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Voorwoord  
  

Deze begrotingswijziging 2022 geeft de aanpassingen weer van de financiële positie, vooruitzichten 

en beleidsvoornemens van het land Sint Maarten voor het jaar 2022. De basis voor deze begroting is 

de goedgekeurde 2022 begroting en de meest recente schattingen van IMF en CBCS. Door de 

pandemie zagen we een duidelijke afname van het toerisme. Dit had een negatieve impact op de  

hospitality sector, dat had weer gevolgen voor de inkomsteninning van de overheid. Ondanks de 

positieve trend in de inkomsten zijn we nog altijd niet op het niveau van pre-COVID. De 2022 

begrotingswijziging is opgesteld met de volgende uitgangspunten:   

  

1. Basis voor de begrotingswijziging is de vastgestelde 2022 begroting.   

2. Aanpassingen op basis van het artikel 12 advies van het CFT .   

 

Doordat de effecten van het COVID Pandemie nog altijd wereldwijd zichtbaar zijn , en direct impact 

hebben op de baten van het land, wordt er in  dit ontwerp begrotingswijziging nog altijd een 

substantieel tekort verwacht.  

  

 

Concluderend kunnen we zeggen dat ondanks een toename in ecomische activiteiten op het eiland 

zijn de negatieve effecten van COVID nog zichtbaar, daarnaast heeft het land nu ook te kampen met 

invloeden van de invasie van Rusland in buurland Oekraïne.  Langzamerhand zien we een groei, ook 

in de baten van het land maar nog altijd zijn we niet op hetzelfde niveau als pre-COVID en zeker niet 

pre Irma, maar aan de andere kant zien we over de afgelopen maanden ook zeer sterke 

prijsstijgingen. Ondanks dit blijft de regering zich inzetten, door het verder uitwerken en 

implementeren en hervormingen  de visie dat in het regeerakkoord, “realization of a country with 

a strong multi-pillar economy - where opportunities exist which empowers each citizen to realize 

their strength to progress at all levels - a place where EVERY DREAM CAN BE REALIZED”, te 

bereiken.   
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1. Introductie  
 
De economie van Sint Maarten is helaas nog altijd zwaar getroffen door de aanhoudende 

wereldwijde pandemie COVID-19, dit komt tot uiting in de bijgevoegde ontwerp 

begrotingswijziging 2022.  

 

In het “Article IV consultation Staff” rapport van 15 juli 2021 geeft het IMF aan dat, grote 

afhankelijkheid van Sint Maarten op het toerisme, het reële bruto binnenlands product (hierna: 

BBP) in 2020 naar schatting met 24 procent gedaald en werd er ook geschat dat er een toename 

was in de werkloosheid, naar schatting 16,91 procent. De schok werd toendertijd opgevangen 

door diverse steunmaatregelen, waaronder loonsubsidiesregeling, ondersteuning voor 

zelfstandigen en werklozen die door COVID hun baan zijn kwijtgeraakt, en een versnelling van de 

herstelprojecten, in het kader van het door de Wereldbank beheerde trustfonds, dat in 2020 twee 

keer zoveel uitbetaalde als in 2018-2019 samen. De  steunmaatregelen waren van cruciaal belang 

om de bevolking te ondersteunen om ten minste te kunnen blijven voorzien in hun primaire 

levensbehoeften.  Het primaire begrotingstekort, exclusief het trustfonds, steeg tot 10,2 procent 

van het BBP en de overheidsschuld bereikte in 2020 naar schatting 64,72 procent van het BBP. De 

schuldquote in 2020 is snel gestegen als gevolg van een sterke toename van de overheidsschuld, 

voornamelijk door de liquiditeitssteun en de krimp van het nominale BBP. Volgens de IMF-

projecties zal de nominale BBP-groei in 2022 naar verwachting 19 procent3 zijn, dit is te wijten aan 

het herstel van de aankomst van zowel verblijfstoeristen als cruisetoeristen tot 65 procent van 

hun pre-pandemische niveaus. Investeringsprojecten zullen ook naar verwachting een positieve 

bijdrage leveren.  

 

Over de afgelopen vijf jaar heeft Sint Maarten te kampen gehad met twee zware rampen. Eind 

2017 werd het land getroffen door orkaan Irma, en net toen de economie weer begon aan te 

trekken werden we in 2020 getroffen door COVID-19 pandemie. Ongeacht het feit dat het aantal 

besmettingen flink zijn afgenomen de afgelopen maanden , zien we nog steeds een effect van 

COVID-19 pandemie op de economie van Sint Maarten. Door het implementeren van diverse 

maatregelen heeft Sint Maarten de verspreiding van COVID-19 in de eerste helft van 2020 met 

succes weten in te dammen. Echter heeft deze implementatie ook gezorgd voor een stilstand van 

diverse economische activiteiten.  Het is duidelijk dat deze pandemie de economie van het land 

langere tijd negatief zal blijven beïnvloeden. Hoewel een exacte tijdlijn onbekend is, is het niet 

meer dan redelijk om aan te nemen dat het een aantal jaren zal duren voordat de economie van 

het land weer op dezelfde peil zal zijn als voor COVID en Irma. Ondanks het feit dat corona 

momenteel onder controle is, moet men vooruitkijkend gaan overwegen of het land extra 

maatregelen moet gaan invoeren in de gezondheidssector, in het geval van een toekomstige 

pandemie of het alweer oplaaien van COVID-19. Dit zal uiteraard extra kosten met zich 

meebrengen, maar wat de impact precies zal zijn is momenteel nog niet duidelijk. Hiermee is 

momenteel geen rekening mee gehouden in de begrotingswijziging.  

                                                           
1 Staff report for the 2021 Article IV consultation of 15th of July 2021  
2 Staff report for the 2021 Article IV consultation of 15th of July 2021  

  3 Staff report for the 2021 Article IV consultation of 15th of July 2021 
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Daarnaast zien we ook dat de Russische invasie van  buurland Oekraïne veel onzekerheid met zich 

meebrengt en heeft gezorgd voor enorme prijsstijgingen. Het meest zichtbare gevolg van de inval 

op dit moment zijn de toegenomen energieprijzen. Alhoewel de totale economische impact op 

lokaal niveau nog niet kan worden ingeschat zien we wel de impact van de hoge prijzen op met 

name de lokale  benzine- en voedselprijzen. Dit heeft als gevolg dat er wordt verwacht dat de  

inflatie op het eiland nog verder zal stijgen. Met de gestagneerde salarissen en de sterk 

toenemende inflatie zal de koopkracht van de inwoners van het eiland waarschijnlijk verder dalen. 

Dit zal uiteraard leiden tot een afname van economische activiteiten wat weer een invloed zal 

hebben op de groei van de economie. Verder zien we ook dat de enorme prijsstijgingen ook van 

invloed zijn op de diverse projecten die zijn opgestart, zoals bijvoorbeeld de verbouwing van het 

ziekenhuis. Deze projecten moesten zorgen voor een toename in economische activiteiten, maar 

worden door de zeer sterke prijsstijgingen vertraagd, omdat de ingeschatte kosten voor enkele 

van deze projecten aanzienlijk hoger uitvallen dan verwacht.    

 

Nederland heeft in 2020 en 2021 aanzienlijke liquiditeitssteun verleend en de aflossingen van 

aflopende schulden opgeheven/doorgeschoven. De ontvangen liquiditeitssteun is voornamelijk 

gebruikt ter financiering van COVID gerelateerde uitgaven waaronder de subsidies.  Deze leningen 

zijn inmiddels geherfinancierd en dienen volgend jaar in oktober te worden afgelost. Ondanks de 

positieve vooruitzichten voor dit jaar  met betrekking tot onze toerisme en de economie zal het 

land naar verwachting pas in 2023 weer op het niveau zijn voor COVID-19. Echter zal het herstel 

naar het niveau van vóór Irma (2016) veel langer kunnen duren en wordt ingeschat dat dit pas in 

2024 haalbaar zal zijn.  

  

Deze begrotingswijziging is dan ook een financiële vertaling van diverse beleidsinitiatieven en 

structurele (inclusief verplichte) kosten van de organisatie. In deze wijziging zien we een 

gunstigere resultaat. Maar gezien de eerdergenoemde omstandigheden en nieuwe ontstane 

tegenslagen, zoals de enorme druk op de prijzen door de stijging van de olieprijzen, zal het dit jaar 

nog altijd onmogelijk zijn om een begrotingsoverschot te creëren. Momenteel zijn er ook diverse 

projecten gaande die wellicht kunnen leiden tot een mogelijke verhoging van de inkomsten, met 

name belastingen, maar de surplussen die uit deze inspanningen voortvloeien zullen 

hoogstwaarschijnlijk pas vanaf 2023 zichtbaar zijn. Alhoewel deze begrotingswijziging nog niet 

voldoet aan alle eisen van de Comptabiliteitsverordening en Rft, is de regering vastbesloten om 

de broodnodige verbeteringen aan te brengen in het begrotingsproces en het financieel beheer.  

  

 Totaalstaat Overheid 

  

Goedgekeurde begroting 

2022  

Begrotingswijziging 

2022  

Lasten  533.507.189  520.033.980 

Baten  409.365.559  418.871.619 

(-) Tekort/Suplus (+)  -124.141.630  -101.162.361 
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1.1 Meerjarenprognoses  
 

Algemeen 

In juli heeft het IMF hun rapport op basis van de artikel IV consultatie gepubliceerd. In November 
2021 hebben ze een tussentijdse consultatie gedaan om op basis van meer recente informatie 
de projecties aan te passen. Alle schattingen in dit hoofdstuk (1.1 Meerjarenprognose) zijn 
gebaseerd op de projecties zoals die door IMF zijn gepresenteerd in hun publicatie van 
november 20214.  

  

 

De inkomstenschattingen van IMF zijn gecorrigeerd voor kapitaaldienst. De 

onkostenschattingen zijn gecorrigeerd voor de kapitaalinvesteringen omdat deze door IMF 

worden meegeteld in de totale kosten, maar in de begroting in een aparte dienst worden 

gepresenteerd. Ook zijn de door IMF geraamde kosten gecorrigeerd door posten die niet bij IMF 

bekend zijn maar in 2022 onherroepelijk op de begroting gaan drukken.  

 De cijfers duiden aan:  

• De economie zal naar verwachting in 2022 met 12% groeien( reële BBP).   

• Desondanks blijft de economie nog achter op het niveau van voor COVID-19 en zal de 

economie zich in 2024 herstellen tot het niveau van vóór Irma.  

• De kosten voor de overheid stijgen door inflatoire invloeden  

• De verschillende kortingen die in 2020 zijn ingevoerd, worden in 2022 voortgezet (reizen, 

werkkleding, overwerk, vakantiegeld, verhogingen, opleiding enz.);  

                                                           
4 Publicatie IMF 21 november 2021 

2021 2022 2023 2024 2025

IMF projecties GDP 9 juni 2021 1,831 2,126 2,302 2,491 2,619

CBCS projecties july 7 2021 1,902 2,210 2,429 2,596 2,734

Inkomsten overheid IMF, incl Kapitaaldienstinkomsten 362 409 460 507 541

Inkomsten overheid IMF, excl. Kapitaaldienstinkomsten 362 409 449 496 530
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In onderstaande tabel is een vergelijking van de resultaten van de overheid en het IMF te zien 

voor de komende jaren. 

Vergelijking Resultaat meerjaren (bedragen x NAf 1 miljoen) 

    2022 2023 2024 2025 

Resultaat IMF           

Baten   409 449 496 531 

Lasten   477 481 489 515 

  Totaal IMF -68 -32 7 16 

            

Resultaat            

Baten   419 519 538 551 

Lasten   520 519 526 533 

  Totaal Overheid -101 0 12 18 

 

Anders dan het IMF verwacht de overheid voor 2023 geen tekort meer te hebben, dit komt met 

name door de diverse inkomstenverhogende maatregelen waaraan de overheid momenteel aan  

het werken is, waaronder maatregel C4 van het landspakket.  

 

Baten overheid 

 

Vergelijking baten per categorie (bedragen x NAf 1 miljoen) 

    2022 2023 2024 2025 

Baten volgens IMF excl. 
Kapitaaldienst           

Taxes   341 373 410 438 

Grants   0 0 0 0 

Other Revenue   68 87 97 104 

Capital Revenue     -11 -11 -11 

  Totaal IMF 409 449 496 531 

            

Baten volgens overheid           

Taxes   342 441 460 473 

Grants   0       

Other Revenue   77 78 78 78 

  
Totaal 
Overheid 419 519 538 551 
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  Verschil 10 70 42 20 

Voor de schatting van de baten voor de komende jaren heeft de overheid  de projecties van het IMF 

gebruikt als basis, gecorrigeerd met de kapitaaldienst inkomsten. Voor 2022 houdt het IMF rekening 

met een groei van het reële BBP  van 16%  ten opzichte van 2021. Deze groei is gebaseerd op een 

toename van economische activiteiten, met name in de toeristische sector.  

Daarnaast wordt ook verwacht dat de twee wederopbouwprojecten, namelijk het nieuwe ziekenhuis en 

het Prinses Juliana vliegveld, een positieve impact op onze economie zal hebben.  

 

Momenteel is de overheid bezig met de implementatie en het verder uitvoeren van diverse quick wins 

die naar voren zijn gekomen tijdens het onderzoek van maatregel C4 van het landspakket. Een aantal 

van deze acties moeten en zullen leiden tot een inhaalslag aan belastinginkomsten en een verhoging in 

de compliance. Het effect zal volgens planning echter pas in 2023 zichtbaar zijn. Daarnaast verwacht de 

overheid ongeveer 8 mln aan additionele inkomsten, als subsidiebijdrage, ter financiering van diverse 

projecten van het landspakket.  

  

Ondanks dat de overheid en het IMF verwachten dat de economie de komende jaren zal aantrekken, is 

het van belang om ook rekening te houden met diverse risico’s die zeer bepalend zijn of de verwachte 

groei gerealiseerd zal worden.  

 

De volgende risico’s zijn geïdentificeerd:  

 COVID pandemie; Alhoewel corona momenteel onder controle lijkt te zijn is het toch niet zeker 
wat de toekomst met zich meebrengt. Mochten de besmettingen weer omhoog gaan, of een 
andere pandemie uitbreken dan zal dit uiteraard ingrijpende gevolgen hebben op de economie 
van het land.  

 Vertraging in uitvoering wederopbouwprojecten; het bovenstaande kan als gevolg hebben dat 
de uitvoering van de twee eerder genoemde projecten vertraging zal oplopen waardoor de 
verwachte economische activiteiten die deze met zich zullen meebrengen ook zullen uitblijven.  

 Mogelijke orkaan; mocht Sint Maarten in 2022 getroffen worden door een orkaan, dan zal dit 
uiteraard ook van invloed zijn op de economie en zal leiden tot een daling in inkomsten voor het 
land.   

 Impact van de inval van Rusland in Oekraïne kan grote gevolgen hebben op wereldwijde 
economie, dus ook op Sint Maarten. Mocht de inflatie meer toenemen dan zal dit zeker invloed 
hebben op de lasten van het land en de inkomsten.   
 

Door alle bestaande onzekerheden  is het zeer lastig om voorspellingen te doen over de economische 

groei van het land. Het zal dan ook niet makkelijk worden de komende jaren en zullen de economische 

vooruitzichten steeds moeten worden aangepast om de realiteit te weerspiegelen.  

 

 

 

 



   
 

P a g e  | 6 
Parliament version 

  

 

Lasten overheid 

In onderstaande tabel is de vergelijking te zien tussen de vastgestelde lasten volgens het IMF en de 

lasten zoals door het land wordt verwacht voor de komende jaren. De kosten zijn ingedeeld per 

economische categorie volgens het rapport van het IMF.   

Vergelijking lasten per categorie (bedragen x NAf 1 miljoen) 

    2022 2023 2024 2025 

Lasten volgens IMF           

Compensation 
Employees   210 211 214 217 

Goods and Services   115 110 112 115 

Social Benefits   28 29 29 44 

Subsidies   108 109 110 113 

Interest   16 22 24 26 

  Totaal IMF 477 481 489 515 

            

Lasten volgens overheid           

Compensation 
Employees   220 221 222 223 

Goods and Services   149 144 147 150 

  Goederen en Diensten 144 139 141 145 

  Studiebeurzen en toelagen 3 3 3 3 

  Onvoorzien 2 2 2 2 

Afschrijvingen   8 9 13 16 

Social Benefits   31 31 31 31 

Subsidies   100 100 100 100 

Interest   12 12 13 13 

  Totaal Overheid 520 517 526 533 

            

  
Verschil tussen IMF en 
Overheid 43 36 37 18 

      

De schattingen in het november rapport van IMF zijn op basis van de prognoses van de Uitvoeringsrapportage 

van het derde kwartaal van 2021. Deze schattingen zijn door het IMF gebruikt als basis voor de berekening 

van de ingeschatte lasten voor 2022 en de daarop volgende jaren. Bij het opstellen van de begrotingswijziging 

is het land uitgegaan van de Uitvoeringsrapportage van het vierde kwartaal. Deze gegevens zijn door het land 

gecorrigeerd, met meer recente echter interne informatie en informatie ontvangen van derden, zoals onder 

andere SZV, dus meegenomen in de prognoses voor de lasten.  
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De ramingen van het IMF zijn gecorrigeerd in 2022 met de volgende aspecten omdat deze zoals eerder 

vermeld niet waren opgenomen in de uitvoeringsrapportage van het derde kwartaal en dus niet 

meeberekend in hun prognose: 

Verschil IMF en overheid  Toename kosten  

Compensation Employees van 

NAf 10 miljoen  

Personeelslasten daar zit bij het IMF 

momenteel geen vakantiegeld in verwerkt  

NAf 7 miljoen 

 

 De toename in medische kosten voor de 

ambtenaren (OZR) onder personeelslasten 

NAf 4 miljoen 

Depreciation van NAf  8 miljoen Correctie voor de totale afschrijvingskosten, 

deze worden niet meegerekend in de 

ramingen van het IMF, deze zijn als aparte 

economische categorie opgenomen in 

bovenstaande tabel bij de overheid 

NAf 8 miljoen 

Interest van NAf -4 miljoen De interestkosten van het IMF  hoger dan de 

berekeningen van het land ( zie staat E voor 

berekeningen van overheid). In de 

berekeningen van het IMF worden ook 

rekening gehouden met de interestkosten 

van leningen via het land voor de 

overheidsentiteiten. In de landsbegroting 

worden deze kosten niet meegenomen en 

houdt men enkel rekening met de 

interestkosten van leningen voor het land  

NAf -4 miljoen 

Social Benefits NAf 3 miljoen 

 

Toename sociale lasten voor wat betreft 

ziektekosten voor medische bijstand 

NAf 3 miljoen 

 

Goods and Services NAf 26 

miljoen 

Correctie van inflatie voor goederen en 

diensten 

NAf 3 miljoen 

 Totale kosten voor de gedetineerden in 

Nederland dat niet in de kosten zijn 

meegenome 

NAf 2.8 miljoen 

 Additionele kosten Auditplan. Vanaf 2022 is 

besloten om de kosten voor de Auditplan 

uitgevoerd door SOAB te verhogen van 1 

miljoen naar 1.5 miljoen 

NAf 0.5miljoen 
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 Additionele lasten met betrekking tot 

verzekeringen voor auto’s en huurkosten 

NAf 3 miljoen 

Verschil IMF en overheid  Toename kosten  

 Opleidingen Ministerie van Justitie, deze 

kosten werden voorgaande jaren 

gesubsidieerd door Nederland en moeten nu 

door het land zelf worden betaald 

NAf 1.5 miljoen 

 Additionele kosten statistisch onderzoek NAf 1 miljoen 

 Toename Rechts- en ander deskundig advies, 

deze kosten waren in de 

uitvoeringsrapportage van Q3, 2.6 miljoen. 

Dus de basis voor de prognoses van het IMF 

was veel lager dan wat er door het land in 

2022 is begroot, namelijk 6 miljoen 

NAf 3 miljoen 

 Projecten en Activiteiten, deze kosten waren 

in de uitvoeringsrapportage van Q3, 6.3 

miljoen. Dus de basis voor de prognoses van 

het IMF was veel lager dan wat er door het 

land in 2022 is begroot, namelijk 16.3 miljoen. 

Door het uitblijven van liquiditeitsteun in 

2021 konden diverse projecten die stonden 

gepland niet worden uitgevoerd. De 

verwachting is om deze wel in 2022 uit te 

kunnen voeren.   

NAf  7 miljoen 

 Marketing, deze kosten waren in de 

uitvoeringsrapportage van Q3, 0.8 miljoen. 

Dus de basis voor de prognoses van het IMF 

was veel lager dan wat er door het land in 

2022 is begroot, namelijk 4.3 miljoen. 

NAf  3.5 miljoen 

 Voor projecten die vanuit Nedeland worden 

gesubsidierd is er 9 miljoen opgenomen 

NAf 8 miljoen 

Subsidies NAf -8 miljoen IMF gaat ervanuit dat er een groei is de 

subsidies over de komende jaren, wij 

verwachten echter dat de komende jaren de 

subisidies stabiel zullen blijven 

NAf  -8 miljoen 

 Totaal NAf  43 miljoen 
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Alle correcties, zoals vermeld op voorgaande pagina, worden ook meegerekend in de prognoses voor de 

komende jaren. Daarnaast is de overheid uitgegaan van de volgende aannames voor de 

meerjarenprognose per economische categorie: 

1. Personeelslasten: we verwachten per jaar een groei percentage van ongeveer 0.05% van personeel. 
Dit is door het conservatief begroten van 5 nieuwe vacatures per Ministerie, dus exclusief de 
vervangingsvacatures.  

2. Goods and Services 
a. Goederen en Diensten: extra inflatie van 2% over goederen en diensten voor de komende jaren 

gebaseerd op scherpe prijsstijgingen die we constant zien met name op goederen. Sint Maarten 
is afhankelijk van veel import door de stijging in de olieprijzen is het vervoer van goederen 
momenteel veel duurder en dat is terug te zien in de prijzen.  

b. Studiebeurzen en toelagen: op basis van de informatie die we momenteel hebben, verwachten 
we geen toename in studiebeurzen de komende jaren 

c. Onvoorziene Uitgaven: 1% de kosten van goederen en diensten en subsidies samen. De kosten 
voor onvoorzien zijn bijvoorbeeld voor lopende rechtzaken, kosten voor goederen en diensten 
en/of subsidies uit voorgaande jaren waarvan de jaarrekeningen al zijn afgehandeld. 

3. Afschrijvingen: Door een toename van vaste activa wordt verwacht dat de afschrijvingen de 
komende jaren zullen toenemen. Voor de toename van de activa wordt verwezen naar de 
overzichten op pagina 10 en 72 . Waarbij op basis van de afschrijvingsperioden wordt verwacht dat 
de afschrijvingen als volgt zullen toenemen:  toename afschrijvingen zal zijn van  

Jaar Toename Afschrijvingen (x NAf 1.000) 

2023 677 

2024 3.735 

2025 3.331 

4. Social Benefits: Over de afgelopen jaren zagen we geen grote toenames in de sociale lasten van het 
land. Naar aanleiding van de diverse maatregelen uit het landspakket onder thema E kunnen deze 
kosten eventueel toenemen, wat de impact hiervan is, is op dit moment niet duidelijk omdat de 
meesten maatregelen onder E zich nog altijd in de onderzoeksfase bevinden. Dit geldt uiteraard ook 
voor de ziektekosten die betrekking hebben op de medische bijstand. Momenteel is er geen 
indicatie dat aangeeft dat een van of dat beide van zullen toenemen in de toekomst.  

5. Subsidies: Subsidies zullen de komende jaren vrij stabiel blijven, Momenteel zijn de subsidies voor 
de entiteiten die voor meer dan 50% door de overheid worden gesubisdieerd, verlaagd met 10% 
i.v.m. de 12.5% maatregelen vanuit Nederland. Wanneer dit is opgeheven zullen de kosten van de 
subsidies uiteraard weer toenemen.  

6. Interest en kapitaaldienstprognose: toename van deze kosten worden verwacht door een toename 
in kapitaaldienst leningen voor de komende jaren waarbij rekening wordt gehouden met een 
interest van 1%, zie tabel Meerjaren Investeringen en interest pagina 10.  Voor de gegevens van 
2022 wordt verwezen naar staat E. 
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Overzicht meerjaren investeringen waarbij wordt aangeven wat de impact zal zijn op de de totale interst 

kosten vanaf 2023 tot en met 2025. Daarnaast laat onderstaande tabel ook zien wat de toename zal zijn 

op onze materiel vaste activa de komende jaren wat een directe impact zal hebben op totale 

afschrijvingskosten.  

 
 

 
 

 

 

 

 

SNA Code 2023 2024 2025

MIN OCJS

Upgrade sportfaciliteten AN1121 Sport 2,000,000    1,500,000    -              

Renovatie publieke scholen AN111 Onderwijs 500,000       

Uitbreiding en herbouw John Larmonie Center AN111 Cultuur 2,000,000    2,500,000    

Uitbreiding en herbouw Philipsburg Cultural and Community Center AN111 Cultuur 1,200,000    

SIMARC depot en tentoonstellingsruimte AN111 Cultuur 1,200,000 

MUSEUM depot en tentoonstellingsruimte AN111 Cultuur

Hard en Software voor de MUSEUM en SIMARC AN1132 Cultuur 500,000     

Secondary School for Public Education AN111 Openbare scholen 4,000,000    4,000,000    

NIPA AN111 Onderwijs 500,000       

Renovatie Dr. Alma Fleming School Gymn AN111 Openbare scholen 600,000       

MIN JUS

Meubilair voor IND medewerkers AN1139 IBP 75,000          25,000          

RADEX, Software, Hardware, Databases & Licenties AN1132 IBP 2,629,881    

RADEX project kosten (onderzoek, testing en implementatie) AN1171 IBP 421,110       

Investering en uitwerking ICT toepassing Immigratie kaartensysteem AN1132 IBP 540,000       

Dienstauto's KPSM AN1131 KPSM 756,000       756,000       756,000     

3 dienstauto t.w.v. $30000 per auto. Dienstauto's piketdients AN1131 Voogdijraad 54,000          54,000          54,000       

Vervanging Meubilair Voogdijraad AN1139 Voogdijraad 50,000          

Auto's  HVB AN1131 HVB 180,000       108,000       

Phase 2 Nieuwe Gevangenis (UNOPS) AN1121 HVB 31,500,000 

Dienstauto's LR AN1131 Landsrecherche 108,000       

MIN TEZVT

Upgrade en vervanging apparatuur Meteorologie AN1139 Meteorologie 500,000       

Vervanging dienstwagen Meteorologie AN1131 Meteorologie

Meubilair new gebouw Meteorologie AN1139 Meteorologie 500,000       

6 dienstwagens @50,000 per stuk AN1131 Inspectiedienst 300,000       

Vendors Village Development AN1122 Afdeling Ec. Verv. en Tel. 720,000       

Totale investeringen kapitaaldienst 16,433,991 41,643,000 2,510,000 

Additionele Interest dienstjaar 164,340       416,430       25,100       
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1.2 Vergelijking Vastgestelde begroting 2022 en concept begrotingswijziging 2022  
 

BATEN  

   

BATEN 2022 (x NAf 1 miljoen) 

  Begroting 

2022 

Begrotingswijziging 

2022 

Verschil 

BATEN  409.35 418.8 9.5 

  

De verhoging in de baten wordt veroorzaakt door een aanpassing van de accijnzen. Op basis van 

meer recente informatie wordt verwacht dat de accijnzen ongeveer NAf 1 miljoen hoger zullen 

zijn. Daarnaast zijn er aan bijdragen vanuit Nederland NAf 8.5 miljoen opgenomen ter 

financiering van diverse projecten van het landspakket.  
 

LASTEN  
  

LASTEN 2022 (x NAf 1 miljoen) 

  Begroting 

2022 

Begrotingswijziging 

2022 

Verschil 

LASTEN 533.5 520.0 -13.5 

 

De totale lasten zijn, ten opzichte van de begroting 2022, gedaald met NAf 13.5 miljoen. Dit is met 

name te wijten aan een daling in de materiële kosten van NAf 23.3 miljoen en een verhoging van 

de personeelskosten van NAf 9.8 miljoen. Het verschil zal nu per economische categorie verder 

worden toegelicht.  

 

A. Personeelslasten   

  

PERSONEELSLASTEN 2022 (x NAf 1 miljoen)  

  

 

                                                           
5 Inkomsten volgens IMF Staff report for the 2021 Article IV consultation of July 15, 2021, exclusief  
   kapitaaldienstinkomsten 
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  Begroting 

2022 

Begrotingswijziging 

2022 

Verschil 

Personeelslasten  210.3 220.1 +9.8 

  

Voor 2022 is het bedrag aan personeelslasten toegenomen met NAf 9.8  miljoen ten opzichte van 

goedgekeurde 2022 begroting.  

Momenteel zijn er 71 vacatures in de begrotingswijziging opgenomen. Dit zijn 4 vacatures meer 

dan initieel waren begroot en hebben betrekking op personeel die ondertussen uit dienst zijn 

getreden maar die nog werkzaam waren begin van het jaar.  

Aangezien een aantal van deze vacatures nog altijd niet zijn ingevuld, zijn de periodes(maanden) 

waarvoor deze vactures zijn begroot aangepast. Dit heeft voor een verlaging van de kosten 

gezorgd van ongeveer NAf  1.2 miljoen.  

 

De totale lasten met betrekking tot OZR (Medische bijstand en ziekte verzekering voor de 

ambtenaren) zijn in de goedgekeurde begroting begroot voor NAf 45 miljoen. Op basis van 

informatie ontvangen van SZV is echter gebleken dat de werkelijke kosten hoger zullen uitvallen. 

Vandaar dat de totale OZR kosten zijn aangepast en verhoogd met NAf 7 miljoen, waarbij NAf 4 

miljoen ten laste van de personeelslasten is gekomen en NAf 3 miljoen ten laste van de medische 

bijstand onder sociale voorzieningen (materiële kosten).   

 

In verband met de stijgende prijzen in met name voedsel, nutsvoorzieningen en brandstofkosten 

heeft de overheid besloten, ter verlichting van verhoging in de primaire levensbehoeften, om 

alsnog vakantiegeld uit te betalen voor de ambtenaren. De totale impact is ongeveer NAf 7 

miljoen.  

 

B. Materiële Kosten   
 

 MATERIËLE KOSTEN 2022 (x NAf 1 miljoen)  

  Begroting 

2022 

Begrotingswijziging 

2022 

Verschil  

Materiële kosten  323.2 299.9 -23.3 

  

De totale materiële kosten zijn ten opzichte van de goedgekeurde 2022 begroting gedaald met 

23.3 miljoen. Dit komt met name door een afname van  goederen en diensten van ongeveer NAf 
31.0 miljoen en toename van projecten die worden gefinancierd via ontvangen gelden vanuit 

Nederland voor een bedrag van NAf 8.5 miljoen. In de goedgekeurde 2022 begroting waren 

kosten opgenomen die betrekking hadden op het landspakket echter blijkt nu dat verschillende 

van deze projecten via subsidies of direct vanuit Nederland worden gefinancierd. De projecten die 

direct via Nederland worden gefinancierd zijn uiteraard niet meegenomen in de begroting. De 

impact van sommige van deze maatregelen zullen waarschijnlijk pas vanaf 2023 zichtbaar zijn in 

het landsbegroting. Daarnaast zijn er ook verschillende provisies die waren opgenomen in verband 

met COVID waar in de wijziging geen rekening mee wordt gehouden. Hierbij kan men met name 
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denken aan het voedselprogramma en andere sociale programma’s. Het riscico hierbij is echter 

wel dat als het aantal besmettingen oploopt en Sint Maarten te kampen krijgt met een nieuwe 

golf dat er een begrotingswijziging moet plaatsvinden om de gemaakte kosten te kunnen 

verantwoorden.  

 

Alhoewel het CFT adviseert om de begrote lasten voor goederen en diensten met circa NAf 40 

miljoen neerwaarts bij te stellen op basis van het historisch realisatieniveau, echter heeft het land 

gekozen om af te wijken van het advies en de kosten onder goederen en diensten bij te stellen 

met NAf 30 miljoen, dus NAf 10 miljoen minder dan het advies van CFT.  Dit met name omdat er 

diverse kosten worden verwacht in 2022 die we voorheen niet hadden namelijk: 

 

1. Toename in de verzekeringskosten door additionele voertuigen die zijn ontvangen in 2021 via de 

Trustfund, dit heeft geleid tot een toename van de verzekeringslasten van ongeveer NAf 
600.000.   

 
 

Ambulances zijn nog niet ontvangen, en zullen waarschijnlijk in de komende jaren voor een kleine 

verhoging zorgen.  

 

2. De totale kosten met betrekking tot SLA’s onder het Ministerie van AZ zijn toegenomen met 

ongeveer NAf 2 miljoen. Dit met name omdat meerdere Ministeries zijn overgegaan tot het 
gebruiken van een management workflow system voor adviezen en PO’s. Dit werd voorheen 
door één ministerie gebruikt.    

3. Voorheen werd er voor onze audit plan, inclusief onze accountantscontrole, een bedrag van NAf  
1 miljoen gereserveerd. In overleg met SOAB is dit verhoogd met  NAf 500.000. De verhoging 
komt door een toename aan opdrachten die SOAB namens de overheid moet uitvoeren. Een 
aantal van deze opdrachten hebben betrekking op  A1 van het landspakket Verbeteren 
Financieel Beheer.  

Project Omschrijving Leverancier Aantal Jaar overdrachtKwartaal Bedrag
Emergency Debris 

Management Project 

(EDMP)

2019 Ford Super Duty F-250 etc (see listing) 2020 2 411,354          

Waste Handler Wheel Loader Cat 966K -2013 Marcel Eiquipment 1 2020 4 220,000          

Cat D8T LGP Crawler Tractor 2016 Rimco 1 2020 1 555,000          

Cater pillar Landfill Compactor Model 826K Rimco 1 2021 3 738,000          

1,924,354       

 Emergency Revovery 

Project (ERP1)

Toyota Rav 4 2021 Real Auto 16 2021 2 432,000          

Pick up vehicles MotorWorld Group 17 2021 2 700,775          

Toyota Rav 4 2021 Real Auto 19 2021 2 513,000          

Lidar Fugro 1 2021

Fire Trucks RosenBaure 3 2021 3 1,965,933       

3,611,708       

Total USD 5,536,062       

Totaal Naf 9,964,912       

Totaal Bedrag

Totaal Bedrag
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4. Er zijn een aantal Projecten en activiteiten onder het Ministerie van Justitie die dit jaar van start 

zullen gaan, voor een bedrag van ongveer NAf 0.8 miljoen: 

• Foster Homes  NAf 250.000  
• Victim Support Services, stichting is dit jaar opgericht en project gaat van start dit  

jaar NAf 200.000 
• Electric monitoring, dit heeft betrekking op elektronische enkelbanden voor de  

gedetineerden voor een bedrag van NAf 350.000  

5. Overige specifieke kosten gedetineerde NL NAf 2.8 miljoen. Na Irma zijn er een aantal 
gedetineerden overgeplaatst naar Nederland, hiervoor moet Sint Maarten een jaarlijkse bijdrage 
betalen. In 2019 was er een achterstand onstaan in het betalen van deze bijdrage. De 
achterstand is inmiddels verrrekend met ontvangen liquiditeitsteun. Door de verrekening zijn de 
werkelijk kosten niet goed terecht gekomen in de boekhouding, en is dus nooit meegenomen in 
de historische realisatieniveau. Het is over de jaren wel altijd begroot maar niet meegenomen in 
de realisatie.  

6. In 2021 hadden we een inflatie van 2.8%.  het IMF verwacht dat voor 2022 de inflatie zal oplopen 
tot ongeveer 5.9%. Over de totale goederen en diensten hebben we rekening gehouden met een 

prijsverhoging van ongeveer 2% wat zal leiden tot ongeveer NAf 3 miljoen toename aan kosten.  

 

Verder zagen we afname van de posten onvoorzien en studiebeurzen van beide voor een bedrag 

van NAf 1 miljoen. De afname van de studiebeurzen is verlaagd op basis van meer recente 

informatie die beschikbaar is voor de studiebeurzen. Voor de berekening van de onvoorziene 

kosten wordt verwezen naar pagina 8.  

 

Zoals eerder aangegeven wordt er een toename verwacht van totale kosten voor de ziektekosten, 

het gedeelte dat ten laste komt van de sociale voorzieningen is NAf 3 miljoen. Voor meer 

informatie hierover wordt verwezen naar pagina 10.  

 

Als laatste zien we een afname van subsidies en overdrachten van NAf 1.5 miljoen.  Dit heeft te 

maken met een afname van de kosten voor de Kustwacht, de werkelijke kosten zullen naar 

verwachting meer in de buurt komen van NAf 3 miljoen in vergelijking met de eerder begrote NAf 
4 miljoen. Daarnaast zijn een aantal andere subsidies die nog niet waren verstrekt ook verlaagd 

voor een totaal bedrag van NAf 0.5 miljoen. 
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Onderstaande tabel geeft de verschillen nogmaals weer:  

    
Bedrag (x NAf 1 
miljoen)  

Goedgekeurde materiële 
kosten begroting 2022 

  323.3 

  Rampenbestrijding -2.5 

  Onvoorzien Financiën -1.0 

  
Uitgaven diverse programma’s en projecten  ivm COVID 
(provisies) 

-10.0 

  
Project Hervorming Belastingdienst (Thema C 
landspakket) gefinancierd via TWO 

-3.2 

  Subsidie Kosten Kustwacht -1.0 

  Projecten en Activiteiten OCJS -2.7 

  Capaciteit uitvoering programma( Thema A.1) 0.5 

  Versterken HR-functie personeelsbeleid (Thema B.8.2) 0.6 

  
 Voldoen aan richtlijnen (Caribbean Financial Action 
Task Force) en uitvoering national risk assessment. 
(Thema 14.1) 

0.5 

  Versterking beleidsafdeling TEATT (Thema E.6) 0.5 

  
Verbeteringen gevangeniswezen SXM i.r.t. PvA 
Detentie 2018 

1.8 

  Grenstoezicht 2.7 

  
Voldoen aan richtlijnen (Caribbean Financial Action 
Task Force) en uitvoering national risk assessment. 
(Thema B.14.1 ) 

0.4 

  
Verlaging Personeel van Derden en Rechts-en ander 
deskundig advies AZ, Justitie en OCJS 

-1.8 

  Marketing en Promotie -3.4 

  Studiebeurzen -1.0 

  Sociale Lasten, medische bijstand 3.0 

  Cursussen en opleidingen diverse Ministeries -1.0 

  Schoolbusvervoer -0.4 

  Overige Subsidies -0.5 
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  Overige goederen en diensten -4.8 

Materiële kosten 
Begrotingswijziging 2022 

Totaal  299.8 

 

1.3 Landspakket  
 

Op 22 december 2020 ondertekenden Sint Maarten en Nederland de onderlinge regeling voor de 
uitvoering van het Landspakket Sint Maarten. Sinds het tekenen van de onderlinge regeling zijn de eerste 
stappen gezet voor de realisatie van een breed palet aan hervormingen en investeringen. Deze moeten 
bijdragen aan de weerbaarheid en veerkracht van economie en samenleving. De economie van Sint 
Maarten moet aan duurzaam economisch groei- en verdienvermogen winnen. Good governance, solide 
overheidsfinanciën en sociale samenhang dragen hieraan bij. Een economie en samenleving ook die beter 
bestand is tegen crises, met nieuwe kansen voor burgers en bedrijven.   
 
In het Landspakket zijn maatregelen opgenomen op de volgende gebieden: financieel beheer; kosten en 
effectiviteit van de publieke sector; belastingen; de financiële sector; de economie; zorg; onderwijs  en 
het versterken van de rechtsstaat. De concrete afspraken waar deze maatregelen uit bestaan zijn 
opgenomen in een uitvoeringsagenda, dat ieder kwartaal wordt bijgesteld.  
Op dit moment is het vastgesteld dat de de uitgaven voor de onderzoeken van de vastgestelde plannen 

van aanpak worden vanuit CoHo/TWO gefinancierd dus ook in 2022. Momenteel is het niet duidelijk wat 

de uitkomst van de diverse onderzoeken zal zijn, dus is het ook moeilijk om een inschatting te maken wat 

de invloed zal zijn voor de landskas.  

Voortgang landspakket Sint Maarten 

Over het algemeen verloopt de uitvoering van de verschillende maatregelen goed en naar tevredenheid. 

De voortgang van de activiteiten is voldoende en van goede kwaliteit. De meeste maatregelen lopen 

volgens de vastgestelde planning en er wordt verwacht dat de vastgestelde deadlines zullen worden 

gehaald. Voor ongeveer acht maatregelen zijn er wat vertragingen opgelopen maar wordt nog altijd 

verwacht dat nog worden afgerond in de nabije toekomst. Onderstaande tabellen geven alle maatregelen 

weer waaraan momenteel wordt gewerkt. Wat de gevolgen de komende jaren zullen zijn voor de 

begroting van het land is nog niet bekend. Alle maatregelen zitten namelijk op dit moment in hun 

onderzoeksfase. Nadat alle onderzoeken zijn afgerond zal het duidelijker worden wat de daadwerkelijke 

financiële gevolgen zullen zijn voor de landsbegroting voor wat betreft de baten, lasten en investeringen.  

In onderstaande tabellen wordt aangegeven aan welke maatregelen er momenteel wordt verwacht en 

wat de status.   

Voor meer informatie over de status van de maatregelen en de status wordt verwezen naar het rapport 

“Uitvoeringsrapportage landspakketten Aruba, Curaçao en Sint Maarten – no.2 2022 | 31 mei 2022”. 
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Budgettaire gevolgen van de uitvoeringsagenda (bedragen x ANG 1.000) B=baten, L=lasten, I=investeringen.

Structureel/

Incidenteel

Jaar**

Status plan van 

aanpak of 

beslisnotitie* B L I B L I B L I B L I B L I B L I

Thema: A Financieel beheer

Maatregel A.1

A1.1 Onderzoek naar bestaande financiële werkprocessen, waaronder in ieder geval de

processen procure to pay en order to cash, en een inventarisatie van de daarbij gebruikte systemen. 

Inclusief fit/gap analyse ten behoeve van A.1.2. V

A.1.2 Verkenning mogelijkheden implementatie nieuw boekhoudsysteem V

A.1.3 Doorlichting door Nederland samen met Sint Maarten van de praktijk van het begrotingsproces V

A.1.4 Vaststellen achterstallige jaarrekeningen. V

A.1.5 Op orde brengen van de balans door een opschoning van o.a. posten debiteuren, crediteuren en activa. V

A.1.6 Juridisch kader aanpassen als basis om financiële kolom te versterken. IV

A.1.7 Onafhankelijke advisering over het verkorten van de doorlooptijd van de oplevering en de controle 

van de jaarrekening. V

Maatregel A.2

A.2.1 Uitvoeren van een peer review op het Department of Statistics IV

Maatregel A.5

A.5.1 Opstellen van Disaster Risk Management beleid. V

Thema B: Kosten en effectiviteit publieke sector

Maatregel B.2

B.2.2 Uitvoeren doorlichting overheidsnv's V

Maatregel B.4

B.4.2 Risicogerichte integrale doorlichting(en). V

B.4.3 Versterking wetgevingsfuncties V

Maatregel B.5

B.5.1 In aanvulling op het vergelijkend onderzoek naar de primaire, secundaire en tertiaire 

arbeidsvoorwaarden wordt een benchmark onderzoek uitgevoerd waarin de arbeidsvoorwaarden uit de 

(semi)publieke sector worden vergeleken met de private sector. V

Maatregel B.6

B.6.2 In het kader van capacity building medewerkerstevredenheidsonderzoeken capacity retention worden 

een (MTO) en een exitsurvey uitgevoerd. IV

Maatregel B.8

B.8.1 Identificeren verbeterpunten op basis van overzicht van de bestaande situatie. V

B.8.2 Implementeren aanbevelingen ten aanzien van geïdentificeerde verbeterpunten in de roadmap. V

Maatregel B.9

B.9.1 Identificeren verbeterpunten op basis van overzicht van de bestaande situatie. V

B.9.2 Implementeren aanbevelingen ten aanzien van geïdentificeerde verbeterpunten in de roadmap. V

Maatregel B.10

B.10.2 Implementatieplan kostenverlaging en verbeteringen ten aanzien van huisvesting. V

Maatregel B.14

B.14.1 Plan van aanpak National Risk Assessment (NRA). V

B.14.2 Uitvoering National Risk Assessment (NRA) V

B.14.3 Plan van aanpak voorbereiding CFATF Mutual Evaluation CG

B.14.4 Uitvoering voorbereiding inventarisatie Mutual Evaluation. V

Maatregel B.15

B.15.2 Uitvoeren implementatieplan. V

* IV=in voorbereiding, CG=conceptversie gereed, V=vastgesteld.

** Laatste jaar financieel effect.

2027

(OB 2023)

2022 2023 2024 2025 2026
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Budgettaire gevolgen van de uitvoeringsagenda (bedragen x ANG 1.000) B=baten, L=lasten, I=investeringen.

Structureel/

Incidenteel

Jaar**

Status plan van 

aanpak of 

beslisnotitie* B L I B L I B L I B L I B L I B L I

Thema C: Belastingen

Maatregel C.1

C.1.1 Doorlichting van het fiscale stelsel met als doel te komen tot een advies ten aanzien van een 

stelselhervorming gericht op vereenvoudiging van het stelsel, beperking van bestuurlijke inmenging en een 

verbreding van de belastinggrondslag. CG

C.1.2 Vormgeven richtingen ten aanzien van de hervorming van het fiscale stelsel op basis van de 

aanbevelingen van het IMF en de eerdere voorstellen van Sint Maarten. CG

Maatregel C.2

C.2.2 Start informatie-uitwisseling IV

Maatregel C.3

C.3.1 Wordt meegenomen in fase 2 van C.4. IV

Maatregel C.4

C.4.1 Fase 1: Uitvoeren van enkele quick reviews naar geïdentificeerde bottlenecks en quick wins. V

C.4.2 Aanschaf online portal voor de invoer van de belastingmiddelen loonbelasting, Inkomstenbelasting en 

Belasting op bedrijfsomzetten. V

C.4.3 Opschonen van de CRIBbestanden waarbij foutieve NAWgegevens worden hersteld, relaties tussen 

entiteiten correct worden geregistreerd, personen die onterecht op actief staan worden gecorrigeerd. V

C.4.4 ‘Quick win'-maatregelen: voorbereiden en uitvoeren van (a) opschoning databestanden (zie C.4.3), (b) 

wegwerken achterstanden en (c) versneld innen en invorderen van achterstallige bedragen. V

Maatregel C.5

C.5.1 Overeenkomen onderlinge regeling tussen Nederland en Sint Maarten IV

Maatregel C.6

C.6.1 Implementatie wetgeving (belastingparagraaf) Establishment Agreement Wereldbank. IV

Thema D: Financiële sector

Maatregel D.1

D.1.1 Op zo kort mogelijke termijn volledig invulling geven aan maatregelen om tekortkomingen te 

adresseren naar aanleiding van aanbevelingen van het IMF inzake de financiële sector van de monetaire 

unie Curaçao-Sint Maarten. IV

Maatregel D.2

D.2.1 Op zo kort mogelijke termijn volledig invulling geven aan maatregelen om tekortkomingen te 

adresseren naar aanleiding van aanbevelingen van het IMF inzake de financiële sector van de monetaire 

unie Curaçao-Sint Maarten. IV

Maatregel D.3

D.3.1 Onderzoek naar dollarisatie door IMF. IV

Maatregel D.4

D.4.1 Voortzetting plan van aanpak CBCS, ontwikkeling wetgevingskalender en afspraken met WJZ over 

versterking wetgevingscapaciteit. IV

Maatregel D.5

D.5.2 Op zo kort mogelijke termijn volledig invulling geven aan maatregelen om tekortkomingen te 

adresseren naar aanleiding van aanbevelingen van het IMF inzake de interne organisatie van de CBCS. IV

* IV=in voorbereiding, CG=conceptversie gereed, V=vastgesteld.

** Laatste jaar financieel effect.

2027

(OB 2023)

2022 2023 2024 2025 2026
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Budgettaire gevolgen van de uitvoeringsagenda (bedragen x ANG 1.000) B=baten, L=lasten, I=investeringen.

Structureel/

Incidenteel

Jaar**

Status plan van 

aanpak of 

beslisnotitie* B L I B L I B L I B L I B L I B L I

Thema E: Economische hervormingen

Maatregel E.1

E.1.1 Onderzoek huidige arbeidsmarktbeleid en wet- en regelgeving. V

Maatregel E.3

E.3.1 Implementatieplannen voor maatregelen tegengaan illegale tewerkstelling vaststellen. V

Maatregel E.4

E.4.1 Onderzoek naar stelsel van sociale zekerheid. V

Maatregel E.6

E.6.1 Onderzoek (nulmeting) ondernemerschap- en investeringsklimaat. V

Maatregel E.7

E.7.1 Ontwikkelen van een roadmap met drie pijlers: 1. ruimtelijke ordening beleid; 2. erfpacht beleid; 3. 

wegwerken financiële achterstanden. IV

Thema F: Zorg

Maatregel F.1

F.1.1 COVID-19 te kunnen beheersen en beheersbaar te houden V

Maatregel F.2

F.2.1 Uitvoering afspraken vierlandenoverleg januari 2022.

Maatregel F.3

F.3.1 Opstellen plan van aanpak met als doel het verhogen van de doelmatigheid en effectiviteit van de zorg 

op lange termijn (General Health Insurance). IV

F.3.2 Opstellen plan van aanpak met als doel het verhogen van de houdbaarheid van het zorgstelsel op de 

korte termijn, waarbij in ieder geval wordt gekeken naar het uitvoeren van behoefteraming 

zorginstellingen, efficiënte inkoop medicijnen en preventieve zorg. CG

Thema G: Onderwijs

Maatregel G.1

G.1.1 Doorlichting van het onderwijsbestel. V

Thema H: Versterken rechtsstaat

Maatregel H2

H.2.2 Implementatie van Plan van Aanpak Gaming Authority V

Maatregel H9

H.9.1 Projectfase uitvoeren op basis van vastgesteld plan van aanpak. IV

Maatregel H12

H.12.1 Opvolgen aanbevelingen uit de rapporten van de Raad voor de Rechtshandhaving m.b.t. het 

criminaliteitsfonds. CG

Maatregel H20

H.20.1 Realiseren verbetermaatregelen V

Maatregel H21

H.21.1 Opzetten Trustfund en bijbehorende arrangement(s) door UNOPS, met Nederland als donor en Sint 

Maarten met eigen bijdrage in Trustfund. IV

* IV=in voorbereiding, CG=conceptversie gereed, V=vastgesteld.

** Laatste jaar financieel effect.

2027

(OB 2023)

2022 2023 2024 2025 2026
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2.  Beleidsplan 2022  
  

De visie zoals vermeld in de National Development Vision 2030 (NDV 2030) van Sint Maarten is: 

"Sint Maarten omvormen tot een medelevend, sterk en besluitvaardig land dat economisch 

veerkrachtig zal zijn en in staat om zijn eigen ontwikkeling te ondersteunen en een verbeterde 

kwaliteit van leven en welzijn voor de komende generaties te bieden".   

 

 De ambitie van dit kabinet is daarom ook het mitigeren van zowel externe als lokale ontwikkelingen 

die een negatieve invloed hebben op de sociale, economische en financiële situatie van het land Sint 

Maarten. Het regeerakkoord voor 2020 - 2024 richt zich voornamelijk op het volgende principe:” 

finding the right balance between economic recovery by restoring the livelihood of the people post 

COVID-19 virus and stimulating resilient and prosperous people going forward”. 6  

  

Bij het realiseren van hun visie zal de regering werken aan het verzekeren van de volgende 

globale resultaten:  

 Bevorderen van een progressieve sociale omgeving en een rijke culturele erfenis  

 Verbeter de kwaliteit van leven voor de inwoners van St. Maarten  

 Stimuleren van duurzame economische welvaart - Diversificatie  

 Economische groei stimuleren door diversificatie van het toerisme  

 Het stimuleren van economische groei door meer economische diversificatie en 

investeringen  

 De rol en prestaties van de particuliere sector - mkb's verbeteren  

 Bescherming van de ecosystemen en fysieke infrastructuur van het land  

 Financiële discipline en management & de uitvoering van goed bestuur  

  

Daarnaast is het ook zeer belangrijk om aan te geven dat binnen het beleidskader van het 

regeerakkoord ook rekenining wordt gehouden met de verschillende economische, financiële, 

sociale en institutionele hervormingen die deel uitmaken van het "Landspakket". Deze 

hervormingen net zoals het regeerakkoord zijn bedoeld om Sint Maarten weerbaarder te maken 

voor toekomstige calamiteiten als gevolg van rampen zoals Irma en COVID-19. Deze hervormingen 

vormen ook een aanvulling op de wederopbouwprojecten die al lopen in het kader van het 

Trustfonds dat wordt beheerd door de Wereldbank. Beide trajecten moeten het behalen van de 

doelstellingen zoals vermeld in het regeerakkoord versterken. Het landspakket zal dan ook een 

enorme invloed hebben op de beleidskaders van het land voor de komende jaren. In deze 

begroting wordt waar mogelijk een verband gelegd tussen de maatregelen en het effect ervan op 

de nationale begroting.   

De specifieke resultaten kunnen op dit moment niet altijd worden aangegeven omdat er samen 

met het hervormingsmandaat ook middelen beschikbaar worden gesteld, waarvoor het gebruik 

en hoeveelheid nog niet volledig is bepaald. Hierdoor kunnen er verschuivingen optreden tussen 

financiering uit de nationale begroting en beschikbare middelen.   

  

                                                           
6 Regeerakkoord “Building a Strong, Unified, and Mulit-Pillar Nation” van maart 2021  
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2.1 Ministerie van Algemene Zaken  
  

Het ministerie van Algemene Zaken heeft als doel de binnenlandse aangelegenheden van het land 

te vertegenwoordigen op het gebied van binnenlandse en koninkrijksrelaties, buitenlandse zaken, 

juridische zaken en wetgeving, personeelsbeleid, IT, communicatie, openbare en binnenlandse 

diensten,  

programma- en projectbeheer. De beleidsprioriteiten worden bepaald in het kader van  

 De missie, visie en wettelijke taken van het ministerie van Algemene Zaken  

 Het regeerakkoord 2020-2024   " Building a Strong, Unified, and Multi-Pillar Nation, A 

place where EVERY DREAM CAN BE ACHIEVED",   

 Het National Development Vision  

 Het Landspakket bestaande uit hervormingen op vier thematische gebieden: I overheid 

en  Financiën, II economische hervormingen, III gezondheidszorg en onderwijs en IV 

versterking van de rechtsstaat.  

  

Beleidsprioriteiten  

Om dit te bereiken heeft het ministerie een beleidsgebaseerd begrotingssysteem ingevoerd dat 

het ministerie in staat zal stellen tastbare resultaten te bereiken met de volgende strategische 

langetermijnambities en beleidsprioriteiten:  

  

 Governance  

Verbeterde strategische planning, evaluatie en monitoring van alle overheidsinformatie 

met betere samenwerking tussen alle ministeries en betere toegang tot informatie- en 

communicatiesystemen voor alle ministeries.  

  

 Efficiënte en productieve overheid  

Alle overheidsdiensten aanbieden via een onlineplatform door de ICT-Afdeling in 

samenwerking met de Public Service Center-afdeling, in het kader van een lopend project 

inzake “e-government” dat wordt gefinancierd door het Trustfonds. De nadruk zal dan 

ook liggen op de versterking van het juridische, regelgevende en institutionele kader. Dit 

omvat ook de voltooiing van de “Enterprise Architecture” en de kwaliteitsborging van 

belangrijke registers. Dit zal de overheid in staat stellen om de interne en externe 

communicatie te verbeteren. Verder zal dit ook leiden tot een verbetering in het delen en 

toegang van informatie, door de overheidswebsite en de website voor online diensten te 

vernieuwen en gebruiksvriendelijker te maken. Dit zal het ministerie verder in staat 

stellen zijn doel te bereiken en op te treden als het eerste en centrale contactpunt voor 

de bevolking en alle afdelingen om kwalitief informatie te verstrekken. De gegevens van 

de regering moeten dan ook actueel en betrouwbaar zijn. Daarom zal Burger Zaken in 

2022 prioriteit geven aan het opschonen van hun basisadministratie.  
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Om een goede en adequate HR-cyclus te waarborgen, zal het ministerie het Performance 

Management-systeem vernieuwen, door het huidige systeem te evalueren, 

herstructureringen door te voeren en de formatie- en salarisschalen van alle ministeries 

te evalueren.  Om het gebrek aan capaciteit tegen te gaan zal het Ministerie zich blijven 

inzetten om de werving van noodzakelijk en gekwalificeerd personeel te bevorderen . Om 

de productiviteit te verbeteren, is het ministerie bovendien van plan de effectiviteit en 

efficiëntie van de organisatie te verbeteren, door te zorgen voor een correct 

rechtspositiebeleid en door workshops te organiseren voor managers over hetzelfde 

onderwerp.  

 Professionalisering Openbaar bestuur  

o Personeel revitaliseren   

Versterking van de doeltreffendheid en efficiëntie van de overheidsorganisatie door 

te zorgen voor de juiste rechtspositie van alle ambtenaren. Er wordt gezorgd voor 

beleid dat alle ambtenaren in staat stelt hun productiviteit te verhogen, zoals het 

thuiswerk; de noodzakelijke herstructurering van ministeries; vergemakkelijking en 

bevordering van de aanwerving van noodzakelijk en gekwalificeerd personeel 

(invullen van kritieke vacatures) om het gebrek aan capaciteit te bestrijden. (B.8 

landspakket) 

o Verbetering van het informatiebeheerproces om ervoor te zorgen dat alle 
documentatie wordt gesynchroniseerd, waardoor een vlotte stroom van informatie 
wordt gewaarborgd  

o Integratie van informatiesystemen voor een betere dienstverlening aan 

ondernemingen en de bevolking  

o Verder ontwikkelen van e-goverment  

  

Om de synchronisatie van overheidsdiensten te verbeteren werkt de ICT-afdeling samen 

met het Public Service Center en verschillende afdelingen om de overheidsdiensten te 

verbeteren. Als methode om de geleverde diensten altijd ter beschikking te hebben, heeft 

de ICT-afdeling gekozen om te werken met “Clouds”, waardoor systemen altijd 

beschikbaar zullen zijn voor het publiek, ongeacht rampen en andere onvoorziene 

omstandigheden. Dit zorgt er ook voor dat de afdelingen in geval een calamiteit in staat 

zijn om snel weer operationeel te zijn.  

  

Om de interne en externe communicatie te verbeteren en de uitwisseling van informatie 

en de toegang tot informatie voor de bevolking te verbeteren, zal de ICT-afdeling de 

overheidswebsite en de website voor onlinediensten vernieuwen en het intranet 

opnieuw invoeren.    

  

 Versterking van de effectiviteit en efficiëntie van de overheidsorganisatie   

o     De ICT-afdeling is bezig met het digitaliseren van bedrijfsprocessen voor verschillende 

afdelingen om handmatige processen, onnodige gegevensinvoer te verminderen, 

foutgevoelige gegevens te verminderen en de transparantie en efficiëntie binnen de 

afdelingen te versterken.  
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o De ICT-afdeling moet de door de organisatie gebruikte applicaties onderhouden en 

verbeteren, van e-mail- en kantoortoepassingen tot de branchetoepassingen en 

automatisering van adviesprocessen. Dit omvat de Overeenkomst van de 

Onderneming van Microsoft, de Stof van de Veiligheid Fortinet, CRM en het 

Onderhoud van de Website. (B.11 landspakket)  

  

 Verbetering van het overheidsapparaat door vereenvoudiging en stroomlijning van de 

bureaucratische processen, waardoor deze gebruikersvriendelijker worden.    

 De productiviteit van de overheid verbeteren door het naleven van vastgestelde normen 

en termijnen waarbinnen verstrekte diensten en informatie aan burgers moeten worden 

afgehandeld.   

 Verbeterde synchronisatie van de interne en externe openbare dienst om de 

doelstellingen van de afdeling te bereiken door op te treden als eerste en centraal 

contactpunt voor de levering van snelle, nauwkeurige, specifieke en kwalitatieve.  

  

Daarnaast is, het versterken van de interne effectiviteit en efficiëntie, samen met de externe 

communicatie door het verbeteren van het planningssysteem voor digitaal onderhoud en het 

responsieve systeem voor het publiek, ook een prioriteit.  

  

Een andere prioriteit van het ministerie ligt bij de brandweer, waarbij ze het ontwikkelen van 

betere samenwerking met belanghebbenden zoals de politie, het ministerie van VROMI, de 

haven, de luchthaven, het ministerie van TEATT, het ministerie van VSA en DCOMM, willen 

ontwikkelen. Er zullen kwalitatieve opleidingen worden georganiseerd om voor een goede en 

vlotte uitvoering van de evenementen te zorgen. Hetzelfde geldt voor het “Disaster 

Management”.   
  

 Weerbaarheid opbouwen  

Versterking van de externe communicatie, met name met het kabinet van de 

gevolmachtigde minister, en verbetering van de synchronisatie van de interne en externe 

openbare dienst, via het beleidsplatform. Betere naleving van en verantwoordingsplicht 

met het gebruik van overheidsmiddelen door de naleving van bestaand beleid te 

bevorderen en waar nodig nieuwe te ontwikkelen. Verbetering van het contractbeheer 

van alle faciliteitendiensten en onderhoud van beheersdiensten, met inbegrip van een 

geactualiseerde verzekeringspatroon.  

  

 

 
De rol van het ministerie in dit punt is het bereiken van “community wellbeing”. Het ministerie 

streeft naar het volgende doel: o Verbeterde voorlichting van de overheid aan de bevolking van 

Sint Maarten, door “community outreach”.  

  

    Milieu en minder  klimaatverandering   
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Deze doelstelling is gekoppeld aan thema A, financieel beheer (Disaster risk management), uit het 

Landspakket. Dit is een voortdurende inspanning om te zorgen voor een veerkrachtige en stabiele 

gemeenschap. Het ministerie is in 2021 begonnen met de plannen, zoals aangegeven in maatregel 

A5, en de uitvoering van het plan van aanpak zal in 2022 een aandachtspunt voor het ministerie 

blijven.  

 De beleidsmaatregelen zijn als volgt:  

 Milieu  

o  Toewijzing van een noodfonds/fonds voor herstel van overheidsorganisatie 

Ondanks onze financiële positie blijft het belangrijk om een Disaster Risk Management 

Fund op te richten. Vandaar dat de “Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility 

(CCRIF) tot 2024 door het Trustfonds zal worden gedekt. Dit zal de financiële last voor 

de regering van Sint Maarten voor nog eens twee jaar verlichten. 

o Beleid voor Disaster Management, met een component voor Disaster Management 
Financing .    
Naast de CCRIF-verzekering en het rampenbudget wordt een gelaagde aanpak voor de 

financiering van rampen nagestreefd. Op verschillende gebieden wordt technische bijstand 

verleend. Het gaat met name om de oprichting van een aparte fonds voor Disaster 

Management. De opstelling van een alomvattend rampenplan stond centraal in 2021 en zal 

in 2022 worden voortgezet.   Dit is een prioriteit voor de regering en wordt opgenomen in 

het Landspakket (maatregel A.5). Een stuurgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van het 

ministerie van Algemene Zaken en technische bijstand via RESEMBID programmed, zijn 

voorgenoemde maatregel aan het uitwerken.   

  

De specifieke doelstellingen voor Disaster Management zijn:  

- Strategische doelstelling 1: Disaster Management integreren in de dagelijkse advisering 

en besluitvorming en in de nationale planning voor duurzame ontwikkeling.  

- Strategische doelstelling 2: de operationele aspecten van de Disaster Management 

verbeteren en de governance versterken.  

- Strategische doelstelling 3: Ontwikkeling en implementatie van 

financieringsinstrumenten voor Disaster Management.   

 

 

 
Om het vertrouwen te winnen van de gemeenschap, streeft het ministerie de volgende doelen 

na:  

 Verbeterde synchronisatie van de interne en externe openbare dienst  

 Betere informatie-uitwisseling en toegang van het publiek tot overheidsinformatie  

 Betere externe communicatie  

 Verbeterde doeltreffendheid en efficiëntie van de overheidsorganisatie  

 Betere naleving en verantwoordingsplicht met het gebruik van overheidsmiddelen  

  

    Nationale veiligheid   
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Deze doelstellingen zijn gekoppeld aan thema B, Kosten en Effectieve publieke sector, uit het 

Landspakket. Vanaf 2021 is het ministerie al begonnen met het opstellen van het plan van aanpak 

voor B4, B8 en B11. 

 De uitvoering van deze maatregelen blijven in 2022 een aandachtspunt voor het ministerie. De 

beleidsmaatregelen zijn als volgt:  

  

Wetgeving  
Prioriteren van hervormingen en belangrijke wetgeving die de groei van de efficiëntie van de 

overheid zal ondersteunen om de kosten te verlagen en de inkomsten te verhogen.  

In het kader van de voortdurende inspanningen om de organisatie en de afdeling juridische zaken 

te verbeteren, werd een MOU ondertekend met de Universiteit van Curaçao, om onmiddellijke 

bijstand te bieden. De wetgevingsagenda voor 2022 is hoofdzakelijk gericht op de wijziging van de 

wettelijke regelingen om de uitvoering van de structurele hervormingen zoals overeengekomen 

in het Landspakket te vergemakkelijken. Deze maatregel is opgenomen in onderdeel B4 en wordt 

voortgezet.  

  

Regionale samenwerking.  

Verbeterde synchronisatie van de openbare dienst intern en extern door de afhandeling van 

consulaire en interventiezaken van Sint Maarten-burgers in het buitenland te coördineren en te 

begeleiden. Bevordering van de regeling van de rechtspositie van de functionaris voor consulaire 

zaken en de verwezenlijking van consulaire aangelegenheden, zoals de volledige 

tenuitvoerlegging van het Verdrag van Wenen inzake diplomatieke en consulaire voorrechten en 

immuniteiten.   

De invoering van de diplomatieke identiteitskaarten, de oprichting van de diplomatieke registrator 

en de opleiding van zowel het personeel van de afdeling als de frontliners (politie, immigratie, 

douane) zijn hierbij van het grootste belang.  

  

Versterkte externe communicatie door het onderhouden van diplomatieke betrekkingen in de 

context van het koninkrijk, met andere landen in de regio, waaronder samenwerking tussen Sint 

Maarten en SaintMartin, en met internationale en regionale organisaties.  

Betere strategische planning en meer toezicht en evaluatie voor alle ministeries door het 

verzamelen, en voor zover mogelijk, analyseren van externe inlichtingen die belangrijk zijn voor 

beleidsvoornemens van de regering.    

 Grenscontrole( Border Control Related)  

  

o Gezamenlijke grenscontrole op PJIA/Frans-Nederlands verdrag  

Versterkte externe communicatie door het onderhouden van diplomatieke betrekkingen in 

de context van het koninkrijk, met andere landen in de regio, waaronder samenwerking 

tussen Sint Maarten en SaintMartin, en met internationale en regionale organisaties. Het 

Departement Buitenlandse Betrekkingen heeft op dit gebied contacten met de partners van 

het Koninkrijk en begeleiden de delegaties van SintMaarten.  

 

 



   
 

P a g e  | 26 
Parliament version 

  

 
Om te komen tot een versterkt, samenhangend en strategisch overheidsapparaat streeft het 

ministerie naar de volgende doelstellingen:  

• Betere strategische planning en meer toezicht en evaluatie voor alle ministeries  

• Betere samenwerking tussen ministeries  

• Betere toegang tot informatie- en communicatiesystemen voor alle ministeries  

  

Deze doelstellingen zijn gekoppeld aan thema B, Kosten en Effectieve publieke sector, uit het 

Landspakket.   

Dit is een doorlopend project en zal naar verwachting in 2025 worden voltooid, zoals uiteengezet 

in maatregel B11. De uitvoering van deze aanpak zal de komende jaren een aandachtspunt voor 

het ministerie blijven. De beleidsmaatregelen zijn als volgt:  

  

Macro-economische stabiliteit  

  

 Opzetten van een uitgebreide e-government  

Verbeterde effectiviteit en efficiëntie van de overheidsorganisatie door de toegang tot informatie- 

en communicatiesystemen voor alle ministeries te verbeteren. Het Digital Government 

Transformation Project (DGTP) wordt ondersteund met een subsidie van 12 miljoen dollar van het 

Sint Maarten Recovery, Reconstruction and Resilience Trust Fund, beheerd door de Wereldbank. 

Als voorwaarde voor de doeltreffendheid van het project voor de transformatie van de digitale 

overheid (DGTP) moet het ministerie van Algemene Zaken een projecteenheid oprichten die de 

technische tegenhanger zal zijn van het National Recovery Project Bureau( hierna:NRPB).  

  

    Good Governance   
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Thema Doelstelling Omschrijving
Link naar 

landenpakket
Trustfund Landspakket Begroting Begrotingspost

Cost 

Center

Project 

code

A. Governance

Het beheersen en op 

orde krijgen van het 

financieel beheer en 

het financieel 

toezicht vanuit de 

noodzaak om als 

overheid 'in control' 

te zijn

Improved strategic planning and 

increased monitoring and evaluation 

for all ministries 

Improved collaboration between 

ministries 

Improved access to information and 

communication systems for all 

75,000 43499 3201

Improved information sharing and 

public access to government 

information 

39,600 43499 3302

Improved information sharing and 

public access to government 

information 

14,040 43487 3302

Disaster Management A.5 59,500 43489 3201

Building Insurance A.5 3,098,098 43450 3305

Vehicle Insurance A.5 1,049,050 43451 3305

182,400 43470 3302

B. Kosten en 

effectiviteit 

publieke sector

1) de doelmatigheid 

van de publieke 

sector verhogen door 

een verlaging van de 

public wage bill (in 

lijn met het Caribisch 

gemiddelde; 2) van 10 

procent van het BBP) 

en het terugdringen 

van de kosten van de 

publieke sector in 

algemene zin; 3) het 

verhogen van de 

kwaliteit en de 

effectiviteit (inclusief 

uitvoeringskracht) 

van de publieke 

sector.

Improved alignment of government 

services to public needs. Improved 

synchronization of government public 

service to the community

B.11 75,000 43000 3103
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Thema Doelstelling Omschrijving
Link naar 

landenpakket
Trustfund Landspakket Begroting Begrotingspost

Cost 

Center

Project 

code

Prioritizing reforms and key legislation 

that will support the growth of 

government’s efficiency to reduce 

costs and increase income

B.4 121,920 43000 3200

Advocating the regulation of the 

position of Consular Affairs Officer as 

well as the realization of consular 

related matters, maintaining 

relationships with embassies and 

external stakeholders

Strengthened the effectiveness and 

efficiency of the organization and 

improved synchronization of the public 

service internal and external by 

working more effective and 

transparent within the Secretariat and 

the Council of Ministers. As well as 

knowledge and skill enhancement of 

the Secretariat and other relevant 

stakeholders to ensure a more 

adequate and collective service to the 

individual Minister and or Council of 

Ministers

B.4 22,155 43499 3301

Strengthened the effectiveness and 

efficiency of the government 

information  and achieved compliance 

and accountability with the use of 

government resources by increasing 

internal knowledge and the use of 

automation resources to ensure a 

more effective working relations with 

the Secretariat and the Council of 

Ministers and carrying out specific 

projects

B.4 100,000 43476 3301

Strengthened effectiveness 

and efficiencies of the government 

organization 

B.4 390,000 43000 3307

Digitalizing of government apparatus 

and services to be done over 4 years. 

An estimation of 3 million per year

21,600,000

Improved alignment of government 

services  

0

21,600,000 0 634,075             172,975.00            -   
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2.2 Ministerie van Financiën  
  

Missie van het ministerie  

De missie van het ministerie van Financiën is om te zorgen voor een volledige. tijdige en correcte 

plannings- en controlecyclus. Deze cyclus strekt zich uit van (beleids)budgettering tot registratie 

en verantwoording.   

  

Beleidsprioriteiten  

  

 

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.  

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 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. (A.1)  

Financiële kennis en wetgeving  

 Inkomsten verhogen door belastinghervorming  

Een 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 en uiteindelijk het verhogen van de belastinginkomsten. De herstructurering 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.  

  

  Financieel Beheer   
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Belastingaanslag en –inningen  

Herstructureren van het huidige belastingheffing en -inning proces om de efficiency en 

effectiviteit te verbeteren.  

o Aanschaf van een volledig nieuw IT-systeem met klantvriendelijker mogelijkheden voor 

belastingplichtigen.   

o Het nieuwe IT-systeem zal zorg dragen voor de integratie van de Inspectie en de 

Ontvanger diensten qua werkprocessen, en geïntegreerd bestanden van 

belastingplichtige gegevens.  

o Het beschikbaar stellen van portalen voor belastingaangiften en –betalingen, waardoor 

de belastingplichtige meer efficiënt zijn/haar belastingplicht kan nakomen en de Belasting 

Dienst haar bestanden beter kan beheren.   

Vermindering van de complexiteit van het huidige proces qua vaststelling en inning van 

belastingen waardoor de efficiency en effectiviteit wordt verbeterd met als einddoel de 

verhoging van de compliance.  

o Dit doel zal worden bereikt door de aanschaf van nieuwe IT-software en de 

beschikbaarheid stellen van de portalen Fiscale Belasting.  

 Vereenvoudiging en herstructurering van het belastingstelsel is een prioriteit  

Prioriteit stellen aan de machtiging van een studie met het oog op de herziening en 

vereenvoudiging van het belastingstelsel.  

o Afgerond; De afdeling Fiscale Zaken, deed een voorstel voor herziening en 

vereenvoudiging van het belastingstelsel. IMF heeft het voorstel van het belastingstelsel 

doorgelicht en aanbevelingen gedaan. Eindresultaat: Het in 2015 door de COM 

goedgekeurde advies inzake belastinghervorming inclusief enige IMF-aanpassingen is 

gereed.   

o Het voorstel wordt in 2022 aangeboden aan het Parlement; implementatie vindt plaats 

na 2022 o Gelijktijdig wordt de belastingregelgeving gemoderniseerd met dit voorstel; 

bijvoorbeeld door zoveel mogelijk over te gaan van directe naar indirecte belastingen, 

belastingen te combineren, regelgeving te vereenvoudigen en niet gebruikte belastingen 

af te schaffen.   

o (C1-C8) spreekt over de invoering van een btw-systeem maar door de relatie met het 

buurland lijkt dit voor Sint-Maarten een niet gewenste oplossing vanwege de 

fraudegevoeligheid. Daarnaast is de uitvoering van het Btw-systeem zeer belastend voor 

zowel de belastingdienst als voor de ondernemers.  

  

  

  Belastingdienst   
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Internationale uitwisseling van belastinggegevens   

o De internationale uitwisseling van belastinggegevens wordt in 2022 geïmplementeerd in 

SintMaarten (CRS). De afdeling Fiscale Zaken is bezig met het formuleren van de 

secundaire CRSwetgeving (CRS-Lbham)  

Invoeren van fiscale voordelen voor kleine bedrijven in, door de regering aangewezen 

economische sectoren, met het oog op groei in achtergebleven sectoren op het eiland.   

Het regelmatig organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten over de naleving van de 

belastingplicht van de burgers die zorg gaat dragen voor de tijdige en juiste communicatie naar 

de burgers zodat belastingplichtigen op de hoogte zijn van hun rechten en plichten t.o.v. de 

belastingwetgeving. Werving en Selectie van een PR-medewerker die zorg gaat dragen voor de 

tijdig een juiste communicatie en voorlichting naar de bevolking toe, d.m.v. het creëren en 

bijhouden van verschillende social platforms.   

 
Historische achtergrond   

Op 10 december 2002 heeft het eilandbestuur van Sint Maarten een Mandaat uitgegeven met 

de volgende uitgangspunten:   

"De oprichting van een Waarborgfonds Hypotheken is van groot belang voor de 

huisvesting van de Sint Maartensbevolking en zal de woningsector een noodzakelijke 

stimulans geven".  

  

De onderstaande juridische structuur is gekozen om de verwezenlijking van de doelstelling te 

bereiken.  

Hiermee is toestemming van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten gegeven.  

1. De oprichting van de Stichting Garantiefonds Eigen Woningen door het Eilandbestuur  

2. De oprichting van een naamloze vennootschap. "N.V. Garantiefonds Eigen Woningen" 

door de Stichting  

De Stichting is opgericht ter bevordering van het bezit van woningen door middeninkomens op 

St. Maarten. In de praktijk zou de Stichting haar doel bereiken via de NV (het Fonds) waarvan zij 

de aandelen volledig bezit. Het Fonds zou de instelling zijn om hypotheekgaranties aan 

kredietinstellingen aan te bieden als extra zekerheid voor de verplichtingen die verbonden zijn 

aan door ingezetenen verworven leningen.  

Het fonds is in juni 2003 opgericht. De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten hebben in 

februari 2004 een exploitatievergunning afgegeven en de exploitatie is in juni van datzelfde jaar 

van start gegaan. De licentie, verkregen van de Centrale Bank, staat het Fonds toe om zaken te 

doen in het kader van een Ongevallenverzekeringsmaatschappij en biedt garanties op de risico's 

verbonden aan (ongedekte of gedeeltelijk gedekte) hypotheken.  

  Stichting Waarborgfonds Hyp otheken   
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 Huidige situatie  

Het Fonds sluimert sinds februari 2005 toen de laatste garantie werd afgegeven. In totaal 

werden 9 garanties afgegeven in de periode van één jaar.   

Het ministerie van Financiën is momenteel bezig met de heroprichting van de Stichting 

Waarborgfonds Hypotheken met als doel het betaalbaar wonen op het eiland effectief te 

stimuleren.  

Het bestuur van de Stichting bestaat uit drie leden te weten een voorzitter die door de Raad van 

Ministers wordt benoemd overeenkomstig de statuten van het Waarborgfonds van de Stichting.  

 

   Nationaal programma ontwikkeling van arbeidskrachten (uitgevoerd door SMDF)  

Het ministerie van Financiën zal smdf een subsidie geven om gratis cursussen aan te bieden aan 

het grote publiek en ambtenaren. De cursussen voor dit National Workforce Development 

Program worden uitgevoerd via de e-learning site Coursera. De cursussen variëren van 

middelbare school tot masterniveau en zijn gegroepeerd in pakketten.  Deze cursussen zijn op 

registratiebasis en worden uitgevoerd door de SMDF. Alle ontvangers op de lijst werkloosheids- 

en inkomenssteun voor de SSRP zullen ook worden uitgenodigd om deel te nemen in the 

program. Dit biedt tot 5000 mensen gratis cursussen in vaardigheden die hen kunnen helpen 

het werkveld opnieuw te betreden of toegevoegde waarde te creëren voor individuen in hun 

huidige of gewenste functies.   
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Thema Doelstelling Omschrijving
Link naar 

landenpakket
Trustfund Landspakket EU Begroting Begrotingspost

Cost 

Center

Project 

code

A. Financieel 

Beheer

Het beheersen en op orde 

krijgen van het financieel 

beheer en het financieel 

toezicht vanuit de noodzaak 

om als overheid 'in control' 

te zijn

The ministry also aims to improve services to the general 

public by improving the timelines and reliability of the services. 

To achieve this integration of the various administrations is a 

prerequisite, as is solid and stable facilities in the field of 

utilities and ICT. For Finance, this means that planning, 

organization and coordination of financial processes must be 

improved across the full width of the government

A.1         1,500,000 43489 4100

Project improvement Financial management  A.1          10,000,000 04020 1120

C. Belastingen

1) het herinrichten van een 

robuust belastingstelsel 

met een brede grondslag, 

dat bijdraagt aan een 

eerlijke(re) verdeling van 

het inkomenstimulering van 

de economie en 

uitvoerbaarheid en 

controleerbaarheid door de 

Belastingdienst; 2) het 

realiseren van adequaat 

ingerichte 

belastingdiensten

Project restructuring of the Tax and Customs Administration 

(incl. ICT) CRS

 C.2       22,000,000 04020 1120

Complete restructuring of the financial organization among 

others a) organizational structure, b) work processes and 

procedures, c) complete new customer-friendly  IT system for 

taxpayers, d) personal development of employees and e) 

physical integration of Inspection and Receivers

 C.4            1,500,000 43489 4403

Tax legislation  C.1            1,000,000 43489 4402

         36,000,000 
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2.3 Ministerie van Justitie  
  

Beleidsprioriteiten  

  

De beleidsprioriteiten, zijn vastgesteld in het kader van de visie en wettelijke taken van het 

ministerie  van Justitie. Rekening houdend met de diverse uitdagingen en verplichtingen van het 

ministerie van Justitie voor de komende jaren zijn de prioriteiten voor 2022 als volgt:  

  

1. Een veerkrachtig en goed gestructureerd ministerie van Justitie met duidelijke 

verantwoordelijkheden en de beschikbaarheid over de middelen die nodig zijn om ervoor 

te zorgen dat de wettelijke taken efficiënt, effectief en  integer worden uitgevoerd  

2. Een transparante, toegankelijke, professionele, betrouwbare en verantwoordelijke 

organisatie, die zich houdt aan wetten, regels en beleid om de veiligheid van de 

samenleving van Sint Maarten te waarborgen  

3. Een rechtsketen die duurzaam is en in verhouding staat tot de behoeften van Sint 

Maarten  

4. Een samenleving (bewoners en bezoekers) die zich bewust is van en gemotiveerd is om 

te voldoen aan lokale, regionale en internationale wet- en regelgeving. (Burgers die zich 

aan de wet houden)  

De vereiste veranderingen om de langetermijneffecten te bereiken worden uitgedrukt in de 

volgende negentien (19) prioriteiten van het ministerie van Justitie, gegroepeerd per impact en 

vallen allemaal direct onder National Security binnen het Regeerakkoord en Thema H van het 

Landspakket, versterken rechtsstaat. Vooraan staan de beoogde effecten op middellange 

termijn die nodig zijn om de langetermijndoelstellingen te bereiken. Zij vormen de basis van de 

beleidsprioriteiten voor het ministerie van Justitie in 2022.    

  

 
1. Een veerkrachtig en goed gestructureerd ministerie van Justitie met duidelijke 

verantwoordelijkheden en de beschikbaarheid over de middelen die nodig zijn om ervoor te 

zorgen dat de wettelijke taken efficiënt, effectief en  integer worden uitgevoerd.  

 De organisatie is adequaat georganiseerd  met een duidelijke beschrijving van 

(juridische) taken,  autoriteiten (verantwoordelijkheden), diensten en producten. Dit 

omvat maar is niet beperkt tot: - Versterking van de douane-, HvB- en KPSM-afdelingen 

door opleiding van personeel en uitbreiding van het personeelsbestand (Regeerakkoord)   

 Doeltreffende en efficiënte gegevensverzameling en -verwerking  

 Een efficiënt en dynamisch grenscontrole. Dit omvat maar is niet beperkt tot: 

Versterken van de samenwerking tussen douane en immigratie en grenscontrole, 

bestrijding van mensenhandel en uitvoering van een gezamenlijke grenscontrole bij PJIA 

volgens Frans-Nederlands Verdrag.   

 

  National Security   
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 Efficiënte en effectieve operations. Dit omvat maar is niet beperkt tot: - Verbeteren van 

de tijdslijn van de procedures voor de  beoordeling en reactie van aanvragen door het 

vereenvoudigen van het bureaucratische proces dat gepaard gaat met het verlenen van 

werk- en  verblijfsvergunningen door de huidige processen te herzien en te 

optimaliseren.    

 Voldoende deskundig personeel dat zijn taken uitvoert met een hoge arbeidsethiek en 

integriteit en voldoet aan de eisen (opleiding van het personeel). Dit omvat maar is niet 

beperkt tot:  

o Ervoor zorgen dat het immigratiebeleid het in dienst nemen van 

gekwalificeerde plaatselijke arbeidskrachten mogelijk wordt gemaakt 

maakt, terwijl het ter plaatse niet beschikbaar was  

o Uitvoeren van een uitgebreide en diepgaande evaluatie van de 

immigratiefunctie op basis van een voortdurende evaluatie van de 

behoefte aan niet-lokaal beschikbare arbeidskrachten.  

  

2. Een transparante, toegankelijke, professionele, betrouwbare en verantwoordelijke 

organisatie, die zich houdt aan wetten, regels en beleid om de veiligheid van de samenleving 

van Sint Maarten te waarborgen. 

 Een op kennis gebaseerde leerorganisatie  

 De afdelingen/uitvoerende organisaties zijn publiek en intern bekend, en toegankelijk 

voor de specifieke doelgroepen  

 Gedreven, gepassioneerd en toegewijd personeel dat zich veilig voelt  

 Een werkomgeving die goede arbeidsethiek, moraal en compliance stimuleert  

 Werkprocessen die kwaliteit en integriteit waarborgen.  Dit omvat maar is niet beperkt 

tot:   

o Het beheren van en toezicht houden op het criminaliteitsfonds (Landspakket).   

o Een positief beeld van de organisatie en het personeel  

  

3. Een rechtsketen die duurzaam is en in verhouding staat tot de behoeften van Sint Maarten  

 Optimale gestructureerde samenwerking tussen ketenpartners  

 Minder afhankelijkheid van externe financiële en technische bijstand  

 Een ministerie dat kostenefficiënt en effectief is. Dit omvat maar is niet beperkt tot: de 

kosten van het doen van zaken door automatisering, betere dienstverlening en 

vereenvoudigde procedures.   
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4. Een samenleving (bewoners en bezoekers) die zich bewust is van en gemotiveerd is om te 

voldoen  aan lokale, regionale en internationale wet- en regelgeving.   

  

 Geïnformeerde en bewuste bevolking (die zich houdt aan lokale, regionale en 

internationale wet- en regelgeving)Dit omvat maar is niet beperkt tot:   

o een grotere zichtbaarheid van de politie in verschillende districten. Meer 

politievoertuigen en een nieuw kantoor in Cole Bay, dicht bij de grens   

o Illegale tewerkstelling van buitenlandse werknemers tegengaan (Landspakket)  

 Wetten die aansluiten aan de behoeften van de samenleving en die de veiligheid 

ondersteunen. Dit omvat maar is niet beperkt tot: Sint Maarten zal voldoen aan de 

richtsnoeren van de CFATF met betrekking tot de bestrijding van fraude en het 

witwassen van geld (Regeerakkoord & Landspakket)  

 Personeel dat de "Friendly Island" cultuur in stand houdt  

 

Uit de hierboven vermelde resultaten blijkt dat het ministerie van Justitie zich voor 2022 

hoofdzakelijk richt op de optimalisering van het interne personeel en processen. Dit is ook de 

reden waarom een bescheiden verhoging van de personeelskosten wordt begroot, om de 

uitvoering van kritieke functies te verzekeren om dit proces te ondersteunen. Met de 

functieboeken in de eindfase is het creëren van een stabiele interne organisatie prioriteit, 

waarbij ook onze wettelijke taken worden vervuld.  

Hoewel het prioriteiten vooral intern van aard zijn, zijn er ook enkele projecten waarop het 

ministerie zich in 2022 wil richten en die in de begroting zijn opgenomen;  

 Voltooiing en ratificatie van de APIS-wetgeving  

 Tenuitvoerlegging van een sleep- en parkeerbeleid in Philipsburg (verkeersverordening)  

 Steun voor de realisatie van het Foster Home (SJIB)  

 Justice Bootcamp (VKS) om jeugddelinquentie te bestrijden (regeerakkoord)  

 Retroactieve betalingen voor de justitiemedewerkers  

 Projecten in de gevangenis ter ondersteuning van de rehabilitatie van gevangenen  

 Implementatie van IT-toepassingen voor immigratie en MOT om de 

overheidsinkomsten te verhogen (Besturingsprogramma & Landspakket)  

 Eerste fase van de bouw van een nieuwe gevangenis / multifunctionele detentie 

gebouw punt Blanche (Regeerakkoord)  

 Betaling van de gedetineerden in Nederland  

 Wijziging en vertaling van de wet- en regelgeving van AML/CTF in verband met de 

komende CFATF 4e ronde wederzijdse evaluatie (2023-2024)  

 Uitvoering van de nationale risicobeoordeling (2021-2022)  

 Uitvoering van de taken in verband met het Justitieel Vierlandenoverleg (JVO) en  

 Reorganisatie en oprichting van de eenheid "Criminaliteitsfonds" onder het bureau van 

het ministerie (Landspakket)  
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Thema Doelstelling Omschrijving Trustfund Landspakket EU Landsbegroting Begrotingspost Cost Center Projectcode

H. Versterken 

rechtstaat

Een bijdrag leveren aan de 

versterking v/d rechtsstaat, door 

in ieder geval in te zetten op het 

versterken 

Construction of the new prison (H.21)             7,147,487.00 Kapitaaldienst

Investments in IT Application Software for 

Immigration Department and MOT

            1,308,000.00 Kapitaaldienst

Protection of personal data to protect the 

privacy of citizens. (H.9)

Justice Bootcamp                  60,000.00 43489 5021 TBD

Retroactive Payments for the Justice Workers 

(H.1)

            2,200,000.00 41039 5201

Rehabilitation projects for inmates at the Prison 

(H.20)

               300,000.00 43489 5202 TBD

Payment for the detainees in the Netherlands                2,800,092.00 43498 5202 TBD

The finalization and ratification of the APIS 

legislation that will allow the government to 

better control and protect the country's borders 

(H.11)

Amendments of National Ordinances and 

Decrees. (Still no progress thus moved towards 

2022)

               100,000.00 43000 5206

Management and supervision of the crime fund 

by an independent third party. (H.12)

 ** 

The further development and implementation of 

policies such as juvenile rehabilitation, foster 

home and victim assistance

            1,006,647.00 43489 5021 5007, 5008 & 

5009

Filling of critical vacancies ministry wide for an 

efficient and effective organization

41001

Planning for the renovation and furnishing of the 

former Soremar building (Justice Institute of 

Sint Maarten) 

 * 

14,922,226.00

* NRPB Project (total amount still unknown)

** Audit to be conducted by SOAB
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2.4  Ministerie van Onderwijs Cultuur Jeugd en Sport  
  

Beleidsprioriteiten  

  

De beleidsprioriteiten van het ministerie zijn nog steeds ondergebracht in de missie, visie en 

wettelijke taken van het ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport (OCJS), het 

regeerakkoord, National Recovery & Resilience plan en het strategisch plan 2016-2026 van OCJS.  

  

Deze begroting voor 2022 weerspiegelt de volgende strategische langetermijnambities voor 

onderwijs, cultuur, jeugd en sport:  

• Alle inwoners van Sint Maarten moeten kunnen beschikken over de vereiste voorwaarden 

om te komen tot gelijke kansen en toegang tot onderwijs, cultuur en sport van hoge 

kwaliteit;  

• De voortdurende ontwikkeling van menselijk kapitaal voor economische groei door 

middel van kwaliteitsonderwijs, -cultuur en -sport wordt ondersteund en bevorderd.  

• Natieopbouw, sociale cohesie en identiteitsontwikkeling door onderwijs, cultuur en sport.  

  

In onze beleidsactiviteiten blijven we de nadruk leggen op de volgende thema's: “psycho-social” 

welzijn, capaciteitsversterking, veiligheid en paraatheid, curriculum- en naschoolse programma's, 

fysieke infrastructuur en beleids- en regelgeving.  

De uitvoering van de veiligheids- en noodagenda in de onderwijs-, cultuur-, jeugd- en sportsector is de 

taak van het overkoepelende "Safety and Emergency Management Committee" (SEMC), dat zich blijft 

richten op veiligheid en voorbereiding, reactie en herstel van noodsituaties.   De belangrijkste 

activiteiten worden voortgezet en zijn gericht op de routekaart naar alomvattende veiligheid op school, 

de strategie voor noodplannen voor onderwijs in noodsituaties, en op de integratie en opleiding van de 

veiligheids- en noodteams (SET's) in scholen.  

  

Deze beleidsprioriteiten omvatten diverse projecten van het ministerie die worden gefinancierd 

via het trustfonds en die nog lopen. De belangrijkste projecten zijn:  

  

 Emergency Recovery Project 1 (Trust Fund) -   Dit project is gericht op de Schoolreparaties 

(A5);  

 Bevordering van een veerkrachtig leerproject (A2, A5 landspakket), in voorbereiding met 

de projectontwikkelingsdoelstellingen om (1) de toegang tot een veilige onderwijs-, leer- 

en culturele omgeving te herstellen; en 2) de veerkracht van het onderwijsstelsel van Sint 

Maarten verbeteren.  
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Een van de resultaten van het project is het vergroten van de paraatheid en capaciteit van de 

ministeries om te reageren op natuurrampen en (4) het verbeteren van het toezicht van MECYS 

op onderwijsdiensten door het ontwikkelen van een informatiesysteem voor het beheer van het 

ministerie (Ministry Management Information System, MMIS). (B11)  

  

Risico's:  

Compatibiliteit om verschillende overheids-ICT-systemen, waaronder financiële systemen, en 

ontwikkelde modules op verschillende niveaus aan de MMIS te koppelen en behoefte aan extra 

middelen voor een alomvattend op ICT gebaseerd systeem.  

   

 
Het ministerie blijft zich inzetten voor het scheppen van de voorwaarden voor gelijke kansen en 

toegang tot onderwijs, cultuur en sport van hoge kwaliteit om de voortdurende ontwikkeling van 

menselijk kapitaal te ondersteunen. De lopende en nieuwe beleidsinitiatieven voor 2022 

omvatten:  

  

- de ontwikkeling van beleid op basis van het door het trustfonds gefinancierde 

overheidsuitgaventoetsingsonderwijs, naar een efficiënter en effectiever 

onderwijssysteem, waarbij resultaten en aanbevelingen zullen leiden tot 

beleidsaanpassingen en/of juridische aanpassingen (G1 landspakket). Deze omvatten:  

o ontwikkelen van een nieuw beleid voor schoolbusdiensten;  

o ontwikkelen beleid voor “summerschools”;  

o ontwikkelen van een beleid voor de invoering van 
gestandaardiseerde beoordelingen voor studenten in het basis- en 
voortgezet onderwijs, om de beheersing van de basisbegrippen te 
bevorderen en zo de academische prestaties verder te verbeteren;  

talenbeleid; en  

o ontwikkeling van een plan voor hervormd secundair onderwijs.  

- De afronding van de ontwikkeling van het “Special Needs” dat zorgdraagt dat er 

voldoende voorzieningen worden getroffen voor studenten die deze voorzieningen nodig 

hebben om volledig deel te kunnen nemen binnen de formele onderwijssector.  

- Het Vierlandenoverleg (4LO) is een platform van vertegenwoordigers van de vier 

koninkrijkslanden. Via een vierpartijenovereenkomst op ministerieel niveau is een 

platform met een stuurgroep en werkgroepen van deskundigen opgericht. Het platform 

blijft samenwerken aan initiatieven die aansluiten bij de hervormingsgebieden, zoals: 

kwaliteitsonderwijs, onderwijs en arbeidsmarkt, stromen tussen onderwijs 

(MBO/HO/WO, e.g.), samenwerking tussen onderwijsinstellingen en de ontwikkeling van 

instituten in de regio en Nederland (G1 landspakket).  

 

 

  Onderwijs   
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- Een beoordeling van het huidige systeem voor de financiering van onderwijs wordt 

moment uitgevoerd met als doel het Lbham Bekostiging te wijzigen (G1 landspakket). Om 

de doeltreffendheid, efficiëntie en verantwoordingsplicht met betrekking tot de 

financiering van Onderwijs te verbeteren door middel van de wijziging van het bestaande 

beleid dat is vastgesteld in het Lbham Bekostiging Onderwijs op basis van onderzoek met 

betrekking tot Bovenschools Management, een beoordeling van het huidige gebruik van 

financiering door SOAB en de vaststelling van een gestandaardiseerd rapportagekader.  

- Verdere ontwikkeling van beleid en plannen met betrekking tot verminderen van risico’s 

met betrekking tot rampen om de kwetsbaarheid van de sector te verminderen.   

- Om het toezicht op het onderwijs te versterken, zal de wetgeving inzake het toezicht op 

het onderwijs verder worden ontwikkeld, inclusief de regelingen voor samenwerking 

tussen inspectiediensten, die door de Corona-pandemie prominenter zijn geworden(G1 

landspakket).  

  

De beleidsactiviteiten voor de onderwijssector worden voortgezet van de ontvangen steun voor 

de reparatie en/of reconstructie van onderwijsfaciliteiten en de integratie van de veiligheid op 

scholen en noodplannen in het onderwijssysteem.  

  

De volgende wetten moeten nog verder worden herzien  of uitgewerkt:   

o de verordening betreffende het hoger onderwijs en het landsbesluit voor de financiering 

daarvan;  

o de verordening inzake het toezicht op het onderwijs;  

o het landsbesluit betreffende de financiering van scholen  

o de verordening met betrekking tot Studiefianciering als een van de instrumenten die 

bijdragen tot de bevordering van het studeren in de regio;  

  

De belangrijkste beleidsplannen zijn gericht op de afronding van:  

o het plan voor secundair onderwijs, dat cultuur-, sport- en onderwijsprogramma's, 

arbeidsmarktbehoeften en innovatieve ontwikkelingen met elkaar integreert;  

o een plan voor de evaluatie van het leerplan voor basisonderwijs en een plan voor de 

verbetering van het alfabetisme;  

o de uitvoering van I-Step en het plan om de toegang tot internet op scholen te bevorderen;  

o het beleid inzake “Special Needs” en hoogbegaafde studenten, strategieën en technieken om 

studenten met een handicap en/of talenten beter te faciliteren  

o activiteiten ter ondersteuning van belanghebbenden bij het aantrekken van leerkrachten.  
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Het herstel van de economie blijft een topprioriteit voor de regering en het ministerie is er vast 

van overtuigd dat cultuur kan helpen bij de ontwikkeling en diversificatie van het toeristische 

product. Met dit in gedachten is het ministerie begonnen aan een traject voor de introductie en 

ontwikkeling van de Creatieve Industrie in Sint-Maarten, met als doel te helpen bij: o diversificatie 

van de economie;  

o de bescherming van het materiële en immateriële culturele erfgoed, en  

o de versterking van Sint Maarten Cultuur en Artistieke Renaissance.  

  

De beleidsprioriteiten blijven het volgende weerspiegelen:  

o De bevordering en facilitering van culturele uitdrukkigen op Sint-Maarten op nationale 

feestdagen en andere (internationale) culturele evenementen;  

o het behoud en de ondersteuning van het nationale materiële en immateriële culturele 

erfgoed door middel van programma's en subsidiebeleid, en  

o Het opzetten van een organisatiestructuur voor de creatieve industrieën in Sint Maarten.  

  

Het partnerschap met de Sint Maarten Nationale Commissie voor UNESCO gaat met name verder 

op het niveau van het “Kingdom Platform”. De samenwerking is gericht op de uitvoering van de 

nationale agenda, met name de bevordering van ons erfgoed, onze cultuur en het behoud ervan.  

  

In de cultuursector zijn twee nieuwe activiteiten vastgesteld om de beleidsdoelstellingen te 

verwezenlijken. Deze activiteiten zijn:   

 Cultuur de Kunst van Live: een bewustmakingscampagne waarin de uitmuntendheid van 

onze geleefde ervaring wordt gevierd en belicht, en waarin wordt uitgelegd hoe die 

ervaring zich van het alledaagse tot het sublieme manifesteert. Kunst reflecteert het 

beste van ons zelf de excellentie in uitvoering maakt het een kunstvorm.  

 Philipsburg Cultuur en Kunst Hoofdstad. Het doel is om Phillipsburg te transformeren om 

te voldoen aan de internationale standaard van Creatieve Steden, waarvan de missie is 

om creativiteit en culturele industrieën centraal te stellen in hun ontwikkelingsplannen 

op lokaal niveau en actief samen te werken op internationaal niveau.  

 In de culturele sector zullen de volgende projecten worden voortgezet: o Om de 

instandhouding van het cultureel erfgoed te bevorderen en de creatieve industrie te 

stimuleren, wordt prioriteit gegeven aan de volgende wetgevingsprojecten:  

1. de bescherming van monumenten door de oprichting van een 

monumentenfonds dat ook de instandhouding van monumenten omvat;  

2. de ontwikkeling van artistiek talent door het ontwikkelen van een 

rechtsgrondslag voor de aanvraag- en toekenningsprocedures van de 

"Talentenbeurs" en incidentele subsidies;  

3. De voltooiing van het kader voor een cultuurwet.  

  

  Cultuur   
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 De kennis van het (on)tastbaar cultureel erfgoed te vergroten en een positieve nationale 

identiteit te stimuleren door bewustmakingscampagnes, zoals: I.R.I.C.H (I Remember 

immaterieel Cultureel Erfgoed) campagne en I’S’Maatin campagne.  

 Het cultiveren en bevorderen van talentontwikkeling in de culturele en creatieve sector 

als middel tot economische empowerment zoals gedefinieerd in de “Orange economy”.  

 

 

  
De internationale verplichtingen die voortvloeien uit het Internationaal Verdrag voor de Rechten 

van het Kind (CRC), staan boven de regelgeving en beleid van het ministerie. Voor de 

verwezenlijking van de OCJS-doelstellingen is interministeriële samenwerking cruciaal. Waarbij 

centraal staat het ontwikkelen, uitvoeren, monitoren en evalueren van beleid, wetten, 

voorschriften en maatregelen voor jongeren van 0 tot 24 jaar en het toezicht daarop. Daarom is 

het van essentieel belang dat (inter)nationale samenwerking op alle niveaus wordt bevorderd. De 

CRC zijn ingebed in de beleidsplannen, zoals geïntegreerd jeugdbeleid, "Safety Net", Early Child 

Development en de Rights of the Childbewustmakingscampagne.  

In overeenstemming met het bovenstaande zijn de beleidsdoelstellingen van het departement Jeugd 

voor 2022:  

 te zorgen voor de handhaving en uitvoering van het Internationaal Verdrag inzake de 

rechten van het kind en de aanbevelingen van de Commissie voor de rechten van het 

kind, met inbegrip van verslaglegging over het Verdrag;  

 de nationale infrastructuur, systemen/mechanismen en instrumenten die bijdragen aan 

de behoeften van jongeren op Sint-Maarten verbeteren en preventieve strategieën en 

positief onderwijs stimuleren  

 Het project voor de ontwikkeling en bescherming van de veerkracht van kinderen, dat 

wordt gefinancierd door het trustfonds en dat gericht is op: de veerkracht van studenten 

en personeel ten aanzien van de emotionele en fysieke gevolgen van natuurrampen en 

de systemen en diensten voor kinderbescherming om de voorbereiding op en reactie op 

natuurrampen te verbeteren.   

  

Dit zal worden gedaan door middel van 3 componenten:  

1. het koesteren van leeromgevingen en veilige ruimten voor kinderen en 

adolescenten;  

2. Versterking van de sector- en schoolcapaciteit om zich voor te bereiden op en te 

reageren op natuurrampen; en  

3. Kinderbescherming: verbetering van de mechanismen voor de bescherming van 

kinderen tussen instanties en van de capaciteit van het systeem om kinderen in 

noodsituaties te beschermen.  

 

 

 

 

  

  Jeugd   
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De Jeugdafdeling richt zich op de volgende beleidsacties:  

 verbetering van capaciteit en kwaliteit, zoals aanbevolen in het beleidsdocument Vroege 

kinderopvang en ontwikkeling;  

 Verbetering van de capaciteit en kwaliteit van de "gemeenschapsinstellingen" en 

subsidieontvangers;  

 de uitvoering van het geïntegreerd jeugdbeleidsplan en de jongerendesk;  

 ontwikkeling van het jongerenmonitoringsbeleid;  

 Initiatie van diverse vormen van jongerenparticipatie in de samenleving;  

 Programmatische aanpak van de preventie van tienerouderschap;  

 het creëren van meer mogelijkheden voor jongeren om te leren of werkervaring op te 

doen;  

 Financiering van programma's ter ondersteuning en begeleiding van risicojongeren om 

recidivistisch gedrag te voorkomen.  

 Bevordering van campagnes voor de rechten van het kind door middel van subsidies en 

uitvoering van de aanbevelingen van het actieplan inzake de rechten van het kind van het 

Koninkrijk;  

 De uitvoering van het "Memorandum of Understanding 2018 betreffende de verbetering 

van de rechten van het kind", dat door de koninkrijkslanden is ondertekend.  

 

 

 
De focus van het ministerie is om hoogwaardige sporten aan de gemeenschap in het algemeen en 

in het bijzonder aan diegenen die sport en recreatie willen gebruiken als middel om een gezonde 

levensstijl te bereiken, aan te bieden. En om de participatie van burgers en van de kwaliteit van 

de opleiding in sport en lichamelijke recreatie onder de mensen te vergroten.  

Daarom is het ook absoluut noodzakelijk dat de inspanningen worden voortgezet om een goede 

infrastructuur te ontwikkelen voor de uitvoering van sport- en lichamelijke 

opvoedingsprogramma's voor iedereen en met name voor onze kinderen en jongeren, die actief 

deelnemen aan ons onderwijssysteem. Om dit te bereiken is het ook belangrijk om de 

verschillende sportorganisaties te steunen bij hun uitvoering van de programmering. Het 

ministerie is ook belast met het toezicht op het beheer en onderhoud van alle sportfaciliteiten.  

In overeenstemming met het bovenstaande zijn de beleidsprioriteiten voor 2022 voornamelijk 

gericht op:  

 Vergemakkelijken van de levering van veilige en gecertificeerde sportfaciliteiten in 

buurten en andere locaties om de beschikbaarheid van de noodzakelijke sportfaciliteiten 

voor recreatie en topsport te garanderen;  

 het vereiste sportklimaat te vergemakkelijken; infrastructuur, faciliteiten en middelen 
overeenkomstig vastgestelde (inter)nationale kwalitatieve normen; 

 Bevordering van de integratie van lichamelijke opvoeding, sport en voeding in het 

onderwijsprogramma;  

 Bevordering en ondersteuning van talentvolle sportstudenten voor verder onderwijs of 

een loopbaan in de sport vergemakkelijken;  

  Sport   



   
 

P a g e  | 44 
Parliament version 

  

 Initiatieven faciliteren die ouderen en personen met een handicap aanmoedigen om te 

gaan sporten; 

 Bevordering van het sporttoerisme;  

 De ontwikkeling en werking van sportverenigingen vergemakkelijken.  

 

Om de beleidsprioriteiten te verwezenlijken, zijn voor 2022 de volgende activiteiten gepland:  

 de bevordering van de beschikbaarheid van sportfaciliteiten en financiële steun voor de 

uitvoering van naschoolse programma's en schooltoernooien;  

 voortdurende steun voor het Nationaal Sportinstituut (NSI) en de St. Maarten Sport en 

Olympische Federatie (SMSOF) en andere sportorganisaties in het belang en de 

ontwikkeling van atleten en kwetsbare groepen;  

 ondersteuning, facilitering en monitoring van verbeteringsplannen voor 

sportorganisaties, de uitvoering van hun programmering, de ontwikkeling van hun atleten 

en antidopingprotocollen;  

 Ondersteuning en facilitering van de ontwikkeling van atleten voor verdere opleiding of 

carrière in de sport.  

 Ondersteuning, facilitering en monitoring van programma's voor kwetsbare groepen.  

 Bevordering van lokale, regionale en internationale evenementen en toernooien.  

 

 Risico in het kader van de uitvoering van het beleid:   

Een van de grootste begrotingsposten zijn de subsidies voor de financiering van openbare en 

gesubsidieerde scholen. De schaarse overheidsmiddelen zullen dus ook gevolgen hebben voor 

gesubsidieerde entiteiten en die in het landspakket zijn uiteengezet.   

  

Een andere belangrijke begrotingspost betreft de personeelskosten. De voortdurende 

personeelsstop,brengt het functioneren van overheidstaken en verantwoordelijkheden van 

verschillende kritieke afdelingen in gevaar. Het ministerie wordt nog steeds geconfronteerd met 

extra taken in verband met de uitvoering van de uitvoeringsagenda, terwijl de kerntaken en 

wettelijke verplichtingen tegelijkertijd moeten worden uitgevoerd. Dit vormt een belasting op de 

reeds beperkte capaciteit. Hetzelfde kan worden gezegd van de SEMC, die begrotings- en externe 

deskundigheid nodig hebben om hun taken uit te voeren.  

  

Het is noodzakelijk dat de organisatiestructuur van het Ministerie wordt aangepast om te 

voorkomen dat sommige taken niet worden uitgevoerd of niet in een wettelijk kader zijn ingebed. 

Een belangrijke organisatorische verandering is de verandering van het openbaar onderwijs in een 

"publieke entiteit" waardoor de scholen een autonome status wordt verleend als de andere 

gesubsidieerde schoolbesturen.  

  

 Onderwijs: De belangrijkste uitdaging voor 2022 is de onzekerheid in verband met de 

toetsing  van het onderwijs die in 2021 is begonnen en naar verwachting in 2022 zal 

worden afgerond. Dit zal naar verwachting een extra druk leggen op de 

personeelsbeperkingen van de beleidsondersteunende afdeling binnen de 

onderwijssector en de inspectiedienst van OCJS.  
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Het ministerie van Onderwijs is nog steeds onderbezet. Dit vertraagt de 

onderwijshervorming en vereist toezicht op en evaluatie van de sector. De met de COVID-

19-pandemie verband houdende aangelegenheden blijven leiden tot verschuivingen in 

de prioriteiten afhankelijk van de gevolgen ervan op het eiland.  

 

 Cultuur: De vereiste wetgeving en voorschriften voor de bescherming van cultuur zijn nog 

niet bijgewerkt, gefragmenteerd en moeten daarom nog worden gecentraliseerd. Dit was 

vooral duidelijk na de ramp in 2017. De beperkte huidige wetgeving en de beperkte 

deskundigheid op het gebied van inspectiecapaciteit leiden tot een verdere verzwakking 

van de instandhouding van ons cultureel erfgoed. Door de beperkte financiële middelen 

voor de identificatie en instandhouding van monumenten, is met name de uitvoering van 

de volgende beleidsprioriteiten in gevaar:  

o Onvoldoende ontwikkeling van de creatieve sector als economische sector en 

ondersteuning van getalenteerde jongeren;  

o Gebrek aan financiële middelen om de reparatie van monumenten te ondersteunen; 

onvoldoende aandacht voor cultureel erfgoed en monumenten, wat een negatieve 

invloed heeft op de perceptie van toeristen;  

o Onvoldoende capaciteit op het gebied van culturele ontwikkeling, erfgoed en 

wetgeving;  

o Verdere ontwikkeling van de culturele sector op scholen, en; 

o Vertraging bij de realisatie van het nationale theater voor de podiumkunsten en 

aanpassingen aan het John Larmonie Center.  

 

Een ander noemenswaardig risico is dat de rol van cultuur binnen de regering en voor het 

land niet is vastgesteld. Het belang van cultuur voor de samenleving en daarmee de 

invloed ervan op de economie kan niet worden onderschat.  

 Jeugd: Het gebrek aan financiële middelen en de beperkte capaciteit zullen leiden tot een 

herziening van de beleidsprioriteiten, programma's en projecten voor het departement 

jeugd. De risico's zijn:  

o Als beleidsafdeling zijn de uitvoeringstaken niet geïntegreerd in de 
organisatiestructuur of in de kerntaken en vormen zij een risico voor het garanderen 
van kwaliteit.  

o Het niet slagen met de uitvoering van programma’s waar het Ministerie 
afhankelijkheid is van andere ministeries dat invloed heeft op de ontwikkeling van 
het volledige jeugdbeleid. Dergelijke beleidsmaatregelen zijn het geïntegreerde 
jeugdbeleid 2020-2025, het nationale beleid voor de ontwikkeling van jonge 
kinderen en het beleid inzake veiligheidsnetten. Het niet financieren van 
preventieprogramma's, de participatie van jongeren en de oprichting van de 
"jeugddesk" als link naar de jeugd zullen ernstige sociale gevolgen hebben, vooral 
omdat de vernietiging van de orkanen extra nadruk vergt, wat nodig is voor het 
welzijn van de jeugd.  

o Het gebrek aan extra middelen om te investeren in de nieuwe beleidsgebieden is 
het gevolg van de aanbevelingen van de Britse Taskforce Kinderrechten en de 
Commissie kinderrechten.  
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 Sport:  Analyse en onderzoek zijn van groot belang voor de ontwikkeling van de sport. 

Hiervoor zijn voldoende financiële middelen en personeel nodig om ervoor te zorgen dat 

organisaties, faciliteiten en programma's op de juiste wijze worden beheerd en 

uitgevoerd. Het ministerie streeft naar de verdere ontwikkeling van sport op alle niveaus, 

waaronder de regelmatige ontwikkeling van onze atleten, nationale teams, sporttoerisme 

en onze faciliteiten. Het niet beschikbaar hebben van de vereiste financiële middelen zal 

een negatief effect hebben op ons vermogen om sport in het algemeen te ontwikkelen. 

Dit zou ook betekenen dat de regering onvoldoende bijdraagt aan de verbetering en het 

welzijn van de mensen door middel van sport en beweging.  
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Thema Doelstelling Omschrijving

Link naar 

landenpakke

t

Trustfund Landspakket EU Landsbegroting
Begrotingspos

t

Cost 

Center
Project

A. 

Financieel 

Beheer

Het beheersen en op orde 

krijgen van het financieel 

beheer en het financieel 

toezicht vanuit de noodzaak 

om als overheid 'in control' 

te zijn

Foster Resilient Learning project    3,240,000.00 

ERP 1 G.1  12,609,000.00 

Public Expenditure Review  

Education Sector

G. 

Onderwijs

1) het realiseren van een 

basiskwaliteit van 

onderwijs; 2) realiseren van 

een goede aansluiting 

tussen onderwijs en 

arbeidsmarkt; 3) het 

realiseren van goede 

doorstroom tussen stelsels 

Plan of approach Quality Education, 

Education-labor link, transitioning 

streams MBO/HO/WO

G.1  150,000

300,000 

43476

43489

6110

60073

Assessment of the current system 

for funding education to amend 

Lbham Bekostiging Onderwijs

G.1          100,000.00 43476 6110

Drafting of Legislation & Support 

related to various Legislative matters 

including support with responding to 

queries & recommendations during 

the Ratification Process

G.1            75,000.00 43476 6110

Development of Language Policy G.1          100,000.00 43476 6110

The introduction of strategies to 

enhance efficiency in the system 

and reduce repetition:

1. Implementation of Summer 

School Program

2. Implementation of Secondary 

Education Reform

3. Research related to introduction 

of standardized Assessments in 

Primary and Secondary Education

G.1  

600,000

600,000

75,000 

43489

43489

43476

60073

60073

Implementation of Special Needs 

Policy

G.1 200,000.00 43489 60073

Capital Investment - Digital tracking 

software for School Bus 

Transportation 

G.1 500,000.00 01120 6110

Capital Investment - Aquisition 

Hardware & Software Public 

Schools Administration

G.1 200,000.00 01120 6320

Capital Investment -"Overdekking" 

Dr. Martin Luther King Jr. School 

Playground 

G.1 350,000.00 01104 6320

Capital Investment - 

Restoration/Repair Dr. Alma 

Fleming Rogers School Gym

G.1       800,000.00 01104 6320

Capital Investment - Expansion 

NIPA

G.1 500,000.00 01104 6320

Capital Investment - Completion 

Prins Willem Alexander School 

G.1 1,350,000.00 01104 6320
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Thema Doelstelling Omschrijving

Link naar 

landenpakke

t

Trustfund Landspakket EU Landsbegroting
Begrotingspos

t

Cost 

Center
Project

Cultuur

Advising the government concerning the 

assignment of resources for culture on 

the basis of research, progress reports 

and forecasts of organizational 

programs;

To introduce and set up the 

infrastructure for the Culture 

Creative Industries/ Economy. 

Identified as the new economic 

sustainability for the Caribbean and 

Latin America.                                                 

The establishment of the 

Cultuurraad as per the requirement 

of the landspakket is equally an 

intergral component towards 

building infrastructure to the Culture 

Creative Industry. 

         45,000.000 43501 6120 61004

 

Attending to policy aimed at the optimal 

promotion of cultural and artistic 

expressions and ensuring accessibility 

thereto;

Talentenbeurs: Talent scholarships 

are essential in the development of 

artistic skills which is core number 

one in the pillars of the Culture 

Creative Industries/Economy. 

100,000.00 43489 6120  

 

  Bevordering danskunst Jeugd: 

These funds will assist six 

organizations (NIA, INDISCU, 

DADA, Rudy Dance school) 

catering to youths in the field of 

dance arts to ensure that the public 

benefits by means of increasing 

participation opportunities for those 

currently facing financial difficulties 

in this pandemic and the future.

           200,000.000 43489 6120 62006

 

  Fashion Design is essential in the 

expression of oneself and 

personality. Support can be 

provided both locally and abroad to 

persons participating in pagaentry 

and/or fashion events aimed at 

promoting Sint Maarten's Cultural 

wear.

    5,000.00 43489 6120 66001

 

Attending to policy, laws and legislation 

concerning cultural matters, and the 

supervision of the implementation 

thereof (integrated cultural policy);

The annual Cultural Creative 

Industry Forum provides capacity 

building courses for entrepreneurs 

in the field of the Arts. This will 

contribute to the promotion and fine 

tuning of /Culture Creative Industry 

(Orange Economy) of Sint Maarten

           50,000.00 43489 6120 61018

 

Taking care of the stimulation of cultural 

programs, practicing amateurs and 

museum art;

The establishment of the Meldpunt 

Sint Maarten per the requirements 

of the UNESCO Convention for the 

protection of Underwater Heritage of 

which Sint Maarten will co-ratify by 

December 2022. By doing this, we 

can also assist in the promotion of 

the blue economy.

    18,000.00 44301 6120 61013

 

Looking after the implementation of 

policy concerning UNESCO-TREATIES in 

the field of culture and the supervision 

of the implementation thereof;

Expansion of the UNESCO 

Category 2 Center with the aim of 

having a regional cluster office for 

the execution of Unesco Treaty 

related matters. (NATCOM).

           30,000.00 43501 6120 61011

  The taking care of monuments, 

museums, library, arts and general 

cultural events policy;

Promoting culture Nationally by 

supporting Cultural events aimed at 

the promotion of the Sint Maarten 

Culture of which is part of the 

Intangible heritage Convention of 

which Sint Maarten is co-singnee to. 

       200,000.00 43489 6120 61010
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Thema Doelstelling Omschrijving

Link naar 

landenpakke

t

Trustfund Landspakket EU Landsbegroting
Begrotingspos

t

Cost 

Center
Project

    By increasing the tangible heritage, 

Sint Maarten would be able to 

continue with the protection and 

preservation of its tangible heritage 

while also looking into the possibility 

of renovating of some of its public 

and private monuments. 

         229,693.00 43489 6120 61007

Capital Investment - Restoration 

Larmonie Center

   4,571,737.00 01104 6120

Youth

Ensuring the enforcement of the 

International Convention Rights 

of the Child and the 

recommendations of the Children 

Rights Committee including 

reporting on the Treaty

Promotion of children's rights 

campaigns with youth stakeholders 

and the realization of the activities 

from the Children’s Rights Action 

plan, which is geared towards 

making both children and adults 

aware of the topic of children’s rights 

and responsibilities.

           35,000.00 43489 6130 67029

Enhancement of the national 

infrastructure, 

systems/mechanisme and tools 

that contribute to the needs of 

youth on St. Maarten, and 

stimulate preventative strategies 

and positive education.

Institutional strengthening of the 

Early Childhood Development 

Sector and quality improvement as 

recommended in the multi sectoral 

policy document Early Childhood 

Care and Development

           50,000.00 43489 6130 67005

Development of an integrated 

training strategy through the further 

development of the Business 

Outreach and Placement Program 

75,000.00           43489 6130 67028

Programmatic approach of the

prevention of teenage parenthood

(Positive Action);  

           37,500.00 43489 6130 67030

Promoting a structured program

which offers learning opportunitie

after the regular school hours with

the main purpose of promoting

positive child and youth

development.

      1,738,721.00 43489                       

44301

6130 67003              

67002                

67008               

67014                      

67017               

67052
Realization of the Integrated Youth 

Policy Plan

         100,000.00 43489 6130 67054

Development of preventative youth 

programs based on the 

recommendation of the Youth 

Round Table Conference; 

           65,000.00 43489 6130 67031

Enhancing meaningful youth 

participation within in society.

           35,000.00 43489 6130 67029

Sport

Facilitate and mobilize the 

provision of safe and certified 

sport facilities in neighborhoods 

and other locations to ensure the 

availability of the necessary sport 

facilities for recreation and top 

sport.

The promotion and availability of 

sport facilities 480,000.00 43456 6140

67022

67023

67024

67025

67045

67046

 

Stimulate the integration of 

physical educaion, sports and 

nutrition in the educational 

curriculum

Financial support for the execution 

of school tournaments and after 

school programs 434,236.00 43489 6140

67026

67027

 

Facilitate and mobilize the 

development and functioning of 

sport associations.

Facilitate and mobilize the 

provision of safe and certified 

sports facilities.

Facilitate and mobilize initiatives 

that encourage the elderly and 

persons with disabilities to 

exercise

Continous support for the National 

sport institute, the St. Maarten 

Sports and Olympic Federation and 

other sport organizations in the 

interest and development of athletes 

and vulnerable groups. 800,000.00

44301

43489 6140

67016

67020

 

Facilitate the required sport 

environment; infrastructure, 

facilities and resources in 

accordance with set (inter) 

national qualitative standards.

Supporting, facilitating and 

monitoring improvement plans for 

sport organizations, the execution of 

their programming, the development 

of their athletes and anti-doping 410,000.00 43489 6140

67047

67020

 

Facilitate and mobilize the 

stimulation and support of 

telented sports students for 

further educaton or a career in 

sports

Supporting, facilitating the 

development of athletes for further 

education or career in sports. 50,000.00 43455 6140

 

Facilitate and mobilize the 

increase of sports tourism

Promotion,of local, regional and 

international events and 

tournaments 335,000.00 43489 6140

67050

67051

67052

Capital Investment 2022
Renovation & Improvement Sport 

Facilities

   3,500,000.00 01104 6140

8,071,737.00 0.00 0.00 4,875,150.00
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2.5  Ministerie van Volksgezondheid Sociale Ontwikkeling en Arbeid  
  

De visie van het “National Development Vision 2030 (NDV 2030)” van Sint Maarten is gebaseerd 

op drie peilers namelijk:   

I. Een compassievolle en levendige samenleving.  

II. Een sterke en veerkrachtige economie.  

III. Een beslissend en ambitieus land.  

Onder thema I zal het ministerie zich voor 2022 vooral richten op de volgende visionaire doelstellingen:  

 Bevorderen van de sociale cohesie, dat rechtstreeks verband houdt met de SDG (Sustainable 

Development Goal) 10: "Om ongelijkheden te verminderen, moet het beleid in beginsel 

universeel zijn, waarbij aandacht wordt besteed aan de behoeften van achtergestelde en 

gemarginaliseerde bevolkingsgroepen". Binnen deze doelstelling zal het ministerie zich 

bezighouden met: Sociale integratie en participatie.  

 Bevorderen van een gezonde lichamelijke en geestelijke bevolking, waarbij het ministerie zich 

zal richten op het verzekeren van een gezonde levensstijl van onze burgers, terwijl ze actief 

deelnemen aan lichamelijke activiteiten.  

 Zorg voor onze gezinnen en kwetsbare mensen  

 Een goed opgeleide bevolking waarbij de taak van het ministerie voornamelijk gericht is op het 

aanbieden van trainingen voor mensen die geen werk kunnen vinden, zodat zij zo snel mogelijk 

aan de slag kunnen.  

 Versterking van ons sociale stelsel waar we zullen kijken naar o Een doeltreffend 

socialezekerheidsstelsel om het onvermogen van burgers om voor zichzelf te zorgen te 

ondervangen, met name in de kwetsbare omstandigheden van jongeren, ouderen, ziekte, 

handicaps en werkloosheid.  

o Het socialezekerheidsstelsel moderniseren om het efficiënter, effectiever en 

rechtvaardiger te maken.  

o Samenwerking  en integratie tussen gezondheidszorg en sociale zorg.  

o Verbeteren van de kwaliteit en het niveau van de gezondheidszorg.  

  

Hieronder vindt u de beleidsprioriteiten waaraan het ministerie in 2022 zal werken om de 

doelstellingen van de NDV 2030 en de verschillende maatregelen die in het Landspakket worden 

genoemd, te kunnen verwezenlijken. De nadruk zal liggen op de volgende gebieden van het 

bestuursprogramma:  

 Gezondheidssysteem: " BE PROGRESSIVE WITH HEALTH CARE "  

 Maatschappelijke en integrale sociale zorg: " BE PROGRESSIVE WITH SOCIAL CARE and CARING 

FOR THE ELDERLY & VULNERABLE "  

 Arbeid: " BE PROGRESSIVE WITH LABOUR "  
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Beleidsprioriteiten  

  
Met betrekking tot "BE PROGRESSIVE WITH LABOUR" is het ministerie voornemens te werken aan 

de volgende lange termijn doelstellingen:  

 Bescherming van de rechten van werknemers op Sint Maarten.  

 Bescherming van de plaatselijke arbeidsmarkt.  

  

Deze doelstellingen zijn gekoppeld aan thema E, Economische hervormingen, uit het Landspakket. 

Vanaf 2021 is het ministerie al begonnen met het opstellen van het plan van aanpak voor 

maatregel E1, E3 en E4. De uitvoering van deze maatregelen zal in 2022 een aandachtspunt zijn 

voor het ministerie. De beleidsmaatregelen zijn als volgt:  

  

Regelgeving (Regulatory Environment)  

 Implementatie van arbeidswetgeving en -beleid van het goedgekeurde burgerlijk 

wetboek Nieuwe titel 10, boek 7 van het burgerlijk wetboek, ter vervanging van het boek 

7A.  

 Voltooiing van het landsbesluit om een einde te maken aan het misbruik van korte termijn 

arbeidsovereenkomsten  

 De arbeidswetgeving flexibeler maken  

 Herziening van het minimumloon  

 Arbeidsinspectie beleid handhaven  

  

In overleg met de sociale partners zal het ministerie ook de herziening van de huidige 

arbeidswetgeving en het huidige arbeidsbeleid voortzetten, met de nadruk op “flexicurity”, 

waarbij er wordt gekeken naar de korte termijn arbeidsovereenkomsten, de wetgeving inzake 

ontslag en "Cessantia".  

  

Onderzoek en samenwerking(Research and Collaboration)  

 Periodiek onderzoek verrichten. Bevorderen van samenwerking tussen de afdelingen 

arbeid, onderwijs en immigratie om een “need’s assesment” van onze arbeidsmarkt uit 

te voeren. En het aanpassen van onze programma’s voor arbeidskrachten om aan de eisen 

van de arbeidsmarkt te voldoen, zoals  beroepsopleiding.    

  

Om een beter inzicht te krijgen in wat er op de arbeidsmarkt gebeurt, wil het ministerie een studie 

/ analyse laten uitvoeren van onze arbeidsmarkt. Dit zal leiden tot de noodzakelijke aanpassingen 

van het gehele arbeidsmarktbeleid, inclusief een mogelijke herziening van de wetgeving met 

betrekking tot werkvergunningen (E1, E3 en E4).  

  

 

 

    Arbeid   
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Arbeidskansen(Job opportunities)  
 Faciliteren van werkgelegenheid   

 Aanbieden van beginner-, intermediaire en gevorderde vaardigheidstraining om op lange 

termijn plaatsing op de arbeidsmarkt te creëren  

 Versterken van de vaardigheden en begeleiding van het personeel om de levering van de 

diensten en producten te waarborgen  

  

De afdeling Arbeidszaken en Sociale Dienst, ook wel NESC (National Employment Service Centre) 

genaamd, is al begonnen met de voorbereidingen en zal het banenportaal vernieuwen en 

opnieuw lanceren. Dit zal dienen als het belangrijkste instrument om werkzoekenden en 

werkgevers op elkaar af te stemmen. Het portaal zal ook dienen als een belangrijk middel voor 

NESC en zal de vereiste informatie kunnen opleveren. Naast de portal blijft het NESC nauw 

samenwerken met het bedrijfsleven, inclusief investeerders, om ter plaatse gekwalificeerde 

arbeiders te werven.  

  

 
Met betrekking tot "BE PROGRESSIVE WITH SOCIAL CARE and CARING FOR THE ELDERLY & 

VULNERABLE" is het ministerie van plan op lange termijn:  

Volksontwikkelingsprogramma's ontwikkelen via een integrale en op wijkgerichte aanpak.   

Gemeenschapswerk versterken door samenwerking met verschillende buurtcentra, 

gemeenteraden en andere NGO's . Deze doelstellingen zijn ook gekoppeld aan thema E, 

Economische hervormingen, uit het Landspakket.  

  

“Sustainable living”  

• Uitvoeren van wetgeving en beleid in de sector sociale ontwikkeling  

• Verhoging van pensioenuitkeringen, in het algemeen  

• Een studie uitvoeren om een leefbaar loon te bepalen  

  

Om de duurzaamheid van het bestaan te verbeteren, zal het ministerie zich concentreren op het 

waarborgen van een adequaat sociaal vangnet door de wetgeving inzake financiële bijstand en de 

verdere ontwikkeling van het socialezekerheidsbeleid te wijzigen. Dit ligt in het verlengde met 

maatregel E4 in het Landspakket. Het plan van aanpak voor deze maatregel is al afgerond. In 2022 

zal het ministerie zich richten op de implementatie van dat plan. Via het EISTP project van het 

NRPB zal het ministerie ook kijken naar de mogelijkheid om een onderzoek te doen naar de 

Invoering van een werkloosheidsverzekering ter vervanging van de "Cessentia"-regeling om meer 

diversiteit in de sociale uitkeringen voor werklozen te bereiken. Dit houdt verband met een 

verplicht pensioenstelsel en valt rechtstreeks onder het Landspakket E.4  

  

De uitvoering van het social registry dat via het "Trustfund" wordt gefinancierd, zal ook in 2022 

worden voortgezet. De informatie uit het social registry zal bijdragen aan de ontwikkeling van 

beleid en sociale programma's.  

  

  Maatschappelijke en integrale sociale zorg   
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“Beleid en programma's(Policy and Programs)  

 vrijwilligers- en voorlichtingsprogramma’s voor volksontwikkeling bevorderen  

 Maatregelen van de overheid om NGO's beter te ondersteunen  

 Financiering van de opleiding van gemeenteraden die een belangrijke rol spelen bij de 

verbetering van hun gemeenschappen  

  

Het “community resilience” project dat via de EU wordt gefinancierd, loopt nog en is gekoppeld 

aan maatregel A.5 van het Landspakket.  

  

Door de toenemende vraag naar huisvesting zal het ministerie doorgaan met het “Transitional 

Shelter”, dat fungeert als een transitie naar een eigen woning, waarbij er een social plan wordt 

opgesteld voor de  klanten dat gericht is op hun reïntegratie in de samenleving en daarmee de 

verhuizing naar hun eigen huis/appartement.  

  

 
Het verzorgen van de gezondheid van de inwoners en bezoekers van Sint Maarten valt onder "BE 

PROGRESSIVE WITH HEALTH CARE". Om dit te bereiken wil het ministerie op lange termijn:  

 het faciliteren van medische faciliteiten;  

 de toegang tot medische faciliteiten bevorderen;  

 de kwaliteit van de medische voorzieningen optimaliseren;  

 Verbetering van wet- en regelgeving  

  

Dit is direct gekoppeld aan Thema F, Gezondheidszorg, uit het Landspakket. Het ministerie zal 

blijven werken aan de volgende doelstellingen: de verdere ontwikkeling en uitvoering van de 

hervorming van de “National Health  Reform” (hierna: NHR), dat een directe link heeft met 

maatregel F2 en F3 uit het landspakket. Met deze hervorming zullen we ook werken aan 

doelstellingen voor zorgpakketten en duurzame kwaliteitszorg, waarbij het ministerie zal kijken 

naar de verdere ontwikkeling en/of invoering van:  

 Nationale ziektekostenverzekering (NHI), inclusief zorgpakket.  

 Een certificatieprogramma voor St. Maarten Healthcare Professional (Sint Maarten BIG).  

 Verdere ontwikkeling van de wetgeving inzake volksgezondheid  

 herziening van het beleid en de regelgeving inzake zorginstellingen;  

 Ontwikkeling van het systeem voor het beheer van gezondheidsinformatie(HIS)  

 Herzien van het COVID vaccinatieprogramma ( 3rd booster shot)  

 Evalueren van het beleid inzake geestelijke gezondheidszorg van 2018 en vaststellen van 

een aangepaste beleid voor de komende jaren in samenwerking met PAHO  

  

Om COVID-19 te controleren en beheersbaar te houden, zal het ministerie blijven werken aan de 

verschillende protocollen met betrekking tot COVID en aan een noodplan. Het is ook belangrijk 

dat de capaciteit van collectieve preventie wordt versterkt.  

  Gezondheidszorg   
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Het ministerie blijft de bevolking informeren over het Coronavirus in samenwerking met SZV en 

DCOMM. (F.1). Het ministerie zal ook de samenwerking binnen de gezondheidssector op lokaal 

(alle zorgverleners) en internationaal niveau (PAHO en Carpha) blijven stimuleren.  

  

Risico's in verband met de uitvoering van beleidsprioriteiten  

• Boven-gemiddelde kostenstijging in de gezondheidszorg in vergelijking met constante 

premies.  

• Het huidige versnipperde zorgverzekeringssysteem betekent dat de zorgkosten minder 

gemakkelijk te controleren zijn en dat verschillende groepen mensen niet verzekerd zijn 

en alleen in aanmerking komen voor een particuliere verzekering maar worden 

uitgesloten vanwege hun financiële situatie leeftijd en/of gezondheidssituatie waardoor 

de gezondheidszorg voor deze groepen in feite minder toegankelijk wordt. Een nationale 

basisverzekering pakt deze problemen aan.  

• Toenemende vraag naar socialezekerheidsvoorzieningen en toenemende 

socialezekerheidsvoorzieningen met afnemende financiële middelen.   

• Een nieuwe golf van COVID-19-gevallen kan ertoe leiden dat de verwachte economische 

groei achterblijft, wat leidt tot een toename van de werkloosheid de daarmee 

samenhangende sociale problemen. Dit zal het sociale systeem van het land een en vanuit 

het oogpunt van de volksgezondheid belasten. een nieuwe golf zal de toch al beperkte 

beschikbare capaciteit nog meer belasten.  

• Specifieke projecten in het kader van de Trust Fund zijn nog in afwachting van besluiten 

over aanvullende financiering terwijl ze worden vermeld als outputs /verplichtingen in de 

landspakketten. Als zijn financiering niet wordt verstrekt via Trust fund of 'Landspakket' 

heeft dit een negatieve invloed op de toekomstige strategie van het ministerie.  Vooral 

als het gaat om de bestrijding van de werkloosheid en de versterking van het 

socialezekerheidsstelsel.  
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Thema Doelstelling Omschrijving

Link naar 

landenpakke

t

Trustfund Landspakket EU Landsbegroting Begrotingspost
Cost 

Center

Projectcod

e

A. Financieel 

Beheer

Het beheersen en op orde 

krijgen van het financieel beheer 

en het financieel toezicht vanuit 

de noodzaak om als overheid 'in 

control' te zijn

Social Registry reliable statistics A.2           2,340,000 

Shelter project part of disaster risk 

management

A.5      13,376,000 

Community Resilience project part 

of disaster risk management

A.5        1,254,000 

E. Economische 

hervormingen

1)het realiseren van een 

weerbare en veerkrachtige 

economie; 2) het realiseren van 

een robuust sociaal 

zekerheidsstelsel, dat de 

prikkels op de juiste plek legt

Execute an integral analysis on 

labour market, Plan van Aanpak 

via TWO

E.1                  180,000 43489 7130

Review conflict in LAV legislation E.3                  350,000 43476 7130

To amend the Financial 

Assistance legislation 

E.4                  150,000 43476 7120

Research on the Introduction of 

unemployment insurance to 

replace the Cessentia scheme to 

achieve more diversity in social 

benefits for the unemployed. This 

is also linked to a mandatory 

pension system-->Possible 

funding via Social Registry (E.4)

E.4

Social Care Policy  E.4                  200,000 43476 7120

F. Zorg

1)Het beheersen en beheersbaar 

houden van COVID-19; 2)Het 

waarborgen van Continutiteit 

van de acute zorg; 3) Het 

efficient inrichten van de zorg 

en het realiseren van een 

robuust en betaalbaar 

zorgstelsel.  

National Health Insurance F.2                  100,000 43476 7110

Further development  of Public 

Health Law 

F.2                  100,000 43476 7110

Further development and 

implementation of a certification for 

St. Maarten BIG 

F.2                  100,000 43476 7110

Review of healthcare institutions 

policy and regulations 

F.2                    50,000 43476 7110

Automated Health system (Capex) F.2               1,300,000 01120

COVID-19  containment  F.1               1,414,320 43000 7250 00013

                   22,000 43103 7250 00013

                 500,000 43419 7250

00013

              2,550,000 43489 7250

00013

                 400,000 41003 7250

      2,340,000                     -    14,630,000          7,416,320 
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2.6 Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie 
  

Beleidsprioriteiten  

  

Productontwikkeling en toerisme Revitalisatie  

Onder thema I zal het ministerie zich voor 2022 richten op de volgende doelstellingen:  

 Het bewustzijn van de bestemming vergroten door voortdurende promotie en betrokkenheid, 

zowel lokaal als in het buitenland, in de VS, Canada, Europa, Zuid-Amerika en het Caribisch 

gebied.  

 Ontwikkeling van een plan van aanpak voor het herziene Toerismemasterplan 2022-2027 

om de nieuwe norm in de zich voortdurend ontwikkelende toeristische sector te 

weerspiegelen.  

 Voortzetting van de toepassing van de Amerikaanse pre-clearing (USPC)  

 Ontwikkelen van een plan van aanpak om de St. Maarten Tourism Authority (St. Maarten 

Tourism Agency) op te richten tegen januari 2023.  

 Diversifieren Toerisme, d.w.z. Argo-Toerisme, Sporttoerisme, Oranje industrie (Arts) 

Toerisme.  

 Opleidingsprogramma voor belanghebbenden uit de toeristische sector op het gebied van 

klantenservice, innovatie.  

 Versterken en bevorderen van de zeilindustrie van Sint Maarten.  

  

De volgende beleidsprioriteiten zullen in 2022 worden uitgewerkt om de doelstellingen te 

bereiken:  

 Branding & Digital Marketing in de Verenigde Staten, CAN, EU, SA en Car.  

In deze tijd is het cruciaal dat Sint Maarten zijn momentum en aanwezigheid online 

behoudt en verhoogt, om zijn aandeel te behouden en te vergroten zonder "downtime". 

Om die reden en op basis van de positieve evaluatie van Big Idea zal de overheid proberen 

om het contract met twee jaar te verlengen en het budget voor de media te verhogen. St. 

Maarten heeft enorm geprofiteerd door het hebben van een agentschap om actief onze 

sociale media kanalen te beheren, waardoor het budget gericht wordt besteed om onze 

belangrijkste doelgroepen te stimuleren.  

Digitale marketing is nog steeds een van de meest kosteneffectieve manieren om een 

bestemming te promoten en bereikt miljoenen potentiële reizigers met kleine budgetten. 

De resultaten van alle digitale marketingcampagnes kunnen altijd worden gevolgd en 

gemeten, wat ertoe leidt dat het St. Maarten Tourism Bureau ziet waar het budget werd 

besteed en hoe effectief dit was. Het Big Idea heeft de bestemming geholpen door 

bewustzijn te creëren en de plaatsing van de beste geest onder potentiële reizigers te 

verhogen. De activiteiten van Big Idea dragen bij tot de ondersteuning van de korte- en 

lange termijn marketingplannen van het St. Maarten Tourism Bureau.  
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Daarom is het van essentieel belang dat de vraag naar de bestemming niet afneemt in deze 

steeds veranderende en concurrerende markt, en adviseert ten zeerste om het huidige 

contract met Big Idea te verlengen zodat het team de bestemming rechtstreeks aan 

reizigers kan blijven promoten.  

 Public Relations in Noord-Amerika en Europa 

 Reisagent Specialist Programma. Vergroten van de kennis over de bestemming in de       

reisagentenbranche, om boekingen en toeristische ontvangst te verhogen.   

 Verkoopactiviteiten in verschillende steden in de VS. Miller Aird Marketing Het was 

noodzakelijk dat St. Maarten aanwezig was op de markt, gezien het doel van deze 

strategie is om ervoor te zorgen dat deze bestemming in gedachten blijven van hun 

consumenten die plannen voor hun volgende vakantie. St. Maarten was weer op de rails 

bij het veroveren van ons deel van de NoordAmerikaanse markt, en zag een toename van 

het verblijf van bezoekers na de orkaan Irma in 2017. De Noord-Amerikaanse markt blijft 

onze belangrijkste bron van bezoekersaantallen voor het eiland, goed voor ongeveer 65%. 

St. Maarten moet niet alleen zijn aandeel in de NoordAmerikaanse markt veiligstellen, 

maar ernaar streven om deze te vergroten door een stem in de markt te hebben.  

  

Miller Aird Sales en Marketing:  

 Uitvoeren van direct verkoop per telefoon  evenals op de diverse online platforms.  

 Uitvoeren webinars over eiland aan reisbureaus, online reisbureaus (OTA), reservatie- 

/callcenters.  

 Geprinte en online-informatie (persberichten, nieuwsbrieven en video's).  

 Gesproken met de belangrijkste touroperators, zoals Expedia, Costco, Apple Leisure 

Vacations etc.  

 Verstuurde brochures naar verschillende potentiële bezoekers die interesse toonden in 

het eiland.  

 Videografen, Fotografen, Copywriters, Grafische Ontwerpers die de bestemmings grote 

eigenschappen benadrukt en beurtelings de bestemmingen bevordert om toerisme te 

verhogen.  

 Coöperatieve online marketing campagne om de bekendheid en aantal reizen naar Sint 

Maarten te vergroten. Expedia is de nummer 1 reserveringszoekmachine in Noord-

Amerika, waar veel reizigers hun vakantiepakketten zoeken en boeken. Met een 

Coopertive marketing campagne met Expedia kunnen we miljoenen mensen bereiken die 

ze omzetten in bezoekers. We hebben in het verleden met Expedia gewerkt en hebben 

een geweldig rendement op investering gezien met werkelijke kamernachten die worden 

geboekt. Expedia heeft ook veel kleinere merken binnen hun portfolio die populair zijn in 

de Europese markt.  

 Airline Development via Coop Airline Marketing campagne om het aantal boekingen te 

verhogen.  Steun verlenen aan luchtvaartmaatschappijen om de bestemming te 

promoten om het bewustzijn en het aantal boekingen te vergroten.  
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Deze luchtvaartmaatschappijen hebben directe verbindingen met belangrijke 

gatewaysteden en hebben verschillende netwerken en kanalen om te promoten, 

waardoor onze bereikbaarheid voor potentiële reizigers wordt vergroot. Coöperatieve 

marketingcampagnes zijn een effectieve manier om de bestemming te promoten.  

  

Verdere ontwikkeling van de bestemmingswebsite eerste fase lancering najaar 2021  

 Toeristische exit enquête op de luchthaven om het consumentengedrag en de 

doelgerichte marketing te versterken  

 Reclamecampagnes ontwikkelen voor verschillende doelmarkten en -demografie  

 Film toerisme:  

o ABC’s  Live! With Kelly & Regis on road 

o  EU - Married at First Sight,   

o Global Passport,   

o Hidden SXM with Peter Greenberg.  

 

De toegenomen bekendheid met de bestemming zal ertoe leiden dat mensen op zoek gaan naar 

de bestemming, waarvan onze digitale marketingcampagnes, zoals Google-advertenties, zullen 

worden geactiveerd.   

  

 Strategie voor Erfgoed en cultureel toerisme en ecotoerisme. Door een strategie voor 

erfgoed en  cultureel toerisme en ecotoerisme te ontwikkelen, kan STB een nieuwe 

product aanbieden dat we nog niet volledig hebben verkend. Dit project zal worden 

uitgevoerd in samenwerking met het ministerie van Cultuur, Onderwijs, Lokale 

Gemeenschap en DCOMM.  

 Smart City Interactieve kaart, kiosken te worden gevestigd in het centrum van Philipsburg 

en belangrijke locaties.  

 Sporttoerisme. Dit zal gebeuren in samenwerking met de sportafdeling, waarbij STB het  

toeristisch aspect op de evenementen zal behandelen en inclusief het vertegenwoordigen 

van St. Maarten op evenementen en / of reizen.   

 Gezondheid en welzijn, productdiversificatie. Gezondheids- en wellnesstoerisme is een 

vorm van  toerisme waarbij de gezondheid en/of het welzijn van de toerist worden 

verbeterd.   

 Agro toerisme. Productdiversificatie. Landbouwproductie en/of verwerking met toerisme 

om bezoekers aan te trekken op een landbouwbedrijf of een ander landbouwbedrijf met 

als doel de bezoekers te vermaken en/of te informeren om zodoende inkomsten te 

genereren. Dit zal gebeuren in samenwerking met EVT en de Kamer. Het plan is om te 

beginnen met Spaceless Garden als proefproject. In het voorgaande jaar assisteerde STB 

SXM Hillside plantation, waar ze de gelegenheid kregen om samen met STB en Port FCCA 

te bezoeken en met Royal Caribbean Cruise Line te spreken.   

 Muziek- en filmfestivals. De fondsen zullen dienen ter ondersteuning van promotie- en  

marketinginitiatieven van de particuliere sector op dit gebied, d.w.z. concerten, 

productie/lancering van films en/of culturele evenementen / incidentele subsidies 

(Oualichi Festival, Koop Avond).  
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       Economische diversificatie en investeringen  

Stimulering van investeringen en mkb-ontwikkeling  

 Oprichting van een agentschap voor de bevordering van investeringen om investeerders 

te ondersteunen en te begeleiden.  

 Toezicht op de uitvoering van MSME-ontwikkelingsactiviteiten op basis van MSME-beleid 

door het aangewezen agentschap.  

 Beleggingsbeleid goedkeuren en publiceren.  

 Versterken van het investeringsklimaat en bevorderen van investeringskansen, wat 

resulteert in een ondernemingsklimaat dat concurrerende bedrijven aanmoedigt om te 

groeien (als onderdeel van E.6. maatregel van het Landspakket).  

 Verbetering Kwaliteit en verzameling van gegevens als leidraad voor beleid en 

besluitvorming (als onderdeel van A.2 maatregel van het Landspakket).  

 Versterken van partnerschappen tussen de publieke en de particuliere sector en 

vergemakkelijken van een sterkere vertegenwoordiging van de particuliere sector in 

regionale en mondiale context. Optimaliseren van de samenwerking met de Kamer van 

Koophandel en andere bedrijfsverenigingen.  

Verdere ontwikkeling en/of aanpassing van het beleid om te zorgen voor de gedeelde 

ruimte van bedrijven worden uitgevoerd op een wijze die aanvaardbaar is voor het milieu, 

met name wat betreft externe factoren zoals lawaai, afval, afval, enz.  

  

Voedselprijzen en -beveiliging  

 Uitvoeren studie over voedselprijzen. De uitvoering van de studie in 2021 liep vertraging 

op vanwege de budgettaire gevolgen. Het is de bedoeling de studie begin 2022 uit te 

voeren, waarin de prijzen van levensmiddelen en de effectiviteit van een 

maximumprijsbeleid en -systeem zullen worden onderzocht.  

 Intrekken van LBHAM dat diverse prijzen reguleert (voedsel, olie en brood) en reguleren 

van prijzen via verordeningen van  lagere rang (ministeriële verordeningen) om meer 

flexibiliteit bij veranderingen mogelijk te maken wanneer de behoefte zich voordoet.  

 Regelmatig volgen van de prijsontwikkeling. Aangezien de inflatie in de hele wereld blijft 

stijgen en onze voedselvoorziening afhankelijk is van externe bronnen, zal het ministerie 

de prijsontwikkelingen en externe factoren die deze prijsveranderingen beïnvloeden, 

blijven volgen. De resultaten van de prijsontwikkelingen zullen ook worden gepubliceerd 

om concurrentie te stimuleren, hetgeen tot lagere prijzen zal leiden, en zullen regelmatig 

worden voortgezet totdat wordt besloten of het stelsel van maximumprijzen al dan niet 

een doeltreffend instrument/middel is om een dergelijk doel te bereiken.  

 Bevorderen van lokale agribusiness voor zelfvoorziening, via voedselzekerheid, 

gemeenschapswerkgelegenheid, en nieuwe inkomstenstroom.  

 Met de ontwikkeling van het landbouwbeleid zal het ministerie samenwerken met interne 

en externe partners om de ontwikkeling van de lokale landbouw te stimuleren met als 

doel de nationale voedselproductie en –zekerheid te vergroten.  

 Een efficiënt en gunstig klimaat voor de bedrijven.  
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 Regelgevend kader  

 Aanpassing van de wetgeving voor de bescherming en duurzaamheid van kleine 

ondernemingen; 

 Ontwerpen van wetgeving voor de modernisering van de sector personenvervoer.  

 Samenwerking met het ministerie van Financiën bij de fiscale hervorming. Onderzoek 

naar de economische impact van (met inbegrip van een schatting van de omvang van de 

inkomsten die kunnen/zullen worden gegenereerd door) de belasting voor 

geautomatiseerde betalingstransacties (APT) en ontwerpwetgeving;  

 Versterken van de institutionele en regelgevende capaciteit van openbare lichamen om 

de ontwikkeling van de particuliere sector - het MKB - te bevorderen;  

 Efficiënte toegang bieden tot gegevens voor bedrijven (de noodzaak van e-overheid is 

essentieel, fundamenteel en cruciaal voor de verwezenlijking en/of verbetering van dit 

project/deze doelstelling;  

 Invoering van wetgeving voor een mededingingsautoriteit en consumentenbescherming 

(indien deze laatste mogelijk is en er voldoende middelen worden toegewezen).  

  

Business Enabling Framework  

 Vereenvoudig de procedures voor het doen/starten van een bedrijf.  

 Reguleren en faciliteren dat internet en uitzending betaalbaar is voor iedereen.  

 Bevordering van lokale agro-industrie als aanvulling op de toeristische sector.  

 Mkb-ontwikkeling door opleiding, begeleiding, toegang tot financiering.  

 Bevordering van diversificatie sectoren.  

  

Partnerschap  

 Versterken van partnerschappen tussen de publieke en de particuliere sector (d.w.z. 

intensiveren van het overleg met de particuliere sector)  

 Versterking van de vertegenwoordiging van de particuliere sector in regionale en 

mondiale context.  

 Optimaliseren van de samenwerking met de Kamer van Koophandel op het gebied van 

het stroomlijnen van processen met de Afdeling Economische Vergunningen.  

  

Versterking van het luchtvaartsysteem (binnen het koninkrijk) (B3-Landspakket), (hoofdstuk 6.3 

van het regeerakkoord - luchtvaart)  

 Actualisering van de primaire luchtvaartwetgeving. De Luchtvaartlandsverondening 

(Engels: National Ordinance Aviation) en het Regeringsbesluit 

Burgerluchtvaartauthoriteiten zijn de belangrijkste wetten m.b.t. luchtvaart op Sint 

Maarten.  

Het betreft de tenuitvoerlegging van het Verdrag van Chicago (Internationale 

Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO)) en de bijlagen daarbij. Beide wetten moeten 

dringend worden geactualiseerd om Sint Maarten in staat te stellen aan de ICAO-norm te 

voldoen.  
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Zo moet er in de huidige wetgeving een basis worden opgenomen voor 

veiligheidsbeheersystemen, CO2-compensatie en -reductieregeling, passagiersrechten, 

drones om er maar een paar te noemen. Er moet een volledige evaluatie van de wetgeving 

worden uitgevoerd om na te gaan welke andere bepalingen moeten worden toegevoegd.  

  

 ICAO-audit. In 2008 heeft International Civil Aviation Organization (ICAO) een audit 

uitgevoerd op de voormalige Nederlandse Antillen, deze audit was niet geslaagd.  Tijdens 

de audit wordt onderzocht hoe het land de acht (8) kritieke elementen die betrekking 

hebben op alle 19 ICAO Bijlagen, daadwerkelijk ten uitvoer heeft gelegd. Dit heeft 

betrekking op de capaciteiten voor het toezicht op de veiligheid van de luchtvaart en heeft 

betrekking op de luchtvaartwetgeving, regelgeving, toezichtfuncties, 

personeelskwalificatie, technische richtlijnen en instrumenten, vergunnings-

/certificeringsverplichtingen, toezichtsverplichtingen en de oplossing van 

veiligheidsproblemen. Het doel is dat Sint Maarten een voldoende score behaalt en 

daarmee aantoont dat het district de veiligheidsnormen daadwerkelijk heeft toegepast 

(ICAO-bijlage 1-19)  

  

 Uitvoering van het gezamenlijke inspectieprogramma. Het gezamenlijke 

inspectieprogramma is gebaseerd op het MOU voor samenwerking dat door de landen in 

het Koninkrijk is ondertekend over de uitwisseling van technische deskundigen. De 

technische deskundige moet assistentie verlenen bij het toezicht op de luchthaven, de 

luchthaveninspectie, inspecties van buitenlandse luchtvaartuigen en gevaarlijke 

goederen.  

  

 Opnieuw verkrijgen van de FAA IASA CAT 1-status voor de burgerluchtvaart. In 2011 heeft 

de federale luchtvaartadministratie een audit uitgevoerd, waardoor Sint Maarten en 

Curaçao zijn gedegradeerd tot categorie 2. Deze verlaging betekent dat de landen de acht 

(8) kritieke elementen van een systeem voor toezicht op de veiligheid van de luchtvaart, 

die verband houden met de ICAO-bijlagen 1 Personeelsvergunningen, 6 

Vluchtuitvoeringen en 8 Luchtwaardigheid, niet adequaat hebben geïmplementeerd.  

   

 Seabury Licensing System (eAuthority)  

Seabury is een digitale database voor licenties waarin alle licenties en certificaten worden 

geüpload en opgeslagen. Het huidige Seabury-systeem bestaat uit vier modules: Aircraft, 

Oversight, Mobile Inspector en SSP. Het voorstel is om het Seabury-systeem te 

actualiseren en er een vergunningsmodule in op te nemen, die examens afgeeft aan 

luchtvaartpersoneel (piloten, luchtverkeersleiders).  
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Thema Doelstelling Omschrijving
Link naar 

landenpakket
Trustfund Landspakket EU Landsbegroting Begrotingspost Cost Center Projectcode

B. Kosten en 

effectiviteit 

publieke 

sector

1) de doelmatigheid van 

de publieke sector 

verhogen door een 

verlaging van de public 

wage bill (in lijn met het 

Caribisch gemiddelde; 

2) van 10 procent van 

het BBP) en het 

terugdringen van de 

kosten van de publieke 

sector in algemene zin; 

3) het verhogen van de 

kwaliteit en de 

effectiviteit (inclusief 

uitvoeringskracht) van 

de publieke sector.

Completion of QMS ( Quality 

Management Stystem

         70,000.00 43000 8210

Launching of the E-Authority 

system( Electronic safety 

oversight system ) Euro 

39,900.00

         96,200.00 43493 8260

E. 

Economische 

hervormingen

1)het realiseren van een 

weerbare en 

veerkrachtige economie; 

2) het realiseren van een 

robuust sociaal 

zekerheidsstelsel, dat de 

prikkels op de juiste 

plek legt

Port Community System 

(PCS) to facilitate the 

maximun price system. 

         10,000.00 43403 8021

Increasing Stayover visitors by 

marketing initiatives & sales 

activities to achieve such 

increase in market share

    4,100,000.00 43516 8240 80001, 80002, 

80003, 80004, 

80005, 80029, 

80030, 80031, 

43505, 80010

Facilitate the return of Cruise 

Tourism, in as much as within 

our control and/or authority

       520,000.00 43516 8240 80024

Stimulate the Development of 

Micro, Small & Medium 

Enterprises (i.e. MSME’s) 

 E.6        140,000.00 44301 8270 80044

Designation of Investment 

promotion agency

 E.6        325,000.00 44301 8270 80032, 80008

H. Versterken 

rechtstaat

Een bijdrag leveren aan 

de versterking v/d 

rechtsstaat, door in 

ieder geval in te zetten 

op het versterken 

Establishment of the Gaming 

Control Board (GCB)

 H.2         225,000.00 44301 8270 80037

Population Census     1,200,000.00 43506 8250

Data Collection- National 

Account Survey (NAS), 

Tourism Exit Survey and 

Consumper Price Index (CPI). 

       150,000.00 43505 8250

    6,836,200.00 
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2.7 Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke ordening Milieu en Infrastructuur  
  

Beleidsprioriteiten  

 

 Front Street  Reparaties: reparaties zijn al in 2021 begonnen en zullen verder gaan in 

2022  

 Grond verwerven voor de bouw van begraafplaatsen. Het laatste overgebleven stuk 

land op de begraafplaats Cul-de-Sac wordt gebruikt voor de bouw van gewelven.  

 Afwateringsproject Beacon Hill(Beheer van de afwatering). De ingang van de wijk 

Beacon Hill moet worden voorzien van een afwateringssysteem om overstromingen op 

de hoofdweg te voorkomen.  

 Afwateringsproject Sucker Garden Road(Beheer van de waterafvoer). Net als bij het 

project voor Beacon Hill zal dit afwateringsproject het regenwater van de Sucker 

Garden-weg naar het Rolandus-kanaal leiden  

 Verkeersmarkeringsprogramma (openbare wegen). Wegmarkering/lijnen conform 

NEN-EN 1790:2019 worden geplaatst op belangrijke kruispunten.   

 Reparatie/vervanging vangrails (openbare wegen). De beschadigde vangrails vervangen 

en het plaatsten van nieuwe vangrails op plaatsen zoals gevaarlijke bochten.  

 Modernisering van VROMI Yard. Het bouwen van faciliteiten om de zware apparatuur 

voor schoonmaak en onderhoud behoorlijk te huisvesten.   

 Afvalwateraansluitingen(uitbreiding van het afvalwaternetwerk). Nieuwe 

huishoudelijke en commerciële verbindingen in verschillende gebieden aanleggen.  

 Sidewalk Hard Surface (openbare wegen). Vele gebieden rond het eiland en in de 

hoofdstad (langs Pondfill) die geen veilige trottoirs hebben.   

 Straatverlichting, speciale voorzieningen (openbare wegen). Speciale voorzieningen die 

GEBE niet levert.   

 Bouwen van een openbaar toilet Mullet Bay. Het meest bezochte strand op het eiland 

door de lokale bevolking krijgt een speciale openbare toilet.  
  

Sectie Contracten  

 Onderhoudscontracten voor grote vrachtwagens (stortplaatswagens, zware installaties 

op stortplaatsen). Deze grote vuilniswagens (2x) en de zware apparatuur die via het 

trustfonds wordt verkregen (Loader, Bulldozer, Compactor) zijn van cruciaal belang voor 

het onderhoud en de optimale werking van het stortplaatsbeheer.  

 Kleinere zware apparatuur reparatie en onderhoud. Ook andere zware apparatuur zoals 

Backhoe's, Crane Trucks en andere voertuigen moeten regelmatig worden 

onderhouden.  

  Openbare wegen, riolering en waterafvoer   

Sectie Projectcoördinatie   
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 (Toekomst) Onderhoudscontract openbare toiletten voor Mullet Bay: het meest 

bezochte strand dat momenteel geen openbare toiletten heeft. Deze toiletten zijn 

gepland voor  2022, zie kopje Sectie Projectcoördinatie.  

  

Sectie Operations  

 Banden VROMI Dump Trucks  

 Plaatsing verkeersborden  

 Wrak verwijderen  

 Asfalteren wegen en opknappen van wegen programma  

 Straatnaam Plaatsing (openbare wegen). Straatnaamborden conform NEN 1772:2010 

zullen in het hele land worden besteld en geplaatst. Veel van de bestaande tekens hebben 

schade opgelopen of zijn verdwenen.  

 Programma voor het aanleggen en opknappen wegdek (openbare wegen)   

  

  

 

Thema Doelstelling Omschrijving
Link naar 

landenpakket
Trustfund Landspakket EU Begroting Begrotingspost

Cost 

Center

Project 

code

A. Financieel 

Beheer

Het beheersen en op 

orde krijgen van het 

financieel beheer en 

het financieel 

toezicht vanuit de 

noodzaak om als 

overheid 'in control' 

te zijn

Emergency recovery poject 

(ERP1)

A.5 79,510,000

E. 

Economische 

hervormingen

1)het realiseren van 

een weerbare en 

veerkrachtige 

economie; 2) het 

realiseren van een 

robuust sociaal 

zekerheidsstelsel, 

dat de prikkels op de 

juiste plek legt

Connectivity and Resillience 

Improvement project (CRIP)

36,000,000

Emergency Debris 

management project (EDMP)

Emergency recovery poject 

(ERP1)

A.5 19,850,000

99,360,000
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3.  Concept Begrotingswijziging Dienstjaar 2022  
 

3.1   Opbrengsten  
Onderstaande tabel geeft de aangepaste baten aan per inkomsten categorie voor 2022. Op basis van 

meer recente informatie wordt verwacht dat de accijnzen ongeveer NAf 1 miljoen hoger zullen zijn. 

Daarnaast is er ook een bedrag van 8.5 miljoen opgenomen als projectgelden die vanuit Nederland 

zullen woren gesubsidieerd.  

 

 

BATEN  (x NAf  1 mln.)

Real 

2020

OB

 2021

OB 

2022

BW 

2022 Verschil

Loonbelasting 124.8 138.6 138.9 138.9 0.0

Inkomstenbelasting 5.3 0.1 0.6 0.6 0.0

Belasting Bedrijfsomzetten 97.7 110.2 141.6 141.6 0.0

Winstbelasting 20.7 25.9 25.8 25.8 0.0

Motorrijtuigenbelasting 7.4 10.3 10.3 10.3 0.0

Logeerbelasting 2.5 2.0 2.5 2.5 0.0

Verhuurautobelasting 0.4 0.3 0.5 0.5 0.0

Time Share Fee 1.0 1.2 1.3 1.3 0.0

Overdrachtsbelasting 7.5 7.2 11.0 11.0 0.0

Overige Belastingen 1.0 2.3 1.6 1.6 0.0

Verhoging Fiscale compliance 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Accijnzen 6.6 9.5 7.0 8 1.0

Totaal Belastingen 274.8 307.5 341.1 342.1 1.0

Bedrijfsvergunningen 0.9 7.7 7.7 7.7 0.0

Werkvergunningen 1.4 1.1 1.1 1.1 0.0

Bouwvergunningen 0.8 1.1 1.1 1.1 0.0

Restaurantvergunningen 2.9 0.0 2.9 2.9 0.0

Verblijfsvergunningen 2.0 1.9 2.0 2.0 0.0

Totaal Vergunningen 8.0 11.8 14.8 14.8 0.0

Bank License Fees 15.1 19.5 19.5 19.5 0.0

Concessie fees 6.4 10.5 10.5 10.5 0.0

BTP resultaat 0.0 1.5 1.5 1.5 0.0

BIE resultaat 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Casino and Loterij Fees 4.9 4.9 4.9 4.9 0.0

Dividend Overheidsbedrijven 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Totaal fees en concessies 26.5 36.4 36.4 36.4 0.0

Casino Controllers 2.2 2.2 2.2 2.2 0.0

Erfpacht 6.6 5.9 5.9 5.9 0.0

Overige baten 20.6 8.1 8.9 8.9 0.0

Ontvangen Project Gelden 0.0 0.0 0.0 8.5 8.5

Totaal overige baten 29.4 16.2 17.0 25.6 8.5

Totale baten 338.7 372.0 409.3 418.8 9.5
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3.2  Overheidsuitgaven   
  
Tabel 2. Overheidsuitgaven per Ministerie (in miljoen NAf)  

 

 

 Gewone dienst kosten per ministerie (x NAf  1 mln) Vermoedelijke 

realisatie 2020

Budget 

2021 Budget 2022

BW Budget 

2022 Diff Regel

Land Sint Maarten totaal 483.6 612.9 533.5 520.0 13.5 1

41 Personeelskosten 205.3 196.2 210.3 220.1 9.8 2

40 Onvoorzien 0.0 5.7 3.0 1.7 -1.3 3

42 Afschrijvingskosten 0.0 9.2 8.2 8.2 0.0 4

43 Materiele kosten, goederen en diensten 106.0 150.1 159.1 129.0 -30.0 5

43 Rechts en deskundig advies 1.9 6.5 7.2 6.2 -1.0 5b

43 Projectgelden Landspakket 0.0 0.0 0.0 8.5 8.5 5a

44 Overdrachten en subsidies 129.3 202.9 101.1 99.6 -1.5 6

45 Rente 12.7 11.6 12.2 12.1 -0.1 7

47 Sociale voorzieningen 25.3 26.4 28.1 31.2 3.1 8

48 Studiebeurzen en toelagen 3.1 4.3 4.3 3.3 -1.0 9

Parlement en hoge colleges e.d. 16.0 23.3 25.0 25.3 -0.3 10

41 Personeelskosten 13.9 13.4 13.6 14.3 0.7 11

43 Materiele kosten, goederen en diensten 2.0 6.6 7.4 7.0 -0.4 12

44 Overdrachten en subsidies 0.1 3.3 4.0 4.0 0.0 13

Ministerie van Algemene Zaken 71.3 75.8 79.2 76.6 2.6 14

41 Personeelskosten 28.0 27.5 27.9 28.7 0.8 15

43 Materiele kosten, goederen en diensten 24.4 24.9 27.8 24.4 -3.4 16

43 Huren 13.5 13.4 14.9 14.9 0.0 16a

44 Overdrachten en subsidies 5.4 10.0 8.6 8.6 0.0 17

47 Sociale voorzieningen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18

Ministerie van Financien 71.6 161.4 57.0 52.2 4.8 19

41 Personeelskosten 19.1 20.2 19.9 20.4 0.5 20

40 Onvoorzien 0.0 5.7 3.0 1.7 -1.3 21

42 Afschrijvingskosten 0.0 9.2 8.2 8.2 0.0 22

43 Materiele kosten, goederen en diensten 8.7 15.2 13.2 9.2 -4.0 23

44 Overdrachten en subsidies 31.1 99.5 0.5 0.5 0.0 24

45 Rente 12.7 11.6 12.2 12.1 -0.1 25

Ministerie van Justitie 84.6 82.1 85.5 89.1 -3.6 26

41 Personeelskosten 54.8 48.3 52.2 53.9 1.7 27

43 Materiele kosten, goederen en diensten 15.8 18.9 17.1 20.4 3.3 28

44 Overdrachten 14.0 14.9 16.2 14.8 -1.4 29

47 Sociale voorzieningen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30

Ministerie van OCJS 114.3 118.4 122.4 117.6 4.8 31

41 Personeelskosten 23.9 26.8 26.7 27.7 1.0 32

43 Materiele kosten, goederen en diensten 10.0 16.0 23.3 18.6 -4.7 33

44 Overdrachten en subsidies 77.3 71.3 68.1 68.0 -0.1 34

47 Sociale voorzieningen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35

48 Studiebeurzen en toelagen 3.1 4.3 4.3 3.3 -1.0 36

Ministerie van VSOA 77.7 86.5 94.9 92.5 2.4 37

41 Personeelskosten 43.5 36.0 44.1 48.5 4.4 38

43 Materiele kosten, goederen en diensten 8.1 22.7 21.6 11.7 -9.9 39

44 Overdrachten en subsidies 0.8 1.4 1.1 1.1 0.0 40

47 Sociale voorzieningen 25.3 26.4 28.1 31.2 3.1 41

Ministerie van TEZVT 16.3 25.8 29.0 26.5 2.5 42

41 Personeelskosten 13.1 13.9 14.9 15.6 0.7 43

43 Materiele kosten, goederen en diensten 2.9 10.2 12.3 9.1 -3.2 44

44 Overdrachten en subsidies 0.3 1.7 1.8 1.8 0.0 45

Ministerie van VROMI 31.8 39.6 40.5 40.2 0.3 46

41 Personeelskosten 9.0 10.1 11.0 11.0 0.0 47

43 Materiele kosten, goederen en diensten 22.5 28.7 28.7 28.4 -0.3 48

44 Overdrachten en subsidies 0.3 0.8 0.8 0.8 0.0 49
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Regel 2,11,15,20,27,32,38,43 en 47 Personeelslasten  

Het Ministerie waarbij de personeelslasten zijn verhoogd is VSA, dit komt door de 

stijging van OZR kosten.  

 Personeelslasten per ministerie (x NAf  1 miljoen)  

   

Vermoedelijke 
realisatie  

2020  

 

Budget 

2021  

 

 

Budget 

2022  

 

 

Wijziging 

2022 

Verschil 

 

 

  

 Reden verschil  

Parlement en 

hoge colleges  

13.9 

 

13.4 

 

13.6 

 

14.3 0.7   

AZ  28.0 27.5 27.9 28.7 0.8   

Financiën  19.1 20.2 19.9 20.4 0.5   

Justitie 54.8 48.3 52.1 53.9 1.7  

OCJS  23.9  26.8  26.7  27.7 1.0    

VSA 7 

 

 

 

43.5  

 

 

 

36.0 

 

 

  

44.1 

 

 

  

48.5   +4.4 

 

 

  

Toename is door de toevoeging 

van NAf 4 miljoen voor OZR 

kosten obv de werkelijke 

verwachte kosten  

TEZVT  13.1  13.9  14.9  15.6 0.7    

VROMI  9.0  10.1  11.0  11 0.0    

Totaal  205.3 196.2 210.2 213.2 9.8   

 

Regel 5b Project Gelden Landspakket: Toename projectgelden die via subsidies vanuit Nederland 

worden gefinancierd voor NAf 8.5 miljoen:  

Capaciteit uitvoering programma( Thema A.1) Ministerie FIN 0.45 

Capaciteit uitvoering Ministerie AZ 0.45 

Versterken HR-functie personeelsbeleid (Thema B.8.2) Ministerie AZ 0.554 

Thema C belastingdienst Ministerie FIN 1.8 

Versterking beleidsafdeling TEATT (Thema E.6) Mnisterie TEATT 0.45 

Verbeteringen gevangeniswezen SXM i.r.t. PvA Detentie 2018 Ministerie JUS 1.8 

Grenstoezicht Ministerie JUS 2.7 

Voldoen aan richtlijnen (en uitvoering national risk assessment. (Thema B.14.1 ) Ministerie JUS 0.375 

Totaal 8.5 

 

 

                                                           
7 Totale personeelslaten onder VSA zijn inclusief verzekeringslasten voor ambtenaren(OZR) 
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Regel 16 Materiële kosten AZ: Afname rampen fonds COVID gerelateerd (-2.4), Afname 

schoonmaakbenodigdheden (-0.5), Afname overige goederen en diensten (-1.5)  

Regel 21 Onvoorzien FIN: Afname onvoorzien (-1.0). Conform art 15 lid 3 van de   

comptabiliteitslandsverordening is een post opgenomen voor onvoorziene uitgaven. Deze is ten 

opzichte van de goedgekeurde begroting verlaagd.  

Regel 23 Materiel kosten FIN: Afname projecten en activiteiten landspakket op basis van meer 

recentere informatie(-4.0).  

Regel 28 Materiële kosten JUST: Toename projecten door landspakket  (+3.3)  

Regel 28 Materiële kosten JUST: Afname subsidies (-1.4)  

Regel 33 Materiële kosten OCJS: Afname projecten en activiteiten (-4.7), Afname studiebeurzenen 

toelagen (-1.0)  

Regel 39 Materiel kosten VSA: Projecten en activiteiten  COVID gerelateerd(-9.1)  

Regel 41 Sociale voorziening: Toename Medische Bijstand (+3)   

Regel 44 Materiel kosten TEZVT: Afname Marketing (-3.0)  

 

 

3.3  Kapitaaldienst   
  

Voor het boekjaar 2021 werd door Nederland opnieuw niet ingestemd met een 

kapitaaldienstlening. Ondanks de urgentie van de investeringen moeten deze worden uitgesteld 

tot het moment waarop deze lening wel mogelijk is. Er is daarom voor gekozen om een aantal 

investeringen die voor 2021 gepland stonden door te schuiven naar 2022.  In 2022 is naar 

aanleiding van discussies met Cft een integraal analyse gedaan op de opgenomen investeringen 

in de begroting en is er besloten om de investeringen op te nemen waarvoor onderliggende 

plannen zijn, en dus direct uitvoerbaar zijn na het verkrijgen van de lening voor kapitaaldienst.  

Kapitaaldienst 2022 

SNAcode Omschrijving  
Afschrijvingsperiode 

in jaren 
Bedrag in NAf  

AN1121  Non-residential buildings  50 8.847.487 

AN1123 Land Improvements 10 10.349.100 

AN1222 Other work in Progress 5 12.735.850 

AN1131  Transport equipment  5 561.700 

AN1132  ICT equipment  5 9.068.366 

AN1139  Other Equipment  5 138.850 

AN11731  Computer Software  5 522.000 

Totaal    42.223.353 

   
Leningen en 
Studiebeurzen 

 
306.470.516 

Totaal      328.883.895 
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In onderstaande tabellen zullen, per SNA code, de grootste diverse investeringen worden 

toegelicht. Voor alle opgenomen investeringen is er een onderliggend project plan. In de 

toelichting is opgenomen wat het mogelijke effect is van de investering op de toekomstige 

begrotingen.  

SNA-code AN1121 Non-residential buildings (bedrag in NAf)  
 

Completion Prins Willem Alexander School 

Omschrijving  Bedrag Impact gewone dienst Landspakket 

Afwerken verbouwing 

van openbare school 

Prins Willem Alexander 

1.350.000 

 

  

Verzekeringslasten onder overige goederen 

en diensten zullen toenemen met ongeveer 

NAf 40.000 per jaar. Momenteel wordt er 

een premie betaald van NAf 1.133.420 voor 

alle publieke en gesubsidieerde scholen, 

wat een totaal is van 28 scholen.  

 

Afschrijving 27.000 per jaar ingaande vanaf 

2023 

Voor onderhoud verwachten we geen 

substantiele kosten voor de komende 

jaren. 

G.1  

De Prins Willem Alexander school (hierna: PWAS) werd wegens het asbestprobleem afgekeurd en 

het gebouw werd niet geschikt verklaard. Vandaar dat de school geheel opnieuw moest worden 

verbouwd om weer geschikt te worden verklaard. De fase 1 van de verbouwing van de PWAS was 

begonnen in 2016/2017, maar was na orkaan Irma tot een halt gekomen.  

Nu moet fase 2 worden opgestart om de verbouwing te kunnen voltooien, zodat de leerlingen 

weer terug kunnen. De PWAS is de enige school op het eiland school waar speciaal onderwijs 

wordt aangeboden. Doordat het om speciaal onderwijs gaat is het gebouw  zodanig opgezet om 

dit te kunnen ondersteunen. Momenteel zitten de studenten en alle leerkrachten op de Dr. Alma 

Fleming campus, dit was een tijdelijke oplossing om ervoor te zorgen dat de kinderen het 

onderwijs konden krijgen wat ze nodig hadden. Doordat de dagelijkse werkzaamheden van de 

school tijdelijk zijn verplaats en alle gerelateerde kosten nog altijd ten laste van de gewone dienst 

komen, verwachten we wat betreft de dagelijkse bedrijfsvoering van de school geen additionele 

kosten. Dus dit betekent dat er geen impact zal zijn op  de gewone dienst voor de toekomstige 

jaren, behalve eventueel onderhoud van het nieuw gebouw over een aantal jaren. Voor meer 

details wordt verwezen naar het gedetailleerde project plan. 
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SNA-code AN1121 Non-residential buildings (bedrag in NAf)  
 

Overdekking Dr. Martin Luther King School Play ground 

Omschrijving  Bedrag Impact gewone dienst Landspakket 

Overdekking voor de 

grotere speelplaats van 

Marting Luther King 

school 

350.000 

 

  

Impact zal minimaal zijn op de 

verzekering. Maar er zal echter minder 

moeten worden besteedt aan het 

onderhouden en schoonhouden van de 

speelplaats. We verwachten dat deze 

twee elkaar zullen opheffen en dat effect 

op gewone dienst nihil zal zijn.  

 

Afschrijving per jaar NAf 7.000 ingaande 

per 2023 

G.1 

 

Artikel 31 van het VN-Verdrag voor de Rechten van het Kind stelt: "Elk kind heeft het recht om te 

rusten, te ontspannen, te spelen en deel te nemen aan culturele en creatieve activiteiten”. De 

Martin Luther King-school heeft twee speelruimtes. De grotere speelruimte is momenteel niet 

overdekt waardoor de speelplaats na regenval onder water komt te staan dat weer leidt tot 

vorming van mos op de speelplaats. Dit maakt de speelplaats onbruikbaar voor recreatieve 

doeleinden.  

 

Om deze reden acht het Ministerie van OCJS het noodzakelijk om de speelplaats te overdekken. 

Ook zal de overdekking ervoor zorgen dat de kinderen bij activiteiten die buiten zullen 

plaatsvinden niet in de zon moeten zitten of staan tijdens het bijwonen van de activiteiten. Deze 

investering zal niet lijden tot materiële additionele kosten voor de toekomstige jaren betreft een 

overdekking welke beperkt onderhoud nodig zal hebben. Voor meer details wordt verwezen naar 

het gedetailleerde project plan. 

 

SNA-code AN1121 Non-residential buildings (bedrag in NAf)  
 

Phase 1 Nieuwe Gevangenis 

Omschrijving  Bedrag Impact gewone dienst Landspakket 

Gevangenis project is 

gesplitst in twee fases, fase 1 

zal uitgevoerd worden in 

2022 en betreft een 

onderzoek  inclusief de 

voorbereidingsfase. Fase 2 

zal in kwartaal 4 in 2023   

van start gaan.  

7.147.486   

 

  

Geen impact op de gewone dienst, dit 

betreft een vooorbereidingsfase voor 

de ontwerp en bouw van de 

gevangenis waarin onder andere de 

impact op de meerjaren begroting, 

inclusief de afschrijvingskosten, zal 

worden bepaald.  

 

H.21 
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Op basis van de huidige bouwkundige staat van de gevangenis en de beperkte capaciteit om personen 

te detineren, is men tot de conclusie gekomen dat de Pointe Blanche Strafgevangenis en Huis van 

Bewaring vervangen moet worden door een nieuw te bouwen gevangenis en dat er geen 

doorslaggevende argumenten aan te dragen zijn die zich hiertegen verzetten.   

In juli 2020, is er contact met de United Nations Office for Project Services (UNOPS) opgenomen en zijn 

de gesprekken hervat. De discussies spitsten zich toe op de specifieke behoeften van het 

gevangeniswezen op Sint Maarten, de kritieke aspecten van de justitiële keten en de stappen die moeten 

worden genomen om een nieuwe gevangenis te bouwen. Sinds December 2020 heeft het ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zich, mede n.a.v. een officieel verzoek van oktober 2020 

aan Staatsecretaris Knops om samenwerking ter verbetering van de detentiesituatie op Sint Maarten en 

zijn positieve reactie op dit verzoek, toegevoegd aan de gesprekken met UNOPS. De Staatsecretaris heeft 

hier eerder zijn bereid voor uitgesproken en kenbaar gemaakt mogelijkheden te bezien om een deel van 

een vooronderzoek te willen financieren.   Het landspakket dat Nederland met Sint Maarten in december 

2020 is overeengekomen bevat de maatregelen voor de lange en korte termijn die Sint Maarten dient 

door te voeren als voorwaarde voor toekomstige geldleningen/liquiditeitssteun. Maatregel H.21 in het 

bijzonder ziet er op dat ‘Sint Maarten met Nederland UNOPS de opdracht geven tot een vooronderzoek 

om te komen tot een lange termijn plan voor de detentiesituatie op Sint Maarten’. Inmiddels is bekend 

dat voor de financiering van een nieuw te bouwen gevangenis door Nederland een bedrag van EURO 

20.000.000. (Twintig miljoen euro) beschikbaar wordt gemaakt.    

 

Het totale bedrag dat in UNOPS’ zijn ‘Rule of Law Infrastructure proposal’ (voorstel) is opgenomen 

bedraagt US$ 39.543.599 (Negenendertig miljoen vijfhonderddrieënveertigduizend 

vijfhonderdnegenennegentig dollar). Dit bedrag minus het totale bedrag dat Nederland bijdraagt US$ 

23.000.000 (in EURO 20.000.000) is US$ 16.543.599 (Zestien miljoen vijfhonderddrieënveertigduizend 

vijfhonderdnegenennegentig dollar).   

US$ 16.543.599 is momenteel het bedrag dat Sint Maarten o.b.v. de raming uit het UNOPS voorstel zelf 

dient bij te dragen voor het bouw van de gevangenis. Hierbij is geen rekening gehouden met meerkosten 

en exploitatiekosten. Voor fase 1 zijn de totale verwachte kosten US$ 3,927,190.55. De verwachting is 

dat fase 1 betaald zal worden door Nederland derhalve dienen we voor dit deel geen leningsverzoek in. 

Het is momenteel niet duidelijk of er een subsidie aan het land wordt verleend of dat Unops direct vanuit 

Nederland wordt betaald. Omdat er hier nog onzekerheid over bestaat is besloten om het in de begroting 

op te nemen, mocht het via het land gaan.  
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SNA-code  AN1222 Other work in Progress (bedrag in NAf)  

Belastingdienst 

Omschrijving  Bedrag Impact gewone dienst Landspakket 

Er wordt een ICT-systeem 

aangeschaft voor de 

belastingdienst van Sint 

Maarten. Op het 

moment dat de TOR voor 

de aanbesteding gereed 

zijn, kan op basis hiervan 

bevoorschotting worden 

gestart. 

12.735.850 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

Afschrijvingskosten NAf 2.547.170 

ingaande per 2024, we verwachten 

dat dit zal overlopen in 2023 en dat 

we pas in 2024 beginnen af te 

schrijven 

 

Financiering hiervoor zal plaatsvinden 

via subsidie vanuit Nederland 

C.4 

 

Het gehele Transformatie Belastingdienst geschiedt in twee fases. De eerste fase beoogt de gestelde 

randvoorwaarden in te vullen middels het aanpakken van de geïdentificeerde bottlenecks en het 

uitvoeren van een aantal Quick Wins. De tweede fase bestaat uit een tweetal trajecten, enerzijds wordt 

het fiscaal stelsel herzien en gemoderniseerd, anderzijds wordt de Belastingdienst geoptimaliseerd. Het 

is van belang, dat deze twee fases achterelkaar worden uitgevoerd en dat de twee afzonderlijke trajecten 

uit de tweede fase daadwerkelijk gezamenlijk en gelijktijdig uitgevoerd worden. De te definiëren 

(middel)lange termijn projecten, waaronder dit valt,  focussen op de realisatie van de fiscale-

belastingstelsel en organisatorische Belastingdienst transformatie. De projecten en activiteiten in deze 

categorie hebben betrekking op management en organisatie, procesoptimalisatie, IT modernisering, 

inventariseren personeelsbestand en herzien functieboek, huisvesting, cultuur en communicatie. 

 

SNA-code  AN1123 Land Improvements (bedrag in NAf)  

Main Roads 

Omschrijving  Bedrag Impact gewone dienst Landspakket 

Renovatie van in totaal  

11 hoofdwegen op Sint 

Maarten. Voor meer 

gedetailleerde informatie 

ten aanzien van de 

wegen zie document 

“Capital expenditures 

2022 plans” Ministerie 

Vromi 

5.691.600 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

Afschrijvingskosten NAf 569.160 

ingaande per 2024, we verwachten 

dat dit zal overlopen in 2023 en dat 

we pas in 2024 beginnen af te 

schrijven 

 

Onderhoudskosten , zie tabellen  

 

NVT  
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SNA-code  AN1123 Land Improvements (bedrag in NAf)  

Hard Surfacing Dirt Roads (Concrete/ Asphalt) 

Omschrijving  Bedrag Impact gewone dienst Landspakket 

Verharden wegdek van in 

totaal 22 bestaande 

wegen. Voor meer 

gedetailleerde informatie 

ten aanzien van de 

wegen zie document 

“Capital expenditures 

2022 plans” Ministerie 

Vromi 

4.657.500 

 

 

 

 

 

  

   

  

Afschrijvingskosten NAf 465.750 

ingaande per 2024 ingaande per 2024, 

we verwachten dat dit zal overlopen in 

2023 en dat we pas in 2024 beginnen 

af te schrijven  

 

 

Onderhoudskosten, zie tabel  

NVT  

 

De infrastructuur van het land heeft een punt bereikt waarop een groot deel van het wegennet aan 

vervanging en/of verbetering toe zijn. Het doel is om door middel van verschillende maatregelen de 

doorstroming op de hoofdwegen te verbeteren om een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de 

economische groei van het land.  

Een aantal van die maatregelen zijn onder andere de renovatie van 11 hoofdwegen en het verharden 

van het wegdek van 22 bestaande wegen. De verwachting is dat de investering in de wegen zal leiden tot 

een stijging in de toekomstige onderhoudskosten van circa Naf 2 miljoen verspreid over de komende 4 

jaren ingaande 2024, dit is om de gemaakte investering goed in stand te houden en vervolgens om de 

overige wegen welke op dit moment niet onderdeel zijn van de investering te blijven onderhouden. Voor 

meer details wordt verwezen naar het gedetailleerde project plan. 

 

 

 

SNA-code  AN1131 Auto’s  (bedrag in NAf) 

Vervangen auto’s 

Omschrijving  Bedrag Impact gewone dienst Landspakket 

5 Dienstauto's Huis van 

Bewaring NAf 250,000 

3 Dienstauto's 

Immigratie- en 

grensbewaking NAf 

150,000 

 

Aanschaf autos KPSM 

NAf 161,700 

561.700 

 

 

 

 

  

   

  

Verzekeringskosten, onderhoud en 

benzine eerste paar jaar een daling, 

zie onderstande uitleg 

 

Afschrijvingskosten NAf 112.340 

NVT 
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Na orkaan Irma heeft het Ministerie van Justitie diverse auto’s ontvangen als bruikleen vanuit Nederland. 

Dit omdat het orkaan Irma diverse auto’s waren beschadigd. De ontvangen wagens waren toendertijd 

tweedehandse wagens vanuit Nederland en zijn inmiddels al afgeschreven. Langerzamerhand wilt het 

land het wagenpark, van de uitvoerende diensten, binnen het Ministerie van Justitie opbouwen. 

Aangezien deze auto’s allemaal vervangingwagens zijn, verwachten we geen additionele kosten voor wat 

de verzekering betreft.  Voor benzine en onderhoud verwachten we juist een daling in de kosten, nieuwe 

auto’s zijn meestal zuiniger in benzinegebruik en onderhoud zal in het begin aanzienlijk minder zijn. 

Hoeveel minder beide zullen zijn is op dit moment niet bekend maar we achten de impact niet materieel.  

 

SNA-code  AN1132 ICT equipment (bedrag in NAf)  
 

Hard & Software (incl. ICT-middelen voor) 

Omschrijving  Bedrag Impact gewone dienst Landspakket 

Investering in 

voornamelijk ICT 

hardware.  

1.750.000 

  
Afschrijvingskosten van ongeveer NAf  

350.000 per jaar, obv van een 

afschrijvingsperiode van 5 jaar 

Inboedelverzekering wordt nu ook al 

betaald dus we verachten geen grote 

impact op deze kostencategorie.   

NVT 

 

Op dit moment heeft ICT geen materiaal om obsolete materiaal te vervangen. Met het opstarten van 

de E-governance project moet de afdeling de juiste apparatuur hebben..  Sint Maarten heeft sinds 2017 

geen investeringen gedaan in de hardware systemen gezien de intentie om nader te digitaliseren is het 

van belang om hierin te investeren de meeste PC’s welke nog gebruikt worden hebben hun 

economische levensduur al verstreken. De meeste investeringen zullen hardware investeringen zijn 

vandaar dat de enige kosten die we verwachten zijn afschrijvingskosten. Voor meer details wordt 

verwezen naar het gedetailleerde project plan. 

SNA-code  AN1132 ICT equipment (bedrag in NAf)  
 

Hard & Software (incl. ICT-middelen voor) 

Omschrijving  Bedrag Impact gewone dienst Landspakket 

implementatie nieuw 

boekhoudsysteem. 

5.120.084 

  
Afschrijvingskosten NAf 1.024.016 

ingaande per 2024, we verwachten 

dat dit zal overlopen in 2023 en dat 

we pas in 2024 beginnen af te 

schrijven 

 

Financiering vindt plaats via al 

ontvangen subsidie vanuit Nederland   

A.1 
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Er wordt een ERP-systeem aangeschaft voor de gehele overheid van Sint Maarten. Op het moment dat 

de Terms of Reference voor de aanbesteding gereed is, kan op basis hiervan bevoorschotting worden 

gestart. Momenteel wordt er een fit/gap analyse uitgevoerd naar de mogelijkheden voor een nieuwe 

systeem.  

  

SNA-code  AN1132 ICT equipment (bedrag in NAf)  
 

Hard & Software (incl. ICT-middelen voor) 

Omschrijving  Bedrag Impact gewone dienst Landspakket 

Interactive Flat Panels 

voor het Publieke 

Onderwijs 

1.954.040 

  
Afschrijvingskosten van ongeveer NAf  

390.808 per jaar, obv van een 

afschrijvingsperiode van 5 jaar 

 

Financiering vindt plaats via al 

ontvangen subsidie vanuit Nederland   

NVT 

 
 

SNA-code  AN1132 ICT equipment (bedrag in NAf)  
 

Hard & Software openbare scholen 

Omschrijving  Bedrag Impact gewone dienst Landspakket 

Aanschaffen van nieuwe 

hardware en accessoires 

voor de publieke scholen 

244.242 

 
Afschrijvingskosten van ongeveer NAf  

48.848 per jaar, obv van een 

afschrijvingsperiode van 5 jaar 

 

Inboedelverzekering wordt nu ook al 

betaald dus we verachten geen grote 

impact op deze kostencategorie 

 

 

NVT 

 

De hardware en software dat momenteel beschikbaar zijn bij de publieke scholen zijn sinds 2012 niet 

meer vervangen. Doordat er binnen het onderwijs over de afgelopen jaren diverse technologische 

veranderingen hebben plaatstgevonden (technological innovation) achten we deze investering nodig. De 

vervanging is vertraagd voornamelijk door Irma. Scope van het project is om nieuwe desktop computers 

aan te schaffen, en een aantal accessoires en onderdelen. Zie onderstaande lijst. Deze investering zal 

verdeeld worden over de verschillende publieke scholen. Voor additionele informatie verwijzen we naar 

de TOR “Purchasing of Computers, Equipment and Accessories for Public Schools”.   
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SNA-code AN1139 Other Equipment (bedrag in NAf) 

Diverse inventaris voor de ambulancedienst 

Omschrijving  Bedrag Impact gewone dienst Landspakket 

2 Hartmassages, Life 

Pack hart monitor, 2 

Hartmachines etc. 

138.850 
  

   

  

Impact zal bijna nihil zijn, 

verzekeringskosten voor inboedel van 

de ambulances zal toenemen, maar 

gezien de waarde van de aan ta 

schaffen apparatuur zal het bijna nihil 

zijn.  

 

Afschrijvingskosten NAf 27.770 

ingaande per 2023 

NVT 

 

Vervanging van inventaris van een aantal apparaten die op de ambulance worden gebruikt.  

 
SNA-code AN11731 Computer software (bedrag in NAf) 

Student Transport Management systeem 

 (Tracking system) 
Omschrijving  Bedrag Impact gewone dienst Landspakket 

Het systeem voor het 

beheren van 

studentenvervoer. 

522.000  
  

   

  

Jaarlijkse kosten NAf 2.000 voor de 

software onder goederen en diensten 

 

Afschrijvingskosten NAf 104.400 

ingaande per 2023 

NVT 

 

De kosten met betrekking tot het schoolbusvervoer zijn sinds 10-10-10 buitensporig en daarnaast 

moeilijk te beheersen, vanwege een gebrek aan beleid voor studentenvervoer en of een structuur om 

het aanbod van schoolbusvervoer aan te passen aan de bijbehorende studentenvraag. Momenteel 

heeft het Ministerie van Onderwijs geen controle over wat er gefactureerd wordt en is er daarnaast 

geen garantie dat de service zodanig wordt geleverd zoals het hoort.  
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De overheid van Sint Maarten werkt op dit moment aan een integraal beleid waarin de uitvoering van 

onderstaande punten is opgenomen.  

o “Ride the bus campaign” 

o Studentenbuspassen voor studenten 

o Opzetten van Service Level Agreements met bestaande operators en nieuwe 

o Onderzoeksfase om data te analyseren en te adviseren over vernieuwd beleid / 

facturatiemethodes / routeopdrachten en andere. 

o Beleid studentenvervoer opstellen 

o Implementatie van Student Transport Management systeem 

Het Student Transport Management systeem zal de veiligheid waarborgen, en ook de mogelijkheid 

bieden om de gehele situatie rondom het transport beter te kunnen monitoren en controleren. We 

verwachten dat de totale kosten voor het schoolbusvervoer aanzienlijk zullen dalen, hoeveel is nog 

niet zeker. De jaarlijkse kosten voor schoolbusvervoer is circa Naf 4 miljoen per jaar. De totale 

investering is als volgt opgebouwd:  

 

 
Voor meer details wordt verwezen naar het gedetailleerde project plan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEMS Qty Prijs  p/st USD Totaal

4-Camera Megapixel GPS & Wi-Fi Pupil Transportation School Bus Video Safety System 62 1,050             65,100    

School Bus Evidence Management Cloud Solution 1 15,000           15,000    

Video viewing software 1 7,000             7,000      

Live fleet tracking 1 8,000             8,000      

Bus Routing Solutions 1 15,000           15,000    

Field Trip Planning System 1 35,000           35,000    

Student Ridership Tracking System 1 20,000           20,000    

Installation 1 75,000           75,000    

Project Implementation & Training 1 50,000           50,000    

USD 290,100 

Naf 522,180 
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Onderstaand tabel geeft een samenvatting van de totale impact op de gewone dienst weer, per 

economische categorie en SNA-code: 

Uitsplitsing totalen naar hoofdcategorie (bedragen x NAf 1.000) 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Totaal lasten AN1121 Non residential  NAf 8.847.487             

Goederen & diensten 
 

40 40 40 40 40 

Afschrijvingen   34 34 34 34 34 

Totaal AN1121   74 74 74 74 74 

    
     

Totaal lasten AN1122 Other work in progress NAf 12.735.850        

Afschrijvingen   0 2547 2547 2547 2547 

Totaal AN1131   0 2547 2547 2547 2547 

       

Totaal lasten AN1123 Land improvement NAf 10.349.100   
     

Goederen & diensten   
 

250 250 500 1,000 

Afschrijvingen   
 

1,035 1,035 1,035 1,035 

Totaal AN1123   
 

1,285 1,285 1,535 2,035 

    
     

Totaal lasten AN1131 Transport equipment NAf 561.700   
     

Afschrijvingen   112 112 112 112 112 

Totaal AN1131   112 112 112 112 112 

    
     

Totaal lasten AN1132 ICT equipment Naf 9.068.366   
     

Afschrijvingen   399 1814 1814 1814 1814 

Totaal AN1132   399 1814 1814 1814 1814 

    
     

Totaal lasten AN1139 Other equipment Naf 138.850   
     

Afschrijvingen   28 28 28 28 28 

Totaal  AN1139   28 28 28 28 28 

       

Totaal lasten AN11731 Computer Software Naf 522.000        

Goederen & diensten   2 2 2 2 2 

Afschrijvingen   104 104 104 104 104 

Totaal  AN1139   106 106 106 106 106 

       

Totaal Goederen en Diensten   42 292 292 542 1,042 

Totaal Afschrijvingen   677 5674 5674 5674 5674 

Totaal Interest (1%)   135 135 135 135 135 

    
     

 Totaal    854 6101 6101 6351 6851 
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Verder zijn er onder leningen een bedrag van NAf 301.2 miljoen opgenomen aan aflossingen en 

NAf 5.2 miljoen aan verstrekte studieleningen. De aflossingen hebben allemaal betrekking op de 

7 tranches die reeds zijn ontvangen als liquiditeitssteun vanuit Nederland. Al deze leningen 

moesten in april 2022 worden afgelost.  Inmiddels is er in april een nieuwe lening ontvangen 

vanuit Nederland om de oude leningen af te lossen (herfinanciering bestaande leningen, zie 

Leningenoverzicht in hoofdstuk 3.4). De nieuwe lening heeft een looptijd van 18 maanden en 

moet in oktober 2023 worden afgelost.  

 

3.4  Leningenoverzicht   
  

Beknopte Leningen Overzicht  (bedrag in NAf)   

Beginstand leningen per begin januari 2022          901.232.284  

  
Refinancing bestaande 
Liquiditeitsleningen  

                     
292,400,000  

    

  Liquiditeitslening 2022  
                     

101,162.361  
    

  
Loan for Capital 
Expenditures  

                       
27,629,849  

    

Benodigde lening voor  geheel 2022          
      

421,192.2100 

            

Totaal aan Leningen             1,322,424,494  

Additioneel doorgeleend aan PJIA via trustfund       
       

(76,440,000) 

Aflossingen voor 2022          
    

(301,190,516) 

Eindstand leningen per eind december 2022            944.793.977  

 

Zoals eerder vermeld moesten de 7 tranches die in voorgaande jaren zijn ontvangen aan 
liquiditeitssteun in het tweede kwartaal van 2022 worden afgelost. Gezien de financiële situatie 
dat het land zich momenteel nog in bevindt heeft Sint Maarten een nieuwe lening vanuit 
Nederland ontvangen, van totaal NAf 292,4, om de voorgaande 7 tranches af te lossen.  De 
nieuwe lening moet in oktober 2023 worden afgelost.  Verder zal er om de kapitaaldienst te 
kunnen financieren een lening moeten worden afgesloten ter waarde van NAf 27.6 miljoen, en 
zal er opnieuw liquiditeitsteun moeten worden aangevraagd ter dekking van het verwachte 
begrotingstekort van NAf 101.6 miljoen.    
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 3.5  Overheidsbedrijven 

   
De negatieve effecten van de COVID-19-crisis hadden ook een effect op de financiële situatie van 

overheidsbedrijven. In 2020 moesten ze ook hun reserves gebruiken en waren er over de hele 

linie negatieve resultaten.  De negatieve resultaten van de afgelopen tijd zullen naar verwachting 

geen direct effect hebben op de werking van de overheid. Waar mogelijk hebben 

overheidsentiteiten ook kostenbesparingen doorgevoerd om de schokken als gevolg van COVID19 

op te vangen en zijn maatregelen genomen om de verslechterde liquiditeitsposities te verbeteren. 

De meest recente gegevens van de diverse NV’s heeft betrekking op de jaren 2021 en 2020. De 

belangrijkste overheidsentiteiten worden hieronder kort besproken.  

1. GEBE: Van GEBE is geen recente informatie ontvangen. De meest recente ontvangen  

informatie heeft betrekking op de periode tot en met medio 2021, waar werd 

aangegeven dat er naar opties werden gekeken voor het afsluiten van een nieuwe lening 

voor kapitaalinvesteringen en het versterken van de cashflow onderzocht.  

2. TELEM: Vanaf juli 2020 kon Telem een nieuwe lening afsluiten om de cashflow te  

versterken en kapitaalinvesteringen te financieren. In 2020 betaalde de overheid ook een 

groot deel van haar betalingsachterstand aan Telem. Deze ontwikkelingen hebben 

geresulteerd in een verbetering van de liquiditeitspositie van de ondernemingen. de 

overheid zal de ontwikkelingen in 2021 en 2022 op de voet blijven volgen.  

3. HARBOR: De cruisemarkt is eind 2021 weer wat aangetrokken, echter nog lang niet tot het  

pre-COVID niveau. Door Omicron is het positieve herstel eind 2021 en begin 2022 ook 

enigszins geremd. Door het effect van de Omicron COVID-19 variant in de eerste twee 

maanden van 2022 loopt de realisatie van Cruise in het tweede kwartaal van 2022 achter 

op het budget. De verwachting is dat dit in de loop van het jaar weer ingehaald zal worden. 

De cruisemarkt herstelt momenteel sneller dan verwacht waardoor de verwachting is dat 

de lagere realisatie begin 2022 in november/december 2022 goed wordt gemaakt. 

4. WINAIR: De luchtvaartindustrie heeft zeer grote klappen gekregen tijdens de huidige  

COVID-19-crisis. Eind 2020 kon Winair echter een lening van NAf 3 miljoen dollar bij 

Nederland afsluiten om de cashflow te versterken en de lopende kosten te kunnen 

betalen. Zonder deze lening zou 2021 een bijzonder moeilijk, zo niet onmogelijk, jaar zijn 

geweest om te overbruggen. De verwachting is dat de ontvangen lening voldoende zal zijn 

om 2021 te overleven. Wat de risico’s voor de overheid zijn voor 2022 zijn op dit moment 

niet zichtbaar.  

5. PJIA: Voorlopige resultaten voor 2020 laten een groot negatief resultaat zien en ook voor  

2021 wordt een negatief resultaat verwacht. De verwachting is echter niet dat dit directe 

risico's voor de overheid met zich meebrengt mede gezien de opbouwreserves door PJIA.  
Als gevolg van inflatie kan aanvullende financiering nodig zijn door een mogelijke lening of 

donatie van de Wereldbank en/of de Europese Investeringsbank voor het 

wederopbouwproject voor de luchthaven. Risico blijft dat de luchthaven, bij tegenvallende 

economische ontwikkelingen, een lening nodig kan hebben voor operationele doeleinden.  

6. POST NV: De financiële situatie bij POST NV is momenteel nog niet helemaal naar  

behoren. Ze zijn bezig om diverse maatregelen te implementeren om de financiële 

situatie te verbeteren. Op dit moment is het nog niet zichtbaar wat de impact zal zijn van 

de nog te implementeren maatregelen.   


