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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 2021 ( Landsverordening 
begroting 2021) wordt als voIgt gewijzigd:

A

In bijlage I wordt gewone dienst uitgaven van het onder het 
Ministerie van Financien als voIgt gewijzigd:

1. Onder begrotingspost 4022-44301-00013 Subsidie Aan 
Instellingen wordt "40,500,000" vervangen door: 
"36,000,000"

B

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

1. Onder begrotingspost 8240-43516-80002 Canadees 
Toerisme wordt "900,000" vervangen door: 500,000

2. Onder begrotingspost 8240-43516-80004 Latijns 
Amerikaans Toerisme wordt "400,000" vervangen door: 
250,000

3. Onder begrotingspost 8240-43516-80005 Caraibisch 
Toerisme wordt "350,000" vervangen door: 500,000

4. Onder begrotingspost 8240-43516-80024 Product 
Development wordt "620,000" vervangen door: 920,000

5. Onder begrotingspost 8240-43516-80029 Hosting Cruise 
wordt "0.00" vervangen door: 2,000,000, en wordt 
"Hosting Cruise" vervangen door: Marketing Via Film 
industry



6. Onder begrotingspost 8240-43516-80030 Maritime and 
Airlift Development "0.00" vervangen door: 500,000, en 
wordt "Maritime and Airlift Development" vervangen 
door: Co-Op Airline Marketing Campaigns

7. Onder begrotingspost 8240-43516-80031 Charter 
Services wordt "0.00" vervangen door: 500,000, en 
wordt "Charter Services" vervangen door: Expedia Group 
Inc. En Booking Holdings Inc. Campaigns

8. Onder begrotingspost 8240-43505 Statistiek Onderzoek 
Algemeen wordt "0.00" vervangen door: 600,000, en 
wordt "Statistiek Onderzoek Algemeen" vervangen door: 
Carnival Marketing

9. Onder begrotingspost 8240-44301-80045 Revitalization 
of Philipsburg wordt "100,000" vervangen door: 450,000

10. Onder begrotingspost 8240-44301-80010 Carnival wordt 
"0.00" vervangen door: 350,000, en wordt "Carnival" 
vervangen door: Small Island Soca Cruise

11. Onder begrotingspost 8240-44301-80028 Heineken 
Regatta wordt "350,000" vervangen door: 0.00

12. Onder begrotingspost 8240-43499 Overige Goederen en 
Diensten wordt "5,000" vervangen door: 105,000

13. Onder begrotingspost 8240-43499 Agriculture wordt 
"250,000" vervangen door: 350,000

C

In bijlage I wordt gewone dienst uitgaven van het Ministerie van 
Justitie als voIgt gewijzigd:

1. Onder begrotingspost 5206-43101 Elecktra wordt "0.00" 
vervangen door: 150,000, en wordt "Elecktra" vervangen 
door: Online Gaming Oversight

D

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

1. Onder begrotingspost 70-43499 Overige Goederen en 
Diensten wordt "5,000" vervangen door: 105,000

E

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



1. Onder begrotingspost 6140-43489-67050 Projecten en 
Activiteiten (Internationale Toemooien) wordt "12,500" 
vervangen door: 212,500

Toelichting

Zowel tijdens de beraadslaging van de Centrale Commissie als 
tijdens de Openbare behandeling van de Ontwerp Begroting 
2021, zijn diverse suggesties gedaan om de begroting te wijzigen 
, aangezien deze begroting halverwege het jaar ingaat. Een 
aantal van deze suggesties hadden te maken met inspanningen 
om de economie te versterken. Rekening houdend met het 
bovenstaande en met de wens van de UP-fractie om een 
verbetering van de inspanningen op het gebied van toerisme en 
ondernemerschap te zien, heeft de indiener van dit amendement 
besloten een voorziening te treffen voor het vergroten van 
verschillende economische functies binnen de begroting 2021. 
Indiener stelt voor om de NAfl. 103, 5 miljoen die is begroot voor 
Inkomens- en arbeidssteun te verlagen met 4,5 miljoen. Het 
dient opgemerkt te worden dat het bedrag van 4,5 miljoen zal 
van de economische categorie inkomenssteunprogramma komen 
. Door deze wijziging wordt de economische categorie 
inkomenssteunprogramma gewijzigd van NAfl. 40,5 miljoen naar 
NAfl. 36 miljoen.

Het idee hierbij is dat door meer te investeren in de economie en 
toerisme, zal er minder behoefte zijn voor 
inkomensondersteuning.

Naast bovengenoemd verlaging wordt met dit amendement ook 
voorgesteld de economische categorieen Latijns-Amerika en 
Canada te verlagen. Voornoemde landen zullen naar alle 
waarschijnlijkheid niet open gaan in de nabije toekomst. Indiener 
stelt met dit amendement de volgende verhogingen voor.

A

1. Dit is de reductie van 4,5 miljoen van de inkomenssteun 
subsidies.

B

1. Het marketingbudget voor Canadees toerisme wordt 
verlaagd, aangezien Canada nog steeds gesloten is voor 
toerisme. De vroegst mogelijke rechtstreekse vlucht die 
momenteel beschikbaar is vanuit Canada is op 1 november 
2021.

2. Latijns-Amerikaans toerisme is momenteel ook gesloten. 
COPA Airlines lijkt pas vanaf 15 oktober 2021 weer te



vliegen, en is de enige luchtvaartmaatschappij vanuit Zuid- 
America.

3. Het Caribische budget wordt verhoogd met NAfl. 150,000. 
Zowel de indiener als het lid Buncamper zijn van mening dat 
het volledige bedrag aan Windward Island Airways (Winair) 
moet worden toegewezen. Winair is de lokale expert op het 
gebied van het vervoeren van Caribische reizigers binnen het 
Caribisch gebied.

4. Productontwikkeling wordt hogerom ervoor te zorgen dat er 
meer investeringen zijn in toerisme, voor de start van het 
hoogseizoen in november.

5. Hosting Cruise post is gewijzigd in Marketing Via Film 
Industry. Zoals uitgelegd in de Centrale Commissie, is de 
filmindustrie een van de machtigste marketingmiddelen ter 
wereld geworden. Indien is van mening dat Sint Maarten in 
dit opzicht de andere eilanden voor moet blijven.

6. Maritime and Airlift Development wordt hernoemd naar Co- 
Op Airline Campaigns. Zoals tijdens de Centrale Commissie 
werd uitlegt, creeert het werken met 
luchtvaartmaatschappijen om de bestemming op de markt te 
brengen een gedeelde stimulans voor beide partijen.

7. Charterservice wordt gewijzigd in Expedia Marketing 
Campaigns. Expedia is de nummer een boekingssysteem ter 
wereld en advertenties die op Expedia worden gekocht 
leveren meetbare opbrengsten op gebaseerd op hoeveel er 
is gei'nvesteerd.

8. Statistiek Onderzoek Algemeen wordt gewijzigd in Carnival 
Marketing. Dit is om de wijze te veranderen waarop we 
carnavalssteun uitgeven. Carnaval wordt behandeld als een 
marketingcontract, in die zin dat het lokaal wordt 
aanbesteedt, en dat specifieke doelen en resultaten kunnen 
worden opgenomen in het contract. Daarnaast wordt het 
bedrag ook verhoogd.

9. Revitalisering Philipsburg wordt verhoogd om een TEATT- 
bijdrage te leveren aan het herstel van de wegen in 
Philipsburg en de verlichting in Philipsburg ter voorbereiding 
op het komende hoogseizoen. Deze zorg werd geuit door 
Kamerlid Bijlani, die de regering herinnerde aan het belang 
van verbetering van Philipsburg tot tevredenheid van zowel 
de lokale bevolking als de toeristen

10. Carnaval wordt gewijzigd in Small Island Soca Cruise omdat 
Carnaval al eerder is opgepakt onder punt 8. De Small Island 
Soca Cruise creeert een enorme kans om een additionele 
vorm van Homeporting te realiseren en te organiseren door 
een lokale groep ondernemers. Het bedrag is gelijk aan dat 
van de Heineken Regatta.



11. Heineken Regatta heeft niet plaatsgevonden in 2021, en dus 
zou deze subsidie voor hetzelfde bedrag naar de begroting 
2022 moeten worden verplaatst.

12. Overige Goederen en Diensten voor de Civil Aviation 
Department wordt verhoogd om extra geld te reserveren om 
het land terug te brengen naar de categorie 1 status, en om 
nieuwe inkomstengenererende maatregelen te 
implementeren, zoals vliegtuigregistratie- en 
onderhoudscertificaten.

13. Naast de NAfl. 250,000 voor bestaande landbouwsubsidies, 
wordt het landbouwbudget verhoogd met Nafl 100,000 om 
meer landbouwsubsidies te geven. Naast het afronden en 
uitvoeren van het natuurfundamentonderzoek naar de 
omgang met invasieve apensoorten zoals voorgesteld door 
MP Wescot Williams, hebben we het creeren van het 
Backyard Garden Pilot Project. Dit project is met name 
gepromoot door minister van Financien Ardwell Irion.

1. Elecktra is een ongebruikte functie onder de MOT in Justitie, 
en zal worden gewijzigd in Online Gaming Oversight. Zoals 
eerder aangegeven, meent de indiener dat er een grote kans 
is voor het Land met deze sector, zolang de MOT toezicht 
kan houden op hun transacties die allemaal elektronisch zijn, 
en dus een lagere risico vormen dan casino's gevestigd in St. 
Maarten. Dit is om extra geld te reserveren om dit toezicht af 
te handelen.

1. Overige Goederen en Diensten voor de Minister van VSA 
wordt verhoogd om wetgevende ondersteuning te bieden bij 
het opstellen van wetgeving op het gebied van marihuana- 
industrie

1. Het sportbudget van ECYS voor het hosten van internationale 
evenementen wordt verhoogd, ter bevordering van 
sporttoerisme. Sporttoerisme is een extra kans om tussen nu 
en het einde van het jaar meer toeristen naar het eiland aan 
te trekken.



Ministerie Begrotingspost Functie Functie Wijziging Begroten Uitgaven 2021 Gewijzigde uitgave Verschil

1 Finance 4022-44301-00013 Subsidie Aan Instellingen -                                                  40,500,000                           36,000,000                       4,500,000-       

1 TEATT 8240-43516-80002 Canadees Toerisme -                                                  900,000                                500,000                             400,000-          

2 TEATT 8240-43516-80004 Latijns Amerikaans Toerisme -                                                  400,000                                250,000                             150,000-          

3 TEATT 8240-43516-80005 Caraibisch toerisme -                                                  350,000                                500,000                             150,000          

4 TEATT 8240-43516-80024 Product Development -                                                  620,000                                920,000                             300,000          

5 TEATT 8240-43516-80029 Hosting Cruise Marketing Via Film Industry -                                         2,000,000                         2,000,000       

6 TEATT 8240-43516-80030 Maritime and Airlift Development Co-Op Airline Campaigns 0 500000 500000

7 TEATT 8240-43516-80031 Charter Services Expedia Marketing Campaigns 0 500000 500000

8 TEATT 8240-43505 Statistiek Onderzoek Algemeen Carnival Marketing 0 600000 600000

9 TEATT 8270-44301-80045 Revitalization of Philipsburg 0 100000 450000 350000

10 TEATT 8270-44301-80010 Carnival Small Island Soca Cruise -                                         350,000                             350,000          

11 TEATT 8270-44301-80028 Heineken Regatta -                                                  350,000                                -                                      350,000-          

12 TEATT 8260-43499 Overige goederen en diensten -                                                  5,000                                     105,000                             100,000          

13 TEATT 8270-44301-80008 Agriculture -                                                  250,000                                350,000                             100,000          

1 Justice 5206-43101 Elecktra Online Gaming Oversight -                                         150,000                             150,000          

1 VSA 70-43499 Overige goederen en diensten -                                                  5,000                                     105,000                             100,000          

1 ECYS 6140-43489-67050 Projecten en Activiteiten (Int Toernooi) -                                                  12,500                                   212,500                             200,000          

Budget Neutraal (JA) -                   

Bijlage 1
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