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Onderwerp: Ontwerp van Landsverordening tot vaststelling van de begroting van het Land 
Sint Maarten voor het dienstjaar 2017 (Landsverordening begroting 2017) (uw 
volgnummer LV-16/0009). 

Advies: Met verwijzing naar uw adviesverzoek d.d. 5 september 2016 om het oordeel van 
de Raad van Advies inzake bovengenoemd onderwerp en de behandeling 
hiervan in de vergadering van de Raad d.d. 20 september 2016,4 oktober 2016, 
14 oktober 2016 en 18 oktober 2016 en de vaststelling hiervan in de vergadering 
van de Raad d.d. 18 oktober 2016, bericht de Raad u als volgt. 

Het ontwerp strekt er volgens de overwegingen toe de begroting van het Land 
voor het dienstjaar 2017 vast te stellen. De Raad onderschrijft de geleverde 
inspanning van de regering om de bij wet vastgestelde tijdlijn van de 
begrotingscyclus zoveel mogelijk in acht te nemen en om een ontwerpbegroting 
eerder dan in voorafgaande jaren ter advies aan de Raad voor te leggen . Tevens 
beaamt de Raad de behoedzaamheid van de regering met betrekking tot het 
komen tot een sluitende begroting. Echter, naar de mening van de Raad wordt 
de ontwerpbegroting verzwakt door een gebrek aan zowel duidelijke 
beleidskaders (per ministerie) als een deugdelijke memorie van toelichting 
(hierna: toelichting). Naar de mening van de Raad wordt geen volledig, meetbaar 
en controleerbaar beeld van het dienstjaar 2017 geschetst. Ondanks 
verkiezingen of wisselingen van de wacht wordt de regering niet ontslagen van 
de verplichting tot het indienen van een begroting die voldoet aan de wettelijke 
vereisten. Het ontbreken van weloverwogen beleidsvoornemens die gekoppeld 
zijn aan niet deugdelijke toelichtingen verzwakt mede de autorisatie-, sturings-, 
en beleidsfunctie van de begroting als een afgeleide van het budgetrecht van de 
Staten. De Raad adviseert de regering met inachtneming van het voorgaande 
bijzondere aandacht te besteden aan het duidelijker in beeld brengen van 
meetbare beleidsvoornemens die niet alleen helder geformuleerd en toegelicht 
moeten worden, maar die ook gerelateerd dienen te zijn aan de begrote 
bedragen voor het betrokken dienstjaar (of de daaropvolgende dienstjaren in de 
meerja ren begroting). 
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1. Handvaten voor het Verantwoord en Onderbouwend Begroten 

De Raad verwacht dat in de komende jaren steeds meer verbeteringen kunnen 
worden aangebracht aan de presentatie, kwaliteit, structuur en inhoud van de 
ter advisering aan te bieden ontwerpbegrotingen. Terwijl de laatste jaren daar 
stappen toe zijn gezet, constateert de Raad dat in de afgelopen jaren de 
geleverde informatie c.q. de toelichting, beleid en financiële gegevens over het 
algemeen deficiënt zijn. De Raad adviseert de regering om voort te bouwen op 
de reeds gerealiseerde vooruitgang van de begrotingen en het (vooral) 
daarmee samenhangende positief advies van het College Financieel Toezicht 
Curaçao en Sint Maarten (hierna: Cft) van april 2016.' 

Voordat specifiek wordt ingegaan op de inhoud van de ontwerpbegroting 2017, 
wenst de Raad vanwege het bovenstaande een aantal essentiële elementen 
van (ontwerp)begrotingen onder de aandacht te brengen waar de Raad meer 
verbetering in hoopt te zien. Op deze wijze kan gestreefd worden naar betere 
jaarlijkse begrotingen en, daarop aansluitend, meerjarenbegrotingen. Dit alles 
vergemakkelijkt het opstellen van begrotingen, verbetert de inzichtelijkheid 
daarvan en bevordert de continuïteit van de overheidsfinanciën. 

De Raad adviseert de regering meer waarde te hechten aan het principe van 
de beleidsmatige begroting zoals deze in artikel 14 van de 
Comptabiliteitslandsverordening wordt uiteengezet. Artikel 14, tweede lid , van 
de Comptabiliteitslandsverordening bepaalt dat de begroting zowel per 
hoofdstuk als per functie wordt toegelicht. De daarop volgende leden drie tot 
en met zes van dezelfde bepaling noemen de gegevens die de toelichting bij 
de begroting moet bevatten, waaronder de factoren die aan de ramingen ten 
grondslag liggen en voor zover mogelijk gegevens over de omvang van de 
activiteiten of prestaties die worden beoogd. 

De Raad is van oordeel dat de voorliggende begroting nog niet rijp genoeg is 
om op dit moment met inachtneming van het voorgaande de 
beleidsvoornemens op een dusdanige wijze duidelijker in beeld te brengen en 
op te nemen in de toelichting, maar vraagt desalniettemin met inachtneming 
van het voorgaande wederom bijzondere aandacht van de regering hiervoor bij 
het opstellen van de begrotingen. 

Zie College Financieel Toezicht Curaçao en Sint Maarten, Advies conform arlike/ 12 Rijkswet financieel 
toezicht Curaçao en Sint Maarten bij de vastgestelde begroting 2016 van Sint Maarten, 14 april 2016, 
kenmerk: Cft 201600113. 
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Dit zou betekenen dat een beleidsvoornemen niet alleen duidelijk moet worden 
geformuleerd , maar ook dat aangegeven zou moeten worden welke 
activiteiten/projecten zullen worden verricht om dat voornemen te 
bewerkstelligen en met name welke meetbare resultaten daaraan ten 
grondslag gedurende de uitvoering daarvan worden verwacht en hoe dit alles 
tot uitdrukking komt in de daarbij behorende begrotingsposten. De Raad acht 
het wenselijk dat beleidsvoornemens gekoppeld worden aan de in het 
betreffende dienstjaar daarvoor begrote bedragen, dan wel op de 
daaropvolgende dienstjaren in de meerjarenbegroting. Ook van belang is het 
opnemen van een tijdsplanning voor de realisering van deze voornemens. 

Tevens adviseert de Raad om in de toelichting aandacht te besteden aan het 
(kort) uiteenzetten van de huidige situatie. Immers, goede beleidsbepaling kan 
pas effectief zijn indien een degelijke evaluatie van de huidige situatie daaraan 
ten grondslag ligt. Dit maakt tevens aan een ieder kenbaar met welke 
problemen de regering en het Land kampen en op welke manier de regering 
deze wenst op te lossen, en laat zelfs ruimte open voor het identificeren van 
positieve beleidsaspecten die de regering wenst uit te breiden en te versterken. 
Dit alles (in samenhang) uitgevoerd, vergemakkelijkt de evaluatie van het 
gevoerde beleid en levert een bijdrage aan de ordentelijkheid en 
controleerbaarheid van zowel de begroting als de toekomstperspectieven van 
het Land. Dit zou ook kunnen bijdragen aan het beter in kaart brengen van de 
toekomstperspectieven en de continuïteit en stabiliteit van de financiële positie 
van het Land. 

2. Algemene Opmerkingen 

2.1 Begrotingscyclus 
Ingevolge de Comptabiliteitslandsverordening bestaat de begrotingscyclus niet 
alleen uit het opstellen en uitvoeren van de begroting, maar ook uit het afleggen 
van verantwoording hierover. Dit is een continu proces dat wordt gecoördineerd 
en bewaakt door de Minister van Financiën.' De 
Comptabiliteitslandsverordening kent ten behoeve van deze cyclus diverse 
procedurele bepalingen, welke tevens data inhouden. Met het oog op de 
precaire financiële positie van het Land adviseert de Raad deze procedurele 
bepalingen en bijbehorende data strikt na te leven. De Raad wijst in dit kader 
tevens op artikel 100, derde lid, van de Staatsregeling, op grond waarvan de 
begroting uiterlijk op 1 september aan de Staten dient te worden aangeboden. 
Overigens constateert de Raad daarenboven dat de 
Comptabiliteitslandsverordening hier ten onrechte niet op aansluit, omdat 
artikel 38 van de Comptabiliteitslandsverordening voorschrijft dat de 
ontwerpbegroting uiterlijk de tweede dinsdag van september bij de Staten 

Zie het algemeen deel van de memorie van toelichting bij de Comptabiliteitslandsverordening. 
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behoort te zijn ingediend. De Raad acht deze discrepantie onwenselijk en 
constateert tegelijkertijd dat de regering geen van beide deadlines heelt 
gehaald. De Raad vraagt hiervoor de aandacht. 

2.2 Landsverordening tot vaststelling van de Jaarrekeningen 
In het kader van de begrotingscyclus wordt ook veel waarde gehecht aan de 
jaarrekeningen. In dit kader brengt de Raad onder de aandacht dat hij sinds 
2014 tot en met de datum van vaststelling van dit advies geen verzoek om 
advies heeft ontvangen inzake de jaarrekeningen van de jaren 2013 tot en met 
2015. Door het uitblijven van deze jaarrekeningen ontbreekt een belangrijke 
bron van informatie die, tezamen met de bijbehorende toelichtingen, een 
zodanig inzicht in zowel de financiële positie van het Land als de baten en 
lasten van de collectieve sector geven. Hierdoor wordt het moeilijk om de 
voorgestelde wijzigingen binnen een financieel- economische context te 
analyseren en beoordelen. Ten behoeve van een deugdelijk financieel bestuur 
adviseert de Raad dan ook om gevolg te geven aan paragraaf 4 van de 
Comptabiliteitslandsverordening. Hierdoor krijgen niet alleen de Staten, maar 
ook de inwoners van Sint Maarten, meer inzicht in de financiële situatie van het 
Land en de collectieve sector. 

De Raad adviseert de regering wederom met klem om de Landsverordeningen 
tot vaststelling van de jaarrekeningen van de dienstjaren 2013 tot en met 2015 
zo spoedig mogelijk ter advies aan te bieden aan de Raad. 

3. Wettelijke Eisen: Toelichting en Beleidsmatige Begroting 

De landsverordening tot vaststelling van de begroting, en de daarbij behorende 
toelichting, dient in zijn geheel te voldoen aan de bepalingen en de eisen die 
zijn opgenomen in de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten 
(hierna: Rit), de Staatsregeling en de Comptabiliteitslandsverordening. Het is 
van groot belang dat de begroting in evenwicht is en dat de begroting zodanig 
is opgemaakt dat deze overzichtelijk en controleerbaar is om op deze manier 
invulling te geven aan de wettelijk verankerde "checks and balances". Ter 
bevordering daarvan is een grondige en gedetailleerde toelichting van 
uitermate belang. De Raad onderstreept de noodzaak van het opstellen van 
begrotingsposten die hun uitleg en vertaling vinden in een bijbehorende en 
vooral toereikende toelichting. 

De Raad constateert dat de begroting 2017 op verschillende onderdelen niet 
voldoet aan de eisen van de Rit, de Staatsregeling en de 
Comptabiliteitslandsverordening . 

Op de eerste plaats is de informatie die de regering in het ontwerp presenteert 
naar het oordeel van de Raad niet Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch 
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en Tijdsgebonden(SMART)- geformuleerd en onvoldoende toegelicht. Op de 
tweede plaats komen de beleidsdoelen niet overeen met de vereisten gesteld 
in artikel 14 en artikel 15 van de Comptabiliteitslandsverordening, waardoor 
deze niet te verifiëren zijn. De Raad vraagt hiervoor de aandacht. 

De Raad adviseert de toelichting op de begroting 2017 dusdanig aan te passen 
dat invulling en uitleg wordt gegeven aan de opgenomen begrotingsposten voor 
dit dienstjaar en deze toelichting als zodanig te structureren. Om de 
inzichtelijkheid van de begroting te bevorderen adviseert de Raad om 
toelichtingen die strikt zien op het dienstjaar 2017 juist op te nemen in de 
specifieke toelichting op dat dienstjaar. Dit in verband met de constatering van 
de Raad dat de toelichting op de meerjarenbegroting op een aantal plekken 
betrekking heeft op uitgaven en ontvangsten die zien op het dienstjaar 2017 en 
derhalve juist een toelichting geven op de begroting 2017 in plaats van de 
meerjarenbegroting. Zo worden bijvoorbeeld volledige paragrafen gewijd aan 
inkomsten over 2017 van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten , de 
concessie fee en dividend uitkering van het Gemeenschappelijk 
Elektriciteitsbedrijf Bovenwindse Eilanden (hierna: GEBE), het innen van 
casinovergoedingen , etc. Gezien het feit dat de hiervoor genoemde posten 
alleen zien op het dienstjaar 2017 maken zij, volgens de Raad , derhalve geen 
onderdeel uit van de meerjarenbegroting. De Raad adviseert de 
meerjarenbegroting , gelet op artikel 13 van de 
Comptabiliteitslandsverordening , aan te passen en alleen inkomsten en 
uitgaven die daadwerkelijk over meerdere jaren verspreid worden hier te 
benoemen en deze uitvoerig toe te lichten. 

De memorie van toelichting bij de Comptabiliteitslandsverordening vermeldt dat 
aan de begroting beleidsvoornemens van de regering ten grondslag liggen. De 
Raad adviseert de bestaande toelichting uit te breiden met beleidsvoornemens 
van de regering . 

De Raad constateert dat in het huidige ontwerp geen duidelijke en vooral 
meetbare beleidskaders zijn geformuleerd. Op pagina 7 wordt weliswaar 
gesteld dat de regering in de voorliggende begroting er, ongeacht het 
ontbreken van duidelijke beleidskaders, voor gekozen heeft om per ministerie 
aan te geven welke belangrijke beleidsprioriteiten voor 2017 en verdere jaren 
gelden. Echter, de Raad merkt op dat deze beleidsprioriteiten algemeen van 
aard zijn. Gelet op het ontbreken van specifieke beleidskaders en een 
toereikende toelichting doet zich een situatie voor waarin posten en 
beleidskeuzes minder nauwkeurig en inhoudelijk beoordeeld en gecontroleerd 
kunnen worden. 

De regering voert aanstaande verkiezingen aan als reden voor het aanleveren 
van beknopte en per ministerie algemeen geformuleerde beleidsprioriteiten. 
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Verkiezingen of demissionaire status van kabinetten ontslaan de regering niet 
van de verplichting tot het indienen van een begroting die voldoet aan de 
wettelijke vereisten. De Raad adviseert de regering het ontwerp aan te vullen 
zodat het voldoet aan de vereisten van ordentelijkheid en controleerbaarheid. 
Zo dienen alle verwachte inkomsten en uitgaven in de begroting 2017 
toereikend te worden toegelicht. 

4. Leningen en Betalingsachterstanden 

Op pagina 8 van het ontwerp stelt de regering dat er een investeringsbehoefte 
bestaat waarin zal worden voorzien door een lening. De investeringsbehoefte 
en de stelling van de regering daarover is zorgwekkend. De Raad baseert zijn 
zorgen op de reacties van het Gft op de tot nu toe ingediende 
uitvoeringsrapporten 2016. In zijn reactie op de tweede uitvoeringsrapportage 
2016 d.d. 25 augustus 2016, wordt onder andere het volgende door het Gft 
gesteld: 

"Het Cft stelt dat op basis van de realisaties in het eerste halfjaar moet worden 
geconstateerd dat de begroting 2016 op dit moment niet in overeenstemming 
is met de normen van art. 15 Rft Sint Maarten en dat op dit moment in 
onvoldoende mate invulling wordt gegeven aan de punten uit de aanwijzing. 
Dit betekent derhalve dat niet wordt voldaan aan de voorwaarden om te mogen 

lenen voor nieuwe investeringen. ~3 

Het is opmerkelijk dat het Land meent te kunnen voldoen aan een 
investeringsbehoefte van NAt 59 miljoen, terwijl het Gft op dit moment 
constateert dat "het begrote saldo voor ultimo 2016 van rANG] 25.3 mln als 
gevolg van de realisaties in het eerste halfjaar met rANG] 11,0 mln is 
verslechterd.'" Het Gft concludeert dat bij ongewijzigd beleid het 
begrotingssaldo eind 2016 nog verder zal achterblijven. Hierdoor zal in 2016 
niet minimaal NAt 20 miljoen aan tekorten uit voorgaande jaren kunnen worden 
gecompenseerd. De Raad is van mening dat gelet op het vorenstaande het 
voorzien van deze investeringsbehoefte via een len ing nadere toelichting 
vereist. 

Overigens, omdat het Land van het Gft geen leningen in 2016 mocht opnemen, 
omvat het jaar 2017 investeringen, voor een totaal van NAt 51 miljoen , die in 
2016 om voornoemde reden niet konden worden gerealiseerd. De regering stelt 
dat daar nog NAt 6 miljoen moet worden bijgevoegd voor de hervorming van 
de belastingdienst en daarboven een additioneel bedrag van NAt2 miljoen voor 
nieuwe investeringen. Met betrekking tot deze laatstgenoemde NAt 2 miljoen 

Zie College Financieel Toezicht Curaçao en Sint Maarten, Reactie op de Tweede Uitvoeringsrapportage 
2016 Sint Maarten, 25 augustus 2016, kenmerk: Cft 20160018 , p. 2. 
Ibid. 
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geldt verder dat uit de voorliggende begrotingsstukken niet blijkt wat het doel 
van dat bedrag is. Dit zal door de regering nader toegelicht dienen te worden. 
Voorts constateert de Raad dat in het ontwerp een berekening van de 
rentelastnorm ontbreekt . De Raad vraagt hiervoor de aandacht. 

5. De Meerjarenbegroting 

Uit artikel 13 van de Comptabiliteitslandsverordening volgt dat een 
meerjarenbegroting verplicht deel uitmaakt van de begroting . Door middel van 
deze meerjarenbegroting kunnen de effecten van beleid over meerdere jaren 
worden uitgewerkt, aangezien deze immers niet zijn beperkt tot één dienstjaar. 
Maatregelen die zijn doorgevoerd in een dienstjaar zullen over de jaren heen 
effecten hebben die bovendien niet statisch zijn en continu moeten worden 
bewaakt5 Hoewel de meerjarenbegroting relatief uitgebreid toegelicht is, 
constateert de Raad dat de daadwerkelijke meerjarenbegroting zeer summier 
is en niet voldoet aan de eisen zoals geformuleerd in artikel 13, tweede lid, van 
de Comptabiliteitslandsverordening . Daar komt nog bij dat de posten, zoals 
opgenomen in de meerjarenbegroting niet overeenkomen met de posten van 
de voorgestelde begroting of de tekst van de toelichting. Ter adstructie hiervan, 
de meerjarenbegroting bevat een begrotingspost 'GEBE afdracht reserves' 
terwijl in de toelichting op pagina 18 gesproken wordt over dividend. Dit leidt tot 
verwarring. De Raad vraagt hiervoor de aandacht. 

Hoewel de Minister van Financiën daartoe niet is verplicht, adviseert de Raad 
de ministeriële regeling , zoals bedoeld in artikel 13, derde lid, van de 
Comptabiliteitslandsverordening , op te stellen. De Raad is van mening dat een 
dergelijke regeling ten goede zal komen aan het structureren van de 
meerjarenbegroting. 

Met betrekking tot de meerjarenbegroting vallen een aantal punten voorts op. 
Ten eerste wordt bovenaan pagina 12 abusievelijk vermeld dat het om de 
"meerjarenraming 2016 - 2021" gaat. Het begrotingsjaar 2016 behoort niet tot 
de voorliggende meerjarenbegroting. Daar komt nog bij dat uit artikel 13, eerste 
lid, van de Comptabiliteitsverordening volgt dat minimaal drie op dat dienstjaar 
volgende jaren opgenomen moeten worden in de meerjarenbegroting. Dit 
vertaalt zich in een meerjarenbegroting die op zijn minst de periode 2018 -
2020 omvat. De Raad adviseert deze discrepantie te corrigeren. 

Refererend aan de toelichting op pagina 18 met betrekking tot een indexatie 
van de leges en retributies, is op pagina 13 van de meerjarenbegroting voor 
het dienstjaar 2017 een bedrag aan leges en retributies ter waarde van NAf 4 
miljoen begroot. Dit bedrag is echter niet terug te vinden in de ontvangsten op 

Zie pagina 2, tweede alinea, van de memorie van toelichting bij de Comptabiliteitslandsverordening. 
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de gewone dienst voor het dienstjaar 2017. De Raad zet vraagtekens hierbij. 
De Raad acht de haalbaarheid van de verwachte structurele inkomsten, die pas 
volledig gerealiseerd kunnen worden door een wijziging van een 
landsverordening die per 1 januari 2017 in werking zou moeten treden, in 
steeds grotere mate twijfelachtig , mede gelet op hoe tijdrovend een dergelijke 
procedure is en op de beperkte tijd die nog tot het einde van 2016 resteert. De 
Raad vraagt hiervoor de aandacht. 

Meer in het algemeen constateert de Raad dat de regering voornemens is een 
aantal inkomstenverhogende maatregelen door te voeren in het dienstjaar 
2017. Echter, deze voornemens worden in de begroting niet ondersteund met 
bijbehorende cijfers . Zo wordt bijvoorbeeld gesproken over een voorstel voor 
het uitwerken van een vertrek fee op de luchthaven . Het is de Raad niet 
duidelijk hoe dit voorstel zich verhoudt tot de huidige departure tax die al wordt 
geheven. De Raad adviseert dit toe te lichten. 

6. De Begroting per Ministerie 

In dit deel van het advies wordt ingegaan op de meest in het oog springende 
discrepanties en onvolkomenheden die in het overzicht per ministerie zijn 
aangetroffen. De Raad merkt volledigheidshalve op dat deze discrepanties en 
onvolkomenheden niet-limitatief zijn. 

6.1 Parlement en Hoge Colleges van Staat 
De Raad constateert een forse stijging in de uitgaven op de gewone dienst, 
namelijk voor 2017 een bedrag van NAf 18.032.585 ten opzichte van NAt 
16.502.781 in het voorgaande dienstjaar. Deze verhoging lijkt voornamelijk te 
zitten in de begrotingspost 'huur gebouwen en ruimten', welke post stijgt van 
NAt 326.585 in 2016 naar NAt 1.472.704 in 2017. De Raad kan uit de 
voorliggende begrotingsstukken niet destilleren waarom er zo een forse stijging 
in kosten plaatsvindt, waar nog bij komt dat opmerkelijk genoeg de 
huurovereenkomst van het parlementsgebouw, anders dan in de voorgaande 
begrotingen, niet voorkomt in het Overzicht van huurovereenkomsten en 
overheidsgebouwen. De Raad acht een dermate niet onderbouwde stijging in 
kosten zorgelijk en adviseert de regering dit nader toe te lichten. 

6.2 Ministerie van Algemene Zaken 
De Raad constateert dat de kosten voor de Raad van State op nihil zijn begroot. 
De Raad ziet een dergelijke functie als een belangrijke schakel in de relatie 
tussen Sint Maarten en de rest van het Koninkrijk en vraagt zich af of Sint 
Maarten voornemens is een Staatsraad aan te wijzen. De Raad vraagt hiervoor 
de aandacht. 

RvA no. SM/1 Q-16-LV 
8 



-. 
~ 

~.~ 
Council of Advice 
Raad van Advies 

Strengtfzening Our ®emocracy 

Voor het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister zijn er geen voorzieningen 
getroffen voor een plaatsvervangend gevolmachtigde minister. De Raad acht 
dit opmerkelijk en vraagt de regering dit nader toe te lichten. 

6.3 Ministerie van Financiën 
Met betrekking tot het Ministerie van Financiën merkt de Raad op dat er forse 
stijgingen zijn in salarissen en materiële kosten van verschillende afdelingen 
binnen het ministerie. Om er een paar te noemen, voor 2017 wordt de post 
'materiële kosten' van de minister met NAf 1.000.000 verhoogd. Ook de 
Afdeling Financiën ziet een stijging van de materiële kosten met een bedrag 
van NAr 2.394.133 en de salarissen met een bedrag van NAf 240.120. 
Hetzelfde geldt voor het Stafbureau waar een stijging van de salariskosten ad. 
NAf 227.355 plaatsvindt. Ook bij de Afdeling Comptabiliteit vindt een stijging 
van 76,78% van de materiële kosten plaats, wat zich vertaalt in een bedrag van 
NAr 258.311. De Raad adviseert de regering deze verhogingen toe te lichten 
en aan te geven waar deze kosten in verankerd zijn. Enige toelichting ontbreekt 
in het ontwerp. 

6.4 Ministerie van Justitie 
Bij het Gevangeniswezen is een verhoging van 1,35% aan personeelskosten 
te zien . Deze lage stijging zonder nadere toelichting baart de Raad zorgen 
gezien er op dit moment bekend is dat er meer personeel nodig is en er zelfs 
werd gestaakt door het huidige personeel in dit kader. De Raad vraagt hiervoor 
de aandacht. 

De Raad vraagt de aandacht voor het overzicht op pagina 16 van de toelichting 
op de meerjarenbegroting waar het verloop van de accijns op benzine vanaf 
het jaar 2007 wordt weergegeven. Het is de Raad onduidelijk hoe de accijns op 
benzine zich verhouden tot de stijgende inkomsten uit de 
motorrijtuigenbelasting, welke inkomsten in 2015 ongeveer NAr 9,2 miljoen 
bedroegen. Daarboven valt in te zien dat er tussen 2007 en 2015 een stijging 
van het aantal auto's op Sint Maarten heeft plaatsgevonden, hetgeen het 
opvallend maakt dat ongeacht deze stijging, de inkomsten uit de accijns op 
benzine in diezelfde periode nagenoeg gelijk zijn. De Raad adviseert het 
hierboven vermelde nader toe te lichten. 

Ingevolge artikel 1, eerste lid, van de Landsverordening 
criminaliteitsbestrijdingsfonds is er een criminaliteitsbestrijdingsfonds (hierna: 
Fonds) ten behoeve van de financiering van projecten voor de 
criminaliteitsbestrijding. Artikel 5, eerste lid, van dezelfde landsverordening 
geeft aan dat het Fonds door middel van een door de Minister van Justitie 
aangeboden beleidsplan onderdeel uitmaakt van de begroting. Dit beleidsplan 
dient aan te geven welke projecten er vanuit het Fonds worden gefinancierd. 
De Raad constateert dat dit beleidsplan bij het voorliggende ontwerpbegroting 
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hoort te zitten maar juist ontbreekt. Daarnaast bepaalt artikel 2, tweede lid, van 
de Landsverordening criminaliteitsbestrijdingsfonds, dat de bepalingen 
gegeven bij of krachtens de Comptabiliteitslandsverordening inzake de 
begroting en de rekening van overeenkomstige toepassing zijn bij het beheer 
van het Fonds. Nu het Fonds niet wordt benoemd in de begroting, is ook de 
omvang van de geldstroom hiervan onduidelijk, hetgeen de Raad onwenselijk 
acht. De Raad vraagt hiervoor de aandacht. 

6.5 Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport 
Met betrekking tot dit ministerie staat de post 'huur gebouwen en ruimten' op 
nul begroot. Naar de mening van de Raad is een dergelijke begroting niet 
realistisch, tenzij de regering voorziet dat alle afdelingen van dit ministerie vóór 
1 januari 2017 zullen verhuizen naar het nieuwe overheidsgebouw. De Raad 
adviseert dit nader toe te lichten. 

6.6 Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid 
De Raad verzoekt wederom een toelichting op het vervallen of niet begroten 
van de post 'kosteloze rechtskundig bijstand'. Naar de mening van de Raad is 
het niet opvoeren van deze begrotingspost niet realistisch. De Raad acht het 
opmerkelijk dat de post ook nergens te vinden is in de begroting van enig ander 
ministerie. Daarboven hebben recentelijk advocaten die rechtsbijstand 
verlenen in strafzaken op toevoegingsbasis zelfs gestaakt niet alleen door het 
uitblijven van betaling, maar ook omdat ze menen dat de vergoeding die ze 
voor hun diensten krijgen te laag is. In dit kader heeft de Raad begrepen dat 
momenteel gewerkt wordt aan een ontwerp landsbesluit toevoeging in 
strafzaken met geïndexeerde piketvergoedingen. Het behoeft geen betoog dat 
een verhoging van de piketvergoeding zal lijden tot extra uitgaven die wel terug 
te vinden moeten zijn op de begroting. De Raad adviseert dit toe te lichten en 
ook na te denken over bij welke ministerie deze begrotingspost zal worden 
geplaatst. De Raad vraagt hiervoor de aandacht. 

6.7 Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Vervoer en 
Telecommunicatie 

Ingevolge artikel 1, eerste lid , van de Verordening elektriciteitsconcessies 
wordt de concessie aan GEBE door de Minister van VROMI afgegeven. Het is 
de Raad onduidelijk waarom de concessie opbrengsten van GEBE geboekt 
worden op een begrotingspost van het Ministerie van TEATT en niet op die van 
VROM I. Bovendien wordt op pagina 18 van de toelichting vermeld dat voor het 
jaar 2017 incidentele inkomsten ter waarde van NAr 12 miljoen van GE BE 
worden verwacht als gevolg van een dividenduitkering. Ook dit is niet terug te 
vinden in de begrotingsposten van het Ministerie van VROM I. In plaats daarvan 
wordt op de begroting van het Ministerie van TEA TT een bedrag van NAr 15 
miljoen geboekt onder de post 'dividend overheidsbedrijven'. 
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Het is de Raad niet duidelijk of de verwachte dividend uitkering ad NAt 12 
miljoen hier is inbegrepen. Bovendien is het voor de Raad onduidelijk van welk 
overheidsbedrijf dan wel overheidsbedrijven het additionele bedrag aan 
dividenduitkering ter waarde van NAt 3 miljoen vandaan komt. De Raad vraagt 
de regering om het bovenstaande nader toe te lichten. 

In het licht van het bovenstaande, merkt de Raad op dat de toelichting geen 
melding maakt van de financiële situatie van de overheidsbedrijven en hun 
dividend beleid waardoor er geen inzicht wordt gegeven in de mogelijke 
financiële consequenties die dividenduitkeringen voor het dienstjaar 2017 en 
de meerjarenbegroting kunnen hebben . De Raad acht het wenselijk dat de 
regering , conform artikel 5 van de Landsverordening Corporate Governance, 
een traject in gang zet voor het vaststellen van een dividend beleid met 
betrekking tot de overheidsbedrijven. De Raad adviseert de regering om hier 
aandacht aan te besteden en om haar huidig dividendbeleid in de toelichting 
duidelijk toe te lichten. 

Met betrekking tot dit ministerie staat de post 'huur gebouwen en ruimten' op 
nul begroot. Naar de mening van de Raad is een dergelijke begroting niet 
realistisch. Zelfs als de regering voorziet dat alle afdelingen van dit ministerie 
voor 1 januari 2017 verhuizen naar het nieuwe overheidsgebouw, zullen alsnog 
huurkosten worden gemaakt. Het is onwaarschijnlijk dat de begrotingspost op 
nihil uitkomt. De Raad vraagt dit nader toe te lichten. 

6.8 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu 
De Raad constateert een vermindering van NAt 1.138.411 aan inkomsten uit 
erfpacht canon. Echter is hier geen verklaring voor te vinden in de 
begrotingsstukken. De Raad adviseert de regering dit nader toe te lichten. 

7. Kapitaaldienst Uitgaven 

Met betrekking tot de kapitaaldienst voor de begroting 2017 zijn bij alle 
hoofdstukken begrotingsposten 'uitgestelde investeringen' opgenomen. Deze 
uitgaven worden echter helemaal niet toegelicht. Hierdoor kan de Raad geen 
volledig oordeel vormen over deze uitgaven op de kapitaaldienst. Hiermee 
wordt naar de mening van de Raad niet voldaan aan de toelichtingseisen zoals 
opgenomen in artikel 15, tweede lid, onderdeel b, van de Rit en artikel 14, derde 
lid, van de Comptabiliteitslandsverordening. De Raad vraagt hiervoor de 
aandacht. 

In dit kader adviseert de Raad om als deel van toelichting ieder jaar in een bij 
de begroting behorende Bijlage of Staat, de bedragen en daarbij behorende 
toelichtingen en omschrijvingen van de niet gerealiseerde, de geannuleerde, 
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en de nieuwe investeringen die vallen onder ieder opgenomen lening van de 
jaarlijkse begroting, te vermelden. 

8. Subsidies en Bijdragen 

De staat van inkomstenoverdrachten op pagina's 57 tot en met 65 noemt 
instellingen die subsidies ontvangen. Het valt de Raad op dat bij de 
desbetreffende ministeries de begrotingsposten 'subsidies en bijdragen' allen 
voor het dienstjaar 2017 op nul zijn begroot. Dientengevolge bevat de staat van 
inkomstenoverdrachten subsidies die feitelijk niet zijn begroot. 
De Raad vraagt dit nader toe te lichten. 

9. Overige Opmerkingen 

• De Raad constateert dat voor de begroting 2017 wederom geen 
prijsindexering/COLA wordt opgenomen. De laatste prijsindexering 
heeft in 2012 plaatsgevonden. Deze inflatiecorrectie is een middel 
om de koopkracht op het salaris te behouden. De Raad heeft begrip 
voor de financiële situatie en beleidskeuze van de regering maar 
adviseert rekening te houden met de gevolgen van het (structureel) 
niet indexeren van de prijscompensatie. De Raad vraagt hiervoor 
de aandacht. 

• De Raad constateert dat er in de begroting niet is voorzien in 
huurkosten gerelateerd aan het nieuwe overheidsgebouw. De Raad 
is zich ervan bewust dat de juridische levering van de eigendom 
hiervan nog moet plaatsvinden, maar begrijpt dat dit in de loop van 
het dienstjaar 2017 zal gebeuren. Dientengevolge, zullen 
huurkosten betrekking hebbende op het huren van het nieuwe 
overheidsgebouw van de SZV en APS dienen te worden begroot. 
Het is onwaarschijnlijk dat de begrotingspost op nihil uitkomt. 
Daarnaast merkt de Raad op dat niet is voorzien in de kosten die 
(eventueel) gepaard zullen gaan met het beëindigen van bestaande 
huurovereenkomsten, zoals bijvoorbeeld eventuele boetebedingen. 
De Raad adviseert de regering het voorliggende ontwerp met 
inachtneming van het bovenstaande aan te passen of waar mogelijk 
toe te lichten. 

• Op pagina 4 van het Voorwoord wordt gesteld dat voor het 
verbeteren van het financieel beheer 12 projecten zijn gestart. Deze 
projecten worden echter niet genoemd of gespecificeerd. De Raad 
vraagt deze projecten nader toe te lichten en waar mogelijk te 
concretiseren. 
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• Ingevolge artikel 12, eerste lid , onderdeel d, van de 
Comptabiliteitslandsverordening adviseert de Raad een overzicht 
van uitgegeven (langlopende) geldleningen aan de begroting toe te 
voegen. 

• Conform artikel 12, eerste lid, onderdeel e, van de 
Comptabiliteitslandsverordening adviseert de Raad een overzicht 
van gewaarborgde geldleningen en andere garantieverplichtingen 
aan de begroting toe te voegen . 

• De Raad constateert dat de toevoeging van een overzicht van 
verleende concessies ex. artikel 12, eerste lid , onderdeel f, van de 
Comptabiliteitslandsverordening van de begroting ontbreekt. De 
Raad adviseert dit toe te voegen . 

• Conform artikel 12, eerste lid, onderdeel g, van de 
Comptabiliteitslandsverordening dient een overzicht te worden 
toegevoegd van de eigendommen van het Land. In het tot het 
ontwerp behorende overzicht wordt alleen het wagenpark van het 
Land opgenomen. Dientengevolge is uit dit overzicht niet duidelijk 
wat voor zaken het Land allemaal in eigendom heeft. De Raad 
adviseert duidelijkheid inzake de eigendommen van het Land te 
geven. Het is moeilijk voorstelbaar dat deze alleen bestaan uit 
wagens. De Raad adviseert dit overzicht te herzien in een 
gedetailleerd overzicht waarbij gedifferentieerd wordt tussen het 
eigendom van het Land, en waarbij tevens wordt aangegeven dat 
als sprake is van eigendom, of er al dan niet beperkte zakelijke 
rechten (zoals erfpachVhypotheek/vruchtgebruik) op rusten en zo 
ja, welke dan precies. 

• De Raad constateert dat het Land relatief veel auto's in eigendom 
heeft· De Raad adviseert na te gaan of met betrekking tot deze 
auto's kosten kunnen worden bespaard, onder andere door kritisch 
te bekijken welke dienst of afdeling daadwerkelijk een auto nodig 
heeft en of andere voorzieningen kunnen worden getroffen (lease
en huurconstructies). 

• De Raad constateert dat er een overzicht in de zin van artikel 12, 
eerste lid, onderdeel h, van de Comptabiliteitslandsverordening, 
met betrekking tot dienstverleningsovereenkomsten, ontbreekt. De 
Raad adviseert een dergelijk overzicht toe te voegen. 

• Conform artikel 12, eerste lid, onderdeel f, van de 
Comptabiliteitslandsverordening ontbreekt er een overzicht van 
verleende concessies. De Raad adviseert een dergelijk overzicht 
toe te voegen omdat anders niet wordt voldaan aan de eisen van 
deze bepaling. 

Zie het Overzicht van eigendommen (wagenpark) op pagina's 66 tot en met 73 van de begroting 2017. 
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• Het is opmerkelijk dat het overzicht van de collectieve sector 
bestaat uit een lijst van 2015 en niet 2016. Daarnaast geeft het 
overzicht geen volledige weergave van de collectieve sector: dit 
blijkt in het bijzonder uit het feit dat niet alle overheids-NV's hierop 
worden vermeld. 

10. Wetstechnische en redactionele opmerkingen 

In de bijlage zijn vermeld de opmerkingen van wetstechnische en redactionele 
aard welke een integraal onderdeel vormen van het advies. 

11. Conclusie 

Concluderend geeft de Raad de regering in overweging de onderhavige 
ontwerp-Iandsverordening niet naar de Staten te zenden dan nadat rekening 
zal zijn gehouden met de opmerkingen van de Raad. 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Raad van 18 oktober 2016. 

De Secretaris De Vice-voorzitter 

I /. 
Me7/ M.C.C. Brooks-Salmon 
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BIJLAGE bij het advies d.d 18 oktober 2016. RvA no. SM/10-16-LV 

Opmerkingen van redactionele en wetstechnische aard 

Zowel het ontwerp als de memorie van toelichting bevat een aantal 
redactionele en wetstechnische onvolkomenheden. De Raad geeft de 
volgende niet-limitatieve voorbeelden: 
a. Financiële paragraaf, vijfde lid, vermeldt het dienstjaar 2013. De Raad 

adviseert dit aan te passen. 
b. De Raad adviseert in de gehele begroting, inclusief diens bijlagen, de 

Nederlands-Antilliaanse gulden in overeenstemming met Ar 59, tweede lid, 
aan te geven met het valutateken 'NAt '. 

c. Het totaalbedrag van de betalingsachterstanden zoals vermeld op pagina 
9 van de Toelichting is incorrect. NAt 159.463.607 + NAt31.984.508 = NAt 
191.448.115 en niet NAt 31.984.508. De Raad adviseert dit aan te passen 
zodat bij het totaalbedrag ook het totaal aan betalingsachterstanden bij de 
SZV en APS zijn inbegrepen. 

d. Pagina's 12 en 14 in de begroting van het Ministerie van Justitie komen in 
tweevoud voor. De Raad adviseert dit te corrigeren . 

e. Op pagina 17 van de begroting wordt de begrotingspost 'studiebeurzen 
toelagen' twee keer vermeld. De Raad adviseert dit aan te passen. 

f. Het is de Raad opgevallen dat cijfermatige congruentie ontbreekt. Onder 
andere het consistent gebruik van punten en komma's; bijvoorbeeld op 
sommige plekken 100,000 en op andere 100.000. De Raad adviseert om 
bij het opschrijven van getallen één uniforme stijl te gebruiken en dit in de 
gehele begroting aan te passen. Ter verdere illustratie hiervan wijst de 
Raad op de (foutieve) 50,000 en 0,5 miljoen op pagina 19 in de toelichting. 

g. De Raad adviseert de toelichting te controleren op taalkundige misslagen. 
De Raad wijst in dit kader in het bijzonder op het incorrect gebruik van: 

enkelvouds- en meervoudsvormen (bijv. "een oplossingen" op pagina 5 
en "Een van de grootste risico" op pagina 7); 
lidwoorden (bijv. "voor samenleving" op pagina 6 en "Het casino 
operators" op pagina 19); en, 
aanwijzend voornaamwoorden (bijv. "worden opgezet moet 
bewerkstelligen" op pagina 6 en "de risico's het Land" op pagina 8). 
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