
 
 

AFKONDIGINGSBLAD 
VAN SINT MAARTEN 

  
 

Jaargang 2016 

AB 2016, no. 15 

Landsverordening de 31ste maart 2016 tot vaststelling van 

de Begroting van het Land Sint Maarten voor het dienstjaar 

2016 (Landsverordening begroting 2016) 

  

 

IN NAAM VAN DE KONING! 

 

 

De Gouverneur van Sint Maarten, 

 

 

In overweging genomen hebbende: 

 

- dat het onderhavige ontwerp van landsverordening er toe strekt, met 

inachtneming van artikel 100, eerste lid, van de Staatsregeling van 

Sint Maarten, de begroting van het land voor het dienstjaar 2016 

vast te stellen; 

- dat vanwege de financiële stabiliteit van het land, het noodzakelijk is 

dat, indien nodig, aan deze landsverordening terugwerkende kracht 

wordt verleend tot en met 1 januari 2016; 

 

Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten,  

vastgesteld de onderstaande landsverordening: 

 

 

Artikel 1 

 

De begroting voor het land Sint Maarten voor het dienstjaar 2016 is als  

bijlage bijgevoegd. 

 

Artikel 2 

 

1. De begroting van de lopende uitgaven van Sint Maarten voor het  

     dienstjaar 2016 wordt vastgesteld op NAf 442.897.242,-. 

2. De begroting van de inkomsten voor het dienstjaar 2016 inclusief 

samenwerkingsmiddelen wordt vastgesteld op NAf. 468.201.941,-. 

3. De begroting voor investeringen in kapitaalgoederen wordt  

vastgesteld op NAf 77.584.593,-. 

4. De begroting voor leningen u/g wordt vastgesteld op NAf 

5.279.580,-. 

5. De begroting voor de lening o/g voor het dienstjaar 2016 wordt  

vastgesteld op NAf 38.357.335,-. 
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Artikel 3 

 

Overeenkomstig artikel 46, eerste lid, van de 
comptabiliteitslandsverordening wordt de Minister van Financiën 

gemachtigd om overeenkomsten aan te gaan voor de lening, bedoeld in 
artikel 2, vijfde lid. 
 

 

Artikel 4 

 

1. Overeenkomstig artikel 27, eerste lid, van de Verordening op de 

uitgifte van eigendommen wordt besloten tot het vervreemden van  

de gebouwde en ongebouwde eigendommen van Sint Maarten, 

plaatselijk bekend als het nieuwe overheidsgebouw, meetbrief 

139/2005 van 5.097 m2 grond, en de daarbij behorende parkeer- 

en andere daaraan grenzende terreinen aan de Soualiga Road te 

Philipsburg, ook bekend als perceel A met een oppervlakte van 

15.097 m2, inclusief van die bedoeld in meetbrief 139/2005. 

Alsook het belendende parkeerterrein dat grenst aan Telem van 

om en nabij 5.000 m2, ook bekend als perceel B, en het perceel 

dat begrensd wordt door perceel B en de openbare weg van om en 

nabij 1.800 m2, ook bekend als perceel C, voor een totaal prijs van 

om en nabij NAf 50 miljoen. 

2. De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en 

Infrastructuur wordt, gezamenlijk met de Minister van Financiën, 

bij landsbesluit gemachtigd tot het vervreemden van de in het 

tweede lid bedoelde gebouwde en ongebouwde eigendommen van 

Sint Maarten.  

 

Artikel 5 

 

1. Deze landsverordening treedt na diens bekrachtiging, zodra deze in  

het Afkondigingsblad is geplaatst, zo nodig met terugwerkende  

kracht, in werking op 1 januari 2016.  

2. Ingeval de Ombudsman een zaak aanhangig maakt als bedoeld in  

artikel 127, derde lid, van de Staatsregeling treedt deze 

landsverordening niet in werking indien het Constitutioneel Hof 

oordeelt dat deze landsverordening niet verenigbaar is met de 

Staatsregeling. 

3. Indien het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten,  

genoemd in artikel 2, eerste lid, van de Rijkswet financieel toezicht 

Curaçao en Sint Maarten een advies uitbrengt als bedoeld in artikel 

12, tweede lid, van die Rijkswet en vanwege dat advies wijzigingen 

in deze landsverordening noodzakelijk zijn, treedt deze 

landsverordening, in afwijking van het eerste lid, in werking op de 

datum van inwerkingtreding van de landsverordening tot wijziging 

van deze landsverordening en werkt, zo nodig, terug tot en met 1 

januari 2016. 
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Artikel 6 

 

Deze landsverordening wordt aangehaald als: Landsverordening begroting 

2016. 

 

Deze landsverordening wordt met de memorie van toelichting in het  

Afkondigingsblad geplaatst. 

 

 

 

          

                   Gegeven te Philipsburg, de eenendertigste maart 2016 

          De Gouverneur van Sint Maarten 

 

 

 

 

De eerste april 2016 

De Minister van Financiën 

 

 

 

De eerste april 2016 

De Minister van Algemene Zaken 

 

 

 

          Uitgegeven de eerste april 2016; 

          De Minister van Algemene Zaken 

          Namens deze, 

          Hoofd Afdeling Juridische Zaken & Wetgeving 
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MEMORIE VAN TOELICHTING 

 

Algemeen deel 

 

Met het onderhavige ontwerp van landsverordening wordt de begroting 

voor het jaar 2016 voorgesteld op grond van artikel 100, eerste lid, van de 

Staatsregeling.  

 

In deze begroting is, voortbouwend op voorgaande jaar, een volgende stap 

gemaakt met de beleidsmatige toelichting per ministerie. Hiermee wordt 

invulling gegeven aan de behoefte om de Staten nauwkeuriger te 

informeren over de taak- en doelstelling per ministerie en de strategie om 

deze te verwezenlijken. 

 

De verschillende onderdelen van de begroting zijn toegelicht in de 

toelichting op de begroting en de meerjarenraming, welke als bijlage is 

gevoegd bij dit ontwerp van landsverordening. Verdere toelichting op het 

onderhavige ontwerp van landsverordening kan daarom hier achterwege 

blijven. 

 

Financiële paragraaf 

 

1. Voorgesteld wordt om de begroting van de lopende uitgaven van Sint 

Maarten voor het dienstjaar 2016 vast te stellen op NAf 442.897.242,-; 

2. Voorgesteld wordt om de begroting van de inkomsten voor het 

dienstjaar 2016 inclusief samenwerkingsmiddelen vast te stellen op NAf 

468.201.941,-; 

3. Voorgesteld wordt om de begroting voor investeringen in 

kapitaalgoederen vast te stellen op NAf 77.584.593,-; 

4. Voorgesteld wordt om de begroting voor leningen u/g vast te stellen op 

NAf 5.279.580,-; en, 

5. Voorgesteld wordt om de begroting voor de lening o/g voor het 

dienstjaar 2013 vast te stellen op NAf 38.357.335,-. 

 

 

 

De Minister van Financiën 

 

 

 

De Minister van Algemene Zaken 

  


