
 
 

AFKONDIGINGSBLAD 
VAN SINT MAARTEN 

  
 

Jaargang 2018 

AB 2018, no. 39 

Landsverordening van de 27e september 2018 tot wijziging 

van de Landsverordening begroting 2018  

 

 

 

IN NAAM VAN DE KONING! 

 

De Gouverneur van Sint-Maarten, 

 

 

In overweging genomen hebbende: 

 

 dat het noodzakelijk is de Landsverordening begroting 2018 te wijzigen 

om de benodigde liquiditeitssteun en de benodigde financiële middelen 

voor de operationele kosten van de overheid van Sint Maarten, in de vorm 

van een lening, zeker te kunnen stellen; 

 

     dat het tevens noodzakelijk is de Landsverordening begroting 2018 te 

wijzigen om de benodigde financiële middelen voor kapitaaldienst 

investeringen van 2018 in de vorm van een lening aan te trekken ; 

 

 Gelet op artikel 102, eerste lid, van de Staatsregeling en artikel 46, 

eerste lid, van de Comptabiliteitslandsverordening; 

 

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

vastgesteld de onderstaande landsverordening: 

 

 

Artikel I 

 

De Landsverordening begroting 2018 wordt als volgt gewijzigd: 

 

A 

 

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd: 

 

1. In het vijfde lid wordt “NAf 12.838.375,-” vervangen door: “NAf 

179.638.375,-“. 

 

2. Toegevoegd worden een nieuw zesde en een zevende lid, luidende: 

 6. De Minister van Financiën wordt gemachtigd om overeenkomsten aan 

te gaan voor leningen tot een bedrag NAf 166.800.000,- die benodigd 

zijn om de operationele kosten van de overheid te dekken; 
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     7. De Minister van Financiën wordt gemachtigd om overeenkomsten 

aan te gaan voor leningen voor de kapitaalinvesteringen tot een bedrag 

NAf 12.838.373,-. 

 

B 

 

De bijlage, genoemd in artikel 1 van de Landsverordening begroting 2018, 

wordt als volgt gewijzigd: 

 

1. Staat E, pagina 84, wordt vervangen door gelijk genummerde Staat E 

zoals opgenomen in de bijlage bij deze landsverordening. 

 

 

Artikel II 

 

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

Afkondigingsblad is geplaatst, zo nodig met terugwerkende kracht, in 

werking op 1 augustus 2018.  

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 augustus 2018. 

 

 

Deze landsverordening wordt met de memorie van toelichting in het 

Afkondigingsblad geplaatst. 

 

 

 

    

Gegeven te Philipsburg, de zevenentwintigste september 2018        

De Gouverneur van Sint Maarten 

 

 

 

De zevenentwintigste september 2018  

De Minister van Financiën 

         

 

 

 

                                  De negende oktober 2018 

             De Minister van Algemene Zaken 

             Namens deze, 

             Hoofd Afdeling Juridische Zaken & Wetgeving 
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MEMORIE VAN TOELICHING 

 

Algemeen deel 

 

1. Inleiding 

Met het onderhavige ontwerp van landsverordening wordt voorgesteld 

de Landsverordening begroting 2018 te wijzigen op grond van artikel 102, 

eerste lid, van de Staatsregeling en artikel 46, eerste lid, van de 

Comptabiliteitslandsverordening.  

 

 Het is noodzakelijk de Landsverordening begroting 2018 te wijzigen 

om de benodigde lening voor liquiditeitssteun vanuit Nederland aan te 

kunnen gaan. 

 

Het begrotingstekort voor 2018 in de Landsverordening begroting 2018 

is geraamd is op NAf 197 miljoen. Als gevolg van het begrotingstekort 

heeft Sint Maarten voor het jaar 2018 een grote liquiditeitsbehoefte. 

 

1.1. Liquiditeitssteun 

In de Landsverordening begroting 2018 wordt het begrotingstekort 

geraamd op NAf 197 miljoen. De liquiditeitsbehoefte die daaraan is 

gerelateerd wordt ingeschat op NAf 166,8 miljoen. Uiteraard zal de 

realisatie naar gelang het jaar vordert, af kunnen wijken van deze 

ramingen, doch de totale omvang van die afwijking is nog onbekend. In de 

rijksministerraad is besloten de steun in tranches te verstrekken waarbij 

per tranche de werkelijke ontwikkeling van inkomsten en uitgaven wordt 

meegewogen.  

 

In de hieronder uiteengezette prognose is uitgegaan van afrekening 

per kwartaal. Het voordeel van kwartaalafrekening is dat de bedragen van 

de steun kunnen worden gebaseerd op realisatiecijfers. In het in de 

prognose gepresenteerde overzicht wordt uitgegaan van 

liquiditeitsinjecties in 2 tranches in 2018 te weten in augustus en oktober. 

Een eventuele 3e tranche wordt verwacht in begin 2019; de noodzaak voor 

een derde tranche hangt uiteraard sterk samen met de 

inkomstenontwikkelingen in de komende maanden. 
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1.1.1. Liquiditeitsprognose en betaalschema 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liquiditeitsbehoefte 2018 (x NAf  1 mln.)

Liquiditeiten per 31-03-2018 136

Af: Betalingsachterstanden:

- APS 20

- SZV 20

- verplichtingen 8.6

Geoormerkte gelden 48.6

Beschikbare liquiditeiten vanaf 1-4 87.4

Verval:

- Tekort april -18.6

- Tekort mei -18.5

- Tekort juni -18.6

Verwachte afname Q2 2018 -55.7

Verwacht saldo na Q2 31.7

Liquiditeitssteun Q1/Q2 2018 in juli 55.7

Verwacht saldo per 30-06-2018 87.4

Tekort juli -18.5

Tekort augustus -18.5

Tekort september -18.5

Verwachte afname -55.5

Verwacht saldo na Q3 31.9

Liquiditeitssteun Q3 2018 in oktober 55.5

Tekort oktober -18.5

Tekort november -18.5

Tekort december -18.5

Verwachte afname -55.5

Verwacht saldo na Q4 31.9

Liquiditeitssteun Q4 2018 in feb/mrt 2019 55.6

Totaal Liquiditeitssteun in 2018 166.8
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Advies College financieel toezicht 

In het advies van het College financieel toezicht van 25 juni 2018 

concludeert het College dat gegeven het tekort op de begroting 2018 van 

Sint Maarten, liquiditeitssteun noodzakelijk is. Tevens constateert het 

College dat op basis van de realisaties de steun voor de eerste twee 

kwartalen 2018 kan worden gesteld op NAf 32.6 miljoen in plaats van NAf 

55.7 miljoen hetgeen zou betekenen dat de totale liquiditeitsbehoefte, 

ceteris paribus, voor 2018 op NAf 143,7 miljoen zou uitkomen. Gezien de 

onzekere ontwikkelingen worden de te financieren tekorten op NAf 166,8 

miljoen in deze begrotingswijziging voorlopig gehandhaafd. De overweging 

hiervoor is dat niet behoeft te worden geleend indien de ontwikkelingen dit 

niet nodig maken; dit om te voorkomen dat mocht nu te krap worden 

begroot, later weer een begrotingswijziging nodig zou zijn. 

 

Rijksministerraad 

In de Rijksministerraad van 6 juli 2018 is een eerste tranche van de aan 

Sint Maarten te verstrekken liquiditeitssteun goedgekeurd. Tevens is 

besloten dat over volgende tranches afzonderlijk besluitvorming zal 

plaatsvinden mogelijk via het trustfund dat beheerd wordt door de 

Wereldbank. 

 

Gift dan wel Lening 

Voor de eerste tranche van de steun is door de rijksministerraad 

gekozen voor een lening. Voor Sint Maarten zou het gunstig zijn om in 

aanmerking te komen voor een gift doch er wordt in deze 

begrotingswijziging van uitgegaan dat de hulp volledig in de vorm van 

leningen wordt verstrekt. 

 

Het is voor Sint Maarten van levensbelang dat nog te ontvangen 

liquiditeitssteun tijdig beschikbaar wordt gemaakt, dus voordat de 

liquiditeitsvoorraad volledig is uitgeput.  

 

Financiële paragraaf 

 

Voorgesteld wordt om in de begroting voor de lening o/g het totaalbedrag 

voor het dienstjaar 2018 vast te stellen op NAf 179.638.375,-. 

 

 

Artikelsgewijze toelichting 

 

Artikel I 

 

A 

 

Met dit artikel wordt de begroting voor de lening o/g voor het dienstjaar 

2018 vastgesteld op NAf 179.638.375,-. 

 

Dit bedrag bestaat uit een bedrag van NAf 166.800.000,- voor 

liquiditeitssteun en een bedrag van NAf 12.838.375,- voor kapitaal-

investeringen. De Minister van Financiën wordt gemachtigd om 

leenovereenkomsten aan te gaan tot het maximum van deze bedragen. 
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B 

 

Met dit artikel wordt staat E aangepast aan de wijzigingen zoals vermeld 

hierboven onder A. 

 

Artikel II 

 

Dit artikel regelt de inwerkingtreding. 

 

 

 

 

De Minister van Financiën 


