Raad van Advies Sint Maarten

Aan de Gouverneur
van Sint Maarten
Falcon Drive # 3
Habour View,
Sint Maarten

Philipsburg, 15 december 2010
RvA no. SM/01 -1 0-LV

Onderwerp: Ontwerp-Iandsverordening, tot vastelling van de begroting van St.
Maarten voor het dienstjaar 2011 (volgnummer LV-10/0003)

Verklaring vooraf
De Raad van Advies (hierna ook te noemen de Raad) is pas onlangs
::l angevangen met zijn taak. Op dit moment beschikt de
Raad noch over een secretaris, noch over overige medewerkers en/of de
noodzakelijke uitrusting om zijn taak naar behoren te vervullen.
De Raad is zich ervan bewust dat de regering onder druk staat om
uiterlijk op 15 december 2010 de begroting 2011 voor St. Maarten vast te
stellen .
Alhoewel de Raad begrip heeft voor de situatie waarin de regering zich
bevindt, wijst de Raad er op dat onder de voormelde omstandigheden en
gegeven de korte tijd waarin een advies van de Raad wordt verwacht, te
weten slechts enkele dagen, er geen sprake kan zijn van een grondige
analyse en toetsing van de ontwerp-begroting. Er is evenmin tijd om
uitvoering te geven aan de samenwerkingsafspraak met de Raad van
State van het Koninkrijk, waarbij wetgeving aan die instelling zou worden
voorgelegd voor de wetgevingstechnisch en juridische toetsen .
Niettemin zal de Raad zo veel mogelijk medewerking verlenen aan het
verzoek om een spoedadvies te dezer zake vanwege de bijzondere
omstandigheden waarin het land zich in dit opzicht op dit moment bevindt
en in het bijzonder de wettelijke kaders voortvloeiende uit de Rijkswet
financieel toezicht.
In het licht van de omstandigheden zal de Raad zich beperken tot de
hoofdzaken.

Richardsonstreet 13 Sint Maarten , Tel: (599), Fax:( 599), e-mail :

Naar de toekomst toe wijst de Raad er op dat de organisatorische en
personele om standigheden van de Raad op korte termijn verbeterd
dienen te worden . Ook onder verbeterde omstandigheden dient de
regering rekening mee te houden dat het voldoen aan een verzoek om
spoedadvies minstens drie weken in beslag zal nemen.
Advies:

(

Met verwijzing naar uw verzoek d.d. 07 december 2010 om het oordeel
van de Raad van Advies inzake bovengenoemd onderwerp en de
behandeling hiervan in de vergadering van de Raad van Advies d.d. 13
december 2010, bericht de Raad u als volgt.

Bestudering van het onderhavige ontwerp en de bijbehorende memorie
van toelichting, alsmede de overige bij het adviesverzoek gevoegde
stukken geeft de Raad aanleiding tot het maken van de navolgende
opmerkingen.

1. Algemene opmerkingen
a. De totstandkominggeschiedenis ontwerpbegroting
gevolgen voor de advisering door de Raad

2011

en

de

Met de ontwerpbegroting 2011 is begin 2010 een aanvang gemaakt. De
Directeur van Financien heeft een schrijven doen uitgaan naar de
betrokken
personen
(Sector-Directeuren,
Eilandsecretaris
en
Kwartiermaker Ministerie van Justitie) met een planning voor het
opstellen van de landsbegroting 2011. Een eerste cijfermatige opstelling,
eerste begrotingsboek, is opgesteld medio juli 2010 en kort met het
Bestuurscollege afgestemd.
Deze begroting gaf een aanzienlijk tekort aan. Door het Bestuurscollege
is de begroting afgekeurd en met richtlijnen aan de organisatie
teruggegeven met de opdracht het tekort terug te dringen naar nihil.
Dit is gedaan en heeft geresulteerd in de eerste ontwerpbegroting met
toelichting per eind September welke in de eerste week van Oktober
door het Bestuurscollege werd aangenomen en doorgestuurd naar de
Commissie Financieel Toezicht (CFT) . De CFT was bij schrijven van 21
oktober 2010 van mening dat er nog steeds sprake was van een groot
begrotingstekort. Door de Minister van Financiën is daarop een TaskForce ingesteld om op zeer korte termijn met maatregelen te komen die
uitgevoerd kunnen worden om de begroting in evenwicht te brengen . Dit
is gebeurd en het resultaat is op 7 december 2010 aan de Raad van
Advies na goedkeuring door de Ministerraad aangeboden. Dit alles
geschiede bovendien gedurende drie bestuurswisselingen, met name
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een bestuur voor de verki ezingen in augustus 2010, een ander bestuur
na de verkiezingen en weer een ander bestuur na de ingang van de
status van land op 10 oktober 2010.
b. Vergelijking begroting 2011 met voorafg aande dienstjaren .
Artikel1 5 van de Comptabiliteitslandsverordening bepaalt dat naast de
raming van baten en lasten per hoofdstuk en per functie in de begroting
worden opgenomen, het voor het lopende dienstjaar geraamde bedrag
na de wijzigingen die daarin eventueel zijn aangebracht, en het
gerealiseerde bedrag van het vorige dienstjaar. Voor Land St. Maarten
bestaat er echter geen begroting voor het dienstjaar 2010 die op 1
januari 2010 in werking is getreden.
Wel dient in verband met ingang van de landstatus op 10 oktober 2010
een begrotingswijziging te worden gemaakt reflecterende de wij zigingen
per 10 oktober tot en met 31 december van het jaar 2010. De Raad heeft
overigens geen wetsvoorstel inzake bedoeld wijziging van de begroting
ontvangen en adviseert de regering zo snel mogelijk de nodige stappen
daartoe te nemen.
De Raad heeft echter een vergelijkend analyse kunnen zien tussen de
begrote inkomsten en uitgaven van voorgaande jaren met de in deze
begroting opgenomen inkomsten en uitgaven, zoals uiteengezet in
hoofstuk 15 op blz 116 en verder.
c. Ontbreken begroting 2010.
Op grond van artikel 16 van de Landsverordening comptabiliteit 2010
dient de landsverordening tot vaststelling van de begroting in werking te
treden met ingang van 1 januari van het dienstjaar waarop de begroting
betrekking heeft. Indien dit niet is geschied, strekt de begroting van het
aan het betrokken dienstjaar voorafgegane jaar tot grondslag.
Daar de begroting 2010 ontbreekt, kan niet teruggevallen worden op de
begroting van het voorafgaande jaar.

d. De onderbouwing van de ontwerpbegroting .
Artikel 12 lid h van de Landsverordening comptabiliteit bepaalt dat "een
overzicht van dienstverleningsovereenkomsten aangegaan met andere
openbare rechtspersonen ter uitvoering van een taak van het Land,
alsmede huurovereenkomsten en beheersovereenkomsten aan de
begroting worden toegevoegd ." Daarnaast bepaalt lid 1 van hetzelfde
artikel dat een overzicht van de deelnemingen in privaatrechtelijke
rechtspersonen door het Land ook dienen te worden toegevoegd.
Voornoemde overzichten zijn bij de Begroting niet aangetroffen.
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De Raad adviseert om deze overzichten alsnog toe te voegen.
Voorbeelden daarvan zijn :
Dienstverleningsovereenkomsten -7 zoals met de SVB en overige SLA's
Huurovereenkomsten -7 zoals met Marvin NV, het toekomstig
Parlementsgebouw aan de Prontstreet, het Administratiekantoor in
aanbouw op de Pondfill, enz.
Deelnemingen -7 certificaten, aandelen, in Overheid NVs bijv. St.
Maarten Laboratory Services, GEBE, Juliana Airport, enz.
Artikel 14, tweede lid, van de Landsverordening comptabiliteit bepaalt dat
de begroting zowel per hoofdstuk als per functie wordt toegelicht. In het
derde lid van artikel 14 zijn de gegevens opgesomd die de toelichting
moet vermelden met betrekking tot de activiteiten en prestaties die
worden beoogd (beleidsmatige begroting).
In de begroting van de meeste ministeries worden de algemene taken
(missies) veelal vermeld doch er ontbreekt een duidelijke vermelding van
het voorgenomen beleid voor het jaar, welke activiteiten moeten worden
verricht om die doeleinden te bereiken of welke van deze taken prioritair
uitgevoerd zullen worden.
Prioriteitstelling in de beleidsvoering kan tot verdere personeelskosten
besparing leiden aangezien het met een lager personeelsbestand kan
worden uitgevoerd.
De Raad concludeert dat in de memorie van toelichting niet is
aangegeven welke beleidsvoornemens wanneer gerealiseerd zullen
worden, welke activiteiten daartoe zullen worden verricht en welke
bedragen op de ontwerpbegroting voor het verrichten van deze
activiteiten worden gereserveerd.
De Raad adviseert de regering om in de nabije toekeomst zoveel als
mogelijk te voldoen aan de eisen die aan de memorie van toelichting
worden gesteld ingevolge artikel 14 van de Landsverordening
comptabiliteit.
Gezien de bijzondere situatie waarin de voorbereiding van de
ontwerpbegroting heeft moeten plaatsvinden, heeft de Raad begrip voor
het feit dat de dienstjaar 2011, de ontwerpbegroting,de
ontwerpmeerjarenbegroting en de memorie van toelichting niet steeds
voldoen aan de eisen die aan deze gesteld kunnen worden. De Raad
gaat er evenwel van uit dat dit wel het geval zal zijn voor het dienstjaar
2012. De Raad heeft bij de vaststelling van zijn eindoordeel over de
ontwerpbegroting - dat aan het slot van dit advies is gegeven - willen
benadrukken dat rekening is gehouden met voornoemde situatie.
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e. Doelstelling: een sluitende begroting ..
In de Memorie van Toelichting op de begroting worden belangrijke
strategische beleidsinhoudelijke doelen voor St. Maarten verwoord. Als
gevolg van de door de CFT gesignaleerde dreigende begrotingstekort
kan worden gesteld dat de doelstelling van de regering prim air gericht is
op het bereiken van een evenwichtige begroting. De Minister van
Financien typeert de begroting dan ook als "een base line begroting, een
begroting waarin de gestelde doelen, het nieuwe beleid, nog
onvoldoende tot uitdrukking komt".
Het impliceert dat in dit stadium minder is gelet op de doorwerking en
samenhang van de geformuleerde beleidsdoelstellingen in de begroting.
Bij het geven van een algemene impressie beperkt de Raad zich dan ook
tot het spreken van een oordeel over de legitimiteit van deze doelstelling
van de regering. De Raad beoordeelt deze ~og van de r ering
positief nder de gegeven omstandigheden.l lo kort na.Jl:e!--Ve erve
van d status van-la~leêfits twee ma den - zou ne pl:~~ an
ho r toezicht o~~.~~~en vanwe
et nie!--beh
van
d elstelling v~ een sluitende be oting eerrbla
ge zijry ~ een ~ot
olitiek de9ácel voor het eil~ en ~ inwone s die naár4e la.oetStatus
ruim tién {aar lang hebben gestreef~ J

Zn. ,

f. Effecten van de snelle groei

---

Op pagina 18 van de memorie van toelichting staat geschreven dat door
achterblijvende investeringen voor vervanging en onderhoud en het niet
kunnen anticiperen op de gevolgen van de economische groei
achterstanden zijn opgelopen op het gebied van de infrastructuur, die om
structurele oplossingen vragen. Daarbij worden problemen genoemd als
uitzichtloze verkeerscongestie en afvalproblematiek in een steeds
afnemende ruimte. Verder vermeldt de memorie van toelichting op
pagina 23 dat de bevolking over de laatste 10 jaar is gestegen met 33%,
van 30.599 in 2000 tot 40.917 in 2009. lo te zien ondergaat St. Maarten
een flinke groei en zou er bij gebaat zijn om voorzichtig met de
draagkracht van het eiland en haar middelen om te gaan.
De Raad adviseert de regering een beleid te ontwikkelen om de
negatieve effecten van de snelle groei op te vangen.
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f. Meerjarenbegroting

Op grond van artikel 13, eerste lid, van de Landsverordening
comptabiliteit
gaat
de
begroting
vergezeld
van
een
meerjarenbegroting van de baten en lasten voor tenminste drie op het
betrokken dienstjaar volgende jaren .
De ontwerpbegroting voldoet aan dit criterium.
De Meerjarenbegroting geeft een goed beeld van het verloop en de
oorzaken van de belangrijkste stijgingen.
De Raad adviseert de Regering om aanvullend tussentijdse informatie
te verschaffen aan de Staten gedurende 2011 over het verloop van de
belangrijke ontwikkelingen vermeld onder punt 16.6. in de begroting.
g.

De rentelastnorm

Ingevolge artikel 7,derde lid van de Landsverordening comptabiliteit
mag de rentelast niet worden overschreden. De ontwerpbegroting
2011 voldoet aan de rentelastnorm en de interrestlast is beduidend
lager dan hetgeen is toegestaan op grond van de interestnorm, zoals
uitgelegd wordt op bladzijde 100, paragraaf 11.12 van de begroting.
h.

Samenwerkingsmiddelen van Nederland

Dit onderdeel is volgens de Raad voldoende belicht in hoofdstuk 13
bladzijde 103 e.v. van de begroting.
i.

Personeel van derden

Gezien de hoge bedragen die hiervoor geraamd worden acht de
Raad het wenselijk dat de beleidsvoornemens worden vermeld
waartoe de ondersteuning dient.

2. De memorie van toelichting
a. Algemeen
De memorie van toelichting behorende bij de ontwerpbegroting
bestaat uit de onderdelen Algemene Beschouwingen, Begroting 2011
en Meerjarenbegroting 2011 -2014 en de Nadere Toelichting bij de
Meerjarenbegroting 2011-2014
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b. Effecten staatkundige vernieuwing
Op blz 18 van de Ontwerpbegroting wordt het aspect van de
overgang van Eilandgebied Sint Maarten naar Land Sint Maarten
Belicht.
Oe raad is van oordeel, dat de redenen die tot het treffen van crisismaatregelen ter voorkoming van een begrotingstekort hebben geleid,
beter uitgelegd moeten worden aan de bevolking. Immers de indruk
bestond bij de bevolking dat geen aanvullende inkomsten verhogende
voorzieningen getroffen zouden moeten worden om de landstatus te
handhaven. Naar het oordeel van de Raad is dat ook niet het geval
gegeven de gepubliceerde cijfers door de Minister van Financien:
NAF 116.266.666,00 extra inkomsten tegenover NAF 105.862.832
extra kosten in verband met de landstatus en dit ondanks de extra
inspanningen die geleverd moeten worden ter verbetering van de
dienstverlening in verband met de geconstateerde achterstanden in
de uitvoering van de landstaken op St. Maarten door de Nederlandse
Antillen, in het bijzonder - maar niet alleen - op het terrein van
justitie. Eigenlijk is er dus al jaren sprake van een structurele
begrotingstekort op eilandgebied niveau dat nu waarschijnlijk
nadrukkeriijker tot uiting komt.

c.

Ministerie van Algemene Zaken

Het is een grote uitdaging om zoveel klaar te krijgen in korte tijd als wordt
beoogd voor deze ministerie.
Het opzetten van een Afdeling Informatie, Communicatie en Technologie
die centraal gebruikt moet worden door de gehele overheidsapparaat is
een zeer goed initiatief om de service en efficientie te verbeteren .
Zoals ook in andere Ministeries het geval is, zal ook erg veel aandacht
besteed moeten worden aan de juiste selectie en aantrekking van
personeel met goede achtergronden.
Het opzetten van bepaalde onderdelen van een Afdeling Buitenlandse
Betrekkingen (bijvoorbeeld het stationeren van diplomatieke
vertegenwoordigers in bepaalde landen)kan bijvoorbeeldvoor de eerste 2
jaren uitgesteld worden, hetgeen verdere besparingen oplevert.
Op pag 42 staat voor Algemene Zaken Inclusief Parlement een bedrag
groot Naf 6.949.594 vermeld en daarna nog een keer voor het Parlement
apart een bedrag van Naf 2.074.000. Het verschil tussen de twee
ramingen is niet duidelijk.
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Prioriteit is zoals vermeld staat in de Memorie van Toelichting een
oplossing vinden voor het in gebruik nemen van het nieuwe
overheidsgebouw om de zeer hoge huurlasten van het
overheidsapparaat te verlagen . De Raad onderschrijft deze positie.
Het opstellen van een Nationaal Ontwikkelings Plan is een zeer goed
initiatief en za l de samenwerking van alle Ministeries ten goede komen .
De toelichting van de ontwerpbegroting op pagina 40 vermeldt ten
onrechte dat de leden van de Rekenkamer voor zes jaar worden
benoemd met een eenmalige mogelijkheid tot verlenging van zes jaar.
De Landsverordening Algemene Rekenkamer daarentegen spreekt van
plaatsvervangende leden in plaats van buitengewone leden en bepaalt in
artikel 2 dat de leden en de plaatsvervangende leden voor een periode
va n zeven (7) jaar bij landsbesluit worden benoemd, zonder iets te
zeggen over een mogelijkheid tot verlenging. De Raad adviseert om de
Begroting op die punten aan te passen.

d. Ministerie van Financien
De Raad feliciteert de door de Minister ingestelde Task Force ter
eliminatie van het begrotingstekort vanwege de gedegen wijze waarop
deze zijn taak heeft uitgevoerd.
Vanwege het dreigende tekort op de begroting en de afspraken die er
zijn gemaakt in het kader van de schuldsanering, streeft de regering er
naar het dreigend tekort op de Begroting op korte termijn terug te
dringen . De Regering is voornemens de onevenwichtigheid op de
Begroting terug te dringen door de bedrijfsomzetten te verhogen van 3%
naar 5% conform het voorstel van de Task-Force Eliminatie
Begrotingstekort. Daartoe worden de nodige wijzigingen aangebracht in
de Landsverordening Belasting op Bedrijfsomzetten 1997.
De Raad vraagt zich ook af of de SER en/of sociaal-economische
organisaties zijn geraadpleegd bij de voorgestelde wetswijziging .
Er kan voorts wat meer gezegd worden over de rol van het Ministerie van
Financien in het Centrale Bank gebeuren.
Er zou meer aandacht besteed moeten worden aan het invoeren en lof
de ontwikkeling van NIEUWE bronnen van inkomsten bijv. erfpacht
canons verhoging , hogere leges voor overschrijving/verandering van
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erfpacht houders, belasting op onroerend goed t.n.v. offshore bedrijven
die huren innen zonder verdere controle of registratie.
Dit bevordert de overdacht van onroerend goed naar meer transparante
locale N.v's en zorgt voor een tijdelijke verhoging van de overdrachts
belasting.
De Raad geeft de Regering in overweging te onderzoeken of een heffing
op het exporteren van gelden een additionele bron van inkom sten zou
zijn voor de overheid.
e. Ministeri e van Justitie
Het Ministerie van Justitie is een per 10 oktober 2010 geheel nieuwe
entiteit voor het land St. Maarten. De taken en verantwoordelijkheden
van deze Ministerie zijn in vergelijking met andere Ministeries geheel
nieuw. Hoewel de toelichting op de 2011 Begroting vrij uitgebreid is te
noemen, moet er gezegd worden dat voor deze Ministerie de toelichting
wat betreft het beleid inzake de uitvoering van de taken over het
algemeen ontoereikend is.
Op grond van de artikelen 127 en 129 van de Staatsregeling van St.
Maarten kent het Land St. Maarten een Constitutioneel Hof. Daarmee is
een unieke vorm van toetsing geïntroduceerd, met de Ombudsman als
hoeder van de Constitutie. In de Begroting is afgezien van de
Ombudsman niets van het Constitutioneel Hof terug te vinden . De Raad
geeft in overweging de Begroting op dit punt aan te vullen.
Er kan wel meer informatie verstrekt worden in de begroting over
bijvoorbeeld de organisatie, personeelsbezetting, ontwikelingen,
knelpunten enz. van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, de Politie
en het Gevangeniswezen.
Over het algemeen bevat deze begroting weining informatie over het te
voeren beleid in de diverse onderdelen .
Het valt op dat de MOT nu valt onder het Ministerie van Justitie
In de organisatie van de Nederlandse Antillen viel de MOT onder het
Ministerie van Financien. Enige opheldering is wenselijk over de redenen
om de MOT bij Justitie onder te brengen in plaats van bij het Ministerie
van Financien.
In de samenvatting op pag. 54 van de toelichting is de Kustwacht 2x
vermeld: 1 keer zonder en een keer met bedrag.
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f. Ministerie van Onderwij s, Cultuur, Jeugd en Sportza ken
De bijl agen van de begroting geeft een goed beeld van de bestedingen
voor Elit enderd eel.
Wat betreft de uitgaven van de Stichting Culturele Ontwikkeling is de
vraag waarom de budgetten verdeeld zijn over drie posten en voor
andere instellingen niet.
Het is wenselijk voor de gebudgeteerde bedragen voor de Stichting Sport
Upkeep om een gespecificeerd e opstelling te geven van de gepl ande
uitgaven categorieen.
Er wordt een bedrag van NAf 55.623.266 aan onderwijs subsidies
verstrekt - (EXCLUSI EF OP ENBAAR ONDERWIJS) Indien het bedrag
exclusief Openbaar Onderwijs is, dan is het niet duidelijk wat het
Openbaar Onderwijs werkelijk kost.
De Raad vraagt zich af waarom er niets is begroot voor de VSBO-AGO,
het Arbeidgericht Onderwijs, terwijl het beleid gericht is op de aansluiting
tussen scholingsaanbod en de vraag op de arbeidsmarkt te verbeteren.
De arbeidsmarkt heeft ook deze groep jongelui nodig ..

g. Ministerie van
Arbeidszaken

Volksgezondheid,

Soci ale

Ontwikkeling,

en

Ook hier wordt niet genoeg uitleg verstrekt hoe het beleid wordt
uitgevoerd in de vorm van projecten en programmas met daarbij
behorende begrotingen .
De ziektekosten van ambtenaren zijn aanzienlijk hoog en indien dit
gebaseerd is op cijfers van het Eilandgebied, dan zou dit hoger uitvallen
voor het Land St. Maarten met meer ambtenaren , indien er geen ander
beleid gevormd wordt.
In de Centrale Uitgangspunten vermeld in 7.4.1.3.zou ook vermeld
moeten worden - vernieuwingen op het gebied van Arbeids zaken .
De Raad vraagt zich af waarom voor de Stichting Geestelijke gezondheid
aanzienlijk meer is begroot dan voor de St. Martin Medical Center.
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h. Ministerie van Toerisme,
Telecommunicatie.

Economische

Zaken,

Vervoer

en

Aan de beleidsgebieden zou een bedrag als uitgave moeten worden
vermeld tevens een tijdsplanning voor het uitvoeren van elk project.
Dit is ook aanbevolen voor andere Ministeries.
De vereenvoudiging van processen ter verkrijging van vergunningen
heeft natuurlijk raakvlakken met andere ministeries die dit in hun resp.
beleids projecten moeten vermelden.
Het is aanbevolen om meer inzicht te krijgen van de specifieke
onderzoeken van het CBS.

i.

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu.

De opmerkingen met betrekking tot het ontbreken van informatie over
beleidsvoornemens zijn hier eveneens van toepassing.

3. Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard
Zowel het ontwerp als de memorie van toelichting geeft de Raad
aanleiding tot het maken van de volgende wetstechnische en
redactionele opmerkingen.

Min VSA:
SEI moet lezen Sociaal Economisch Initiatief i.p.v. Sociaal Economie
Initiatief.
Waar geen bedrag is begroot dient consequent of 0, of - of niets
ingevuld te worden.
Plan van aanpak:
Blz. 11, tweede alinea, is het woord "om" vergeten en moet lezen "om
modernisering te implementeren" .
Blz. 39: "pers saldo" moet lezen "per saldo".
Belangrijke tikfout:
Een grote type fout is ontdekt op pag 44 , in 4.1 enig artikel
vastgesteld op NAf 555.905.789 in plaats van NAf 55.905.789.
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De Raad heeft voor het overige geen opmerkingen.

cu:t~L~

Concluderend ~eeft de Raad de regering if:1 e'v'€I'We§UlQ de ontweé l ;dsverordening
inzake de begroting 2011 bij - de ta ten in te d i~n, nadat
vorenstaande
opmerkingen rekening zal zijn gehouden.
'

de Vice-voorzitter,

het lid van de Raad,

----.......

Dhr. Jan Beaujon
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