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De memorie van toelichting, die het ontwerp vergezelt, bevat de 
gronden waarop het rust. 

De regering biedt de Staten ter goedkeuring aan een ontwerp 
van Landsverordening tot vaststelling van de begroting van het 
Land Sint Maarten voor het dienstjaar 2017 (Landsverordening 
begroting 2017). 

AANBIEDING 

Landsverordening tot vaststelling van de begroting 
van het Land Sint Maarten voor het dienstjaar 2017 
(Landsverordening begroting 2017) 

Staten van Sint Maarten 
Zittingsjaar 2016-2017-098 

No. I 



Artikel 3 

1. De begroting van de lopende uitgaven van Sint Maarten voor het 
dienstjaar 2017 wordt vastgesteld op NAf 458.101.671,·. 

2. De begroting van de inkomsten voor het dienstjaar 2017 inclusief 
samenwerkingsmiddelen wordt vastgesteld op NAf 478.101.671,-. 

3. De begroting voor investeringen in kapitaalgoederen wordt 
vastgesteld op NAf 74.819.330,-. 

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 2017 wordt 
vastgesteld op NAf 59.351.497,-. 

Artikel 2 

De begroting voor het land Sint Maarten voor het dienstjaar 2017 is als 
bijlage bijgevoegd. 

Artikel 1 

Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, 
vastgesteld de onderstaande landsverordening: 

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 2017 vast te 
stellen; 

dat vanwege de flnanciele stabiliteit van het Land, het noodzakelijk 
is 

dat, indien nodig, aan deze landsverordening terugwerkende kracht wordt 
verleend tot en met 1 januari 2017; 

In overweging genomen hebbende: 

De Gouverneur van Sint Maarten, • 
IN NAAM VAN DE KONING! 

ONTWERP 

Landsverordening van de 
tot vaststelling van de Begroting van het Land Sint 
Maarten voor het dienstjaar 2017 (Landsverordening 
begroting 2017) 

Staten van Sint Maarten 
Zittingsjaar 2016-2017-098 

No.2 
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De Minister van Algemene Zaken 
d.d. 

De Minister van Financien 

Gegeven te Philipsburg, 
De Gouverneur van Sint Maarten 

Deze landsverordening wordt met de memorie van toelichting in het 
Afkondigingsblad geplaatst. 

1. Deze landsverordening treedt na diens bekrachtlglng, zodra deze In 
het Afkondiglngsblad is geplaatst, zo nodlg met terugwerkende kracht, in 
werking op 1 januari 2017. 

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. lndien het College financieei toezicht Curacao en Sint Maarten, 
genoemd in artikei 2, eerste lid, van de Rijkswet financieel toezicht 
Curac;ao 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 2017. 

Artikel 4 

Deze landsverordening wordt aangehaald als: Landsverordening begroting 
2017. 



De Minister van Alge~ne:Zaken.. 

1. Voorgesteld wordt om de begrotlng van de lopende uitgaven van Sint 
Maarten voor het dienstjaar 2017 vast te stellen op NAf458.101.671,-; 
2. Voorgesteld wordt om de begrotlng van de inkomsten voor het 
dienstjaar 2017 inclusief samenwerkingsmiddelen vast te stellen op NAf 
478.101.671,-; 
3. Voorgesteld wordt om de begrotlng voor lnvesterlngen In 
kapltaalgoederen vast te stellen op NAf 74.819.330,-; 
4. Voorgesteld wordt om de begrotlng voor lenlngen u/g vast te stellen op 
NAf 5.279. 0,-; en, 

Id wordt om de begrotlng voor de lening o/g voor het 
dienstjaar 13 vast te stellen op NAf 59.351.497,-. 

Financiele paragraaf 

De verschillende onderdelen van de begroting zijn toegelicht in de 
toelichting op de begroting en de meerjarenraming, welke als bljlage Is 
gevoegd bij dit ontwerp van landsverordening. Verdere toellchting op het 
onderhavige ontwerp van landsverordening kan daarom hier achterwege 
blijven. 

In deze begrotlng is, voortbouwend op voorgaande jaar, een volgende stap 
gemaakt met de beleidsmatlge toellchtlng per mlnisterie. Hiermee wordt 
invulling gegeven aan de behoefte om de Staten nauwkeuriger te 
informeren over de taak- en doelstelling per minlsterie en de strategie om 
deze te verwezenlijken. 

Met het onderhavlge ontwerp van landsverordenlng wordt de begroting 
voor het jaar 2017 voorgesteld op grond van artikel 100, eerste lid, van de 
Staatsregeling. 

Algemeen deel 

MEMORIE VAN TOELICHTING 

Landsverordening tot vaststelling van de Begrotlng 
van het Land Sint Maarten voor het dienstjaar 2017 
(Landsverordenlng begroting 2017) 

Staten van Sint Maarten 
Zittingsjaar 2016-2017-098 

No.3 
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RvA no. SM/10-16-LV 

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 menlng van de Raad wordt 
de ontwerpbegroting verzwakt door een gebrek aan zowel duidelijke 
beleldskaders (per ministerie) als een deugdelijke memorie van toelichting 
(hlerna: toelichting). Naar de mening van de Raad wordt geen votledig, meetbaar 
en controleerbaar beeld van het dienstjaar 2017 geschetst. Ondanks 
verkiezingen of wisselingen van de wacht wordt de regerlng nlet 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 autorisatle-, sturings-, 
en beleidsfunctie van de begroting als een afgelelde van het budgetrecht van de 
Staten. De Raad advlseert 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 dlenen te zljn aan de begrote 
bedragen voor het betrokken dienstjaar (of de daaropvolgende dienstjaren in de 
meerjarenbegroting). 

Advies: Met verwijzlng naar uw adviesverzoek d .d. 5 september 2016 om het oordeel van 
de Raad van Advies inzake bovengenoemd onderwerp en de behandeling 
hlervan In de vergadering van de Raad d.d. 20 september 2016, 4 oktober 2016, 
14 olctober 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. 

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

RvA no SM/10-16-LV 

Aan Zijne Excellentie de Gouverneur van Sint Maarten 
Ors. E.B. Holiday 
Falcon Drive # 3 
Harbour View 
Sint Maarten 

KABINET VN4 OE GOUVERNEUR 
VAN SINT MAARTEN 
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ZJe College Financieel Toezicht Curacao en Sint Maarten, Advies conform artikel 12 Rljkswet financieel 
toezicht Curar;ao en Sint Maarten bU de vastgestelde begrotlng 2016 van Sint Maarten, 14 april 2016, 
kenmerk: Cft 201600113. 

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 voorfiggende begroting nog niet rijp genoeg is 
om op dit moment met inachtneming van het voorgaande de 
beleidsvoomemens 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. 

Voordat specifiek wordt ingegaan op de inhoud van de ontwerpbegroting 2017, 
wenst de Raad vanwege het bovenstaande een aantal essentiele elementen 
van (ontwerp)begrotingen onder de aandacht te brengen waar de Raad meer 
verbetering in hoopt te zien. Op deze wijze kan gestreefd warden naar betere 
jaarfijkse begrotingen en, daarop aansluitend, meerjarenbegrotingen. Dlt alles 
vergemakkelijkt het opstellen van begrotingen, verbetert de inzichtelijkheid 
daarvan en bevordert de continu'tleit van de overheidsfinanci!n. 

De Raad verwacht dat in de komende jaren steeds meer verbeteringen kunnen 
worden aangebracht aan de presentatle, 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 financi!le gegevens over het 
algemeen deficient 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 
Curacao en Sint Maarten (hierna: Cft) van april 2016.1 

1. Handvaten voor het Verantwoord en Onderbouwend Begroten 

Strengtliemng Our©emocracy 
~ 
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Zie het algemeen deel van de memorie van toelichting bij de Comptablliteitslandsverordening. 2 

2. 1 Begrotingscyc/us 
lngevolge 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 gecoOrdineerd 
en bewaakt door de Minister van Financi~n.2 De 
Comptabiliteitslandsverordening kent ten behoeve van deze cyclus diverse 
procedurele bepalingen, welke tevens data inhouden. Met het oog op de 
precaire financiele positle 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 

2. Alqemene Opmerkingen 

Tevens adviseert de Raad om in de toelichting aandacht te besteden aan het 
(kort) uiteenzetten van de huidige situatie. lmmers, 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 afles (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 continuneit en stabiliteit van de financiele positie 
van het Land. 

Dit zou betekenen dat een beleidsvoomemen niet alleen duidelijk moet warden 
geformuleerd, maar ook dat aangegeven zou moeten worden welke 
activiteiten/projecten zullen warden verricht om dat voomemen te 
bewerkstelligen en met name welke meetbare resultaten daaraan ten 
grondslag gedurende de uitvoering daarvan warden verwacht en hoe dit alles 
tot uitdrukking komt in de daarbij behorende begrotingsposten. De Raad acht 
het wenselijk dat beleidsvoomemens gekoppeld warden 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 voomemens. 

Strenetfr.enine Our (Democracy Council of Advice 
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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 

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

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 Curac;ao en Sint Maarten 
(hierna: Rft), 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 gedetallleerde 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. 

3. Wetteliike Elsen: Toelichtinq en Beleldsmatige Begroting 

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. 

2.2 Landsverordenlng tot vaststelling van de Jaarrekeningen 
In het kader van de begrotingscydus 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 
bran van informatie die, tezamen met de bijbehorende toelichtlngen, een 
zodanig inzicht in zowel de financlele positie van het Land als de baten en 
lasten van de collectieve sector geven. Hierdoor wordt het moeilijk om de 
voorgestelde wijzigingen blnnen 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 financi~le situatie van het 
Land en de collectieve sector. 

behoort te zijn ingediend. De Raad acht deze discrepantie onwenselljk en 
constateert tegelijkertijd dat de regering geen van beide deadlines heeft 
gehaald. De Raad vraagt hiervoor de aandachl 
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De regering voert aanstaande verkiezingen aan als reden voor het aanleveren 
van beknopte en per ministerie algemeen geformuleerde beleidsprioriteiten. 

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 warden. 

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 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 
lnkomsten over 2017 van de Centrale Bank van curacao 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. 

en Tijdsgebonden(SMART)- geformuleerd en onvoldoende toegelicht. Op de 
tweede plaats komen de beleidsdoelen niet overeen met de vereisten gesteld 
in artlkel 14 en artikel 15 van de Comptabiliteltslandsverordening, waardoor 
deze niet te veritieren zijn. De Raad vraagt hiervoor de aandachl 
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z,e College Financieel Toezicht Curayao en Sint Maarten, Reactle op de Tweede Uitvoeringsrapportage 
2018 Sint Maarten, 25 augustus 2016, kenmerk: Cft 20160018, p. 2. 
Ibid. 

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

Het is opmerkelijk dat het Land meent te kunnen voldoen aan een 
investeringsbehoefte van NAf 59 miljoen, terwijl het Cft op dit moment 
constateert dat "het begrote saldo voor ultimo 2016 van [ANG] 25,3 min als 
gevolg van de realisaties in het eerste halfjaar met [ANG] 11,0 min is 
verslechterd. "4 Het Cft concludeert dat bij ongewijzigd beleid het 
begrotingssaldo eind 2016 nog verder zal achterblijven. Hierdoor zal in 2016 
niet minimaal NAf20 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 lening nadere toelichting 
vereist. 

"Het en stelt dat op basis van de realisatles in het eerste halfjaar moet worden 
geconstateerd dat de begrotlng 2016 op dit moment nlet In overeenstemming 
is met de normen van art. 15 Rft Sint Maarten en dat op dit moment in 
onvo/doende mate invu/ling wordt gegeven aan de punten uit de aanwijzing. 
Dit betekent derhalve dat niet wordt vo/daan aan de voorwaarden om te mogen 
lenen voor nleuwe investeringen. •3 

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 Cft 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 Cft 
gesteld: 

4. Leningen en Betallngsachterstanden 

Verkiezingen of demissionalre status van kabinetten ontslaan de regering niet 
van de verplichting tot het lndlenen 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. 
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Zie pagina 2, tweede alinea, van de memorie van toelichting bij de Comptabiliteitslandsverordening. 5 

Refererend aan de toelichtlng op pagina 18 met betrekking tot een indexatie 
van de leges en retributies, is op pagina 13 van de meerjarenbegrotlng 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 

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. 

Hoewel de Minister van Financi~n daartoe niet is verplicht, adviseert de Raad 
de rninisteriele 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. 

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, aangez.ien deze immers niet zijn beperkt tot een dienstjaar. 
Maatregelen die zijn doorgevoerd in een dienstjaar zullen over de jaren heen 
effecten hebben die bovendien niet statisch zijn en continu moeten worden 
bewaakt.5 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 aandachl 

5. De Meerjarenbegroting 

geldt verder dat uit de voorliggende begrotingsstukken niet blljkt wat het doel 
van dat bedrag is. Oit 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. 
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6.2 Mlnlsterle van Algemene Zaken 
De Raad constateert dat de kosten voor de Raad van State op nihil zijn beg root. 
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. 

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 NAf 
16.502.781 in het voorgaande dienstjaar. Deze verhoging lijkt voomamelijk te 
zitten in de begrotingspost 'huur gebouwen en ruimten', welke post stijgt van 
NAf 326.585 in 2016 naar NAf 1.472.704 in 2017. De Raad kan uit de 
voorllggende begrotingsstukken niet destllleren waarom er zo een forse stijging 
in kosten plaatsvindt, waar nog bij komt dat opmerkelljk genoeg de 
huurovereenkomst van het parlementsgebouw, anders dan in de voorgaande 
begrotingen, niet voorkomt in het Overzlcht van huurovereenkomsten en 
overheidsgebouwen. De Raad acht een dermate niet onderbouwde stijging in 
kosten zorgelijk en adviseert de regering dit nader toe te llchten. 

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. De Beqroting per Mlnlsterie 

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

de gewone dienst voor het dienstjaar 2017. De Raad zet vraagtekens hierblj. 
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 ls en op de beperkte tijd die nog tot het einde van 2016 resteert. De 
Raad vraagt hiervoor de aandacht. 
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lngevolge artikel 1, eerste lid, van de Landsverordening 
criminaliteitsbestrijdingsfonds is er een criminaliteitsbestrijdingsfonds (hiema: 
Fonds) ten behoeve van de financiering van projecten voor de 
criminaliteitsbestrijding. Artiket 5, eerste lid, van dezelfde tandsverordening 
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 

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 
hetjaar 2007 wordt weergegeven. Het is de Raad onduidelijk hoe de accijns op 
benzine zich verhouden tot de stijgende inkomsten uit de 
motorrijtuigenbelasting, wetke inkomsten in 2015 ongeveer NA! 9,2 miljoen 
bedroegen. Daarboven vatt in te zien dater tussen 2007 en 2015 een stijging 
van het aantat 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 geHjk zijn. De Raad adviseert het 
hierboven vermelde nader toe te lichten. 

6.4 Ministerfe van Justitle 
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. 

6.3 Ministerie van Flnancien 
Met betrekking tot het Ministerie van Financien merkt de Raad op dat er forse 
stijgingen zijn in salarissen en materiele kosten van verschillende afdelingen 
binnen het ministerie. Om er een paar te noemen, voor 2017 wordt de post 
'rnateriele kosten' van de minister met NA! 1.000.000 verhoogd. Ook de 
Afdeling Financien ziet een stijging van de rnateriele kosten met een bedrag 
van NAf 2.394.133 en de salarissen met een bedrag van NA! 240.120. 
Hetzelfde geldt voor het Stafbureau waar een stijging van de salariskosten ad. 
NA! 227.355 plaatsvindt. Ook bij de Afdeling Comptabiliteit vindt een stijging 
van 76,78% van de rnateriete kosten plaats, wat zich vertaalt in een bedrag van 
NAf 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. 

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. 

Stren9tfzenin9 Our-Democracy • Council of Advice 
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6. 7 Mlnlsterle van Toerlsme, Economlsche Zaken, Vervoer en 
Te/ecommunlcatie 

lngevolge artikel 1, eerste lid, van de Verordenlng 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 TEA TT en niet op die van 
VROMI. Bovendien wordt op pagina 18 van de toelichtlng vermeld dat voor het 
jaar 2017 incidentele inkomsten ter waarde van NAf 12 miljoen van GEBE 
worden verwacht als gevolg van een divldenduitkering. Ook dit is niet terug te 
vinden in de begrotingsposten van het Minlsterie van VROMI. In plaats daarvan 
wordt op de beg roting van het Ministerie van TEA TT een bed rag van NAf 15 
miljoen geboekt onder de post 'dividend overheidsbedrijven'. 

6.6 Mlnlsterle van Volksgezondheld, Soc/ale Ontwllckellng en Arbeld 
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 
oprnerkelijk 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 toevoeglngsbasis zelfs gestaakt nlet 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 gel'ndexeerde 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 warden 
geplaatst. De Raad vraagt hiervoor de aandacht. 

6.5 Mlnlsterle van Onderwljs, Cu/tuur, Jeugd en Sport 
Met betrekking tot dit minlsterie 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 mlnlsterie v66r 
1 januari 2017 zullen verhuizen naar het nieuwe overheidsgebouw. De Raad 
adviseert dit nader toe te lichten. 

hoort te zitten maar juist ontbreekt. Daamaast bepaalt artikel 2, tweede lid, van 
de Landsverordening crlmlnaliteitsbestrijdingsfonds, 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 

Strrngtfzenine Our ([)emocracy 
ib 

Council of Advice 
Raad van Advies 



11 
RvA no. SM/10-16-LV 

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, 

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

7. Kapitaaldienst Uitgaven 

6.8 Minlsterie van Voll<shuisvesting, Rulmtelljl<e Ordenlng en Mllleu 
De Raad constateert een vermindering van NAf 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. 

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 atsnog 
huurkosten worden gemaakt. Het is onwaarschijnlijk dat de begrotingspost op 
nihil uitkomt. De Raad vraagt dit nader toe te lichten. 

In het licht van het bovenstaande, merkt de Raad op dat de toelichting geen 
melding maakt van de financiele situatie van de overheidsbedrijven en hun 
dividendbeleid waardoor er geen inzicht wordt gegeven in de mogelijke 
financiele 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 dividendbeleid 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. 

Het is de Raad niet duidelijk of de verwachte dividend uitkering ad NAf 12 
miljoen hier is inbegrepen. Bovendien Is het voor de Raad onduidelijk van welk 
overheidsbedrijf dan wel overheidsbedrijven het additioneJe bedrag aan 
dividenduitkering ter waarde van NAf 3 miljoen vandaan komt. De Raad vraagt 
de regering om het bovenstaande nader toe te lichten. 

Strengtlienirze Our Democracy Council of Advice 
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• 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 financi!le 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 S'l>/ 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 be!indigen 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. 

9. Overlge Opmerklngen 

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' alien 
voor het dienstjaar 2017 op nul zijn begroot. Dientengevolge bevat de staat van 
inkomstenoverdrachten subsidies die feitelijk niet zijn begroot. 
De Raad vraagt drt nader toe te lichten. 

8. Subsidies en Blidragen 

en de nieuwe investeringen die vallen onder ieder opgenomen lening van de 
jaarlijkse begroting, te vermelden. 
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Zie het Overzicht van eigendommen (wagenpark) op pagina's 66 tot en met 73 van de begroting 2017. e 

• lngevolge artikel 12, eerste lid, onderdeel d, van de 
Comptabiliteitslandsverordening adviseert de Raad een overzlcht 
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 nlet 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 erfpach1/hypotheek/vruchtgebruik) op rusten en zo 
ja, welke dan precies. 

• De Raad constateert dat het Land relatief veel auto's in eigendom 
heeft.8 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 dater 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 
Comptablliteitslandsverordening ontbreekt er een overzlcht van 
verleende concessies. De Raad advlseert een dergelijk overzicht 
toe te voegen omdat anders niet wordt voldaan aan de eisen van 
deze bepaling. 
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Mevr. mr. drs. M.C.C. Brooks-Salmon 

De Vice-voorzitter De Secretaris 

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

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

11. Conclusle 

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

10. Wetstechnische en redactionele opmerkingen 

• Het is opmerkelijk dat het overzicht van de collectieve sector 
bestaat ult een lijst van 2015 en niet 2016. Daarnaast geeft het 
overzicht geen volledige weergave van de collectieve sector: dit 
blijkt in het bijzonder ult het feit dat niet alle overheids-NV's hierop 
worden vermeld. 
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Zowel het ontwerp als de memorie van toetichting bevat een aantal 
redactionele en wetstechnische onvolkomenheden. De Raad geeft de 
volgende niet-limitatieve voorbeelden: 
a. Financi~le 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 'NAf'. 

c. Het totaalbedrag van de betalingsachterstanden zoals vermeld op pagina 
9 van de Toelichting is incorrect. NAf 159.463.607 + NAf 31.984.508 = NAf 
191.448.115 en niet NAf31.984.508. 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 corrlgeren. 

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 een uniforme stijl te gebruiken en dit in de 
gehele beg roting aan te passen. T er verdere lllustratie 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 gebrulk van: 

enkelvouds- en meervoudsvormen (bijv. "een oplossingen" op pagina 5 
en "Een van de grootste rlsico" op pagina 7); 
lidwoorden (bijv. "voor samenlevlng" 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). 

Opmerkinqen van redactionele en wetstechnlsche aard 

BIJLAGE bij het advies d.d 18 oktober 2016, RvA no. SM/10-16-LV 
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Zowel het ontwerp als de memorie van toelichting bevat een aantal 
redactionele en wetstechnische onvolkomenheden. De Raad geeft de 
volgende niet-limitatieve voorbeelden: 
a. Financi~le 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 'NAf '. 

c. Het totaalbedrag van de betalingsachterstanden zoals vermeld op pagina 
9 van de Toelichting is incorrect. NAf 159.463.607 + NAf 31.984.508 = NAf 
191.448.115 en niet NAf31.984.508. 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 elm uniforme stijl te gebruiken en dit in de 
gehele beg roting aan te passen. T er 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 sarnenlevinq" op pagina 6 en "Het casino 
operators" op pagina 19); en, 
aanwijzend voomaamwoorden (bijv. "worden opgezet moet 
bewerkstelligen" op pagina 6 en "de risico's het Land" op pagina 8). 

Opmerkingen van redactionele en wetstechnische aard 
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Bladzijde 1 
"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 meerjarenbegroting)." 

In het hiernavolgende wordt puntsgewijs op de opmerkingen van de Raad ingegaan; de tekst uit 
het advies wordt ten gerieve van de lezer herhaald waarna, in cursief, de reactie is weergegeven. 
De nummering uit het advies van de RvA is aangehouden. 

De Raad geeft ten aanzien van het ontwerp van landsverordening in overweging het ontwerp naar 
de Staten te zenden nadat met de opmerkingen van de Raad rekening zal zijn gehouden. 

Ik heb de eer u hierbij, namens de ministerraad, aan te bieden het nader rapport ter reactie op het 
advies van de Raad van Advies d.d. 18 oktober 2016 [SM/10-16-LV] betreffende het ontwerp van 
Landsverordening tot vaststelling van de begroting van het Land voor het dienstjaar 2017 
(Landsverordening begroting 2017). 

Bijlagen: 

Philipsburg, 

Onderwerp: Nader rapport inzake het ontwerp van landsverordening tot vaststelling van de 
begroting van het Land voor het dienstjaar 2017 (Landsverordening begroting 2017) 

Ons nummer: Afd: JZ&W Uw brief van: Uw nummer: 
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Bladzijde 3 
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 gecoordineerd en bewaakt door de Minister van Ftnancien. De 
Comptabiliteitslandsverordening kent ten behoeve van deze cyclus diverse procedurele bepalingen, 

Het weinig succesvolle traject dat zich de afgelopen 20 jaar in Nederland ontwikke/de, stimuleert Sint Maarten 
om te bezien in hoeverre ook onze begrotingen handzamer en informatie rijker gemaakt kunnen worden en 
uitvoerige beleidspassages achterwege kunnen blijven. Dit kan er toe leiden dat de wetgeving op dit punt moet 
worden aangepast en de perceptie van de "begroting als primair beleidsdocument" kan worden losgelaten of 
tenminste kan worden versoepeld. In de situatie van verantwoord begroten wordt immers de nadruk gelegd op het 
meetbaar maken van de doe/stellingen in de vorm van kengetallen en minder in het uitvoerig toelichten er van. 
Voorlopig wordt echter gewerkt in lijn met de vigerende wetgeving. 

Het VBTB-streven is in Nederland niet onbesproken gebleven. Meerdere studies o.a. van Bordewijk en Klaassen 
hebben uitgewezen dat het streven naar een volledige VBTB-dekking van een begroting een utopie is. Er zijn 
tevee/ hordes te nemen en sommige hordes zijn simpelweg te hoog. De veelheid aan producten, het niet homogeen 
zijn van producten en het ontbreken van (inzicht in de) causaliteit tussen hande/en en resultaten zijn enkele van 
die onmogelijke hordes. 
In 2008 ve/t Tjeenk Willink als vice-president van de Raad van State (p. 169) een scherpe conclusie over VBTB. 
Hi} stelt dat door VBTB het par/ement in belangrijke mate van informatie is beroofd. De toelichtingen bi} de 
begroting zijn aanzienlijk minder inhoudelijk geworden. 

• De nieuwe stroming, bekend onder de term "Verantwoord Begroten", stapt a/van uitvoerige beleidsteksten in de 
begroting en verwijst bi} voorkeur naar bestaande beleidsdocumenten. In de nieuwe begroting wordt gepoogd aan 
de hand van kengetallen de beleidsdoelen te kwanti.ficeren zodat later, bijna wiskundig, bepaa/d kan worden in 
hoeverre het doe/ is bereikt. 

Ter illustratie een reactie uit 2015 van Dr. Henk Klaasse; universitair hoofddocent aan de opleiding 
Bestuurskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

Nu de VBTB ontwikkelingen al zo 'n twintig jaar gaande zijn, ziet men in Nederland al geruime tijd een beweging 
naar een handzamere manier om beleid toetsbaar le maken. 

Omdat de financiele richtlijnen voor Sint Maarten uit de tijd stammen dat de verwachtingen over VBTB nog 
hooggespannen waren, is in de rijkswet veel van het gedachtegoed uit VBTB in de voorschriften opgenomen. 
Credo was om te komen tot "beleidsmatig begroten" en later "beleidsmatig verantwoorden ", Met deze 
bouwstenen van VBTB is in Sint Maarten enige jaren geleden gestart met het vormgeven van de eerste 
beleidsparagrafen in de begroting. Deze eerste aanzetten tot beleidsformulering kwamen in 2014 zeer moeizaam 
tot stand omdat enerzijds hetfenomeen "beleidsformulering" nauwelijks ontwikkeld was bi} de ministeries en 
anderzijds door de opeenvolgende regeringswisselingen het beleid dynamisch bieef De beweging om de 
beleidsparagrafen te verbeteren is in 2015 voortgezet waarbij vee/ ballast uit de eerder opgenomen beleidsteksten 
werd weggenomen. Ook in 2016 werd doorgegaan op de ingeslagen weg om meer scherpte te brengen in de 
beleidsdelen van de begroting en is met ondersteuning van SOAB een sjabloon ontwikkeld en ingevuld waarmee 
de financiele vertaling van het regeringsbeleid aan het parlement kon worden voorgelegd. 

Eind jaren 90 is in Nederland het systeem "Van Be/eidsbegroting Tot Beleidsverantwoording'Thiertoe: VBTB) 
geintroduceerd. De belangrijkste bouwsteen van dit systeem bestond uit het, in de begroting, leggen van een 
relatie tussen de beleidsdoelen en de daarbij behorende financiele consequenties. Zowel op gemeentelijk als op 
rijksniveau is veel energie gestoken in het praktisch toepasbaar maken van deze visie. Dit bleek vooral moeilijk 
vanwege de ambitie om oorspronkelijke doe/stellingen en de uiteindelijke realisatie meetbaar te maken opdat 
geoordee/d zou kunnen worden over de effectiviteit en efficiency van de overheidsinspanning. In de praktijk is de 
poging om tot VBTB te komen veelal uitgemond in een papieren exercitie waarbij uitgaven (gekunsteld) 
gekoppe/d werden aan beleidsdoelen waarmee een cosmetische oplossing werd gevonden voor de VBTB richtlijn. 
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Bladzijde 5 
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 

De regering heeft in de voorliggende begroting een .flinke verbeterstap gemaakt door in hoofdstuk 3 per 
Ministerie een beleidsdeel op te nemen met beleidsprioriteiten en beleidsacties. Daarbij is helder beschreven 
welke doe/en er per Ministerie voor 2017 gesteld worden en welke acties er plaats vinden om de beschreven 
doe/en te realiseren. De regering is voomemens om jaarlijks hierin verbeteringen aan te brengen. Overigens 
verwijst de regering in dit verband ook naar de eerder reactie zoals gegeven op pagina 1/2 om eerder naar een 
vorm van het modernere "verantwoord begroten" door te groeien. 

De Raad constateert dat de begroting 2017 op verschlllende onderdelen niet voldoet aan de eisen 
van de Rft, 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 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 Comptabillteitslandsverordening, waardoor deze niet te verlfleren 
zijn. De Raad vraagt hiervoor de aandacht. 

3. Wettelijke eisen aan de begroting 

De regering zal de ontwerp landverordening jaarrekening 2013 en 2014 op korte termijn verzenden aan de Raad 
van Advies. De jaarrekening 2015 is in concept gereed, en zal via de gebruikelijke procedure later worden 
aangeboden aan de Raad van Advies. 

In het kader van de begrotlngscyclus wordt ook veel waarde gehecht aan de jaarrekeningen. In dit 
kader brengt de Raad ender 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 fmanclele 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 Comptabiteitslandsverordening. Hierdoor 
krijgen niet alleen de Staten, maar ook de inwoners van Sint Maarten, meer inzicht In de financiele 
sltuatie van het Land en de collectieve sector. De Raad adviseert de regering wederom met klem 
om de Landsverordeningen tot vaststelling van de jaarrekenlngen van de dienstjaren 2013 tot en 
met 2015 zo spoedig mogelijk ter advies aan te bieden aan de Raad. 

Bladzijde 4 
2.2 Landsverordening tot vaststelling van de Jaarrekeningen 

De regering heeft aandacht voor deze deadlines. De begroting 2017 is door de Ministerraad vastgesteld v66r 1 
september, en daarna conform de bepalingen in de Comptabiliteitsverordening ter advisering aan de Raad van 
Advies voorgelegd. Alhoewel de deadline voor het aanleveren aan de Staten niet v66r 1 september is geschied, 
kan geconstateerd worden dat de begroting eerder is opgeleverd. De regering werkt er hard aan om de planning 
& control-cyclus verder te implementeren, waarbij wettelijke deadlines richting gevend zijn. 

welke tevens data inhouden. Met het oog op de precaire financiele 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 Comptabiliteltslandsverordening voorschrijft dat de ontwerpbegroting 
uiterlijk de tweede dinsdag van september bij de Staten behoort te zijn ingediend. De Raad acht 
deze discrepantie onwenselijk en constateert tegelijkertljd dat de regering geen van beide 
deadlines heeft gehaald. De Raad vraagt hiervoor de aandacht. 
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Bladzijde 6 
4. Leningen en Betalingsachterstanden 
Op pagina 8 van het ontwerp stelt de regering dater 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 Cft op de tot nu toe ingediende 

De regering heefi in voorliggende begroting een verbeterslag aangebracht met het opnemen van 
beleidsprioriteiten en beleidsacties per Ministerie. De regering begrijpt de stelling van de Raad van Advies 
waarbij gemeld wordt dat het beschrevene nag niet in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen, maar 
heeft daarbij oog voor de beperkte mogelijkheden van de organisatie. De regering constateert dat er in 
voorliggende begroting een verdere belangrijke slap is gemaakt om le komen tot het definieren van 
beleidspriorileiten, en zal deze in de komende jaren nader uitwerken en vervolmaken dan we/ de 
ontwikkelrichting hijstellen (zie oak antwoord op pagina 1 /2). 

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. 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. 

Voor het antwoord op deze vraag verwijst de regering graag naar het gegeven antwoord op pagina 3 'Wettelijke 
eisen aan begroting '. 

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 toelichting is op dit punt aangepast; tekstblokken zijn onder passender hoofdstuk geplaatst. 

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 Curac;ao 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 Comptabiteitslandsverordening, 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 toelichting is op dit punt aangepast; tekstblokken zijn onder passender hoofdstuk geplaatst. 

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. 
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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 een 

Bladzijde 7 
s. De Meerjarenbegroting 

De bepaalde rentelastnorm is opgenomen in de begroting; voor achtergronden wordt verwezen naar het rapport 
van de collectieve sector: Collective Sector Report 2015; Establishing the Collective Sector and interest expense 
norm of Sint Maarten. 

Er zijn investeringen tot een bedrag van NA/ 2 mi/joen ten laste van de kapitaaldienst gebracht die in voorgaande 
jaren zijn aangeschaft maar waarvan de facturen ten laste van 2016 moesten worden gebracht. Om toch in staat 
te zijn om in de oorspronkelijke wensenlijst opgenomen investeringen te kunnen doen is voor ophoging van de 
kapitaaldienst 2017 gekozen. 

Overigens, omdat het Land van het Cft geen leningen in 2016 mocht opnemen, omvat het jaar 
2017 investeringen, voor een totaal van NAf 51 miljoen, die in 2016 om voornoemde reden niet 
konden worden gerealiseerd. De regering stelt dat daar nog NAf 6 miljoen moet worden bijgevoegd 
voor de hervorming van de belastingdienst en daarboven een additioneel bedrag van NAf2 miljoen 
voor nieuwe investeringen. Met betrekking tot deze laatstgenoemde NAf 2 miljoen 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. 

• 

Tot slot is de regering de mening toegedaan dat de financiele situatie van het Land voornamelijk omgebogen lean 
worden door te investeren in de Belastingdienst en daarmee de compliance te verhogen. Om die reden wordt in 
voorliggende begroting voorgesteld om hiervoor eerste investering te doen van NA/ 6 miljoen. 

De financiele resultaten in de derde uitvoeringsrapportage zijn weliswaar niet positief echter heeft de regering 
voldoende (incidentele) extra dekkingsmiddelen voorhanden om de jaarrekening 2016 positief a/ te sluiten. De 
regering ziet daarom geenformele belemmeringen om he/ door de Staten reeds geaccordeerde bedrag van NA/ 
38,3 mi/joen via een Lening te verkrijgen. 

De Staten heeft in de afgelopen Jaren ingestemd met de voorliggende begrotingen, waarin de investeringen zijn 
opgenomen. De tota/e investeringscapaciteit is daarmee vastgesteld. Bij de opmaak van de begroting is uitgegaan 
van een totaal van NA/ 51 miljoen aan investeringen die reeds eerder waren goedgekeurd, maar die nog niet in 
uitvoering zijn genomen. Na de opmaak van de derde uitvoeringsrapportage is de investeringscapaciteit NA/ 12,9 
miljoen die volledig gebruikt zal worden voor de lCT-investeringen en inrichting van het nieuwe Bestuurskantoor. 
Voorts is er een bedrag van NA/ 38,3 miljoen welke door de Staten is geaccordeerd, maar waarbij het CFT als 
reactie op de tweede uitvoeringsrapportage een pas op de plaats heeft gemaakt. 

uitvoeringsrapporten 2016. In zijn reactie op de tweede uitvoeringsrapportage 2016 d.d. 25 
augustus 2016, wordt onder andere het volgende door het Cft gesteld: 

"Het Cft stelt dat op basis van de realisaties in het eerste halflaar 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." 
Het is opmerkelijk dat het Land meent te kunnen voldoen aan een investeringsbehoefte van NAf 59 
miljoen, terwijl het Cft op dit moment constateert dat "het begrote saldo voor ultimo 2016 van 
[ANG] 25,3 min als gevolg van de realisaties in het eerste halflaar met [ANG] 11,0 min is 
verslechterd." Het Cft concludeert dat bij ongewijzigd beleid het begrotingssaldo eind 2016 nog 
verder zal achterblijven. Hierdoor zal in 2016 niet minimaal NAf20 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 lening nadere toelichting 
vereist. 



6 

Bladzijde 8 
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. 

In de meerjarenbegroting is vanaf het jaar 2018 rekening gehouden met de inkomstenstijging van NAJ 8, 7 
miljoen. De regering heeft op pagina 21 het financiele effect uitgelegd dat volgt uit invoering van het onderhavige 
ontwerp. 

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 beg root. Dit bedrag is echter niet terug te vinden 
in de ontvangsten op 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. 

De discrepantie is gecorrigeerd. 

Hoewel de Minister van Financien daartoe niet is verplicht, adviseert de Raad de mlnisteriele 
regeling, zeals bedoeld in artikel 13, derde lid, van de Comptabiteitslandsverordening, 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 dienstjaarvolgende 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 

Begroting 2017 is in die zin bijzonder omdat de totstandkoming plaatsvindt in een periode van verkiezingen en 
politieke herschikking. Dai betekent dat de begroting uit moet gaan van de kaders die door de wette/ijke taken 
warden gezet en daarnaast rekening moet houden met onvermijdelijke kwesties zoals bijvoorbee/d ingegeven door 
de aanwijzing van het CFT. Beleidsvoornemens van de zittende regering en hun effecten zijn omwille van 
voorzichtigheid zoveel mogelijk vermeden. Hoewel bijvoorbeeld de hervormingen van oudedagsvoorziening en 
gezondheidszorg in voile gang zijn en nog steeds uitgaan van een implementatie per januari 2017, zijn de 
financiele effecten van deze hervormingen nog niet ingeboekt. Dit volgt uit de instructie van Cft om geen effecten 
in te boeken waarvan de wetgeving nog niet door de Staten is goedgekeurd. Dit maakt de meerjarenraming we/ 
behoudend maar geeft niet ten volle inzicht in de financiele effect en van lopende hervormingen. Er is daarom 
voor gekozen om geen posten in te boeken maar om te volstaan met het toelichten van de op handen zijnde 
wijzigingen. Bi} begrotingswijzing zullen de betreffende aanpassingen met de eerste uitvoeringsrapportage 
moeten warden ingewerkt. In de toelichting is de inconsistentie van de benaming opgelost. 

dienstjaar. Maatregelen die zijn doorgevoerd in een dienstjaar zullen over de jaren heen effecten 
hebben die bovendien niet statisch zijn en continu moeten worden bewaakt. Hoewel de 
meerjarenbegroting relatief uitgebreid toegelicht is, constateert de Raad dat de daadwerkelijke 
meerjarenbegroting zeer summier is en niet voldoet aan de eisen zeals geformuleerd in artikel 13, 
tweede lid, van de Comptabiliteitslandsverordening. Daar komt nog bij dat de posten, zeals 
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. 
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Bladzijde 9 
Mlnisterie van Financien 
Met betrekking tot het Ministerie van Financien merkt de Raad op dater forse stijgingen zijn in 
salarissen en materie kosten van verschillende afdelingen binnen het ministerie. Om er een paar te 
noemen, voor 2017 wordt de post 'rnateriele kosten' van de minister met NAf 1.000.000 verhoogd. 

Dit is aangepast, plaatsvervangend gevolmachtigde minister voor het Kabinet van de Gevo/machtigde is nu 
begroot. 

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. 

Dit is aangepast, de Raad van State is nu begroot. 

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 ais 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 wljzen. De Raad 
vraagt hiervoor de aandacht. 

De begrotingspost "huur gebouwen en ruimten" is echter gestegen met NA/ 1.136.996 binnen Parlement bij 
Ondersteuning en Griffie vanwege het feit dat in de voorgaande jaren deze uitgaaf begroot werd bij de afdeling 
Facilitaire Zaken binnen de Ministerie van Algemene Zaken. Hoewel de betreffende begrotingspost bij Parlement 
gestegen is met het voorgenoemde bedrag, de post binnen de Ministerie van Algemene Zaken daalde met hetzelfde 
bedrag. 
Het verschil in de stijging (NA/ 1.472. 704,-) dat de Raad vermeld heeft in hun rapport is waarschijnlijk als gevolg 
van de huur afspraken die bestonden bij de overgang naar Land Sim Maarten. De stijging is verdeeld over de 
andere Hoge Staten en betreft een bedrag van NA/ 9.123, - 

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 NAf 16.502.781,- in het voorgaande dienstjaar. 
Deze verhoging lijkt voornamelijk te zitten in de begrotingspost 'huur gebouwen en ruimten', welke 
post stijgt van NAf 326.585,- in 2016 naar NAf 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. De Begroting per Ministerie 

Voor een goed begrip is het verder van belang dat de momenteel door de luchthaven geheven "departure tax" 
geen belasting betreft maar een heffing voor en door de luchthaven. Van geen enkele luchthavenheffing vindt 
afdracht aan de overheidskas plaats. 

Voornemen bestaat tot een heffing van eenfee bij aankomst of vertrek: De heffing zou moeten bestaan uit een 
relatief gering bedrag per reiziger maar kan gezien het aanta/ reizigers (2-2,5 min) een belangrijke post voor de 
schatkist gaan betekenen. De wetgeving hieromtrent is reeds in concept uitgewerkt en streven is de wet voor 2017 
aan de Staten voor te leggen. Omdat het hier om nog niet goedgekeurde regelgeving gaat is deze inkomstenpost 
voora/snog ingeboekt vanaf het jaar 2018. 

De volgende uitleg is in de begroting verwerla. 
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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 hoort te zitten maar juist ontbreekt. Daarnaast bepaalt artikel 2, tweede lid, van 

De accijns wordt berekend over de benzine die Sint Maarten binnen komt voor bedrijven gevestigd op de 
Nederlandse kant van het land De invoer wordt nauwgezet door de Douane in rekening gebracht en er vindt 
controle op aangifte plaats. Ondanks de stijging van het aantal auto's blijki de invoer daardoor nauwelijks 
beinvloed le zijn dan we/ wordt er meer op de Franse kant getankt. 

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 NAf 9,2 miljoen 
bedroegen. Daarboven valt in te zien dater tussen 2007 en 2015 een stijging van het aantal auto's 
op Sint Maarten heefl 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. 

Het majeure probleem bij de gevangenis is niet de hoeveelheid personeel op de payroll maar betreft de 
inzetbaarheid van personeel van wege ziekte of andere reden van niet beschikbaar zijn. Stappen worden gezet 
teneinde de inzetbaarheid te verhogen. Meegenomen is een stijging van de personeelskosten vanwege de stijging 
van de pensioenlast (van 22 naar 25%). 

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 ls dat er 
meer personeel nodig is en er is werd gestaakt door het huidige personeel in dit kader. De Raad 
vraagt hierdoor de aandacht. 

De stijging van NAf 258.311 voor materiele kosten bi} dienst Comptabiliteit is veroorzaakt door een verschuiving 
van kosten m.b.t. personeel van derden van de Afdeling Financien naar dienst Comptabiliteit: dit is in de 
toelichting verwerkt. 

Ook bij de Afdeling Comptabiliteit vindt een stijging van 76,78% van de materiele kosten plaats, 
wat zich vertaalt in een bedrag van NAf 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. 

De stijging van NAf227.355,- voor salarissen bij Stafbureau betrefi het safaris van een ex-gezagsdrager welke 
eerder niet op de begroting van Financien was opgenomen. 

Hetzelfde geldt voor het Stafbureau waar een stijging van de salariskosten ad. NAf 227.355, 
plaatsvindt. 

De stijging van NAf2.394.133,- voor de materiele kosten bij Afdeling Financien is voor de reorganisatie van de 
belastingdienst. 
De stijging van NAf 240.120,- voor salarissen bij Afdeling Financien betreft een overplaatsing van medewerkers 
van de dienst Comptabiliteit naar de Afdeling Financien waardoor a/daar de kosten reduceerden. 

Ook de Afdeling Flnancten ziet een stijging van de rnateriele kosten met een bedrag van NAf 
2.394.133 en de salarissen met een bedrag van NAf 240.120. 

De stijging van NAf 1. 000. 000,- voor de post 'materiele kosten ' is bestemd voor een nieuwe 'School of Law'. 
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Ministerle 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 

Kosten voor huur zijn gecentraliseerd bij de Ministerie van Algemene zaken en warden daar begroot en geboekt. 
Het nieuwe overheidsgebouw is nog niet in huur genomen. Zadra dit zal plaatsvinden wordt de begroting op dat 
punt aangepast door middel van een begrotingswijziging. 

Bladzijde 10 
Ministerie van Onderwljs, 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 voor 1 januari 2017 zullen verhuizen naar het nieuwe 
overheidsgebouw. De Raad adviseert dit nader toe te lichten. 

• Project Asset sharing 
In beslag genomen goederen in internationale wateren welke door de Kustwacht Sint Maarten en de Kustwacht 
van de Verenigde Staten worden meestal in de verenigede Staten verbeurd verklaart. Het Land Sint Maarten 
krijgt een dee/ van de opbrengsten. Verwacht wordt dat in het dienstjaar 2017 ongeveer NA/250.000,00 aan Sint 
Maarten wordt betaald 

• Project paga bo but!; 
Dit project houdt in de manier waarop een boete wordt betaald makkelijker en toegankelijker wordt. In het 
dienstjaar 2015 zijn er pinautomaten geinstalleerd bij verschillende diensten. Hierdoor kunnen boetes sneller 
worden betaa/d. Verwacht wordt dat een totaal bedrag van NAJ 35. 000,00 wordt geind via dit systeem in het 
dienstjaar 2017. 

Aan de andere leant zal getracht warden de inkomsten van het criminaliteitsbestrijdingsfonds te verhogen. De 
lopende projecten hiervoor zijn; 

Vooralsnog staan geen andere projecten gep/and welke vanuit, hetfonds zul/en warden gefinancierd. Indien de 
kapitaaldienst 2017 niet wordt goedgekeurd, zal warden nagegaan we Ike projecten, welke vanuit de 
kapitaaldienst moesten worden gedekt, kunnen warden ge.financierd vanuit het criminaliteitsbestrijdingsfonds. 

• Project scholing gevangenbewaarders; 
De gevangenbewaarders zijn toe aan bijscholing op de hoge druk van hun werkzaamheden te kunnen volhouden. 
Dit project houdt in dat de gevangenbewaarders de nodige opleidingen zullen krijgen om beter te kunnen 
.functioneren binnen hun dienst. Vooralsnog worden de kosten voor dit project in het dienstjaar 2017 geschat op 
NAJ 50. 000, 00. 

• Project bijstand KPSM; 
De ondercapaciteii bi} het KPSM laat het niet toe dat hoge prioriteit zaken behandeld en afgehandeld worden. Dit 
project houdt in dat bijstand vanuit de politie korpsen Aruba, Curacao en BES eilanden zal worden verzocht voor 
de ajhandeling van de verschillende lopende zaken. Vooralsnog zijn de kosten voor dit project in het dienstjaar 
2017 begroot op NAJ 100.000,00. De kosten bestaan uit vliegtickets; daggeldvergoedingen en hotelkosten. De 
duur van het project is van 2 tot 3 maanden. 

Het criminaliteitsbestrijdingsfonds is primair bedoe/d voor preventie van criminaliteit, in de breedste zin van het 
woord. Het criminaliteitsbestrijdingsfonds lean niet gebruikt worden om structurele kosten te dekken we/ke vanuit 
de reguliere begroting dienen te worden gedekt. Voor het dienstjaar 2017 zijn er vooralsnog de volgende 
projecten gepland welke ge.financierd zullen worden vanuit het criminaliteitsbestrijdingsfonds. 

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. 
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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 

Het is niet mogelijk om een universee/ dividendbeleid te ontwikke/en daar de overheidsbedrijven zeer 
uiteenlopend van aard zijn zowel op functioneel als op .financiee/ vlak. De overheid heeft haar rol als 
aandeelhouder in het ver/eden nauwelijks kunnen invullen maar heeft initiatieven genomen om deze rol te 
versterken. Ook is voor financiele kwesties steeds de Minister van Financien betrokken waardoor ten aanzien van 
reserves en dividenden afgewogen gedifferentieerde beoordeling kan plaatsvinden. 

Bladzijde 11 
In het licht van het bovenstaande, merkt de Raad op dat de toelichting geen melding maakt van de 
financlele situatie van de overheidsbedrijven en hun dividendbeleid waardoor er geen inzicht wordt 
gegeven in de mogelijke financiele 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 dividendbeleid 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. 

Dividenduitkering ter waarde van NAJ 3 miljoen is een conservatieve schatting van het te verwachten dividend 
van Te/em. 

Het is de Raad niet duidelijk of de verwachte dividend uitkering ad NAf 12 miljoen hier is 
inbegrepen. Bovendien is het voor de Raad onduidelijk van welk overheidsbedrijf dan wet 
overheidsbedrijven het additionele bedrag aan dividenduitkering ter waarde van NAf 3 miljoen 
vandaan komt. De Raad vraagt de regering om het bovenstaande nader toe te lichten. 

Dit is aangepast, dividenduitkering van GEBE ad NAJ 12 miljoen zijn bi} het Ministerie van VROMI begroot. 

Bovendien wordt op pagina 18 van de toelichting vermeld dat voor het jaar 2017 incidentele 
inkomsten ter waarde van NAf 12 miljoen van GEBE worden verwacht als gevolg van een 
dividenduitkering. Ook dit is niet terug te vinden in de begrotingsposten van het Ministerie van 
VROMI. In plaats daarvan wordt op de begroting van het Ministerie van TEATI een bedrag van NAf 
15 miljoen geboekt onder de post 'dividend overheidsbedrijven'. 

Dit is aangepast, concessie opbrengsten van GEBE zijn bij het Ministerie van VROMI begroot. 

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 TEATI en niet 
op die van VROMI. 

Kosteloze rechtskundig bijstand werd over geheveld naar Min.Ius. 

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 ge"indexeerde piketvergoedingen. Het behoeft geen betoog dat een verhoging van 
de piketvergoeding zal lijden tot extra uitgaven die wei 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. 
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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 

De regering begrijpt de opmerking van de Raad en is zich ervan bewust dat de koopkracht van ambtenaren in de 
afgelopenjaren is afgenomen door het niet toekennen van prijsindexatie/COLA. De regering heeft hiervoor de 
nodige aandacht, maar ziet vooralsnog geen financiele ruimte om over te gaan tot toekenning hiervan. 

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 ftnanciele 
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 omschrijving van de begrotingspost 'subsidie en bijdragen "zijn voor het jaar 2017 anders onderverdeeld in e de volgende subcategorieeen; Overheidsoverdrachten, Jnkomensoverdrachten en Vermogensoverdrachten. 

Bladzijde 12 
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' alien 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. 

Lijst is bijgevoegd, maar onder voorbehoud van wijzigingen: 

7. Kapitaaldienst Uitgaven 
Met betrekking tot de kapitaaldienst voor de begrotlng 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 Rijkswet financieel toezicht Curacao 
en Sint Maarten (hierna: Rft) en artikel14, derde 
lid, van de Comptabiliteitslandsverordening. De Raad vraagt hiervoor de aandacht. In dit kader 
adviseert de Raad om ais 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, en de nieuwe investeringen die vallen ender ieder opgenomen 
lening van dejaarlijkse begroting, te vermelden. 

Inkomsten uit erfpacht canon zijn begroot op basis van de gemiddelde inkomsten van de afgelopen 3 jaren met 
inachtneming de werkelijke ontvangsten tot en metjuli 2016. 

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu 
De Raad constateert een vermindering van NAf 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. 

Kosten voor huur zijn gecentraliseerd bij de Ministerie van Algemene zaken en worden daar begroot en geboekt. 

nihil uitkomt. De Raad vraagt dit nader toe te lichten. 
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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. 

Er bestaan geen uitgegeven langlopende geldl.eningen; derhalve is geen lijst toegevoegd. 

Bladzijde 13 
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. 

Per dee/project zijn project/eiders en projectgroepen benoemd. Deze hebben tot taak om uitwerking te geven aan 
het dee/project. In de periode vanaf 'juni zijn de eerste resultaten geboekt, die reeds verwerkt zijn in de 
jaarrekening 2015. Zo is er beter inzicht in de schuldpositie, in niet uit de balans blijkende verplichtingen, zijn 
verschillende vorderingen opgenomen en zijn er vorderingen gemaakt in het inzicht van het crimefund/VDSM De 
accountant heeft de organisatie gecomplimenteerd met de resultaten die in een relatief korte termijn zijn 
gerea/iseerd. 

De deelprojecten zijn: 
1. Wages & Salaries: reliable and auditable payroll process in place 
2. Subsidies: reliable and auditable subsidy process in place 
3. Costs goods and services: reliable and auditable proces for costs of goods and services in place 
4. OZR: accurate, complete and timely recording of costs in financial statements of Government 
5. Liabilities: reliable representation of liabilities in financial statements of Government 
6. Receivables: to obtain assurance of the accuracy of the accounts receivable 
7. Studyloans: to provide a reliable representation of the study loans outstanding 
8. Material fixed assets: to obtain an updated fixed assets schedule on a monthly basis 
9. Economic licenses.to have suffiecient procedures in place in order to achieve a reliable registration for 

increased assurance of the accuracy and completeness of the revenues 
JO. Crime.fund and VDSM· to provide a reliable representation of the recording of the costs and revenues 

from the crimefund and VDSM 
I I. Duurtetoeslag: accurate recording of costs in financial statements of Government 
12. Government owned entities: to provide a reliable representation of the valuation o/Govemment owned 

entities and collective sector participants 

Naar aanleiding van deze kritiek is er een projectplan opgesteld, met daarin opgenomen I 2 deelprojecten. Deze 
deelprojecten hebben als doe/ om achterstanden in te lopen, verbeteringen aan le brengen in het financieel beheer 
en het optimaliseren van processen. De Ministerraad heeft in juni 2016 deze dee/projecten goedgekeurd. Daarbij 
is aangegeven dat het totale project binnen een tijdsspanne van drie jaar uitgevoerd dient te worden, en dat 
uitsluitend in strikt noodzakelijke geval/en externe capaciteit ingehuurd lean worden. 

Van verschillende lcanten ligt de kwaliteit van het financieel beheer van het Land Sint Maarten onder vuur. Niel 
alleen vanuit de exteme accountant is er kritiek, ook het CFT en de Algemene Rekenkamer oordelen negatief over 
het financieel beheer. 

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. 

Mutaties in huurkosten zullen worden ingewerkt in een eerste begrotingswijziging 2017. 

(eventueel) gepaard zullen gaan met het beeindtqen 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 llchten. 
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Conform art 23 lid 1 van de Rft vindt vaststelling van de collectieve sector tweejaarlijks plaats. De recentste 
vasts telling vond plaats in 2015 waarna in 2017 de volgende be paling zal zijn. Bi} de be paling of een entiteit tot 
de collectieve sector gerekend wordt, maakt men gebruik van de de.finities in de SNA. Vo/gens die definities 
voldoen niet a/le overheidsbedrijven aan de criteria en zijn derhalve niet in de lijst gepresenteerd. 

Eigendommen (wagenpark) op pagina's 66 tot en met 73 van de beg roting 2017. - Het is 
opmerkelijk dat het overzicht van de collectieve sector bestaat ult 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 warden vermeld. 

Deze opmerking is redundant; kwam 4 opmerkingen hiervoor al aan de orde. 

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. 

Een overzicht van dienstverleningsovereenkomsten is opgenomen 

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 warden getroffen (lease- en huurconstructies). De Raad constateert dater 
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. 

Overheidsgebouwen zijn opgenomen in de lijst van "overzicht van huurovereenkomsten en overheidsgebouwen ". 

Conform artikel 12, eerste lid, onderdeel g, van de Comptabiliteitslandsverordening dient een 
overzicht te warden 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 
erfpacht/hypotheek/vruchtgebruik) op rusten en zo ja, welke dan precies. 

De staat van verleende concessies is als bijlage toegevoegd. 

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. 

Deze gegevens zijn momenteel niet centraal geregistreerd en zullen zo spoedig mogelijk geinventariseerd worden 
waarna de Staten hierover worden geinformeerd. 



14 

( 

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). 
Aangepast 

f. Het is de Raad opgevallen dat cijfermatige congruentie ontbreekt. Onder andere het 
consistent gebruik van punten en kornrna's: bijvoorbeeld op sommige plekken 100,000 en 
op andere 100.000. De Raad adviseert om bij net opschrijven van getallen een 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. 
Deels aangepast 

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

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

c. Het totaalbedrag van de betalingsachterstanden zoals vermeld op pagina 9 van de 
Toelichting is incorrect. NAf 159.463.607 + NAf 31.984.508 = NAf 191 .448.115 en niet NAf 
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. 
Aangepast 

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 'NAf '. 
Aangepast 

a. Financlele paragraaf, vijfde lid, vermeldt het dienstjaar 2013. De Raad adviseert dit aan te 
passen. 
Aangepast 

Bladzljde 15 
Opmerkingen van redactionele en wetstechnische aard 



BEGROTING 2017 

I 

LAND SINT MAARTEN 
___ Bijlagel __ 

Staten van Sint Maarten 
Zittingsjaar 2016-2017-098 



Pagina 66- 73 
Pagina 74 
Pagina 75- 79 
Pagina 80 
Pagina 81 
Pagina 82 

Pagina 36 - 46 
Pagina 47 - 54 
Pagina 55 
Pagina 56 
Pagina 57 - 65 

Pagina 25 - 28 
Pagina 29 - 30 
Pagina 31 - 33 
Pagina 34 - 35 

Pagina 22 - 24 

Pagina 18 - 21 

Pagina 1 - 2 
Pagina 3 - 8 
Pagina 9 - 11 
Pagina 12 - 14 
Pagina 15 - 17 

18: Overzicht van eigendommen (wagenpark) 
19: Overzicht van erfpacht 
20: Overzicht van huurovereenkomsten en overheidsgebouwen 
21 : Overzicht van deelnemingen 
22: Overzicht van Collectieve Sector 
23: Overzicht van verleende concessies 

Land Begroting 2017: 
Hoofdstuk: 

2: Parlement en Hoge Colleges van Staat 
3: Ministerie van Algemene Zaken 
4: Ministerie van Financien 
5: Ministerie van Justitie 
6: Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sportzaken 
7: Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en 

Arbeid 
8: Ministerie van Toerisme, Economische Zaken,Vervoer en 

Telecommunicatie 
9: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 

Milieu 
10: Ontvangsten 
11: Kapitaaldienst 
12: Recapitulatie 

Bijlagen: 
13: Staat H: Verzamel- en Consolidatiestaat 
14: Staat B: Staat van bet bezoldigen personeel 
15: Staat C: Staat van geactiveerde Kapitaaluitgaven 
16: Staat E: Staat van opgenomen langlopende geldleningen 
17: Staat G: Staat van Inkomstenoverdrachten 

INHOUDSOPGA VE 

LAND SINT MAARTEN BEGROTING 2017 



GEWONE DIENST 



Page 1 

20l0 Omh.•rsku111ni,:. en Cnrfh~ 
Salarlssen & Sodale Luttn 2,986.938 1,363,415 l,SOl,469 138,054 10.13% 
Overl11e loonkosten 43,.241 20,000 20,000 0 0.00% 
Totaal personttlskosttn J,030.179 1,383,415 1.521,469 138,054 9.98% 

Totaal materlile konen 910,136 1,360,014 2.457.575 1,097,561 80.70"!. 
Totaal ondersteunln11 3,940,315 2,743,429 3,979,044 1.235,615 45.04% 

Salanuen & :IOCtale Lasten ' 756,1159 861,439 104,581 13.82% 
Overla:e loonkostcn 39,994 32,279 32,279 0 0.00% 
lndirectc penoneelskosten 6,.260 0 0 0 0.00% 
Totalll personeelskMten 828,960 789,137 893.718 104.581 13.25% 

Totalll materlele kostea 725,423 1,190,673 1,135,057 -55,616 -4.67"/. 
Totaal Raad van Advics 1,554.383 1,979,810 2,028,775 48.965 2.47"/. 

rotaal tijdelljk pcrsoncel1ko1tcn 11,127 0 0 0 0.00"!. 

Salarlsscn & Soc:lale Luten 850,069 1,363,464 1,466,.209 102,745 7.54% 
Overlge loonkostcn 7,1144 25,000 20,000 -5,000 -20.00% 
Totaal pcrsoneelskosten 857,913 1,388,464 1,486,.209 97,745 7.04% 

Totalll materlele kosten 743,405 836,096 785,023 -51,073 -6.11% 
Totalll Alcemene Rekenkamer 1,601,318 2,224,560 2,271,.232 46,672 2.10"/. 

Salarls en & Soc:lale Lasten 706,836 909.318 934.785 25.466 2.80"1. 
Overlee loonkostea 15,997 0 0 0 0.00% 
Totaal personeelskosten 722,833 909,318 934,785 25,466 2.80"!. 

Totaal materiele kostr.n 432,551 544,932 529,918 -15,014 -2.76% 
ITotaal Ombudsma.n 1,155.384 1,454,250 1,464,703 10,452 0.72% 

~ONI Omhucl\man rijcldijl.. Pi''"'onrel 
Totaal tijdelijk personeehkone11 36.343 0 31,905 31.905 100.00% 

Totaal ,:e,.oae dienst 14.962.446 16.502.7111 18.032.585 1.529.804 --V.27% 

Salarincn & Soc:lalc Luten 5,833,139 7,048,531 7,521.122 472,591 6.70% 
Overlge loonkostcn 35.263 226.201 226.201 0 0.00% 
Totaal personeelskoste» 5,863,402 7,274,732 7.747.323 472.591 6.50% 

TotaaJ matericle ko,ten 795,174 826,000 509,603 -316.397 -38.30% 
Totalll Parlemenl 6,663.576 8.100.732 8.256.926 156.194 1.93% 

:!020 Pnrh.·111,·nc 
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41001 Bczoldiging 9,142.802 7,894,047 8,193,795 299.748 3.80"/o 
4100S Vakantic Toelage 492.326 576.975 616.978 40.002 6.93% 
41019 Diverse vergoedingen en toelagen 384.525 1.687.193 2.0SS,463 368.270 21.83% 
41021 Kiodertoelage 39.720 35.015 33.70S -1.310 -3.74% 
41050 Pcnsioenbijdrage A.P.S. 443.SOO 714.356 905,455 191,099 26.75% 
41060 Compensarietoeslag A.O. V./A.W.W. 315,741 432.224 475.207 42.983 9.94% 
41070 Werkgeversbijdrage AVBZ 49.229 44.940 47,849 2.909 6.47% 
41071 Wcrkgeversbijdrage FZOG 41,34S 56.837 58,995 2.158 3.80"/o 
41099 Vergoeding Bcstuurslcden 250.500 0 0 0 0.00"/o 
47003 Zicktcvcrzckering Kosten Personcel 0 0 -102.422 -102,422 I 00.00"/o 

Salarissen & Sodale Luten 11,159,688 11,441,586 12,285,024 843,438 7.37% 
41003 Overwerk 12.442 10.000 10,000 0 0.00"/o 
41026 Gratificaries en bonus 40.444 21.169 26.169 5.000 23.62% 
41039 Retroacrieve uilkering 70.736 247.311 247,311 0 0.00% 
41040 Lump sum lndcxering I COLA 16.887 0 0 0 0.00% 
41201 Werving en selectic 8.090 25.000 15.000 -10.000 -40.00,o 

Overige loonkosten 148,599 303,480 298,480 -5.000 -1.65% 
Totul personcelskostcn 11.308,287 11,745,066 12,583,504 838,438 7.14% 

43002 Bczoldiging tijdelijk personccl 41,105 0 29,463 29.463 100.00% 
43039 Retroactieve uilkcring tijd.pers. 6.365 0 0 0 O.OOo/e 
43060 Comp.tocslag A.O. V./A. W.W. tijd.pers. 0 0 2.091 2.091 100.00% 
43070 Werkgevcrsbijdrage AVBZ tijd.pcrs. 0 0 139 139 100.00"/e 
43071 Werkgcversbijdragc FZOG tijd.pers. 0 0 212 212 100.00"/e 

otaal djdelljk personeclskosten 47,470 0 31,905 31.905 100.00% 

41204 Reis- en verblijfskostcn 602.n5 710.170 498.938 -211.232 -29.74~. 
42001 Afschrijvingskosten 0 0 0 0 o.oos, 
42100 lnstroombeleid studic 2.000 18.476 30.000 11.524 62.37"'. 
43000 Personccl van dcrdcn 183.268 299.808 296,244 -3,564 -1.19% 
43101 Electriciteit 124.317 220,200 216,800 -3.400 -1.S4% 
43103 Benzine. olic en smcenniddelen 11.630 36.070 38.570 2.500 6.93% 
43401 1<.antoorbcnodigdheden 80,561 149.937 124.155 -25.782 -17.20"/o 
43402 Keuken bcnodighcden en catering 34.193 33,897 33.500 -397 -1.17% 
43403 Boeken en Abonnementen 17.400 50,200 46.900 -3.300 -6.57% 
43411 Dienst- en wcrkklcdin11 en uitrusting 3.311 10,000 10.000 0 0.00"/o 
43420 Water 8.774 19,930 18.930 -1.000 -5.02% 
43430 Onderhoud gcbouwen en terrcincn 82.013 39.097 40.097 1,000 2.S6% 
43435 Onderhoud vervoenniddelen 9.900 24.870 24.870 0 0.00% 
43436 Onderhoud kantoormachlnes 90.IS3 32.260 41.000 8,740 27.00-'o 
43437 Ondcrhoud Hardware 15.901 0 0 0 O.OO"'o e 43439 Overig Onderhoud 20.919 10,313 10.363 so 0.48"'. 
43440 Huur gebouwen en ruimten 321.826 326,585 1,472.704 1,146,119 350.94% 
43445 Onderhoud Hardware and Applicaties 0 24.240 24,000 -240 -0.99% 
43450 Verzekering Premie 9.301 14,482 12,503 -1.979 -13.67% 
434SI Verzekering voenuigcn 4,429 5,155 9,581 4.426 85.86% 
43470 Advencntiekosten 19.m 18.100 25,000 6,900 38.12% 

3471 Telefoonkosten /Faxkostcn SJ.632 187.600 194,000 6.400 3.41% 
43472 Porti- en telegramkosten 465 6.333 6.333 0 0.1)0% 
43474 Rcpresentotiekosten 293.842 185.683 18S.OOO -683 -0.37"/o 
43476 Rechts en deskundig advics 417.900 640.162 620.500 -19,662 -3.07"/o 
43480 Cursussen en oplcidingeo 118.697 292.800 24S.OOO -47.800 -16.33% 
43487 Communicatic 264.593 260.000 260.000 0 0.00% 

3489 Projcctcn en activiteiten 0 0 0 0 O.OO"'o 
3491 Bcvcili1,~ng 4,496 9,809 I0,82S 1.016 10.36% 

43493 Contributie en Lidmaatschap 42.172 54,500 35,380 -19,120 -35.08% 
43494 Poni- en vrachtkoslcn 0 3.500 3.500 0 0.00% 

3499 Ovcrige Goederen en dicnstcn JSS.388 557.944 392.039 -165.90S -29.74% 
43SOI Conunissicvcrgocding 383.35 I 493,000 466,000 -27.000 -S.48% 
4351 I Schoorunaakbcnodigdhcdcn 7.333 22.594 24.444 1.850 8.19"1. 
44220 K.ostclozc Rcchtskundig bijstand 22.377 0 0 0 0.00"/o 

Totaal pcrsonce!Jk05tcn 3,606.689 4,757,715 S,417,176 659,461 13.36"!. 

0 .0 9, 
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11~11) hllt''l:rllt'fl /1111,•(IJI 

Salarlsscn & Sociolc Lanen 0 0 0 0 0.00"/. 
Overlgc loonkosten 0 0 0 0 0.00% 
Totaal personeelskostcn 0 0 0 0 0.00% 

TotHI materlcle kosten 134,342 0 0 0 0.00% 
Totaal Stalbureau 134,342 0 0 0 0.00"/o 

S1larinen & Socialc Luten 631,833 663,819 680,064 16,144 2.45% 
Ovcrlae loonkostcn 300.518 0 0 0 0.00% 

otaal personcelskmtcn 932,351 663,819 680,064 16.244 2.45"/o 

Totoal matcrlcle kostcn 596,404 613,200 613,200 0 0.00"/o 
Totolll SER 1,518,755 1,277,019 1,293,264 16,244 1.27"/o 

1011 K,,bmt'l Ci,•, oluwcl1m:d1· ,\l1,1n1t,· 
Salarissen & Sociale Listen 1,153,358 558,874 1,020,233 461..359 82.55% 
Overige loonkostcn 18..368 0 0 0 0.00% 
Toraal personeelskostcn 1,171,726 558,874 1,020,233 461..]59 82.55% 

Tot11I materli'le kOJten 902,212 0 0 0 0.00"/. 
44201 Subsidies en bljdraRCn 0 l..]85,737 0 -1,385,737 -100.00% 
44102 Overheldslnstclllna 0 0 1.815,976 1.815,976 100.00"/o 

TotHI Kablnel C.,volmachtl1dc Minister 2.073.938 1,944.611 2.836,209 891,598 I 45.85% 

Salarlsscn & Soclale Lasten 1,382,528 933.654 1,049,991 116,337 11.46% 
Overlge loonko,nen 12,790 5,000 5.000 0 0.00% 
Totaal pcrsoneelskosren 1..395.318 938,654 1,054,991 116..]37 12.39% 

Tot11l matHli'le kosten 81,786 156,466 156,466 0 0.00% 
Totaal Stalburuu l,477,104 1,095.120 1.211.457 116,337 10.61% 

Totul llJdelijk personeeblkotlen 0 0 0 0 0.00"/o 

I 

Salarlssen & Soclale LHtcn 0 0 310,400 310,400 100.00% 
Ovcrlge loonkostcn 0 0 0 0 0.00% 
Totftll perseneclskosten 0 0 310,400 3I0,400 I00.00% 

44201 Subsidies en bijdragen 118,504 0 0 0 0.00% 
44102 Ovcrho1dsin.stelling 0 0 113.468 113,468 I00.00% 

Totul Rud van State 118.504 0 423,868 413,868 100.00% 

1011 .\()( 11111/ f., mwm1,cl1,· Rnml 

Salarlssco & Soclale LHtcn 605.238 888,292 l.077,667 189,375 21.32"/o 
Overlge loonkesten 129,155 0 0 190,370 0.00% 
Totaal pcnoneclsko,ncn 734,393 888,292 1,077,667 372,422 41.93"/o 

Totaal m1tcrli!lc kosten 57,893 86,790 86,790 0 0.00% 
Tota•l K1blnet 792,286 975,082 l,164,457 189,375 19.42% 

10 IO A'nhm,i 

S•larlsscn & Sod1le Lasten 260.310 341,289 346,073 4,783 1.40% 
Overlae IOOtlkO!lten 30,140 0 0 0 o.oo•;. 
Tot11l perseneetskosren 290,450 341,289 346,073 4.783 1.40% 

Torul mater1i'le kostcn 113,225 107,728 107,728 0 0.00"1. 
Tot11l Minister 403.675 449,017 453,801 4,783 1.07"1. 

\ l'fnllK'tkliJk 
(,1<K1th0<I. "°''"" ~ \\t•rl.,•lijl.c Ht ~roh· 111t1.en, t.'11 lkcroh_· uilf..!8' en 
n·"t·nini:,t•n 1>l111h Orn,rhrej, 111,: ultunvcn 2015 2lllh !1117 \ l'I M.:hll lu.•drng \ l't vchll 0n 

Hoofdstuk 3, Ministcrie van AJgemene 
Zaken 

10 \/111H/t•r 
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\ erruocncli] k 
Groot ho<~ Kosten- \\l'r}..dijl..l• lkcro1,• ui1~:1"'-'f1 lll'!!r111\" ulri,:•, en 
rtJ-.rmneen pla:ib Omxctu ,j, 111~ 1111~11\l•n ZOIS 2lllb 2017 \ C"r,chil lwdr:12 \ ervchil • • 

Hoofdstuk 3, Mio1sterie van Algemeoe 
Zakeo 

Jl02 Brandweer 
Salarlsscn & Soclalc Lastco 4,798,819 5,437,788 5,642.376 204,513 3.76% 
Ovcrlgc loonkosten 297,650 176,816 176,816 0 0.00% 
Totul personeelskosten 5,096,469 5,614,604 S,819.192 204.s,3 3.64'Y. 

Totaal materii'le kosten 368,880 875,623 875,623 0 o.oo•;. 
TOlllal Bnindweer 5,465,349 6,490,226 6,694,815 204,513 3.15% 

I : .. 
rota•l tljdelijk personeelskosten 12,280 0 0 0 0.00% 

I 

Salariuen & Sociale Lastcn 1,961,252 1,997,253 2,04U25 44,971 2.25% 
Overlee loonkosten 36,033 5,000 5,000 0 0.00% 
ITotaal penonttlskosten 1,997,285 2,002,253 2,047,225 «,m ?.2S'Y. 

Totaal matcrl& kOltCD 624,336 697,916 697,916 0 0.00% 
Totaal Buritrtallta 2,621,621 2,700.169 2,745,141 44.m 1.67% 

I ' 
Totaal tljdtlljk persancelskostea 0 5,220 5,220 0 0.00% 

Totaal Ultvoe<Tade OrganlutlH 8,099,250 9,195,615 9,445,175 249,560 2.71% 

Totaal persooeelsk05tcn 1,652,830 l,894,436 2,894,436 0 0.00% 

44201 Subsidies ea bijdragcn 681,416 1,264,965 0 -1,264,965 -100.00% 
44102 Overheidsinsttllingen 0 0 1,264,965 1.264,965 100.00'Y. 

Tobal Veilii:hcidsdieast 2.334.246 4,159,401 4,159,401 0 0.00% 

44201 30017 Subsidies en bijdragen 0 45,900 0 -45,904I -100.00'Y. 
44102 30017 Overhcidsinstelllngea 0 0 51,000 51,000 100.00% 

I 

44201 Subsidies ea bijdragcn 0 148,055 0 -148,055 -100.00'Y. 
44102 Overheidslnstellingca 0 0 175,617 175.617 100.00'Y. 

I ,~ .... 
Salarlssea & Soclalc Listen 0 124,363 155,256 30,892 24.84'Y. 
(h·erige loonkostea 0 10,000 10,000 0 0.00% 
Totaal persaattlskostta 0 134.363 165,256 30,892 ll.99'Y. 

Totaal materiae konen 0 16,490 16,490 0 O.OO'Yo 
Totaal Parkttrplaats 0 150,853 181.746 30,892 20.0'Y. 

rt.Jd,,11( J11r1d,s,:he' 7..aJi..>n t'II HC"t,:c·,·,,,~ fLt',Lnl 
l~OO Aftr.,n ,i I t'J(nlnnmo 

Salarissta & Sociale Lastea 1,678,698 1,843.310 2,036,496 193.186 IG.48% 
Onria• loonkostea 41,038 155,000 55.000 -100,000 -64.52". 
Totaal penoneelskosten 1.719.736 l,998.310 2,091,496 93,186 4.66'Y. 

0 
ITotaal materlele kosten 305,490 386,671 486,672 100,000 25.86% 
Totaal Afdelina Juridische Zlken en Wetgevlng 
{upl All'airs & Lqislatioa) 2,025,226 2,384,982 2,578,168 193,186 8.10% 
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tMt"/111~ lllllft'llfn111/'i1' n.·ndJ..m"lt'II ,nu,·c I0111l1' of 

'\:!02 I <Jlc'JJ(N Rclatums - 0/JJJJ li1dd11J.. l' .. -rsonecl -------- '\:!0~ PuM,,.·k.~ IJ1e1J.Jtl'erl,•1111tg s~n ICt' ( enter 

Sabrissen & Sociale Lasteo 340.653 429,839 432,288 2,449 0.57,,. 
Overige loonkosteo 17,652 0 0 0 0.00% 
Tot11I persoocelskosten 358.305 429,839 432,2118 2.449 0.51,-. 

0 o.oo,-. 
Totaal materiel• k.,.t,o 18,171 38,022 38,022 0 o.oo,-. 
Totaal Publieke Dienstverleniog Serviee Center 376,476 467,861 470,310 2,449 0.52,-. 

44201 Subsidies ea bijdnagen 163,868 239.999 0 -239,999 -100.00,-. 
44102 OvtrbeichlastelliD&en 0 0 ZS0,000 ZS0,000 100.00% 

I 

Salarisseo & Sociale Lasten 940.913 983,842 991,473 7,630 0.78,,. 
Overige 1-"osteo 25,901 5,000 5,000 0 o.oo,-. 
Totaal penooeelskosteo 966,814 988,842 996,473 7,630 0.11,-. 

ITotaaJ materiat kosteo 41.353 46,066 46.066 0 o.oo,-. 
TotaaJ Secrttariut Raad van l\1illisters 1,008,167 1,034,908 1,042,538 7,630 0.74,,. 

Totaal tijdelijk personeelskosten 1,398 0 0 0 o.oo,-. 

I 

Salarlsseo & Soclale Lasten 1,099.393 1.220.206 1,228,450 11,244 0.68,-. 
Overige loonkosten 11,421 S,000 5,000 0 o.oo,-. 
Totaal persoooclskosten 1,110,814 I.ZZS,206 1.233.450 &.244 o.67% 

Tot11I materiel, kosten 478,717 425,344 425,844 0 o.oo,-. 
Tot11I Afdellng Voorlkhting en Communlcatle 1,589,531 1,651,0SO 1,659.294 8.244 0.50% 

Salarissen & Soda le Latten 738,366 913.738 935,590 21,853 2.39,-. 
Overige loonkosten 19,759 5,000 5,000 0 o.oo,-. 
lndirecte penonulskosten 11,899 0 0 0 0.00% 
Totaal persoottlskosteo 770.024 918,738 1140,590 21,853 2.38"· 

Totaal materiele kosten 61,559 53,015 53,015 0 o.oo,-. 
Totul Afdelin1 Bullenlandst Betrekklngen (Bure1u 
FOttign Affairs) 831,583 971,752 993,605 21.&SJ 2.z5,-. 

t(J..·/mg 8,nr,.·n/41,,J~ 7Al..t"n •"" Aonmln;L.v-,·Jn11e, 
.~:!01 t/mc:rnal cl Amgdum ~{(u,nJ lljJ-.ll}l.pt!rJ,(,n~.:/ -------- .ffd~fint B11uenl,mJJc.• B.·trd.J.mgt'n fl>irttuµ·a,r o( 
J20~ Foeagn Relnllort" - DRRJ 

Sal1rusen & Sociale Lasttn l,OSJ,081 1,257.969 l.)tl,785 4J,816 3.48,,. 
Overige loonkosttn 11,649 5,000 5,000 0 o.oo,-. 
Totaal persooulskosten 1,064,730 1,262.969 1,.306.785 43,816 3.47% 
Totul materiel, kostea 299.276 2116.959 2116.959 0 o.oo,-. 

Totul AfdeliAC Binnenl1ndse Zaken en 
Konlnkrijksrebda (l11ternal & Kingdom Affairs) 1,364,006 1,549,928 1.593,744 43,816 2.83,,. 
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Salarissen & Sociale Lasten 1,122,302 l,401,802 1,452,661 50,858 3.63,Y. 
Overige loonkosten 67.262 90,800 90,800 0 0.00% 
Totul pcrsoneclskosten 1,189,564 1,492,602 1,543,461 50,858 3.41% 

Totaal materiele kosten 3,777,945 2,299,703 2,299,703 0 0.00% 
Totaal AfdcUng lnformatle, Communicatie en 
Technologie 4,967,509 3,792,306 3,843,164 50,858 1.34% 

Salarissen & Socialc Lastcn 3,101,640 2,104,323 2,227,078 122,756 5.83% 
Overige loonkostcn 59,636 5,000 5,000 0 O.OO'Y. 
lndireetc pcrsoneelskostcn 583,880 234,855 234,855 0 O.OO'Yo 
Totaal personeelskosten J,745,156 2,344,178 2,466,933 122,756 5.24% 

Totaal materiele kostcn 3,782,977 4,835,153 4,835,153 0 0.00% 
Totaal Afdeling Pcrsoneel en Organisatic 7,528,133 7,179,331 7,302,086 122,756 1.71% 

3306 A/de/mg l'ersoneel t'II Organisati« Iiidelu« Personre! -------- l.'07 .·l(tle'l111g ln/ormnllt'. ('ommwmat1c.' en Technologir 

Salarissen & Sociale Lastcn 4,559,276 5,242,788 5,395,215 152,427 2.91% 
Overlge loonkosten 589,325 617,381 228,000 -389,381 -63.07% 
Totaal personeelskosten 5,148,601 5,860,169 5,623,215 -236,954 -4.04% 

Totaal materiele kostcn 27,580,783 23,767,251 23,279,314 -487,937 -2.05•;. 
Totaal Faclltaire Zaken 32,729,384 29,627,420 28,902,528 -724,891 ·2.45% 

3305 Fnc,lrm, e Zoken 

Salarissen & Sociale Lasten 824,585 940,955 1,064,989 124,034 13.18,Y. 
Overige loonkosten 14,402 5,000 5,000 0 0.00% 
Totaal personcelskostcn 838,987 945,955 1,069,989 124,034 13.1 l'Y. 

Totaal matericle kosten 213,222 188,466 188,466 0 O.OO'Y. 
Totaal Documcntairc lnformatievoorziening 1,052.209 1,134,421 1,258,455 124,034 10.93'Y. 

\' l•rmrn.·delij k 
(:ruclllull'I, Kosn-n ~ \\(•r1'.t·lijl,e lk:,:rufl' uirg:1, '-'11 Begrutc uil~:n vn 
rekeningl'n plnat, 01t1\Chl'1j\. illl: ultunvcn 2015 21116 2017 Vcrvchtl lwdra~ \ crwhlt 11 

.. 

Hoofdstuk 3, Ministerie van Algemene 
Zaken 

I 

Totaal Tijdelljk Personeelskosten 0 0 0 0 O.OO'Yo 

I • 
Salarissen & Soeiale Lasten 186,677 185,285 188,143 2,858 1.54% 
Overige loonkosten l,480 0 0 0 O.OO'Yo 
Totaal pcrsoneelskostcn 188,157 185,285 188,143 2,858 1.54% 

Totaal materiele kosten 122,981 0 5,000 5,000 IOO'Y. 
Totaal Dienst Bestuur & Management 
Ondcrstcuning 311.138 185.285 193,143 7,858 4.24'Yo 

3304 Documentaire J,ifm numevnarzunung 
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Hoofdstuk 3, M.inisterie van AJgemcne 
Zaken 

44201 SubJldles en bljdragen 4,389,429 4,60l,29ll 0 -4,601,298 -100.00% 
44301 Subsldle aan bedrijven 0 0 4,694,.923 4,694,923 100.00-;. 

Total• ewonc dlcrut 7 7, 74.27S.9l7 76.192.657 1.916.740 2..Sl'Y. 
I 1: 

41001 BczoldJgmg 20,152,293 21.515,362 22.825,337 1,249.975 5.79% 
41005 Vakanuc TocllljlC 1,432,834 1,416,742 1,498.484 81,741 5.17% 
41019 Diverse vcrgocdmgcn en toclagcn 1.604,967 1,795,451 1,892,654 97,203 5.41% 
41021 Kmdcnoclagc 260,002 241,560 256,735 15,175 6.28% 
41050 Pcnsiocnb1jdrn1,oe A. P .S. 2,897,964 3,551,693 4.Jn.357 825.665 23.25% 
41060 Compcnsatictocslag A.O. VJ A. W.W. 1,315,4n 1,517,828 1,601,907 84,079 5.54% 
41070 Wc:rlq:evcrsb1Jdra1,oe A VBZ 184,257 109,847 116,227 6,380 5.81% 
41071 Wed:i:eversl>iJdni:c FZOG 132,189 155,343 164,342 9.000 5.19% 
41080 ijdin~1utkeriJla 16.335 0 0 0 0.00% 
41099 Vcrgocding Bcstuurslcdcn 287,800 0 0 0 0.00% 
47003 Zicktcvcnckc:nog Kosten Pcrsonccl 0 0 -260,154 -260,154 100.00% 

Sa~ & Sodalc Lasten 28,344,118 30.363,825 32,472,888 2,109,063 6.95% 
41003 Ovcrwcrl< 701,943 830,000 430,000 -400,000 -48.19% 
41026 Gratlficaucs. CXlTa pcnodick etc. 168,320 194,997 105,616 -89,381 -45.84% 
41039 Rctroact,cvc u1t.kc:nog 539,689 6S,000 65,000 0 0.0()0,4 
41040 Lump swn lodexcring I COLA 0 0 0 0 0.00% 
41098 Doorbcrckend Ovcrwed: 0 0 0 0 0.00% 

Overige loon.kosten 1,409,952 1,089,997 600,616 -489,381 -44.90% 
41201 Wcrvmg en selecue 423,029 142,735 79,855 -62,880 ~.05% 
42100 lnstroombelcid Studocscbuld 194.611 92,120 155,000 62,880 68.26% 

lndirode personeelskoston 6l7,640 234,855 234,ISS 0 0.00% 
Totaal personeelskostcn 30.371,710 31,688,678 33.308.359 1.619,682 S.11% 

43002 Bezoldiging tiJd.pers. 20.129 18,401 18,401 0 0.00% 
43039 Retroactieve uit.kcring UJd.pcrs. 475 0 0 0 0.00% 
43060 Compensarietoeslag A.O. V JA. W.W. t1Jd.pers. 0 1.303 1,303 0 .0.02% 
43070 Wcrl<i:cvcrsbijdrai:c A VBZ tijd.pcrs. 0 87 87 0 .0.25% 
43071 Wed:gcvcrsbijdragc FZOG njd.pers, 0 132 132 0 0.17% 

Totaal TIJdelijke persooeels koote,n 20,604 19,.923 l9.923 0 0.00"/o 

41203 Maaltijden 0 0 0 0 0.00% 
41204 Reis- en vcrblijfskostcn 519,747 254,657 262,657 8.000 3.14% 
41205 Zickte Vcrzuim AO Controlc 0 100.000 100.000 0 0.00% 
42001 Afschnjvingskosten 43,372 0 0 0 0.00% 
43000 Pcrsooecl van dcrdcn 1.528.416 551,456 912,465 361,009 65.46% 
43001 Unzcndmg en tcrugzcndmg cootractlllten 69.456 0 0 0 0.00% 
43010 SL.A. ContrllCtS and Licenses 2,744,086 1,536.222 1,580,422 44,200 2.88% 

3101 Elcktricitcit 2.552.215 2.871,098 2,871,098 0 0.00% 
43102 Gas 0 0 0 0 0.00% 
43103 Beaziae, ohc en smccnnoddclen 204.279 137,289 148,314 11,025 8.03% 
43104 Water (fonteincn en plantcn) 540 0 0 0 0.00% 
43401 Kantoorbcnodigdhcdcn 1,564,564 1,020,046 1.020,046 0 0.00% 
43402 Kcukcn bcnodigbcden en carenag 177,181 166,816 166,816 0 0.00% 
43403 Boeken en Aboonementen 13.787 16.985 18,945 1,960 11.54% 
43411 Dienst- en wcrillcdJng en u.1trus11D11 56,455 125,404 128,944 3.540 2.82% 
43419 Diverse spccifieke gcbruiksgocdcrcn 228,942 160,394 149,434 -10,960 -6.83% 
43420 Water 916,001 799,186 799,186 0 0.00% 
43426 Motonijtui1,oenbelastin11 Kosten 0 0 0 0 0.00% 
43430 Ondcrhoud gebouwen en tcrrcinen 1,532.529 870.575 870,575 0 0.00% 
43435 Ondcrhoud vcrvocnruddclcn 910.075 710,189 640,129 -70,060 -9.86% 
43436 Oodcrhoud bnloonnachines 582.202 370,297 370,297 0 0.00% 
43438 Ondcrhoud en ties 80.539 78,763 129,443 50,680 64.35% 

Land Sint Maarten 
Begroting 20 I 7 



Page8 

\ trmO<'dtlij~ 
(,rOOlbot·~ h.t""lrn · \\u~d1j~r Iii ;roh UIICI' en IU.~roh' u115:1o1\ rn 
n'l.t'OIO\!l"O pl.11h Om..-hrij,ln& Ulli!H\l'n 2015 Zlll6 l017 \ t'nl·hal h, drui \ l'r\Chll • • 

Doofdstuk 3, Minblerie van Algcmcnc 
Zaken 

43439 Ovma Ondcrlioud S90 1.000 1,000 0 0.00% 
434-40 1 luur i:cbouwcn en ru1m1cn 10.776.837 12.469.m 11.332.276 -1.136.996 -9 12,. 
434-4S Ondcrhoud Hardware and Apphcaucs 414.275 284,600 284.600 0 0.00". 
434-48 LcascConmicten 0 0 0 0 o.~ 
434SO Vcnd:c:nn11 jlCbouwen l.997.S7S 1,401.SOO J,666.178 264,678 18.89% 
434SI Vcnd:c:nna •Ot:11••11"'• 392,463 SOI.SOO SOI.SOO 0 0.00,. 
43452 Vcnd:c:nna pcrsonccl 33,SS3 45,S99 4S,599 0 0.00% 
43456 Beheersfacrluenen 0 0 12.667 12,667 100% 
43457 Examcnkostcn 0 0 0 0 0.00% 
43468 k>vcnp, vc,plcq:kOltcn 0 0 0 0 0.00% 
43470 Advcrtentack0$ICII 395,406 352.024 326.000 -26.024 -7.3~ 

143471 Tclcfoonkostcn 82.511 8,000 8,000 0 0.00% 
43472 l'oru· en 1elq;ramkostcn 12.232 35.84-4 2'.844 -10,000 -27.~ 
43474 Rcpn:scntDtickosten 86,29S 83,46S 83,46S 0 0.00% 
43476 Recbto- en andcr deskund111 ldvocs 406,633 774.685 774,68S 0 0.00% 
43477 Pmccs CD GcrechlW>ilen 1,641 0 0 0 0.00% 
43480 Cursusscn en oplc1dmacn 364,033 419,2SI '30,2SI 111.000 26.48% 
43487 Communicatoc S,617,844 2.257.730 2.2$7,730 0 0.00% 
43491 Bcvctllpl& 331,693 220,128 220.100 -28 -0.01% 
143-193 ronm'butoc en Lldmul>Chap 8.064 19.684 19,684 0 0.00% 
43-199 Ovcn&e GOtClcrcft en dicn.u:n 612,402 668.209 615.669 7.460 1.12% 
43501 Comnussocv.rpdma 0 217,600 217,600 0 0.00% 
43SOJ SIA Contncts and L>ccrucs 0 0 0 0 0.00% 
43511 Schoonmaakbc:nodi;dbcdcn 108,109 496,288 491.200 -S.088 -1.03% 
44101 Afdracb1 leges Gouvcmcur 370,S53 2SS.60S 2SS,60S 0 0.00% 
44102 Ovcrllcidsmstclhnacn 0 0 3.671.026 3.671.026 100% 
44201 Subsidies en bi)drai:cn S.3S3.217 7,68S,9S4 0 -7,68S.9S4 -100.00% 
44301 Subsidie aan bcdruvcn 0 0 4,694.923 4.694,923 100.00% 
144211 Ondcmand bu WIJZC van pCIISIOCII 3,701,476 4,600,000 4.600.000 0 0.00% 
44220 Kostclozc Rechtskundi& Bystarid 122.981 0 0 0 0.00% 
44231 Studicbcwz.c:n toclagcn 0 0 0 0 0.00% 
434n Software Development 0 0 0 0 0.00% 

Totul matcriele k,.ten 44,914,769 42.567.Jlfi 42.164.375 297.059 0.70'Y. 

Tota al 75,307,IW 74.275.917 76,1112,657 1.916.740 2.58'Y. 

Land Sint Mllll'tcn 
Bcgrotini: 2017 








































































































































































































































































































































