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1. Voorwoord 
 

Voor u ligt het ontwerp van de herziene begroting 2020 waarin de financiële positie en de 
ontwikkelingen van het Land zijn opgenomen zoals deze zich na drie maanden COVID -19 
crisis aftekenden. Hoewel het dienstjaar 2020 in financieel opzicht nog steeds de gevolgen 
van de orkanen uit 2017 ondervindt, blijken de bijkomende omstandigheden rond de COVID 
-19 crisis gaandeweg steeds desastreuzer. Niet alleen de stilgevallen toerisme industrie maar 
ook de door Nederland aan de hulpgelden verbonden condities compliceren het te voeren 
beleid in onvoorziene mate. Van de getoonde veerkracht na de orkanen is niet veel meer over 
nu ook bijna alle terreinen van de economie perspectief ontbreekt. Zowel de overheid als de 
samenleving lijkt in een overlevingssentiment terecht gekomen te zijn dat verlammend werkt 
op broodnodige nieuwe economische initiatieven.  

De eerder goedgekeurde ontwerpbegroting 2020 is door de ontwikkelingen van de laatste 
maanden op uiteenlopende punten achterhaald en dient aan de veranderde omstandigheid te 
worden aangepast en diepgaand te worden herzien. De belangrijkste aanpassingen werden 
nodig op de volgende terreinen: 

• De verwachtingen over de inkomsten van het land moeten worden bijgesteld op basis 
van de gerealiseerde cijfers over de maanden maart, april en juni en houden rekening 
met de neerwaarts bijgestelde projecties van het IMF die momenteel een terugval van 
het BNP in 2020 verwachten van tussen 25 en 30% (was tussen 9 en 15%); 

• De uitvoering van het Stimulus programma kan minder snel worden uitgerond dan 
initieel verwacht en verdient aanpassing mede als gevolg van de condities die door 
Nederland aan deze regeling zijn verbonden; 

• De door Nederland gestelde aanvullende voorwaarden nopen verder tot bijstelling van: 
o De personeelskosten van politici (statenleden en ministers); 
o De personeelskosten van ambtenaren en medewerkers van gesubsidieerde 

instellingen en instituten (zoals stichtingen, scholen en NGO’s); 
o De per 1 juli in te voeren wetgeving inzake de pensioenregeling; 
o De per 1 juli in te voeren wetgeving inzake verhoging van de leeftijdsgrens voor 

de oudedagsvoorziening (AOV) van 62 naar 65 jaar; 
o Overige kortingen en besparingen die zijn afgedwongen ter financiering van de 

niet door de Nederlandse steun gedekte kosten van het Stimulus programma. 

• In het verlengde daarvan dient de projectie van de leenpositie geactualiseerd te 
worden. 

Door de opeenstapeling van onvoorziene ontwikkelingen, blijven de opbrengsten 
ontoereikend voor een sluitende begroting en blijft er, net als in de afgelopen jaren, sprake 
van een begrotingstekort. Dit heeft ertoe geleid dat ook voor het dienstjaar 2020 een beroep 
is gedaan op de toepassing van artikel 25 van de Rijkswet financieel toezicht (verder: Rft). Dit 
verzoek is gehonoreerd en de Rijksministerraad (verder: RMR) heeft ingestemd met een 
afwijking van de centrale begrotingsnorm zoals vervat in artikel 15, eerste lid, van de Rft. Deze 
herziene begroting is vervaardigd ter onderbouwing van de mate waarin mag worden 
afgeweken van deze norm (en mogelijke andere normen uit de Rft) en wordt ter besluitvorming 
voorgelegd aan de RMR.  
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2. Algemene beschouwingen 

2.1. Inleiding 
 
Ook deze herziene begroting 2020 kan nog niet volledig voldoen aan alle vereisten van de Rft 
en de Comptabiliteitslandsverordening. Aspecten als meerjarenbegroting (afgezien van een 
meerjarenraming in totalen) en, meerjaars-kapitaaldienst verdienen in de toekomst extra 
aandacht maar kennen in de gegeven omstandigheden betrouwbare waarden. In deze tijd van 
grote onzekerheden zijn zelfs vooruitzichten tot het einde van dit boekjaar nauwelijks te 
kwantificeren waardoor inspanningen om tot verbeterde kwaliteit van de prognoses te komen 
nauwelijks zinvol zijn.  

De begroting dient daarnaast de financiële vertaling te zijn van de combinatie van 
beleidsinitiatieven voor het bedoelde jaar in combinatie met de kosten verbonden aan de 
bestaande uitvoeringsorganisatie. Zo zou het idealiter zijn maar, geconfronteerd met een 
nieuwe crisis met grote onzekerheid en een samenleving die in de overlevingsstand staat, is 
een dergelijke benadering niet vol te houden. Met deze herziene begroting is de benadering 
gekozen om de huidige gezichtspunten rond COVID-19 zo goed mogelijk in de bestaande 
begroting in te werken en de begroting verstandig te gebruiken in deze dynamische 
omstandigheden. 

Creatie van begrotingsoverschotten zit er, gezien de nieuwe tegenslagen, voorlopig niet in. 
Dat betekent dat ook de beleidsruimte in financiële zin uitermate beperkt zal blijven en hoewel 
er projecten opstarten om overschotten te creëren, zal het als gevolg van COVID-19 volgens 
IMF waarschijnlijk minstens tot 2023 of 2024 duren alvorens dit punt kan worden bereikt. 

Hervorming van het pensioenstelsel 

In lijn met COVID-19 en de daarmee samenhangende maatregelen, is de wetgeving rond 
het ambtenarenpensioen inmiddels door de Staten goedgekeurd en is vanaf 1 juli 2020 van 
kracht. In deze begrotingswijziging is korting van de pensioenpremie voor 6 maanden 
ingeboekt.  
 
Ook ten aanzien van de AOV zijn maatregelen voorbereid in de vorm van nieuwe wetgeving 
van deze regeling. De nieuwe wetgeving is inmiddels ook door de staten vastgesteld en per 
1 juli van kracht verklaard. 

 
Herziening ziektekostenstelsel 

De herziening van het ziektekostenstel, eveneens met als achtergrond het op lange termijn 
betaalbaar houden van de zorgkosten, werd voorzien per 1 januari 2021 maar die streefdatum 
staat door de ontwikkelingen reeds onder druk. De vertraging ten opzichte van de eerdere 
planning wordt veroorzaakt door de verstoringen van Covid op de ambtelijke en politieke 
slagkracht inclusief de omvangrijke hoeveelheid uitvoeringsregelingen die hieraan verbonden 
zijn. 

Inmiddels is het Ministerie van Volksgezondheid Sociale Zaken en Arbeid wel bezig met het 
doorvoeren van een aantal kostenbesparende maatregelen zoals de introductie van generieke 
medicijnen in het verzekerde pakket en het verminderen van medische uitzendingen door het 
vergroten van het aantal specialismen binnen het SMMC. Hiermee wordt getracht de tekorten 
in de ziektefondsen van het Uitvoeringsorgaan Sociale Ziektekosten Verzekeringen (verder: 
SZV) te beperken en beheersbaar te houden. Verdere verfijning van een nationaal 
vezekeringssysteem wordt verder binnen het landspakket vorm gegeven. 
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2.2. De financiële positie van het land Sint Maarten 
 

De financiële situatie van het land Sint Maarten en met name de liquiditeitspositie ontwikkelt 
zich zorgwekkend zoals inmiddels genoegzaam bekend is. Het beeld is sinds 10 oktober 2010 
bijna jaarlijks verslechterd door optredende begrotingstekorten en oplopende 
betalingsachterstanden en vervolgens vanaf 2017 versneld onder druk komen te staan door 
de effecten van de orkanen. Ook is het evident dat de uitbraak van COVID-19 een enorme 
impact heeft op de lokale economie die vanwege het grote aandeel van de toerisme sector 
nagenoeg is stilgevallen. De precieze impact hangt nog af van een breed scala aan factoren, 
zoals onder andere de snelheid waarmee het coronavirus onder controle komt in het binnen- 
en buitenland en wanneer de lokale en internationale markten weer opengaan. Nog steeds 
bestaan nauwelijks indicaties over de te verwachten ontwikkelingen. Het IMF heeft medio 
2020 haar prognoses bijgesteld hetgeen heeft geleid tot bijstelling van het Stimulus plan.  

Leningen o/g (opgenomen geld) 

De leningen van het land Sint Maarten bedragen per eind 2019 circa NAf 742 miljoen (inclusief 
de leningen aan de luchthaven). Voor de collectieve sector in totaliteit zal dat naar schatting 
ongeveer NAf 850 miljoen zijn en na toekenning van de liquiditeitslening 2019 is dat bedrag 
al boven NAf 800 miljoen. 

Zowel het Cft als ook het IMF waarschuwen Sint Maarten om dit bedrag beheersbaar te 
houden en een bovengrens van ongeveer 45% van het BBP te hanteren. Het BBP van Sint 
Maarten in 2019 is circa NAf 1,8 miljard met dus een bovengrens van ongeveer NAf 800 
miljoen. Indien de hulp, die Sint Maarten in het kader van COVID-19 nodig heeft, in de vorm 
van leningen wordt verstrekt wordt de schuldquote al in 2020 fors overschreden. Pas na de 
initiële looptijd van de lening (2 jaar) wordt besloten of geld omtrent het Stimulus plan in de 
vorm van een lening dan wel een gift zullen zijn. Daarmee zijn ook de gevolgen voor het totale 
leenvolume op dit moment niet volledig in te schatten. Het IMF heeft wel in haar rapport van 
6 april 2020 gewaarschuwd dat als het volledig leningen worden dat ons “debt-BNP ratio” dan 
in de 90% terecht komt. 

Bij het vasthouden aan dit quotum betekent dit overigens dat tot in de lengte der dagen geen 
overheidsinvesteringen meer kunnen plaatsvinden. Ook moeten uitstaande leningen op 
vastgestelde momenten worden terugbetaald, een situatie waartoe Sint Maarten momenteel 
in het geheel niet in staat zou zijn. Er rest ons momenteel niets anders dan te trachten leningen 
die vervallen te herfinancieren. Dat is met de huidige rentestand normaliter geen probleem, 
maar bij een weer stijgende rentevoet zal daarvan een verstikkend effect uitgaan op de 
begrotingen. In het dienstjaar 2020 vervalt bijvoorbeeld een obligatielening van NAf 50 miljoen 
uit 2010. Gekozen is voor het uitgangspunt dat een nieuwe lening ter grootte van hetzelfde 
bedrag afgesloten zal worden. 

Leningen dienen in beginsel te worden terugbetaald vanuit de opbrengsten die met de 
betreffende lening gegenereerd worden. In het geval van overheden is dat niet altijd het geval 
omdat leningen soms in feite voor consumptieve doeleinden worden gebruikt, zoals 
bijvoorbeeld ook het geval is met de liquiditeitsleningen rond Irma en COVID-19. Leningen 
kunnen in een dergelijke situatie alleen worden afgelost door de creatie van 
begrotingsoverschotten in de toekomst. 

Te compenseren begrotingstekorten  

Sinds 10 oktober 2010 heeft Sint Maarten in bijna alle jaren begrotingstekorten gerealiseerd, 
hoewel dat wettelijk gezien (zowel op basis van de Rft als van de 
Comptabiliteitslandsverordening) niet mag. Deze komen ten laste van het eigen vermogen 
van het Land. Om te voorkomen dat het eigen vermogen van een land blijvend wordt 
aangetast, is in de Rft opgenomen dat gerealiseerde tekorten dienen te worden 
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gecompenseerd door te realiseren begrotingsoverschotten, in feite al in het daaropvolgende 
dienstjaar.  

Het maximale totale bedrag (deels geschat omdat de kosten van COVID nog niet definitief 
zijn) dat uiteindelijk door Sint Maarten gecompenseerd zal moeten worden bedraagt naar 
schatting maximaal zo’n NAf 489 miljoen en is als volgt opgebouwd: 

 

Van dit bedrag maakt NAf 60 miljoen deel uit van de inmiddels in herziening zijnde formele 
aanwijzing van het Koninkrijk uit 2015. De overige NAf 429 miljoen heeft betrekking op de 
post-Irma periode en de effecten van COVID-19. Door Nederland is financiële hulp toegezegd 
in de vorm van leningen waaraan vergaande voorwaarden zijn verbonden waarbij Nederland 
onder andere bezuinigingsmaatregelen en ingrepen in de inkomsten van overheidsdienaren 
en gezagsdragers afdwingt evenals ten aanzien van versobering van het Stimulus 
Programma. De leningen zullen na 2 jaar geëvalueerd worden en mogelijk worden omgezet 
naar giften. Overigens verdient ook het speciale arrangement met de luchthaven aandacht, 
het daar aan doorgeleende geld wordt nu nog meegerekend als schuld van het land terwijl 
goed te verdedigen is om het niet in de “debt/BNP ratio” mee te rekenen. We zullen daar nog 
met Cft over van gedachten wisselen.  

2.3. Het Stimulus programma 
 
Voor de gehele samenleving van Sint Maarten staan de effecten van COVID-19 centraal. 
Naast de verstrekkende risico’s op het gebied van de volksgezondheid, spelen vooral de 
economische en sociaal maatschappelijke gevolgen de boventoon. Faillissement en 
werkeloosheid veroorzaken dat inkomsten wegvallen bij gezinnen en leidt tot grotere sociale 
kwetsbaarheid en een groter beroep op de sociale voorzieningen. In het Stimulus Plan zijn 
maatregelen uitgewerkt die een onbeheersbare stijging van de werkeloosheid moet 
voorkomen en de armoedeval voor veel gezinnen moet afremmen. Betreurenswaardig zijn de 
onverbiddelijke voorwaarden die aan de hulp door NL verbonden werden en die niet bijdragen 
aan een spoedig herstel van de economie maar eerder contraproductief werken.  
 
De ontwikkeling van de COVID-19 crisis heeft eerdere analyses rond het herstel van de 
economie van Sint Maarten grotendeels obsoleet gemaakt. Met de crisis is een nieuwe situatie 
ontstaan die zich volgens totaal andere patronen ontwikkelt dan waar we aan gewend waren. 
IMF geeft in haar meest recente ramingen aan dat: 

• Het BNP terugvalt met 30%; 

• Daarna geleidelijk herstel; 

• Herstel van het BNP tot het niveau van 2016 zal minimaal tot 2023 vergen; 

• Inflatie neemt toe. 
 
De regering staat voor de opgave om de maatschappelijke effecten van deze crisis te 
beheersen en heeft daartoe het Stimulus Plan ontwikkeld. Inmiddels is duidelijk dat het herstel 
minder voortvarend plaatsvindt dan eerder in het optimistisch scenario verwacht werd. In deze 
begrotingswijziging wordt ervan uitgegaan dat nog tot eind 2020 stimulering van de economie 
moet plaatsvinden. In onderstaande tabel zijn de maatregelen uit het oorspronkelijke plan 
bijgesteld vanwege alternatieve financiering en geactualiseerd (vanwege vertraagde uitrol) en 

Te compenseren verliezen NAf

2010-2014 60,000,000

2015 18,400,000

2016 0

2017 82,000,000

2018 97,000,000

2019 34,500,000

2020 197,100,000

489,000,000
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verlengd tot eind 2020: De totale kosten zijn daardoor neerwaarts bijgesteld van 368,63 naar 
238,75 mln. 
 

 
 
In haar advies aan RMR heeft Cft slechts twee posten uit het oorspronkelijke SSRP 
aangewezen als mogelijk onderdeel van de Covid gerelateerde steun aan Sint Maarten te 
weten : 

- Het payroll support programma 
- Het inkomstenverlies 

In de eigen begroting dienen te worden opgevangen: 
- Inkomenssubsidie zelfstandigen 
- Ondersteuning werkelozen 
- De voedselverstrekking (via liquiditeitssteun) 

Negatief geadviseerd wordt over: 
- Leenfaciliteit bedrijven 
- Dividend, concessie overheidsbedrijven 
- SZV kosten 
- SMMC kosten 

 
De in de eigen begroting op te nemen posten (3,25+2,94+1,4+5,7+1,8= 15,09) dienen door 
middel van bezuinigingen te worden gedekt. In de tabel op blz 11 over de kostenbesparingen 
die komen boven op de kortingen op de arbeidsvoorwaarden, NAf 26,8 mln belopen. De 
arbeidsvoorwaarden zelf zorgen voor een kostenreductie van NAf 19,1 mln. Daarmee zijn de 
niet uit de hulp gedekte kosten ruimschoots door begrotingskortingen goed gemaakt.  
 

2.4 Gesteld plafond voor het tekort 2020 
 

Door Cft is een tentatief vastgesteld maximaal begrotingstekort geadviseerd van 

(op kasbasis) NAf 185,5 miljoen. Dit advies is door de Rijksministerraad gevolgd 

2020 Total

Measures Section March April May June July August Sept Oktober Nov Dec

Amounts in ANG *1M Realisatie Raming

Direct relief 2.2

Payroll Support Program 2.2.1 10.27 13.70 9.28 7.05 9.00 8.40 9.00 9.00 9.00 84.70

Income Support Program 2.2.2 0.40 0.48 0.48 0.34 0.35 0.30 0.30 0.30 0.30 3.25

Underemployed 2.2.4 0.65 0.48 0.48 0.26 0.27 0.20 0.20 0.20 0.20 2.94

Subtotal 0.00 11.32 14.66 10.24 7.65 9.62 8.90 9.50 9.50 9.50 90.89

Government related 2.3

Inkomstenderving 28.33 8.97 14.33 24.10 21.50 9.90 7.98 5.73 5.72 126.56

Dividend Government Owned Entities 2.3.1.3 12.40 12.40

Food Vouchers 2.3.1.2 0.00 0.00 1.00 1.00

Food boxes for vulnerable groups 2.3.1.2 0.40 0.40

Meals on wheels for elderly 2.3.1.2 0.00

Additional psycho-social care 2.3.1.2 0.00

Subtotal 0.00 40.73 8.97 14.73 24.10 21.50 9.90 7.98 5.73 6.72 140.36

Additional healthcare expenses 

Additional healthcare expenses 1.00 1.00 2.00 1.00 0.70 5.70

SZV with Government measures 2.3.2.1 

OZR 2.3.2.1 0.00

Prevention (opening the country)

Testmaterial 2.3.2.2 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 1.80

Subtotal 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30 1.30 2.30 1.30 1.00 0.30 7.50

Total 0.00 52.05 23.63 24.97 33.05 32.42 21.10 18.78 16.23 16.52 238.75

Cumulatief 0.00 52.05 75.68 100.66 133.71 166.13 187.23 206.01 222.24 238.75
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maar de mogelijkheid is open gelaten het maximum bij te stenllen mocht daar 
aanleiding toe bestaan. 

Welnu, het advies van Cft is destijds gebaseerd op de aanname dat de Covid-19 
crisis en daaraan verbonden (economische en sociale) gevolgen slechts een paar 

maanden zouden aanhouden en herstel daarvan reeds vanaf juni 2020 zou 
plaatsvinden en in het laatste kwartaal de Stimulus maatregelen zouden kunnen 
vervallen. Verder heeft men op basis van de op die datum reeds verstrekte 

hulpgelden ad NAf 113,3 miljoen en een geschatte resterende behoefte voor de 

rest van 2020 vastgesteld ad NAf 56,2 miljoen (minus aflossing en studielening 

ad NAf 12 miljoen) daarmee kwam het maximale begrotingstekort op NAf 185,5 
miljoen, waarvan het land Sint Maarten NAf 28 miljoen uit eigen middelen heeft 
bijgedragen. 

 
In het belang van de juridische beoordeling, of voldaan wordt aan de 
afgesproken mate van afwijking op grond van artikel 25 van de Rijkswet 

financieel toezicht het volgende: 

Aan de basis van de bepaling van de resterende behoefte (NAf 56.2 miljoen) ligt 
de liquiditeitsprognose, zoals die in juni 2020 door SXM gepresenteerd is. Daarin 
wordt ervan uitgegaan dat in het vierde kwartaal van 2020 het ‘payroll support’ 

programma niet langer noodzakelijk zou zijn. Uiteindelijk blijkt deze aanname 
spijtig genoeg veel te optimistisch. De (wereldwijde) ontwikkelingen als gevolg 
van de aanhoudende Covid-19 crisis duurde het gehele boekjaar 2020 en 

maakte continuering van het ‘payroll support’ programma noodzakelijk. Dit 

resulteerde in een toename van de stimulus-uitgaven ad NAf 14,11 miljoen in 
het vierde kwartaal van 2020. Indien deze ontwikkelingen reeds in september 
bekend zouden zijn geweest, zou het door de Rijksministerraad tentatief 

vastgestelde maximale begrotingstekort (minimaal) met dit bedrag verhoogd 
zijn. 
 

Met de beschikbaarheid van de 4e uitvoeringsrapportage is er meer duidelijkheid. 
Op basis van de (voorlopige) gerealiseerde cijfers over 2020, per saldo, een 

exploitatietekort ad NAf 196,9 miljoen. Dit betekent NAf 11,4 miljoen hoger dan 
het tentatief vastgestelde maximale begrotingstekort, exclusief in acht name van 

de werkelijke stimulus-uitgaven zoals hierboven beschreven. 
 
Met het Cft zal worden afgestemd, teneinde te komen tot een bijstelling van het 

bedoelde plafond tot het niveau van het gerealiseerde verlies over 2020 (NAf 
196,9 mln) en tevens tot de verrekening van deze stijging met de komende 

tranche liquiditeitssteun. 
 
Volgend overzicht geeft inzicht in de liquiditeitsontwikkeling (kasbasis) ten 

opzichte van het in de 4e uitvoeringsrapportage gepresenteerde resultaat (op 
verplichtingenbasis). 
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3. De herziene begroting voor 2020 
  

a. Inleiding 

De herziene begroting 2020 kenmerkt zich door een nieuwe tegenslag als gevolg van COVID-
19 boven op de nasleep van de orkanen uit 2017. De meest relevante factor daarin is dat de 
economie van Sint-Maarten, die zich nog niet volledig hersteld heeft van de calamiteiten, 
opnieuw door tegenslag wordt getroffen in een positie waar de reserves bij overheid en 
samenleving inmiddels vergaand waren uitgeput. Hoewel het cruise-toerisme zich afgelopen 
jaar relatief snel herstelde, laat COVID-19 een zorgelijk ontwikkeling voor 2020 aftekenen. 
Ook het verblijfstoerisme zal zich door COVID-19 trager herstellen dan oorspronkelijk 
geraamd. Onder andere heeft de heropening van enkele hotels en resorts die gepland stonden 
voor 2020 niet plaatsgevonden. Hetzelfde vertraagt ook een voortvarend herstel van het 
vliegveld wat op zich een conditie vormt voor het herstel van de economie ook na de COVID-
19 malaise. 

Daarnaast speelt het feit dat Sint-Maarten sinds de post-Irma optredende begrotingstekorten 
goedkeuring nodig heeft voor de begroting van de RMR in het kader van de toepassing van 
artikel 25 van de Rft. Deze goedkeuring gaat al enkele jaren gepaard met de instructie om het 
begrotingstekort zo klein mogelijk te houden, hetgeen logischerwijze de ruimte voor 
initiatieven ook danig beperkt. Dit nog afgezien van de vraag of veel gelijktijdige initiatieven 
realiseerbaar zouden zijn gezien de bestaande capaciteitsproblemen. 

  

Banksaldi 31-12-2019 47.40 

Correcties kasinkomsten vs Baten en Lasten:

- Ontvangen verzekeringsgelden. Niet via GD. 8.1           

- Debiteuren ontvangsten/doorstorting AVBZ etc, niet via GD 3.9           

- Ontvangen UTS gelden. Niet via GD. 11.2         

- Ontvangen liquiditeitssteun 2018/2019. Niet via GD. 44.0         

- Ontvangen liquiditeitssteun COVID-19. Niet via GD. 124.6      

191.80   

Correcties uitgaven vs Baten en Lasten:

- Hogere uitgaven personeelskosten dan realisatie personeelskosten in GD (14.5)       

- Nog te betalen Goederen en Diensten. Hogere kosten in GD tov uitgaven. 18.4         

- Lagere uitgaven Sociale voorzieningen. Extra reservering in GD. 4.0           

- Lagere uitgaven subsidies dan realisatie in GD 2.4           

- Afschrijvingslasten. Wel in GD. Geen kasuitgave. 11.0         

- Aflossing leningen. Niet GD, wel uitgave. (7.7)         

- Reserveringen kosten, Stimulus. Wel in GD opgenomen obv periodetoerekening, nog niet uitgegeven.23.9         

- Studieleningen uitgaven / aflossingen. Niet via GD. (3.8)         

- Betalingen achterstanden. Niet via GD. (2.4)         

- Kapitaaldienstinvesteringen. Niet via GD. (4.2)         

27.10     

Resultaat 2020 (197.01) 

Totale mutatie 2020 21.89 

Banksaldi 31-09-2020 69.30 



Blz. 9 
Staten versie 

3.1. Baten 
 
Ondanks dat de voorlopige cijfers voor 2019 een fors herstel van de economie lieten zien 
weten we ook dat het herstel zich in 2020 niet zal voortzetten. Als gevolg van COVID-19, laat  
2020 een sterke terugval van de baten zien. Het is vooralsnog onduidelijk hoe diep die terugval 
is, hoe lang het toerisme feitelijk zal wegvallen en hoe lang daarna het herstel gaat vergen. 
Om toch te komen tot een schatting van de baten voor 2020 zijn historische gegevens slechts 
in beperkte mate relevant. Voor veel van de ondernemingen is de toekomst ongewis en er 
moet rekening gehouden worden met permanente sluiting van bedrijven waardoor de 
productiecapaciteit langdurig wegvalt. 
 
In deze herziene begroting zijn de ramingen ten opzichte van de eerder goedgekeurde 
ontwerpbegroting neerwaarts bijgesteld op basis van de voorspellingen van het IMF: 

• Als uitgangspunt voor de gerealiseerde baten van de maanden tot en met augustus 
gebruikt voor de raming van de rest van het boekjaar; 

• De projectie van het IMF gaat nu uit van een forsere terugval dan die in maart nog 
werd voorzien. Ook wordt rekening gehouden met een hersteltijd die tot minimaal 2023 
in beslag zal nemen. We zijn voor het herstel van de economie vooral afhankelijk van 
de majeure markten en het herstel van de reislust van die markten. De belangrijkste 
rem op de reislust komt zowel voort uit angst voor besmetting als uit gebrek aan 
middelen. 

 
In navolgend overzicht wordt de terugval inzichtelijk ten opzichte van de 
inkomstenverwachting zoals die nog in de ontwerpbegroting golden: 
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BATEN  (x NAf  1 mln.)

Realisatie 

2019 Budget 2019 OB 2020 BW 2020

Realisatie 

2020

Loonbelasting 139.7 148.1 146.4 125.0 130.9

Inkomstenbelasting 2.9 -1.5 0.0 4.3 4.2

Belasting Bedrijfsomzetten 141.2 118.9 142.6 100.1 102.2

Winstbelasting 25.5 24.5 30.7 18.5 25.1

Motorrijtuigenbelasting 10.4 9.2 10.3 7.9 7.6

Logeerbelasting 6.1 2.0 7.7 2.9 2.6

Verhuurautobelasting 0.8 0.4 1.0 0.6 0.5

Time Share Fee 2.6 0.5 3.5 1.3 1.1

Overdrachtsbelasting 12.5 8.6 11.7 7.0 7.5

Overige Belastingen 0.9 1.0 3.0 0.8 1.0

Verhoging Fiscale compliance 0.0 7.5 3.7 0.0 0.0

Accijnzen 7.7 10.1 10.0 7.9 5.4

Totaal Belastingen 350.3 329.3 370.6 276.2 288.1

Bedrijfsvergunningen 11.9 8.5 12.6 7.0 7.4

Werkvergunningen 2.8 3.5 3.3 1.3 1.4

Bouwvergunningen 3.0 1.2 2.9 0.5 0.5

Verblijfsvergunningen 3.2 2.7 3.3 1.6 2.0

Totaal Vergunningen 20.9 15.9 22.1 10.4 11.2

Bank License Fees 25.7 25.8 25.9 17.5 17.8

Concessie fees 10.2 10.2 10.5 10.5 10.4

BTP resultaat 1.5 1.9 1.9 1.5 1.5

BIE resultaat 0.1 0.0 0.3 0.0 0.0

Casino and Loterij Fees 6.5 9.0 6.3 3.9 4.7

Dividend Overheidsbedrijven 1.0 3.2 2.2 0.0 0.0

Totaal fees en concessies 45.0 50.1 47.1 33.4 34.4

Casino Controllers 2.3 2.9 2.7 2.0 2.0

Erfpacht 5.3 4.7 5.2 5.1 6.3

Overige baten 10.2 9.9 8.0 10.0 12.9

Totaal overige baten 17.8 17.6 15.9 17.1 21.1

Totale baten 434.0 412.8 455.7 337.0 354.8
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3.2. Lasten 
De uitgavenbegroting voor 2020 beliep in de raming van vóór COVID-19 totaal NAf 486,7 
miljoen maar moest worden bijgesteld vanwege tot 610,6 mln. Nu zich een nog 
pessimistischer scenario aftekende, is sterk ingezet op budgetreducties, er moet echter 
worden bijgesteld tot NAf 571,0 mln. waarmee het volgende beeld ontstaat: 

Het overzicht bevat een extra kolom voor de begrotingswijziging die vergelijk met de 
goedgekeurde ontwerpbegroting mogelijk maakt: 

 

Gewone dienst kosten per ministerie (x NAf  1 mln)
Budget 2020

regel

after begroting Realisatie Diff

Covid/ wijziging  2020
Stumulus

Land Sint Maarten totaal 610.6 571.0 551.7 -39.6 1

41 Personeelskosten 217.6 198.5 194.1 -19.1 2

42 Afschrijvingskosten 11.0 11.0 11.0 0.0 3

43 Materiele kosten, goederen en diensten 140.9 140.5 120.2 -0.4 4

43 Rechts en deskundig advies 4.7 4.8 4.7 0.1 4a

44 Overdrachten en subsidies 191.0 179.7 170.8 -11.3 5

45 Rente 12.7 12.5 13.3 -0.2 6

47 Sociale voorzieningen 28.2 19.7 34.4 -8.5 7

48 Studiebeurzen en toelagen 4.5 4.3 3.2 -0.2 8

Parlement en hoge colleges e.d. 23.7 20.8 13.4 -2.9 9

41 Personeelskosten 14.7 13.2 10.5 -1.5 10

43 Materiele kosten, goederen en diensten 7.0 7.5 2.9 0.5 11

44 Overdrachten en subsidies 2.0 0.1 0.0 -1.9 12

Ministerie van Algemene Zaken 79.7 79.4 75.7 -0.3 13

41 Personeelskosten 30.6 29.2 28.6 -1.4 14

43 Materiele kosten, goederen en diensten 26.3 27.8 26.5 1.5 15

43 Huren 12.9 12.9 13.3 0.0 15a

44 Overdrachten en subsidies 9.9 9.5 7.3 -0.4 16

47 Sociale voorzieningen 0.0 0.0 0.0 0.0 17

Ministerie van Financien 124.9 139.2 117.1 14.3 18

41 Personeelskosten 22.4 14.6 17.1 -7.8 19

42 Afschrijvingskosten 11.0 11.0 11.0 0.0 20

43 Materiele kosten, goederen en diensten 11.0 16.5 8.0 5.5 21

44 Overdrachten en subsidies 67.8 84.7 67.8 16.9 22

45 Rente 12.7 12.5 13.3 -0.2 23

Ministerie van Justitie 84.1 81.3 79.1 -2.4 24

41 Personeelskosten 53.7 50.7 51.5 -3.0 25

43 Materiele kosten, goederen en diensten 14.7 14.5 13.7 -0.2 26

44 Overdrachten en subsidies 15.3 16.1 13.9 0.8 27

47 Sociale voorzieningen 0.4 0.0 0.0 -0.4 28

Ministerie van OCJS 125.5 114.9 115.5 -10.6 29

41 Personeelskosten 30.1 28.2 26.6 -1.9 30

43 Materiele kosten, goederen en diensten 16.4 16.4 5.6 0.0 31

44 Overdrachten en subsidies 74.5 66.0 80.1 -8.5 32

47 Sociale voorzieningen 0.0 0.0 0.0 0.0 33

48 Studiebeurzen en toelagen 4.5 4.3 3.2 -0.2 34

Ministerie van VSOA 108.5 76.1 101.2 -32.4 35

41 Personeelskosten 37.1 36.8 38.0 -0.3 36

43 Materiele kosten, goederen en diensten 24.4 18.2 27.6 -6.2 37

44 Overdrachten en subsidies 19.2 1.4 1.2 -17.8 38

47 Sociale voorzieningen 27.8 19.7 34.4 -8.1 39

Ministerie van TEZVT 25.3 21.9 15.8 -3.4 40

41 Personeelskosten 17.1 15.4 13.3 -1.7 41

43 Materiele kosten, goederen en diensten 6.5 5.1 2.2 -1.4 42

44 Overdrachten en subsidies 1.7 1.4 0.3 -0.3 43

Ministerie van VROMI 38.9 37.2 34.0 -1.7 44

41 Personeelskosten 11.9 10.4 8.5 -1.5 45

43 Materiele kosten, goederen en diensten 26.4 26.3 25.2 -0.1 46

44 Overdrachten en subsidies 0.6 0.5 0.3 -0.1 47
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Op basis hiervan zijn de navolgende opmerkingen te maken: 

Extra lasten  

Opvallend is natuurlijk de toename van de kosten als gevolg van de COVID-19 crisis. Het is 
inmiddels overduidelijk dat de economische effecten ernstiger zijn dan eerder verwacht. Het 
vergt grote bedragen om de effecten in de samenleving te mitigeren maar ook om de 
overheidsdiensten operationeel te houden en bovendien blijft die behoefte ook langer 
aanhouden dan voorzien. 

SXM is niet in staat geweest om de uitrol van het stimulus programma in 2020 conform plan 
te completeren. Door vertraagde financiering vanuit NL zijn de uitkeringen van de subsidies 
over het laatste kwartaal grotendeels pas in 2021 tot uitbetaling gekomen.    

 

Vergelijk met de goedgekeurde ontwerpbegroting 

Ten opzichte van de goedgekeurde ontwerpbegroting 2020 doen zich naast extra 
lastenstijgingen als gevolg van het verlengde Stimulus programma ook kostendalingen voor 
als gevolg van bezuinigingen en besparingen. 

Regel 2, 10,14,19,25,30,36,41,45: Personeelskosten 

De personele kosten zijn neerwaarts bijgesteld vanwege: 
 De kortingen op het arbeidsvoorwaardenpakket over 

geheel 2020 leidden tot een kostendaling van overall 10% 
- 19.1 mln 

 

Regel 4, 5, 22, 39: Stimulus Programma verlengd 

In de goedgekeurde ontwerpbegroting werd rekening gehouden met een te optimistisch 
scenario. De langere terugval en een langzamer herstel verhogen de maatschappelijke kosten 
aanzienlijk. Besloten is om de hulp aan de samenleving te verlengen om faillissementen en 
daarmee werkeloosheid terug te dringen (Stimulus programma). Er wordt rekening mee 
gehouden dat dit hele boekjaar ondersteuning nodig zal zijn. In paragraaf 2.3 zijn de kosten 
van het Stimulus programma reeds inzichtelijk gemaakt.  

Regel 6 Rentekosten 

Neerwaartse bijstelling vanwege het uitblijven van de kapitaaldienstleningen 2019 en 2020. 

 

Regel 21 Overige goederen en diensten (opleidingsprogramma) 

In het kader van de initiatieven om het financieel beheer op peil te brengen is het 
opleidingsbudget voor de financiële functie opgehoogd. Deels wordt de investering via internet 
trainingen verzorgd maar zo nodig zullen ook classicaal trainingen georganiseerd worden. 

 

Regel 32 Vermindering subsidies scholen 

De schoolsubsidies zijn met 10% verlaagd om ruimte te maken voor de opgelegde conditie 
van het korten van 12,5% voor al het personeel van gesubsidieerde instellingen. 

 

Regel 37 Materiele kosten 

De kosten voor SSRP zijn af-geraamd vanwege versobering food packages (-1,2), meals on 
wheels (-1.0) en psycho-social programma (-0,5) en vanwege kostenverhogingen voor 
shelters (+0.5), Dr J. foundation (+0.5) en onderstand (+1). 
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Regel 38 Bijdrage Covid kosten SMMC 

Initieel is rekening gehouden met een mogelijke claim vanuit het SMMC vanwege de 

verstoringen die het gevolgd zijn van Covid. Uiteindelijk is in 2020 geen compensatie van 

meerkosten nodig geweest. 

Regel 39 Sociale voorzieningen 

De kosten voor OZR zijn af geraamd als gevolg van lagere realisatie vanwege sterke 

terugval van de uitzendingen.   
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Samenvatting reducties in materiele kosten: Ten opzichte van de goedgekeurde begroting 

kostenbesparende maatregelen genomen die op regelniveau door de begroting heen zijn 

opgenomen. Deels zullen de feitelijke besparingen pas blijken bij de jaarafsluiting omdat de 

uitgaven maar deels beheersbaar zijn. Het betreft: 

 

Deze besparingen zijn bedoeld om de kosten te dekken die gemoeid zijn met de niet door 

NL gedekte Stimulus uitgaven.  

Berekening maatregel 1

Total per categorie materiele kosten Bedrag

Reis- en verblijfskosten 1,055,206

Personeel van derden 301,212

Dienst- en werkkleding en uitrusting 761,336

Cursussen en opleidingen 1,737,200

Projecten en activiteiten 8,067,722

Rentekosten 197,622

Talenten Beurs 26,821

Studiebeurzen toelagen 150,000

Subsidie Onderwijs 8,439,651

PP kaarthouders 9,200,000

Subsidies aan bedrijven 1,196,000

Marketing en Promotie 955,426

Totaal 32,088,196
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3.3. Kapitaaldienst 
 

Door uiteenlopende omstandigheden heeft Sint Maarten al sinds 2015 nauwelijks 
investeringen kunnen doen. Enkele ontwikkelingen hebben er vervolgens toe geleid dat deze 
kapitaaldienst begroting 2020 wederom nauwelijks tot investeringen heeft geleid. 

Er kan inmiddels ook nauwelijks meer in de kapitaaldienst 2020 worden geïnvesteerd. 
Wij gaan ervan uit dat de goedgekeurde investeringen 2019 grotendeels opnieuw  
moeten worden doorgeschoven en wel naar 2021/2022 

• In de kapitaaldienst 2019 werd rekening gehouden met een dekking van NAf 27 

miljoen voor de prioriteitsprojecten van de belastingdienst en het financieel beheer 

vanuit de met de Wereldbank via het Trustfonds opgezette ‘Development Policy 

Operation’ (DPO). Initieel werd verwacht niet eerder dan begin 2020 over een eerste 

tranche zou kunnen worden beschikt maar inmiddels lijkt het hele fenomeen van de 

DPO te zijn verlaten en wordt nu ingezet op het verkrijgen van directe steun voor de 

initiatieven van de belastingdienst en het financieel beheer vanuit het trustfund dtv de 

CoHo.  

• De nijpende situatie bij het huis van bewaring noopt tot vernieuwing van de faciliteit. 

Een nieuwe gevangenis kost naar schatting USD 27 miljoen. In 2020/2021 wordt een 

plan voorbereid om te komen tot nieuwbouw. De voor 2020 geplande kosten van 

ontwerp en bouw beliepen in 2021 ongeveer NAf 1 miljoen maar zijn door gebrek aan 

KD gelden niet uitgevoerd. Voor 2022 is met de volledige stichtingskosten rekening 

gehouden.  

3.4. Raming gewone dienst meerjarig 
 

In de week van 8dec. zijn concept ramingen van IMF beschikbaar gekomen die de in maart 

gepubliceerde eerste ramingen updaten. Opvallend is vooral de veel hardere terugval van 

het BNP in 2020 en het herstel dat slechts zeer geleidelijk zal plaatsvinden en tot 2023/2024 

neemt om tot het niveau van voor Irma te geraken. 

 

Realized Projections

Jaar 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

BNP $ 1,264 1,192 1,185 1,285 989 1118 1,261 1,364 1,448 1,523

BNP Naf 2275.2 2145.6 2133 2313 1780.2 2012.4 2269.8 2455.2 2606.4 2741.4

Opbrengsten 468 407 368 466 337 340 424 459 487 513
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• De opbrengsten voor de overheid lopen op vanwege de nu geraamde 26,5% daling 

van het BNP in 2020 hetgeen leidt tot neerwaartse bijstelling van de inkomsten;  

• De uitvoering van het Stimulus Plan heeft de terugval wat afgeremd maar dient langer 

door te lopen om de schade in samenleving verder te beperken; 

• De economie zal zich als gevolg van Covid-19 pas in 2023 (of pas in 2024) hersteld 

hebben tot op het niveau van vóór Irma; 

• De kosten voor de overheid (materieel) stijgen met gemiddeld 1% per jaar door 

inflatoire invloeden. Hoewel de inflatie de komende jaren wordt ingeschat op een hoger 

percentage, zijn niet alle onderdelen van de begroting daaraan onderhevig, vandaar 

dat gekozen is voor 1% als gemiddelde; 

• Diverse posten zijn verlaagd in de begroting zoals reis- en verblijf, werkkleding; 

• Subsidies, overdrachten en interest stijgen vanwege de COVID-19 leningen; 

• In 2020 bedragen de kosten voor de Integriteitskamer NAf 2 miljoen. Deze kosten 

worden voor 2020 geheel door Nederland vergoed en voor 2021 voor de helft. Ook bij 

andere kosten is nu nog sprake van (geheel of gedeeltelijke) vergoeding door 

Nederland en of vanuit het Trustfonds bij de Wereldbank. Vanaf 2020 worden daarvoor 

jaarlijks extra bedragen toegevoegd aan de uitgavenbegroting van het land Sint 

Maarten; 

• In lijn met de Plannen van aanpak grensbewaking wordt rekening gehouden met een 

toename van de formatie evenals met de toename van onderhoudskosten van nieuw 

materieel (2021/2022 respectievelijk NAf 1 miljoen en NAf 3,4 miljoen). 

• De kosten voor KPSM en detentiewezen zullen in 2020 nog doorlopen maar vanaf 

2021 geleidelijk wegvallen. (+4, -2, -2 miljoen NAf).  
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De meerjarenraming kan op grond hiervan als volgt worden weergegeven: 

 

De schade in 2020 is geraamd op NAf 234 miljoen maar ook in 2021 t/m 2023 tekenen zich 

nog substantiële tekorten af. Het is nog onduidelijk wanneer een positief resultaat verwacht 

kan worden maar volgens de IMF prognoses zal dat pas in 2024 plaatsvinden. 

 

3.5 Aan steungelden verbonden maatregelen 
 
Nederland heeft aan het verstrekken van de tweede tranche Stimulus steungelden 

voorwaarden verbonden waarvan de aanpak hierna wordt beschreven. 

De financiele effecten van de kortingen zijn opgenomen in de bijgevoegde ontwerp-
begrotingswijziging. 
Hierna worden de maatregelen uitgewerkt met per maatregel een berekening van het 
financiele effect en zo nodig een aanvullende toelichting: 

 
 
1. Toepassen van 25% korting op het totale pakket arbeidsvoorwaarden van de leden van 

het parlement en de ministers. Dit op jaarbasis en met ingang van 1 juli 2020 en tot 
nader order geldig. Bovendien wordt tot nader order geen indexering toegepast. 
Besparingen moeten worden bijgeschreven op de algemene middelen. 

 
Op 14 augustus 2020 heeft de RMR besloten om de verlaging van het 
arbeidsvoorwaardenpakket te bepalen op een reductie van 10% ingaande op 1 april 
2020 en welke reductie vervolgens op 1 juli 2020 wordt verhoogd tot 25%.   
 
Achtergrond: Volgens het huidige artikel 2, eerste alinea, van de nationale verordening 
bezoldiging van politieke autoriteiten, wordt aan de bezoldiging voor politieke autoriteiten 
een percentage toegevoegd. Het percentage waarmee het salaris van een politieke 
autoriteit wordt verhoogd is 15% voor de premier, 10% voor de andere ministers, de 
voorzitter van het parlement en de gevolmachtigd minister, en voor de andere leden van 
het parlement is dit 5%. 
 
De bezoldiging van een ambtenaar volgens het hoogste bezoldigingsniveau van de 
hoogste schaal van de toepasselijke beloningsregeling bedraagt NAf 18.517,00 per 
maand. Met de aan dit bedrag op te tellen percentages, bedraagt de vergoeding voor de 

Meerjarenramingen gewone dienst 2019 t/m 2022 2019 2021 2022 2023 2024

voorlopig pre covid ante ciovid BW

Inkomsten basis 434,000,000 434,000,000 455,700,000 337,088,000 368,623,833 470,123,833 522,623,833

Bij: stijging op basis verder herstel economie 21,700,000 31,535,833 84,000,000 35,000,000 54,000,000

Af: Inkomstendaling vanwege Covid-19 -112,000,000 -118,612,000

455,700,000 322,000,000 337,088,000 368,623,833 452,623,833 505,123,833 576,623,833

Bij: compliance effect herstructurering belastingdienst incl. 12,500,000 12,500,000

Bij: project inkomstenverhogende maatregelen 5,000,000 5,000,000

Totaal inkomsten in het begrotingsjaar 434,000,000 455,700,000 322,000,000 337,088,000 368,623,833 470,123,833 522,623,833 576,623,833

Uitgaven basis 468,500,000 468,500,000 468,500,000 596,979,000 570,979,161 540,062,102 550,862,723 550,862,723

Inflatiecorrectie en overige wijzigingen (1% van basis) 4,685,000 5,709,792 5,400,621

Bij: Maatregelen Covid 128,479,000 -40,126,851

Af: effect opdracht kostenbesparingen -26,000,000

468,500,000 473,185,000 596,979,000 570,979,000 536,562,102 545,462,723 550,862,723 550,862,723

Bij: personeel Hoge Colleges 3,700,000 0 0

Bij: Premie calamiteitenverzekering voor eigen rekening 0 2,000,000 0

Bij: vacature vervulling 2,745,000 0 3,000,000

Af: OZR, duurtetoeslag -1,800,000 0 0

Bij: extra uitgaven auditteam belastingdienst 1,740,000 1,000,000 0

Bij: uitgaven Justitie ondersteuning KPSM en detentiewezen 4,000,000 -2,000,000 -2,000,000

Bij: extra uitgaven belastingdienst (personeel) 1,800,000 1,500,000 0

Bij: overname taken nu nog betaald door anderen 1,465,000 1,000,000 1,000,000

Bij: Onderhoudskosten PvA Justitie 3,400,000

Af: Correctie voor Covid -128,479,000

Basis begroting t+1 468,500,000 486,835,000 596,979,000 570,979,161 540,062,102 550,862,723 550,862,723 550,862,723

Begrotingsoverschot/(tekort) -34,500,000 -31,135,000 -274,979,000 -233,891,161 -171,438,269 -80,738,890 -28,238,890 25,761,110

2020
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minister-president NAf 21.294,55; voor de andere ministers, de voorzitter van het 
parlament en de gevolmachtigd minister is dat NAf 20.368.70 en voor de andere leden 
van het parlement is het NAf 19.442.85. 
 
Invoering per April, 2020: 

 
Maatregel 2.1: 
Niet langer de maandelijkse vergoeding voor vertegenwoordiging van 6% toe te kennen. 
 
Berekening maatregel 2.1: 

• 6% van de vergoeding van de minister-president NAf 21.294,55 vertegenwoordigt 
een bedrag van NAf 1.277,67; 

• 6% van de bezoldiging van de andere ministers, de Voorzitter van het Parlement 
en de minister Plenipotentiary NAf 20.368,70 vertegenwoordigt een bedrag van 
NAf 1.222,12; 

• 6% van de vergoeding voor de andere parlementsleden bedraagt NAf 19.442,85, 
wat neerkomt op een bedrag van NAf 1.166,57. 

 
Maatregel 2.2: 
Stopzetting van de maandelijkse vergoeding voor transportkosten van NAf 500,00. 
 
Berekeningsmaatregel 2.2: 
NAf 500,00 vertegenwoordigt 2,348% van de beloning van de premier, 2,455% van de 
beloning van de andere ministers, de voorzitter van het Parlement en de  minister 
Plenipotentiary  en  2,572% van de beloning van de andere leden van het Parlement. 
 
Toelichting bij de berekening 2.2: 
Op basis van het bedrag van de vergoedingen zoals vermeld in de berekening van 
maatregel 2.1, wordt het bedrag van NAf 500,00 uitgedrukt als een percentage van de 
desbetreffende vergoeding. 

 
Maatregel 2.3: 
Een verlaging van de bezoldiging tot de verlaging van 10% is bereikt. 
 
Berekening maatregel 2.3: 
De bezoldiging van de premier NAf 21.294,55 is met 6% en 2,348% verlaagd. Om 10% 
te bereiken, moet een verdere reductie van 1,652% worden gemaakt. Dit is gelijk aan 
een bedrag van NAf 351,79. 
 
De bezoldiging van de andere ministers, de voorzitter van het Parlement en de 
gevolmachtigd minister NAf 20.368,70 is verminderd met 6% en 2,455%. Om tot 10% te 
komen, moet een verdere reductie van 1,545% worden gemaakt. Dit is gelijk aan een 
bedrag van NAf 314,70 
 
De bezoldiging van NAf 19.442,85 voor de overige parlementsleden is met 6% en 
2,572% verlaagd. Om 10% te bereiken, moet een verdere reductie van 1,428% worden 
gemaakt. Dit is gelijk aan een bedrag van NAf 277,64. 
 
Toelichting bij de berekening 2.3: 
Een verlaging van de beloning tot de verlaging van 10% is bereikt. Op basis van 2.1 en 
2.2 bedraagt de vermindering van de beloning van de premier, 1,652%, van de andere 
ministers, de voorzitter van het Parlement en de minister 1,545% en van de overige 
leden van het Parlement 1,428%. 
 
Per juli 2020 

 
Maatregel 2.4. 
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De medewerkers geven een aantal vakantiedagen op waarvan de geldswaarde gelijk is 
aan 1,2 % van hun loon. 

 
 

De tabel toont het aantal in te leveren dagen inclusief en vertaalt dit naar geldswaarden. 
 

Maatregel 2.5: 
Hier is afgesproken dat de opbouw van en het recht op 6% vakantietoeslag vervalt vanaf 
juli 2020, tot nader order. 
 
Berekening maatregel 2.5: 
 

  Loonsom  

Opbouw 
(6%) 

Medewerkers 108,982,828 6,538,970 

 
Maatregel 2.6: 
Een extra verlaging van 9% op de bezoldiging van de leden van het parlement, de 
minister-president en de ministers die per juli 2020 wordt ingevoerd. 
 

 
 
Maatregel 2.7: 
Verhogingen van de tredes bevriezen: 
De standaard toekenning van tredes wordt vanaf 1 juli 2020 tot nader order bevroren.    
 
Berekening van maatregel 2.7: 
 
Totale loonlijst September: 108,9 mln 
Total volume van de tredes: 1,82 mln 
Levert een korting op van 1,7% 
Toelichting bij de berekening 3: 
In de loonlijst van september zijn alle werknemers die al op de hoogste schaal zitten, niet 
in het kortingsbedrag opgenomen.  
 
Maatregel 2.8 
Reductie van de overwerkvergoedingen. Alle toeslagen voor overwerk worden 
gehalveerd. 
 
Berekening maatregel 2.8 

Schaal # medew vac dgn Jaar vol Target 1.2% Avg sal/jr
Avg 

sal/mnd
Dagloon Dagen gekort Korting

1-5 349 19 Groep 1 12,583,177 150,998 36,055 3,005 162.04 1.5 84,830

6-9 812 22 Groep 2 45,945,924 551,351 56,584 4,715 257.78 2.5 523,302

10-13 209 25 Groep 3 15,555,058 186,661 74,426 6,202 343.77 3 215,544

14-17 295 28 Groep 4 34,898,669 418,784 118,301 9,858 554.10 3 490,379

Totaal 1,665 108,982,828 1,307,794 1,314,055

Verschil 1,307,794 1,314,055 -6,262 (teveel gekort) -0.006 %

# medew vac dgn Categorie Jaar vol Korting 9%

1 30 PM 255,535 22,998

7 30 Minister 1,710,971 153,987

15 35 Staten 3,499,713 314,974
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Maatregel 2.9 
Het saldo van de resterende verlaging van 0.5% wordt in mindering gebracht op de 
vakantietoelage die in 2020 nog niet is betaald. 

 
  

Loonsom 108 mln.

Was Wordt Versch =%

Overwerk 7.8 4.5 3.3 3.06
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3.6 Het leningen perspectief 
In staat E van het getallenboek, treft u een overzicht aan van de door het land Sint Maarten 
afgesloten en af te sluiten leningen. Hierin is rekening gehouden met een op enig moment 
af te sluiten lening in verband met het begrotingstekort over 2019 van NAf 34,5 miljoen 
evenals het in 2020 herfinancieren van een vervallende obligatielening van eveneens NAf 
50 miljoen. Ook is natuurlijk de lening voor de kapitaaldienst opgenomen (NAf 31,7 
miljoen). Het overzicht heeft betrekking op het land Sint Maarten en omvat geen leningen 
van andere entiteiten die behoren tot de collectieve sector. 

 

 

 


