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Geachte mevrouw Heyliger - Marten,

Hierbij wordt aan de Staten een vierde 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)

VIERDE NOTA VAN WIJZIGING 
Ontvangen

Het ontwerp van Landverordening begroting 2022 wordt als voIgt 
gewijzigd:

Artikel 4 komt te luiden:

Deze landsverordening treedt, gezien het spoedeisend belang hiervan als 
bedoeld in artikel 127, derde lid, van de Staatsregeling, in werking met 
ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het 
Afkondigingsblad waarin deze wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 
januari 2022.

TOELICHTING

Op 21 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 opmerkingen dat de 
inwerkingtredingsbepaling zoals opgenomen in het onderhavige ontwerp 
van landsverordening, niet in overeenstemming is met artikel 127 van de 
Staatsregeling.

De volgende punten in aanmerking nemende, wordt duidelijk dat er sprake 
is van zwaarwegende private of publieke nadelen bij vertraging van de 
inwerkingtreding van de Landsverordening begroting 2022 en dat er wordt 
voldaan aan het vereiste van een spoedeisend belang, genoemd in artikel 
17, tweede lid, onderdeel a, van de Landsverordening Constitutioneel Hof: 

dat de economie van Sint Maarten voornamelijk afhankelljk is van het 
toerisme, een sector die hard wordt getroffen door de COVID-19 
pandemie en hierdoor grote gevolgen heeft voor de economie van Sint 
Maarten;
dat de economie van Sint Maarten nog niet volledig is hersteld van de
rampzalige gevolgen van de orkanen Irma en Maria;
dat als gevolg van de COVID-19 pandemie en de orkanen, de
begroting voor het dienstjaar 2022 wederom niet sluitend is;
dat er machtigingen tot het aangaan van noodzakelijke leningen ter
uitvoering van de begroting voor het dienstjaar 2022 zijn opgenomen
in het onderhavige ontwerp van landsverordening;



dat op basis van artikel 16 van de Comptabiliteitslandsverordening,
wordt bepaald dat de landsverordening tot vaststelling van de
begroting in werking treedt met ingang van 1 januari van het
dienstjaar, waarop de begroting betrekking heeft;
dat de datum van 1 januari 2022 reeds is overschreden;
dat het van belang is om dit ontwerp van landsverordening met spoed
in werking te laten treden, zodat Sint Maarten op basis van de
opgenomen machtigingen tot het aangaan van leningen
liquiditeitssteun kan ontvangen;
dat de zorgelijke financiele situatie van het land deze spoedeisendheid 
vergt.

Gebaseerd op het bovenstaande is de inwerkingtredingsbepaling van het 
onderhavige ontwerp van landsverordening, in overeenstemming gebracht 
met artikel 127 van de Staatsregeling en wordt het opportuun geacht om
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