AFKONDIGINGSBLAD
VAN SINT MAARTEN
Jaargang 2020

No. 25

Landsverordening van 01 mei 2020 tot vaststelling van de
Begroting van het land Sint Maarten voor het dienstjaar
2020 (Landsverordening begroting 2020)

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

-

-

dat het onderhavige ontwerp van landsverordening er toe strekt,
met inachtneming van artikel 100, eerste lid, van de
Staatsregeling, de begroting van het Land voor het dienstjaar 2020
vast te stellen;
dat het Land zich geconfronteerd ziet met de effecten van de
Coronavirus pandemie op de economie van Sint Maarten;
dat de begroting voor het dienstjaar 2020 herschikt dient te
worden en afhankelijk moet worden gesteld van het nu nog
onvoorspelbare verloop van COVID-19 en zijn effecten;
dat krachtens artikel 102 van de Staatsregeling en artikel 46 van
de Comptabiliteitslandsverordening aan de Minister van Financiën
machtigingen verstrekt kunnen worden om geldleningen aan te
gaan.

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

Artikel 1
De begroting voor het land Sint Maarten voor het dienstjaar 2020 is als
bijlage bijgevoegd.
Artikel 2
1. De begroting van de lopende uitgaven van Sint Maarten voor het
dienstjaar 2020 wordt vastgesteld op NAf 610.557.076,=.
2. De begroting van de inkomsten voor het dienstjaar 2020 inclusief
samenwerkingsmiddelen wordt vastgesteld op NAf 347.334.660,=.
3. De begroting voor investeringen in kapitaalgoederen wordt
vastgesteld op NAf 63.160.086,=.
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4. De begroting voor leningen u/g wordt vastgesteld op NAf
5.280.000,=.
5. De begroting voor de lening o/g voor de kapitaaldienst voor het
dienstjaar 2020 wordt vastgesteld op NAf 50.209.750,=.
6. De Minister van Financiën wordt gemachtigd om overeenkomsten
aan te gaan voor leningen tot een bedrag van NAf 140.500.000,=
die benodigd zijn om de operationele kosten van de overheid te
dekken.
7. De Minister van Financiën wordt gemachtigd om overeenkomsten
aan te gaan voor leningen voor de kapitaaldienstinvesteringen tot
het bedrag, bedoeld in het vijfde lid.
8. De Minister van Financiën wordt gemachtigd om overeenkomsten
aan te gaan voor leningen die nodig zijn als gevolg van de effecten
van COVID-19.
Artikel 3
1. Deze landsverordening treedt, gezien het spoedeisend belang
hiervan als bedoeld in artikel 127, derde lid, van de Staatsregeling,
in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte
van het Afkondigingsblad waarin deze wordt geplaatst en werkt
terug tot en met 1 januari 2020.
2. Indien het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten,
genoemd in artikel 2, eerste lid, van de Rijkswet financieel toezicht
Curaçao en Sint Maarten een advies uitbrengt als bedoeld in artikel
12, tweede lid, van die Rijkswet en vanwege dat advies wijzigingen
in deze landsverordening noodzakelijk zijn, treedt deze
landsverordening, in afwijking van het eerste lid, in werking op de
datum van inwerkingtreding van de landsverordening tot wijziging
van deze landsverordening en werkt, zo nodig, terug tot en met 1
januari 2020.
Artikel 4
Deze landsverordening wordt aangehaald als: Landsverordening begroting
2020.
Deze landsverordening wordt met de memorie van toelichting in het
Afkondigingsblad geplaatst.

Gegeven te Philipsburg, de eerste mei 2020
De Gouverneur van Sint Maarten

De eerste mei 2020
De Minister van Financiën
Uitgegeven de vijfde mei 2020
De Minister van Algemene Zaken
Namens deze,
Hoofd afdeling Juridische Zaken & Wetgeving
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MEMORIE VAN TOELICHTING

Algemeen deel
Met het onderhavige ontwerp van landsverordening wordt de begroting
voor het jaar 2020 voorgesteld op grond van artikel 100, eerste lid, van de
Staatsregeling.
In deze begroting is aanvankelijk, voortbouwend op het voorgaande jaar,
een stap vooruit gedaan in de richting van de beleidsmatige toelichting per
ministerie. Echter de confrontatie met de effecten van de Coronavirus
pandemie, schudt de oorspronkelijke beleidsprioriteiten flink door elkaar.
Ook Sint Maarten moet haar beleid aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid
en tot beheersing komen van zowel de effecten op de volksgezondheid als
op de economie. Dit betekent dat de begroting voor 2020 herschikt dient
te worden en afhankelijk moet worden gesteld van het nu nog
onvoorspelbare verloop van COVID-19 en zijn effecten.
Door het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (hierna: Cft)
is geadviseerd dat de landen (Curaçao en Sint Maarten) primair moeten
zorgen voor een goedgekeurde begroting en zo nodig in tweede instantie
zorg moeten dragen voor aanpassing van die begroting aan de
ontwikkelingen. Dat betekent dat de begroting aan de Staten wordt
aangeboden met daarin opgenomen alle voorzienbare inkomsten- en
kosteneffecten die vanwege COVID-19 op ons afkomen met inbegrip van
de onzekerheden die daaraan verbonden zijn.
Sint Maarten volgt dat advies in die zin op dat de bestaande begroting aan
de Staten ter besluitvorming wordt voorgelegd inclusief de Coronagerelateerde kosten. De regering heeft inmiddels een plan vervaardigd
waarin een eerste inventarisatie van de schade door COVID-19 voor Sint
Maarten wordt geraamd en dit plan ter advisering voorgelegd aan het Cft
(hierna: Stimulusplan).
De oorspronkelijke begroting is op basis van het Stimulusplan bijgesteld.
Het plan gaat uit van het door de Centrale Bank van Curaçao en Sint
Maarten geschetste scenario dat herstel van de markt, na drie (3)
maanden van een stilliggende toerismemarkt, geleidelijk plaats zal gaan
vinden. Dit kan, afhankelijk van hoeveel de werkelijke ontwikkelingen af
gaan wijken van de ramingen, leiden tot noodzakelijke bijstelling van de
begroting door middel van begrotingswijzigingen. Ook kan het nodig zijn
om, nadat besluitvorming over het Stimulusplan in de Rijksministerraad
heeft plaatsgevonden en daarmee over de steun die Sint Maarten zal
genieten, de uitkomsten daarvan in te werken door middel van een
begrotingswijziging.
De regering zet zich met deze begroting in op het zo spoedig mogelijk
beschikbaar maken van een goedgekeurde begroting 2020 die zoveel
mogelijk rekening houdt met de effecten van COVID-19.
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De verschillende onderdelen van de begroting zijn toegelicht in de
toelichting op de ontwerpbegroting voor het dienstjaar 2020 en de
meerjarenraming, welke als bijlage is gevoegd bij dit ontwerp van
landsverordening. Separaat is het Stimulusplan als bijlage toegevoegd met
meer gedetailleerde beschrijving van de voornemens. Verdere toelichting
op het onderhavige ontwerp van landsverordening kan daarom hier
achterwege blijven.
Financiële paragraaf
1. Voorgesteld wordt de lopende uitgaven (gewone dienst) van Sint
Maarten voor het dienstjaar 2020 vast te stellen.
2. Voorgesteld wordt de inkomsten voor het dienstjaar 2020 inclusief
samenwerkingsmiddelen vast te stellen.
3. Voorgesteld
wordt
de
begroting
voor
investeringen
in
kapitaalgoederen vast te stellen.
4. Voorgesteld wordt de begroting voor leningen uitgeleend geld
(u/g) vast te stellen.
5. Voorgesteld wordt de begroting voor de lening opgenomen geld
(o/g) voor het dienstjaar 2020 vast te stellen.
6. Voorgesteld wordt de Minister van Financiën te machtigen om
overeenkomsten aan te gaan voor leningen die benodigd zijn om
de liquiditeitstekorten als gevolg van de exploitatietekorten van de
overheid te dekken. Deze tekorten volgen uit de effecten van de
orkanen en van COVID-19 op de exploitatiekosten van de
overheid. Het exploitatietekort komt nu uit op (610,6-347,4=) NAf
263,2 miljoen. Daarvan is NAf 140,5 miljoen bestemd voor het
overheidsapparaat zelf en NAf 122,7 miljoen voor de
maatschappelijke initiatieven.
7. Voorgesteld wordt de Minister van Financiën te machtigen om
overeenkomsten aan te gaan voor leningen voor het
kapitaalinvesteringen volume, bedoeld in het vijfde lid.
8. Voorgesteld wordt de Minister van Financiën te machtigen om
overeenkomsten aan te gaan voor leningen die benodigd zijn voor
de maatschappelijke kosten van de effecten van COVID-19. De
hoogte van deze leningen zal afhankelijk zijn van de goedkeuring
van het Stimulusplan en besluitvorming door de Rijksministerraad.
Op basis van het Stimulusplan wordt tot en met juni uitgegaan van
een bedrag van om en nabij NAf 122,7 miljoen (zie ook punt 6
hierboven).
Artikelsgewijs deel
Artikel 1
Dit artikel verwijst naar het document met de titel Land Sint Maarten
Begroting 2020, welke als bijlage is gevoegd en deel uitmaakt van de
onderhavige ontwerpbegroting 2020.
Artikel 2
Dit artikel stelt voor het dienstjaar 2020 de begroting vast, van de lopende
uitgaven, de inkomsten inclusief samenwerkingsmiddelen, de investeringen
in kapitaalgoederen en de leningen u/g en o/g (zie ook de financiële

AB 2020, no. 25

4

paragraaf). Ook wordt de Minister van Financiën gemachtigd om benodigde
geldleningen aan te gaan.
Artikel 3
Dit artikel regelt de inwerkingtreding.
Artikel 4
Bepaalt dat de citeertitel de Landsverordening begroting 2020 is.

De Minister van Financiën

De Minister van Algemene Zaken
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