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De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De Landsverordening tot vaststelling van de begroting van het 
land Sint Maarten voor het dienstjaar 2022 (Landsverordening 
begroting 2022) wordt als voIgt gewijzigd:

A

In bijlage I wordt gewone dienst uitgaven van de 
Integriteitskamer als voIgt gewijzigd:

1. Onder begrotingspost 2100-44102 Overheidsinstelling 
wordt "2,472,932" vervangen door: 1,772,932.

B

In bijlage I wordt gewone dienst uitgaven van het Parlement, 
Hoge Colleges en Bijzondere Entiteiten als voIgt gewijzigd:

1. Onder begrotingspost 2040-43476 Rechts en ander 
deskundig advies wordt "80,000" vervangen door: 
120,000.

2. Onder begrotingspost 2050-43476 Rechts en ander 
deskundig advies wordt "350,000" vervangen door: 
390,000.

3. Onder begrotingspost 2060-43476 Rechts en ander 
deskundig advies wordt "10,000" vervangen door: 
50,000.

4. Onder begrotingspost 2080-43476 Rechts en ander 
deskundig advies wordt "50,000" vervangen door: 
90,000.

5. Onder begrotingspost 2090-44102 Overheidsinstellingen 
wordt "1,947,618" vervangen door: 1,997,618.



c

In bijlage I wordt gewone dienst uitgaven van het Ministerie van 
Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid als voIgt 
gewijzigd:

1. Onder begrotingspost 7250-43419-00013 Diverse
specifieke gebruiksgoederen wordt "500,000" vervangen 
door: 700,000

D

In bijlage I wordt gewone dienst uitgaven van het Ministerie van 
Toerisme, Economische Zaken, Vervoer en Telecommunicatie als 
voIgt gewijzigd:

1. Onder begrotingspost 80-43499 Overige goederen en 
diensten wordt "10,000" vervangen door: 150,000

2. Onder begrotingspost 8230-43480 cursussen en 
opleidingen wordt "12,500" vervangen door: 112,500

3. Onder begrotingspost 8240-43516-80040 Festivals wordt 
"250,000" vervangen door: 600,000

4. Onder begrotingspost 8270-80010 Carnival wordt 
"350,000" vervangen door: 0,00

E

In bijlage I wordt gewone dienst uitgaven van het Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport als voIgt gewijzigd:

1. Onder begrotingspost 6310-43489 Projecten en
Activiteiten wordt "290,000" vervangen door: 340,000

Toelichting

Zowel tijdens de beraadslaging van de centrale commissie als 
tijdens de openbare behandeling van het ontwerp 
Landsverordening begroting 2022, zijn diverse vragen gesteld 
over de begroting van de Integriteitskamer.

In de financiele paragraaf van de Landsverordening 
integriteitskamer staat dat hun budget tussen de 1,5 en 2,0 
miljoen gulden per jaar moet liggen. In de toelichting van deze 
landsverordening staat ook dat het budget vergelijkbaar zou 
moeten zijn met dat van de andere Hoge Colleges van Staat en 
de Sociaal Economische Raad (hierna: SER).



In werkelijkheid zijn de begrotingen van de Hoge Colleges van 
Staat en de SER als voIgt:

NAf 1,228,294 
NAf 1,287,633 
NA/1,653,030 
NA/1,734,929 
NA/ 2,472,932
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De integriteitskamer heeft een veel hoger budget dan de Hoge 
Colleges van Staat en de SER.

Met dit amendement wordt beoogd de integriteitskamer terug 
te brengen tot ongeveer het midden van het door de 
landsverordening integriteitskamer aanbevolen budgettaire 
speelruimte, namelijk NA/1,772,932. Een groot deel van deze 
middelen zal worden toegewezen aan andere begrotingen voor 
juridisch advies van de Hoge Colleges van Staat en de SER.

Ook gaat er nog NA/50.000 naar de veiligheidsdienst, die 
weliswaar geen Hoge College van Staat is, maar zou wel gebruik 
kunnen maken van deze extra juridische ondersteuning. Dit 
mede op basis van het feit dat sommige statenleden 
dreigingsmeldingen hebben ontvangen vanwege hackpogingen 
van de staat gesponsorde NSO-groep op hun telefoons. De 
veiligheidsdienst wordt gevraagd dit te onderzoeken en 
preventief beleid op te stellen om degenen met 
veiligheidsfuncties te beschermen tegen dergelijke aanvallen.

Een aanzienlijk bedrag wordt besteed aan de 
gezondheidsafdeling van het Ministerie van Volksgezondheid, 
Sociale Ontwikkeling en Arbeid voor het kopen van COVID- 
sneltests voor gepensioneerden en mensen in financiele 
moeilijkheden.

Het Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Vervoer en 
Telecommunicatie ontvangt een verhoging van NA/200.000 voor 
verschillende inspanningen om de luchtvaart in het land te 
verbeteren. Dit omvat middelen die nodig zijn voor de 
preclearance-werkgroep om hun taken, en om een "carrying 
capacity study" uit te voeren. Ook middelen voor BAVPOL 
cursussen voor de inspectiedienst wordt begroot.



A

1. Dit is een vermindering van NA/700,000 van de begroting 
van de integriteitskamer.

B

1 tot en met 4: Deze begrotingsposten zijn bedoeld om onze 
cruciale Hoge Colleges van Staat en de SER extra middelen te 
geven om onderzoeken uit te voeren.

5: De doel van deze wijziging is om de Directie Veiligheid de 
middelen te geven om onderzoek te verrichten naar o.a. het 
hacken van ambtenaren en degene in veiligheidsfuncties, de 
NSO-groep en andere spyware.

C

De Minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en 
Arbeid heeft ingestemd met de noodzaak om COVID-sneltesten 
aan te schaffen voor met name gepensioneerden en voor een 
sommige die het financieel moeilijk hebben om zelf COVID testen 
kopen.

D

Het Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Vervoer en 
Telecommunicatie ontvangt een verhoging voor verschillende 
inspanningen om de luchtvaart in het land te verbeteren. Dit 
omvat middelen die nodig zijn voor de preclearance-werkgroep 
om hun taken, en een "carrying capacity study" uit te voeren.
Ook voor wetgeving voor luchtverkeersleiders, om de juiste 
regeling van hun pensioenleeftijd in overeenstemming met 
internationale normen te brengen.

Ook middelen voor BAVPOL cursussen voor de inspectiedienst 
wordt begroot voor NA/100,000.

Aangezien Carnaval op openbare aanbesteding moet gaan, wordt 
de bijdrage verplaatst van een subsidiepost naar marketingpost, 
namelijk "Festivals".

E

Deze bedragen zullen door het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur, Jeugd en Sport (OCJS) worden gebruikt om projecten te 
financieren samen met de organisatie EPIC, die milieubewustzijn 
in het onderwijs en onder onze jongeren stimuleert. De kern van 
dit project vloeit voort uit de presentatie van Statenlid Solange 
Ludmila Duncan. In haar presentatie onderschrijft Statenlid



Duncan hoe belangrijk het is om milieubewuste geesten onder 
jongeren te creeren.onz


