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Betreft  Besluitvorm[ng Rijksministerraad 9 april 2020 tmake  rremmnt 
202041o0030B744 liquiditeitssteun Sint Maarten 

Geachte mevrouw Jacobs, 

Op 27 maart 2020 heek de RIjksmInisterraad (RMR) Ingestemd met een 
afwijking van de centrale begrotingsnorm mals.vervat In art ~ 1S, eerste lid, 
van de Rijkswet financieel toezicht duagao en Sint Maarten cwdbrrn uw 
verzoek (kenmerk 3573). Over de mate waarin wordt afgeweken van deze 
norm (en mogelijk ardere namen uit de Rft) heeft nog geen besluitvorming in 
de RMR plaatsgevonden. Hierover zal het Cbilege financieel toezicht voor 
Curagao en Sint Maarten separaat advies worhien gevraagd. 

Tevens heeft u steun gevraagd op grond van artikel 36 van het Statuut voor 
het Koninkrijk der Nederlanden. C~ de eerste tranche van de 
liquiditeitssteun heeft Inmiddels besluitvomaEng in de RMR van 9 apr8 2020 
plaatsgevonden. Oe totale omvang van liqukfditssteun ral nog door de RMR 
worden bepaald aan de hard van de advieaen van het Cft. 

De RMR heeft - op basis van het advies van het College financieel toezicht 
Curaoo en Sint Maarten (Cft) van 7 april jL - op 9 april jf. besloten om: 
1.  In te stemmen met het verstrekken van de Uquiditeitssteun 2019 

W hoogte van ANG 50,2 mi§oen aangezien aan de voorwaarde 
voor het 10% verlagen van de salarissen erelof emolumenten van 
de poUtiefoe gezagsdragers voldaan  wordt.  -
Op de uitbetaling zullen de door Nederland gemaakte kosten voor 
opvang gedetineerden worden Ingehouden (tot en met maart 2020 
crca EUR 3 miljoen). 

2.  Deze Iiquiditeitssteun te verlenen In de vorm van een tweejarige 
bulleti2rhirsg. 

'3.  Oe voorwaarde betreffende de kosten voor politl ~nd en het 
verbeteren van de detentiesfdratie te kopgeien aan de toetsing 
door het Cft van de vastgestelde begroting 2020 die contbin het 
besluit van de RMR d.d. 27 maart jL voor 1 and 2020 
gepresenteerd moet worden en nu be volstaan met de toezegging 
dat deze verwerkt zulten worden. 
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De liquiditeitssteun aan Sint Maarten wordt verstrekt op basis van de volgende 
Leenvoorwaarden: 

(a)  De liquiditeitssteun zal worden versterkt door middel van leningen 
via het Agentschap. 

(b)  De leningen zijn bullet leningen voor een periode van twee jaar. 
(c)  Het rentepercentage is 0% zolang Nederland tegen een 

rentepercentage van 0% kan lenen. 
(d)  Conform het advies van het Cft wordt de mogelijkheid gecreëerd 

om over twee jaar de totaal gegeven liquiditeitssteun te 
herfinancieren, waarbij op dat moment de passende 
aflossingstermijnen en overige voorwaarden kunnen worden 
bepaald. 

Het ministerie van Financiën van Sint Maarten dient bij het onder punt 4 
genoemde beheer een leidende rol te krijgen. 

De eerste tranche liquiditeitssteun is reeds op 9 april jl, via een overboeking 
aan de CBCS verstrekt aan Sint Maarten. 

De RMR heeft bepaald dat de middelen die ter beschikking zijn of op korte 
termijn worden gesteld ten goede moeten komen aan dat deel van de 
bevolking dat het zwaarst getroffen wordt, bij wie de effecten van deze crisis 
het meest worden gevoeld en waar de nood het hoogst is. 

Op 9 april jl. ontving ik uw Stimulus en Relief Plan. Over de (nadere) Inhoud 
van dit en eventuele volgende crisispakketten zal de komende weken het 
gesprek moeten worden gevoerd. Ik verzoek u daartoe met het secretariaat 
van het Cft In contact te treden, zodat op technisch niveau doorlichting van de 
plannen kan plaatsvinden. 

Op de middellange en langere termijn stelt Nederland de ruimere 
mogelijkheden tot tenen afhankelijk van de aanvaarding door de landen van 
een pakket aan maatregelen die gericht zijn op structurele hervormingen op 
het gebied van bijvoorbeeld de economie, de arbeidsmarkt, de kapitaalmarkt 
(in het bijzonder de financiële sector en de daarbij horend toezicht), het 
pensloenstelsel, het sociale zekerheldstelsel, het zorgstelsel, de 
overheidsorganisatie en het bestuur. Het doel hiervan Is het vergroten van de 
weerbaarheld van de landen zelf tegen toekomstige economische schokken. 
Om die reden nodig ik u dan ook uit met voorstellen te komen die bijdragen 
aan het duurzaam versterken van de (sociaal) economische structuur en 
daarmee dus de zelfontplooiing van uw autonoom land verder brengt. 

Ook waar het gaat om financieel economische vraagstukken en de 
maatregelen voor de middellange termijn die u voornemens bent daarop te 
treffen, fungeert het (secretariaat) van het C(A)fit als uw eerste 
aanspreekpunt. Ik verzoek u de bij u beschikbare Informatie te wisselen met 
het (secretariaat van het) C(A)fit. Dat maakt het. mogelijk een technische 
beoordeling te maken en u (desgevraagd) van nader advies te voorzien dan 
wel uw concrete vragen snel te beantwoorden. Daar waar daarvoor extra of 
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bijzondere deskundigheid nodig Is heb ik het C(A)ft toegezegd dat daarvoor 
capaciteit beschikbaar Is, bijvoorbeeld bij de zogenoémde A-directies van het 
ministerie van 5ZW, Financiën en EZK. Na de technische beoordeling kan zo 
nodig met advies vanuit het C(A)ft tot bestuuriijke afspraken gekomen 
worden. Daarbij zullen zoals bovenvermeld structuur versterkende condities 
aan de orde zijn. 

Voor een nader overzicht van het vervolgproces voor de periode tot en met juli 
verwijs Ik u graag naar de bijlage (pagina 4 van deze brief). Hierin zijn ook de 
adviesverzoeken aan het Cft opgenomen zoals geformuleerd In bijgaand 
afschrift van de brief aan de voorzitter. 

Een afschrift van deze brief stuur ik aart het Cft. 

Kmtrnerk 
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Bijlage: Vervolgproces 
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Tijdens de videoconference van 8 april jl. heeft de minister van BZK toegezegd 
elk Land een brief te sturen met de liquiditeitstoezegging en het 
vervolgproces. 
In het overleg is besproken dat de landen maandelijks gaan rapporteren 
onder andere over de inzet van de liquiditeitssteun. De eerste rapportage dient 
plaats te vinden over de maand maart 2020. Op basis van de maandelijkse 
rapportage volgt het Cft de realisatie van uitvoering van de landsbegro't€ng en 
de ontwikkeling van de liquiditeitspositie. Het Cft zal begin mei 2020 op basis 
van de dan beschikbare inzichten een volgend advies aan de RMR uitbrengen 
met een actualisatie van de situatie en een beeld van de benodigde 
liquiditeitssteun tot het einde van juni 2020. Dit advies zal op de 
eerstvolgende RMR na ontvangst van het CAft-advies - 15 mei a,s. - ter 
besluitvorming worden besproken. 
Een vergelijkbaar traject zal worden gevolgd voor de totstandkoming van de 
besluitvorming over de derde tranche liquiditeitssteun (juli-september 2020). 
Het traject tot en met de derde tranche liquiditeitssteun ziet er dan als volgt 
uit: 

Kenmerk 
i ~001sa744 

-=inlanniéér.<. 
Aanleveren maandrapportage maart 2020 Landen C(A)ft Uiterlijk 

28 april 
Vastgestelde begroting(wfjzlging) aanleveren Landen C(A)ft Vóhr 1 mei 
Cft-advies aan RMR Inzake liquiditeitssteun t/m juni 
2020 (Ze tranche) 

C(A)ft BZK/RMR 6 mei 

RMR Besluitvorming inzake 2e tranche liquiditeitssteun 
(medio mei t/m juni 2020) 

RMR 15 mei 

versturen brieven met RMR-conclusies 15 mei MBZK Landen en 
C(A)ft 

22 mei 

Aanleveren maandrapportage april 2020 Landen C(A)ft Uiterlijk 
28 mei 

Cft-advies aan RMR inzake. 
• mate van afwijking normen Art 14 lAft/Protocoi 

2018) en Art 15 Rft in 2020 op basis van de 

vastgestelde begroting(w€jzigingen); 

• 3e tranche liquiditeitssteun (jul"ept. 2020) 

C(A)ft BZK/RMR 15 juni 

Aanleveren maandrapportage mei 2020 Landen C(A)ft Uiterlijk 
28 ;uni 

RMR Besluitvorming inzake:  - 
• mate van afwijking normen Art 14 LAR/Protocol 

2018) en Art 15 Rft in 2020 op basis van de 
vastgestelde begroting(wijzigingen); 

• liquiditeitssteun 3e tranche (juli-sept. '20) 

RMR 3 juli 

Versturen brieven met RMR-conclusies van RMR 3 juli MBZK Landen en 
C(A)ft 

10 juli 
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Datum 

Betreft  Besluitvorming Rijksministerraad 1 mei 2020 inzake 
liquiditeitssteun Sint Maarten 

6 MEI ZOZO 

sintmaartengov.org 
ntmaartengov.org 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

Geachte mevrouw Jacobs, 

Op 1 mei 2020 heeft de Kijkministerraad (RMR) - op basis van het advies van het 
College financieel toezicht Curasao en Sint Maarten (Cft) van 23 april jl. -
besloten om: 

1. In te stemmen met het verstrekken van additionele tiquiditeitssteun voor 
de gevolgen van Covid-19 voor een halve maand van mei ofwel afgerond 
ANG 20 miljoen. Conform besluitvorming RMR zal het Cft uiterlijk 6 mei 
2020 adviseren over de liquiditeitssteun medio mei t/m juni 2020 ter 
behandeling in de RMR van 15 mei 2020. Hierin zal het voorstel van het 
land op welke wijze ook werknemers een bijdrage leveren in'het plan tot 
baanbehoud worden betrokken. 

2. Deze liquiditeitssteun te verlenen in de vorm van een tweejarige 
bulletiening. 

3. Met betrekking tot het nog niet van dekking voorziene deel van het 
pakket aan maatregelen Sint Maarten te verzoeken per omgaande. keuzes 
te maken in de bestaande begroting om daarvoor financiële ruimte te 
creëren. 

4. Het Cft met Sint Maarten nadere afspraken te laten maken over een 
efficiënt beheer van de ter beschikking te stellen liquiditeiten met 
specifieke aandacht voor doelmatigheld en het voorkomen van 
bureaucratie met een leidende rol voor het ministerie van Financién van 
Sint Maarten. 

De liquiditeitssteun aan Sint Maarten wordt verstrekt op basis van de volgende 
leenvoorwaarden: 

(a) De liquiditeitssteun zal worden verstrekt door middel van leningen via het. 
Agentschap. 

(b) De leningen zijn bulletleningen voor een periode van twee jaar. 
(c) Het rentepercentage is 0% zolang Nederland tegen een rentepercentage 

van 0% kan lenen. 
(d) Conform het advies van het Cft wordt_ de mogelijkheid gecreëerd om over 

twee jaar de totaal gegeven liquiditeitssteun te herfinancieren, waarbij op 
dat moment de passende aflossingstermijnen en overige voorwaarden 
kunnen worden bepaald. 
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Datum 

De RMR heeft tevens besloten in te stemmen met het wijzigen van de RMR-
beslissing van 27 maart 2020 over toepassing artikel 25 Rijkswet financieel 
toezicht Curagao en Sint Maarten (Rft). Op- 27 maart heeft de raad van ministers 
van het Koninkrijk op grond van artikel 25 van de Rft ingestemd met het afwijken 
van de normen, genoemd in artikel 15 van de Rft, vanwege het herstel van 
schade door gevolgen van het Coronavirus. Deze beslissing wordt gewijzigd door 
middel van de volgende aanvulling: 

De instemming van de RMR van 27 maart 2020 om op grond van artikel 25 van 
de Rft af te wijken van de centrale begrotingsnorm, zoals vervat in artikel 15 van 
de Rft omvat mede de instemming om voor Sint Maarten op grond van artikel 25 
Rft voor de begroting 2020 af te wijken van deze norm vanwege het herstel van 
de schade veroorzaakt door de orkanen Irma en Maria. Als aanvullende 
voorwaarde stelt de RMR hierbij dat het tekort op de begroting 2020 zonder de 
financiële effecten van het Coronavirus het bedrag van maximaal ANG 31 miljoen 
niet mag overschrijden. In het door het Cft uitgebrachte advies op basis van 
artikel 11 van de Rft op de herziene ontwerpbegroting 2020 van Sint Maarten 
(kenmerk Cft 202000018, d.d. 5 februari 2020), worden zorgen geuit over de, 
(onderbouwing van de) lasten. De RMR zal deze zorgen betrekken bij de 
besluitvorming over de begroting 2020 met de financiële effecten van het 
Coronavirus. 

Een afschrift van deze brief wordt verzonden aan het Cft. 

Hoogachtend, 

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

Kenmerk 
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Aan heet eCollge  financieel toezicht 

Per e-mai 

Datum  '  5 MEI IUYU 
Betreft  Besiuitrrorming Rijksministerraad 1 mei 2020 Inzake 

liquiditeitssteun Aruba en Sint Maarten 

Geacht<10.,2e  � 

Hierbij ontvangt u een afschrift van de brieven die ik heb verstuurd-aan de 
regeringen van de landen Aruba en Sint Maarten met betrekking tot de 
besluitvorming in de Rijksministerraad (RMR) van 1 mei 2020 inzake de 
liquiditeitssteun aan deze twee landen. Uw adviezen van 23 en 27 april jl. zijn 
overgenomen door de RMR. 

Ik verzoek u om conform besluitvorming in de RMR met de landen Aruba en Sint 
Maarten nadere afspraken te maken overeen efficiënt beheer van de ter 
beschikking te stellen liquiditeiten met specifieke aandacht voor doelmatigheid en 
het voorkomen van bureaucratie. 

Uw advies ten behoeve van de besluitvorming over de liquiditeitssteun voor de 
periode medio mei tot en met juni 2020 zie Ik graag uiterlijk dinsdag 6 mei 14.00 
uur CET tegemoet. 

Een afschrift van deze brief is verzonden aan de landen. 

Hoogachtend, 

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

ocractnrsat- ~renl 
KOekliaiiksralaHcs 
Chraer Rnandën d Economie 
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Uw kenmerk 

Datum  20 mei 2020 

Betreft  Reactie op besluit land Sint Maarten op advies 2e tranche 
liquiditeitssteun 

Geachte heer Vlolenus, 

Hartelijk dank voor het doorgeleiden van de brief van minister-president Jacobs, 
met een reactie op het voorstel over de tweede tranche liquiditeitssteun dat 
voorlag in de rijksministerraad van 15 mei 2020. Het roept bij mij de vraag op of 
deze brief gelezen moet worden als een onvoorwaardelijke instemming met dat 
voorstel. Graag per omgaande de reactie namens uw regering op dit punt. 

Ik onderschrijf dat er geen strijdigheid mag zijn met Koninkrijks- of internationale 
wetgeving. Daar is uiteraard bij het formuleren van de voorwaarden rekening mee 
gehouden. Dit neemt niet weg dat voor de daartoe bevoegde organen in Sint 
Maarten, binnen de grenzen van de Staatsregéling, altijd de route van 
(spoed)wet- en regelgeving open staat, om in deze ongekende tijden te kunnen 
doen wat nodig is. 

rijksrelaties, 



5. 

CABINET VAN DE GEVOLMACHTIGDE, MINISTER VAN SINT MAARTEN 
CABINET OF THE MINIS► th PLENIPOTENTIARY OF SINT MAARTEN 

Aan: de Staatssecretaris van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrgksrelatles 

de heer R. Knops 

Postbus 20011 

2500 EA Den Haag 

Datum: 20 mei 2020 

Betreft: onvoorwaardelijke aanvaarding tweede tranche liquiditeitssteun 

Geachte heer Knops, 

Adres: . 
Prinsesse;racht 7 
2514 AN Den Haag 

Contact. 
T 07D-215 6067 
E jnfogkam ~.nl 

in reactie op uw schrijven van 15 mei 2020, betreffende de besluitvorming over de tweede tranche 
liquiditeitssteun, met daarin het verzoek om u van een reactie te voorzien voor de datum van 20 mei 2020, 
17:00 uur, bericht Ik u alsvolgt 

Namens de minister-president van Sint Maarten Informeer Ik u dat wij onvoorwaardelijk akkoord gaan met 
uw voorstel. 

ik hoop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. 

Hoo : achtend 

Dhr. R. Violenus 

Gevolmachtigde Minister van Sint Maarten 
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Datum  22 mei 2020 

Betréft  Besluitvorming Rijksministerraad 15 mei 2020 inzake 
liquiditeitssteun Sint Maarten 

Geachte mevrouw Jacobs, 

Naar aanleiding van de Rijksministerraad van 15 met jl.. bericht ik u als volgt. 

De Rijksminsterraad (RMR) heeft al eerder conform uw verzoek ingestemd met 
een afwijking van de centrale begrotingsnorm zoals vervat in artikel 15, eerste 
lid, van de Rijkswet financieel toezicht Curacao en Sint Maarten. Zoals 
aangekondigd zal over de mate waarin wordt afgeweken van deze norm (en 
mogelijk andere normen uit de Rft) besluitvorming plaatsvinden In de RMR na 
advisering door het College financieel toezicht voor Cu "o en Sint Maarten 
(Cft). 

Tevens heeft u eerder steun gevraagd op grond van artikel 36 van het Statuut 
voor het Koninkrijk der Nederlanden. Inmiddels heeft Sint Maarten op 9 aprit ji. 
een eerste tranche van. liquiditeitssteun ontvangen voor een totaal bedrag van 
ANG 50,2 miljoen (C 25,1 min.) voor de maand april en de helft van de maand 
mei. De door Nederland gemaakt kosten voor de opvang van Sint Maartense 
gedetineerden (E 3 min.) is op dit bedrag ingehouden. Daarnaast is conform de 
RMR van 1 mei jl. aanvullende llquiditeitssteun verstrekt ter hoogte van ANG 20 
miljoen (E 10 min.) zodat Sint Maarten aanvang kan maken met de 
noodmaatregelen uit het Stimulus & Rellef Plan. 

Mijn voorstel voor de liquiditeitssteun voor de periode 15 mei tot en met 30 juni 
2020 voor het land Sint Maarten is in de Rijksministerraad van 15 mei jl. niet 
aanvaard. De Rijksministerraad heeft mij gemachtigd vast te stellen dat het 
voorstel alsnog door het land Sint Maarten Is aanvaard, als Ik voor woensdag. 20 
mei 17.00 uur Nederlandse tijd een brief heb ontvangen van de gevolmachtigde 
minister van het land Sint Maarten waarmee het land het voorstel - in de vorm 
waarin het voorlag in de Rijksministerraad van 15 mei 2020 = aanvaardt. 
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Uw brief van 20 mei jl. met kenmerk Div*10498 riep de vraag op of deze moest 
worden gelezen ais een onvoorwaardelijke instemming met het voorstel dat 
voorlag In de RMR van 15 mei 2020. Hierover heb ik u schriftelijk opheldering 
gevraagd, waarna uw gevolmachtigde minister namens de regering schriftelijk 
(zie bijlage) aangaf dat er inderdaad sprake was van onvoorwaardelijke 
Instemmingen met het voorstel. Daarmee kan worden overgegaan tot het 
verstrekken van de liquiditeitssteun voor de periode 15 mei tot en met 30 juni 
2020. 

Dit betekent - op basis van het advies van het College financieel toezicht (Cft) 
d.d. 6 mei jl. - het volgende: 
1. Verstrekken van liquiditeitssteun voor de periode van 15 mei tot 30 juni 

2020 voor een bedrag van ANG 53 miljoen (E 27,2 miljoen) en hiervan: 
a. ANG 24 miljoen per omgaande aan Sint Maarten ter beschikking te 

stellen. 
b. ANG 29 miljoen inzake de loonsubsidie ter beschikking te stellen nadat 

Sint Maarten Invulling heeft gegeven aan de gevraagde eigen bijdrage 
van werknemers en de aanpassing van de staffel. De RMR zal hierover 
door het Cft nader worden geinformeerd zodra Sint Maarten hier 
adequaat Invulling aan heeft gegeven. 

2. 'De liquiditeitssteun wordt verleend in de vorm van een bulletiening met 
dezelfde afloopdatum als de lening betreffende de eerste tranche, uit te 
betalen in US dollars. Voor de procedure van de betaalbaarstelling van de 
liquiditeitssteun wordt verwezen naar pagina 4 van deze brief. 

3. Sint Maarten zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 22 mei 2020, de 
besparingen bij het Cft aanleveren voor het resterende deel van het 
noodpakket dat niet door Nederlandse steun bekostigd wordt en/of het 
noodpakket vertier versoberen. 

4. Sint Maarten zal per 1 juli 2020 de pensioengerechtigde leeftijd voor 
ambtenaren en daaraan gelijkgesteiden verhogen van 62 naar 65 en de 
eindtoonregeling vervangen door de middelloonregeling. Hiervoor heeft Sint 
Maarten eind 2018 at een wetsvoorstel bij de Staten Ingediend met een 
beperkte overgangsregeling. Ook moet Sint Maarten per 1 juli 2020 de AOV 
leeftijd te verhogen van 62 jaar naar 65 jaar waarbij voor de mensen die op 
1 juli 2020 de leeftijd van 60 of 61 hebben een beperkte overgangsregeling 
kan worden gehanteerd. 
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Generieke voorwaarden verbonden aan de liquiditeitssteun 
Aan de liquiditeitssteun worden de volgende generieke voorwaarden verbonden: 

A. Verlaging personeelskosten 
Per 1 juli 2020 zullen in het kader van zowel de benodigde besparingen als de 
solidariteit met de werknemers buiten de publieke sector de landen de 
noodzakelijke maatregelen dienen te hebben geimplementeerd waarbij de 
volgende arbeidsvoorwaarden per direct (1 juli 2020) ais volgt worden 
genormeerd: 
I. Verlaging van 25% op het totale pakket arbeidsvoorwaarden van 

Statenleden en Ministers. Dit op jaarbasis en met ingang van 1 juli 2020 en 
geldend tot nader order. Hierbij wordt tevens geen indexering tot nader 
order toegepast. Besparingen dienen te worden geboekt ten gunste van de 
algemene middelen. 

I1.  Verlaging van 12,5% op het totale pakket arbeidsvoorwaarden van alle 
medewerkers In de (semi)publieke sector (incl. overheidsbedrijven en 
publiek gefinancierde stichtingen en overige instellingen die voor minimaal 
50% gefinancierd worden vanuit de begroting). Deze verlaging is op 
jaarbasis en heeft voor wat betreft het bruto maandsalaris als ondergrens 
het wettelijk minimumloon en geldt vanaf 1 juli 2020 tot nader order. Hierop 
wordt tevens geen indexering toegepast, eveneens tot nader order. 

1;1i.  Maximering van de arbeidsvoorwaarden van topfunctionarissen binnen de 
(semi)pubileke sector (incl, overheidsbedrijven en publiek gefinancierde 
stichtingen en overige instellingen die voor minimaal voor 50% gefinancierd 
worden vanuit de begroting). Het betreft een maximering van het salaris tot 
maximaal 130% van het nieuwe genormeerde salaris van de Minister-
President van het land (inclusief een gelijke maxlmering van de secundaire 
arbeidsvoorwaarden) en met een gelijke doorwerking naar de tarieven voor 
consultants. De maatregel geldt ook voor bestaande arbeidscontracten. 

8. Structurele hervormingen' 
De landen zijn door de staatssecretaris van BZK verzocht zelf met voorstellen te 
komen voor structurele hervormingen. Om deze voorstellen te kunnen 
beoordelen en mee te nemen in de besluitvorming over de derde tranche 
liquiditeitssteun in de Rijksministerraad van 3 juli, moet Sint Maarten zijn 
voorstellen voor 15 juni 2020 ter beoordeling aan het CAft voorleggen. 

C. Leenvoorwaarden 
De Iiqulditeitssteun aan Sint Maarten zal worden verstrekt op basis van de 
volgende leenvoorwaarden: 

Kenmerk 
2020-Ga(l0298187 
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a. De liquiditeitssteun zal worden verstrekt door middel van leningen via het 
Agentschap Financiën. 

b. De leningen zijn bulletleningen voor een periode van twee jaar meteen 
ingangsdatum die gelijk is aan de liquiditeitssteun die is verstrekt In de 
eerste tranche. Derhalve met een ingangsdatum van 10 april 2020. 

c. Het rentepercentage voor de L'anden'is 0% zolang Nederland tegen een 
rentepercentage van 0% kan lenen. 

d. Conform het Cft advies bij de eerste tranche liquiditeitssteun wordt de 
mogelijkheid gecreëerd om over twee jaar de totaal gegeven 
liquiditeitssteun te herfinancieren, waarbij op dat momént na advies van het 
Cft, de passende aflossingstermijnen en overige voorwaarden kunnen 
worden bepaald. 

Procedurele voorwaarden betaalbaarstelling liquiditeitssteun 
Ten behoeve van de betaalbaarstelling van de liquiditeitssteun en waarborging 
van de rechtmatigheid zal de volgende procedure in acht worden genomen: 
L De leenovereenkomsten worden na de rijksministerraad door de 
staatssecretaris van BZK ter ondertekening verzonden en aangeboden aan 
de minister van financiën van (ter ondertekening) en in cc aan de minister-
president van Sint Maarten. 

li. De leenovereenkomst dient binnen 2 werkdagen ondertekend door de 
minister van Financiën van Sint Maarten retour te zijn ontvangen door de 
staatssecretaris van BZK, waarna het bedrag van de lening door 
tussenkomst van het agentschap Financiën door de Nederlandse Bank (DNB) 
binnendrie werkdagen betaalbaar wordt gesteld ten behoeve van het land 
Sint Maarten. Sint Maarten wordt verzocht om prioriteit te geven aan 
bevoegde ondertekening van de leenovereenkomst. 

III. Besluiten van de RMR tot een nieuwe tranche liquiditeitsleningen, waarbij 
het de bedoeling is dat een bedrag direct beschikbaar wordt gesteld en een 
deel nadat Sint Maarten aan een aantal voorwaarden heeft voldaan, worden 
opgesplitst In afzonderlijke leenovereenkomsten. Het betreft een opsplitsing 
In een leenovereenkomst voor het bedrag dat direct beschikbaar komt en 
een (tweede) leenovereenkomst als Sint Maarten aan de aanvullend 
gestelde (politieke bestuurlijke) voorwaarden heeft voldaan. Het voorgaande 
na berichtgeving van het Cft aan de RMR. Bij voldoen aan de gestelde 
voorwaarden kan de tweede overeenkomst worden opgesteld en na 
wederzijdse ondertekening worden betaald. 

iv. De bestemmingsrekening bij de CBCS zal niet alleen voor lopende 
inschrijvingen maar ook voor liquiditeitssteun gebruikt gaan worden. 

Kaamark 
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Kenmerk 
2020-0000248187 

Aandachtspunt voor wat betreft de financiële sector 
Aan de Hquiditeitssteun voor het land Curagao zijn tevens voorwaarden 
verbonden gericht op de financiële sector van Curagao, waar vóór 1 juli 2020 
aan dient te zijn voldaan. Dit betreft onder meer de voorwaarde dat het bestuur 
van de Centrale Bank van Curacao en Sint Maarten (CBCS) weer uit ten minste 
3 bestuursleden dient te bestaan die aan de hoogste 'fit & proper'-standaarden 
en standaarden van onafhankelijkheid zijn onderworpen. Benoeming geschiedt 
in afstemming met De Nederlandsche Bank. Vanuit governance oogpunt zal Sint 
Maarten hier door Curacao bij betrokken warden. 

Vervolg 
Begin juli wordt in de Rijksministerraad gesproken over liquiditeitssteun voor de 
langere termijn. Die zal niet via de overheid worden gegeven, maar via een 
entiteit waarmee Nederland kan sturen op resultaat. Over de afspraken die we 
dan maken zal de komende tijd met de landen overleg worden gevoerd, waarbij 
het Cft een belangrijke rol zal blijven spelen. In de RMR van 3 juli 2020 zal ook 
worden getoetst of Is voldaan aan de voorwaarden die aan het pakket van 
vandaag zijn verbonden. Het gesprek de komende tijd Is niet vrijblijvend. 
Verdere steun is derhalve afhankelijk van afspraken en resultaten. 
Voor een nader overzicht van het vervolgproces met betrekking tot de periode 
tot en met juli 2020 verwijs ik u graag naar de bijlage bij deze brief. Hierin zijn 
ook de adviesverzoeken aan het Cft opgenomen. 



DGKR 
Cluster Fínan ~ en 
Economie 

Datum 

Tot slot, ik constateer dat Ik tot op heden geen getekende versie van de 
leenovereenkomst liquiditeitslening 2019 terug heb mogen ontvangen. Ik 
verwijs in dit kader naar mijn brief van 27 april 2020 met kenmerk 2020-
0000198916, waarin ik de leenovereenkomst ter ondertekening heb aangeboden 
aan de minister van Financiën van Sint Maarten. Onlangs heb ik het verzoek 
voor het zo spoedig mogelijk ondertekenen van de leenovereenkomst via de 
vertegenwoordiging van Nederland nogmaals onder de aandacht gebracht van 
uw minister van Financiën. Helaas heb ik tot op heden geen reactie mogen 
ontvangen. Ik verzoek u derhalve om zowel de leenovereenkomsten met 
betrekking tot de liquiditeitssteun 2019 en de liquiditeitssteun 2e tranche 2020 
(1e deelbetaling) binnen 2 werkdagen ondertekend door de minister van 
Financiën, de heer A. Irlon, naar mij retourneren. 

Een afschrift van deze brief stuur ik aan het Cft. 

n en Koninkrijksrelaties, 

kenmerk 
2020-0000298187 
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Bijiagë: Vervolgproces 
Hieronder ontvangt u wederom het schematische overzicht van het 
vervàlgproces met de voor u relevante data. Conform het besluitvormingstraject 
voor de RMR van 15 mei jl. volgt het Cft op basis van de maandelijkse 
rapportage de realisatie van uitvoering van de landsbegroting en de 
ontwikkeling van de liquiditeitspositie. Het Cft zal-15 juni 2020 met de dan 
beschikbare inzichten een volgend advies aan de RMR uitbrengen met een 
actualisatie van de situatie en een beeld van de benodigde liquiditeitssteun tot 
het einde van september 2020. Dit advies zal op de eerstvolgende RMR na 
ontvangst van het Cft-advies - 3 juli a.s. - worden bespraken. In dezelfde 
periode zal ook met u gesproken worden over de voorwaarden die Nederland zal 
stellen aan de derde tranche en verder. 

Het formele traject tot en met de derde tranche liquiditeitssteun ziet er dan als 
volgt uit. 

<0ntVa—nger..s:t anneer:iz. 
Versturen brieven met RMR-conclusies en 
leenovereenkomsten (voorwaarden) 15 mei 

MBZK Sint 
Maarten 
en Cft 

22 mei 

Retourneren ondertekende 
leenoverkomsten iiquiditeitssteun. Hierna 
volgt uitbetaling leenbedrag. 

Sint 
Maarten 

MBZK 25 mei of 
z.s.m., 
waarna 
betaling 
DNB 
binnen 3 
dagen. 

Aanieveren besparingen door Sint Maarten 
voor het resterende deel van het 
noodpakket dat niet door Nederlandse 
steun bekostigd kan worden énlof het 
verdere versobering noodpakket. 

Sint 
Maarten 

Cft Uiterlijk 
22 mei. 

Aanfeveren maandrapportage april 2020 Sint 
Maarten 

Cft Uiterlijk 
28 mei. 

invulling geven aan de gevraagde bijdrage 
van werknemers in het kader van de 
loonsubsidie. 
Dit t.b.v. de betaling aanvullend deel 
liquiditeitssteun 2° tranche (loonsubsidie) 

Sint 
Maarten 

Cft en 
MBZK/RMR 

Z.s.m. 

Voorstellen voor structurele hervormingen 
dienen te worden voorgelegd bij Cft 

Sint 
Maarten 

Cft en 
MBZK/RMR 

Uiterlijk 
15 juni 

Kenmerk 
2020-0000298197 
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t.b,v. RMR 
3 juli a.s. 

Cft-advles aan RMR inzake: 
mate van afwijking normen Art 15 
Rft In 2020 op basis van de 
vastgestelde begroting(wijzigingen) 

•  3e tranche liquiditeitssteun (juli-
sept. 2020) 

Cft BZK/RMR 15 juni 

Aanleveren Maandrapportage mei 2020 Sint 
Maarten 

Cft Uiterlijk 
28 juni 

Implementatie van de maatregelen ter 
veriagin!jvan de personeelskosten 

Sint 
Maarten 

Cft en 
B2K/RMR 

1 juli 

PensioensleefEijd is verhoogd en de 
eindloonregeling is vervangen door de 
middelloonregeling. 

Sint 
Maarten 

Cft en 
BZK/RMR 

Per 1 juli 

RMR Besluitvorming Inzake 
• mate van afwijking normen Art 15 

Rft in 2020 'op basis van de 
vastgestelde begroting 
(wijzigingen) 

• liqulditeitssteun 3e tranche (juli-
sept 2020) 

RMR 3 juli 

versturen brieven met RMR-conclusies van 
RMR 3 juli (incl. leenovereenkomsten) 

MBZK Landen en 
Cft 

10 juli 

Kenmerk 
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Minister van Financiën van Sint Maarten 
T.a.v. de heer A.M.R: Irion 
CC: Minister-president van Sint Maarten 
T.a.v. mevr. S.E. Jacobs 
Government Administration Building 
Soualuiga road 1 
Philipsburg 
Sint Maarten 

Per e-mail 
CC: 

Datum 

Betreft .  Besluit Rijksministerraad Inzake monitoring deviezenreserves 

tmaartengov.orq 
slntmaartengov.orq 

Allnisterie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelades 

19 JUN MO 

Geachte heer Irion, 

Op 5 juni jl. heeft de Rijksministerraad besloten de deviezenreserves van Aruba, 
Curacao en Sint Maarten te blijven monitoren in relatie tot de economische 
ontwikkelingen In verband met de coronapandemie. Ik wil u daarom vragen om in 
overleg met de minister van Financién van Curacao de Centrale Bank van Curacao 
en Sint Maarten te verzoeken maandelijks - tegelijk met het opleveren van de 
maandrapportages op Iedere 28e dag van de maand - aan De Nederlandsche 
Bank te rapporteren over de ontwikkeling van de deviezenreserves, in afschrift 
aan het College financieél toezicht Curacao en Sint Maarten. 

De Nederlandsche Bank zal vervolgens eenmaal per kwartaal de Rijksministerraad 
Informeren over de ontwikkeling van de deviezenreserves van Aruba, Curacao en 
Sint Maarten en eventuele risico's daarbij. 

Koni nkrijksrelaties, 

Mbtittarle vaa 
einnenlandae Zakan an 
Koednkrukarafatino 
Direaaràat-gerferaal 
Kott♦raasjksndatie9 

Cluster Ffnantfen en Econarfte 

Turfmarkt 747 
Den Haag 
Pootbus 20011 
2500 EA Den Haaa 

K ~ 
2020•0000351034 

Uw kenmerle 



> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag 

De minister-president van Sint Maarten 
T.a.v. mw. Silverla Jacobs 
Government Administration Building 
Souallga Road 1 Philipsburg 
Sint Maarten 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

Dlreetoreat-Gmsernal 
K ~ Wek ~ 
MInf ~e ran Binnenlandse 
zaken en KonlnkrlQarcfatfes 

Turfmarkt 147 
Den Haag  . 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag 
Nederland 

Per e-mail sintmaartengov.org  KCTM̂ ~  
2020-0000479fi49 

Uw kenmerk . 

Datum  14 AUG IM 
Betreft  Besluitvorming Rijksministerraad 14 augustus 

Geachte mevrouw Jacobs, 

Naar aanleiding van de hijksministerraad van 14 augustus jl. bericht ik u als 
volgt. 

In de Rijkministerraad van 15 mei jl. lag een voorstel voor de tweede tranche 
liquiditeitssteun indusief daaraan verbonden voorwaarden, waarmee u 
onvoorwaardelijk akkoord bent gegaan, Afgésproken Is dat het land Sint Maarten 
onder meer dient te hebben voldaan aan dele voorwaarden, voordat u In  - 
aanmerking kunt komen voor een derde tranche liquiditeitssteun. Daarnaast 
gelden nog andere voorwaarden - zoals die voorlagen in een samenhangend 
pakket in de RMR van 10 juli 2020 - waaraan Sint Maarten moet voldoen om in 
aanmerking te kunnen komen voor de derde tranche liquiditeitssteun. 

Tijdens de Rijksministerraad van 14 augustus jl. kon op basis van het advies van 
het College financieel toezicht Curaoo en Sint. Maarten (Cft) d.d. 11 augustus jl. 
wederom niet worden vastgesteld dat u aan deze voorwaarden van de tweede 
tranche heeft voldaan. Dit betekent dat er met Sint Maarten op dit moment geen 
gesprekken gevoerd zullen worden over de verstrekking van een derde tranche 
liquiditeitssteun. Mocht u dit gesprek op enig moment alsnog willen aangaan, dan 
zal u eerst door tussenkomst van het Cft aan de Rijksministerraad moeten 
aantonen dat u alsnog heeft voldaan aan alle gestelde voorwaarden voor de 
tweede tranche. Daarnaast zullen we tot onvoorwaardelijke overeenstemming. 
moeten komen over de voorwaarden voor de derde tranche, op basis van het 
samenhangend pakket dat vcoriag in de Rijksministerraad van 10 juli 2020. Het 
verzoek om liquiditeitssteun zal dan door de Rijksministerraad beoordeeld op 
basis van de omstandigheden van dat moment, waarbij in ieder geval bezien zal 
worden of de noodzaak nog steeds bestaat. - 

Voor de volledigheid informeer ik u ovér de invulling van de korting van 25% op 
de arbeidsvoorwaarden van Statenieden en ministers. In het kader van de 
eerder gestelde voorwaarden .voor liquiditeitssteun bent.0 akkoord gegaan met 
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een salariskorting van 10%. Deze korting zal In Ieder geval moeten worden  Datum 
gerealiseerd tot het moment dat op 1 juli 2020 de korting van 25% Ingaat. 

Kenmerk 
2020-0000479649 

Hoogachtend, 

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

a Retouradres Postbtts 20011 2500 EA Oen ttaa4 

De minister-president van Sint Maarten 
T.a.v. mevrouw Silveria Jacobs 
Government Administration Building 
Soualiga Road 1 
PhilivisbuFg, Sint Maarten 

Per e-mail a - intmaartengov.org 

Datum  0 4 DEC X20 
Betreft  Besluitvorming Rijksministerraad 13 november 2020 

Geachte mevrouw Jacobs. 

Op 4 november 2020 heeft het College financieel.toezicht Curacao en Sint 
Maarten (Cft) advies aan de Rijksministerraad uitgebracht over de 
tiquiditéitsbehoefte van Sint Maarten tot het eind van het jaar 2020, over 
afwijking van de begrotingsnormen zoals opgenomen in de Rijkswet financieel 
toezicht Curacao en Sint Maarten (Rft) en over de schuldopbouw van Sint Maarten 
(kenmerk Cft 202000154). Op basis van dit advies heeft de Rijksministerraad de 
volgende besluiten genomen: 

1 jauidireitsaphoefre  
1. Kennisgenomen van de liquiditeitsbehoefte van Sint Maarten tot eind 2020 á 
ANG 61,2 min. 

AIWi1ken ~ rotinesnormen 
2. Sint Maarten wordt vooralsnog een maximaal begrotingstekort van ANG 185,5 
miljoen toegestaan voor het gehele jaar 2020. 
Het land Sint Maarten dient daarbij in de tweede begrotingswijziging (BW) 
2020 een uitgebreide toelichting m.b.t. de verschillen tussen de kas-
benadering en een baten-lasten-benadering te betrekken en op te nemen bij 
de tweede SW 2020. 
Het Cft wordt gevraagd om op basis van de hiervoor genoemde toelichting bij 
de tweede BW 2020 te komen tot een aanvullend advies over de verdere 
concretisering van de maximaal toegestane afwijking van het begrotingstekort 
2020 en de RMR hierover nader te informeren. 

3. Voor het aangaan van leningen op de binnenlandse markt gelden de criteria 
en procedures van artikel 15 en 16 van de Rft onverkort. Als Sint Maarten 
hiervan wil afwijken, zal de RMR daartoe nadrukkelijk matten besluiten. 

4. Met het verstrekken van de liquiditeitssteun over het jaar 2020 en de daarbij 
tot nu toe gehanteerde werkwijze, is een afwijking van artikel 15 lid 1 onder b 
(lenen voor de gewone dienst) en van artikel 16 lid 1, lid 4 en de leden 6 tot 
en met 10 een gegeven. De andere bepalingen uit artikel 16 blijven echter 
onverkort van toepassing (dit conform het oordeel van het Cft). 

5. Sint Maarten mag voor het begrotingsjaar 2020 enkel kapitaalinvesteringen 
doen die gebaseerd zijn op de hervormingsagenda of zeer noodzakelijke 

sunk ~ ran 
Nnnentandae Zaken en 
Keninkri)ksrelaKea 
O ~aat-Generaaà - 
Kotdnkri/ksrdaties 

Tnrf ~12t 147 
Postbus 20011 
2500 EA Oen Maag 

"n ~rk 
20200000712135 

Uw kentwet 
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vervangingsinvesteringen met hoge urgentie betreffen. Net land Sint Maarten 
dient voornemens voor dergelijke investeringen adequaat te onderbouwen en 
ter toetsing voor te leggen aan het Cft. 

De Rijksminsterraad onderschrijft het advies van het Cft over de mate waarin Sint 
Maarten voldoet aan de voorwaarden van de tweede tranche liquiditeitssteun en 
constateert dat u betekenisvolle stappen heeft gezet In de invulling van deze 
voorwaarden. Verdere stappen zijn echter noodzakelijk om volledig te kunnen 
voldoen aan alle voorwaarden. Het gaat vooral om het direct In uitvoering nemen 
van de maatregelen en het opstarten van de wetgevingstrajecten om te komen 
tot landsverordeningen. Verder dient Sint Maarten voor de 12,5% reductie van de 
arbeidsvoorwaarden voor ambtenaren zorg te dragen voor invulling tot nader 
order. Voor 2020 Is hierin reeds voorzien. Ook moet deze korting adequaat zijn 
ingevuld voor alle overheidsentiteiten en alle publiek gefinancierde stichtingen/ 
instellingen die minimaal voor 50 procent gefinancierd worden vanuit de 
begróting. 

Ïn de- bijiage treft u een afschrift van het adviesverzoek aan het C(A)ft aan ander 
mëér ten bèhoeve van de raming van de'11qu1ditèltsbehóefte van Sint Maarten 
voor het eerste kwartaal van 2021 en een actueel oordeel over de mate waarin 
Sint Maarten voldoet aan de voorwaarden van de tweede tranche. 

Een afschrift van deze brief zal gezonden worden aan het college financieel 
toeiicht. 

Hoogachtend; 

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatfes, 

i 

Datum 

Kenmark 
2020-0000712135 
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10. 

AFSCHRIFT 

> Retouradres Postbus 20011 400 " Den Maag 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

De voorzitter van het College (Aruba) finandeel toezicht 
T.a.v. prof. dr. R.H.].M. Gradus 
De Rouvilieweg 39 
Willemstad 
Curacao 

0 á DEC YD'ié 

minbzk,nl 

Datum 

Betreft  Besluitvorming RMR 13-11-2020 en adviesverzoek inzake 
liquiditeitsbehoefte Aruba, CUR en SXM le kwartaal 2021 en 
actueel oordeel voldoen SXM voorwaarden tranche 2 

Geachte heer Gradus, 

}Herbij ontvangt.u, een afschrift van de brieven die. ik heb verstuurd aan de minister-
,(ir�sidWnt van "dè lariden'Arubá,'Cora- e'n $int iHaerten mèt bètrékking tot de 
besluitvorming in de Rijksministerraad (RMR) van 13 november 2020. 

Knist " ran 
omáeni ~ae zaten en 
~ ~t ~ac 
Dhrecteraat-generaal 
Koninkrilt.srdaties 

Cluster Fina ~n en Econame 

Kenmerlt 
1020-0040712139 

Uw kenmem 

Voorts verzoek ik u bij deze om te adviseren over de Hqulditéitsbehoefte van de landen 
Aruba, Curacao en Sint Maarten voor de periode 1 januari- 12 februari 2021 alsook voor 
de periode 13 februari — 31 maart 2021. Ik verzoek u hierbij de maandrapportage van 
oktober 2020 te betrekken. Tevens vraag ik u een update te geven van uw oordeel over 
de mate waarin Sint Maarten voldoet aan de voorwaarden voor de tweede tranche 
liquiditeitssteun. 

Besluitvorming over de verstrekking van de derde tranche liquiditeitssteun voor Sint 
Maarten en een eerste deel van de vierde tranche liquiditeitssteun voor Aruba, Curacao 
en mogelijk ook Sint Maarten is voorzien in de RMR van 18 december 2020. Ik vraag u 
derhalve hierbij uiterlijk 8 december om 14.00 uur (CESTi uw advies aan de RMR te 
mogen ontvangen, 

Een afschrift van deze brief is verzonden aan de regeringen van Aruba, Curacao, Sint 
Maarten. 
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Li. 

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den F3ag 

De minister-president van Sint Maarten 
T.a.v. mw. Sllveria Jacobs 
Government Administration Building 
Soualiga Raad 1 Philipsburg 
Sint Maarten 

Ook per e-mail 
Cc'  s;:: 91) camsxm.nl 

Datum 

Betreft  Akkoord Sint Maarten: nog te zetten stappen 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrij ksrelaties 

10 DEC 20 

Geachte mevrouw )acobs, 

Op 13 november jl. zijn de technische gesprekken gestart over het aanbod van 
Nederland aan Sint Maarten voor een derde tranche liquiditeitssteun Inclusief de 
daaraan verbonden voorwaarden. Doel is te komen tot een politiek. akkoord 
tijdens de Rijksministerraad (RMR) van 18 december a.s. Gisteren heb ik 
vernomen dat Sint Maanben besloten heeft af te zien van de Development Policy 
Operation (DPO), waarmee op ambtelijk niveau nu op alle punten 
overeenstemming is bereikt en de technische gesprekken zijn afgerond. Dat is 
een betekenisvolle stap. Het betekent echter niet dat alles nu gereed is voor een 
politiek akkoord volgende week. Daarvoor is het zoals u bekend noodzakelijk dat 
u eerst nog twee belangrijke stappers zet. U dient politieke steun te organiseren in 
uw kabinet én parlement, en u dient te voldoen aan de voorwaarden aan de 
tweede tranche liquiditeitssteun. 

Voorwaarden tweede tranche liquiditeitssteun 
Op 8 december jl. heb Ik een advies ontvangen van het College financieel toezicht 
drasao en Sint Maarten (Cft), waanrit blijkt dat -Sint Maarten nog niet volledig 
heeft voldaan aan de voorwaarden van de tweede tranche. Het CR concludeert 
dat - hoewel u de afgelopen weken vorderingen heeft geboekt met de 
wetgevingstrajecten - het onzeker is of dit jaar nog besluitvorming door het 
parlement zal plaatsvinden. Daarbij komt dat op dit moment nog niet alle 
maatregelen door Sint Maarten in uitvoering.zijn genomen. Dat betekent dat deze 
maatregelen op de kortst mogelijke termijn alsnog met terugwerkende kracht 
uitgevoerd moeten worden. 

In de technische gesprekken is van onze kant al eertier de vraag gesteld wat Sint 
Maarten gaat doen om Nederland tijdig voldoende vertrouwen te bieden dat het 
daadwerkelijk op korte termijn zal komen tot het vaststellen van de wetgeving en 
de uitvoering hiervan. Een antwoord hierop hebben we nog niet mogen 
ontvangen. Dit vertrouwen heeft het Nederlandse kabinet echter wel nodig om op 
iB december a.s. een overeenkomst te kunnen ondertekenen. Daarom verzoek ik 
u nogmaals mij te laten weten hoe Sint Maarten van plan is straks uitvoering te 
gaan geven aan de maatregelen die zien op 1) dè verlaging met terugwerkende 
kracht van 25% van het totale pakket arbeldsvoorwaarden voor Statenleden en 

Case O ~-c ~ 
K ~kr(iksraraties ' 

NtM9terre van "neniaadse 
Zaken en Kortlnkrs}lraretetlr5 

Turfn Witt 147 
Den Haag 
Postbus 20011 
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Nedarlard 

Kartmerk 
2020.00007ó436S 
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ministers, 2) de verlaging met terugwerkende kracht van 12,5% van het totale  Datum 
pakket arbeidsvoorwaarden voor medewerkers In de (semi)publieke sector en 3) 
de normering topinkomens. Daarbij vraag Ik u aandacht te besteden aan de wijze  Ketf ~ 
waarop Sint Maarten aan het Nederlandse kabinet de garantie kan bieden dat dit  2020-0000740365 
ook daadwerkelijk op de kortst mogelijke termijn gaat gebeuren, ook nadat een 
akkoord al Is ondertekend. Deze toelichting ontvang Ik graag morgen, vrijdag li 
december 2020. 

Politieke steun 
In ons gesprek op 11 november jl. heb Ik al aangegeven dat een akkoord alleen 
mogelijk is als er op Sint Maarten voldoende politieke steun is hiervoor. Niet 
alleen in het kabinet, maar ook In de Staten. Ik vraag u om hierover duidelijkheid 
te bieden in de vorm van een verklaring of motie uiterlijk maandag 14 december 
a.s., zodat er nog voldoende tijd resteert om, als aan alle voorwaarden Is 
voldaan, de stukken voor een overeenkomst aan de RMR aan te bieden. Uit deze 
verklaring of motie zou moeten blijken dat er geen sprake meer is van 
ongerijmdheden met de motie van de United Peaple's Party. en de National 
Alliance betreffende (voltooiing van complete) dekolonisatie, die Is aangenomen in 
de Staten van 5 november jl. Ik benadruk wederom dat een motie of 
andersoortige steunverklaring van de Staten voor mij een harde els is om te 
komen tot een akkoord. 

Tot slot 
Ik hoef u er niet aan te herinneren dat op 18 december a.s. ook de verlengde 
termijn voor aflossing van de afgelopen bulletiening wederom verloopt. Zoals 
ambtelijk reeds is aangegeven, zie ik zonder een akkoord geen ruimte voor 
verdere verlenging hiervan. De potentiële gevolgen van een technisch default 
voor Sint Maarten zijn u vanzelfsprekend bekend. Ik hoop daarom van harte dat 
uw kabinet bereid Is de noodzakelijke stappen te zetten en dat we samen verder 
kunnen om de goede dingen te doen voor de bevolking van Sint Maarten. 

Hoogachtend, 

en Koninkrijksrelaties, 
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PRI ME MINISTER OF SINT MAARTEN 
Minister-Pre-Bident van Sint Maarten 

Philipsburg, December 11, 2020. 

Aan: De Staatstsceretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkríjksrelaties, 
De heer Drs Raymond Knops, 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelatics, 
Den Haag Nederland  - 

D1V:111141 

Onderwerp: Akkoord Sint Maarten: nog te zetten stappen 

Geachte heer Knops, 

Onder verwijzing naar uw brief met het bovenstaande als onderwerp, welke ik op donderdag 10 
december jl heb mogen ontvangen, bericht ik u als volgt. 

Voorwaarden tweede tranche liquidireltssteun.  
Het klopt dat nog niet alle maatregelen in uitvoering zijn genomen. De Landsverordening herziening 
pensioen overheidsdienaren en de Landsverordening verhoging AOV-pensioen en pensioenleeftijd tot 
65 zijn goedgekeurd door de Staten, in werking getreden en worden uitgevoerd. 

Na de besluitvorming van de Rijksministerraad van 14 augustus 2020 heeft Sint Maarten de 
gesprekken met het secretariaat van het Cft geïntensiveerd en zijn de volgende maatregelen tot in detail 
besproken: 
1. de verlaging met terugwerkende kracht van 25% van het totale pakket.arbeidsvoorwaarden voor 
Statenleden en ministers; 

2. de verlaging met terugwerkende kracht van 12,5% van het totale pakket arbeidsvoorwaarden voor 
medewerkers in de (semi)publieke sector, en, 

3. de normering topinkomens om Nederland voldoende vertrouwen te bieden dat de betreffende 
wetgeving worden vastgesteld en uitgevoerd. 

Nadat Sint Maarten dacht overeenstemming te hebben bereikt met het Cft over de invulling van de 
resterende maatregelen heeft de ministerraad de maatregelen goedgekeurd waarna' deze per 
bijgevoegde brief van 27 oktober 2020 aan het Cft zijn gecommuniceerd. 

Government Administration'Buiiding 
Post Office Box 943, Philipsburg / Soualiga road t, Sint Maarten 
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Op 30 oktober 2020 heeft er een overleg plaatsgevonden met het Cft, de Minister van Financiën en de 
Minister-President waarin onder andere de voorgestelde invulling van de maatregelen zijn besproken. 
Deze bespreking heeft ertoe geleid dat de invulling van de maatregelen zoals vermeld in de. brief van 
27 Oktober 2020, wederom zijn aangepast, waarna deze zijn goedgekeurd door de ministerraad en per 
bijgevoegde brief van 3 november 2020 zijn gecommuniceerd aan het Cft. 

De met het Cft overeengekomen invulling van de maatregelen zijn vervolgens verwerkt in de volgende 
ontwerplandsverordeningen: 

1. Tijdelijke Landsverordening Covid-19 bezuinigingen arbeidsvoorwaarden overheidsdienaren; 
december 2020; 

2. Tijdelijke Landsverordening aanpassing arbeidsvoorwaarden politieke gezagdragers; 1 december 
2020; en, 

3. Tijdelijke Landsverordening normering topinkomens en aanpassing arbeidsvoorwaarden bij (semt) 
publieke sector entiteiten; december 2020; 

Deze ontwerplandsverordeningen zijn vervolgens op 10 november 2020 goedgekeurd door de 
ministerraad en doorgeleid naar de Raad van Advies. De Raad van Advies heeft aangegeven dat de 
adviesaanvragen zijn ontvangen en verwacht het advies op ontwerplandsvetordening nummer 2, 3 en 
1, respectievelijk vast te stellen op 1 december 2020, 15 decémber 2020 en voor het eind van december 
2020. In de tussentijd is het advies van de Raad van Advies op dc Tijdelijke Landsverordening 
aanpassing arbeidsvoorwaarden politieke gezagdmgers, op 10 december j]., ontvangen. 

De bovenstaande voortgang is gecommuniceerd aan de Cft. Verder kan ik u vermelden dat-het kabinet 
van de Minister van Financien, regelmatig de Cft op de hoogte houdt van de ontwikkelingen. De Cft 
bevestigd dit ook in de door u aangehaalde brief van 8 december 2020 aan de voorzitter van de 
Rijskministerraad. Zoals in onze brief van 3 november 2020 is opgenomen, b1Ufl het streven van de 
regering om zodra de adviezen van de Raad van Advies zijn ontvangen, de Nadere Rapporten binnen 
twee weken ter goedkeuring voor te leggen aan de Staten met liet verzoek om deze te agenderen, 
waarna deze met terugwerkende kracht tot en met 1 juli 2020 tot nader order in werking treden en 
uiteraard direct tot de uitvoering van de resterende maatregelen zal worden overgegaan. 

Graag wil ik u meegeven dat vooruitlopend op de inwerkingtreding van de ontwerplandsverordeningen 
Sint Maarten reeds daadwerkelijk de uitkering van vakantiegeld 2020 gedeeltelijk heeft Ingehouden 
en de arbeidsvoorwaarden van de politieke gezagdragers reeds is verlaagd. Volledigheidshalve, meld 
ik dat de volledige uitvoering van de afgesproken maatregelen pas in werking kan tréden met 
vaststelling van de wettelijke basis en dan met terugwerkende kracht 

politieke steun.  
In onze eerdere gesprek, heb ik reeds aangeven dat wij de machten gescheiden moeten houden. Daarbij 
is het gangbaar dat het Parliament zelf beslist over wanneer en hoe zij hun zienswijze uiten. 
Desondanks, heb ik de Staten alsnog geinformerd over uw bezorgdheid. Ik heb ook meerdere keren 
aangegeven dat ik de steun heb van de meerderheid van de Staten. 

Gcrernment AdminWntlen BuBding 

Post Office BwC943 Ptulipsburg / Soualiga road i. Sint Maarten 
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Wellicht ten overvloede, wil ik u erop wijzen, dat er hier sprake is van een overeenstemming tussen 
regeringen. Door de overeenkomsten te ondertekening, kan ik u garanderen dat Sint Maarten zich zal 
houden aan de afspraken. 

Aanstaande maandag heb ik een bijeenkomst met de Staten teneinde hun te berichten over de gang van 
zaken en de beslissing van de Ministeraard om akkoord te gaan reet de voorstellen, conform de 
voorwaardenbrief, het landspakket en het voorstel voor de concensus rijkswet ter instelling van het 
Caribsch Orgaan voor de Hervorming en Onnvikkeling. 

Na de vergadering zal ik u berichten over het standpunt van de Staten. Dit zal waarschijnlijk dinsdag 
aanstaande gebeuren, rekening houdend met de gevergde tijd voor de voorbereidingen van de benodige 

stukken-

Tenslotte wens ik aan te geven dat vertrouwen een "two way street" is. Ook van onze kant moeten wij 

erop kunnen vertrouwen dat afspraken ook door Nederland worden nagekomen. Ik kan u garanderen 
dat ik alles zal doen om onze afspraken na te komen, en verwacht dat u dat ook doet. 

Ik hoop u hienn- �_ Mdik-nde te hebben geinformeerd. 

Tronie N ir, ste—  e. oint i*1j arten / Minister-President van Sint Maarten 

Government Administration Balding 
Post Office Box 943, PhRipsbu : / Soualiga road L Sint Maarten 
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> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag 

De minister-president van Sint Maarten . 
T.a.v. mw. Sllverla Jacobs 
Government Administration Building 
Souallga Road 1 
Philipsburg 
Sint Maarten 

Ook per e-mail: lintmaarten : ov.or 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

Datum  � ® DEC mo 
Betreft  Verzoek toepassing art. 25 Rit voor begrotingsjaar 2021 

Geachte mevrouw Jacobs, 

In de Rijksministerraad (RMR) van 18 december 2020 heeft besluitvorming 
plaatsgevonden naar aanleiding van het verzoek van Sint Maarten d.d. 7 
december 2020 tot toepassing van art. 25, derde lid, van de Rijkswet financieel 
toezicht Curagao en Sint Maarten (Rft) voor het begrotingsjaar 2021. Naar 
aanleiding van die besluitvorming bericht ik u als volgt. 

De RMR heeft besloten voor het begrotingsjaar 2021 in te stemmen met een 
afwijking van de norm zoals vervat in artikel 25, derde lid, van de Rft. Sint 
Maarten mag alleen lenen voor de kapitaaldienst na positief advies van het 
College financieel toezicht Curacao en Sint Maarten (Cft) en Instemming van de 
Rijksministerraad. Elke lening van Curacao en Sint Maarten voor de gewone 
dienst vereist Instemming van de RMR. De mate waarin wordt afgeweken van de 
norm in artikel 25 Rft zal worden vastgesteld door de RMR op 12 februari 2021. 
De mate van afwijking heeft immers een directe invloed op de omvang van de 
benodigde liquiditeiten en de houdbaarheld van de overheidsfinanciën. Vooralsnog 
Is de mate van afwijking gelijk aan de som van de eventueel door Nederland in 
2021 verstrekte liquiditeitssteun. Het Cft zal gevraagd worden om ten behoeve 
van de RMR van 12 februari 2021 hier verder over te adviseren. Ten behoeve van 
deze advisering dient Sint Maarten de daartoe benodigde informatie tijdig aan te 
leveren bij het Cft, zijnde: 

Uiterlijk 4 januari 2021: 
I.  De ontwerpbegroting 2021. 

Uiterlijk 18 januari 2021: 
I.  De maandrapportage december 2020; 
II. De liquiditeitsprognose voor 2021; 
III. Inzicht in de wijze waarop Sint Maarten invulling geeft aan de maximering 

van de topinkomens In de (semi)publieke sector en de doorwerking 
daarvan In de begroting 2021 en de daarbij behorende 
meerjarenbegroting; 

IV. Inzicht in de wijze waarop Sint Maarten invulling geeft aan de voorwaarde 
dat de arbeidsvoorwaarden van gelieerde overheidsinstellingen worden 

oaeao.eac-Gerena� 

Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelattes 

Tvfmarkt 147 
Den Haag 
Postbus 20011 
2500 eA Den Maag 
Nederland 
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gekort en de doorwerking daarvan in de begroting 2021 en de daarbij 
merk 

behorende meerjarenbegroting.  2020-00 0716702 

Hoogachtend,' 

drs. R.W. Knops 

niandse Zaken en Konlnkrijksrelaties, 
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LANDSPAKKET 
Sint Maarten 

Partijen 
A. Oe regering van Sint Maarten, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Minister-Presidentvan 

Sint Maarten, mevrouw S.E. Jacobs, en hierna te noemen. Sint Maarten; 
en 

B. Oe regering van Nederland, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de staatssecretaris van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrljksrelaties, de heer R.W. Knops, en hierna te noemen: 
Nederland; 

Overwegende, dat 

De regeringen van Nederland en Sint Maarten voornernens zijn om in een rijkswet op 
grond van artikel 38, tweede lid, van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden 
een Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling (hlema: COHO) In te stellen dat 
met het oog op het welzijn van de bevolking van Sint Naarten zal bevorderen dat 
hervormingen van bestuurlijke aard worden doorgevoerd, duurzaam houdbare 
overheblsflnarhdén worden gerealiseerd en de weerbaarheid van de economie wordt 
versterkt, met Inbegrip van de reehtsstàtdijke Inbedding die daarvoor nodg is; 

tiet CONO onder andere de taak zal hebben de ondersteuning van en het toezicht op 
de ontwikkeling en uitvoering van projecten en maatregelen door overheidsorganen en 
overheidsbedrijven' van sint maarten met betmkking tot de In bovengenoemde 
Rijkswet en In het landspakket bepaalde onderwerpen; 

Dit landspakket als onderlinge regeling tussen Nederland en Sint Maarten wordt 
gesloten op grond van artikel 38, eerste lid, van het Statuut; 

Gelet op tinancléle en economische situatie van Sint Maarten, hel cruciaal is dat reeds 
voor de totstandkoming van de Rijkswet COHO met de uitvoering van dit tandspakket 
een begin wordt gemaakt; 

Het Landspakket in zijn huidige vorm echter niet als ze mandige regeling kan 
voortbestaan Indlen de Rijkswet COHO niet wordt vastgesteld; 

Komen het volgende overeen! 

1. Het landspakket Sint Maarten dat bij deze overeenkomst is gevoegd, maakt integraal 
onderdeel uit van deze overeenkomst. 

2. Partijen voeren de afspraken uit die zijn opgenomen in het landspakket Sint Maarten. 

3. In aanloop naar de Inwerkingtreding van de Rijkswet COHO stelt Nederland, een V ~Ijke 
werkorganisatie In binnen het ministerie ven Binnenlandse Zaken en Koninkrijksref alles. 
Onder regie van deze tijdelijke werkorganicatle en'in samenwerking met andere betrokken 

Pagina 1 van 



ministerles steilen 5int Maarten en Nederland uiterlijk 1 april 2023 een cp het landspakket 
gebaseerde uitvoeringsagenda vast. 

4. Deze overeenkomst kan nadat partijen daarmee hebben Ingestemd, schriftelijk worden 

gewijzigd en aangevuld. De (zakelijk_e Inhoud van de) wijziging wordt gepubliceerd In de 
Staatscourant. 

5. Deze overeenkomst treedt Inwerking met Ingang vande dag na laatste ondertekeriing door 
partijen en eindigt gelijktijdig met het moment waarop de Rijkswet COHO vervalt. 

6. Indien de Rijkswet COHO wordt verlengd, wordt deze overeenkomst voortgezet tot 
dezelfde einddatum als die waarmee de rijkswet wordt verlengd, en Indien van toepassing, 

daarna telkens met dezelfde periode ~ n vervolgens wordt besloten tot verlenging van 
de rijkswet. 

7. Deze overeenkomst houdt voortijdig van rechtswege op te bestaan, Indien: 

a. Sint Maarten de Rijksministerraad Informeert dát de voor het voorstel van Rijkswet 
COHO vereiste consensus ontbreekt of aan het voorstel Is komen te ontvallen; 

b. het voorstel van Rijkswet COHO om een andere reden niet tot wet wordt verheven; 
c. Nederland en Sint Maarten overeenkomstig het daartoe In de Rijkswet COHO 

opgenomen voorschrift besluiten de In die rijkswet vervatte onderlinge regeling 
tussentijds te beeindigen; 

De tekst van deze overeenkomst wordt binnen drie maanden na ondertekening gepubliceerd In de 
Staatscourant en de landscourant van Sint Maarten. 

Aldus overeengekomen In tweevoud en ondertekend te  p ,D 1 &J, 

arten De staatssecre -ris van 
Binnenlandse Zaken en 
Koninkrljksrelaties 
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Landspakket Sint Maarten 

1. Inleiding 

Achtergrond en context 

De Corona-crisis slaat een fors gat in de reeds verzwakte economieën van Curacao, Aruba en Sint 
Maarten: prognoses houden rekening met 15 tot 30 procent krimp van de economie en 
schuldquotes die stijgen tot ver boven het niveau dat voor Caribische landen houdbaar wordt 
geacht. De economische prestaties hebben naast incidentele en externe oorzaken (Venezuela, 
raffinaderijen, orkanen) een structureel karakter. Zonder hervormingen zullen de economieën van 
Curacao, Aruba en Sint Maarten in het beste geval na de Corona-crisis terugkeren op het lage 
groeipad van de afgelopen decennia. Realistischer is echter een lager groeipad vanwege de 
opgelopen schuldenlast, hogere werkloosheid en afgenomen internationale vraag naar toerisme. 

Naar weerbare en veerkrachtige economieën en samenlevingen 

Economische, financiële, sociale en institutionele hervormingen zijn nodig om de landen weerbaar 
en veerkrachtig te maken. De situatie waarin de landen nu terecht zijn gekomen geeft geen ruimte 
meervoor verder uitstel. De kosten van de overheid moeten fors omlaag zodat de belastingdruk 
kan worden gereduceerd om investeringen en binnenlandse consumptie te stimuleren. 
Arbeidsmarkten moeten hervormd worden om de grote en groeiende groep outsiders op de 
arbeidsmarkt kansen te bieden. Een flexibele arbeidsmarkt draagt bij aan meer werkgelegenheid. 
Een goed functionerende kapitaalmarkt zorgt ervoor dat kapitaal makkelijker de weg vindt naar 
rendabele investeringen. Een aantrekkelijk ondernemersklimaat trekt investeerders aan, draagt bij 
aan werkgelegenheidsontwikkeling en versterkt de internationale concurrentiepositie van de 
landen. In deze landspakketten staan de benodigde structurele hervormingen centraal. Deze 
hervormingen zijn complementair aan de wederopbouwprojecten die reeds worden uitgevoerd in 
het kader van het trustfonds bij de Wereldbank en de belde trajecten moeten elkaar versterken. 

Uitvoering landspakketten 

Voor veel van de in de landspakketten genoemde hervormingen geldt dat het verstandig is om 
eerst een 'foto' te maken van de-actuele situatie, om de problematiek, oplossingsrichtingen, 
samenhang en gewenste aanpak goed scherp te krijgen. Het ministerie van BZK en de betrokken 
Nederlandse departementen zullen deze onderzoeken en doorlichtingen, samen met de 
verantwoordelijke departementen van de landen in gang gaan zetten. Uiteindelijk moet dit 
resulteren in integrale, uitvoeringsagenda's, die onder regie van de (op te richten) Caribische 
hervormingsentiteit en departementen in uitvoering worden genomen. De uitvoeringsagenda's 
zullen richtinggevend zijn voor de te maken resultaatafspraken bij volgende tranches 
liquiditeitssteun. De uitvoeringsagenda's bevatten de programma's, (deel)projecten en/of stappen 
die nodig zijn, met heldere doelen en tijdslijnen, een beschrijving van de benodigde capaciteit en 
expertise en de benodigde financiële middelen. Hierbij wordt rekening gehouden met de 
samenhang tussen maatregelen, de haalbaarheid, de lokale context, de volgorde, de bijeffecten, 
en de noodzakelijke flankerende maatregelen. Ook wordt rekening gehouden met de wens van 
Sint Maarten dat de uitvoering van de landspakketten leidt tot capaciteitsopbouw (capacity 
building) in het land. Er zal sprake moeten zijn van een stapsgewijze aanpak en een duidelijke 
fasering, In relatie tot de uitvoeringsagenda's en passend bij de (actuele) realisatiekracht binnen 
de landen. 

De Caribische Hervormingsentiteit heeft de taak om de in de landspakketten afgesproken 
hervormingen te ondersteunen, bijvoorbeeld middels het beschikbaar stellen van expertise en 
capaciteit. 
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Financiële stromen 

Complementair aan de uitvoering van de hervormingsprogramma's, kan de entiteit zelfstandig 
projecten initiëren, bevorderen en uitvoeren, subsidies verstrekken aan burgers en bedrijven, met 
inbegrip van overheidsbedrijven, dan wel deelnemen in aandelenkapitaal van bedrijven. Dergelijke 
investeringen dienen ter uitvoering, versterking, en aanvulling van de hervormingen en 
maatregelen en dragen bij aan de overkoepelende doelstellingen van de landspakketten. Gedacht 
kan worden aan investering In scholing van werknemers om arbeidsmigratie van kansarme naar 
kansrijke sectoren te bevorderen, investering in data-ontwikkeling en ontwikkeling, institutionele 
versterking, of het ontwikkelen van instrumentaria dat tot doel heeft de economische bedrijvigheid 
te beschermenen/of te bevorderen en zo bij te dragen aan een economische impuls. Deze 
investeringen dienen uitdrukkelijk ter borging van publieke belangen; niet ter vervanging van 
private investeringen. 

Dekking voor hervormingen en investeringen dient in principe op de eigen begroting van de landen 
gevonden te. worden. Het uitgangspunt voor investeringen is dat deze zich - op termijn - terug 
zullen verdienen, omdat ze bijdragen aan verhoging van het verdienvermogen van de landen, dan 
wel verlaging van de overheidsuitgaven. De Caribische hervormingsentiteit kan, zoals gezegd, in 
voorkomende gevallen, en op basis van een adequate business case, hervormingsprojecten 
ondersteunen binnen de begroting van de entiteit. Persinvestering zal bekeken moeten worden wat 
de wenselijkheid en haalbaarheid is. Dit kan in de vorm van een lening, een gift, met behulp van 
cofinancíering en/of met een departementale bijdrage beschikbaar worden gesteld. 

Hiernaast blijft liquiditeitssteun voor specifieke maatregelen (zoals loonsubsidie, NOW-regeling) en 
uitgaven op de gewone dienst (bijvoorbeeld ter continuering van de zogeheten vitale functies) 
voor de landen beschikbaar, zolang dit redelijkerwijs noodzakelijk is en een land aan de gestelde 
voorwaarden voldoet. De liquiditeitsondersteuning wordt verstrekt door de entiteit, na advies van 
het C(a)ft en na besluit in de RMR. 

Ook de mogelijkheid van geldleningen voor kapitaalinvesteringen (bijvoorbeeld voor investeringen 
die niet rechtstreeks aan het landspakket te verbinden zijn, maar die desalniettemin noodzakelijk 
worden geacht) blijft in principe openstaan via de reguliere route via het C(a)ft. Echter, het zou 
onwenselijk zijn als het bestuur van een land geldleningen aantrekt die haaks staan op de in de 
landspakketten overeengekomen hervormingen en investeringen. Om die reden wordt de entiteit 
bevoegd gemaakt om de voorgenomen geldlening inhoudelijk te beoordelen. 

2. Integrale aanpak 

De landspakketten vormen samenhangende programma's. Hoewel prioritering in de uitvoering 
gewenst c.q. noodzakelijk is, en er verschillen zitten in omvang van effecten van hervormingen, 
zal alleen een integrale aanpak voor de noodzakelijke trendbreuk met het verleden kunnen zorgen.-
Hervorming van de arbeidsmarkt bijvoorbeeld dient in samenhang te worden bezien en uitgevoerd 
met hervorming van de sociale zekerheid, verbeteringen in het onderwijs, het aanpakken van de 
armoede-problematiek en het aanpakken van de informele economie. 

De landspakketten bestaan uit hervormingen op de themagebieden: 

I. Overheid en financiën 
II. Economische hervormingen 
III. Zorg en onderwijs 
IV. Versterken rechtsstaat 
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I. Overheid en financiën 

A. Financieel beheer 

Door verschillende instanties en in het bijzonder het C(A)ft is de afgelopen jaren gewezen op de 
noodzaak van een deugdelijk (evenwichtig) begrotingsbeleid en verbeteringen in het begrotings-
en financieel beheer hetgeen helaas niet of onvoldoende tot verbeteringen heeft geleid. Hierdoor 
zijn de landen onvoldoende bestand tegen financiële tegenslagen en is er een grote onzekerheid 
over de betrouwbaarheid van de overheidsboekhouding. Dit heeft.00k zijn weerslag op het 
financieel-economisch beleid als geheel. 

De hervormingen en maatregelen met betrekking tot het financieel beheer hebben tot doel: het 
beheersen en het op orde krijgen van het financieel beheer en het financieel toezicht vanuit de 
noodzaak om als overhéid 'in control'te zijn. 

B. Kosten en effectiviteit publieke sector 

De kosten van de publieke sector van Cura4ao, Aruba en Sint Maarten zijn hoog, ook in Caribisch 
perspectief. Dit wordt in belangrijke mate bepaald door de hoge loonkosten (public wage bill). De 
maatregelen gericht op verlaging van salarissen en versobering van arbeidsvoorwaarden in de 
publieke sector hebben tot doel de public wage bill in lijn te brengen met het Caribisch gemiddelde 
van 10 procent van het BBP, rekening houdend met landspecifieke factoren. Tegelijkertijd is de 
kwaliteit van de publieke dienstverlening vaak onvoldoende en is de uitvoeringskracht te beperkt. 

De hervormingen én maatregelen met betrekking tot kosten en effectiviteit van de publieke sector 
hebben tot doel: 1) de doelmatigheid van de publieke sector verhogen door een verlaging van de 
public wage bilt (in lijn met het Caribisch gemiddelde van 10 procent van het BBP) en het 
terugdringen van de kosten van de publieke sector in algemene zin; 2) het verhogen van de 
kwaliteit en de effectiviteit (inclusief uitvoeringskracht) van de publieke sector. 

C. Belastingen 

De landen hebben te kampen met lage belastïngcompliance, uitvoeringsproblemen bij de 
belastingdiensten en met een ongelijke verdeling van inkomen (onvoldoende herverdeling). Voor 
de ontwikkeling van de landen is de realisatie van een robuust belastingstelsel noodzakelijk, met 
passende economische prikkels, waarin de verstorende werking van belastingen beperkt is, en dat 
goed uitvoerbaar is. 

De hervormingen en maatregelen met betrekking tot de belastingen hebben tot doel: 1) het 
herinrichten van een robuust belastingstelsel met een brede grondslag, dat bijdraagt aan een 
eerlijke(re).verdeling van het inkomen, stimulering van de economie en uitvoerbaarheid en 
controleerbaarheid door de Belastingdienst 2) het realiseren_ van adequaat ingerichte . 
belastingdiensten. 

D. Financiële sector 

Een stabiele financiële sector die zijn rol ter ondersteuning van de reële economie op een.goede 
manier kan vervullen Is noodzakelijk. Voor alle drie de eilanden geldt dat onduidelijk is hoe de 
financiële sector er voor staat en of zij de rol ter ondersteuning van de reële economie goed kan 
vervullen. Actuele problemen met diverse financiële instellingen op Curagao suggereren dat de 
financiële sector daar kampt met ernstige en structurele problemen. Het is aannemelijk dat de 
gebreken met betrekking tot de regelgeving en het toezicht in dezelfde mate relevant zijn voor 
Sint Maarten. De situatie op Aruba lijkt (aanmerkelijk) beter dan op Curarao en St. Maarten. 
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De hervormingen en maatregelen met betrekking tot de financiële sector hebben tot doel: 1) het 
realiseren van een stabiele financiële sector die zijn rol ter ondersteuning van de reële economie 
op een goede manier kan vervullen; 2) het realiseren van een passende wijze van regulering van 
de financiële sector, waarbij adequaat toezicht wordt gehouden op de naleving; 3) het realiseren 
van een toezichthouder die tijdig en daadkrachtig optreedt bij problemen bij financiële 
ondernemingen. 

11. Economische hervormingen (E)  

Het IMF, onderzoeksrapporten van verschillende instituten, het C(A)ft, en maatschappelijke 
organisaties wijzen reeds lang en indrin9gnd op de noodzaak tot economische hervormingen. De 
starre arbeidsmarkt en het ongunstige ondernemersklimaat vormen structurele belemmeringen 
voor economische groei. De sociale zekerheidsstelsels bevatten onvoldoende prikkels om 
arbeidsdeelname te stimuleren, noch de zekerheden om sociale problemen te beheersen. Ze 
worden daarnaast (op lange termijn) onbetaalbaar. Deze belemmeringen dienen weggenomen te 
worden, zodat het economisch potentieel van de landen beter benut kan worden. Wanneer alle 
randvoorwaarden zijn gerealiseerd (naast de hierboven genoemde opmerkingen gaat het dan ook 
om bijvoorbeeld onderwijs, arbeidsmarkt en de andere overeengekomen actiepunten uit het 
landspakket), is het voor de regering van Sint Maarten een prioriteit om ook andere economische 
sectoren dan het toerisme te ontwikkelen, om zo te komen tot economische diversificatie. 

De hervormingen en maatregelen met betrekking tot de economische hervormingen hebben tot 
doel: 1) het realiseren van een weerbare, dynamische en veerkrachtige economie, en 2) het 
realiseren van een robuust en betaalbaar sociaal zekerheidsstelsel, dat de prikkels op de juiste 
plek legt. 

III. Zorq en onderwijs 

F. Zorg 

De COVID-19 crisis heeft de tekortkomingen en gebreken in de zorgstelsels van de landen, die 
reeds langer bestaan, pijnlijk zichtbaar gemaakt. Om goed uit de COVID-19 crisis te komen is het 
essentieel dat de OMT-adviezen worden uitgevoerd om COVID-19 te beheersbaar te houden en dat 
continuïteit van acute zorg - en daarmee goede ziekenhuiszorg- in de landen is gegarandeerd. Ook 
voor het weer aantrekken van de toeristensector is dit van groot belang. De ziekenhuizen in de 
landen (en Caribisch Nederland) moeten samenwerken om het aanbod, de kwaliteit en de 
doelmatigheid van de zorg te vergroten. Ten behoeve van goede en toegankelijke zorg op termijn 
is het van belang dat op basis van gedegen analyses de zorgstelsels worden versterkt en waar 
nodig worden hervormd. 

De hervormingen en maatregelen met betrekking tot de zorg hebben tot doel: 1) het beheersen en 
beheersbaar houden van COVID-19; 2) het borgen van de continuïteit van de acute zorg; 3) het 
efficiënt inrichten van de zorg en het realiseren van een robuust en betaalbaar zorgstelsel. 

G. Onderwijs 

Goed onderwijs vormt de basis voor een goed leefklimaat met kansen voor iedereen en draagt 
daarmee bij aan de sociaaleconomische ontwikkeling, groei en diversificatie. Er is in de landen 
geen constante kwaliteit van schoolleiding en onderwijsgevenden en de aansluiting tussen 
onderwijs en arbeidsmarkt laat te wensen over, waardoor het arbeidspotentieel niet ten volle . 
wordt benut. Er lijkt sprake van verouderde onderwijsmethoden, beperkte beschikbaarheid van 
moderne leermiddelen en weinig budgetruimte voor hervormingen: 
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De hervormingen en maatregelen met betrekking tot onderwijs hebben tot doel: het realiseren van 
een basiskwaliteit van onderwijs; 2) realiseren van een goede aansluiting tussen onderwijs en 
arbeidsmarkt; 3) het realiseren van goede doorstroom tussen stelsels van onderwijs (al dan niet in 
Europees Nederland). 

IV. Versterken rechtsstaat (H) 

De landen hebben te kampen met voor hun omvang veel grensoverschrijdende criminaliteit, zoals 
drugssmokkel, mensenhandel- en mensensmokkel, wapenhandel en witwassen. Daarnaast vormt 
de verwevenheid tussen de boven- en onderwereld een serieuze bedreiging voor het goed 
functioneren van de democratische rechtsstaat, met alle gevolgen van,dien voor de samenleving, 
het Investeringsklimaat en het.aanzien van het Koninkrijk in de wereld. 

De hervormingen en maatregelen met betrekking tot de rechtsstaat hebben tot doel: een bijdrage 
leveren aan de versterking van de rechtsstaat, door in ieder geval in te zetten op het versterken 
van het grenstoezicht, de aanpak van financieel-economische criminaliteit en het verbeteren van 
het detentiewezen. 
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Maatregel Tíjdpad 

i.�er)4r'í�kc rr:c7Str'F;:�i�!t 

Bijzonderheden 

A.1  Op basis van bestaand en/of aanvullend onderzoek zal worden bepaald hoe de 
financiële kolom wordt versterkt. Hierbij wordt in leder geval gekeken naar de 
financiële en beleidscontrole (centraal en bij de diensten), de auditfunctie, en de 
positie van de Raad van Advies en de Algemene Rekenkamer. 
Op basisvan voorstellen zal besluitvorming en implementatie plaatsvinden. 

A:2  Op basis van bestaand en/of aanvullend onderzoek zal worden bepaald of en hoe 
het.gebruik van betrouwbare statistische informatie en data ten behoeve van 
beleidsontwikkeling en besluitvorming kan worden versterkt. 
Op basis van voorstellen zal besluitvorming en Implementatie plaatsvinden. 

A.3  Op basis van bestaand en/of aanvullend onderzoek zal worden bepaald of het 
subsidiebeleid, de uitvoering en de bestaande subsidierelaties voldoen aan de 
eisen:, rechtmatigheid, legitimiteit, effectiviteit en efficiency. 
Op basis van de uitkomsten zullen aanpassingen aan beleid enlof uitvoering 
worden doorgevoerd en onrechtmatig verstrekte subsidies met inachtneming van 
de wettelijke kaders en rechtsbeginselen (Indien proportioneel) worden 
teruggevorderd. 

A.4  Op basis van bestaand en/of aanvullend onderzoek zal worden bepaald hoe de 
inkoopfunctie kan worden versterkt, zodat de overheid op een zo doelmatige en 
effectief mogelijke wijze de inkoop van goederen en diensten kan verrichten. 
Daarbij zal centralisatie worden overwogen. 
Op basis van voorstellen zal besluitvorming en implementatie plaatsvinden. 

A.5  Er wordt een Disaster Risk Management beleid, inclusief een Disaster Risk 
Financing strategie opgesteld en geimplementeerd. 

Tijdpad wordt bepaald op 
basis van de 
uitvoeringsagenda. 

Tijdpad wordt bepaald op 
basis van de 
uitvoeringsagenda. 

Tijdpad wordt bepaald op 
basis van de 
uitvoeringsagenda. 

Tijdpad wordt bepaald op 
basis van de 
uitvoeringsagenda. 

1 ïjdpad wordt bepaald op 
basis van de 
uitvoeringsagenda. 

Afstemming met de Wereldbank is 
noodzakelijk gelet op lopende trajecten. 
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Maatregel Tijdpad 

Gena l ke nryoatng aien 

Bijzonderheden 

B.1 

B.2 

B.3 

5.4 

Oe landen dragen zorg voor de continuiteit van vitale processen, waaronder In ieder 
geval wordt verstaan: elektriciteit, olievoorziening, Internet en datadiensten, 
drinkwatervoorziening, vlucht- en vliegtuigafhandeling, scheepvaartafhandeling, 
betalingsverkeer, dè hulpdiensten en communlcatie.daartussen en medische 
instellingen. 

Op basis van een Integrale doorlichting van de (semi-)overheidsbedrijven en 
overheidsentiteiten naar legitimiteit van publiek aandeélhouderschap,(dienen ze 
publieke belangenldoelen?), effectiviteit (bereiken ze de doelstellingen?) en 
doelmatigheid zullen voorstellen worden ontwikkeld en geimplementeerd. 
Doelstelling is het versterken van de governance en van de bedrijfsvoering om 
(toekomstige) verliezen en daarmee risico's voor de begroting van Sint Maarten te 
voorkomen. Het is geen doelstelling om te komen tot afstoten dan wel (deels) 
vervreemden van (semi-) overheidsbedrijven en overheidsentiteiten die een 
vastgesteld publiek belang dienen. 

Op basis van bestaand enlof aanvullende onderzoek wordt met de landen 
toegewerkt naar een versterking van het luchtvaartsysteem binnen het 
Koninkrijksverband. Het kan hierbij gaan om nauwe samenwerking van organisaties 
en het organiseren van uniforme werkprocessen, conform de internationale 
veiligheidseisen, waarbij gestuurd wordt op efficiëntie en kostenvermindering. 
Op basis van een integrale doorlichting zullen voorstellen worden ontwikkeld en 
geimplementeerd om de kwaliteit, effectiviteit en uitvoeringskracht van de 
overheidsorganisatie te verbeteren, waaronder ook wordt verstaande slagkracht 
van de ministeriële staven. 

Vanaf 3de tranche 
(doorlopend). 

Tjdpad wordt bepaald op 
basis van de 
uitvoeringsagenda. 

Tijdpad wordt bepaald op 
basis van de 
uitvoeringsagenda. 

Tijdpad wordt bepaald op 
basis van de 
uitvoeringsagenda. 

Afstemming met de Wereldbank 
noodzakelijk gelet op Public Expenditure 
Review (verwacht: Q3 2020). 
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B.5  Op basis van onderzoek naar de secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden 
(waaronder overwerkvergoedingen, veriofregelingen, bijzondere beloningen en 

toeslagen, reizen en reisvergoedingen, etc.) worden voorstellen voor mogelijke 
versobering ontwikkeld en geïmplementeerd. 

B.6  In het kader van een optimale personele inzet wordt de formatie, bezetting en 

daadwerkelijke aanwezigheid en inzetbaarheid van medewerkers van overheid en 
overheidsorganisaties onderzocht. Indien medewerkers onterecht loon ontvangen 
worden, afhankelijk van de situatie, maatregelen getroffen (o.a, stopzetten salaris, 

ontslagtraject). 

B.7 ' Er wordt een aanpak ontwikkeld gericht op het terugdringen en beheersen van de 
kostenvoor externe Inhuur. 

B.B  Op basis van een doorlichting van de HR-functie (beleid, HR-advies, administratie en 
instrumentarium) worden verbeteivoorstellen ontwikkeld en geimplementeerd. 

B.9  Op basis van bestaand enlof aanvullend onderzoek wordt strategisch 

personeelsbeleid ontwikkeld. Hieronder wordt in ieder geval verstaan. 
-  een strategische personeelsplanning i.r.t. de uitkomsten van de doorlichting 

onder 8.4; 
invoer van een prestatie-management systeem binnen het ambtelijk apparaat; 
het beperken van de politieke invloed op personeelsaangelegenheden. 

B:10  Op basis van bestaand enlof aanvullend onderzoek zullen de behoefte en kosten 
met betrekking tot huisvesting inzichtelijk worden gemaakt en mogelijkheden tot 
kostenverlaging en verbeteringen worden onderzocht en, Indien aanwezig, worden 

doorgevoerd. Beoogd is een kostenreductie van 20% in 5 jaar (begroting 2020 als 
ijkpunt) die verwerkt is in de begroting voor 2025. 

B.11- In het kader van een efficiënte overheid zullen de mogelijkheden voor een digitale 
overheidsomgeving en digitale dienstverlening worden onderzocht. 
Op basis van een onderzoek zullen voorstellen worden ontwikkeld en 
géímplementeerd. 

6:14  Sint Maarten zal voldoen aan de richtlijnen van het CFATF met betrekking tot 
bestrijding van fraude en witwassen. 
Er wordt een planvan aanpak opgesteld en geïmplementeerd. 

B.15  Om de corporate governance van overheidsbedrijven.te verbeteren zal het "protocol 
corporate governance (2020)" (wettelijk) worden vastgelegd en zullen 

Tijdpad wordt bepaald op 
basis van de 
uitvoeringsagenda. 

Tijdpad wordt bepaald op 
basis van de 
uitvoeringsagenda. 

Tijdpad wordt bepaald op 
basis van de 
uitvoeringsagenda. 

Het tijdpad wordt bepaald op 
basis van de 

uitvoeringsagenda. 

Het tijdpad wordt bepaald op 

basis van de 
uitvoeringsagenda. 

Het tijdpad wordt bepaald op 

basis van de 
uitvoeringsagenda. 

Het tijdpad wordt bepaald op 
basis van de 

uitvoeringsagenda. 

Het tijdpad voor de 

vervolgacties wordt bepaald 
op basis van de 
uitvoeringsagenda. 

Korte termijn 

Middels voorwaarde in tranche 2 is de 
tarifering van externe inhuur 
gemaximeerd op 130% uurloon van de 
MP. 

Een adequaat (kwalitatief en kwantitatief) 
ingerichte HR-functie is 

randvoorwaardelijk voor de uitvoering van 
een aantal voorwaarden. 

Afstemming met de Wereldbank is 

noodzakelijk gelet op lopend onderzoek in 

het kader van het Digital Government 
Transformation Project. 

Afstemming met de Wereldbank Is 
noodzakelijk gelet op lopende 
- ondersteuning op o.a. NRA. 
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de adviezen van de taskforce corporate governance (2020) worden 
geimplementeerd. 

Maatregel 

C.1 

�,  t_:r.  +�  
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Tijdpad 

Gerienleke 

Om inkomsten te verhogen zal een integrale doorlichting worden uitgevoerd van  Het tijdpad wordt bepaald op 
het fiscale stelsel inclusief de inkomstenbelasting. De volgende voorstellen zuilen  basis van de 
worden meegewogen:  uitvoeringsagenda. 

Verbreding van de belastingbasis, verschuiving van directe naar Indirecte 
belastingen en invoering VAT/BTW van 12,5 procent, conform voorstellen van 
de fiscalAffairs Department (FAD) van het IMF gf ABB conform'fiscaal stelsel 
Caribisch Nederland. Hierbij wordt in het geval van Sint Maarten rekening 
gehouden met de open grens met Frankrijk. 

- Maatregelen gericht op substantiële vermindering van belastinguitgaven en 
bijdragen/overdrachten aan derden. 

-  Beperken bestuurlijke inmenging/discretionaire bevoegdheden van zowel 
ambtenaren als bestuurders (m.b.t. aftrekposten, 'tax holidaysj. 

'—M}zonderheden 

Op basis van de doorlichting en adviezen zullen voorstellen worden ontwikkeld en 
geimplementeerd. 

C.2  De Belastingdienst zal benodigde gegevens van de bancaire sector gaan 
ontvangen. 

C.3 Compliance programma's worden voortgezet opgesteld. 

Het tijdpad wordt bepaald op 
basis van de 
uitvoeringsagenda. 

Het tijdpad wordt bepaald op 
basis van de 
uitvoeringsag,enda. 

Voor wat betreft de belastingen is de open 
grens met Frankrijk voor Sint Maarten 
relevant. Het Franse gedeelte van het 
eiland heeft een Algemene Omzet 
Belasting heeft (Taxe generale sur ►e 
chiffre d'affaires (TGCA)) van 4%. Bij 
invoering van BTW zal daarom rekening 
gehouden moeten worden met mogelijke 
verschuiving van consumptie naar het 
Franse gedeelte en met eventuele 
fraudegevdeligheid. 

Vooruitlopend op C.4. 
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CA  Op basis van bestaand en/of aanvullend onderzoek wordt bepaald of en hoe de 
Belastingdienst kan worden geoptimaliseerd en gemoderniseerd, dusdanig dat 
belastinginning effectief en efficiënt kan plaatsvinden. 
Op basis van voorstellen zal besluitvorming en implementatie plaatsvinden 

C.5  Er wordt een Belastingregeling voor Nederland en Aruba/Curacao/Sint Maarten 
overeengekomen, in lijn met minimum Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) 
voorwaarden waarbij o.a. wordt gekeken naar het voorkomen mogelijke 
winstverschuivingen. 

SpecG iek voor SiAc 

C.6  Wetgeving ten behoeve van ondertekening en Inwerkingtreding Establishment 
Agreement Wereldbank wordt aangenomen en geïmplementeerd. 

Maatregel Tíjcip3d 

:;e�neri,tke rnm�ir�cr?�ri 

Bijzonderheden 

D.1  Er wordt een integrale doorlichting van de financiële sector uitgevoerd door een 
externe onafhankelijke partij. ' 

Op basis van de uitkomsten van deze doorlichting worden maatregelen 
geformuleerd om tekortkomingen te adresseren. 

Opdracht Is uitgezet voor 1 
maart 2021. 

Het tijdpad voor vervolgacties 
wordt bepaald op basis van de 
uitvoeringsagenda 
Uiterlijk op 1 juli 2021 
indienen bij RMR. 

Maarten 

Eerste kwartaal 2021 gereed 

Opdracht is uitgezet voor 15 
februari 2021. 

Het tijdpad voor vervolgacties 
wordt, bepaald op basis van de 
uitvoeringsagenda. 
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D.2  Er wordt een Integrale doorlichting van het stelsel van toezicht (wet- en 
regelgeving, toezichtbeleid) op de financiële markten uitgevoerd door een externe 

onafhankelijke partij. 

Op basis van de uitkomsten van deze doorlichting worden maatregelen 
geformuleerd orn tekortkomingen te adresseren. 

D.3  Er wordt een onderzoek uitgevoerd naar de maatschappelijke kosten van de eigen 

munt versus dollarisatie door een externe onafhankelijke partij. Besluit over 
wenselijke monetaire structuur. 

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek zullen de maatregelen worden 
bepaald en geimplementeerd. 

D.4  Er vindt modernisering plaats van bekende tekortkomingen in wet- en regelgeving, 
in ieder geval invoering Depositogarantíestelsel DGS en modernisering 
resolutieraamwerk). 

Overzicht van welke wetgeving zou moeten worden aangepast, vervolgens 
aanpassing, besluitvorming en Implementatie van de wetgeving. 

D.5  De governance van de CBCS wordt versterkt, conform internationale best practices 
waaronder door het scheiden van verschillende taken binnen de CBCS. 

Opdracht is uitgezet voor 15 
februari 2021. 

Het tijdpad voor vervolgacties 

wordt bepaald op basis van de 
uitvoeringsagenda. 

Het tijdpad wordt bepaald op 
basis van de 

uitvoeringsagenda. 

Overzicht van aan te passen 
wetgeving wordt voor 15 
februari 2021 opgeleverd. 

Het tijdpad voor de 

vervolgacties wordt bepaald 

op basis van de 
uitvoeringsagenda. 

Plan van aanpak aanpassing 

corporate governance is 
uiterlijk op 25 januari 2021 
gereed. 

Er zijn bestaande adviezen en 
onderzoeken omtrent de feasibility van 
dollarisatie. 
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Maatregel 13'rjxonclerheder 

( eep rée=%e cnaa%. 

E.1  Er zal een Integrale analyse van het huidige arbeidsmarktteleid, wet- en 
regelgeving worden uitgevoerd op basis waarvan het arbeidsmarktbeleid wordt 
geactualiseerd en gemoderniseerd. Maatregelen als arbeidstijdverkorting, 
deeltijdwerken, counterpartbeleid, contracten voor bepaalde tijd, versoepelen 
ontslagrecht, wegnemen belemmeringen voor aannemen buitenlandse 
arbeidskrachten, Illegale tewerkstelling en bestrijding van de jeugdwerkloosheid 
zullen In de analyse worden betrokken. 
Op basisvan de analyse worden voorstellen ontwikkeld en geimplementeerd. 

E.2  De informele economie en illegale arbeid wordt tegengegaan. 
Op basis van onderzoek naar de omvang van de Informele economie zullen 
voorstellen worden ontwikkeld en geïmplementeerd. 

E.3  Illegale tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten wordt tegengegaan. 
Er zal onderzoek worden gedaan naar illegale tewerkstelling van buitenlandse 
arbeidskrachten. Op basis van de resultaten en aanbevelingen worden voorstellen 
ontwikkeld en geimplementeerd. 

E.4  Bewerkstelligd wordt dat het stelsel van sociale zekerheid een activeringsfunctie 
zal hebben, met de juiste prikkels, waarbij tevens zorggedragen wordt voor 
adequaat sociaal vangnet. Op basis van bestaand en/of aanvullend onderzoek 
zullen voorstellen worden ontwikkeld en geïmplementeerd. 
Bezien In samenhang met de maatregelen omtrent de hervorming van de 
arbeidsmarkt. 

egelen 

Tijdpad wordt bepaald op 
basis van de. 
uitvoeringsagenda. 

Tijdpad wordt bepaald op 
basis van de 
uitvoeringsagenda. 

Onderzoeksopdracht wordt 
voor 1 maart 
2021geformuleerd en 
uitgezet. 

Het tijdpad voor de 
vervolgacties wordt bepaald 
op basis van de 
uitvoeringsagenda. 

Tijdpad wordt bepaald op 
basis van de 
uitvoeringsagenda. 

Afstemming met wereldbank noodzakelijk 
gelet op lopende trajecten. 

Sint Maarten heeft de wens om hierbij . 
te betrekken een toets van de hoogte 
van het minimumloon en het 
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E.5  Sint Maarten verhoogt de pensioengerechtigde leeftijd naar 66 (in 2025) tenzij uit 
onafhankelijk onderzoek blijkt dat een verhoging van de pensioengerechtigde 
leeftijd naar 66 jaar in 2025 niet realistisch is en er alternatieve voorstellen zijn 
met hetzelfde budgettaire effect. Een onafhankelijk economisch Instituut 
(aangewezen door het COHO in overleg met het land) brengt in kaart wat de . 
structurele budgettaire effecten zijn voor de betaalbaarheid van de pensioenen en 
sociale zekerheid als de pensioengerechtigde leeftijd wordt verhoogd naar 66 jaar 
In 2025 en verder verhoogd zou worden door koppeling aan de levensverwachting 
en rekent de alternatieve voorstellen door. De uitkomsten worden voorgelegd aan 
Sint Maarten en Nederland waarna in overleg bekeken wordt hoe er invulling wordt 
gegeven aan de onderzoeksresultaten. 

E.6  Ondememerschap en het investeringsklimaat zullen worden bevorderd. Daarbij is 
o.a. van belang dat het vergunningenstelsel wordt geoptimaliseerd, de costs of 
doing business worden verlaagd, en bureaucratie (red tape) wordt weggenomen. 

Op basis van een integrale doorlichting van (o.á.) wet- en regelgeving zullen 
voorstellen worden ontwikkeld en geïmplementeerd. 

E.7  Ontwikkelen en implementeren grondbeleid en ruimtelijk ordeningsbeleid. 

�r�CifiE  voor sint 

E.9  Ter bevordering van de wederopbouw worden, vooruitlopend op structurele 
aanpassingen, maatregelen getroffen om afhandeling van aanvragen (werk- en 
verblijfsvergunning) van buitenlandse zelfstandigen en medewerkers ten behoeve 
van NRPB en breder binnen een maand na indiening mogelijk te maken. 

Het tijdpad wordt nader 
ingevuld op basis van de 
uitvoeringsagenda. 

Tijdpad wordt bepaald op 
basis van de 
uitvoeringsagenda. 

Tijdpad wordt bepaald op 
basis van de 
uitvoeringsagenda. 

rti émrte n 

Voor 25 januari 2021. 

ouderdomspensloen In relatie tot 
regionale standaarden en de lokale 
kosten van levensonderhoud. 

Verhoging pensioengerechtigde leeftijd van 
62 jaar naar 65 jaar en middelloonregeling 
Is opgenomen als voorwaarde voor de 2" 
tranche. 
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Si;z+onderhFden Maatregel Tisdpac: 

F.1  Om COVID-19 te kunnen beheersen en beheersbaar te houden worden de  Uitvoering van de maatregel 
adviezen van het OMT Carlben (24 april 2020 en 3 juni 2020) doorgevoerd,  is gestart. 
waaronder in ieder geval de volgende maatregelen: 

op peil houden beschikbare IC-capaciteit; 
versterken diensten publieke gezondheid (o.a. i.v.m: bron- en 
contactonderzoek) 
op voorraad houden van voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen 
(PBM); 

- vergoten en op peil houden testcapaciteit; 
-  invoeren syndroom surveillance; 
- garanderen voldoende air-ambulance capaciteit; 
- Aankoop COVID vaccin en doorvoeren vaccinatieprogrammá (vanaf 

beschikbaar zijn vaccin). 
F:2  In het kader van doelmatigheid worden overbodige dubbelingen in het zorgaanbod  Het tijdpad wordt bepaald op 

van de verschillende ziekenhuizen en ander Inefflclëntles In kaart gebracht en  basis van de 
teruggedrongen, middels opstellen en uitvoeren plan, samenwerking regionale  uitvoeringsagenda. 
ziekenhuizen Caribisch gebied Koninkrijk en maken bestuurlijke afspraken, 
waaronder in ieder geval wordt verstaan: 

Reduceren van het aantal medische uitzendingen naar derde landen door 
uitbreiding van zorgaanbod binnen het Caribisch gebied van het Koninkrijk 
(top-specialistische zorg) . 
Gezamenlijke inkoop medicatie, middelen, materialen en apparatuur. 
Regionaal opleiden en capaciteitsplanning van zorgpersoneel (kosten opleiding 
reduceren door minder opleiden in het buitenland). 
Rationalisering laboratoriumzorg en reductie aantal laboratoria. 
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Medische specialisten die verzekerde zorg leveren in loondienst van 
ziekenhuizen (sterfhuisconstructie). 
Versterken samenwerking eerstelijnszorg en-tweedelijnszorg. 

Herijken bekostigingswijze en tarieven tweedelljnszorg samen met 
zorgverzekeraars en Nederlandse zorgautoriteit. 

F.3  Op basis van bestaand en/of aanvullend onderzoek naar de doelmatigheld 
(inclusief'bekostiging) en effectivltelt van de zorg en de uitkomsten van maatregel 
F.2 zullen voorstellen worden ontwikkeld en geimplementeerd. Gedacht kan 
worden aan herijken verzekeringspakket en invoeren van eigen betalingen. 

Máatregel Bijzonderheden 

G.1 

Generieke rirzlaC. 

Een expertgroep uit de vier landen / groep oriderwijsexperts uit de vier landen 
voert een doorlichting uit van het gehele onderwijsbestel, met inbegrip van alle 
publieke en particuliere betrokken partijen, inclusief de overheid. Hierbij komen In 
ieder geval aan de orde: 

-  onderwijskwaliteit, lesmethoden en -middelen; 
aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt; 

doorstroom tussen ko, po, vo en mbo/ho/wo (al dan niet In Europees 
Nederland); 

doeimatigheid en doeltreffendheid van de onderwijsbekostiging, mitigeren van 
inefficiënties in het systeem; 
versterken van de kwaliteitsverbetering door effectief toezicht door onder 
andere de Inspecties; 

Het tijdpad wordt bepaald op 
basis van de 
uitvoeringsagenda. 

Tijdpad 

,Pgeterr 

Plan van aanpak voor 15 

februari 2021 gereed. 

Een tijdpad voor de 

vervolgacties wordt 
opgenomen in het.plan van 

aanpak en meegenomen in de 

uitvoeringsagenda. 
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samenwerking onderwijs- en ontwikkelingsvoorzieningen in de regio (en 
eventueel Europees Nederland). 

Hierbij worden in eik geval de onderwijsinspecties van de vier landen betrokken 
worden. Op basis van de uitkomsten van de doorlichting worden maatregelen 
ontwikkeld en geimplementeerd. 

Maatregel 3ijzonder̀ieden 

H.1 

H.2 

In het belang van stabiliteit van de openbare orde en veiligheid worden tot nader 
orde geen bezuinigingen toegepast die de operationele uitvoeringscapaciteit 
binnen de meest vitale sectoren van de rechtsstaat (Politie, Douane, Immigratie, 
Landsrecherche, OM, Hof, Kustwacht, gevangeniswezen en de veiligheidsdienst) 
beperken. 

Op basis van bestaand en/of aanvullend onderzoek zal worden bepaald of en hoe 
de (fysieke en online) goksector hervormd moet worden. Doelstelling is het 
verhogen van de inkomsten voor de overheid. 

Op basis van voorstellen zal besluitvorming en Impiementatie'plaatsvinden. 
H.9  Landen werken gezamenlijk toe naar een geharmoniseerd niveau van bescherming 

persoonsgegevens binnen het Koninkrijk middels een Rijkswet. 

Een plan van aanpak zal worden ontwikkeld en geimplementeerd. 

Ti;dpad 

G'e�:zrr4kC >•�fa �t::�.gi'ler> 

Vanaf de 3°e tranche 

Tijdpad voor vervolgacties 
wordt bepaald op basis van de, 
uitvoeringsagenda. 

Plan van aanpak voor 1 
februari 2021 gereed. 

Een tijdpad voor de 
vervolgacties wordt 
opgenomen in het plan van 
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H.10  De landen sluiten individueel met Nederland voor 1 februari 2021 een 
bestuursakkoord om gestand te doen aan gedane toezeggingen voor de 
materieelvervangingen uit het Lange Termijn Plan 2019-2028 Kustwacht Carib. 

H.11 ' De landen, maken individueel met Nederland voor 1 februari 2020 afspraken over 

de versterking van het grenstoezicht die ingaan op 1 april 2021. Dit omvat in ieder 
geval afspraken over de inzet, capaciteit en de aansturing/commandovoering van 
de Koninklijke Marechaussee, de Douane en de Kustwacht. 

H.12  Beheer en toezicht t.a.v. het criminaliteitsfonds wordt op orde gebracht. Curarao 
en Sint Maarten volgen de aanbevelingen uit de rapporten van de Raad voor de 
Rechtshandhaving op. 

Uiterlijk 15 juni 2021 hebben de landen een onafhankelijke organisatie 
aangewezen die het fonds controleert op het opvolgen van de aanbevelingen en 
rapporteert of het fonds naar behoren werkt. 

H.20  Om de detentieomstandigheden te verbeteren zal Sint Maarten in overleg met 
Nederland de gemaakte afspraken verbetermaatregelen uit 2018 uitvoeren en zo 

nodig de hiervoor benodigde middelen vrijmaken en In de begroting opnemen. 
H.21 ' Om te voldoen aan de (internationale) eisen m.b.t. detentie zal Sint Maarten voor 

15 februari 2021 met Nederland UNOPS de opdracht geven tot een vooronderzoek 
om te komen tot een lange termijn plan voor de detentiesituatie op Sint Maarten. 

Op basis van het vooronderzoek zullen vervolgacties worden uitgezet en 
uitgevoerd om uiteindelijk de detentiesituatie structureel te verbeteren. 

aanpak en meegenomen In de 
uitvoeringsagenda. 

2020/2021  Sint Maarten heeft zich in oktober 2019 
reeds gecommitteerd aan de LTP-KWCarib. 

2020/2021 

15 juni 2021 aanwijzen 
onafhankelijke organisatie. 

De aanbevelingen korte 
termijn zijn voor 15 augustus 

2021 opgevolgd. 

Tijdpad voor vervolgacties 
wordt bepaald op basis van de 

uitvoeringsagenda. 

2021, gereed 15 juni 2021. 

3e tranche 

Tijdpad voor de vervolgacties 
wordt bepaald op basis van de 

uitvoeringsagenda. 
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15. � 

PRI ME MI NISTER OF SINT MAARTÉN 
Minister President van Sint Maarten 

To:  State Secretary of Internal and Kingdom Relations, 
Mr. Raymond Knops 
Ministry of Internal Affairs area Kingdom Relations 

Philipsburg, January 21,2020 

lll V no: 11224 

Subject: Deadline of January 25, 2021 for the ratification of the national ordinances regulating 
the cost cutting measures. 

Dear Mr. Knops, 

In previous correspondences, I indicated that Government of Sint Maarten is doing all that it can to 
expedite the legislative process. I also indicated that me intended, within nvo weeks after receiving 

the.advices of the Council of Advice, to present the draft to parliament. This also based on the 
expectation that the advices would reach the Government the latest, mid December 2020. 

Unfortunately, the advices were rendered more at the end of December; the ginning of the January 
2021. Although %ve did accomplish to, have the response and the adjusted national ordinances ready 
within the two weelm as mentioned, the time frame was too short to have the draft national 

ordinances on the agenda of.Parliament, earlier than today, Thursday, January 21, 2021. 

It remains our intention .to have the national ordinances approved as soon as possible. The 
expectation is that in any ease that the parliamentary meetings would have been finalized by January 

29, 2020 wherein we acpcct to raaaivc an approval by Parliament. At such a time thé documents will 
be sent on to the Go%emor for ratification. 

Once the approval flout Parliament is given the measures that could not }et be executed will go into 
uninediate effect. 

Prime Minister/ Minister President 
Go ~ment Admintstrti3on Budding 

Post Office Box 943, Phiipsburg / Sou ~ road L Sint M ~Cn 

07 ®W ®-(t:)  sintmaarLeng cn 



Considering the aforementioned i thought it pertinent to inform you before the deadline of the 
developments and request your understanding for the process that needs to take place in Parliament 1 
hope that you will grant us the necessary extension to fully adhere to the condition, in any case an 

extension until the end of January would be most appreclate(L 

If rr positive response. 

Ibim: � 

Prime Minister/ Minister-President 
Government Ad ~sw ~ ~  

Office Box 943,. ;. 1 • � • rg / SouaflBa road 1, Rit Maarten 
sintrnaartengcv.org 



. 16. 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Maeg 

De minister-preskient van Sint Maarten 
T.a.v. mevr. Silveria 3acobs 
Government Administration ruilding 
Soualiga Road 1 Philipsburg 
Sint Maarten 

Datum  15 JAN 2021, 
Betreft  Uitstel landsverordeningen salariskorting Sint Maarten 

Geachte mevrouw Jacobs, 

Op 21 januari jl. ontving Ik uw brief (kenmerk DN no:11224), waarin u kenbaar 
maakt dat u de overeengekomen deadline van 25 januari 2021 voor het 
vaststellen van de landsverordeningen ter bekrachtiging van de gestelde 
voorwaarden aan de tweede tranche liquiditeitssteun niet verwacht te halen. 
Hoewel €k er uiteraard op reken dat u het maximaal mogelijke doet om de 
afspraken die wij met elkaar hebben gemaakt na te komen, stel €k het op prijs dat 
u mij tijdig Informeert wanneer dit niet lukt. 

Uit uw brief maak Ik op dat de drie landsverordeningen Inmiddels bij het 
parlement liggen ter behandeling. Ik constateer dan ook dat Sint Maarten 
serieuze stappen zet om te komen tot vaststelling van de landsverordeningen en 
hiermee te voldoen aan de gestelde voorwaarden. Derhalve kan ik Instemmen 
met uw verzoek tot uitstel. 

In uw brief geeft u aan dat u verwacht dat de parlementaire behandeling op 29 
januari a.s. kan worden afgerond. Ik ontvang derhalve graag uiterlijk 31 januari 
202X schriftelijke bevestiging - Inclusief bewijsstukken - dat de Staten van Sint 
Maarten de drie betreffende landsverordeningen hebben vastgesteld en dat deze 
zijn aangeboden aan de Gouverneur ter ratificering. Daarbij ontvang Ik ook graag 
een schriftelijke update over de uitvoering met terugwerkende kracht per 1 juli 
2020 van deze voorwaarden. Zoals eerder overeengekomen zal toekenning van 
een vierde tranche liquiditeitssteun afhankelijk zijn van de wijze waarop hieraan 
(tijdig) invulling wordt gegeven. 

ken en Koninkrijksrelaties, 

Koèfnkl kwets ~ 
KnMerte van Buinenlandae 
Zaken en Konlnkr4J ~m 

Turfmarkt 147 
Den Maag 
P*C ~ 20011 
2100 EA Den Nang 
Wedeland 

Kenmek 
2021-COOD036553 

Uw kenmerk 
11224 
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17. 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag 

De minister-president van Sint Maarten 
T.a.v..mw. Silveria Jacobs 
Government Administration Building 
Soualiga Road 1 Philipsburg 
Sint Maarten 

Per e-mail: Silveria.Jacobs@sintmaartengov.org 

Datum  26 FEB 
Betreft  Besluitvorming Rijksministerraad 26 februari 2021 

Geachte mevrouw Jacobs, 

In de Rijksministerraad (RMR) van 26 februari 2021 heeft besluitvorming 
plaatsgevonden over de mate waarin Sint Maarten mag afwijken van de normen 
in de Rijkswet financieel toezicht voor Curagao en Sint Maarten (Rft) op grond van 
artikel 25 Rft in 2020 en 2021, over de te verstrekken aanvullende 
liquiditeitssteun voor het eerste kwartaal in 2021, alsook over de omgang met de 
wijze waarop en de mate waarin de landen aan de voorwaarden behorende bij de 
tranches liquiditeitssteun hebben voldaan. 

In mijn brief van 18 december 2020, waarin de besluitvorming in de 
Rijksministerraad van die dag over artikel 25 van de Rijkswet financieel toezicht 
Curapo en Sint Maarten (de Rft) is medegedeeld, zijn abusievelijk de verkeerde 
artikelleden opgenomen In relatie tot artikel 25. Het gaat hierbij om het RMR 
besluit om in te stemmen met een afwijking van de normen en dat de mate 
waarin. wordt afgeweken van de normen zal worden voorgelegd en vastgesteld 
door de RMR op 12 februari 2021 (lees: 26 februari 2021). 

1. Actualisatie mate van afwijking van de begrotingsnorm 2020 

Op 13 november jl. heeft de Rijksministèrraad besloten Sint Maarten vooralsnog 
een begrotingstekort voor het gehele jaar 2020 toe te staan en is het Cft verzocht 
om, op basis van een begrotingswijziging, te adviseren over de verdere 
concretisering van het maximaal toegestane begrotingstekort 2020 voor Sint 
Maarten. Daarbij dienen de eventuele verschillen tussen de kas-benadering en de 
baten-lasten-benadering te worden opgenomen. De begrotingswijziging voor Sint 
Maarten is nog niet vastgesteld, waardoor actualisatie van de mate van afwijking 
voor 2020 nog niet kan plaatsvinden. 

Derhalve heeft de RMR besloten: 
1.1. Sint Maarten te verzoeken de begrotingswijziging zo spoedig mogelijk vast te 

stellen en aan te bieden aan het Cft zodat de mate van afwijking van de 
begrotingsnormen voor 2020 kan worden bijgesteld. 

1.2. Sint Maarten te verzoeken bij het opstellen van de jaarrekening 2020 de 
vergelijking tussen kasstelsel en baten-lastenstelsel opnieuw te maken en 

dzK 
DGKR 

Turfmarkt 147 
Den Haag 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag 
www.linkedin.com/company/ 
ministerie-van-bzk 

Kenmerk 
2021-0000108971 

Vw kenmerk 
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eventuele verschillen toe te lichten. Het Cft zal de beoordeling hiervan 
vervolgens betrekken bij zijn advisering over de jaarrekening 2020 

2. Mate van afwijking begrotingsnormen en liquiditeitssteun voor het 
begrotingsjaar 2021 
Op 18 december 2020 heeft de RMR besloten voor het begrotingsjaar.2021 In 
principe in te stemmen voor Sint Maarten met een afwijking van de norm zoals 
vervat in artikel 15, eerste lid, onder a, van de Rft. Het Cft was verder verzocht te 
adviseren over de mate waarin in 2021 afgeweken mag worden van, de normen, 
gelet op de directe impact op de benodigde liquiditeitssteun en houdbare 
overheidsfinanciën. Echter, vanwege de grote mate van onzekerheid over de 
impact van de Covid-l9-crisis en het economisch herstel in 2021 en de gevolgen 
daarvan voor de begrotingen van het land Sint Maarten heeft het Cft geen raming 
kunnen geven van de toegestane mate van afwijking. Derhalve is hierover geen 
besluit aan de RMR voorgelegd, 

Op basis hiervan heeft de RMR besloten dat: 
2.1. Bij afwezigheid van een jaarraming in bedragen voor de mate van afwijking 

van de centrale begrotingsnormen, de toegestane mate van afwijking voor 
Sint Maarten van de norm zoals vervat in artikel 15, eerste lid, onder a, van 
de Rft (op kasbasis) voor het begrotingsjaar, In lijn met de eerdere adviezen 
van het Cft in 2020, gelijk Qyordt gesteld aan de voor het begrotingsjaar 2021 
door Nederland toe te kennen liquiditeitssteun en eventuele binnenlandse of 
buitenlandse (in overeenstemming met de RMR) aan te trekken liquiditeiten 
die ingezet worden ter dekking van het begrotingstekort voor de gewone 
dienst voor Sint Maarten. Mocht liquiditeitssteun worden verleend of 
liquiditeiten worden aangetrokken die niet zijn bedoeld voor de gewone 
dienst, dan wordt dat deel van de liquiditeitssteun of van die liquiditeiten in 
mindering gebracht bij de berekening van de mate van afwijking voor de 
gewone dienst. 

2.2, De verstrekking van de liquiditeitssteun net als in 2020 geschiedt op basis 
van de door het Cft geraamde netto liquiditeitsbehoefte van Sint Maarten. 
Om in aanmerking te komen voor een tranche liquiditeitssteun moeten de 
landen voldoen aan de voorwaarden verbonden aan eerder. gestelde tranches 
en instemmen met de voorwaarden die gekoppeld worden aan de nieuwe 
tranche. 

2.3. In het licht van de houdbare financiën de RMR bij de besluitvorming over de 
definitieve bepaling van de toegestane afwijking van de begrotingsnormen 
voor 2021 en de te verstrekken liquiditeitssteun voor 2021 in ieder geval er 
van zal uitgaan dat Sint Maarten de begrotingen 2021 aanpast conform de 
adviezen van het Cft bij deze begroting. 

2.4. Op basis van de berekeningen van het Cft van de liquiditeitsbehoefte, de 
liquiditéitssaldi en de reeds ontvangen liquiditeitssteun is vastgestéid dat de 
extra benodigde.liquiditeitssteun voor het eerste kwartaal 2021 voor Sint 
Maarten nihil is. 

Kenmerk 
2021.0000108971 
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Om in aanmerking te komen voor een vijfde tranche zal conform het 
voorgestelde besluit onder 3 voldaan moeten zijn aan de eerder gestelde . 
voorwaarden en zal men moeten instemmen met de aan de tranche 
gekoppelde voorwaarden. 

2.5. Het Cft,verzocht wordt de RMR te adviseren over de mate van afwijking over 
geheel 2021 zodra het Cft een voldoende betrouwbaar beeld heeft omtrent 
de ontwikkeling van de begroting van Sint Maarten. 

3. Voorwaarden liquiditeitssteun 
Vooruitlopend op de eerste uitvoerindsagenda landspakket Sint Maarten, welke in 
zal gaan op 1 april 2021 heeft de RMR besloten dat: 

3.1. Sint Maarten uitvoering dient te geven aan de volgende maatregelen die 
voortkomen uit het landspakket: 
a. Het gezamenlijk door de landen formuleren van een onderzoeksopzet voor 
een vergelijkend onderzoek naar de primaire, secundaire en tertiaire 
arbeidsvoorwaarden, conform nieuwe afspraken - waarbij tevens gekeken 
wordt naar de uitvoering van de arbeidsrechtelijke voorwaarden uit de 
tweede tranche - zoals vorenstaand geformuleerd (landspakket B5). 

b. Om'de corporate governance van overheidsbedrijven te verbeteren zal de 
ministerraad van Sint Maarten voor 22 februari 2021 formeel goedkeuring 
verlenen voor de uitvoering van het "Corporale governance improvement 
plan for the airport of Sint Maarten". Hierbij kan ten aanzien van het 
instellen.van een asset company een passend alternatief worden 
aangedragen, waarbij het beoogde doel van de asset company -scheiding 
aandeelhouderstaken en beheer assets -gewaarborgd blijft. Sint Maarten 
stelt vervolgens voor 15 maart 2021 een plan van aanpak op ter 
uitvoering van zowel het hiervoor genoemde verbeterplan als het 
"protocol corporate governance (2020)" 

C. Illegale tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten wordt 
tegengegaan. Er zal onderzoek worden gedaan naar illegale tewerkstelling 
van buitenlandse arbeidskrachten. Op basis van de resultaten en 
aanbevelingen worden voorstellen ontwikkeld en geïmplementeerd. 
Onderzoeksopdracht wordt voor 15 maart 2021 geformuleerd 
(landspakket E3). 

d. Uiterlijk 8 maart 2021 dienen de wetgevingsconcepten ten behoeve van 
het mogelijk maken van een Establishment Agreement met o.a. 
Wereldbank naar de afdeling Juridische Zaken en Wetgeving (JZW) te zijn 
gestuurd in het kader van de wetstechnische toetsing. Hiervan wordt door 
Sint Maarten een afschrift gestuurd aan de TWO (landspakket C6). 

3.2. In samenwerking tussen Sint Maarten, Nederland en het Rode Kruis dienst 
vóór 1 april 2021 een plan van aanpak te zijn opgeleverd voor de transitie 
van het voedselhulpprogramma van het Rode Kruis naar de lokale overheid, 
gericht op een start van de transitie per 1 mei 2021. 

3.3. Sint Maarten dient in te stemmen met een inhoudelijke (externe) toetsing 
van de landsverordening normering topinkomens (LNT), waarbij ook de 
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eenvormigheid In de systematiek en het. toepassingsbereik -inclusief de 
normstelling en de overgangsperiode- ten opzichte van Aruba en Curagao 
zou moeten worden betrokken. 

3.4.-Sint Maarten dient in te stemmen met het verschuiven van de deadline van 
15 februari 2021 ten aanzien van opdracht geven aan UNOPS door Nederland 
en Sint Maarten tot een nader te bepalen moment. 

Verantwoordingsproces 
De verantwoordingscyclus en, het financieel beheer van Sint Maarten is 
onvoldoende op orde en dient structureel te worden verbeterd. De verbetering 
van het financieel beheer vormt dan ook een belangrijk onderdeel van de met de 
Nederlandse regering overeengekomen landspakketten. Sint Maarten heeft in 
2020 een kleine stap gemaakt door de jaarrekeningen voor de jaren 2013 en 
2014 af te ronden, maar de achterstand is volgens het Cft nog zeer aanzienlijk. 

Sint Maarten wordt dringend verzocht om: 
• uiterlijk 31 maart 2021 de jaarrekeningen 2015 en 2016 vast te stellen; 
• uiterlijk 30 juni 2021 de jaarrekeningen 2017 en 2018 vast te stellen; 
• uiterlijk 31 augustus 2021 de jaarrekening 2019 vast te stellen. 
• conform artikel 18, vierde lid, van de Rft voor 31 augustus 2021 ook de 
vastgestelde jaarrekening 2020 aan te bieden aan het Cft. 

Tot slot, in lijn met de RMR-besluitvorming ga ik er van uit dat, vanwege de 
doorwerking van maatregelen uit het landspakket naar uw begroting In 2021, de 
financiële gevolgen van de hervormingsmaatregelen adequaat (meerjarig) 
zichtbaar worden gemaakt, middels toelichting in een aparte paragraaf, in de 
begrotingsstukken, waaronder de (Ontwerp)begroting, Begrotingswijzigingen, de 
Uitvoeringsrapportage Begroting en de ]aarrekeningen. Ik kom graag met u tot 
nadere afspraken over wanneer en hoe deze begrotingsstukken aan mij kunnen 
worden verstrekt. Ik kom ook graag tot nadere afspraken over de onderbouwing 
van de financiële effecten van de hervormingsmaatregelen. 

Deze budgettaire effecten zouden mijns inziens herleidbaar moeten zijn uit de 
financiële paragraaf bij de uitgewerkte hervormingsvoorstellen. In de financiële 
paragraaf zou dan onderbouwd inzichtelijk worden gemaakt hoe de dekking van 
additionele uitgaven ingevuld wordt. 
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In de bijlage treft u een afschrift van het adviesverzoek aan het Cft aan onder 
meer ten behoeve van de raming van de liquiditeitsbehoefte van Sint Maarten 
voor het tweede kwartaal van 2021. 

Een afschrift van deze brief zal gezonden worden aan het Collegè financieel 
toezicht. 

zaken en Konlnkrljksrelaties, 
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18. 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

a Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag 

De minister-president van Sint Maarten 
T.a.v. mw. Silveria Jacobs 
Government Administration Building 
Soualiga Road 1 Philipsburg 
Sint Maarten 

Datum  16 MRT 1011 
Betreft  Steun voor landspakket en COHO 

Geachte mevrouw Jacobs, 

Op 22 december 2020 hebben wij beiden onze handtekening gezet onder de 
Onderlinge regeling Landspakket Sint Maarten. Hiermee hebben Sint Maarten en 
Nederland zich gecommitteerd aan het uitvoeren van de afspraken die zijn 
opgenomen in het landspakket Sint Maarten. Zoals u weet was voor mij om te 
komen tot ondertekening van essentieel belang dat er op Sint Maarten voldoende 
politieke steun is hiervoor. Niet alleen in het kabinet, maar ook in de Staten. Deze 
steun is op 14 december jl. uitgesproken door 13 van de 14 aanwezige 
Statenleden en vervolgens schriftelijk bevestigd door de voorzitter van de Staten. 
Al eerder heb ik aangegeven dat, hoewel het niet aan mij is om voor te schrijven 
hoe parlementariërs binnen het Koninkrijk hun woorden wegen en kiezen, ik de 
uitspraken die tijdens dit debat in de Staten zijn gedaan niet vind pássen bij het 
ambt van eenparlementariër. Niettemin heb ik Sint Maarten uiteindelijk het 
voordeel van de twijfel gegeven en zijn we overgegaan tot ondertekening van.de 
regeling. 

U begrijpt in deze context dan ook mijn verbazing toen ik vernam over de petitie 
die namens de Staten en de burgers van Sint Maarten is ingediend bij de Speciaal 
Rapporteur Racisme en de Working Group of experts on people of African 
Descent. De inhoud van deze petitie, alsook de hierin gebezigde taal, zijn niet te 
rijmen met de eerder uitgesproken steun voor het landspakket en de oprichting 
van het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (COHO). Dit traject 
wordt nu - op basis van een grote hoeveelheid feitelijke onjuistheden - 
bestempeld als racistisch, kolonialistisch en niet in overeenstemming met 
internationale mensenrechten. Dit soort niet op feiten gebaseerde uitspraken zijn 
uiteraard zeer schadelijk voor de onderlinge relatie tussen onze landen. Daar 
komt nog bij dat de petitie onder andere expliciet verzoekt om het intrekken van 
het voorstel tot de Rijkswet COHO. 

Ik wil benadrukken dat het samenwerkingstraject dat onze twee landen op 22 
december jl. met elkaar zijn aangegaan, alleen kans van slagen heeft wanneer 
alle betrokken partijen bereid zijn zich hiervoor maximaal willen inzetten. De 
voortdurende steun van zowel de gehele regering als de Staten is dan ook 
noodzakelijk voor het voortzetten van dit traject en consensus is benodigd voor 
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het vaststellen van de Rijkswet COHO. Ik constateer nu dat de vereiste consensus 
aan de zijde van Sint Maarten aan het voorstel dreigt te ontvallen. Ik verzoek u 
daarom cm zo snel mogelijk, maar uiterlijk aanstaande donderdag (18 maart), de 
steun van uw regering voor het landspakket en het traject voor totstandkoming 
van de Rijkswet COHO te herbevestigen. Tevens vraag ik u dit verzoek door te 
sturen aan de Staten, wiens steun Ik ook uiterlijk 18 maart a.s. schriftelijk 
herbevestigd wens te zien. 

Indien deze steun blijkt te ontbreken, is dat op grond van de onderlinge regeling 
tevens een titel voor de van rechtswege beëindiging van het landspakket, 
waaraan de regering van Sint Maarten zich reeds heeft verbonden. In geval van 
beëindiging van het landspakket kan van Nederland uiteraard niet verlangd 
worden dat nog verder liquiditeitssteun wordt verstrekt. 

Hoogachtend, 

se Zaken en Koninkrljksrelatles, 
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y Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag 

De minister-president van Sint Maarten 
T.a.v. mevrouw Silveria Jacobs 
Gouvemrnent Administration Building 
Soualiga Road 1 
Philipsburg 
Sint Maarten 
Per e-mail:.{F� . t�sintmaartengov.org 

Datum 

Betreft 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en ' 
Koninkrijksrelaties 

2 6 MRT 2021 
Besluitvorming Rijksministerraad 26 maart 2021 

Geachte mevrouw Jacobs, 

Tijdens de Rijksministerraad (RMR) van 26 maart jl. stond besluitvorming 
over een vijfde tranche liquiditeitssteun (tweede kwartaal 2021) 
geagendeerd, naar aanleiding van advies van het College financieel toezicht 
Sint Maarten en Curacao (C1t) d.d. 10 maart 2021 (kenmerk Cft 202100025). 
Uit dit advies blijkt dat Sint Maarten voor het tweede kwartaal een 
liquiditeitsbehoefte heeft van ANG 39 min. Middels deze brief informeer Ik u 
over het in dit kader door de RMR genomen besluit. Tevens reageer ik met 
deze brief op uw brieven d.d. , 17 maart jl. en d.d. 24 maart jl. 

Politieke context 
Zoals u weet is op 10 maart jl. door de.Choharis Law Group "namens het 
parlement en de bevolking van Sint Maarten" een petitie ingediend bij de 
Verenigde Naties (bijlage 3), in het bijzonder bij de Speciaal Rapporteur 
Racisme en de Working Group of experts on people of African Descent. Het _ 
Initiatief hiertoe is genomen door met name Statenleden van de 
coalitiepartijen. De petitie richt zich tegen vermeende aanhoudende daden 
van rassendiscriminatie en schendingen van de mensenrechten door het 
Koninkrijk der Nederlanden tegen de Inwoners van Sint Maarten. Specifiek 
wordt het traject rondom de COVID-gerelateerde liquiditeitssteun en het 
oprichten van de COHO gezien als strijdig met internationale mensenrechten 
en tevens racistisch. 

Vorenstaande roept vragen op ten aanzien van de thans aanwezige steun 
van de Staten van Sint Maarten voor de afspraken die zijn overeengekomen 
op 22 december jl. met de ondertekening van de onderlinge regeling 
Landspakket Sint Maarten. Deze steun is zoals u weet onontbeerlijk voor het 
welslagen van het traject dat onze landen samen zijn aangegaan. Omdat ik 
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constateer dat de eerder uitgesproken steun van de Staten aan het voorstel 
dreigt te ontvallen, heb ik u middels een brief d.d. 16 maart jl. verzocht de 
voortdurende steun van uw regering voor het landspakket_en het traject.voor 
totstandkoming van de Rijkswet COHO vóór 18 maart jl. te herbevestigen. 
Tevens heb ik u verzocht om mijn verzoek door te geleiden naar de Staten 
van Sint Maarten, ten aanzien van wiens steun ik ook een schriftelijke 
herbevestiging wenste te ontvangen. 

In uw brief d.d. 24 maart jl. stelde u de vraag waarom deze steun van de 
Staten nu ai bevestigd dient te worden, terwijl zij in de fase nog niet 
betrokken zijn bij het traject rond het voorstel van Rijkswet COHO. De reden 
hiervoor is dat wij met elkaar hebben afgesproken om parallel aan het 
wetgevingstraject vast te starten met de uitvoering van het landspakket. 
Vanuit de regeringen van de landen Is die bereidheid er om het landspakket 
uit te voeren. Voor het welslagen van dit traject dat Nederland en Sint 
Maarten zijn aangegaan is de (voortdurende) steun van de gehele regering 
alsmede het parlement onontbeerlijk. Immers, de maatregelen die wij 
afspraken in het landspakket met het doel om de economie en het 
leefklimaat van Sint Maarten te verbeteren voor al haar inwoners kunnen 
alleen maar uitgevoerd worden als daarvoor voldoende steun is van het 
parlement, met name indien daarvoor (in de toekomst) een wijziging van 
wet- en regelgeving nodig is of op een andere manier parlementaire 
betrokkenheid nodig is. Daarom wil ik hier graag zo snel mogelijk aan het 
begin van het traject duidelijkheid over verkrijgen. 

Liquiditeitssteun 
Op 17 maart jl. ontving ik van u een brief waarin u aangeeft dat uw regering 
het door Nederland en Sint Maarten overeengekomen traject nog steeds 
steunt. Op 24 maart jl. ontving ik vervolgens een dergelijke verklaring van 
de Staten. Deze verklaring kwam echter pas nadat de stukken voor de RMR 
reeds waren verzonden. Hoewel in deze brief van de voorzitter van de Staten 
inderdaad wordt verklaard dat er bij een meerderheid van de fracties in de 
Staten nog steeds steun bestaat voor het landspakket en het traject richting 
de Rijkswet COHO, biedt de brief geen enkele helderheid over hoe deze steun_ 
zich verhoudt tot de ingediende petitie, welke eveneens gesteund wordt door 
een meerderheid van de Staten. Dit is voor de RMR aanleiding tot twijfel. 
Hoe kan er steun zijn voor zowel het landspakket en het traject richting de 
Rijkswet COHO, maar óók voor een petitie waarin nadrukkelijk verzocht 
wordt om het stopzetten van exact dit traject? Onduidelijk blijft hoe deze 
twee standpunten zich tot elkaar kunnen verhouden. Om deze reden heeft de 
RMR besloten u nogmaals te verzoeken om opheldering inzake de steun van 
de Staten voor het landspakket en het traject voor totstandkoming van de 
Rijkswet COHO, in relatie tot de ingediende petitie en eventuele andere 
lopende trajecten In het kader van de aangenomen motie van 5 november jl. 

Zolang opheldering over de ontstane situatie en het al of niet bestaan van 
politieke steun voor dit traject uitblijft, kan van Nederland niet verlangd 
Worden nadere liquiditeitssteun te verstrekken. De RMR heeft daarom 
besloten op dit moment geen nadere liquiditeitssteun toe te kennen aan Sint 
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Maarten. Wanneer voldoende duidelijkheid Is verkregen over de 
noodzakelijke steun van de Staten, zal ik besluitvorming over de benodigde 
liquiditeitssteun voor het tweede kwartaal van 2021 opnieuw agenderen voor 
de RMR. 

Ondertekening Uitvoeringsagenda 
In de afgelopen weken Is in goede samenwerking tussen onze landen 
gewerkt aan de eerste Uitvoeringsagenda Sint Maarten. Van mijn 
ambtenaren heb ik begrepen dat de samenwerking op ambtelijk niveau door 
Sint Maarten met enthousiasme is ontvangen en dat op constructieve wijze 
concrete afspraken zijn gemaakt omtrent de uitvoering van het landspakket. 
.Op 17 maart jl. heeft u mij vervolgens per brief geïnformeerd dat uw 
ministerraad akkoord is met deze Uitvoeringsagenda. Zoals u weet zijn de 
regeringen van Sint Maarten en Wederland er op basis van de onderlinge 
regeling Landspakket Sint Maarten beide toe gehouden om dit document 
uiterlijk 1 april a.s. te ondertekenen. Ondanks de actuele politieke situatie 
komen wij deze afspraak wat mij betreft na. Voor de ondertekening is een 
moment gepland op maandag 29 maart a.s. 

Uw briefdal. 20 februari 2021 Inzake corporate governance PWA 
In uw brief d.d. 24 maart jl. vraagt u naar een reactie op uw eerdere brief 
d.d. 20 februari jl., inzake het besluit van uw ministerraad inzake de 
verbetering van de corporate governance op Princess 3uliana International 
Airport (PIIA). Naar aanleiding van deze brief heeft ambtelijke 
correspondentie plaatsgevonden, op basis waarvan afspraken zijn gemaakt 
die zijn vastgelegd In de Uitvoeringsagenda. Daarmee is er nu in principe 
duidelijkheid over de vervolgstappen en ben ik er vanuit gegaan dat hiermee 
afdoende gereageerd Is op uw benefit. Overigens kan correspondentie Inzake 
de voortgang van het landspakket wat mij betreft in het vervolg op ambtelijk 
niveau plaatsvinden, specifiek richting de Tijdelijke Werkorganisatie (lWO) 
binnen mijn ministerie. 

Een afschrift van deze brief zal worden verstuurd naar de voorzitter van het 
CR. 

Zaken en Konlnkrijksrelatles, 
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PRI ME MINISTER OP SINT MAARTEN 
Minister -President van Sint Maarten 

Ph ilipshurg, 07 mei 2021 

Aan de ~ secretaris van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koni_rikrrjksrelaties 
De heer Raymond Knops 
Postbus 20011 
lurtitarkt 147 
2500 EA Den Haag 
The Netherlands 

Onderwerp: toepassing artilael 117 vsra de Staatsregeling %2u Sint Mgarten. 
iDiv# 11527 

Geachte heer Kraps, beste Raymond, 

Onder verwijzing naar het bovenaangehaalde, verzoet ik uw aandacht voor het volgende. 
Zoals bekend zijn Nederland en Sint Maatton bepaalde bezuingingsmastregelen overeengekomen, 
als voonvaarden voor het kuru = ontvangen van 6quiditeitsteun 

Sint Maarten heeft duidelijk gekozen voornet nemen van bearinigingsnaatregelen op onderwerpen 
welke reeds in arme lokale wetgeving voorkomen, en die middels de nodige amendementén kunnen 
worden aangepast. Ondabssen is het bekend dat de drié tijdelijke landsverordeningen die bedoelde 
bezuinigingsmaatregelen regelen, door de Staten zijn goedgekeurd en door Z.E dr. Gouvernuer Lijn 
bekrachtigd. 

Sint Maarten kent ook een Constitutioneel flof. Zoals bekend, regelt art0;el 127 van de 
Staatsregeling, dat het Constitutioneel Hof tot taak heeft de verenigbaarheid van een bekrachtigde, 
maar niet in sterking getreden wettelijke regeling met de Staatsregeling, te beoordelen. 

Verder regelt h ~ld artikel in haar lid drie, dat een zaak uitsluitend aanhangig kan worden genaakt 
door een schriftelijk verzoek van de Ombudsman wegens on erenighoarheid pret de Staatsregeling. 
Bij verzoekschrij R de dato 27 april jongstleden, heeft de Ombudsman gebruik gemaakt van dit recht, 
om de drie tijdelijke landsverordeningen daar het Constitutioneel Hof te laten toetsen, 

Het vercoeksrhrijli van de Ombudsman doe ik hierbij ah bijlage toekanten. 

GoMermeesu Adedstsvetion 8 ~ 

Post Otttrs 8aa 443, PN ~ / sDuafga roM >, Strt ~ ten 
10  ert. ® 

, � 



Het bovenstaande houdt in, dat de bedoelde landsverordeningen niet in werking zijn getreden, en de 
bedoelde bezuinigingsmaatregelen derhalve nog geen wettelijke grondslag hebben. 

Middels dit schrijven wil ik u hiervan op de hoogte brengen en wil ik voorstellen dat wij hierover 
bijeenkomen, teneinde samen de vervolgstappen te bespreken.. 

Ik hoop.0 hierbij voldoende te hebben geinformeerd. 

Government Administration Building 

Post office Box 943, Philipsburg/ Souallga road' 1, Sint Nbarten 

(T) +721-5426058 ext. 2994 
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koir inkiijksrelatles 

> Rmurrdrces Postbus 2ó01r 2504 a Den Harp 

De minister-president van Sint Maarten 
T.a.v. mevrouw Silveria Jacobs 
Government Administration Building 
Soualiga Road 1 
Philipsburg 
Sint Maarten 

Per e-mail:  ftint! Vartengovxom  

Datum  Z 8 MEI 2021 
Betreft  Besluitvorming Rijksministerraad 28 mei 2021 

Geachte mevrouw Jacobs, 

Qp 28 mei 2. heeft de Rijksministerraad opnieuw gesproken over de vijfde 
tranche líquiditeitssieun aan Sint Maarten.-Besluitvorming overdeze trandse 
stond aanvankelijk geagendeerd voor de Ri jksministerraaKt van 26 maart jl. maar 
is destijds aangehouden vanwege twijfels & de Staten van Salt Maarten het 
voorstel van Rijkswet teltb en het daarmee samenharsgende landspakket wel 
steunde. 

Nadat de Staten van Sint Maarten opnieuw s ~ betuigde voor het landspakket 
en het traject richting de totstandkoming van de Rijkswet COHO, haart de 
Rijksministerraad vervolgen. op 23 april jl. ingestemd met het verstrekken van de 
vijfde trm ~ liquiditeitssteun van AN  39 miij ~. Zeer zorgwekkende 
ontwilckelingen inzake decorporate g ~rnance van Princess ]uilana.international 
Airport (P]IA).hebben mij ertoe bewogen om de Rijksministerraad voor te stellers 
het op 23 april 1. genomen besluit intake de verstreiddrig van de vijfde tranche 
liquiditeitssteun te wijzigen. In diverse gespreidcen in de afgelopen periode en in 
mijn brief van 12 mei jl heb ik mijn beweegredenen uitvoerig toegelicht. 

Tijdens ons gesprek op 28 mei heeft u toegelicht welke besb*en en maatregelen 
door uw.rege % worden .genomen. Ik constateer dat nu daadwerkelijk de eerste. 
stappers worden gezet die t»jdmgen aan het herstel van goed bestuur op de 
tuchthaven, maar het gaat mij om de concrete resultaten. Ook de Royal Schiphol 
Group bevestigt in een brief van 27 mei jl. dat zij bereid zijn beéind ging van hun 
inzet te wiflen heroverwegen, maar verlangen implementatie van de voorgenomen 
maatos i en. 

BeduitvaemiAg Rijdesmfn ~ad 28 nnnni 2022 
Met irsaddnemi»g van bovenstaande heeft de Rijksministerraa¢ het volgende 
besloten : 

1. Het besluit van de Rijksrninisten ~ van 23 april jl. tot het verstrekken 
van de vijfde trar ~ liquiditeit n̂ van ANG 39 ""oen in die zit te 
wijzigen dat pas wordt oveij ~ tat verstrekking vaat deze steun nadat de 
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regering van Sint Maarten ook voldoende doortastend heeft opgetreden 
om de problemen op de luchthaven structureel te herstellen en de 
succesvolle voortgang van het project tot herstel van de 
luchthaventerminal veilig te stelten. Voldoende doortastend optreden 
betekent In leder geval naar voldoende tevredenheid van de Royal 
Schiphol Group, waardoor zij hun betrokkenheid bij dit project willen 
doorzetten. De staatssecretaris vari BZK Is gemachtigd om in overleg met 
de minister-president en de minister van Financiën te beoordelen of Sint 
Maarten voldoende doortastend heeft opgetreden en zo ja, op dat 
moment alsnog over te gaan tot het verstrekken van de liquiditeitssteun. 

Gelet op dit besluit verzoek ik u om mij te blijven Informeren over. de 
vervolgstappen die u neemt om goed bestuur op de luchthaven duurzaam te 
herstellen en overtredingen van goed bestuur uit het verleden aan te pakken. 
Vanzelfsprekend is het uiteindelijk oordeel van de RSG hierbij belangrijk. In het 
belang van Sint Maarten en haar inwoners hoop Ik dat de regering van Sint 
Maarten snel een bevredigende oplossing presenteert voor de ontstane situatie. 

voorafgaand aan de Rijksministerraad hebben wij gesproken over onze 
samenwerking en de noodzaak sarren te werken aan herstel van het vertrouwen. 
Van mijn kant zal ik hierin blijven investeren. 

andse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

Dtrectamat-pe nmm 
Konlakrijksrebtles 

Datum 
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24. 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrgksreiaties 

> RatounQ m Pm ~ 20011 29M0 EA Oen rasaq 

Aan de mintsterp mident van Sint Maarten 
T.a.v. Mevr. SSE. )acobs 

Per e-mail 

Datum 

Betreft 
0 9 JUN 2021 
Beroep Ombudsman 

Geachte mevrouw Jacobs, 

Op 7 mei p. heeft u mij geinformeerd dat de Ombudsman van Sint Maarten een 
verzoekschrift heeft Ingediend blij het Corn ~oneei Haf om drie tijdelijke 
landsverordeningen te toeben (brief met kenmerk 11527). Deze 
landsverordeningen vormen de wettelijke basis voor de drie voorwaarden bij de 
tweede tranche Liquiditeitssteun die zien op een verlaging van het 
arbeidsvoorwaardenpakket In de ~ )publieke sector. De Ombudsman is van 
oordeel dat onderdelen van de landsverordeningen onverenigbaar zijn met de 
staatsr+egeling en verzoekt om (gedeeltelijke) vemietiging. 

U schrijft in uw brief dat vanwege de zaak van de Ombudsman de 
Iancb-verordend ~ riet in werking zijn getreden. Dat roept de vraag op hoe nu 
Invulling wordt gegeven aan de verlaging van 25% op hes totale pakket 
arbeidsvoorwaarden van Statenleden en Ministers per 1 juli 2020, de verlaging 
van 12,5% op het totale pakket arbeidsvoorwaarden van alle medewerkers In de 
(semi)pubiieice sedan per 1 juli 2020 en de ~ mering van het salarisvan 
topfunctionarissen tot mwdrnaal 130% van het salaris van de Minister-President. 
Om in aanmerking te komen voor nieuwe tranches liquiditeitssteun dient Sint 
Maarten te voldoen aan de voorwaarden gesteld aan de eerdere tranches. Ik 
verzoek u daarom om mij zo spoedig mogelijk te informeren hoe u deze 
versoberingen blijft uitvoeren. 

Daarnaast begrijp ik dat de behandeling van de begroting 2021 Is uitgesteld In 
afwachting van deze zaak Los van het opmerkelijke feit dat er zes maanden na 
aanvang van het jaar nog geen vastgestelde begroting voor ditzelfde jaar Is, zie ik 
niet waarom de begroting 2021 nog riet vastgesteld kan worden. Ik hoor graag 
op welke termijn u de begroting 2021 denkt vast te stellen, daarbij rekening 
houdend met de aanbevelingen van het College Rnandeel to ~ Cu ~o en 
Sint Maarten bij de begroting. 
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drs. R.W. Knops 

Directoraat-generaal 
Konln "karetattoa 

Datum 

U sluit uw brief af met het voorstel bijeen te komen om samen de vervolgstappen 
te bespreken. Ik ga ervan uit dat de regering van Sint Maarten onverminderd 
invulling geeft aan de genoemde voorwaarden, derhalve zie ik hier geen verdere 
rol voor mijzelf weggelegd. Ik zie uw reactie graag tegemoet. 

landse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

Kenmerk 
2021.0000293936 



25. 

PRI ME MI NIS T E R OF SI N T M A A RT E N 

Minister -President van Sint Maarten 

To:  The Ministry of the Interior and Kingdom Relations 
Attn:  State Secretary Mr. Raymond Knops 

Turfmarkt 147 
2511 DP The Hague 
The Netherlands 
Via email: 0H MXgmsxmml 

Philipsburg, June 14, 2021 
DIV: 11512E 
Subject: Update on tbc re*-establishment of Corporate Governance at the Princess Juliana international 
Airport, Cooperation with Royal Schiphol Group 

Dear Mr. Knops, 

Through this letter, we would like to provide a written update on recent steps taken by the Government of Sint 
Maarten to address the corporate governance concerns at the Princess Juliana International Airport Holding 
Company. 

On Thursday, May 27, 2021, the Minister of Finance and I visited the Royal Schiphol Group (RSG) in The 
Netherlands. During our visit, we expressed the gratitude of the Government of Sint Maarten toward the F.Sr 
for their ongoing support and emphasized the Government's strong commitment to the extension of the 
Cooperation Agreement with RSG for the remaining duration of the Airport Terminal Reconstruction Project. 

RSG was updated on the investigation into allegations of governance violations at the Airport and its urgency 
in utilizing all legal means available to guarantee good governance at the Airport now and in the future. The 
RSG expressed the willingness to continue to support the reconsávstion of the Aiq)ort through an extension 
of the Cooperation Agreement as soon as the appropriate measures have been implemented, as reflected in 
their letter of May 27, 2021. 

Following our visit to The Netherlands and the discussions in the Kingdom Council of Ministers on May 28, 
2021, the Minister of Finance and myself have remained in close contact with RSG to provide regular updates 
on steps being taken by the Government of Sint Maarten to improve corporate governance at the Airport. 

One of the .steps that we have been updating the RSG on is the preparation of the appointment of new 
members to the Supervisory Board of Directors of the Princess Juliana International Airlunt Holding 
Company N.V. (PJiAH). These nominations have been submitted for advice to the Corporate Governance 
Council and the National Security Service in the fit week of June 2021. 

Another step to which we have been keeping the RSG updated is the implementation of the Corporate 
Govemancc Improvement Plan for the Airport. This plan is being implemented following the Agreements 
made between the Government of Sint Maarten and the Government of the Netherlands in "Theron B" of the 
"Uitvoeringsagenda van de Landspakketen Sint Maarten". An implementation team has recently been 
commissioned by the Council of Ministers, consisting of Mr. Miguel Alexander, Professor Frank Kunneman, 
Mrs. Joane Dovale. Meit, and Mr. Roland van der Bergh. 

As part of the "Uitvoeringsagenda van de Landspakketen Sint Maarten", B15 Corporate Governance 
Improvement Plan at the Airport, in particular, the element ̀instellen implementatieteam', a mandate to thé 

Prime Minister / Minister-President 
Government Admintstrntlan Building 
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Improvement Plan was established and signed by the Council of Ministers// Shareholder, PJIAH. PJIAE, and 
the Implementation Team, the Corporate Governance Council is in process of sighing, this should be finalized 
by June 15, 2021. 

A noticeable update on the work of the implementation team is that the Prime Minister hosted an introductory 
session of the Improvement Plan with the Operating and Holding Company of the Airport (PJIAE and PJIAH) 
on June 2, 2021. Additionally, a detailed request for financial' support to the implementation team was 
submitted to the Government of the Netherlands On June la, 2021. On June 14,2021, the final introductory 
session was held with the Corporate Governance Council, solidifying the willingness and commitment to the 
full implementation of the Corporate Governance Improvement Plan at the Airport and all Government-owned 
Companies. 

Finally, we have been in close contact with The RSG on the status of the ongoing investigations into the 
corporate governance violations at the Airport. The concerns voiced by the RSG are taken seriously by the 
Government of Sint Maarten. As part of its due diligence as the ultimate Shareholder of the Airport, the 
Government has received access to extensive documentation on relevant matters. We have been and will 
continue to keep the RSG updated an the progress of our external legal team in reviewing the documentation 
and on actions that the outcome of this review may legally warrant. Throughout this entire process, the 
Government of Sint Maarten will continue to act under the applicable legislation, including the Corporate 
Governance Code, the National Ordinance Corporate Governance, 'and the Civil Code of Sint Maarten. 

Given the steps taken to date and the importance of the continued support of the Royal Schiphol Group to the 
reconstruction of the Airport, we are very pleased that the RSG has agreed to a meeting with the Airport and 
the Government of the Netherlands on Wednesday, June 16 at 9:30 am. The purpose of this meeting will be to 
discuss finalizing the negotiations on the extension of the Cooperation Agreement until the completion of the 
Airport Terminal Reconstruction Project, including the Defects and Liability phrase of three (3) months. 

I trust that this information provides the necessary clarity on the steps taken by the Government of Sint 
Maarten to improve the governance situation at the Airport. 

�ir w1� � Cc Council qf.tf,7ii.cretc.: �- �� 

Prime Minister/ Minister-Presldent 
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26. 

Parliament of Sint Maarten 

Staten van Sint Maarten 

To the Government of Sint Maarten 

Attn: the Hon. Prime Minister 

Ms. S.E. Jacobs 

Government Administration,Building 

,PhillasburR 

US/040/2020-202.1 

Philipsburg, March 23, 2021 

Re:-sentiments Parliament regarding c6ndnued support to Gaverriment on the Country Package  SINT 
Maarten and the tralectory hert hë.estábiishmiuit Kingdom laar CAHO 

Excellency, 

On March 17, 2021, Parliament received e-mafl correspondence from you (our reference: 
1$/506/2020.2021) regarding a request from thë.Staté Secretary A. Knops that the 

Governrnent of Sint Maarten and the Parliament of Sirit Maarten reconfirm their 

commitment to the Country Package and.the trajectory for the establishment of Kingdom 

Law Caribbean Body for Reforms and Development (COHO) (reference: 2021-

0000148859). The Parliament of Sint Maarten is hereby informing you as follows. 

On December 14, 2020 Parliament informed you that there was a majorïty of factions and 

its Members in Parliament that expressed its support to continue on the trajectory related . 

to the.dráft nsensus Kmgdám Law COHO and the signing of the Country. Package Sint 

Maarten and related agreemerrts.:Ry means of this letter Parliament would like to Inform 

VO4 that a number of factions representing a majority of Members in Parliament, in the 

continuation of its Central Committee meeting no. 17 of March 19, 2021, expressed once 

again their continued support for the Government of Sint Maarten to continue the 

implementation of the agreements that are regulated in the Country Package Sint 

Maarten as well as continuing.on ttte legislative trajectory related to the establishment of 

the consensus Kingdom Law, COHO. 

willmelitiircastraát e i Dtiill stxirg,:5ML Maarten 
Tel�   F� � 
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Pariiament hopes to.have fully informed̀yo,v on this matter-and look forward to the 
continuation of this prticess started by 
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27. 
Parliament of Sint Maarten 

Staten van Sint Maarten 

To the Hon. Prime Minister and Minister of General Affairs 
Ms. S.E. Jacobs 

Government Administration Building 

Philipsburg 

UY/196/2020-2021 

Re: clarification UN Petition 

Hon. Prime Minister Jacobs, 

Philipsburg, April 15, 2021 

I am happy to provide clarity on the Petition and supporting Memorandum of Law 

filed with the U.N. Special Rapporteur and Working Group. In consultation with and 

based on a Central Committee meeting of the Parliament of St. Maarten I can provide 
you the following statement: 

There has been considerable attention to the Conclusion of the Memorandum of 

Law. So for the sake of clarity and precision, the Petition itself on pp. 1-2 asks for nine 

remedies—none of them'specific to the COHO. In fact, the actual remedies sought by 

the Petition do not even mention the COHO. 

But to address the Memorandum of Law—and, specifically clauses (iii) and (iv) of the 

Conclusion—these referenced the draft COHO statute prior to the Advice of the 

Council of State. Obviously, the Petition and Memorandum of Law do not address 

any possible revised COHO proposal, which we understand is being prepared. So to 

be clear, the Parliament continues to support the trajectory that is identified in the 

letter of the State Secretary of March 16, 2021 and looks forward to moving forward 

on this trajectory. Nothing in the Petition or Memorandum of Law says, or should be 

interpreted as saying, that the Parliament is not in support of this trajectory. 

To the contrary, as 1 affirm again in this letter, the Parliament of Sint Maarten 

supports the legal trajectory towards the establishment of a reform entity as agreed 

upon by the Prime Minister and the Government of the Netherlands on December 22, 

2020. 

buql,. 
Tel:   Paz: 
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President of Parliament 

u sufficiently on this very important matter. 

UV/196/2020-2021 



,28. Ministerieva n  Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Oen daag 

De minister-president van Sint Maarten 
T.a.v. mw. Silveria Jacobs 
Government Administration Building 

Soualiga Road 1 Philipsburg 

Sint Maarten 

Datum  'Í 3 DEC 2020 
Betreft  . Akkoord Sint Maarten: nog te zetten stappen 

Geachte mevrouw Jacobs, 

Op 12 december jl. ontving ik uw reactie op mijn eerdere brief van 10 december. 
Ik dank u voor de toelichting die u verschaft op de stand van zaken rond de 
voorwaarden aan de tweede tranche liquiditeitssteun. Eerder sprak u richting het 

Cft nog de verwachting uit dat alle relevante wetgeving nog voor het einde van dit 
jaar door de Staten zouden zijn vastgesteld. Helaas maak ik nu, uit uw brief op dat 
deze verwachting waarschijnlijk geen werkelijkheid zal worden, aangezien nog 

niet alle adviezen van de Raad van Advies zijn ontvangen en het reces al snel 
aanvangt. 

Voor wat betreft de uitvoering geeft u aan dat u hiermee pas begint na 
vaststelling van de wettelijke basis. Dat brengt een flinke uitdaging met zich mee, 
aangezien de maatregelen met terugwerkende kracht tot 1 juli 2020 dienen te 

worden uitgevoerd en de korting op de arbeidsvoorwaarden dus voor een half jaar 
dient te worden ingehaald. Om deze reden vroeg ik u in mijn brief van 10 

december jl. om een toelichting op de wijze waarop u voornemens bent dit te 
gaan realiseren. Aangezien u hier in uw brief niet op ingaat, vraag ik u mij 
uiterlijk maandag 14 december a.s. alsnog deze toelichting toe te sturen. Daarbij 

vraag ik u in ieder geval in te gaan op de termijn die u nodig zult hebben om de 
verrekening van het afgelopen halfjaar volledig af te ronden. 

Voorts vraag ik uw aandacht voor de ontstane situatie rond de salariëring van de 

CEO/interim manager bij GEBE. Hoewel de Tijdelijke Landsverordening normering 

topinkomens en aanpassing arbeidsvoorwaarden bij (semi) publieke sector 
entiteiten nog niet in werking is getreden, ga ik er vanuit dat u bij kwesties als 
deze wel al handelt in de geest van de door Nederland gestelde voorwaarden en 
dat dus geen ophogingen van salarissen plaatsvinden, als daarmee de nieuwe 

norm van 130% van het salaris van de minister-president wordt overschreden. 

Tot slot geeft u aan dat het parlement zelf beslist over wanneer en hoe zij hun 
zienswijze uiten. Uiteraard deel ik met u de opvatting dat aan de scheiding der 
machten niet getornd mag worden. Juist daarom is het voor. het Nederlandse 

kabinet van essentieel belang dat niet alleen bij de uitvoerende macht, maar ook 
bij de controlerende macht voldoende steun bestaat voor het traject dat wij 
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Directoraat-Generaal 
Konln "Jksrelaties 
Ministerie van &nnenlandse 
Zaken en Kanmkrijksre!atres 

samen aangaan. De Staten van Curacao en Aruba hebben hieraan ook gehoor 
gegeven. De motie van de United People's Party en de National Alliance 
betreffende (voltooiing van complete) dekolonisatie, die is aangenomen in de 
Staten van 5 november jl., laat zich hiermee lastig rijmen. Ik doet dan met name 
op de steun voor de ProSouakga stichting waar het hun standpunt betreft dat de 
"Charter is not a lawful legal instrument and as such cannot be used as the basis 
for legislation". Op basis hiervan lijkt steun van de Staten voor een akkoord en 
met name instemming met de consensus rijkswet COHO immers niet aanwezig. 
Een verklaring van de Staten waaruit blijkt dat de juridische basis voor de 
consensus rijkswet COHO wordt aanvaard is dan ook noodzakelijk voordat ik mijn 
handtekening kan zetten onder een akkoord. Daarbij heb ik het uiteraard niet 
over de wens om een gesprek te voeren over de staatkundige verhoudingen 
binnen het Koninkrijk en de invulling van het zelfbeschikkingsrecht. Het staat Sint 
Maarten vrij om tot een dergelijk gesprek te verzoeken. Zelf voer ik dit gesprek 
graag in het kader van de ambtelijke werkgroep motie-Van Raak, waaraan Sint 
Maarten ook zijn medewerking heeft toegezegd. Ik ga er van uit dat u mijn 
mening deelt dat een koninkrijksconferentie op dit moment niet de eerste stap is. 
Ik stel het op prijs dat u mijn zorgen heeft overgedragen aan de Staten en kijk uit 
naar uw terugkoppeling over de consultatie aanstaande maandag. 

Hoogachtend, 

tr.onl 0rij:csreiaties, 

� �Y�,  • 
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drs. R.W. Knops 

Kenmerk 
2020-00007,130-14 
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