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Derde nota van wijziging behorende bij het 
ontwerp van Landsverordening tot vaststelling 
van de Begroting van het land Sint Maarten 
voor het dienstjaar 2022 (Landsverordening 
begroting 2022)
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Geachte mevrouw Heyliger - Marten,

Hierbij wordt aan de Staten een derde nota van wijziging aangeboden 
behorende bij het ontwerp van Landsverordening tot vaststelling van de 
begroting van het land Sint Maarten voor het dienstjaar 2022 
(Landsverordening begroting 2022). U wordt verzocht deze nota van 
wijziging bij het ontwerp van landsverordening te voegen.
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Landsverordening, tot vaststelling van de Begroting 
van het land Sint-Maarten voor het dienstjaar 2022 
(Landsverordening begroting 2022)

DERDE NOTA VAN WIJZIGING 
Ontvangen

Het ontwerp van Landverordening begroting 2022 wordt als voIgt
gewijzigd:

Artikel 3 wordt als voIgt gewijzigd:

Het vijfde lid komt te luiden:

5. De Minister van Financien wordt gemachtigd tot het verrichten van alle 
rechtshandelingen met betrekking tot leningen dan wel giften die in 
het kader van donaties aan het land Sint Maarten vanuit de 
Wereldbank of de Europese Investeringsbank ter beschikking zijn of 
worden gesteld ten behoeve van de luchthaven tot een maximaal 
bedrag van USD 155,7 miljoen.

TOELICHTING

Op 19 januari 2022 heeft de regering tijdens de openbare vergadering van 
de Staten, over Ontwerplandsverordening tot vaststelling van de Begroting 
van het land Sint Maarten voor het dienstjaar 2022 (Landsverordening 
begroting 2022), kennisgenomen van de voorgestelde aanpassing van de 
tekst van artikel 3, vijfde lid, van de onderhavige 
ontwerplandsverordening.

Vanuit een grammaticaal oogpunt kan de 
voorgestel/fe tekstuele aanpassingen.

Vandaai onderhavige dei ijziging


