worden genomen, wordt hieraan verdere invulling gegeven. Door de
benodigde implementatietijden van deze maatregelen kan in 2022 slechts
met een klein effect rekening gehouden worden.

Artikelsgewijs deel
Artikel 1
Dit artikel verwijst naar het Getallenboek en het Toelichtingenboek, welke
als bijlagen zijn toegevoegd en deel uitmaken van de onderhavige
ontwerpbegroting 2022.
Artikel 2
1. Voorgesteld wordt de lopende uitgaven (gewone dienst) van Sint
Maarten voor het dienstjaar 2022 vast te stellen.
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2. Voorgesteld wordt de inkomsten voor het dienstjaar 2022 vast te
stellen.
3. Voorgesteld
wordt
de
begroting
voor
investeringen
in
kapitaalgoederen vast te stellen.
4. Voorgesteld wordt de begroting voor leningen uitgeleend geld
(u/g) vast te stellen.
5. Voorgesteld wordt de begroting voor de lening opgenomen geld
(o/g) voor het dienstjaar 2022 vast te stellen.
6. Voorgesteld wordt de Minister van Financiën te machtigen om
overeenkomsten aan te gaan voor leningen die benodigd zijn om
de operationele kosten van de overheid te dekken.
7. Voorgesteld wordt de Minister van Financiën te machtigen om
overeenkomsten aan te gaan voor leningen voor het
kapitaalinvesteringen volume.
Artikel 3
Artikel 3, eerste en tweede lid, machtigt de Minister van Financiën om de
leningen voor liquiditeitssteun en voor kapitaalinvesteringen namens het
Land aan te gaan.
Met artikel 3, derde lid, wordt aansluiting gezocht bij artikel 2, eerste lid,
van de Tijdelijke Landsverordening Nationaal Programmabureau
Wederopbouw, waarin wordt bepaald dat de regering bevoegd is namens
het Land overeenkomsten met de Wereldbank te sluiten over de uitvoering
van het Wederopbouwfonds.
Ondanks de mogelijkheid tot verantwoording achteraf in de jaarrekening,
kiest de regering ervoor om waar mogelijk financiële zaken zoveel als
mogelijk mee te nemen in de begrotingscyclus.
Om mogelijke onduidelijkheden over de interpretatie van artikel 2, eerste
lid, van de Tijdelijke Landsverordening Nationaal Programmabureau
Wederopbouw bij voorbaat weg te nemen wordt de Minister-President,
Minister van Algemene Zaken, gemachtigd namens het Land
subsidieovereenkomsten met de Wereldbank aan te gaan ter uitvoering
van het Wederopbouwfonds.
Met artikel 3, vierde, vijfde en zesde lid, wordt voorzien in een mogelijke
aanvullende lening dan wel schenking vanuit de Wereldbank en/of de
Europese Investeringsbank ten behoeve van het reconstructieproject voor
de luchthaven. Tevens wordt een machtiging verleend aan de Minister van
Financiën om deze gelden door te lenen aan de luchthaven. Hiernaast zou
het kunnen zijn dat de luchthaven door tegenvallende economische
ontwikkelingen een lening voor operationele doeleinden dient aan te gaan.
Het tiende lid machtigt de Minister van Financiën om namens het land Sint
Maarten borg te kunnen staan voor een eventuele lening die de luchthaven
aangaat.
Over eventuele toekomstige leningen voor het vliegveld, is in deze
toelichting geen verdere financiële detailinformatie over dergelijke leningen
opgenomen.
Artikel 4
Dit artikel regelt de inwerkingtreding, zoals bedoeld in artikel 16, tweede
en derde lid, van de Comptabiliteitslandsverordening.
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Artikel 5
Bepaalt dat de citeertitel de Landsverordening begroting 2022 is.

De Minister van Financiën

De Minister van Algemene Zaken
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