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De Voorzitter der Staten 
Wilhelminastraat 1 
Alhier
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Onderwerp: Tweede nota van wijziging 
behorende bij het ontwerp van 
Landsverordening, tot vaststelling van de 
Begroting van het land Sint-Maarten voor het 
dienstjaar 2021 (Landsverordening begroting
2021)

Postadres:
Overheid van Sint Maarten 
Clem Labega Square, 
Philipsburg, St. Maarten

Bezoekadres:
Ministerie van....
Soualuiga Road #1 
Pond Island, Great Bay,
Sint Maarten.

Telefoon:
+ 1 (721) 542 6085

Fax:
+ 1 (721) 542 4172

Email :
Silveria.lacobs@isintmaartengov.or!

Geachte heer Brison,

Hierbij wordt aan de Staten een tweede nota van wijziging aangeboden 
behorende bij het ontwerp van Landsverordening, tot vaststelling van de 
Begroting van het land Sint-Maarten voor het dienstjaar 2021 
(Landsverordening begroting 2021). U wordt verzocht deze tweede 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 2021 
(Landsverordening begroting 2021)

TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING 
Ontvangen

Het ontwerp van Landverordening begroting 2021 wordt als voIgt
gewijzigd:

Artikel 4 wordt als voIgt gewijzigd:

Na het zevende lid worden twee leden toegevoegd, luidende:

8. De Minister van Financien wordt gemachtigd tot alle rechtshandelingen 
rond leningen dan wel giften die in het kader van dotaties 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.

9. De Minister van Financien wordt gemachtigd tot het uitlenen dan wel 
schenken van gelden aan Princess Juliana International Airport 
Exploitatiemaatschappij N.V., die door de Wereldbank of de Europese 
Investeringsbank ter beschikking zijn dan wel worden gesteld ten 
behoeve van de luchthaven tot een maximaal bedrag van USD 155,7 
miljoen.

TOELICHTING

De regering heeft aanvankelijk het bovenstaande achtste en negende lid 
opgenomen in de ontwerpbegroting zoals ingediend bij de Raad van 
Advies. Echter, in het ontwerp zoals ingediend bij de Staten ontbreken de 
bovenstaande leden. Dat verzuim wordt hierbij gezuiverd.

De Raad van Advies heeft bij zijn advies overigens niets opgemerkt over 
de bovenstaande bepalingen. Er is dus ook geen sprake van een 
ingrijpende wijziging van het ontwerp, waarvan de Raad geen kennis van 
had.

In de aanvankelijke memorie van toelichting, zoals ingediend bij de Raad 
van Advies, is over het achtste en negende lid het volgende opgenomen:

"Met artikel 4, achtste en negende lid, wordt voorzien in een mogelijke 
aanvullende lening dan wel schenking vanuit de Wereldbank en/of de 
Europese Investeringsbank ten behoeve van het reconstructieproject voor 
de luchthaven. Tevens wordt een machtiging verleend aan de Minister van 
Financien om deze gelden door te lenen aan de luchthaven".



De regering vindt het van belang om deze bepalingen zoals ingediend bij 
de Raad van Advies, ook op te laten nemen in het ontwerp dat is 
aangeboden aan de Staten.

Door middel van deze tweede nota van wijziging worden het achtste en
boden aan de Staten ter goedkeuring.

iderhavige tweede nota van wijziging.

De Miiwer:er van Algemene Zaken
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