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1. Voorwoord 
 

Voor u ligt het ontwerp van de landsverordening begroting 2020 waarin de financiële positie 
en de vooruitzichten van het Land zijn opgenomen. Ook het dienstjaar 2020 ondervindt in 
financieel opzicht nog de gevolgen van de orkanen uit 2017 maar ziet zich daarbovenop 
geplaatst voor de bijkomende omstandigheden omtrent de uitbraak van het 2019 novel 
coronavirus (verder: COVID-19).  Dientengevolge bereiken de opbrengsten nog niet het voor 
een sluitende begroting benodigde niveau waardoor er net als in de afgelopen jaren sprake is 
van een begrotingstekort. Dit betekent 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. Echter moet de 
mate waarin mag worden afgeweken van deze norm (en mogelijke andere normen uit de Rft) 
nog worden voorgelegd aan en vastgesteld door de RMR. Dit brengt met zich mee dat de 
aanvullende eis is gesteld dat Sint Maarten voor 1 mei 2020 over een vastgestelde begroting 
dient te beschikken.  

In de uitwerking van het ontwerp van de landsverordening begroting 2020 is uitgegaan van 
de volgende kaders en vermeldenswaardige ontwikkelingen: 

Recente ontwikkelingen: 

a. De regering hecht veel waarde aan een tijdige begroting. Na de inmiddels achter ons 

liggende regeringswisseling en de wereldwijde uitbraak van COVID-19 vertraagde de 

oplevering echter om het beleid aan de nieuwe situatie aan te passen. De door de regering 

beoogde verdere kwaliteitsverbetering van de begroting 2020 ten opzichte van die van 

2019 is vanwege deze ontwikkelingen en de beperkte interne capaciteit en de benodigde 

bijstelling niet volledig gerealiseerd. 

b. Tussen het Nationaal Programmabureau Wederopbouw (verder: NRPB), en de regering 

vindt afstemming plaats teneinde relevante informatie omtrent de wederopbouw in de 

begroting van het Land te kunnen opnemen. De grondgedachte achter de vanuit het 

NRRP te nemen initiatieven is dat, zolang het toerisme niet is hersteld, energie 

beschikbaar is in de samenleving om het herstel versneld te doen plaatsvinden. Dit zou 

overigens ook de economische terugval kunnen dempen. Het is belangrijker dan ooit dat 

de fondsen beschikbaar worden gemaakt en bestedingen feitelijk gaan plaatsvinden. 

c. Met betrekking tot de te verlenen liquiditeitssteun door de RMR voor het dienstjaar 2019, 
zijn twee (2) voorwaarden gesteld: (i) Sint Maarten neemt de noodzakelijke kosten voor 
politiebijstand en het verbeteren van de detentiesituatie op in de begroting van 2019 en 
2020, en (ii) verlaging van de salarissen en/of emolumenten van de Statenleden en de 
leden van de regering met 10% (zie brief Knops d.d. 1 april 2020).   
 
De Rijksministerraad heeft ten aanzien van het dienstjaar 2019 de toepassing van artikel 

25 van de Rft geaccordeerd, en de begroting van Sint Maarten over het dienstjaar 2019 

met inbegrip van het destijds begrote tekort van NAf 71 miljoen goedgekeurd. Onlangs is 

er door het Cft over geadviseerd dat Sint Maarten voldoet aan de voorwaarden die aan de 

liquiditeitssteun werden gesteld (korting emolumenten gezagsdragers en borging van 

onderlinge regeling). Daarmee is de weg vrijgemaakt voor liquiditeitssteun in de vorm van 

leningen ter financiering van dit tekort en wordt de storting van NAf 50 miljoen nog in april 

verwacht. 

d. Naast de wederopbouw en de versterking van het weerstandsvermogen van het Land in 

geval van mogelijke nieuwe natuurrampen, acht de regering de projecten met betrekking 

tot het digitaliseren van de dienstverlening aan burgers, organisatie en bedrijven (Digital-

Government), de herstructurering van de belastingdienst en ons fiscale stelsel, en de 

structurele verbetering van het financieel beheer de belangrijkste projecten voor de 

komende jaren. Deze meerjarige initiatieven dienen de overheid een solide basis te 
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bezorgen voor een optimale dienstverlening aan de burgers en instituten van ons Land en 

voor een adequate vervulling van haar taken. 

e. De regering is daarnaast bezorgd over het mogelijk niet tijdig voldoen aan het afkondigen 

van de vereiste wetgeving met betrekking tot witwassen en terrorisme financiering en 

aanverwant, teneinde te voldoen aan de internationaal daarvoor geldende standaarden.  

Sint Maarten heeft nu de status van “grey-listed” maar heeft extra tijd gekregen om de 

wetgeving alsnog op te lijnen. Het moet nu gericht gaan om de specifieke aanpassingen 

in de wetgeving en eventuele andere aanpassingen zouden hiervan wellicht losgekoppeld 

kunnen worden. 

f. Inmiddels is de verkoop van de UTS-deelneming nagenoeg afgerond en zijn de hieruit 

ontvangen eerste tranche van ontvangen gelden aangewend voor een gedeeltelijke 

afbetaling van de schuld aan Telem ter grootte van NAf 13 miljoen. De rest is uitgekeerd 

vanwege achterstallige betalingen aan personeel binnen het Ministerie van Justitie (met 

name het Korps Politie Sint Maarten). Over de mogelijke afstoting van de niet in deze 

transactie begrepen laatst overgebleven UTS dochter (Blue Nap) is nog niets bekend; 

g. Onlangs is ook overeenstemming bereikt met de Europese Investeringsbank en de 

Wereldbank ten aanzien van de lening en schenking aan het Land met betrekking tot het 

herstel van de Princess Juliana International Airport (verder: Airport). Ook tussen het Land 

en de Airport is overeenstemming bereikt over het aan deze deelneming volledig 

doorlenen van het totale bedrag van circa USD 101 miljoen, evenals met de bestaande 

‘bondholders’. De via Nederland ontvangen overbruggingsfinanciering voor de Airport ter 

grootte van USD 15 miljoen zal worden terugbetaald uit de vrijkomende 

verzekeringsuitkeringen van de luchthaven evenals de Sint Maarten verstrekte 

overbruggingslening van USD 5 miljoen. 

h. Binnen het Ministerie van Justitie zijn de herziening van het functieboek, de herziene 

salarisschalen en de beoordeling van de met terugwerkende kracht noodzakelijke 

aanpassingen daarvan voorbereid. Ook met de afspraken zoals in oktober 2018 gemaakt 

tussen Nederland en Sint Maarten op het terrein van detentie is rekening gehouden. De 

cijfermatige gevolgen hiervan zijn globaal ingeschat en verwerkt in de ontwerpbegroting 

2020 en de meerjarenraming. Het deel dat betrekking heeft op voorgaande jaren is ook 

bepaald en zal buiten de begroting om rechtstreeks ten laste van de jaarrekeningen 

worden gebracht. 

i. Met de belangrijkste partijen waarbij het land Sint Maarten betalingsachterstanden heeft, 

is grote voortgang geboekt in de bepaling van de stand van deze schulden per 1 januari 

2019. Aansluitend zijn afbetalingsregelingen afgesproken om deze achterstanden nu eens 

definitief op te lossen. Met enkele van deze partijen zijn al overeenkomsten gesloten terwijl 

er met anderen nog overleg plaatsvindt over de details van de afwikkeling.  
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Cijfermatige ontwikkelingen 2020 ten opzichte van 2019 

 Uit de voorlopige cijfers uit de 4e uitvoeringsrapportage 2019 (verder: 4e UR) blijkt dat 

de opbrengsten over 2019 totaal circa NAf 434 miljoen bedragen. Dit duidt op een zich 

aftekenend herstel van de economie waarvan verwacht werd dat dit zich in 2020 zou 

voortzetten. Sinds COVID-19 is voorlopig echter geen verder herstel van de economie 

te verwachten maar ligt een serieuze terugval in het verschiet. Eventueel herstel later, 

is bovendien zeer onzeker zowel voor wat betreft het moment dat het herstel inzet als 

wat betreft de termijn die het herstel zal vergen. In deze begroting wordt rekening 

gehouden met een door de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (verder: 

CBCS) als optimistisch aangegeven scenario van een terugval van drie maanden 

gevolgd door een periode van herstel waardoor de economie, voor het eind van het 

jaar, opklimt tot het niveau van voor COVID-19. Dit scenario kan in de praktijk wel eens 

veel te optimistisch blijken te zijn. Bijstelling van de schatters zal dan nodig zijn evenals 

aanvullende maatregelen om de financiering van een voortdurende malaise te 

waarborgen. 

 Meerjarig wordt ernaar gestreefd de opbrengsten van het Land  geleidelijk te verhogen. 

Vooralsnog wordt echter rekening gehouden dat in 2020 geen groei gerealiseerd zal 

worden maar eerder met een daling moet worden gerekend. Door naast een 

verbetering van de belastingdienst in te zetten op het bereiken van een hogere 

compliance in de heffing en inning wordt gepoogd de tekorten beheersbaar te houden. 

Het hiertoe in te richten project zal vanwege vertraagde financiering echter naar 

verwachting pas op zijn vroegst medio 2020 opgepakt kunnen worden waardoor de 

opbrengstgroei door compliance verbetering in dit jaar slechts minimaal merkbaar zal 

worden. 

De onder-uitputting in 2019 werd met name veroorzaakt door de vertragingen in het 

financieringstraject van deze projecten en heeft in de post “goederen en diensten” de 

bestedingen met NAf 11,8 miljoen gedrukt. Hoewel er grote behoefte bestaat om 

alsnog met de projecten te starten is het maar de vraag of dat in de nasleep van 

COVID-19 nog gaat lukken. 

 Er moet in 2020 rekening gehouden worden met kostenstijgingen als gevolg van 

COVID-19 tegelijk met inkomstendaling als gevolg van de stilgevallen toerismemarkt.  

 

Ten aanzien van de kapitaaldienst investeringen zoals begroot voor 2019 doet zich de situatie 
voor van niet alleen het late moment van inwerkingtreding van deze begroting maar vooral de 
opschorting die Nederland ten aanzien van de kapitaaldienst lening invoerde. Dit veroorzaakte 
dat in 2019 geen investeringen konden plaatsvinden en het merendeel doorschuift naar 2020. 
Als de lening 2019 niet alsnog wordt vrijgegeven zal in 2020 een nieuwe lening moeten 
worden uitgeschreven waardoor extra vertraging optreedt.  

Ook de vertraagde uitkering van de 1e tranche aan DPO-middelen (NAf 27 miljoen) zal op zijn 
vroegst pas later in 2020 beschikbaar kunnen komen waardoor de beide prioritaire projecten 
van Financiën ook pas dan echt kunnen gaan starten en ook pas later gerekend kan worden 
op financiële resultaten. 

Een grote cumulatie van te plegen investeringen zet een dermate grote druk op de toch al 
beperkte capaciteit van de overheidshuishouding en het ambtelijk apparaat, dat de regering 
voor terughoudendheid bij de investeringen gekozen. Voor het jaar 2020 zijn slechts de 
hoogstnoodzakelijke aanvullende investeringen begroot.  
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2. Algemene beschouwingen 

2.1. Inleiding 
 
Op meerdere punten voldoet ook deze begroting nog niet volledig aan de vereisten van de 
Comptabiliteitslandsverordening en de Rft. Aspecten als meerjarenbegroting (afgezien van 
een meerjarenraming in totalen) en, meerjaars-kapitaaldienst verdienen in de toekomst, na de 
COVID-19 periode, extra aandacht.  

De regering zet zich in om hoogstnoodzakelijke verbeteringen door te voeren in de begroting 
voor 2021 en ook het proces rond het opstellen van die begroting verder te moderniseren en 
effectiever te maken. De mate waarin verbeteringen kunnen worden aangebracht blijft echter 
mede afhankelijk van de beschikbaarheid van financiering voor de prioritaire projecten bij 
Financiën.  

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 unieke kenmerken, is een dergelijke benadering niet vol te houden binnen 
de tijd die daarvoor ter beschikking staat. Evenals bij de orkanen van 2017 wordt een 
benadering gekozen waarbij de effecten van COVID-19 zo goed mogelijk in de bestaande 
begroting worden ingewerkt en zal afwijking van de ramingen kunnen leiden tot aanvullende 
begrotingswijzigingen. 

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 
waarschijnlijk minstens tot 2022 duren alvorens deze daadwerkelijk gerealiseerd zullen 
worden. 

De regering is daarbij, net als overigens diverse externe counterparts, de mening toegedaan 
dat tevens gestreefd dient te worden naar verbetering van de slagkracht van de uitvoerende 
capaciteit van ons Land. De tijdlijnen tussen planning, uitwerking en realisatie zijn in het 
algemeen te lang om effectief, efficiënt en doeltreffend genoemd te kunnen worden. Een 
slagvaardige overheid is niet alleen tegenwoordig een voorwaarde voor adequaat optreden, 
in het geval van calamiteiten is het een voorwaarde sine qua non. De projecten rond Digital-
Government, de belastingdienst en het financieel beheer zullen aan de noodzakelijke 
verbeteringen een stevig fundament geven. Hierbij zal overigens een forse aanspraak 
gemaakt worden op de veranderingsvaardigheid van de gehele organisatie. Echter zullen 
deze projecten de komende tijd vertraagd zijn door de nu dringende maatregelen die rondom 
COVID-19 genomen moeten worden.  

De aanwijzing van het Koninkrijk uit 2015 

Sint Maarten heeft naar het oordeel van de RMR, welke daarbij geadviseerd werd door het 
Cft, nog aan geen enkel punt voldaan van de aanwijzing uit 2015. Sint Maarten is het daar 
niet geheel mee eens en heeft dat ook kenbaar gemaakt. Nederland heeft een voorstel 
gepresenteerd met betrekking tot de te wijzigen termijnen om alsnog te voldoen aan deze 
aanwijzing, waarop Sint Maarten uitgebreid en gemotiveerd heeft gereageerd. De regering is 
nog in afwachting van een reactie daarop. De status van de punten wordt in navolgende tabel 
samengevat: 

1. Het compenseren van de tekorten op de gewone dienst uit de 
periode 2010 tot en met 2014. Deze bedragen op basis van 
voorlopige cijfers van Sint Maarten circa NAf 60 miljoen. De 

compensatie dient aan te vangen in 2015 en uiterlijk in 2018 te 
zijn gerealiseerd. De compensatie dient zijn weerslag te 
krijgen in een begrotingswijziging welke voor 1 november 2015 
moet zijn vastgesteld. 

De compensatie van de tekorten volgens 
de oorspronkelijke aanwijzing heeft 
betrekking op de tekorten over de periode 
2010 t/m 2014 en is er sprake van een 
bedrag van NAf 60 miljoen dat 
gecompenseerd moet worden tussen 
2021 en 2026 (dus gemiddeld NAf 10 

miljoen per jaar). 

2. Het in de begroting 2015 en de meerjarenbegroting volledig 
opnemen van de zorg- en pensioenuitgaven, om een verdere 

De Minister van Financiën van Sint 
Maarten heeft in zijn brief van 8 november 
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toename van de achterstanden te voorkomen. De verwerking 
dient eveneens zijn weerslag te krijgen in een 
begrotingswijziging, welke voor 1 november 2015 dient te zijn 
vastgesteld. Daarnaast dienen voor 1 november de reeds door 
de regering van Sint Maarten genomen besluiten ten aanzien 
van het verhogen van de AOV-leeftijd en hervormingen van 
het zorgstelsel en de oudedagsvoorzieningen in uitvoering te 
zijn genomen. 

2018 aan de heer Knops gerapporteerd 
dat zijns inziens voldaan was aan het 
onderdeel uit de aanwijzing dat betrekking 
heeft op het volledig in de begroting 
opnemen van de zorg- en 
pensioenuitgaven.  
 

3. Het definitief oplossen van de bestaande 
betalingsachterstanden. Daartoe dient Sint Maarten voor 1 
november 2015 besluitvorming genomen te hebben over de te 
nemen maatregelen en deze middels een vastgestelde 
begrotingswijziging vast te hebben gelegd. De bestaande 
achterstanden moeten in de periode 2015-2018 zijn 
weggewerkt. 

De betalingsachterstanden van NAf 150 

miljoen per ultimo 2018 kunnen naar ons 
inzicht inderdaad per 2024 tot het 
verleden behoren als Sint Maarten de 
lening aan de Airport vanuit het 
Trustfonds daartoe in mag zetten en 
daarover overeenstemming kan worden 
bereikt met betrokken schuldeisers. 

4. Het nemen van maatregelen voor het einde van 2016 om het 
zorgstelsel en de oudedagsvoorzieningen structureel 
betaalbaar te houden. 

De afhandeling van de nieuwe 
pensioenwet wordt in de eerste maanden 
van 2020 voorzien. Het politieke 
draagvlak neemt toe en invoering na het 
eerste kwartaal wordt haalbaar geacht. 
Ten aanzien van het zorgstelsel is de 
RmR verzocht invoering daarvan te 
stellen op 1 januari 2021. 

 

Hervorming van het pensioenstelsel 

Alhoewel dit onderwerp al sinds de aanwijzing van 2015/2016 serieus is aangepakt en ook 
tot een nieuw wetsvoorstel (2018) heeft geleid, acht de regering het, in het kader van 
COVID-19 en de daarmee samenhangende maatregelen, mogelijk te optimistisch dat nog in 
2020 een hervorming van het pensioenstelsel zal worden ingevoerd. Voorzichtigheidshalve 
is daarom nog geen korting ingeboekt voor 2020 waardoor eventuele invoering in 2020 zal 
leiden tot een meevaller in de begroting. Vanwege het belang dat de regering aan de nieuwe 
regeling hecht, wordt hier op politiek niveau draagvlak voor gecreëerd en wordt hier nog 
altijd prioriteit aan gegeven.  
 
Ook ten aanzien van de AOV zijn maatregelen voorbereid in de vorm van nieuwe wetgeving 
van deze regeling. De nieuwe wetgeving zal met, of direct volgend op, de nieuwe APS- 
pensioenregeling aan de Staten worden voorgelegd. 

 

Herziening ziektekostenstelsel 

De herziening van het ziektekostenstel, eveneens met als achtergrond het op lange termijn 
betaalbaar houden van de zorgkosten, wordt momenteel voorzien per 1 januari 2021. De 
vertraging met 1 jaar ten opzichte van de eerdere planning wordt veroorzaakt door 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. 
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Betalingsachterstanden 

Onderstaande tabel geeft de betalingsachterstand weer per 31 december 2019 en het 
verloop sinds het begin van boekjaar 2019. 
 

  
Uit bovenstaand overzicht is een duidelijke afname van de achterstanden op te maken. In het 
eerste en tweede kwartaal zijn significante betalingen aan SZV en APS gedaan wat onder 
andere mogelijk was na ontvangst van de liquiditeitsgelden over de periode tot en met het 
tweede kwartaal 2018. Daarnaast is in het derde kwartaal, met SZV, overeenstemming bereikt 
over een eenmalige korting op de verschuldigde OZR ter grootte van NAf 5 miljoen. Met APS 
lopen nog besprekingen ten aanzien van de aflossing op de nog openstaande claim. De 
toename in het 3e en 4e kwartaal heeft betrekking op achterstallige betalingen inzake 
duurtetoeslag. 
 
De overige schulden zijn tevens met een significant bedrag afgenomen. Dit als gevolg van het 
bereiken van overeenstemming met Telem over de aflossing van de achterstallige schuld, 
waarbij tevens een korting van NAf 5 miljoen is afgedwongen. Per september is gestart met 
aflossen van deze schuld. De eerste ontvangst inzake de opbrengst van de verkoop van UTS 
is aangewend voor verlaging van deze betalingsachterstand op Telem. Verder lopen er 
momenteel gesprekken met Telem en BTP ten aanzien van de mogelijkheden tot verrekening 
van onderlinge schuld/vordering verhoudingen tussen deze partijen en de overheid.  
Aanvullende betalingen ter reductie van de betalingsachterstanden, zullen plaatsvinden na 
waarborging van de liquiditeitspositie van de overheid.   
 

Daarnaast is sprake van retroactieve betalingen voor het personeel van KPSM. Een voorschot 
hierop is in januari 2020 reeds uitbetaald. Verdere retroactieve betaling zal te zijner tijd plaats 
vinden nadat de specifieke individuele bedragen bekend zijn. 

Wij hebben het wijzigingsvoorstel met betrekking tot de aanwijzing 2015 becommentarieerd 
richting Nederland en daarbij voorstellen gedaan voor aanpassing van de concepttekst en 
genoemde termijnen. Wij zijn in afwachting van een reactie op onze zienswijze in deze. 

2.2. De financiële positie van het land Sint Maarten 
 

De financiële situatie van het land Sint Maarten is 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 (ongekende) impact zal hebben op de lokale economie. De precieze 
impact zal afhangen van een breed scala aan factoren, zoals onder andere de snelheid 
waarmee het coronavirus onder controle komt in binnen- en buitenland, waarover op dit 
moment nog nauwelijks indicaties bekend zijn. Het IMF heeft een regionaal onderzoek 

2018 2019 2019 2019 2019

Betalingsachterstand  (x NAf  1mln.) Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

SZV 96,6 83,1 77,1 72,1 72,6

APS 43,0 43,0 23,0 24,5 26,0

Totaal APS en SZV 139,6 126,1 100,1 96,6 98,6

SKOS 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1

Stichting Prot Chr. Onderwijs 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

TELEM 34,9 34,9 34,9 29,5 16,3

GEBE 9,5 9,5 9,5 0,0 0,0

SOAB 1,1 1,3 1,6 1,1 0,6

Totaal overige 49,5 49,7 50,0 34,6 20,9

Totaal Achterstand 189,1 175,8 150,1 131,2 119,5
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uitgevoerd en komt binnenkort met hun bevindingen. De CBCS heeft een eerste projectie 
afgegeven van de gevolgen van COVID-19 op het bruto nationaal product. De regering heeft 
ervoor gekozen om de CBCS projectie te volgen bij de ontwikkeling van een zogeheten 
Stimulus plan. Dit plan houdt rekening met de gevolgen voor de inkomsten van de overheid, 
met de effecten op de kosten voor de gezondheidszorg en met de financiering van een 
maatschappelijk vangnet om de sociale effecten van de crisis te mitigeren. De financiële 
implicaties van het plan zijn in deze begroting verwerkt. 

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. Op dit 
moment is het nog onduidelijk 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-GDP 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. 

Te compenseren begrotingstekorten  

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

Het maximale totale bedrag (deels geschat) dat uiteindelijk door Sint Maarten gecompenseerd 
zal moeten worden bedraagt naar schatting maximaal zo’n NAf 322,9 miljoen en is als volgt 
opgebouwd: 

Te compenseren tekorten Sint Maarten 
   

2010-2014 NAf 60,000,000 
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2015 NAf 18,400,000 

2016 NAf 0 

2017 NAf 82,000,000 

2018 NAf 97,000,000 

2019 NAf 34,500,000 

2020 NAf 31,025,000 

2020 (COVID)  PM 

 NAf 322,925,000 
   

   
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 275,5 miljoen heeft voornamelijk 
betrekking op de post-Irma periode. De effecten van COVID-19 dreigen de situatie in nog 
ernstiger mate te verslechteren. Binnenkort zal met Nederland een eerste overleg 
plaatsvinden over de wijze waarop en de termijnen waarbinnen deze tekorten gecompenseerd 
dienen te worden. 

Liquiditeitspositie 

Aan de liquiditeitspositie van het land Sint Maarten werd hiervoor al aandacht geschonken. 
Deze is zorgwekkend aangezien de normaliter aan te houden beperkte buffers in het 2e 
halfjaar 2019 in beginsel grotendeels zullen worden opgesoupeerd gezien het laagseizoen. In 
april 2020 heeft Sint Maarten invulling gegeven aan de voorwaarden die ten aanzien van 
liquiditeitssteun 2019 door de RMR waren gesteld en zal alsnog de bedoelde steun 
ontvangen. Over hulp rond COVID-19 is door de RMR nog geen beslissing genomen. Van 
belang is dat op korte termijn duidelijkheid ontstaat over volume, vorm en condities die met 
de hulp verbonden zijn. Er bestaat vanuit de samenleving een urgente roep om duidelijkheid 
hoe de regering de worstelende bedrijven voornemens is bij te staan. Die duidelijkheid kan 
pas na een standpunt van de RMR worden verstrekt.  

2.3. Onderkende risico’s 
 
Voor de gehele samenleving van Sint Maarten staat het risico 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 leiden tot een groter 
beroep op de sociale voorzieningen. In het Stimulus plan zijn aanvullende maatregelen 
uitgewerkt die een onbeheersbare stijging van de werkeloosheid moet beheersen  
 
De COVID-19 crisis maakt eerdere analyses rond het herstel van de economie van Sint 
Maarten grotendeels obsoleet. Met het virus is een nieuwe situatie ontstaan die, naar 
verwachting, volgens totaal andere patronen zal ontwikkelen dan waar we aan gewend waren. 
In haar rapportage over de gevolgen van COVID-19 geeft de CBCS aan: 

 De economie krimpt met 50% in de eerste 3 maanden 

 In de Scenario van drie maanden snelle herstel zal het BNP met -7.2% dalen, en met 
een langzame herstel (6 maanden) -13.7% 

 Inflatie neemt toe tot 2.5% 

 Termijn van stilvallen van toeristenmarkt minimaal 3 maanden 

 Daarna geleidelijk herstel 
 
De regering staat voor de opgave om de maatschappelijke effecten van deze crisis te 
beheersen en heeft daartoe het Stimulus plan ontwikkeld welk bestaat uit de volgende 
maatregelen: 
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In onderstaande paragraaf worden de overige risico’s met mogelijke financiële consequenties 
voor de overheid van Sint Maarten (per ministerie) weergegeven. In algemene zin vormt het 
financieel beheer van het land Sint Maarten een risico in die zin dat de afgelopen jaren op 
meerdere momenten is gebleken dat zich (financiële) risico’s voor deden die tot (negatieve) 
verrassingen leidden. Te denken valt aan de afrekeningen in de ziektekostensfeer en de 
pensioenpremies die tot aanmerkelijke extra lasten leidden waarop onvoldoende zicht was. 
Met het project verbetering financieel beheer trachten wij deze risico’s verder te mitigeren de 
komende jaren. 
 

Ministerie van Algemene Zaken 

1. De Minister van Algemene Zaken dient maatregelen te treffen waardoor structurele 

overschrijdingen m.n. op het gebied van facilitaire voorzieningen in het jaar 2020 

worden omgebogen. Eerste maatregelen in 2019 zoals het beperken van het 

telefoongebruik lijken vruchten af te werpen en zullen in 2020 worden doorgezet. In 

2020 dient aanvullend vooral ook gekeken te worden naar de mogelijkheden om de 

huisvestingskosten van de overheid en aanverwante uitgaven beheersbaar te houden. 

Ministerie van Financiën  

1. Oplopende rentekosten (binnen de collectieve sector) waarbij een progressief beeld is 

te verwachten in de “post-Irma” periode, gekoppeld aan een onveranderd uitgangspunt 

m.b.t. de interestnorm kan leiden tot verdere verslechtering van de liquiditeitspositie 

van Sint Maarten alsmede de internationale ranking op de kapitaalmarkt. 

 

Proposed  Section  March  April  May  June  Total 

Measures  2020  2020  2020  2020  second 

Amounts in ANG *1M  Quarter 

Direct relief   2.2 

Payroll Support Program  2.2.1  22.60 22.60 22.60 67.80

Income Support Program  2.2.2  1.38 1.38 1.38 4.14

Soft Loan Program  2.2.3  33.00 0.00 0.00 33.00

Underemployed  2.2.4.1  1.10 1.20 1.20 3.50

Subtotal   0.00 58.08 25.18 25.18 108.44

Government related   2.3 

Loss of Income  2.3.1.1.  15.70 25.90 17.50 8.40 67.50

Extension of filing tax  2.3.1.2  0.00

Dividend Government Owned Entities  2.3.1.3  12.40 12.40

Food Vouchers  2.3.1.2  1.10 1.10 1.10 3.30

Food boxes for vulnerable groups  2.3.1.2  0.40 0.40 0.40 1.20

Meals on wheels for elderly  2.3.1.2  1.10 1.10 1.10 3.30

Additional psycho-social care  2.3.1.2  0.50 0.50 0.50 1.50

Subtotal   15.70 41.40 20.60 11.50 89.20

Additional healthcare expenses 

Additional healthcare expenses  4.70 4.70

SZV with Government measures  2.3.2.1  8.21 8.21 8.21 24.63

OZR  2.3.2.1  3.05 3.05 3.05 9.15

SMMC  2.3.2.2  3.40 4.80 4.80 4.80 17.80

Subtotal   3.40 20.76 16.06 16.06 56.28

Total  19.10 120.24  61.84  52.74  253.92 
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Ministerie van Justitie  

1. Het Ministerie van Justitie kampt met structurele overschrijdingen van o.a. overwerk 

en diverse toelagen bij het Korps Politie en het Huis van Bewaring, contractuele 

verplichtingen voor inzet van personeel van derden en het huren van woningen voor 

het Korps Politie. De Minister van Justitie dient maatregelen te treffen waardoor 

structurele overschrijdingen in de nabije toekomst worden omgebogen. Het eventuele 

effect hiervan is momenteel nog niet te kwantificeren. 

2. Daarnaast is geconstateerd dat de noodzakelijk geachte verbeteringsslag (binnen de 

justitieketen te langzaam verloopt.  

3. Eventuele besluitvorming m.b.t. aanpassing van de salarisschalen van KPSXM (nu 

nog op het niveau van voormalig Nederlandse Antillen), zal leiden tot een significante 

éénmalige en in mindere mate structurele kostenstijging binnen het Ministerie van 

Justitie.  

Ministerie van Onderwijs Cultuur Jeugd &Sport (verder: OCJS) 
1. De kosten van het schoolbusvervoer zijn vooralsnog in lijn met de begroting in 2019. 

Verbeterde facturatieproces en monitoring zijn hier m.n. debet aan, echter bij gebrek 

aan beleidswijzigingen vanuit het Ministerie van OCJS i.s.m. met het Ministerie van 

Toerisme, Economische zaken, Vervoer en Transport (verder: TEZVT) (transport 

wetgeving), is het twijfelachtig of de huidige trendlijn zich op de lange termijn zal 

voortzetten.  

2. Alhoewel het bekostigingssysteem is doorgevoerd m.b.t. subsidies aan 

onderwijsinstellingen, zullen zonder verdergaande maatregelen vanuit de Ministerie 

van OCJS, begrotingsoverschrijdingen blijven ontstaan. 

3. Er dient een rechtszaak met een school voor verhoging van de subsidies. Indien de 

school in het gelijk wordt gesteld, kan dit leiden tot aanpassingen bij alle scholen tot 

een bedrag van om en nabij NAf 3 miljoen. 

4. De bibliotheek verzoek nu om afrekening van de subsidies voor 2017. Het is 

onduidelijk of dit gezien de schade na Irma tot uitkering moet komen. 

Ministerie van Volksgezondheid, Sociale ontwikkeling en Arbeid (verder: VSA) 

1. Er vindt periodiek overleg plaats met SZV met betrekking tot o.a. de opgelopen kosten 

van het ZV/OV-fonds en het FZOG-fonds. Daarnaast is m.b.t. het jaar 2018 zeer recent 

geconstateerd dat de OZR-bijdrage in 2018 tekort is geschoten (circa NAf 9 miljoen). 

Al deze elementen dienen in een vaststellingsovereenkomst opgenomen te worden 

teneinde de actuele achterstanden in kaart te brengen, de risico’s te kwantificeren en 

op te lossen. 

2. Echter zonder ingrijpende maatregelen door de Minister van VSA, o.a. in de vorm van 

de invoering van een National Health Insurance of herstructurering van de OZR-

organisatie zal de schuld van het Land aan SZV in de komende jaren verder toenemen.  

3. Eind 2016 is uitspraak gedaan in de rechtszaak waarbij SVB Curaçao als 

rechtsopvolger van BZV op het land Sint Maarten een bedrag van NAf 9,8 miljoen plus 

de wettelijke rente claimde. Het Land had hierbij als verweer aangedragen dat zij een 

vordering op SVB Curaçao heeft van NAf 1,9 miljoen. De uitspraak komt erop neer dat 

in eerste instantie de claim van SVB Curaçao via de geschillenregeling besproken had 

moeten worden en dit alsnog gedaan zou moeten worden, indien SVB Curaçao dit 

bedrag wil blijven claimen. Tot op heden is hier geen vervolg aan gegeven door SVB 

Curaçao.   

Ministerie van TEZVT 

1. BTP dient voor de periode tot en met 2016 nog een bedrag van ca NAf 7 miljoen over 

te dragen aan het Land. Ook dient nog afrekening over de jaren 2017 en 2018 nog te 

materialiseren. De Minister van TEZVT dient, mede indachtig het kritische rapport van 
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de Algemene Rekenkamer, gerichte aandacht te besteden aan BTP, zodat de 

overdracht van financiële middelen aan het Land gegarandeerd is. Daarbij wordt 

tussen partijen besproken om tot verrekening te komen van een deel van de schulden 

die over en weer bestaan tussen overheid, BTP en Telem. 

2. Eind augustus is met Telem overeengekomen dat de hoogte van de 

betalingsachterstand ongeveer NAf 30 miljoen bedraagt, waarvan NAf 7 miljoen is 

overgekomen uit de boedelscheiding en circa NAf 6 miljoen daarover berekende 

wettelijke interest betreft. Uit de opbrengsten uit de verkoop van UTS is een eerste 

termijn volgens het overeengekomen betaalschema, betaald van NAf 13 mln. 

Ministerie van Volkshuisvesting ruimtelijke ordening milieu en infrastructuur   

1. De Europese Unie is bereid om cofinanciering te geven voor een bedrag van EUR 5 

miljoen (ongeveer NAf 10 miljoen) voor het Dutch Quarter Sewage Project (10e EDF). 

Daarbij is de voorwaarde dat Sint Maarten EUR 1,3 miljoen (ca NAf 2,8 miljoen) 

bijdraagt. Dit bedrag is vooralsnog niet beschikbaar in de kapitaaldienst. Daarnaast is 

de Europese Unie bereid om additioneel EUR 7 miljoen te investeren in het 11e EDF; 

ook daarvoor ontbreekt vooralsnog cofinanciering vanuit het Land.   

3. De ontwerpbegroting voor 2020 
 

a. Inleiding 

De ontwerpbegroting 2020 kenmerkt zich door een nieuwe tegenslag als gevolg van COVID-
19 maar ook de nasleep van de orkanen uit 2017 blijft er in zichtbaar. 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. Hoewel het cruise-toerisme zich 
initieel 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. Het is onder andere maar de vraag of de heropening van enkele hotels en resorts 
die gepland stonden voor 2020 ook daadwerkelijk zullen plaatsvinden. Hetzelfde geldt voor 
een voortvarend herstel van de Airport wat op zich een voorziening vormt in 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. 

3.1. Baten 
 
Ondanks dat de voorlopige cijfers voor 2019 een fors herstel van de economie laten zien 
weten we ook dat het herstel zich in 2020 niet voortzetten. De verwachting naar aanleiding 
van COVID-19 is dat 2020 een sterke terugval van de baten zal laten zien. Het is vooralsnog 
onduidelijk hoe diep die terugval is, hoe lang het toerisme feitelijk zal wegvallen en hoe lang 
daarna het sterstel gaat vergen. 
Om toch te komen tot een schatting van de baten voor 2020 zijn historische gegevens slechts 
in beperkte mate beschikbaar. Voor veel van de middenstand is de toekomst ongewis en er 
moet rekening gehouden worden met permanente sluiting van bedrijven waardoor de 
productiecapaciteit langdurig wegvalt. 
 
In deze begroting is er voor gekozen de baten als volgt te schatten: 

 Als uitgangspunt voor de baten worden de werkelijke baten van de afgelopen 12 
maanden gebruikt; 
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 Er wordt een schatting gemaakt van de terugval van de baten gelijk aan de terugval 
van het BNP. Dit kan overigens leiden tot te optimistische inkomsten ramingen indien 
ook de compliance daalt (bijv. vanwege de dreiging van faillissement); 

 Voor het terugval en herstelscenario wordt gebruik gemaakt van de projectie van de 
CBCS die uitgaat van 50% terugval in april, mei en juni en daarna een geleidelijk 
herstel tot september/oktober voor zich ziet; 

 De projectie van de CBCS gaat vooralsnog uit van een mild scenario. We zijn daarvoor 
vooral afhankelijk van de majeure markten en het herstel van de reislust van die 
markten. Scenario’s waar het begin van herstel later zal beginnen dan in juni zijn zeer 
wel denkbaar. 

 
 
In navolgend overzicht wordt de terugval inzichtelijk ten opzichte van de 
inkomstenverwachting zoals die vóór COVID-19 bestond: 

  

GEWONE DIENST ONTVANGSTEN 

Omschrijving

Voor 

COVID-19

Begrote 

ontvangsten 

2020

Verschil 

bedrag

Verschil 

%

Totaal burger zaken (paspoorten leges uittreksels 7,288,000 3,332,655 -3,955,345 -100.71%

Totaal belastingen 373,317,049 292,991,668 -80,325,381 -23.26%

Totaal VOG's, boetes, verblijfsvergunningen 14,731,000 12,032,684 -2,698,316 -19.03%

Totaal Concessies (gebe haven btp) 12,400,000 12,400,000 0

Totaal economische vergunningen 39,347,500 22,326,378 -17,021,122 -55.76%

Totaal vergunningen ruimtelijke ordening en erfpacht 8,514,770 4,152,479 -4,362,291 -34.75%

Totaal Overige 150,000 118,796 -31,204 -22.29%

Totaal Inkomsten 455,748,319 347,354,660 -108,393,659 -26.27%
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3.2. Lasten 
De uitgavenbegroting voor 2020 beliep in de raming van vóór COVID-19 totaal NAf 486,7 
miljoen. Na bijstelling van de begroting ontstaat het volgende beeld: 

De voorlopige cijfers van 2019 geven het volgende beeld in relatie met begroting 2020: 

 

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. Een 
eerste grove schatting geeft al indicatie dat grote bedragen nodig zijn om de effecten in de 
samenleving te mitigeren maar ook om de overheidsdiensten operationeel te houden. Van de 

Gewone dienst kosten per ministerie t/m 31-12-2019 (x NAf  1 mln) Budget 2020 Budget 2020 regel

Realisatie voor na

2019 Covid Covid/
Stumulus

Land Sint Maarten totaal 468.5 486.7 610.6 1

41 Personeelskosten 205.8 211.3 217.6 2

42 Afschrijvingskosten 10.8 11.0 11.0 3

43 Materiele kosten, goederen en diensten 105.9 112.2 140.9 4

43 Rechts en deskundig advies 1.2 4.7 4.7 4a

44 Overdrachten en subsidies 100.3 105.2 191.0 5

45 Rente 13.2 12.7 12.7 6

47 Sociale voorzieningen 27.8 25.1 28.2 7

48 Studiebeurzen en toelagen 3.4 4.5 4.5 8

Parlement en hoge colleges e.d. 15.6 23.5 23.7 9

41 Personeelskosten 10.9 14.5 14.7 10

43 Materiele kosten, goederen en diensten 4.6 7.0 7.0 11

44 Overdrachten en subsidies 0.1 2.0 2.0 12

Ministerie van Algemene Zaken 81.6 73.4 79.7 13

41 Personeelskosten 32.2 29.7 30.6 14

43 Materiele kosten, goederen en diensten 24.8 21.1 26.3 15

43 Huren 12.9 12.9 12.9 15a

44 Overdrachten en subsidies 11.6 9.7 9.9 16

47 Sociale voorzieningen 0.0 0.0 17

Ministerie van Financien 48.0 52.4 124.9 18

41 Personeelskosten 18.5 21.8 22.4 19

42 Afschrijvingskosten 10.8 11.0 11.0 20

43 Materiele kosten, goederen en diensten 5.4 6.9 11.0 21a

44 Overdrachten en subsidies 0.0 0.0 67.8 21b

45 Rente 13.2 12.7 12.7 22

Ministerie van Justitie 83.4 82.2 84.1 23

41 Personeelskosten 53.1 51.8 53.7 24

43 Materiele kosten, goederen en diensten 18.7 14.7 14.7 25

44 Overdrachten en subsidies 11.6 15.3 15.3 26

47 Sociale voorzieningen 0.0 0.4 0.4 27

Ministerie van OCJS 117.6 124.3 125.5 28

41 Personeelskosten 28.3 28.9 30.1 29

43 Materiele kosten, goederen en diensten 10.5 16.4 16.4 30

44 Overdrachten en subsidies 75.4 74.5 74.5 31

47 Sociale voorzieningen 0.0 0.0 0.0 32

48 Studiebeurzen en toelagen 3.4 4.5 4.5 33

Ministerie van VSOA 69.4 67.7 108.5 34

41 Personeelskosten 37.2 36.6 37.1 35

43 Materiele kosten, goederen en diensten 3.7 5.0 24.4 36

44 Overdrachten en subsidies 0.8 1.4 19.2 37

47 Sociale voorzieningen 27.7 24.7 27.8 38

Ministerie van TEZVT 19.8 24.7 25.3 39

41 Personeelskosten 15.5 16.5 17.1 40

43 Materiele kosten, goederen en diensten 3.8 6.5 6.5 41

44 Overdrachten en subsidies 0.6 1.7 1.7 42

Ministerie van VROMI 33.2 38.5 38.9 43

41 Personeelskosten 10.2 11.5 11.9 44

43 Materiele kosten, goederen en diensten 22.7 26.4 26.4 45

44 Overdrachten en subsidies 0.3 0.6 0.6 46
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in het Stimulus plan geschatte NAf 253 miljoen wordt ongeveer NAf 67 miljoen veroorzaakt 
door de inkomstenterugval in de eerste 3 maanden bovenop de tekorten die al in de begroting 
voor COVID-19 waren opgenomen van NAf 31 miljoen. De resterende NAf 186 miljoen is 
nodig om de medische en sociale kosten voor 3 maanden te dekken. Het Stimulus plan houdt 
nog geen rekening met de inkomensontwikkeling na die 3 maanden noch met de dan nog 
doorlopende medische en sociale kosten.    

Vergelijk met realisatie 2019 

De begroting vóór COVID-19 leent zich niet zonder meer voor een vergelijking met de 
realisatie van 2019. We vergelijken dan ook de begroting zonder COVID-19 van 2020 met de 
cijfers van 2019. 

Ten opzichte van de begroting 2019 doen zich in 2020 extra lastenstijgingen voor op meerdere 
posten.  

Regel 2: Personeelskosten 

De personeelskosten voor 2019 komen uit op NAf 205,8 miljoen maar in 2020 wordt NAf  217,6 
verwacht hetgeen veroorzaakt wordt door het uitboeken van de besparing van het 
pensioenstelsel van NAf 6,3 miljoen. Ten opzichte van de realisatie van 2019 stijgen de 
personeelskosten verder met NAf 5,5 miljoen waarvan NAf 1,6 miljoen veroorzaakt door 
stijging van de OZR-kosten. Er rest dan een vacatureruimte van NAf 3,9 miljoen. 

Bij de personeelskosten voor 2020 wordt rekening gehouden met hogere bezoldigingen met 
inbegrip van sociale lasten dan voor 2019 begroot was. Dit bedrag omvat een verschillende 
elementen die elkaar versterken: 

 Uit voorzichtigheid is voor de begroting 2020 als uitgangspunt genomen dat de 
hoogstnoodzakelijke herziening van het pensioenstelsel in 2020 mogelijk niet 
geeffectueerd wordt gezien de onrust over COVID-19. Ook blijkt tijd nodig om de 
nieuwe coalitie van de noodzaak te overtuigen mede vanwege verzet door de bonden.   

 De post doorbelaste personeelskosten, waarin door derden betaalde 

personeelskosten in mindering worden gebracht op de kosten, wordt voor 2020 

verlaagd met NAf 1,2 miljoen wegens het vanaf dit dienstjaar voor rekening van Sint 

Maarten komende personeelskosten met betrekking tot de grensbewaking. Dit heeft 

dus een kostenverhogend effect op de begroting 2020; 

 Het blijkt dat de regering op dit moment redelijk succesvol is geweest met het in het 2e 

halfjaar 2019 aantrekken van een aantal nieuwe medewerkers. Hoewel het effect 

hiervan in 2019 in financiële zin nog beperkt was, dient in 2020 voor het gehele jaar 

rekening gehouden te worden met de kostenstijging; 

 Ook in 2020 dient rekening te worden gehouden met de invulling van een aantal 

vacatures. Hieronder dit betreft vooral de structurele versterking binnen het Ministerie 

van Justitie in het kader van de onderlinge regeling.  

Hoewel de behoefte aanzienlijk groter is dan nu begroot, hebben wij in de begroting 
2020 rekening gehouden met de realiteit van de arbeidsmarkt en de beperkte 
begrotingsruimte en de vacatureruimte op grond daarvan beperkt. 

 In 2017 en met name in 2018 zagen we een verhoging van de totale OZR-kosten, dit 
werd mede veroorzaakt door de impact van orkaan Irma. Diverse patiënten moesten 
medisch worden uitgezonden voor een langere periode vanwege schade aan het 
ziekenhuis waardoor men bepaalde services op dat moment niet lokaal kon 
aanbieden. Momenteel worden er meer services in het SMMC aangeboden waardoor 
we een daling in de kosten verwachten met betrekking tot de medische uitzendingen, 
deze trend is al in 2019 begonnen. Er is de laatste tijd ook veel geautomatiseerd 
binnen de sector, een voorbeeld hiervan is apothekerssysteem, dat ervoor moet 
zorgen dat er geen foutieve en dubbele medicatie wordt uitgegeven. Daarnaast is er 
ook een nieuwe procedure ingevoerd met betrekking tot de uitzendingen, waar de 
medische uitzending nu plaatsvindt door de specialist in het ziekenhuis en niet langer 
door huisartsen. We verwachten dat al deze maatregelen een positieve impact zullen 
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hebben op de totale kosten. In samenspraak met SZV is geraamd dat verwacht 
wordt dat overige kosten stijgen met NAf 3,5 miljoen en de besparing als gevolg van 
de maatregelen geraamd wordt op ongeveer NAf 1,8 miljoen bedragen; 
  

Regel 3: Afschrijvingskosten 

De afschrijvingen worden in 2020 verhoogd met NAf 400,000 tot NAf 11 miljoen op grond van 

de investeringen uit de kapitaaldienst 2019 waarover vanaf enig moment dient te worden 

afgeschreven. 

 

Regel 10: Personeelskosten Hoge Colleges en Parlement 

De stijging van de personeelskosten (van NAf 10,9 miljoen tot NAf 14,7 miljoen) wordt 
veroorzaakt door een verschuiving van de organisatiedelen (zie ook regel 14) 
Veiligheidsdienst en SER van HS3 naar HS2 en door de kostenverhoging van vergoedingen 
voor ex-politieke gezagsdragers. Ten opzichte van 2019 is rekening gehouden met de 
solidariteitskorting van de parlementariërs welke neer kwam op een kostendaling van NAf 5,7 
naar NAf 5,2 miljoen.  

 

Regel 15: Materiele kosten Ministerie van AZ 

Binnen de regelgeving worden momenteel maatregelen worden genomen (o.a. beperking van 
het mobiele telefoongebruik, verbeteringen van het wagenpark beheer en een beperking van 
het aantal meereizende ambtenaren bij dienstreizen, volume huurruimten), maar zal het 
traject om te komen tot een meer structurele aanpak aanzienlijk meer tijd vergen. In de 
uitwerking zal ook rekening worden gehouden met de eventueel noodzakelijke aanpassingen 
in wet- en regelgeving. In de begroting 2020 is voorzichtigheidshalve nog geen besparing 
ingeboekt omdat resultaten zich naar verwachting pas in de loop van 2020 en 2021 aftekenen. 

Regel 23: Materiele kosten Justitie 

Binnen het Ministerie van Justitie is het uitgangspunt gehanteerd dat er in 2020 ook nog 
gedetineerden moeten worden ondergebracht in Nederland omdat de eigen 
gevangeniscapaciteit voorlopig onvoldoende ruimte biedt. Daarnaast zal de door Nederland 
geleverde politiebijstand na het eerste kwartaal 2020 ophouden.  

Als voorwaarde van de liquiditeitssteun 2019 is door de RMR de voorwaarde verbonden dat 
de in de justitiekolom genomen maatregelen voor de toekomst geborgd dienen te zijn. 
Afspraken tussen bewindslieden bestaan gericht op het Huis van Bewaring waar afspraken 
zijn vastgelegd over de kosten voor de in Nederland verblijvende gevangenen en de 
maatregelen die nodig zijn om de Sint Maartense faciliteiten op orde te krijgen inclusief 
bewakingspersoneel en navenante trainingen. In de begroting is ook met andere elementen 
van de financiële borging rekening gehouden onder ander die met uiteenlopende maatregelen 
die in het kader van de onderlinge regeling en de plannen van aanpak geïmplementeerd zijn: 
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Regel 1, 2 en 3: Bij het Korps Politie zijn de kosten voor personeel nagenoeg op hetzelfde 
niveau gebleven als in 2019 dankzij de bijdrage die uit Nederland wordt genoten. Er is 
meerjarig rekening mee gehouden dat deze bijdrage door zal gaan onafhankelijk van de 
geplande sluitingsdatum van de onderlinge regeling (mei 2020) en ook de resthgelden van 
dat initiatief beschikbaar blijven ter dekking van de uit het project voortvloeiende kosten.  

Regel 4: In 2019 en 2020 wordt rekening gehouden met de kosten voor politiebijstand uit 
Nederland. Per medio 2020 wordt deze bijstand opgegeven en zal het personeel afvloeien 
naar Nederland. 

Regel 5, 6 en 7: Ook de materiele kosten zullen dan stijgen vanwege de toename van kosten 
voor onderhoud van nieuwe vervoermiddelen die tot dan voor de rekening van Nederland 
kwamen. 

Regel 8: De extra kosten voor grenstoezicht kwamen in 2019 en 2020 voor rekening van 
Nederland daarna voor rekening van Sint Maarten. 

Regel 9: Kostenstijging door instroom van nieuw bewakingspersoneel. 

Regel 10 en 11: Lokale kosten als gevolg van de plannen van aanpak. 

Regel 12: Kosten voor in Nederland verblijvende gevangenen die pas in 2021 terug worden 
verwacht. 

Regel 13: Kosten voor de opvang in Sint Maarten. 

Regel 14: Enkelband project, aanschaf en toezicht. 

Regel 15: Extra personeel douane (grenstoezicht). 

Ministry of Justice Budget

2019 2020 2021
verschill 

2020 vs 2021 Totalen Regel

KPSM

Personeels kst 24,838,235 24,022,011 23,946,757 1

Door Ned Betaald -1,500,000 -2,600,000 -2,000,000 2

begroot 23,338,235 21,422,011 21,946,757 524,746 3

Materiele kosten 

Ondersteuning  KPSM 4,600,000 2,400,000 0 4

Onderhoud Hardware and Applicaties 1,800,000 1,800,000 5

Onderhoud vervoermiddelen 200,000 200,000 6

Verzekering personeel 300,000 300,000 7

Plan van aan plak Grenstoezicht 1,000,000 1,000,000 3,824,746 8

Huis van Bewaring 

Personeels kst 8,171,619 9,596,315 10,052,864 456,549 9

Materiele kosten 

Onderhoud gebouwen en terreinen 450,000 495,000 495,000 0 10

Cursussen en Opleidingen 1,491,000 800,000 800,000 0 11

Projecten en Activiteiten 3,700,000 3,200,000 1,000,000 -2,200,000 12

Overige goederen en diensten 544,384 700,000 700,000 0 13

Reclassering 1,785,234 1,785,234 2,085,234 300,000 -1,443,451 14

Douane

Personeels kst 2,283,179 3,325,455 3,349,359 23,904 15

Materiele kosten 

Onderhoud vervoermiddelen 200,000 200,000 223,904 16
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Regel 16: Kosten voor onderhoud vervoersmiddelen voor rekening Sint Maarten. 

Voorgaande toelichting laat zien dat de financiële borging in de begroting is gewaarborgd. Het 
is van belang dat de onderlinge regeling niet per 1 mei 2020 beëindigd wordt maar tenminste 
in 2020 gehandhaafd blijft. De vanuit de regeling beschikbaar gestelde middelen zijn op 1 mei 
nog niet volledig besteed waardoor het risico bestaat dat de middelen voor ongeveer NAf 6 
miljoen ongebruikt zouden blijven. In de begroting wordt ervan uitgegaan dat hieruit dekking 
voor 2020 t/m 2022 kan worden betrokken van NAf 2 miljoen per jaar.   
 

Andere beleidsmatige aanpassingen ontwerpbegroting 2020 

Hoewel, de begroting 2020 naast de COVID-19 maatregelen vrij beleidsarm te noemen valt, 
zijn er toch nog een aantal aanvullende beleidsaangelegenheden die aandacht en middelen 
vergen. Per saldo leidt dit tot extra benodigde middelen ten opzichte van 2019 ten bedrage 
van in totaal circa NAf 5,9 miljoen: 

 
 
In het kader van de meerjarenperspectieven is rekening gehouden met een taakstellende 
bezuiniging van 1,5% van het basisbedrag van de begroting van voorgaand dienstjaar. Deze 
norm is geïntroduceerd om te voorkomen dat er uitsluitend telkens nieuwe initiatieven tot 
verhoging van de begroting leiden, terwijl wordt verzuimd om bijvoorbeeld afgeronde 
projecten, initiatieven en activiteiten te verwijderen. Hierbij is een belangrijk 
beleidsuitgangspunt dat het begrotingstekort in de post Irma periode zo beperkt mogelijk moet 
worden gehouden om de samenleving niet op te zadelen met onaanvaardbaar opgelopen 
schulden. Het gezamenlijk effect van deze taakstellende posten bedraagt een bezuiniging van 
NAf 4,6 miljoen ten opzichte van 2019 voor de ontwerpbegroting 2020. De invulling van deze 
posten in de ontwerpbegroting 2020 is ondermeer terug te vinden in de minposten in 
bovenstaande tabel. 
 
Hiertegenover staan echter toch kostenstijgingen in de ontwerpbegroting 2020: 

 Regel 15a: De huurkosten van onroerend goed ten behoeve van de overheid zijn al 

jaren hoger dan begroot. Deze post wordt in de ontwerpbegroting 2020 meer in lijn 

gebracht met de werkelijke kosten door een verhoging met NAf 1,75 miljoen. 

Daartegenover staat een verlaging van het energieverbruik met NAf 1 miljoen door 

lager dan eerder begrote lasten. In 2020 wordt het gebruik van beschikbare (gehuurde) 

kantoorruimte opnieuw geëvalueerd teneinde een zo optimaal mogelijk gebruik te 

garanderen en eventuele overtollige ruimte af te stoten; 

 Regel 4a: In de begroting 2019 werd een zogenaamde ‘pool van externe deskundigen’ 

conform het regeerprogramma opgenomen onder het Ministerie van Financiën voor 

een bedrag van NAf 3,2 miljoen naast de door de diverse ministeries zelf daarvoor 

Kostencategerie Bedrag * 1000

Extra huurkosten minus lagere energie kosten 750

Lagere kosten rechts en ander deskundig advies -2,200

Minder projecten en activiteiten dan in 2019 -1,700

Lagere onderwijssubsidies dan in 2019 -630

Lagere onderstandsuitkeringen -600

Lagere OZR ziektekosten -1,800

Extra budget marketing toerisme 1,350

Vacatureruimte 5,535

Lager bedrag aan doorbelaste personeelskosten 1,174

Hogere afschrijving 400

Overige mutaties 2,350

Loontredes 1,290

5,919
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opgenomen bedragen. De onder de noemer ‘rechts- en ander deskundig advies’ 

opgenomen bedragen hadden betrekking op alle mogelijke inhuur van uiteenlopende 

deskundigheid die noodzakelijk is voor de taakuitvoering van ministeries.  

Voor 2020 is ervoor gekozen om de eerdergenoemde pool begrotingstechnisch onder 
te brengen bij de individuele ministeries waardoor daarbinnen in het algemeen een 
kostenstijging te zien is ten opzichte van 2019 terwijl de centrale post binnen het 
ministerie van Financiën opzichte van 2019 is weggevallen.  In totaal wordt overigens 
overheid breed rekening gehouden met een besparing op deze post van circa NAf 2,2 
miljoen ten opzichte van 2019, ofwel 25%, hetgeen mede wordt veroorzaakt door een 
betere prioritering van binnen de ministeries geplande projecten en activiteiten en een 
groei in het eigen personeelsbestand. 

 Regel 31: Onder stringente toepassing van de bestaande regelgeving door het 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport is de verwachting dat het 

gesubsidieerde onderwijs in 2020 ruim NAf 630,000 minder zal kosten dan in 2019 

begroot was; 

 Regel 38: Inmiddels is de verwachting dat verdere neergang van de economie 

plaatsvindt en het aantal onderstandstrekkers en de daarmee gemoeide bedragen in 

2020 verder zullen toenemen. De begroting 2020 is op grond hiervan verhoogd (zie 

Stimulus plan); 

Hiervoor is een aantal bedragen en achtergronden specifiek toegelicht. Het spreekt echter 

vanzelf dat veel meer posten in de begroting 2020 een mutatie hebben ondergaan ten 

opzichte van de begroting 2019. Voor een duidelijke specificatie per post en per 

organisatieonderdeel binnen de overheid verwijzen wij graag naar het getallenboek 2020 dat 

onderdeel uitmaakt van de ontwerpbegroting 2020. Per saldo leiden deze mutaties tot ruim 

NAf 2,3 miljoen hogere uitgaven dan in 2019 het geval was. 

Bovenstaande heeft tot gevolg dat het gehanteerde kader zonder COVID-19, de uitgaven 
begroting voor 2020 nu uitkomt op NAf 486,1 miljoen ten opzichte van de NAf 483,8 miljoen 
uit 2019, een stijging van NAf 2,3 miljoen ofwel 0,5 % van de uitgavenbegroting 2019. Met 
COVID-19, dus inclusief het Stimulus plan, stijgt het uitgaven niveau ten opzichte van 2019 
met NAf 142,1 miljoen naar NAf 610,6 miljoen. 
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3.3. Kapitaaldienst 
 

Vooralsnog is er geen rekening mee gehouden dat COVID-19 effecten heeft op de 
investeringsvoornemens van de overheid. Wellicht heeft het wel gevolgen voor 
investeringsvoornemens voor bijvoorbeeld de SMMC of de Airport maar die investeringen 
raken niet direct de begroting van de overheid. We beperken ons ten aanzien van de 
kapitaaldienst daarom tot de hoofdlijnen van de Kapitaaldienst voor 2020. 

Door uiteenlopende omstandigheden heeft Sint Maarten al sinds 2015 nauwelijks 
investeringen kunnen doen. Enkele ontwikkelingen hebben er vervolgens toe geleid om deze 
kapitaaldienst begroting 2020 in omvang beperkter te laten zijn dan de kapitaaldienst in de 
goedgekeurde begroting van 2019: 

 Door de late vaststelling van de begroting 2019 en de staatsrechtelijke termijn van 6 

weken om daartegen bezwaar te maken, geldt als ingangsdatum voor de begroting 

2019 de datum van 4 oktober 2019. Ondanks dat een leningsverzoek van NAf 40 

miljoen, conform het RMR besluit van 23 november 2018 en door het Cft goedgekeurd, 

is inschrijving door Nederland tot nader order uitgesteld hangende een geactualiseerd 

advies van Cft.  

Er kan inmiddels niet meer in de kapitaaldienst 2019 worden geïnvesteerd. Wij gaan 
ervan uit dat de goedgekeurde investeringen 2019 zullen moeten worden 
doorgeschoven naar 2020. 

 In de kapitaaldienst 2019 is 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), waaruit naar verwachting niet eerder dan begin 2020 een eerste tranche zou 

worden genoten aangezien de DPO na besluitvorming in de Steering Committee van 

het Trustfonds aanpassing behoeft. 

Voor de financiering van de bedoelde prioriteitsprojecten, waarvan nog steeds alle 
partijen vinden dat deze zo spoedig mogelijk moeten opstarten, wordt momenteel 
overleg gevoerd met zowel de Wereldbank als met Nederland. Initieel gaat de 
gedachte hierbij uit naar het aansluiting zoeken bij een ander recent binnen de 
Steering Committee goedgekeurd project dat betrekking heeft op het vergaand 
automatiseren van de dienstverlening van de overheid aan het publiek onder de 
werktitel ‘Digital Government’ voor het verkrijgen van de benodigde middelen om beide 
projecten op te kunnen starten.  

De kapitaaldienstbegroting 2019 van de beide prioriteitsprojecten bedroeg NAf 37 
miljoen in totaal, waarvan NAf 27 miljoen zou worden gedekt vanuit de DPO en dus 
voor de resterende NAf 10 miljoen uit de aan te trekken lening en eigen middelen. In 
hoeverre het mogelijk blijkt om de NAf 27 miljoen te kunnen betrekken via een 
alternatieve oplossing is vooralsnog de vraag. 

Toch is deze optie nu als uitgangspunt in de ontwerpbegroting 2020 als zodanig 
verwerkt, waarbij voorzichtigheidshalve wordt uitgegaan van een voorfinanciering van 
in 2 brugleningstermijnen van NAf 18,5 en een van NAf 13,5 miljoen zal worden 
verrekend met de in 2020 en 2021 te ontvangen tranches vanuit de DPO. 

 Tegelijk zijn de als uitgangpunt genomen verwachtingen met betrekking tot de 

uitkeringen van de 2 tranches aan beschikbaar komende DPO gelden voor 2020 en 

2021 van elk NAf 27 miljoen beiden voorlopig nihil opgenomen maar zullen zodra ze 

zijn toegekend worden geëgaliseerd met de brugleningen. 
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 In de indicatieve kapitaaldienst voor 2021 welke eveneens is opgenomen in 

onderstaande specificatie is hetzelfde uitgangspunt gehanteerd als voor 2020. Alleen 

gaat het in dit geval om de 2e tranche aan DPO middelen ter dekking van de 

investeringen. In deze indicatieve lijst wordt ook rekening gehouden met de nieuw te 

bouwen gevangenis, zij het vooralsnog voor een beperkt bedrag en met de bouw van 

een nieuw parlementsgebouw. 

 Overwogen wordt om het in eigendom van BTP verkerende gebouw aan te kopen. 

Aankoop leidt tot een besparing van de overheid van omstreeks NAf 500.000  per jaar. 

 Voor de kapitaaldienst 2020 en de indicatieve kapitaaldienst 2021 zijn beperkte 

leningen noodzakelijk respectievelijk tot een bedrag van circa NAf 31,7 en NAf 22,4 

miljoen. Hiermee beoogt de regering een matiging in de groei van de leningen en de 

schuldquote te bewerkstelligen. 

 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 wordt een plan 

voorbereid om te komen tot nieuwbouw. De kosten van ontwerp en bouw belopen in 

2020 ongeveer NAf 1 miljoen. Voor 2022 is met de volledige stichtingskosten rekening 

gehouden.  

3.4. Raming gewone dienst meerjarig 
Onderstaande meerjarenraming is opgesteld in de wetenschap dat nog verregaande 

onduidelijkheid bestaat over het realiteitsgehalte van een aantal aannames. De volgende 

aannames zijn gehanteerd: 

 De opbrengsten voor de overheid lopen schade op door COVID-19 waarbij de schade 

voor de eerste 3 maanden wordt geraamd op NAf 67,5 miljoen. De uitvoering van het 

Stimulus plan zal de terugval wat afremmen maar de wederopbouw en aangevuld met 

resultaten van de inspanningen bij de Belastingdienst en andere te treffen maatregelen 

moeten de schade in de toekomst verder beperken; 

 Het stimulus plan becijfert de kostenstijging voor de overheid ten opzichte van de stand 

voor COVID-19 met NAf 142,1 miljoen waardoor het totale tekort becijferd wordt op 

(31,5+142,1+67,5=) NAf 240,7 miljoen; 

 De economie zal zich als gevolg van Covid-19 al in 2020 hersteld hebben tot op het 

niveau van vóór COVID-19; 

 De personeelskosten stijgen de komende jaren om en nabij NAf 5 miljoen per jaar als 

gevolg van werving en het inlopen van achterstanden in de vervanging van vertrokken 

medewerkers; 

 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; 

 De regering heeft met ingang van het begrotingsjaar 2020 een taakstellende 

bezuiniging doorgevoerd van 1,5% per ministerie waarbij de ministeries zorg moeten 

dragen voor de invulling daarvan; 

 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; 
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 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).  

 

De meerjarenraming kan op grond hiervan als volgt worden weergegeven: 

 

 

De schade in 2020 loopt op tot NAf 263 miljoen maar ook in 2021 tekent zich nog een tekort 

af. Pas in 2022 wordt een overschot verwacht. 

  

Meerjarenramingen gewone dienst 2019 t/m 2022 2019 2020 2020 2021 2022

voorlopig pre covid ante covid

Inkomsten basis 434,000,000 434,000,000 347,354,660 474,814,826

Bij: stijging op basis verder herstel economie 21,700,000 24,314,826 28,488,890

Af: Inkomstendaling vanwege Covid-19 -86,645,340

Bij: Herstel economie 86,645,340

455,700,000 347,354,660 458,314,826 503,303,716

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

Bij: project inkomstenverhogende maatregelen 4,000,000 5,000,000

Totaal inkomsten in het begrotingsjaar 434,000,000 455,700,000 347,354,660 474,814,826 520,803,716

Uitgaven basis 468,500,000 468,500,000 468,500,000 486,835,000 492,900,825

Inflatiecorrectie en overige wijzigingen (1% van basis) 4,685,000 4,868,350 4,929,008

Bij: Maatregelen Covid-19 142,100,000

Af: effect opdracht kostenbesparingen -7,302,525 -7,393,512

468,500,000 473,185,000 610,600,000 484,400,825 490,436,321

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

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

Bij: toename loontredes en vacature vervulling 2,745,000 3,000,000 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: toename rentelasten door leningen en hogere rentevoet 1,000,000 0

Bij: Onderhoudskosten PvA Justitie 1,000,000 3,400,000

Af: correctie voor Covid -142,100,000

Basis begroting t+1 468,500,000 486,835,000 486,835,000 492,900,825 492,436,321

Begrotingsoverschot/(tekort) -34,500,000 -31,135,000 -263,245,340 -18,085,999 28,367,395
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3.5. Het leningen perspectief 
Onderstaand 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. 

 

 

  

Vervalt %

Begin Datum

Periode

Saldo 

12/31/2019

Interest 2020 Saldo 

12/31/2020

Interest 2021 Saldo 

12/31/2021

Interest 2022 Saldo 

12/31/2022

Interest 2023 Saldo 

12/31/2023

Interest 2024 Saldo 

12/31/2024

Nieuwe leningen

Soft Loan Program - (Covid related) 2025 30-04-2020 33,000,000         33,000,000       33,000,000       33,000,000       33,000,000       

EIB Loan (On-lending to PJIA) 4.50 30-06-2020 2,047,500     91,000,000         4,095,000     91,000,000    4,095,000     91,000,000       4,095,000     91,000,000    4,095,000     91,000,000    

EIB Loan PJIA restitutie (2,047,500)   (4,095,000)   (4,095,000)   (4,095,000)   (4,095,000)   

Liquidity Support loss of income (Covid related)2030 30-04-2020 79,900,000         79,900,000    79,900,000       79,900,000    79,900,000    

Loan for assistance shortfall of SZV 2025 30-04-2020 24,630,000         24,630,000    24,630,000       24,630,000    24,630,000    

Liquidity Support other Covid related costs 2030 30-04-2020 93,090,000         93,090,000    93,090,000       93,090,000    93,090,000    

Government TrustFund Loan to PJIA 4.50 30-06-2020 P.M. (91,000,000)        P.M. (91,000,000)      P.M. (91,000,000)      P.M. (91,000,000)      P.M. (91,000,000)      

Refinancing SXM 2010 (50) 2030 1.50% 50,000,000         750,000        50,000,000    750,000        50,000,000       750,000        50,000,000    750,000        50,000,000    

Liquiditeitslening 2019 -                   50,000,000         50,000,000    50,000,000       50,000,000    50,000,000    

Loan 2020 1.25% 197,622        31,709,750         395,244        31,709,750    395,244        31,709,750       395,244        31,709,750    395,244        31,709,750    

Loan 2021 1.25% 139,752        22,360,337    279,504        22,360,337       279,504        22,360,337    279,504        22,360,337    

Totaal nieuwe leningen -                  197,622        238,329,750    1,284,996     260,690,087  1,424,748     260,690,087  1,424,748     260,690,087  1,424,748     260,690,087  

Bestaande leningen/betalingsregelingen

Liquiditeitslening eerste kwartaal 2018 0.00 01-09-2018 32,600,000         32,600,000         32,600,000       32,600,000       31,296,000       30,209,334       

Liquiditeitslening Q2 2018 0.74% 10-05-2019 32,900,000         121,730        32,900,000         234,765        31,725,000       226,070        30,550,000       217,375        29,375,000       208,680        28,200,000       

Onvoorzien interest lasten betaling 

achterstand (GEBE, TELEM, APS) 15-05-2019

-                   -               -                    -               -                 -               -                  -               -                 -               -                 

Bridge loan PJIA 27,000,000         22,500,000         

PJIA Repayment of Bridge Loan (4,500,000)         (22,500,000)        

Sint Maarten 2017 0.83 25-08-2017 18,811,000         156,131        17,364,000         144,121        15,917,000    132,111        14,470,000       120,101        13,023,000    108,091        11,576,000    

Budget tekort lening 2017 0.00 15-08-2017 50,000,000         -               50,000,000         50,000,000    50,000,000       48,000,000    46,000,000    

Onvoorzien interest lasten 15-05-2018 -                   -               -                    

Investeringen 2011-2012 2034 2.375 01-01-2015 45,400,000         1,078,250     45,400,000         1,078,250       45,400,000       1,078,250       45,400,000       1,078,250       45,400,000       1,078,250       45,400,000       

Investeringen 2014 2029 2.250 01-01-2015 60,000,000         1,350,000     60,000,000         1,350,000       60,000,000       1,350,000       60,000,000       1,350,000       60,000,000       1,350,000       60,000,000       

Government Building 2044 2.450 01-01-2015 40,000,000         980,000        40,000,000         980,000          40,000,000       980,000          40,000,000       980,000          40,000,000       980,000          40,000,000       

Aankoop Emilio Wilson 3,5 2044 1.800 21-11-2014 26,606,665         478,920        25,583,329         460,500        24,559,992    442,080          23,536,654    423,660          22,513,315    405,240        21,489,975    

Herfinanciering 2023 0.500 01-09-2016 20,800,000         104,000        15,600,000         78,000            10,400,000    52,000            5,200,000      26,000            -                 

Totaal 349,617,665    4,269,031     319,447,329    4,325,636     310,601,992  4,260,511     301,756,654  4,195,386     289,607,315  4,130,261     282,875,309  

Sint Maarten  2010 2020 2.50 50,000,000         1,250,000     -                    

Sint Maarten  2010 2025 2.63 73,500,000         1,929,375     73,500,000         1,929,375       73,500,000       1,929,375       73,500,000       1,929,375       73,500,000       1,929,375       73,500,000       

Sint Maarten  2010 2030 2.75 78,571,000         2,160,702     78,571,000         2,160,702       78,571,000       2,160,702       78,571,000       2,160,702       78,571,000       2,160,702       78,571,000       

Sint Maarten  2010 2035 2.88 50,000,000         1,437,500     50,000,000         1,437,500       50,000,000       1,437,500       50,000,000       1,437,500       50,000,000       1,437,500       50,000,000       

Sint Maarten  2010 2040 3.00 50,000,000         1,500,000     50,000,000         1,500,000       50,000,000       1,500,000       50,000,000       1,500,000       50,000,000       1,500,000       50,000,000       

Totaal 302,071,000    8,277,577     252,071,000    7,027,577     252,071,000  7,027,577     252,071,000  7,027,577     252,071,000  7,027,577     252,071,000  

Totaal generaal 651,688,665    12,744,230   809,848,079    12,638,209   823,363,079  12,712,836   814,517,741  12,647,711   802,368,402  12,582,585   795,636,396  

Interest 12,744,230   12,638,209   12,712,836   12,647,711   12,582,585   
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4. Beleidsdeel 
 

In dit hoofdstuk worden de beleidsprioriteiten voor 2020 beschreven.  

“Beleid is het streven naar het bereiken van bepaalde doeleinden met bepaalde 

beleidsinstrumenten en in een bepaalde tijdsvolgorde ”. 

Zoals eerder opgemerkt staan beleidsmatig voor 2020 de wederopbouw, de herstructurering 
c.q. versterking van het ambtenarenapparaat en het financieel gezond maken van Sint 
Maarten op de eerste plaats, dit aangevuld met andere initiatieven. Dit betekent tevens, mede 
gezien de beperkte capaciteit binnen het ambtelijke apparaat en de inzet van een aantal van 
hen in de projectorganisatie wederopbouw, dat het aantal nieuwe beleidsdoelen beperkt zijn. 
Wel ziet u een aantal beleidsvoornemens terugkomen die eerder niet gerealiseerd of afgerond 
konden worden. 

De hierna geformuleerde beleidsacties 2020 geven een indicatie die afhankelijk van de 
middelen van de begroting 2020 gerealiseerd zou kunnen worden in een poging de 
beleidsbegroting en de financiële begroting één geheel te doen vormen.  

In 2017 is een start gemaakt met het formuleren van de beleidsprioriteiten en de daaruit 
voortvloeiende beleidsacties volgens de systematiek van Result Based Management (hierna: 
RBM). RBM stelt de ministeries in staat de vaak meer abstracte strategische doelstellingen 
(impact en outcome) te vertalen naar de daadwerkelijke operationele doelstellingen (de 
beleidsacties op output niveau) en later naar de uitvoering van activiteiten zoals vastgelegd in 
de jaarplannen van de uitvoeringsorganisaties. Nieuw in deze beleidsparagraaf is de 
opneming van beleidsmatrices per ministerie. Met de matrices wordt een verband zichtbaar 
tussen de beleidskeuzes en de daaraan verbonden kosten. Nog niet alle ministeries waren in 
staat deze verbanden eenduidig vast te stellen maar voor een belangrijk deel is dat wel gelukt. 

 

 

 

Input 

Activiteiten 

Output 

Outcome 

Impact 

Geld, Mensen, Kennis, andere middelen 

Trainen, Rekruteren, Onderzoeken, Ontwikkelen, 
Faciliteren, Werken met 

Producten, Diensten, Kennis, Rapporten, 
Procedures, Publicaties  
 

Verandering in gedrag en houding, Sociale 
beweging, Competenties, Normen en Standaarden 

 

Maatschappij, Sociaal, Economisch, Politiek, 
Cultureel, Milieu  

Result Based Management 
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Beleidsvorming, begroting en beleidsuitvoering 

De komende jaren zullen in het teken staan van het verbeteren van de aansluiting tussen 
beleidsvorming en beleidsuitvoering. Deze twee zijn met elkaar verbonden door de jaarlijkse 
begrotingscyclus binnen de overheid. De drie samengevoegd vormen een sluitende planning 
en control-cyclus. 

 

Met de te realiseren verbetering van de aansluiting wordt ook verdere invulling gegeven aan 
de systematiek van beleidsverantwoord begroten. De beleidsbegroting is een belangrijk 
onderdeel van de begrotingscyclus en vormt het startpunt dat wordt ingezet voor de sturing 
en monitoring van de beleidsuitvoering.  

Risico paragraaf 

De risico paragraaf bevat per ministerie risico’s ten aanzien van het niet realiseren van de 
beleidsdoelen. Voor zover relevant en beschikbaar is aandacht besteed aan risico’s die de 
doelstellingsrealisatie mogelijk zouden kunnen hinderen. Het is essentieel dat gedurende het 
verloop van het jaar gemonitord wordt in hoeverre risico’s zich in de praktijk lijken te 
manifesteren en daarop terstond corrigerende maatregelen te implementeren.  De komende 
jaren zullen deze paragrafen per ministerie steeds verder worden uitgewerkt en kunnen 
concrete beheersmaatregelen wellicht al vooraf worden aangegeven. 

  

Begroting  
Jaarverslag 

Jaarrekening  
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4.1. Parlement en hoge colleges 
 
De begrotingen van Parlement, Hoge Colleges maken deel uit van de landsbegroting maar 
komen onder verantwoordelijkheid van de deze entiteiten tot stand. De toelichtingen op deze 
begrotingen zijn in de bijlagen van dit toelichtingenboek opgenomen. 

4.2. Bijzondere entiteiten 
Bijzonder entiteiten zijn delen van de overheidsorganisatie die een bijzondere positie 
kennen. Momenteel zijn dat de Integriteitskamer, de Veiligheidsdienst (incl commissie van 
toezicht), De Raad van State de SER. Deze entiteiten zijn bijzonder vanwege hun autonomie 
en zijn evenals in 2020 in Hoofdstuk 2 van de begroting gepresenteerd. Hun toelichtingen 
maken ook deel uit van de bijlage.  

4.3. Ministerie van Algemene Zaken 
 

4.3.1. Beleidsprioriteiten. 

Ook in 2020 zal nadruk worden gelegd op de volgende taken: 

1 Interne organisatie 

 De efficiënte coördinatie en beheer van de organisatie door het ondersteunen en trainen 

van de organisatie als geheel in overeenstemming met de wetten, regels en voorschriften. 

 De zorg voor binnenlands bestuur, waaronder herstructureren van de ambtelijke 

organisatie.  

 In de komende jaren zal op basis van de wederopbouw, vervolg moeten worden gegeven 

aan de ontwikkeling van het nationaal ontwikkelingsplan, welke de basis moet vormen 

voor de visie van het land Sint Maarten. 

 Sterke nadruk op het verbeteren van de publieke dienstverlening, middels het uitvoeren 

van enquêtes, digitaliseren van en voorlichting over de te verleende diensten.  

 Samenwerking met regionale en internationale organisaties- CCRIF, CEDEMA en 

CARICOM.  

 Coördineren van de uitvoering van projecten welke door de Europese Unie worden 

gefinancierd.  

In 2019, had het ministerie onder anderen de volgende beleidsprioriteiten: 

2 Interministeriële samenwerking 

 Het verbeteren van de coördinatie van de taken rond onderwerpen die meer dan één 

ministerie raken, door de versterking van de interministeriële samenwerking. Dit betreft 

algemene onderwerpen (piofah) maar ook kwesties waarbij specifieke ministeries 

betrokken zijn. 

3 Optimaliseren dienstverlening 

 Bevordering en optimalisering van de dienstverlening aan burgers van Sint Maarten. 

 Verder digitaliseren van de (interne) werkprocessen. 

 

Opgemerkt kan worden dat deze punten nog steeds prioriteiten zijn waar continue aan wordt 

gewerkt.  
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4.3.2. Beleidsacties 

Ook in 2020 zijn er uitdagingen voor de regering in het algemeen, en het Ministerie in het 

bijzonder. Door de schaarse beschikbare middelen in de begroting 2020, zal een strakke 

uitvoering van prioriteiten moeten worden gehanteerd.  

Het Ministerie streeft dan ook naar strenger toezicht op handhaving van bijvoorbeeld, de 

richtlijnen voor het gebruik van mobiele telefoons, gebruik van dienstwagens, maar ook het 

aangaan van verplichtingen in verband met het huren van percelen en de inkoop van 

goederen en diensten.  

Aandacht wordt ook besteed aan de documentatiestroom binnen de gehele overheid middels 

het digitaliseren van met name de adviesprocedure, waardoor niet alleen de effectiviteit en 

efficiëntie zullen verhogen, maar ook de kosten van met name papier en inkt (gebruik van 

printers) worden verlaagd. Reeds in 2019 zijn de nodige stappen ondernomen om dit doel te 

bereiken. In 2020 moeten deze procedures zijn ingevoerd zodat de gevolgen vanaf 2020 

meetbaar zijn.  

Zoals aangegeven, zal voor wat betreft de dienstverlening continue aandacht worden besteed 
aan klantvriendelijke dienstverlening aan zowel de interne als externe klanten. Extern, zal 
meer gebruik worden gemaakt van nieuwe technologieën zoals het online maken van 
afspraken en indienen van verzoeken.  

Concluderend kan worden gesteld, dat hierdoor de zorg voor het binnenlands bestuur, 
waaronder de bevordering van de efficiency en effectiviteit van overheidsorganisatie, continue 
de aandacht heeft van het ministerie. 

Verder wordt nogmaals benadrukt, dat ervaring met orkaan Irma, ons heeft geleerd dat meer 
aandacht moet worden besteed aan de samenwerking met regionale en internationale 
organisaties. Het tekenen van een MoU, met de organisatie CEDEMA en de geassocieerde 
lidmaatschap met CARICOM, bevestigen de aandacht die de regering en het ministerie 
hebben voor de regionale samenwerking. Ook zal de communicatie met de relevante UN-
organisaties en overige internationale organisaties worden versterkt. Reeds in 2019 zijn er 
duidelijke afspraken gemaakt met de relevante contactpersonen en afdelingen. In 2020 zullen 
duidelijke stappen worden ondernomen, hoe gebruikt kan worden gemaakt van deze 
instanties in het belang van Sint Maarten.  

Goede samenwerking met de Franse kant blijft een prioriteit, en het streven van de Regering 
en het ministerie. Zowel in het geval van de binnenlandse aangelegen zoals samenwerking 
met de brandweer, als de samenwerking in het kader van de door de Europese Unie 
gefinancierde projecten, ondanks de uitdagingen. 

Goed bestuur wordt gekenmerkt door het verder ontwikkelen van interne operationele 
aspecten die vormen de dagelijkse gang van zaken binnen de organisatie. Verankering 
geschiedt door het opstellen van interne operationele handboeken, het installeren van een 
beleidsplatform. Relaties met het Koninkrijk zijn van een dusdanig belang dat een structuur 
tbv Koninkrijksrelaties is opgezet om zorg te dragen dat Koninkrijk aangelegenheden 
opgepakt worden, met input van de relevant ministeries. Aanpak van verplichte internationale 
agenda’s zoals de Sustainable Development Goals vindt plaats vanuit een “bottom-up 
approach”.  
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4.3.3. Risico’s. 

Bij het opstellen van deze begroting is uiteraard rekening gehouden met de factoren welke 

van belang zijn voor het functioneren van het Ministerie. 

Op de eerste plaats, dient te worden gemeld, dat het bovenstaande gebaseerd is op de rol 

van het Ministerie voor de gehele organisatie. Hoewel er rekening is gehouden met de 

financiële situatie van het land, wordt ook uitgegaan van de ondersteuning aan de andere 

ministeries en de publieke dienstverlening.  

Het streven naar een efficiënter functioneren van de organisatie, met meer nadruk op de 

coördinerende rol van deze ministerie, is een prioriteit en zal hopelijk ook de kosten kunnen 

beïnvloeden.  

De risico’s zijn hetzelfde als in de voortgaande jaren, in de zin dat indien de begroting niet 

zoals verzocht wordt toegekend, dit uiteraard gevolgen zal hebben voor het functioneren van 

het ministerie ten behoeve van de organisatie in het algemeen en de uitvoering van haar 

plannen in het bijzonder.  

Extra risico vormt natuurlijk de werkelijkheid van Orkaan Irma. 

De ervaring heeft geleerd dat het belangrijk is een disaster management fund 

(calamiteitenfonds) op te zetten. Het streven van dit ministerie was om tenminste 1 miljoen 

guldens op de begroting van het ministerie op te nemen, teneinde in de eerste weken na een 

mogelijke calamiteit te kunnen voorzien in voedsel, water, urgente reparatie, opruiming, 

evacuatie (charter planes). Dit geldt ook voor eventuele voorbereidingen indien van tevoren 

bekend, door bijvoorbeeld het opslaan van medicijnen, babyvoedsel, en andere 

benodigdheden in kader van een goede voorbereiding.  

In de context van het bovenstaande en gelet op het feit dat Sint Maarten in een orkaangebied 

ligt, meent het ministerie dat de regering er goed aan doet om de verplichting voor het 

beschikbaar hebben van soortgelijke fondsen, wettelijk te regelen. Dat de begrotingspost 

onder het beheer dan wel in het ministerie van Algemene Zaken is opgenomen, rijmt met de 

bevoegdheid van de Minister als opperbevelhebber in geval van een ramp. 

De regering is lid van de “Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility (CCRIF), een 

verzekeringsvoorziening tussen meerdere (ei-)landen tegen schade bij aardbeving, orkaan 

extreem eregeval etc. De landen die hierbij zijn aangesloten betreffen meest de Caribische 

(ei-)landen en Centraal Amerika. Het geschatte jaarlijkse bedrag is 1.8 miljoen guldens en 

dient ook door alle ministeries te worden gedragen vanaf 2021. 

Andere risico’s betreffen:  

De bedreiging voor de slagvaardigheid van de brandweer, bij het uitblijven van de benodigde 
middelen, met als gevolg het niet langer op het juiste niveau garanderen van de fysieke 
veiligheid van de inwoners en bezoekers van Sint Maarten;  

In het algemeen, zal het gebrek aan financiële ruimte om de vacatures in te vullen, als gevolg 

hebben dat door minder personeel, meer “overtime” zal moeten worden uitbetaald. Dit geldt 

voornamelijk bij de afdeling Facilitaire Zaken.  
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4.4 Ministerie van Financiën 
 

4.1.1. Beleidsprioriteiten 
 

Gezien de overkoepelende missie en visie van Sint Maarten, de taken van het ministerie van 

Financiën en ook de huidige ontwikkelingen gelden de volgende beleidsprioriteiten voor dit 

ministerie: 

1 Financieel Beheer 

Het ministerie van Financiën ziet het als een van haar belangrijke taken om zorg te dragen 

voor een adequaat (juist, tijdig en volledig) financieel beheer binnen de overheid. Dit vertaalt 

zich in het beschikbaar stellen van instrumentarium, stellen van richtlijnen voor de financiële 

verwerking en het administreren van financiële transacties. Dit alles speelt zich af binnen de 

richtlijnen van de Comptabiliteitslandsverordening. Door de auditors en de toezichthouders 

(SOAB, ARK en Cft) zijn op diverse punten aanbevelingen gedaan gericht op een verbeterd 

financieel beheer. Het Ministerie heeft zich tot doel gesteld om deze aanbevelingen 

stapsgewijs te realiseren. Na een aanvankelijke start in 2017 zijn de projecten later in dat jaar 

(IRMA) tot stilstand gekomen. In augustus 2018 is een herstart voorbereid voor een holistisch 

verbeterplan waarvan de start wacht op de financiering van dit initiatief (DPO financiering).  

Het ministerie stelt zich verder tot doel om de dienstverlening aan de samenleving te 

verbeteren door het op peil brengen van de tijdigheid en betrouwbaarheid van de diensten. 

Om dit te bereiken is verdere integratie van de administraties een voorwaarde evenals een 

solide en stabiele voorzieningen op gebied van utiliteit en ICT. Dit houdt voor Financiën in dat 

planning, organisatie en coördinatie van financiële processen over de volle breedte van de 

overheid moeten worden verbeterd.  

 

2 Belasting Compliance 

De tweede belangrijke taak van het ministerie van Financiën betreft het uitvoering geven aan 

de belastingwetgeving. Ook op dit vlak bestaat er al geruime tijd behoefte aan verbetering van 

de efficiency en effectiviteit van deze uitvoerende dienst met als einddoel verbetering van de 

compliance. Deze verbetering zal worden bewerkstelligd door het doorvoeren van een bijna 

volledige herinrichting van de organisatie qua organisatorische inrichting, van werkprocessen 

en procedures, een volledig nieuw IT-systeem met klantvriendelijker mogelijkheden voor 

belastingplichtigen, aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers en een 

fysieke integratie van Inspectie en Ontvangersorganisaties. Dit alles dient er binnen 3 jaar 

voor zorg te dragen dat burgers en bedrijven bereid zijn of gedwongen zullen worden hun 

wettelijke verplichtingen ten aanzien van de gemeenschap waarvan zij deel uitmaken na te 

komen.  

 

3 Inkomsten verhogende en kosten verlagende maatregelen (IVUV) 
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Onder de toenemende financiële druk van de afgelopen jaren is al vaker gezocht naar 

mogelijkheden om inkomsten te verhogen dan wel om kosten te verlagen. Uit eerdere 

initiatieven op dit vlak zijn ideeën uit de organisatie gekomen die op dat moment niet op korte 

termijn geïmplementeerd konden worden omdat bijvoorbeeld wetgeving aangepast diende te 

worden. Er is een nieuwe inventarisatie opgestart teneinde een zo volledig mogelijk beeld van 

de alternatieven te verkrijgen..   

4 Disaster Risk Management 

De overheid is door Irma  hard geconfronteerd met de consequenties van een achterblijvend 

beleid ten aanzien van het beheer van gevolgen van rampen. Na jaren van relatief kalme 

orkaanperioden is gaandeweg de aandacht voor actieve rampenplannen verslapt. Het blijkt 

nu meer dan ooit nodig dat de overheid in geval van een ramp kan terugvallen op een 

integraal draaiboek om de gevolgen van de ramp te beheersen. Een belangrijke pijler van 

een dergelijk draaiboek wordt gevormd door de beschikbaarheid van benodigde financiële 

middelen voor de eerste kosten en in tweede instantie om de continuïteit van de 

dienstverlening te kunnen waarborgen. 

4.4.2. Beleidsacties 

Gezien de uitdagingen tot verbetering waar het ministerie van Financiën voor staat is een 

meerjarige aanpak noodzakelijk. Voorts moet rekening gehouden worden met beperkte 

beschikbare middelen (geld en capaciteit). Op grond hiervan zijn de beleidsacties in 2019 als 

volgt geprioriteerd.   

1 Financieel Beheer 

Duurzame ontwikkelingsdoeleinden zijn kritisch voor de wederopbouw van Sint Maarten. 

Hiermee samenhangend zijn er financiële verplichtingen. De richtlijnen voor het tot stand 

komen van deze verplichtingen en het uiteindelijk verwerken en rapporteren van de financiële 

transacties is een fundamentele grondslag voor een succesvol wederopbouw en de 

verantwoording die daarover dient te worden afgelegd. 

Het ministerie van Financiën erkent de zwaarwichtigheid van haar positie binnen het geheel 

in dit kader en heeft de volgende beleidsacties voor 2019-2022 vastgesteld: 

 De verdergaande verbetering van het financieel beheer, o.a. door de investering in een 

nieuw financieel systeem en de uitvoeren van verbeteringsprojecten in dat kader. 

 Zorgdragen dat de duurzame doelen van de NDP en de NRRP zich op dezelfde 

hoofdlijnen richten waar het financiële aspecten betreft. 

 Zorgdragen voor het onderhouden en versterken van de werkrelatie tussen Sint 

Maarten, Nederland en de Wereldbank waar het financiële aspecten betreft. 

 Bijstand van de koninkrijkpartners en internationale organisaties verder helpen 

structureren; 

 Liaison met de verantwoordelijke ministeries voor de evaluatie, herdefiniëren en 

structureren van het nationale rampenbeheersplan; 

 Identificeer projecten die prioriteit hebben en op zoek gaan naar aanvullende financiering 

als de bijstand via het Wederopbouwfonds niet voldoende is om alle prioriteiten na te 

komen; 

 Een nationaal ontwikkelingsfonds oprichten. 
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2 Belasting Compliance 

Het ministerie van Financiën is gestart met de voorbereiding van grootschalig project verdeeld 

over meerdere jaren voor volledige belastinghervorming. De beleidsdoeleinden die hieruit 

vloeien zijn: 

 Het belastingkantoor versterken door: 

1. Oprichten van een nieuw gebouw met alle afdelingen onder een dak; de eerste plannen 

zijn ontwikkeld. 

2. Modernisering van de ICT-voorzieningen; hiervoor is in 2017 een aanbesteding gestart.  

3. Werving en selectie en bijscholing bestaande personeel. 

4. Aanpassing van interne processen en procedures. 

 Stimulering nakoming belastingplicht door:  

1. Dialoog aan te gaan met de centrale bank over manieren om de economie te stimuleren. 

2. Het ontwikkelen van een voorwaardelijk drijfveer voor bedrijven om hun belastingplichten 

na te komen. 

3. Versterking van de audit- en controleorganen binnen de Belastingdienst, zo mogelijk in 

samenwerking met andere instanties. 

 Vereenvoudigen van de communicatie met de belastingplichtige. 

1. Het inrichten van moderne mogelijkheden (portals) om via elektronische weg aangiften in 

te dienen en te betalen. 

Ook op het gebied van fiscaal wet- en regelgeving leidt dit tot enkele gerelateerde 

beleidsdoeleinden:  

 Onderzoek naar aanvullende inkomstenverhogende maatregelen en eventueel 

aanpassing van het belastingstelsel. 

 Afronden conceptlandsverordening hervorming belastingstelsel Sint Maarten.  

 Afronden van de Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) 

voorschriften voor automatische uitwisselinggegevens, de zogenaamde Common 

Reporting Standard (CRS). 

 Afronden van incentive mogelijkheden post-Irma, zoals de aanpassingen van de heffing 

van belasting op bedrijfsomzetten (BBO) bij grote bouwprojecten. 

 In samenwerking met andere ministeries het aanpakken van nog te verwerken financiële 

wetgeving, beleid en overeenkomsten: 

1. Afronden gokspel en gaming control board wetgeving afronden 

2. Bestudeer de concessieovereenkomst van de haven en de Simpson Bay Lagoon. 

 

3 Inkomsten verhogende en kosten verlagende maatregelen (IVUV) 
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 Onderzoek/inventarisatie naar aanvullende inkomstenverhogende en/of 

kostenverlagende maatregelen. In de inventarisatie worden de voorstellen van het 

management meegenomen naast de ideeën die vanuit de werkvloer komen. 

 Een breed onderzoek door SOAB dient te worden afgerond en aanbevelingen moeten 

vervolgens geïmplementeerd worden.  

4 Disaster Risk Management  

 Uitwerken financieringsconcept; 

 Zorgdragen voor deelname aan internationale hulporganisaties; 

 Participeren in regionale fondsen zoals CCRIF; 

 Zorg dragen voor gezonde verzekeringsportefeuille; 
 

 

4.5 Ministerie van Justitie 

Het Ministerie van Justitie heeft als doelstelling het scheppen van randvoorwaarden voor de 

handhaving van de veiligheid, orde en rust, en de waarborging van het recht binnen de 

samenleving voor zowel alle inwoners als de vele bezoekers. Sinds 2010 is Sint Maarten bezig 

met een structurele opbouw van de eigen rechtshandhavingsketen. Er is de afgelopen jaren 

voortgang geboekt, maar verdere doorontwikkelingen zijn echter noodzakelijk. Daarbij geldt 

als uitgangspunt dat Sint Maarten zelfstandig in staat moet zijn de basis te leggen voor een 

goed functionerende rechtshandhavingsketen. Hiervoor bestaan reeds voorstellen, nota’s en 

plannen van aanpak waarvan aan de haalbare en wenselijke aanbevelingen uitvoering wordt 

gegeven, bijvoorbeeld voor KPSM en het Gevangeniswezen. De mogelijkheden voor 

(volledige) uitvoering van die plannen is sterk afhankelijk van onder meer financiële 

bestedingsruimte. In verband daarmee is de doorontwikkeling van de 

rechtshandhavingsketen, keten breed gekoppeld aan de noodzaak van een gefaseerde groei 

van het budget van het ministerie over een vijftal jaren. Om die reden zullen beleidsprioriteiten 

de komende jaren slechts beperkte bijstellingen kennen.   

4.5.1 Beleidsprioriteiten 

Gedurende het jaar 2020 zal het ministerie de volgende (beleids)prioriteiten continueren: 

1 Rechtshandhaving 

Ten behoeve van de waarborging en de verdere versterking van de rechtshandhaving op Sint 

Maarten wordt door het Ministerie van Justitie onder andere gewerkt aan: 

 Het ontwikkelen van een wetgevingsprogramma waarin de prioriteiten zijn opgenomen voor 

het aanpassen, ontwikkelen van wetgeving op justitie terrein; 

 Het verrichten van wetgevingsevaluaties ten einde voorstellen te ontwikkelen voor het 

aanpassen dan wel ontwerpen van nieuwe wet- en regelgeving en nieuw beleid; 

 Verbetering van kennis over wet- en regelgeving bij zowel medewerkers binnen de overheid 

als de bevolking. 
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2 Criminaliteitsbestrijding en Preventie 

Criminaliteitsbestrijding en preventie zijn onlosmakelijk verbonden aan rechtshandhaving. 

Beleidsprioriteit is in eerste instantie de verdere opbouw en versterking van de uitvoerende 

diensten en afdelingen: het Stafbureau, de afdeling Justitiële Zaken, Politie, Douane, 

Immigratie, Landsrecherche, de Gevangenis en het Huis van Bewaring, het Meldpunt 

Ongebruikelijke Transacties, de Kustwacht, het Miss Lalie Center, de Voogdijraad, en het 

Openbaar Ministerie.  

Criminaliteitsbestrijding zal ook in 2020 onder andere gericht zijn op: 

1. Aanpak High Impact Crimes; 

2. Aanpak Internationale georganiseerde criminaliteit; 

3. Versterking Grensbewaking en aanpak grens gerelateerde criminaliteit. 

 

3 Detentie 

Het structureel en urgent verbeteren van de detentiezorg op Sint Maarten inclusief de opbouw 

en het beheer van faciliteiten. In oktober 2018 is een aantal afspraken gemaakt tussen de 

heren Knops, Dekker en Geerlings ten aanzien van: 

1. Opvang in en terugkeer uit de in NL verblijvende gedetineerden; 

2. Verbetermaatregelen op gebied van detentie: 

a. Verbeteringen aan HvB en Lalie Centre gebouwen; 

b. Personele capaciteit 

c. Dagprogramma 

d. Opleiding personeel 

e. Instellen expertteam 

In de begroting 2020 en in de meerjarenraming is rekening gehouden met de kosten die uit 

deze afspraken voortvloeien. Voor de opvang van gedetineerden is NAf 3,2 miljoen 

opgenomen en de verbetermaatregelen zijn in de personele begroting (gewone dienst) en in 

de investeringsbegroting (kapitaaldienst) opgenomen. Door de opschorting van de lening voor 

de kapitaaldienst is verdere vertraging ontstaan in het realiseren van de verbetering aan de 

detentiegebouwen. In de gewone dienst is NAf 0,8 miljoen opgenomen voor opleiding van 

HvB personeel.  

4 Het Ministerie als Organisatie 

Justitie is het grootste Ministerie binnen de overheid van Sint Maarten in termen van aantallen 

Fte’s. Er wordt reeds met hoge prioriteit gewerkt aan de verder organisatorische inrichting van 

het ministerie en de formalisatie hiervan in rechtspositionele regelingen en functieboeken. 

Tevens streeft het ministerie ernaar om kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan te bieden aan 

in eerste instantie haar eigen (beoogde) medewerkers (maar ook aan werknemers van andere 

ministeries en de private sector). Hiermee wordt door Justitie gedoeld op de verbetering van 

(in eerste instantie) haar interne organisatie en daaruit voortvloeiend de verbetering van haar 

functioneren en de aan de maatschappij te leveren diensten.  
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4.5.2 Beleidsacties 

Gezien de uitdagingen en verplichtingen van het Ministerie van Justitie in de komende jaren 

zijn de beleidsacties in 2020 als volgt: 

1 Rechtshandhaving 

 De ontwikkeling van nieuw beleid en wet- en regelgeving voor de uitgifte van vergunningen 

door Justitie. 

 In samenwerking met andere ministeries wordt het overheid brede beleid voor animeermeisjes 

herzien en is concept wetgeving gemaakt. 

 Herziening van het beleid ten behoeve van de handhaving van de openbare orde bij 

evenementen. In samenwerking met de Ministeries van AZ en TEZVT wil het Ministerie van 

Justitie komen tot evenementenvergunningen die meer in verhouding staan met de kosten 

voor de inzet van KPSM bij evenementen. 

 Afronding wetgevingstraject rondom geslachtsnaam- en achternaamwijzigingen. 

 Concipiëren, aanpassen en implementeren van wet en regelgeving ter bevordering van de 

algehele veiligheid, o.a. door het instellen van de commissie toezicht bescherming 

persoonsgegevens ter bescherming van de privacy, het opstellen van de LVO ter bestrijding 

van cybercrime en invoering cameratoezicht c.q. video surveillance.  

 In werk intreding van de Landsverordening bestuurlijke handhaving. 

2 Criminaliteitsbestrijding en Preventie 

 Activering van een ministerie breed informatievoorziening systeem. 

 Het ministerie is voornemens om de Nederlands-Franse politiesamenwerking verder te 

versterken. 

 In 2020 zal het ministerie verdere uitvoering geven aan het veiligheids- en integriteitsplan voor 

de lucht- en zeehaven.  

 Het ministerie zal het aanpakken van jeugdcriminaliteit voorzetten door o.a. het verder 

uitrollen, opbouwen van criminaliteitsbestrijding, rehabilitatie en her-opvoedingsprogramma’s. 

 Het consistent aanpakken van illegale immigratie, mensenhandel en mensen smokkel blijft 

ook dit jaar hoog op de agenda van het ministerie staan. 

 Beleidsprioriteiten bij de aanpak van High impact crimes zijn: 

- het versterken van de KPSM in capaciteit (Fte’s) en kwaliteit. 

- het creëren van de Stuurgroep Integrale verbetering opsporings- en vervolgingsinstrumenten.; 

- het uitrollen van het programma Verbetering Landsrecherche; 

- het vergroten van de regionale samenwerking met name met het Franse gedeelte, de 

Verenigde Staten en omringende landen. 

 Om de versterking van de grensbewaking te realiseren zijn de volgende inspanningen nodig: 

- Versterken informatie gestuurd optreden van de Immigratie Dienst, de (recent weer bij het 

KPSM geplaatste) Grensbewakingsteam, de Douane en de Kustwacht; 

- De inzet van gecombineerde teams van grensbewakingsautoriteiten in samenwerking met het 

Korps politie op risicogebieden in de lucht- en zeehavens;  

- Onder leiding van de Korpschef KPSM inzetten van gecombineerde teams op het gebied van 

mensensmokkel, mensenhandel en grens gerelateerde ondermijning. 
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 Het verbeteren van de wetgeving op het gebied van witwassen van geld. Om te voldoen aan 

de aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF) dienen de volgende wet- en 

regelgeving te worden aangepast/voltooid: 

- De ontwerplandsverordening bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van 

terrorisme; 

- De ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening grensoverschrijdende 

geldtransporten; ten tijde van het schrijven van deze versie is het Nader rapport goedgekeurd 

door de Ministerraad en zal het naar de Staten verstuurd worden. De 

ontwerplandsverordening tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht; 

- De ontwerplandsverordening tot wijziging van het Wetboek van Strafverordening. 

 

3 Detentie 

 Het verbeteren van de faciliteiten voor de detentiezorg door: 

- De verdere opbouw en inrichting van het centrum voor de detentie, zorg en begeleiding van 

delinquente jeugdigen (jeugd detentiecentrum) te Cay Bay (Miss Lalie Center), waarvoor 

onlangs goedkeuring is verkregen dat deze kosten ten laste van het 

Criminaliteitsbestrijdingsfonds zullen komen; 

- De renovatie, reparatie en mogelijke uitbreiding van het Huis van Bewaring te Pointe Blanche; 

- Het herstel van het grenshospitium en detentiecentrum in Simpson Bay. 

 

 Het verbeteren van het organisatorische beheer, Strafgevangenis en Huis van Bewaring te 

Point Blanche van het gevangeniswezen door: 

- Versterken van het managementteam Gevangeniswezen om de bedrijfsvoering te verbeteren; 

- Verbeteren van de algemene veiligheid van zowel personeel als gedetineerden; 

- Verdere uitvoering van het anti-verzuimbeleid m.b.t. gevangenispersoneel. 

 Uitvoeren van de haalbare aanbevelingen van diverse toezichtspartijen, 

Voortgangscommissie, Commissie Preventing Torture (CPT), Raad voor de 

Rechtshandhaving. 

 

4 Het Ministerie als Organisatie 

 Vaststellen rechtspositionele regeling KPSM met bijbehorend functieboek, en start 

implementatie van het organisatieplan “Contouren”. Dit zal in 2020 tot verdere groei leiden 

binnen KPSM.  Daarnaast de uitvoering van het opleidingsplan verder doorgezet. 

 Aanpassing ontwerpen rechtspositionele regeling en functieboeken Huis van Bewaring en 

afronding van de concepten van de Landsrecherche. 

 Het afronden van de organisatiestructuur, de oprichting en het curriculum van de Justice 

Academy. 
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 Verdere ontwikkeling en implementatie van het beleid van o.a. jeugdreclassering, 

jeugdbescherming en slachtofferhulp. 

 Het invullen van kritische vacatures zoals 1 Wetgevingsjurist en 3 ervaren Beleidsadviseurs. 

 Uitvoeren van plannen voor de verbouw en inrichting van het voormalige Soremar gebouw 

(Justice Institute of Sint Maarten). 

 Organisatorische inbedding van de K9 brigade binnen het ministerie.  

 Het gedeeltelijk uitvoeren van het mobiliteitsplan KPSM. 

 Het afronden en implementeren van het huurvergoedingsbeleid om de kosten te drukken. 

 Het continueren van de Basis Politie Opleiding (BPO) voor het personeel van het KPSM, die 

de opleiding niet hebben gevolgd. 

 Het opstellen en het hanteren van AO/IC (processen en procedures). 

 Het verbeteren van de administratieve dienstverlening naar burgers/klanten.  

 Het verbeteren van de registratie en verwerking van gegevens, monitoren en verstrekken 

van informatie (middels ICT) naar interne en externe klanten. 

 Het investeren in de kwaliteit- en competentieontwikkeling van justitiemedewerkers onder 

andere door HRM, talentontwikkeling, management development en dergelijke. 

 P&O afdeling van Justitie onderbrengen bij de centrale P&O. 
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4.6 Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport 

 

4.6.1 Beleidsprioriteiten 

De beleidsprioriteiten zijn gekaderd binnen de missie, visie en taken van het Ministerie van Onderwijs, 

Cultuur, Jeugd en Sport (OCJS), het Strategisch Plan 2016-2026, en het ‘National Recovery & 

Resilience Plan’, waar het ‘MECYS Resilience Plan’ is verankerd. Deze beleidsprioriteiten zijn in de 

beleidsacties gekaderd in zes hoofdthema’s: psychosociaal welzijn, capaciteitsversterking, veiligheid- 

en gereedheid, curriculum en naschoolse programma’s, fysieke infrastructuur en beleid- en wetgeving. 

De vastgestelde strategische beleidsprioriteiten richten zich op:    

 

1 Onderwijs 

Het stimuleren en faciliteren van kwalitatief onderwijs op Sint Maarten ter opleiding van de toekomstige 

beroepsbevolking door: 

 de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren; 

 het toezicht op onderwijs te handhaven en te intensiveren; 

 adequate onderwijshuisvesting aan te bieden, en 

 hiertoe wet- & regelgeving aan te passen en te optimaliseren. 
Deze beleidsprioriteiten zijn gericht op het ontwikkelen van en voorzien in een onderwijs- en 
trainingsstelsel van de hoogst mogelijke kwaliteit.  
 

Belangrijke voor het herstel van de economie, het bevorderen van de nationale zelfredzaamheid en 

onafhankelijkheid is het blijvend versterken van het nationale kapitaal. Het verhogen van het aantal 

schoolverlaters met voldoende startkwalificaties, het promoten van levenslang leren en het verder 

innoveren en faciliteren van een gezonde en inspirerende leeromgeving zijn hiervoor belangrijke 

elementen. Institutionele versterking, veilige scholen en 21e eeuw leerconcepten, een robuuste 

curriculumontwikkeling met meer aandacht voor cultuur, sport en sociale vorming, maatwerk en 

welzijnsbevordering zijn hierbij uitgangspunt.  

 

 

 

2 Cultuur 

Een kansrijke sector voor economisch herstel is het verder ontwikkelen en versterken van de creatieve 

sector, met Philipsburg als cultuur hoofdstad van Sint Maarten als concept. De cultuursector speelt ook 

een belangrijke rol in het versterken van de ‘Resilience’ van de bevolking. Zowel ‘Resilience and 

Recovery’, zoals geformuleerd in het nationale herstelplan, zijn bepalend voor de beleidsprioriteiten, en 

zijn binnen de (inter) nationale kaders waaronder UNESCO, toegespitst op: 

 het stimuleren en faciliteren van uitingen van cultuur in Sint Maarten, op nationale feestdagen 

en andere (internationale) culturele evenementen, en 

 het behoud en ondersteunen van het nationaal cultureel materieel en immaterieel erfgoed door 

middel van programma’s, subsidie beleid en overige randvoorwaarden op het gebied van beleid 

en wet- en regelgeving. 

3 Jeugd 

De hoofdpunten zijn gekaderd binnen de internationale verplichtingen van het Verdrag inzake de 

Rechten van het Kind en de nationale implementatie hiervan. De internationale doelstellingen 

overstijgen zowel de afdeling als het ministerie, waardoor interministeriële samenwerking een kritisch 

factor is, om de OCJS-doelen te bereiken. De prioriteiten van de afdeling Jeugd & Jongeren zijn gericht 

op: 

 het stimuleren van kansen en het bieden van mogelijkheden voor een gezonde ontwikkeling 

van jeugd; 

 het zorgdragen voor beleidsprogramma’s en wet- en regelgeving inzake jeugd- en jongeren, 

en het toezicht op de uitvoering hiervan; 
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 het bevorderen, (doen) verrichten en aansturen van beleidsondersteunend en evaluatief 

onderzoek met betrekking tot de ontwikkeling van jeugd en jongeren; 

 het adviseren van de overheid over de toewijzing van middelen op basis van onderzoek, 

voortgangsrapportages en prognoses van de programmaorganisaties; 

 het promoten van (inter)nationale, samenwerking op alle maatschappelijke niveaus, en 

de implementatie van jeugd en jongeren beleid binnen het ministerie zelf via het onderwijs, de 

sport en de creatieve sector. 

 

Kern is, het bevorderen van participatie van kinderen en jeugdigen, het bieden van hulp en 

ondersteuning, ‘safety nets’ zoals brede scholen en voor- en naschoolse activiteiten, het voorkomen 

van kindermishandeling en het stimuleren van preventie en positieve opvoeding. Hierbij is er bijzondere 

aandacht voor de meest kwetsbaren, waaronder migranten, mindervaliden en risicogroepen. Hiertoe 

wordt, middels de in 2018 door de koninkrijk landen ondertekende intentieverklaring, toegewerkt naar 

een Memorandum of Understanding. 

 

 

4 Sport 

De beleidsdoelstellingen richten zich voornamelijk op: 

 het stimuleren van sportdeelname en het aanbod van sportfaciliteiten in de maatschappij; 

 het bevorderen van sporttoerisme door het faciliteren en ondersteunen van topsport(ers) en 

het gebruik van media in de sport; 

 het ontwikkelen en implementeren van sportrichtlijnen en -protocollen (waarden en ethiek) in 

de gehele sportsector.  

 

Met name het herstel en onderhoud van de sportfaciliteiten staan voorop, gelet op de schade door de 

orkaan, en de ‘Building Back Better’-concept. Bij het versterken van de ‘Resilience’ van de bevolking 

speelt de sportsector ook een belangrijke rol. 

 

 

3.6.2 Beleidsacties 

In de beleidsacties zijn de principes van herstel en ‘Building Back Better’ kernpunten. Het ‘MECYS 

Resilience Plan’, als onderdeel van het nationale herstelplan ‘National Recovery & Resilience Plan’, 

volgt de thema’s: psychosociaal welzijn, capaciteitsversterking, veiligheid- en gereedheid, curriculum 

en naschoolse programma’s, fysieke infrastructuur en beleid- en wetgeving. Deze rode draad vertaalt 

zich naar de sectoren onderwijs, cultuur, jeugd en sport in de volgende beleidsacties: 

 

 

1 Onderwijs 

De hoofdbeleidsacties zijn gericht op het: 

 

 Het ontwikkelen van wet- en regelgeving alsmede institutionele versterking in het lokale 

beroepsonderwijs en het hoger- en wetenschappelijk onderwijs blijft een belangrijk 

aandachtspunt. 

 

 Het verder implementeren en/of monitoren van de wetgeving voor studiefinanciering het 

bekostigingsmodel, leerlingenvervoer en het project verzelfstandiging publieke scholen, 

om zo de toegang tot betaalbaar en kwalitatief onderwijs op lange termijn te garanderen.  

 

 Voortzetten van investeringen in onderwijshuisvesting voor onderhoud, renovatie en 

nieuwbouw voor meerdere scholen, volgens veilige scholen en 21e eeuw leerconcepten. 
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En het implementeren van een herziend leen-, investering en -onderhoudsbeleid om 

onderwijshuisvesting te optimaliseren.  

 

 Realiseren verbetering in kwaliteit van onderwijs door: 

 het bevorderen van tertiair onderwijs en beroepsonderwijs op diverse niveaus;  

 het faciliteren van een soepele aansluiting en/of transitie binnen het onderwijs of het 

beroepsleven, afgestemd op economische ontwikkelingen en kansen; 

 het monitoren van de Raad van Onderwijs en Arbeid, en 

 de implementatie van de ‘special need policy’, met als doel om vroegtijdig behoeften 

te signaleren en te voorzien in noodzakelijke aanpassingen om zo beter te kunnen 

instromen en/of vooruitgang te kunnen boeken in het reguliere onderwijs.  

 

2 Cultuur 

Om uitingen van cultuur te stimuleren worden de volgende beleidsacties uit het bestaande “Visie 

20/20” beleid genaamd “Het openen van ramen en bouwen van bruggen op de beginselen van 

menselijke waardigheid” en de “#SXM Strong: Showing resilience and planning for the future” verder 

uitgewerkt en ten uitvoering gebracht. 

 

 De afdeling Cultuur gaat de door overheid gefinancierde culturele voorzieningen monitoren op 

gebruik voor culturele activiteiten. Bij te weinig gebruik van de faciliteiten worden in samenspraak 

met de betrokken partijen beheersmaatregelen genomen.  

 Om het behoud en verder verrijking van cultuur te stimuleren worden dit jaar voortgezet: 

 het afronden van het ontwerp van een raamwerk voor een cultuurwet; 

 het uitvoeren van culturele bewustwording programma’s in het onderwijs ten gunste van de 

nationale ontwikkeling en - identiteitsvorming van het Land, en 

 het bevorderen en promoten van talentontwikkeling in de culturele en creatieve sector. 

 

 Om het behoud van cultureel erfgoed te stimuleren worden de volgende wetgevingstrajecten 

voortgezet: 

 het preserveren van monumenten, de aanleg van de “cultural track” voor het bevorderen van 

des educatieve en nationale waarde van monumenten, en 

 het beschermen van monumenten door het oprichten van een monumentenfonds en 

monumentenzorg. 

 Om uitingen van cultuur op Sint-Maarten te faciliteren vinden dringende kapitaalinvesteringen 

plaats voor o.a.: 

 de aanpassingen van het John Larmonie Center; 

 het verwerven van nieuwe 3d scanners voor archeologische archivering, en  

 het verwerven van een digitaal media-archief van de geschiedenis van St. Maarten. 

 

 

3 Jeugd 

De afdeling Jeugd richt zich op de volgende beleidsacties: 

 

 capaciteits- en kwaliteitsverbetering als aanbevelingen uit de beleidsnota “Vroegkinderlijke 

zorg en ontwikkeling”;  

 realisatie van het Integraal Jeugdbeleidsplan en de ‘Youth Desk’;  

 ontwikkelen van het Jeugdmonitorbeleid; 

 initiëren van diverse vormen van jeugdparticipatie in het maatschappelijk verkeer; 

 programmatische aanpak van preventie tienerouderschap; 

 creëren van meer leer/werkervaringsmogelijkheden voor de jeugd;  

 het bekostigen van programma’s waarbij risicojongeren begeleid en ondersteund worden ter 

preventie van norm afwijkend gedrag; 

 uitvoeren van de Ondernemerschap Training; 
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 stimuleren van Kinderrechten campagnes (kindermishandeling, geweld) en het investeren in 

de programma’s van de aanbevelingen uit het Koninkrijk  “Actieplan Kinderrechten”, en 

 het uitvoeren van de in 2018 door de Koninkrijk landen ondertekende intentieverklaring, 

waaronder het voorbereiden van een Memorandum of Understanding dat het samenwerken 

tussen de (ei)landen van het Koninkrijk ter verbetering van de rechten van de kinderen in het 

Koninkrijk beoogd. 

 

4 Sport 

De beleidsactiviteiten voor dit jaar richten zich specifiek op: 
 

 het ondersteunen, faciliteren en controleren van verbeterplannen voor sportorganisaties, 
inclusief het faciliteren van een toegankelijke database voor atleten en coaches;  
 

 het bevorderen van de beschikbaarheid van sportfaciliteiten, onder andere door de naschoolse 
programma's en schooltoernooien te blijven voortzetten;  
 

 het monitoren en evalueren van de implementatie van rampenparaatheids-, nood-, veiligheids- 
en herstelplannen voor alle faciliteiten, en 
 

 doorlopende ondersteuning van het Nationaal Sport Instituut (NSI) en meer structurele 
ondersteuning van het St. Maarten Sports and Olympic Federation (SMSOF) en de verschillende 
sportorganisaties; 

 
Om de schade aan sportfacilteiten te herstellen en de benodigde onderhoudsmaatregelen te 
garanderen conform de ‘Building Back Better’- concepten, zijn blijvende inspanningen via publieke en 
private partnerships cruciaal. Deze begroting reflecteert deze hoognodige upgrade werkzaamheden 
van de Raoul Illidge en andere sportfaciliteiten. Het belang hiervan is mede ingegeven door de 
belangrijke rol van sport in het versterken van de ‘Resilience’ van de bevolking. 

 

4.6.3 Risico’s binnen de Beleidsuitvoering 

 

De begrotingstekorten leiden met name tot beperkte subsidieringsmogelijkheden van organisaties die 

overheidstaken uitvoeren en programma’s ter realisering van het ambitieuze regeerprogramma. 

Uitblijvende aanvullende financiële middelen leidt tot verdere druk op de inzet van subsidies als 

instrument om de scholen te bekostigen.     

 

De in 2018 aangekondigde personeelsstop leidt bij gelijkblijvende overheidstaken, dat diverse kritieke 

afdelingen en divisies onder het gewenste niveau functioneren. Dit geldt met name voor de inspectie 

en de afdeling onderwijs. Vanuit de huidige formele formatie van 129 FTE, toont dit overzicht aan dat 

het ministerie haar taken uitvoert met een 70 % bezetting.  Dit is exclusief (langdurig) verzuim, 

waardoor de effectieve capaciteit lager is. Professionalisering, deskundigheidsbevordering en 

bijscholing is noodzakelijk echter schaarse middelen leiden tot het ontbreken van de essentiële 

deskundigheidsbevordering van personeel in opleidingen op het gebied van beleid, wetgeving en 

research. 

Het gehele ministerie heeft eveneens te maken met een instabiele informatie en 

communicatietechnologie (ICT) infrastructuur, hetgeen de continuering van werkzaamheden beperkt. 

Ook de afnemende dienstverlening van ondersteunende diensten (ICT, personeels- en facilitaire zaken) 

leidt tot een toenemende druk op het personeel, wat leidt tot vertragingen in de uitvoering van taken 

van het ministerie.  

 

 

1 Onderwijs 

De sector onderwijs (beleidsafdeling en uitvoerende diensten) participeert in de actieve voorbereiding 

& invoering van diverse wet- en beleidstrajecten, zoals de landsverordening Studiefinanciering, de 
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landsverordening Hoger onderwijs, de landsverordening Onderwijstoezicht, de ‘special need policy’ 

en diverse beleidsprogramma’s met als doel onderwijs verbetering en vernieuwing door te voeren. 

Door de opgelegde kostenbesparingen erkent de onderwijssector diverse serieuze risico’s voor het 

doorvoeren van diverse noodzakelijke vernieuwingen op het gebied van onderwijs faciliteiten (weinig 

tot geen kapitaal investeringen in de afgelopen jaren), curriculum vernieuwing, onderwijsfinanciering, 

speciaal onderwijs en uitbreiding van het tertiair onderwijs (NIPA/ USM). De nationale ramp in 2017 

(orkaan IRMA) heeft geresulteerd in enorme schade van gebouwen. Hoewel het materiaal 

overwegend is aangevuld via hulpgoederen, zijn er nog diverse gebouwen die verplaatst moeten 

worden naar veilige zones en/of compleet herbouwd moeten worden.  

 

 

2 Cultuur 

De benodigde wetgeving en regelingen voor de bescherming van de cultuur ontbreken,  
of zijn gefragmenteerd en daarmee nog niet gecentraliseerd. Dit was na de ramp in 2017 
met name zichtbaar, vooral in de private sector, waar veel monumentale huizen, die 
gespecialiseerde reparaties behoeven. Beperkt aanwezige wetgevingsdeskundigheid en 
Inspectiecapaciteit en know-how leidt tot verdere verzwakking van het behoud van 
ons cultureel erfgoed, waaronder de monumenten, Beperkte financiële middelen brengt  
met name de uitvoering van de volgende beleidsprioriteiten in gevaar:  

 onvoldoende ontwikkeling van de creatieve sector als economische sector; 

 onvoldoende ontwikkeling van en ondersteuning van talent onder de jeugd; 

 gebrek aan financiële middelen voor monumenthouders voor de implementatie van de wetgeving; 

 onvoldoende aandacht voor culturele erfgoed en monumenten, wat een negatieve invloed heeft op de 
beleving van toeristen;   

 onvoldoende capaciteit op het gebied van Culturele Ontwikkeling en erfgoed; 

 onvoldoende capaciteit op het gebied van wetgeving; 

 verdere ontwikkeling van de culturele sector in scholen, en 

 vertraging bij de realisatie van het Nationaal Theater voor de podiumkunsten en aanpassingen aan het 

John Larmonie Center. 

 

 
  

3 Jeugd 

Beperkte financiële middelen en beperkte capaciteit leidt tot het extreem herzien van 

beleidsprioriteiten, programma’s en projecten:  

 

 De afdeling Jeugd en Jongeren is een beleidsafdeling waar uitvoeringstaken in de organisatiestructuur 
zijn opgenomen, terwijl deze uitvoeringstaken geen kerntaak is van de afdeling. Dit werkt in de praktijk 
niet en vormt daardoor een risico voor het waarborgen van de kwaliteit. Capaciteit behoud is daardoor 
een kritische factor om alle taken uit te voeren. 

 Afhankelijkheid van de agenda’s van andere ministeries vormt een risico voor de algehele uitvoering 
van jeugdprogramma’s waar het ministerie van OCJS niet het voortouw in heeft. Dit betreft het 
programma van tienerzwangerschappen, kindermishandeling, het ‘Business Outreach and placement’ 
programma en bekostiging van preventieprogramma’s van risicojongeren en jeugdparticipatie. Het niet 
bekostigen van “risicojongeren” ontwikkelde programma’s en “Youth Desk“ als uitvoerend schakel 
brengt ernstige maatschappelijke consequenties met zich mee.  

 Sinds 2016 werd al gesignaleerd dat het belangrijk is om programma’s te ontwikkelen die gericht zijn 
op het versterken van de beschermende factoren en het verminderen van risico factoren voor de 
jongeren.  Nu vooral sinds de destructie van de orkanen dient extra nadruk te liggen op het welzijn van 
de jeugd, waaronder de noodzaak van het voortzetten van het voedingsprogramma voor kwetsbare 
kinderen. 

 Een andere bottleneck is het uitblijven van extra middelen voor het investeren in de programma’s van 
de aanbevelingen uit het Koninkrijk “Actieplan Kinderrechten” en het opstellen van de Memorandum 
of Understanding, waaraan Sint Maarten zich via een intentieverklaring in 2018 zich heeft 
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gecommitteerd tijdens de conferentie van de ‘Interlandelijke Taskforce Kinderrechten’. Er zijn geen 
middelen voor de implementatie van nieuw beleid op dit gebied. 

 

4 Sport 

Analyse en onderzoek zijn erg belangrijk voor de ontwikkeling van Sport. Er zijn ook voldoende 
financiële middelen nodig om ervoor te zorgen dat organisaties, faciliteiten en programma's op de juiste 
manier worden gefaciliteerd, beheerd en uitgevoerd. Het departement streeft ernaar de ontwikkeling 
van sport op alle niveaus te blijven ondersteunen en dit omvat ook de voortdurende ontwikkeling van 
onze nationale teams en sporttoerisme. Het verminderen van de benodigde middelen zal een negatief 
effect hebben op ons vermogen om sport en ons toeristisch product te ontwikkelen. Ook betekent dit 
dat de overheid onvoldoende kan bijdragen aan het verbeteren van het welzijn van de mensen via sport 
en beweging.  
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4.7 Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid 
 

De regerring identificeert vijf strategische doelstellingen onderverdeeld in thema's, initiatieven 

en projecten: 

1. Setting it Right 

2. Revive and restore 

3. Restructuring government 

4. Safety and security 

5. Health and social well-being 

 

 

4.7.1 Beleidsprioriteiten 

 

Gezien de missie & visie van het Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en 

Arbeid (VSA), haar taken en ook de huidige ontwikkelingen gelden de volgende 

beleidsprioriteiten voor dit ministerie: 

 

1 Volksgezondheid 

De prioriteit van het ministerie is om op juiste wijze te zorgen voor de gezondheid van de 

inwoners en bezoekers van Sint Maarten. Binnen de gezondheidstak van het ministerie 

hebben we 73 fte's begroot, dit is gelijk aan NAf 5,5 miljoen. Van de 73 begrootte FTE’s zijn 

er 8 vacant (allemaal begroot voor 6 maanden). Van deze vacatures zijn 6 functies voor onze 

ambulancedienst, de overige twee zijn voor dienst collectieve preventie. Het is belangrijk dat 

onze EMT dienst op volle bezetting is om de kwaliteit van service op niveau te houden. Om 

de eerdergenoemde prioriteit van het Ministerie te bereiken wilt het Ministerie op de lange 

termijn: 

o Medische voorzieningen faciliteren;  

o Toegang tot medische voorzieningen stimuleren; 

o Kwaliteit van medische voorzieningen optimaliseren; 

o Wet- & regelgeving verbeteren. 

  

2 Sociale Ontwikkeling 

Het Ministerie is van plan om op de lange termijn op sociaal gebied: 

o De sociale voorzieningen te optimaliseren voor de burgers van Sint Maarten. 

o Volksontwikkelingsprogramma’s te ontwikkelen door middel van een integrale en 

wijkgerichte aanpak 

o Buurtwerk te versterken middels samenwerking met diverse buurt centrums, 

community councils en andere NGO’s  

 

Binnen de sociale sector heeft het ministerie 24 fte's begroot voor een totaalbedrag van NAf 

1.9 miljoen. Van de 24 FTE’s  is er slechts één vacature begroot, namelijk afdelingshoofd voor 

de Afdeling Sociale Ontwikkeling (gebudgetteerd voor 6 maanden).  

 

 

3 Arbeid 

Voor de arbeidssector heeft het ministerie 25 fte's begroot voor een bedrag van NAf 2,4 
miljoen, waarvan 3 vacatures. Met betrekking tot arbeid is het Ministerie van plan om op 
lange termijn het volgende uit te voeren: 

o Bescherming van de rechten van werknemers op Sint Maarten. 
o Bescherming van de lokale arbeidsmarkt. 
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Het ministerie heeft ook een aantal ondersteunde afdelingen die het ministerie ondersteunen 

zoals een stafbureau (9 FTE) en een inspectiedienst (20 FTE). Verder heeft de Minister een 

kabinet (6 FTE) ter ondersteuning van de minister (1FTE). De totale kosten verbonden aan 

deze afdelingen/ diensten bedragen NAf 4 miljoen. 

 

4.7.2 Beleid 

 

Gezien de beleidsprioriteiten van het Ministerie van VSA in de komende jaren en de 

beschikbare middelen in de begroting 2020, zal in 2020 aan de volgende beleidsmaatregelen, 

wetgevingstrajecten en programma's worden gewerkt: 

 

1 Volksgezondheid 

 Vanuit de National Health Reform (NHR) volgt de verdere uitwerking en invoering van 

de National Health Insurance (NHI), een bedrag van NAf 150.000 gereserveerd voor een 

“communicatie plan”. Voor het huidige ziektekostenstelsel van de ambtenaren en 

medische bijstand is er in de 2020 begroting een bedrag van NAf 36.3 miljoen 

opgenomen ( de kosten zijn terug te vinden onder PP kaarthouders en BZV) . Volgens 

de wet is de overheid ook verantwoordelijk voor de gewezen werknemers die onder de 

ZV-verzekering dat beheerd wordt door SZV. Het totaal gebudgetteerde bedrag 

hiervoor is 6,5 miljoen (Overheidsbijdrage SZV). Gezien het feit dat de ziektekosten 

63% van het totale budget van VSA bedragen en jaarlijks blijven stijgen, is het 

noodzakelijk dat het ministerie de financiering van het gezondheidsstelsel reguleert, 

dit is ook een van de initiatieven dat wordt genoemd in het regeerakkoord. 

 Aanpassen Ambulance tarieven 

 In 2016 is er besloten dat er een nieuw ziekenhuis moet komen in St Maarten. Hierbij 

gaat men ook de samenwerking met Saint Martin verder versterken in het bijzonder 

op vlakken zoals ziekenhuiszorg en specialistenzorg. Gerelateerde kosten hiervoor 

worden onder personeelskosten gedekt.  

 Verdere verbetering van ziektebestrijding door versterking van de formatie en 

onderzoek naar bestrijdingsmethoden. Dit in samenwerking met Pan American Health 

Organization(PAHO) en Caribbean Public Health Agency' (CARPHA). Onder 

strategische doel “Restructering” in het regeerakkoord is er een initiatief opgenomen 

om de relatie met onze partners binnen de gezondheidszorg, waaronder PAHO, te 

versterken. Om voort te borduren op onze reeds bestaande samenwerking met zowel 

Carpha als Paho is er een bedrag van NAf 70.877 onder lidmaatschapskosten 

opgenomen.  

 Verder uitwerken en implementatie van een certificeringsprogramma voor St. 

Maarten( Sint Maarten BIG, Beroepen in de Gezondheidszorg). Er is in totaal een 

bedrag van NAf 25.000 voor stakeholder meetings.  

 Verder uitwerken van de Public Health wetgeving, de kosten hiervoor worden onder 

personeelskosten gedekt.  

 Herzien van het zorginstellingenbeleid en –regelgeving, de kosten hiervoor worden 

onder personeelskosten gedekt.  

 Verbetering van de inzet van subsidies als beleidsinstrument (AIDS foundation en 

Diabetici foundation, voor NAf 214.000) 

 Verder uitbreiden van het Vector Control programma (NAf 144.000 onder projecten 

en activiteiten) door middel van het inhuren van een vector specialist ter 

ondersteuning van het programma. Aan personeelskosten is er totaalbedrag van NAf 

220,154 (3 FTE’s) opgenomen in de begroting. Verder zal het Ministerie de Mobile 

Health Services blijven uitvoeren en verder ontwikkelen. Preventie is en blijft een 

prioriteit van het Ministerie voor 2020, zodoende dat voorlichtingen m.b.t. Healthy 

Lifestyles een prioriteit blijft, een bedrag van NAf 75.000 is gebudgetteerd onder 

projecten activiteiten.  
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 Voor de jeugd op het gebied van volksgezondheid zal de volgende programma’s worden 

uitgevoerd, Vaccinatie programma, Dental Program (NAf 270.000 projecten en 

activiteiten). 

 Verder zal het ministerie advies blijven inwinnen van de verschillende raden, die 

wettelijk dienen te worden opgericht zoals de Raad van de Volksgezondheid en 

Registratie Geneesmiddelen voor een totaalbedrag van NAf 95.000 onder 

Commissievergoeding.   

 

 

2 Sociale ontwikkeling 

 Implementatie aanpassing van AOV gerechtigde leeftijd van 62 naar 65.  

 Aanpassen van de Financiële bijstand, inclusief eenmalig bijstand. Voor onderstand 
is er een bedrag van NAf  5 miljoen. opgenomen en voor eenmalige bijstand voor 
begrafeniskosten voor min- en onvermogenden is er een bedrag van NAf 75.000 

opgenomen. Dit valt onder de strategische doelstelling “Health and social well being” 

met als initiatief herzien van het sociale stelsel. 

 Verdere uitbreiding van de Community Helpdesks en verbetering van opbouwwerk in 

de diverse wijken d.m.v. het versterken van de community helpdesks met o.a. 
personeel (NAf 75.000 is opgenomen onder personeel van derden voor administratieve 

personeel bij de helpdesks).  

 Verder uitwerken van “Social en Crisis Care policy”, Ouderenbeleid, Huiselijk geweld 
beleid en beleid voor sociale werkplek. Voor “crisis care” is een bedrag van NAf 

100.000 opgenomen onder Noodvoorzieningen aan behoeften.  
 Verbetering van subsidies als beleidsinstrument (o.a. community centers, residential 

care & jeugdopvang, Safe Haven en Turning Point) NAf 1.1 miljoen. Door samen te 

werken met verschillende organisaties wilt het ministerie “sustainable” 
gemeenschappen creëren, wat een initiatief is onder strategische doel “Health and 

social well being”.  

 M.b.t. “Eradication of Poverty and inequality “ zoals vermeld voor strategische 

doelstelling “Objective Health and social well-being” in het regeerakkoord zal het 

Ministerie de volgende programma’s voortzetten: Bugdeting and Nutrition Program, 
Social Bank, GED Program, Sexual Reproductive Health and Family Planning. NAf 
220.000 onder projecten en activiteiten 

 Om te zorgen voor een betere integratie van de ouderen binnen onze samenleving 
zullen er diverse programma’s worden uitgevoerd voor een bedrag van NAf 

30.000(onder projecten en activiteiten. Verder is er voor subsidie aan stichting 
Helping Hands (oudervervoer onder subsidies aan instellingen) een gedrag van NAf 

45.000 opnomen in de begroting.  
 Verder is er na Irma een grote behoefte ontstaan huisvesting en sociale ondersteuning. 

Er zijn een aantal  die na Irma geen huisvesting hadden voor deze personen heeft het 
Ministerie geïnvesteerd in een “transitional shelter” en het management ervan (NAf 

435.000 is opgenomen in de 2020 begroting voor het management van de shelter en 
NAf 565.000 voor eventuele uitbreiding van het programma). Het Ministerie zal ook 

diverse sociale programma’s voorzetten voor een bedrag van NAf 100.00 onder 

projecten en activiteiten.  
 

 

3 Arbeid 

Onderstaande initiatieven hebben allemaal betrekking op strategische doelstelling “Revive 
and Restore”, met als initiatief “finalize the labor reform plan”. Het ministerie zal verschillende 

wetgeving herzien en aanpassen van het arbeid tripartite consensus document.  

 Verdere ontwikkeling van de arbeidsrechten in het burgerlijk wetboek, de kosten hiervan 
valt onder personeelskosten.  

 Onderzoeken herpositionering van de bemiddelaar voor bemiddeling bij collectieve en 
individuele arbeidsconflicten (arbitrage). Aan personeelskosten is er een bedrag van NAf 
99.708 gebudgetteerd (1 FTE).  
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 Herziening Arbeidsvredebesluiten (NAf 50.000 Rechts- en ander deskundig advies) 

 Herziening Tewerkstellingsvergunningen wet- en regelgeving (NAf 25.000 Rechts- en ander 
deskundig advies).  

 Implementatie beleid Dismissals en Dismissal Committee. Er is een bedrag van NAf 30.000 
gebudgetteerd voor de committee onder Commissievergoeding. 

 Verder onderzoek over de Invoering van een werkloosheidsverzekering ter vervanging van 
de Cessentia-regeling om meer diversiteit in sociale voorzieningen voor werklozen te 
realiseren. Dit gaat ook gekoppeld met een verplicht pensioenstelsel. 

 Met betrekking tot het arbeidsmarktbeleid gaat men een vacancy en labour survey 
uitvoeren (NAf 25.000 Projecten en activiteiten)  

 Formaliseren van Tripartite door middel van wetgeving NAf 25.000 onder Rechts- en ander 
deskundig advies.  

o Om de werkgelegenheid onder strategische doelstelling blijven stimuleren en 
herstellen 

o Om ervoor te zorgen dat ons onderwijs goed afgestemd is met de vraag op de 
arbeidsmarkt zal er Nationale Banenmarkt worden georganiseerd en om een beter 
inzicht te krijgen naar de vraag op de arbeidsmarkt zal er nauw samen worden 
gewerkt met onze Kamer van Koophandel.  

 Verder zal het Ministerie onze werkloze en werkzoekenden populatie blijven 
ondersteunen(Support employment opportunities) door diverse trainingen aan te bieden op 
werk- en sociaal gebied NAf 100.000 onder projecten en activiteiten.  

 

Verder zal het Ministerie zoveel mogelijk blijven investeren in hun personeel middels 

trainingen voor NAf 196.500 en zal ook doorgaan met het digitaliseren van processen om de  

taken van het Ministerie op een efficiënt en effectieve manier uit te voeren.  

 

 

4.7.3 Risico’s m.b.t. implementatie van beleidsprioriteiten 
 

Bij het opstellen van deze begroting is uiteraard rekening gehouden met alle factoren welke 

van belang zijn voor het functioneren van het Ministerie ten goede van de organisatie.  

Het één en ander houdt dan ook in dat, indien de begroting niet zoals verzocht wordt 

toegekend, dit de volgende risico’s met zich mee zal brengen:  

1. Investeringen in innovatie en automatisering van registratiesystemen binnen de 

Ministerie 

2. Meer dan gemiddelde kostenstijging in gezondheidssector ten opzichte van 

gelijkblijvende premies  

3. Het huidige gefragmenteerde systeem van ziektekostenverzekeringen zorgt ervoor dat 

de gezondheidszorgkosten minder goed te beheersen zijn en dat verschillende groepen 

personen niet verzekerd zijn en enkel in aanmerking komen voor een private 

verzekering, maar worden echter vanwege hun financiële situatie, leeftijd en/of 

gezondheidssituatie uitgesloten, waardoor de gezondheidszorg voor deze groepen 

effectief minder toegankelijk is. Een nationale basisverzekering ziektekosten 

adresseert deze problemen 

4. Toenemende vraag naar sociale zekerheidsvoorzieningen en verhoging sociale 

zekerheidsvoorzieningen met teruglopende financiële middelen. 
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4.8 Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Vervoer en 
Telecommunicatie 
 

4.8.1 Beleidsprioriteiten 

Gezien de missie en visie van het Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en 
Telecommunicatie (hierna TEZVT), het Nationale Herstel en Veerkracht Plan (NHVP) en de 
huidige ontwikkelingen in het economisch herstelproces, zijn de volgende beleidsprioriteiten 
van toepassing op dit ministerie: 

1 Stimuleren van Duurzame Economische Ontwikkeling 

Met het oog op een duurzame economische ontwikkeling en groei in de economie van Sint 
Maarten heeft het ministerie zijn strategische langetermijndoelstellingen als volgt uiteengezet: 

• Herbouw, verbeter en revitaliseer het toeristisch product met een veerkrachtstrategie om 
toekomstige stormen te kunnen doorstaan. 

• Verhoogde public relations (PR) en gerichte marketing gesynchroniseerd met de 
beschikbare inventaris en luchtbrug; naar een hogere groei van de opbrengst van 
toerisme. 

• Herzie het Masterplan Toerisme in nauwe samenwerking met Saint Martin om te zorgen 
voor een uniforme aanpak bij het creëren van een masterplan die zorgt voor duurzaam 
toerisme voor het eiland met de respectieve visies van elke helft van het eiland. 

• Versterking en ondersteuning van het lokale midden- en kleinbedrijf (MKB); 
• Ontwikkel in nauwe samenwerking met alle andere ministers, een 

stimuleringsprogramma voor grote bedrijven en investeerders.  
• Stimuleer de diversificatie van de economie en de belangrijkste pijler van de economische 

pijler Toerisme, om te zorgen voor een veerkrachtiger en duurzamere economie; 
• Versterken en verbeteren van marktregelingen om te zorgen dat het economische klimaat 

bevorderlijk is voor duurzame economische groei; 
• Ontwikkelen of wijzigen van wet- en regelgeving die de bescherming van de burgers van 

Sint Maarten waarborgt. 

 

2 

 

Processen stroomlijnen en de herstructurering van het ministerie 

Zorgen voor verbeterde besluitvorming en efficiënte uitvoering van taken door het 
herzieningsbeleid, toenemende naleving van wet- en regelgeving, stroomlijnen en 
synchroniseren van systemen en de reorganisatie van de afdelingen van het ministerie: 

 Adequate informatievoorziening; 

 Samenwerking met derden om de systemen met andere ministeries te linken (i.e. inter-
phase data/info systems); 

 Taakvervulling via zelfstandige bestuursorganen (ZBO's); 

 Verder en meer intensieve automatisering van het controlesysteem; 

 Versterking en meer controle uitvoering. 

 Bekijk de mogelijkheden om afdelingen te herstructureren om efficiëntie te garanderen 
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3 De Personele Capaciteit van het Ministerie Verbeteren 

 
Coördineren en synchroniseren van personeel met beleidsdoelstellingen TEZVT; 
 

 Opleiden personeel voor optimale dienstverlening naar burgers en correcte handhaving wet- 
& regelgeving op beleidsterreinen TEZVT; 

 Inhuren en/of trainingen met betrekking tot wet en regelgeving schrijven. 

 Opzetten van nodige en belangrijke instituten zoals: 
o Gaming Control Board (GCB); 
o Mededingingsautoriteit; 
o Consumentenbond; 
o Bureau voor bedrijfsontwikkeling en van investeringen bevordering 

 

4.8.2 Beleidsacties 

Gezien de beleidsprioriteiten van het Ministerie van TEZVT in de komende jaren en gezien de 
beperkte beschikbare middelen, zijn de beleidsacties als volgt: 

1 Stimuleren van Duurzame Economische Ontwikkeling 

Ontwikkeling van nieuwe wetgeving en beleid en plannen: 

- 10-jarig Masterplan voor Toerisme 
- Actualisatie van wetgeving (straathandel, bedrijfsvergunningen, openbaar vervoer en 

gaming); 
- Ontwikkeling van een prijsbeleid om prijsuitstorting tegen te gaan 
- Herziening van het beleggingsbeleid 

Projecten: 

- Revitalisatie van Philipsburg 
- Enquête over woningvermelding en -toewijzing 
- Openbaar vervoer onderzoek 
- Statistisch systeem voor gegevensanalyse van toerisme 
- Lancering van beleggingsgids en website 

 

Jaarlijkse onderzoeksprojecten: 

- Consumentenprijsindex (CPI) 
- Enquête nationale rekeningen 
- Tennescy-enquêtes 
- Labor Force Survey 
- Toerisme Exit Survey 

Subsidieert ondersteuning als beleidsinstrument: 

- Ontwikkeling van het MKB 
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- Revitalisatie van Philipsburg 
- Landbouw (verbetering van het toeristisch product en diversificatie) 
- Toeristisch product en evenementen (bijvoorbeeld Regatta, Carnival en Small Hotel 

Assoc., Etc.) 
- Bevordering van sporttoerisme 

 

2 Processen stroomlijnen en de herstructurering van het ministerie 

Verbeterde dataverzameling met als doel het verkleinen/verlagen van de informele sector, het 
verhogen van compliance op de naleving van wet- en regelgeving en het stroomlijnen en 
synchroniseren van systemen ten behoeve van verbeterde beleids- en besluitvorming op de 
lange termijn door o.a.: 

- Data te verzamelen in samenwerking met vliegveld PJIA om zo meer gegevens over 
bezoekers in een Visitors Database beschikbaar te hebben; 

- Faciliteren van de marine en andere sectoren door nauwer samen te werken met 
Ministerie van Justitie/Immigratie; 

- Verbetering van de automatisering door investering in het National Statistics System, 
Economisch controle en inspectiesysteem en het Business License System. 

- Realisatie van een adequate interne informatievoorziening door de invoering van 
maandelijkse management rapportages door afdelingshoofden; 

- De mogelijkheden onderzoeken om een Public-Private-Partnership (PPP) aan te gaan; 

 

3 De Personele Capaciteit van het Ministerie Verbeteren 

 Het uitvoeren van de Service with a Smile Campaign om de dienstverlening aan burgers 
en toeristen te verbeteren. Hiervoor zal eerst het personeel getraind worden op het gebied 
van beleid, wet- en regelgeving op hun werkgebied, klantvriendelijkheid en algemene 
vaardigheden. Daarna wordt met marketingmiddelen een informatiecampagne gestart om 
de verbeterde service onder de aandacht te brengen van de burger en de toeristen; 
 

 Vervullen kritische functies in formatiestaat 13 FTE’s 

 

Kritische Functies 

EVT 1 

IDEZ 5 

L&S 5 

MDS 1 

STAT 0 

STB 1 

Grand Total 13 
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4.8.3 Risico’s binnen de Beleidsuitvoering 

Dat bepaalde wet- en regelgeving niet tijdig aan het parlement wordt aangeboden; 

• Informatie dat nodig is voor de onderbouwing van wetsvoorstellen niet altijd beschikbaar is 
om belangrijke instellingen zoals SER & Raad van Advies te overtuigen/motiveren dat de 
voorstellen een positief advies kunnen ontvangen;  

 Het is moeilijk personeel voor kritieke functies (bijv. juristen) te vinden i omdat aan dezen geen 
gunstige salarissen aangeboden kunnen worden.  

 De budgettaire beperking om deskundige adviseurs te verkrijgen 
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4.9 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en 
Infrastructuur (VROMI) 

Het Ministerie van VROMI is verantwoordelijk binnen de Overheid van Sint-Maarten voor alle 

zaken met betrekking tot Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur. De 

activiteiten van het Ministerie van VROMI richten zich op een duurzame ruimtelijke 

ontwikkeling en een goede leef kwaliteit voor de inwoners van Sint-Maarten. 

 

De missie van het ministerie bestaat uit het zorgdragen voor een integrale inrichting en 

beheer van het openbaar gebied door middel van het opstellen van beleid, de uitvoering 

hiervan en het houden van toezicht, teneinde een optimaal woon, werk en recreatief klimaat 

voor de inwoners van Sint-Maarten te waarborgen. 

 

 

4.9.1 Beleidsprioriteiten 

Om de visie en missie te realiseren en de taken en verantwoordelijkheden conform het 

Organisatiebesluit VROMI (AB 2013, GT no. 145) te kunnen uitvoeren, heeft het Ministerie 

van VROMI een meerjarig ministerie plan ontwikkeld dat gericht is op vier strategische 

doelstellingen: 

 

1. Duurzame ontwikkeling door middel van de bescherming van het milieu en natuurlijke 

hulpbronnen; 

2. Verbetering van de veerkracht van het land; 

3. Verbetering van de leef kwaliteit van de burgers; 

4. Verbetering van de prestaties en de organisatie binnen het Ministerie. 

 

1 Duurzame Ontwikkeling 

Het Ministerie van VROMI streeft naar een duurzame “Ruimtelijke” Ontwikkeling op Sint-

Maarten ter bescherming van de leefomgeving en natuurlijke rijkdommen. Het Ministerie 

stelt duurzame ontwikkeling centraal in haar activiteiten op het gebied van regelgeving, 

beleidsontwikkeling, projecten en activiteiten. 

 

2 Veerkracht 

Met deze strategische doelstelling streeft het Ministerie van VROMI naar de verbetering van 

de veerkracht van de gebouwde en natuurlijke leefomgeving op Sint-Maarten.  Het Ministerie 

gaat dit realiseren door zich te richten op verbetering van de gebouwde leefomgeving om 

zodoende het vermogen van het Land om ontwrichtende gebeurtenissen zoals 

natuurrampen beter te kunnen weerstaan. Hiermee streeft VROMI naar verbetering van het 

vermogen van het Land om na dergelijke voorvallen binnen een korte periode normaal te 

kunnen functioneren en het dagelijkse leven te kunnen hervatten. 
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3 Leef kwaliteit 

Met deze strategische doelstelling streeft het Ministerie van VROMI naar de verbetering van 

de leef kwaliteit van de inwoners van Sint-Maarten door verbetering van de kwaliteit van de 

gebouwde en natuurlijke leefomgeving. 

4 Organisatieverbetering 

Hiermee wordt door het Ministerie van VROMI gestreefd naar de verbetering van haar 

interne organisatie door verbetering van haar functioneren en te leveren prestaties ten 

aanzien van de uitvoering van taken en verantwoordelijkheden. 

4.9.2 Beleidsacties 

De volgende acties en initiatieven zijn gepland voor 2020 om de meerjarig strategische 

doelstellingen te kunnen bereiken. 

1 Duurzame Ontwikkeling 

Ten einde een duurzame ontwikkeling en bescherming van het milieu en natuurschoon van 

Sint-Maarten en ter verbetering van de woon- en leefomgeving van haar inwoners is het 

Ministerie van VROMI voornemend om de volgende initiatieven te ondernemen. 

 Hervormen van wet- en regelgeving m.b.t. ruimtelijke ordening: 

 Het vaststellen van zoneringsplannen voor Sint-Maarten om zorg te kunnen dragen voor een 

gestructureerde ruimtelijke ontwikkeling, bescherming van het woon- en leefklimaat en 

bescherming van de heuveltoppen en de natuurlijke rijkdommen van Sint-Maarten. 

 Het vaststellen van een VROMI-landsverordening als een overkoepelende verordening 

waarbij alle afzonderlijke verordeningen zullen worden geactualiseerd. 

 

 Milieumanagement en natuurbescherming: 

 Het vaststellen van een Milieubeleid en –ontwikkelingsplan om het milieu te beschermen 

tegen verontreinigingen en verstoringen. 

 Het vaststellen van het Natuurbeleid en –ontwikkelingsplan om de natuurlijke rijkdommen te 

beschermen maar ook richting te geven m.b.t. natuurontwikkeling. 

 Het stichten van het eerste Land Natuurpark van Sint-Maarten. 

 Het versterken en ondersteunen van de recycling capaciteit van particuliere instanties. 

 

 Versterken van VROMI Inspectie en Handhaving: 

- Het versterken van VROMI-inspectie en handhaving om illegale bouw- en andere activiteiten 

tegen te gaan, milieuoverlast zoveel als mogelijk te voorkomen, en zorg te dragen voor het 

optimaliseren van handhavingsactiviteiten: op eigen initiatief dan wel op verzoek van burgers 

en bedrijven. 

 

2 Veerkracht 

Door inzet van de volgende activiteiten wil het Ministerie van VROMI de kwaliteit van de 

gebouwde en natuurlijk omgeving waarborgen: 

 Het vervangen/repareren van de pompgemalen voor het beheer van de waterniveau van de 

Great Salt Pond 
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 Standaarden en normen ontwikkelen op het gebied van weg- en waterbouw, riolering en 

drainage. 

 Drainage studie en plan voor Philipsburg en omgeving ontwikkelen. 

 Verharden van afwateringsgrachten.  

 Actualisering van bouwnormen en voorschriften. 

 

3 Leef kwaliteit 

Om de woon- en leef kwaliteit van de inwoners te kunnen verbeteren, worden in 2020 de 

volgende activiteiten uitgevoerd. 

 

 Verbetering en behoud van de fysieke leef kwaliteit: 

• Uitbreiding van het rioolnetwerk; 

• Nieuwe huisaansluitingen toevoegen aan het rioolnetwerk; 

• Het ontwikkelen van het rioolnetwerk Sint-Maarten West en RWZI (Cole Bay); 

• Voorbereiding op de aanleg van Link 6. 

• Het blussen van de smeulende branden onder de afvalstortplaats en het verbeteren van het 

afvalbeheer;   

 

 Facilitering van betaalbare woningen en huiseigenaarschap: 

• Het verbeteren van de toegankelijkheid van domeinpercelen; 

• Het vaststellen en uitvoeren van een beleidsnota huisvesting waarin wordt aangegeven 

welke koers en rol de overheid op zich neemt in relatie tot woningbouw, met name 

gerelateerd aan woningbouw voor groepen met lagere- en middeninkomens. In de 

uitvoeringsparagraaf zal de actualisering van de vastgelegde afspraken met de SMHDF een 

rol spelen. 

• Het verkavelen en aanleggen van infrastructuur zowel bovengronds als ondergronds voor 

het gebied “Over the Bank” met als doel deze in beginsel in erfpacht uit te kunnen geven en 

te ontwikkelen ten behoeve van woningbouw.  

 

 Vermindering van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen: 

• Het ontwikkelen van een afval energiecentrale; 

• Het ontwikkelen en implementeren van een recyclageprogramma; 

• Het stimuleren van duurzame (Zonne)energie. 

 

4 Organisatieverbetering 

Om de prestaties van het Ministerie van VROMI te kunnen verbeteren, zullen de volgende 

initiatieven uitgevoerd worden in 2020. 

 

 Organisatieontwikkeling: 

• Inrichten van een sectie adressenbeheer binnen de dienst Vergunningen om het beheer van 

straatnamen en adressen meer efficient en effectief uit te kunnen voeren en een beter 

dienstverlening aan burgers te bieden.  

 

 Inkomsten genererende maatregelen: 

• Optimalisatie van de inning van erfpachtgelden (i.s.m. de Ontvanger). 

• Implementatie van de rioolheffing. 

• Invoering van een afvalheffing. 

 

 Versterking van datamanagement binnen het Ministerie van VROMI: 
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• Het invoeren van een gecentraliseerde Basisadministratie voor Adressen en Gebouwen 

(BAG); 

• Het verder uitbreiden en door ontwikkelen van onze GIS-systeem en databank en het 

ontwikkelen van een National Spatial Data Infrastructure (NSDI) systeem ten behoeve van 

de dataverbinding tussen verschillende (semi)overheidsinstanties. 

4.9.3. Risico’s 

Minister & Kabinet 

 Extra benodigd budget salarissen: NAf 300K 

 Door COM is voorgesteld om in 2020 de salarissen van de minister met 10% te verlagen. 

Indien dit plan wordt doorgezet, kan financiële ruimte die hiermee gecreëerd wordt, 

aangewend worden om bovengenoemd risico voor een klein deel op te vangen.   

Stafbureau 

Taakgebied: Coördinatie van afdeling- of dienst overstijgend aandachtsgebieden en 

programma’s. 

 Tekort binnen operationeel budget 2020:    

Het budget voor Rechts en deskundig advies is sterk onder begroot. De kosten voor juridische 

ondersteuning voor geheel het ministerie worden gedragen door het Stafbureau. Echter, voor 

deze kosten wordt stelselmatig onvoldoende budget toegekend, met als gevolg dat jaarlijks 

dit budget met ratio boven 2 wordt overschreden. De juridische kosten zijn moeilijk 

beheersbare kosten en met gebrek aan een juridische beleidsadviseur wordt het probleem 

alleen maar groter. 

Bottlenecks/Risico’s/consequenties: 

- Begroot Personeelsbudget in het budget is uitgegaan van een gemiddelde instroom 

gedurende het boekjaar zodat het is ontoereikend voor de dekking salariskosten voor een 

geheel boekjaar. Het tempo van aanstellen moet hierop nauwkeurig worden afgestemd. Eén 

van de beleidsprioriteiten binnen VROMI is Organisatieverbetering. Binnen de afdeling en 

diensten is er grote noodzaak voor verbetering en optimalisatie van kennis en kunde. Dit 

teneinde het Functioneringsniveau van het ministerie te stimuleren door meer 

resultaatgerichte sturing van capabele werknemers.   

Medewerkers die uitmuntend functioneren en presteren kunnen beter door de organisatie op 

basis van prestaties worden gewaardeerd. 

- In het kader van het eerste punt wordt hier een bestaande risico omschreven: Er zijn twee 

kritieke functies binnen SB die dringend moeten worden ingevuld. Dit zijn de functies Juridisch 

Beleidsmedewerker en Kwaliteitsmanager. Vanwege het schrappen van alle 

vacaturesbudgetteen is er nu geen dekking voor de invulling van de post voor 

kwaliteitsmanager. Aangezien dit een kritieke functie invulling ter verbetering van de 

kerntaken van SB betreft, moet dit tekort binnen de personeelsbegroting van het SB vanuit 

elders worden aangevuld. 

- Het personeelsbudget van SB wordt verder uitgehold door de extra kosten van niet mee 

gebudgetteerd salariskosten van een overheidsdienaar (oud-minister VROMI). Het is de 

bedoeling dat binnenkort het advies m.b.t. overplaatsing van deze medewerker wordt 

afgerond. Echter, in geval de onrechtmatig afgeboekte fondsen ter dekking van deze 

medewerker niet terug geboekt worden op de kostenplaats VROMI-SB, zal dit leiden tot een 

groter nood binnen het personeelsbudget van SB wat verder het rekruteringsproces voor 
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bovengenoemde kritieke functies zeer bemoeilijken als niet onmogelijk maken. Dit risico moet 

ondervangen worden door procedureel de gelden rechtmatig terug te boeken op het budget 

van SB. 

- Het voor 2020 centraal beschikbare Trainingsbudget is vanwege te dekken tekorten nu 

ontoereikend om aan de behoefte van het hele Ministerie te voldoen. 

- Rechts en ander deskundig advies budget is vanaf de decentralisatie van dit budget vanuit 

het Ministerie van AZ onvoldoende dekkend geweest voor de juridische kosten voor inkoop 

van deskundig advies van derden.  

- Niet toegewezen additionele Ministerie overstijgende operationele kosten die op het budget 

drukken: nog een problematiek die tekorten binnen de huidige schaarse operationele kosten 

budget ontstaan heeft te maken met het onderhoud van voertuigen (vervanging) en 

kantoorbenodigdheden, zoals toner, printers, inkt en dergelijke. Deze kosten moeten door het 

Ministerie FZ worden gedekt. Echter, in de praktijk worden kosten van deze aard niet volledig 

uit de FZ-budget gedekt maar rechtstreeks uit de VROMI-budget, omdat FZ daar niet in 

voorziet of vanwege budgettaire restricties onvoldoende dekking kan geven. Wellicht is het 

praktischer en efficiënter om in toekomstige begrotingen, deze kosten te laten decentraliseren 

en dus op ministeriële niveau budgetten toe te gaan kennen ter dekking binnen de eigen 

begroting. 

Afdeling VROM 

Taakgebied: Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu. 

- Onvoldoende budget ter dekking van de kosten verhoging op de Subsidie aan St. Maarten 

Housing Development Foundation (SMHDF)* als gevolg van de verplichte jaarlijkse indexering 

van de bijdrage met 3%. Het totaal te betalen bijdrage aan SMHDF, inclusief indexering, 

bedraagt voor Begroting 2020, totaal NAf  687.K. dit bedrag behelst de bijdragen en 

verplichte indexering per component: 
o Belvedere homes: NAf In late 2019 VROMI made a transfer of NAf 1.000.K, as payment 

on outstanding arrears to SMHDF. The total payment in 2019 amounts to NAf 1.300K. 
o Budgeted for 2020 is an amount of NAf 526.K, leaving a deficiency of NAf 40.K in order to 

cover the full amount due in 2020 NAf 567.K.  

 

o Mobile homes huurgrond: NAf 689.K. 
 

o Red Cross senior homes: NAf 55.K. 
 

 Extra benodigd budget Subsidiebijdrage 2020 rekening houdend met dat FIN maximaal en 

bedrag van NAf 300.K uitbetaald ob.v. de OVK1998:   NAf 246.K 

 Extra benodigd niet toegewezen budget ter opheffing van achterstallige bijdragen en 

afrekeningen (van 2013-2018) in 2020 is conform berekening o.b.v. overeenkomsten 

bedraagt minimaal: NAf 744.K 

 

Overige tekorten: 

- Investering t.b.v de National Spatial Data Infrastructuur Plan NAf 100K 

Bottlenecks/Risico’s/consequenties: 

Het niet nakomen van de verplichting aan SMHDF heeft als gevolg dat SMHDF, niet of niet 

naar behoren kan voldoen aan het faciliteren van de bijdrage, bedoeld om de woonlasten van 

de minder bedeelden te verlichten.  

Daarnaast maakt het voor SMHDF ook lastig, als niet een grote uitdaging, om te voldoen aan 

de noodzakelijke onderhoud van de bovengenoemde complexen. Het gevolg is dat vele 

huizen gaan verpauperd wat op zijn beurt weer de woon satisfactie van de huisbewoners 
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beïnvloed. Het verpauperen van de gebouwen brengt op zijn beurt ook mee dat bewoners 

weigeren de huur hetzij niet of niet volledig te betalen, met als gevolg dat SMHDF in een nog 

groter perikel raakt door het niet kunnen nakomen van hun verantwoordingsplicht aan de 

overheid. De overheid kan vanwege het niet of niet tijdig betalen van de hierboven opgesomde 

(risico’s) verplichte bijdragen, op zijn beurt ook geen aanspraken maken op SMHDF om haar 

verantwoordingsplicht na te komen. Simpelweg omdat de overheid deze lasten niet of 

onvoldoende heeft opgenomen in de begroting en daardoor niet beschikt over de benodigde 

gelden om deze verplichting na te komen. Resulterend alweer in de vicieuze cirkel van de 

benoemde achterstanden. 

 

*Volkshuisvesting; Semi-private en NGO organisaties 

Bottlenecks/Risico’s/consequenties: 

- GIS: Er is geen rekening gehouden met de noodzaak voor de ontwikkeling van de 

National Spatial Data Infrastructuur Plan. Alle diensten zijn nu afhankelijk van dit 

instrument om efficiëntie in hun werkzaamheden in te voeren. Bovendien is dit een 

behoefte ook buiten VROMI. Er dient geld NAf 100k te worden gereserveerd hiervoor, 

anders wordt dit als een risico aangemerkt. Deze gelden zijn niet in de begroting 

opgenomen. 

Algemeen/Cultureel 

Diensten van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling, Milieu en 

Infrastructuur. 

Algemene toelichting op de geprojecteerde operationele kosten: 

We kunnen anticiperen op kapitaalinvesteringen en financiering van enkele andere belangrijke 

activiteiten van externe bronnen, als aanvulling op het beperkte budget van VROMI. Deze 

omvatten financiering van de Europese Unie (EU) en financiering van projecten voor herstel 

vanuit het Recovery Trust Fund, dat beheerd wordt door de Wereldbank. De investeringen die 

in 2019 begonnen en zullen door lopen tot anno 2021 (Kap Dienst) en langer (Trust Funds), 

zijn onder meer: 

- De uitbreiding van het rioleringsnetwerk in Dutch  

Quarter:       EURO 5 mil; 

- Opruimen van puin en stortplaats:    USD 10 mil; 

- Puinverwijdering en projectbeheer:     USD 5 mil; 

- Dak- en huisreparaties:     USD 5 mil; 

- Ondersteuning van SMHDF voor reparatie van  

beschadigde huizen:      USD 5 mil; 

De hier bovenin genoemde wederopbouw-investeringen die uit Recovery Trust Fund gelden 

moeten worden gedekt, zijn onder voorbehoud in afwachting van goedkeuring van deze 

projecten. Vooralsnog volgt er daarom hier onderin een uiteenzetting van de effecten op de 

tekorten binnen de Begroting van Dienst Beheer. 

Beheersdienst 

Taakgebied: Zorgdragen voor adequate Wegennetwerk en onderhoud en Afwatering. 
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Begroot: Operationele kosten      NAf 2.534K  

Tekorten binnen budget Wegen 2020:     

• Onderhoud en vervanging van beschadigde vangrails. (NAf 25K) 
• Het onderhoud van trottoirs: (NAf 25K) 

o Reparatie van ondergrond.  
o Reparatie en vervanging de bakstenen. 
o Reparatie en opvullen van gaten in betonnen stoepranden. 

• Bouw en reparatie Bruggen en ijzerwerk. (NAf 175K) 
• Onderhoud van rotondes. (NAf 100K) 
• Te kort binnen algemeen budget Onderhoud en reparatie asfaltwegen en betonnen wegen. 

(NAf 100K)  

 Extra benodigd Budget Wegenonderhoud:   NAf 425K 

 

Bottlenecks/Risico’s/consequenties: 

Het budget dat is toegewezen ten behoeve van het onderhoud van het Wegennetwerk 2020 

is onvoldoende. Het uitblijven van de toekenning van de aanbesteding twee jaren 

achtereenvolgens heeft een belangrijk deel van het onderhoud van de wegen ondermijnd. Dat 

gekoppeld aan de schade toegebracht als gevolg van orkaan Irma en Maria in 2017 heeft de 

situatie van het wegennetwerk alleen maar verergerd. Er is nu de mogelijkheid dat er vanuit 

de Trustfund geïnvesteerd wordt in het wegendek.   

Taakgebied: Zorgdragen voor adequate Afwatering. 

 Extra benodigd budget Afwatering 2020:   NAf 653K 

Tekorten: 

• 2x FTE (contractbeheerders) 

 

• Onderhoud van de pijp drainage: (NAf 20K) 

Het onderhoud bestaat uit spoelen van de afvoerleidingen om opstoppingen te voorkomen.  

• Onderhoud en reparatie Put deksels: (NAf 50K) 

De prijs voor een nieuw deksel varieert tussen de NAf 1,170, en NAf 1,500, -. Voor repareren 

en vervangen van bestaande deksels, in totaal ± 42 is per jaar NAf 50K nodig. Voor het 

overgrote deel van de putten rondom het land zijn de deksels toe aan vervanging. 

• Onderhoud greppels: (NAf 48K) 

o Voorbereidingswerk ter reparatie wanden. 

o Beton ten behoeve van de wanden. 

o Graafwerkzaamheden wanden. 

 

• Onderhoud bodem van greppels: (NAf 45K) 

o Voorbereidingswerk ter reparatie van bodems. 

o Nodige beton ten behoeve van greppel bodems. 
o Graafwerkzaamheden bodems. 
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• Onderhoud en schoonmaak vervuiling greppels: (NAf 50K) 

Opruimen, afvoer en onderhoud greppels gedurende het jaar. 

• Onderhoud leidingen Pompen:( NAf 80K) 

o Onderhoud en controle over het gehele 1000meter lange 48" HDPE-afvoerleiding vanaf Pond 

Island tot aan de Rolandus kanaal. 

o Onderhoud en controle van de 24" Sucker Garden weg en de 48" Pond Island storm 

waterpompen. 

o Afvoerpunten in de Rolandus kanaal. 

o Toezicht op verstoppingen in de afvoerleidingen van de opvangbakken van de pompgemalen. 

• Machinale onderhoud van Pompen: (NAf 125K) 

o Onderhoud dieselmotor accu, elektrolyten niveau van de pompen. 

o Onderhoud en controle staal van het koelelement.  

o Onderhoud en tussentijdse controle kwaliteit diesel motorolie. 

o Onderhoud en controle krukas trillingen van de pompen. 

o Onderhoud en inspectie motor flappen van de rotators. 

o Onderhoud en het uitvoeren onderhoudsbeurten op de Dieselmotoren en Pompen. 

• Onderhoud van de Pomphuis: (NAf 80K) 

Binnen en buiten onderhoud van het pomphuis. 

• Onderhoud van de sluizen van de Sluisdeuren: (NAf 30K) 

Onderhoud van de verticale Sluis poorten gedurende het hele jaar. 

• Onderhoud van de Sluis panel box: (NAf 45K) 

Onderhoud en controle op alle bedradingen in de paneelbehuizing van de Sluispoorten. 

• Onderhoud en reparaties van hekken bij de Sluispoorten: (NAf 80K) 

Hek rond de sluisdeur en het onderhoud rond de sluisdeur. 

Bottlenecks/Risico’s/consequenties: 

 Niet kunnen betalen van kosten in verband met incidentele werkzaamheden als gevolg van 

calamiteiten en regulier onderhoudswerkzaamheden die niet opgenomen zijn in het huidige 

contract.  

 De verantwoordelijkheden m.b.t. preventieve maatregelen m.b.t. (natuur)rampen van de 

contractanten binnen hun (huidige) contracten dienen duidelijk(er) vastgelegd te worden. 

 Vervangen van het stormwater pompen qua corrosie bestendigheid tegen de zoutwater 

gehalte in de zout pond. Een project met dekking vanuit het trustfund is hiervoor een gewenste 

methode. 

Taakgebied: Zorgdragen voor adequate Vuilophaal en Vuilverwerking. 

 Tekort budget Stortplaats Pond Island en Irma, NAf 1.019.K 

Dit behelst per onderdeel:  

Niet gebudgetteerde kosten (o.b.v. 2019 aanbesteding) ter beveiling van beide stortplaatsen: 

NAf 768.K. 

Onvoldoende gebudgetteerde dekking voor beheer van de stortplaatsen (o.b.v. werkelijke 

kosten 2019): NAf 251.K. 
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Bottlenecks/Risico’s/consequenties: 

- Rekening houdend met de uitvoering van het voornemen van de minister om een recycling 

project op te starten op het huidige stortplaats waar ook het verwerking- en recyclage project 

zal gaan plaatsvinden zal een extra NAf 900K, hiervoor benodigd zijn.  

- De WtE project mag geen extra kosten met zich meebrengen met uitzondering van de kosten 

voor het contracteren van de nodige consultants ter begeleiding van het project. Historische 

gegevens laat zien dat gemiddeld een bedrag van om en nabij NAf 200.K,- nodig is ter dekking 

van deze kosten.  

- Momenteel is bestaat geen Beheerscontract in uitvoer voor beheer van zowel de Pondfill 

stortplaats als de Irma stortplaats. Het beheer ligt nu in handen van Beheersdienst en 

daarvoor is herhaaldelijk voor 2020 een budget van in totaal NAf 4.211.K, gereserveerd. Dit 

budget is bij herhaling ontoereikend om beide stortplaatsen efficiënt te beheren. Dit is inclusief 

de nodige beveiliging en het dekken van eventuele rampen. In 2019 is bewezen dat dit budget 
ontoereikend zal zijn, aangezien er tot aan november 2019 in totaal al een bedrag van NAf  

4.664.K , aan werkelijke kosten zijn geboekt. Deze kosten zijn inclusief de niet mee 

gebudgetteerde kosten voor calamiteit. 

- Voor het beveiligen van de stortplaatsen is er ook gen dekking toegewezen. De totale 

beveiligingskosten bedragen o.b.v. uitbestedingscontract 2019; NAf 768.K per jaar. 

- Er wordt door de ministerraad aangedrongen om het beheer van de stortplaatsen opnieuw 

aan te besteden totdat de plannen voor de bouw van een WtE tot stand komt met behulp van 

de wederopbouwfonds van de Wereldbank. Echter, wetende dat er onvoldoende budget aan 

VROMI is toegewezen, zijn er nog geen concessies gemaakt om het tekort in de benodigde 

gelden voor beheer aan te vullen. Onderwijl (2019) is geprobeerd het beheer van de Pondfill 

Stortplaats uit te besteden. De uitkomst van de aanbesteding lag ver boven het totaal 

toegewezen budget voor het onderhoud van de stortplaats.  

-  

- De verantwoordelijkheden a.g.v. (natuur)rampen dienen duidelijk(er) vastgelegd te worden 

conform een LB. Tevens dient er apart substantiële fondsen in het calamiteitenfonds te 

worden gebudgetteerd in de operationele begroting. Bij uitbraak van calamiteiten is met het 

huidige beleid en begrote minieme fondsen (NAf 141.K), onmogelijk om gestructureerd en 

effectief de calamiteit te bestrijden.  

Taakgebied: Zorgdragen voor adequate Riolering. 

Bottlenecks/Risico’s/consequenties: 

- Bepaalde hoofdleidingen dienen te worden geplaats zeker in de hoofdweg Welgelegen met 

betrekking tot de nieuwbouw van het hospitaal en de recent gebouwde NIPA en Asha Stevens 

school. Overlast op de Belair pond is zeer groot. 

Dienst NIEUWE WERKEN 

Taakgebied: zorgt voor de realisatie van hoge kwaliteitsniveau van diverse bouw, 

nutsbedrijven en civieltechnische projecten door het verstrekken van de bevoegde 

projectmanagement support. 

Dienst Domeinbeheer 

Taakgebied: Erfpacht uitgifte en beheer Overheidsgronden. 
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- 2x kritieke functies van Hoofdmedewerkers moeten dringend worden ingevuld. Voor dekking 

van deze kosten is een bedrag van NAf 241.000 benodigd. De fondsen ter dekking van deze 

kosten is niet beschikbaar binnen de ruimte van de begroting 2020. 

 

 Extra benodigd budget Personeelskosten NAf 241K 

 Extra benodigd budget om te investeren in afdelingsspecifieke systemen  NAf 300K 

 Extra benodigd budget voor inhuur consultants NAf 50K    

   

Bottlenecks/Risico’s/consequenties: 

- Functies voor 2 * Hoofdmedewerkers dienen binnen Domeinbeheer te worden opengesteld. 

(NAf 241K). Op dit moment is het advies voor 1 extra Hoofdmedewerker goedgekeurd en de 

medewerker werkt al reeds op de dienst. Echter, de benodigde extra gelden zijn niet aan de 

begroting toegevoegd. Dit zal de druk op het personeelbestand VROMI gaan vergroten, 

aangezien er voor ondervanging van de loonkosten voor deze medeweker nog geen 

budgettaire toevoegingen zijn gedaan aan de begroting 2019 noch 2020.  

- Mislopen van (Erfpacht) inkomsten vanwege tekort aan mankracht voor afhandeling van 

ontvangen aanvragen en met name de inning van achterstallige jaarlijkse lease. 

- Investering in ICT is imperatief, ter waarborging van de efficiëntie en vereiste kwaliteit van 

werkverwerking binnen deze dienst. (NAf 300K) 

- Kosten t.g.v. gebrek aan kennis in werken met het aangeschafte ICT-systeem. 

Kennisverrijking in de vorm van inhuur consultants. (NAf 50K)  

Dienst Inspectie 

Taakgebied: 

- Het uitvoeren van gedegen effectieve controle-inspecties. 

- Klachtenafhandeling. 

Bottlenecks/Risico’s/consequenties: 

- De verantwoordelijkheid voor uitvoer van Inspecties op de verschillende taakgebieden binnen 

VROMI schiet bij deze dienst volledig tekort. Dit is te wijten aan het chronische behoefte aan 

voertuigen die slechts beperkt beschikbaar zijn. Binnen deze dienst zijn er na orkaan Irma, 

slechts 4 voertuigen overgebleven. Van deze vier zijn er maar 2 die naar behoren werken en 

de andere 2 zijn meer op stal dan onder weg.   

- Omloopsnelheid Inspectie aanvragen is onduidelijk, er dient normering plaats te vinden. 

Rapportage Inspecties duurt onwenselijk lang om bij de afhankelijke diensten of afdelingen te 

belanden voor verdere afhandeling door deze diensten.  

- Tekort aan ruimte voor werving van inspecteurs. Het functioneren van INSP laat te wensen 

over, en dit heeft grotendeels te maken met capaciteit aan inspecteurs. Er zijn 3 open 

vacatures op de dienst en de begroting biedt geen ruimte om hiervoor te kunnen werven. Dit 

is een groot risico en hiermee kan de dienst het functioneringsniveau niet verhogen. Hierdoor 

zullen klachten van de burgers en de Ombudsman alleen toenemen, alsmede rechtszaken, 

wat met zich op den duur meer kosten met zich mee zal brengen. 

 

 Uitgebreide toelichting op deze risico’s: 

1. De inspectieafdeling moet alle nieuwe inspectie- en handhavingsapparatuur 

aanschaffen voor de komende jaren (beschadigd of verloren door orkanen Irma / Maria 

september 2017). De kosten van deze materialen kunnen het budget overtreffen, 
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vanwege onvoldoende middelen. 

Gereedschap; NAf 17.280 

2. Elke hoofdinspecteur, inspecteur moet een I-Pad (tablet) totaal 8 x I-Pad hebben. Dit 

is om het inspectiewerk op het veld sneller, eenvoudiger, doeltreffender en kwalitatief 

hoogwaardige inspectieresultaten (digitaal) om te zetten. De I-Pad en drone zijn 

exclusief de ondersteuning van internet, programmalicentie moet worden opgenomen. 

7x Portable printer; NAf 1.890 

3. De elektrische inspecteur heeft een Elektrische installatie Megger nodig om zijn 

inspecteurs naar behoren te kunnen uitvoeren; NAf  3600 

1x Earth resistance tester; NAf 3.600      

4. Een drone. Om efficiency redenen is een drone specifiek voor gebruik door alleen 

de Inspectie afdeling noodzakelijk. De Inspectie afdeling deelt nu met de afdeling 

Vergunningen het gebruik van een drone en de jaarlijkse kosten voor het abonnement 

van de dronesoftware.   

5. EHBO-kit voor elk voertuig;  

6. Kantoormeubilair;  

7. Mobile telefonie; De mobiele telefoons die door het waarnemend hoofd van de 

inspectiedienst en de hoofdinspecteurs worden gebruikt, zijn nodig voor de efficiëntie 

van de inspectiedienst. Deze telefoons hebben een internetverbinding en een 

standaardcamera om op locatie te multitasking. Om geld te besparen kunnen de 

inspecteurs hun telefoons gebruiken in plaats van die van camera's. De foto's kunnen 

dan ook middels het mobile toestel worden geüpload. 

8. Gereedschapskisten voor elke auto. Inhoud van deze box moet minimaal bestaan uit 

de volgende benodigdheden; bouwhelmen en fluor-gekleurde vesten, 

handhavingsapparatuur, afdichtingsapparatuur, barrièretape, nietpistool, lijm, 

handschoenen, veiligheidsbril, voorhamer. 
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Dienst Vergunningen: 

Taakgebied: verwerking en uitgifte van vergunningen. 

Bottlenecks/Risico’s/consequenties: 

- Inzage in detail ontvangsten (GEFIS) noodzakelijk t.b.v. interne audits. 

- Facturatie proces is niet optimaal, er dient een interface te komen t.b.v. digitale aanlevering 

van factuur data.  

- Omloopsnelheid Vergunningverlening dient genormeerd te worden. 

- Voor VERG dient een adequaat adressen systeem te worden ingericht. Hiervoor is het 

noodzakelijk dat er een organisatiewijziging plaatsvindt bij de dienst om deze functie adequaat 

op te kunnen vangen. Wegens het uitvloeien als gevolg van pensionering van de medewerker 

die met deze taak belast was, komen de prestaties van het beschikbare personeel van deze 

onderbemande dienst zwaarder onder druk te staan. Met als gevolg dat een efficiënt en 

effectieve uitvoering van kerntaken van deze dienst in het gedrang komt. Om de risico’s hier 

te mitigeren moet de huidige formatie (uitwerking formatie/inhuren of werven extra capaciteit 

en inrichten van een systeem voor het beheren van adressen) worden aangepast. Dit betekent 

dat er extra dekking moet worden geregeld om deze kosten te ondervangen, aangezien de 

nu beschikbaar gestelde budgetruimte onvoldoende toereikend is. (Extra budget in 2020, NAf 

150k).  

• Algemeen ten behoeve van alle diensten binnen VROMI 

 Tekort binnen het Wagenpark VROMI     

Het ministerie van VROMI is zeer afhankelijk van voertuigen om zijn verantwoordelijkheden 

goed te kunnen uitvoeren. Dit geldt voor alle afdelingen en diensten binnen het ministerie, 

maar met name voor de diensten; Beheer Infrastructuur en Inspecties. Het wagenpark van 

het ministerie behelst na de destructie wegens orkaan Irma, voor Beheersdienst (INFRA) 13, 

Inspectie 4 voertuigen. Hiervan zijn 10 voor INFRA en voor Inspectie 2, aan vervanging toe. 

Voor alle overige afdelingen zijn de voertuigen door orkaan Irma onbruikbaar gemaakt. Voor 

de diensten INFRA en Inspectie zijn voertuigen van uiterst belang. Zonder goed 

functionerende voertuigen is het niet mogelijk te voldoen aan de wettelijke 

handhavingsvereisten waaraan deze diensten onderhevig zijn. Dit resulteert in dat de diensten 

simpelweg hun werk niet naar behoren, effectief en efficiënt kunnen uitvoeren, met alle funeste 

gevolgen voor zowel het land als het financieel aspect van de overheid.  

A. Risico Inwoners/Land: 

Het niet kunnen uitvoeren van de nodige inspecties heeft een negatieve impact op onder meer 

de volgende speerpunten van VROMI: 

1. De leef kwaliteit van de inwoners van Sint-Maarten (bijv. veiligheid leefomgeving en 

gezondheidszorg bevolking). 

2. De kwaliteit van de gebouwde en natuurlijke leefomgeving (bijv. illegale bouw- en andere 

activiteiten). 

3. De veerkracht van de gebouwde en natuurlijke leefomgeving op Sint-Maarten (bijv. herstel na 

grote calamiteiten zoals orkanen en overstromingen). 
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4.9.4. Risico Overheidsorganisatie: 

Het niet kunnen uitvoeren van de nodige inspecties heeft een direct negatieve impact op de 

ingestelde doelen in verband met Inkomsten genererende maatregelen. Dat vertaalt zich dus 

in kortom; Geen/onvoldoende geld in kas, wat op zijn beurt zich weer door vertaald naar 

verzwakking van de liquide positie van het overheidsapparaat.  

 

Resumeren noodzaak voor aankoop van voertuigen en vervanging: 

Het totale wagenpark voor VROMI moet dringend met 16 voertuigen worden uitgebreid. Voor 

INFRA is minimaal 10 Pick-ups (4X4) nodig en de vervanging van de Daihatsu Crane trucks 

(2) en dump truck (1) dienen ook te worden vervangen, voor de Inspectiedienst moeten 2 

voertuigen worden vervangen en 1, Pick up (4X4) worden aangeschaft. Voor de overige 

diensten Nieuwe werken, Domeinbeheer en Vergunningen moeten elk 1 SUV (3X) nodig om 

het noodzakelijke Inspectiewerk/handhavingswerkzaamheden te kunnen uitvoeren. Alle Pick 

up voertuigen moeten een dubbel cabine model zijn met dieselmotoren. De 2 Daihatsu trucks 

moeten allebei uitgerust zijn met 3500 KG-kranen. De dumptruck moet een lading van 

minimaal 5 M-ton kunnen hebben.  

 Noodzaak voor nieuw meubilair binnen bepaalde diensten van VROMI 

Voor een aantal diensten is nieuwe kantoormeubilair een grootte noodzaak. Het gaat met 

name om de diensten INSP, VERG, DBH en afdeling VROM. De meubels waarmee deze 

diensten/afdelingen werken vallen uit elkaar en leiden tot ziekteklachten voor het personeel. 

Het is Arbo technisch onverantwoord om medewerkers bloot te blijven stellen aan zulk 

gebrekkig meubilair. Medewerkers melden zich regelmatig ziek (soms langdurig) vanwege rug 

(en andere) fysieke klachten. Er dienen reserveringen te worden gemaakt ter vervanging van 

deze kantoormeubelen die inmiddels ronduit versleten, afgekeurd en volledig afgeschreven 

zijn voor gebruik.  Het budget voor kosten meubilair valt onder FZ. Ondanks herhaaldelijk 

verzoeken (procedurele opgestelde adviezen) wordt er vanuit FZ geen gehoor gegeven aan 

het verhelpen van deze noodzaak binnen VROMI.  


