AFKONDIGINGSBLAD
VAN SINT MAARTEN
Jaargang 2013

No. 35

Landsverordening van de 16de september 2013 tot
vaststelling van de Begroting van het Land Sint Maarten
voor het dienstjaar 2013 (Landsverordening begroting 2013)

IN NAAM VAN DE KONINGIN!
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 2013 vast te stellen;

-

dat vanwege de financiële stabiliteit van het land, het noodzakelijk
is dat aan deze landsverordening terugwerkende kracht wordt
verleend tot en met 1 januari 2013;

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 2013 is als
bijlage bijgevoegd.
Artikel 2
1. De begroting van de lopende uitgaven van Sint Maarten voor het
dienstjaar 2013 wordt vastgesteld op NAf 457.874.400,-.
2. De begroting van de inkomsten voor het dienstjaar 2013 inclusief
samenwerkingsmiddelen wordt vastgesteld op NAf. 457.874.000,-.
3. De begroting voor investeringen in kapitaalgoederen wordt
vastgesteld op NAf 115.345.000,-.
4. De begroting voor leningen u/g wordt vastgesteld op NAf
5.000.000,-.
5. De begroting voor de lening o/g voor het dienstjaar 2013 wordt
vastgesteld op NAf 115.345.000,-.
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Artikel 3
Deze landsverordening wordt aangehaald als: Landsverordening
begroting 2013.
Artikel 4
1. Deze landsverordening treedt, zodra deze in het Afkondigingsblad
is geplaatst, in werking met ingang van de eerste dag van de zevende
week na de datum van bekrachtiging en werkt terug tot en met 1 januari
2013.
2. In afwijking van het eerste lid, treedt deze landsverordening:
a. in werking met ingang van de eerste dag van de derde week na de
beslissing van het Constitutioneel Hof indien de Ombudsman een zaak
aanhangig heeft gemaakt als bedoeld in artikel 127, derde lid, van de
Staatsregeling en werkt terug tot en met het tijdstip, genoemd in het
eerste lid; of,
b. niet in werking indien het Constitutioneel Hof oordeelt dat deze
landsverordening niet verenigbaar is met de Staatsregeling.

Deze landsverordening wordt met de memorie van toelichting in het
Afkondigingsblad geplaatst.

Gegeven te Philipsburg dertiende september 2013;
De Gouverneur van Sint Maarten

De Minister van Financiën

Zestiende september 2013
De Minister van Algemene Zaken

Uitgegeven de achttiende september 2013;
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 jaar 2013 voorgesteld.
Evenals voorgaande jaren liet de wenselijkheidsbegroting een
substantieel ambitieuzer bestedingsplan zien dan aan inkomsten
gegenereerd kan worden. Bovendien werd de omvang van
betalingsachterstanden voor gezondheidszorg en sociale verzekeringen
duidelijk waardoor de lastenbegroting ten opzichte van 2012 is gestegen.
Hoe dan ook moeten we vaststellen dat Sint Maarten rekening moet
houden met een structurele toename van het kostenniveau van de
overheid als gevolg van de sociale zekerheid, de gezondheidszorg en door
het wegvallen van Nederlandse subsidies.
De begroting is in balans gebracht onder andere door de formatie te
bevriezen, de materiele kosten terug te dringen en de inkomsten te
verhogen door middel van een TOT verhoging op alcohol en tabak,
aanpassing van accijns op brandstoffen, verhoging van de
overdrachtsbelasting van 4 naar 5 procent en door verhoging van de
compliance bij de belastingbetaler.
Ten opzichte van de begroting van 2012 is deze begroting sterk
toegenomen. Ondanks de toename bestaat in de praktijk nauwelijks ruimte
voor nieuw beleid. Discussies zoals over de kerntaken, de gebruikelijke
toekenning van de COLA en invoering van een nieuw stelsel voor de
gezondheidszorg dienen voortgezet te worden om de druk in de toekomst
weg te nemen. Er moet ruimte komen voor nieuw beleid én de aflossing
van oude leningen moet op gang worden gebracht. Tegelijkertijd moet ook
de versterking van de belastingdienst krachtig worden doorgezet teneinde
de compliance verder te verhogen zodat de belastingdruk eerlijker
verdeeld is en de hoger geraamde opbrengsten daadwerkelijk gerealiseerd
zullen worden.
De verschillende onderdelen van de begroting zijn verder toegelicht in de
toelichting op de begroting en de meerjarenraming, welke als bijlage is
gevoegd bij dit ontwerp van landsverordening. Verdere toelichting op het
onderhavige ontwerp van landsverordening kan daarom hier achterwege
blijven.
Financiële paragraaf
1. Voorgesteld wordt om de begroting van de lopende uitgaven van Sint
Maarten voor het dienstjaar 2013 vast te stellen op NAf 457.874.400,-.
2. Voorgesteld wordt om de begroting van de inkomsten voor het
dienstjaar 2013 inclusief samenwerkingsmiddelen vast te stellen op NAf
457.874.000,-.
3. Voorgesteld wordt om de begroting voor investeringen in
kapitaalgoederen vast te stellen op NAf 115.345.000,-.
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4. Voorgesteld wordt om de begroting voor leningen u/g vast te stellen
op NAf 5.000.000,-.
5. Voorgesteld wordt om de begroting voor de lening o/g voor het
dienstjaar 2013 vast te stellen op NAf 115.345.000,-.

De Minister van Financiën

De Minister van Algemene Zaken
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