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Onderwerp 

Reactie op de derde uitvoeringsrapportage 2022 

 

Geachte heer Irion, 

 

Op 16 november 2022 ontving het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten 

(Cft) de uitvoeringsrapportage (UR) over het derde kwartaal van 2022. Conform artikel 

18 lid 1 van de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Rft) ontvangt het 

Cft de UR uiterlijk zes weken na afloop van ieder kwartaal. De UR over het derde 

kwartaal van 2022 had uiterlijk op 11 november 2022 ingediend moeten zijn. Met dit 

schrijven ontvangt u de reactie van het Cft op deze UR. Een afschrift van dit schrijven 

wordt aan de Staten en aan de minister-president van Sint Maarten verstuurd.  

 

Toetsingskader 

Het toetsingskader voor de beoordeling van de UR wordt gevormd door de Rft, 

aangevuld met de aanwijzing die de Rijksministerraad (RMR) in september 2015 heeft 

gegeven aan het bestuur van Sint Maarten.1 Vanwege de coronacrisis heeft de RMR aan 

Sint Maarten, op diens verzoek, toestemming verleend om, op basis van artikel 25 lid 1 

van de Rft, voor het jaar 2022 af te wijken van de centrale begrotingsnorm van artikel 

15 lid 1 sub a van de Rft.2 De RMR besloot op 30 september 2022 het land Sint Maarten 

voor het gehele jaar 2022 een maximaal begrotingstekort op de gewone dienst van ANG 

40 miljoen toe te staan.3 Sint Maarten dient bij de vierde UR 2022 de verschillen toe te 

lichten tussen deze kas-benadering op basis van de liquiditeitsbehoefteramingen en de 

baten-lasten-benadering van de begroting.  

 
1 Staatsblad 2015, Besluit van de 30e oktober 2015 tot afkondiging van het Besluit van 8 september 2015 

houdende het geven van een aanwijzing aan het bestuur van Sint Maarten tot het oplossen van de ontstane 

betalingsachterstanden, de compensatie van gerealiseerde tekorten op de gewone dienst in periode 2010-2014, 

het in de begroting 2015 en de meerjarenbegroting volledig opnemen van de zorg- en pensioenuitgaven en het 

nemen van maatregelen ten behoeve van een houdbaar pensioen- en sociale zekerheidsstelsel. De RMR heeft 

op 18 april 2019 besloten tot verlenging van de aanwijzing, maar over de nieuwe termijnen heeft nog geen 

besluitvorming plaatsgevonden. 
2 BZK, kenmerk 2022-0000072810, Besluitvorming Rijksministerraad 4 februari, d.d. 17 februari 2022. 
3 BZK, kenmerk 2022-0000552637, Besluitvorming Rijksministerraad 30 September 2022 inzake 

liquiditeitssteun Q4 2022 en voortgang hervormingsagenda, d.d. 14 oktober 2022. 
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Oordeel 

De derde UR toont een tekort op de gewone dienst tot en met het derde kwartaal van 

2022 van ANG 27 miljoen. Uit de derde UR blijkt dat het begrotingsjaar 2022 zich in lijn 

ontwikkelt met het pre-coronajaar 2019, dat afsloot met een tekort op de gewone 

dienst van ANG 40 miljoen.4 In zijn oordeel bij de ontwerpbegrotingswijziging 2022 gaf 

het Cft al aan dat een dergelijk tekort ook in 2022 haalbaar moet zijn.5 De RMR besloot 

op 30 september 2022 dat het tekort op de gewone dienst over geheel 2022 maximaal 

ANG 40 miljoen mag bedragen. Het Cft adviseert om mitigerende maatregen in te 

zetten om de lasten te beheersen en daarmee het tekort te beperken.  

 

In vergelijking met de realisatie tot en met het derde kwartaal in 2019 blijven de 

winstbelasting en vergunningen fee achter. Sint Maarten realiseerde tot en met het 

derde kwartaal van 2022 ANG 10 miljoen aan winstbelasting. De realisatie van de 

vergunningen fee tot en met het derde kwartaal van 2022 bedraagt ANG 11 miljoen, en 

blijft daarmee ANG 6 miljoen achter ten opzichte van 2019. Sint Maarten startte in het 

tweede kwartaal van 2022 een project met compliance verhogende maatregelen voor 

de vergunningen fee waar de inning van ANG 12 miljoen aan achterstallige casinofees 

onderdeel van uitmaakt. De voortgang hiervan blijkt niet uit de derde UR. Het Cft 

adviseert om bij de vierde UR de (verwachte) resultaten inzichtelijk te maken. 

 

De post overige baten stijgt in het derde kwartaal van 2022 naar ANG 28 miljoen. 

Hiervan heeft ANG 21 miljoen betrekking op niet gealloceerde belastingen en 

vergunningen. Vanwege tekortkomingen in de financieel-administratieve organisatie 

slaagde Sint Maarten er tot op heden niet in de overige baten toe te rekenen aan de 

juiste belasting- en vergunningsoorten. Sint Maarten verwachtte in het derde kwartaal 

een inhaalslag te maken, maar is hierin niet geslaagd, mede omdat er opnieuw 

achterstanden zijn ontstaan. Sint Maarten is inmiddels een project gestart dat moet 

bijdragen aan een tijdige allocatie van betalingen aan de juiste categorie. Het Cft 

adviseert om dit project te prioriteren. 

 

Het Cft adviseert al geruime tijd dat Sint Maarten aanpassingen moet doorvoeren ten 

aanzien van het belastingstelsel. Tot op heden slaagt Sint Maarten hier niet in. Op de 

korte termijn dienen een casinobelasting, een omzetbelasting op de particuliere import 

van goederen, en een hervorming van de logeerbelasting, waaronder de inning via 

Airbnb, te worden ingevoerd. 

 

Sint Maarten deed tot en met het derde kwartaal van 2022 voor ANG 0,6 miljoen aan 

investeringen. Het is wenselijk om te bezien of deze investeringen omhoog kunnen. Op 

24 november 2022 ontving het Cft de vastgestelde begrotingswijziging 2022 (BW), 

waarin ANG 42 miljoen aan voorgenomen investeringen zijn opgenomen. Het Cft zal in 

een separaat advies op basis van artikel 12 van de Rft bij deze BW en de daarin 

opgenomen investeringen adviseren.  

 

 
4 Het voorlopige tekort in 2019 bedraagt ANG 20 miljoen. In 2019 vond echter ook een eenmalige correctie van 

per saldo ANG 20 miljoen plaats op de afschrijving van activa en afwaardering.  
5 Cft, kenmerk 202200068, Advies bij de ontwerpbegrotingswijziging 2022, d.d. 10 juni 2022. 
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In het kader van het Landspakket geeft Sint Maarten momenteel uitvoering aan een 

drietal projecten ter verbetering van het financieel beheer. Het is cruciaal dat Sint 

Maarten voldoende capaciteit beschikbaar stelt om de aanbevelingen die uit deze 

projecten volgen op korte termijn te kunnen implementeren en te waarborgen. In de 

derde UR wordt een minimale update gegeven over de voortgang van de verbetering 

van het financieel beheer. Sint Maarten stelde in de afgelopen periode een roadmap op 

ter verbetering van het financieel beheer. Het Cft verzoekt Sint Maarten om vanaf de 

vierde UR inzicht te geven in de voortgang van de verbetervoorstellen beschreven in de 

opgestelde roadmap. Het Cft gaat ervan uit dat Sint Maarten alles in werking stelt om 

de verbetervoorstellen voorspoedig uit te voeren.  

 

De door Sint Maarten gerapporteerde betalingsachterstanden aan overheidsentiteiten 

zijn ten opzichte van het tweede kwartaal van 2022 licht afgenomen. Het totaal aan 

betalingsachterstanden bedroeg aan het eind van het derde kwartaal van 2022 ANG 125 

miljoen. Dit betreft voornamelijk achterstanden bij het uitvoeringsorgaan Sociale en 

Ziektekostenverzekeringen (SZV) en het Algemeen Pensioenfonds Sint Maarten (APS). 

Het Cft adviseerde Sint Maarten bij de tweede UR het retroactieve bedrag ten aanzien 

van het Korps Politie Sint Maarten (KPSM) definitief vast te stellen. Sint Maarten gaf 

hier geen invulling aan. Het Cft vraagt Sint Maarten dit alsnog en zo spoedig mogelijk 

te doen. Meermaals verzocht het Cft om een actuele stand van de kortlopende schulden 

op te nemen. Ook aan dit verzoek voldeed Sint Maarten niet. Het Cft verzoekt de 

actuele stand van de kortlopende schulden alsnog bij de vierde UR 2022 op te nemen.   

 

Toelichting 

Gewone dienst 

In tabel 1 is de realisatie weergegeven van de gewone dienst tot en met het derde 

kwartaal voor de jaren 2019 tot en met 2022. Daarnaast is de voorlopige realisatie voor 

het jaar 2019 opgenomen en zijn de begrote baten en lasten voor 2022 weergegeven. 

 

Baten 

Sint Maarten realiseerde tot en met het derde kwartaal van 2022 ANG 332 miljoen aan 

baten en komt daarmee licht boven het niveau uit van pre-coronajaar 2019. Dit komt 

onder andere door een hogere realisatie van overdrachtsbelasting, logeerbelasting, 

casino en loterij fees en de banklicenties. In vergelijking met 2020 en 2021 is hierin 

een duidelijk herstel van de economie zichtbaar. Het Cft verwacht dat de stijging in de 

baten doorzet en verwacht een hogere realisatie over geheel 2022 dan begroot in de 

BW. 

 

In vergelijking met de realisatie tot en met het derde kwartaal in 2019 blijft de 

winstbelasting over dezelfde periode in 2022 achter. Sint Maarten realiseerde tot en 

met het derde kwartaal ANG 10 miljoen aan winstbelasting en geeft aan dat de winsten 

van bedrijven nog niet hersteld zijn ten opzichte van pre-coronajaar 2019. De post 

overige baten stijgt naar ANG 28 miljoen. Hiervan heeft ANG 21 miljoen betrekking op 

belastingen en vergunningen, welke nog niet gealloceerd zijn naar de juiste categorie. 

Vanwege tekortkomingen in de financieel-administratieve organisatie, slaagde Sint 

Maarten er tot op heden niet in de overige baten toe te rekenen aan de juiste belasting-  
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Tabel 1: Overzicht realisatie gewone dienst (in miljoenen ANG)6 

  
3de UR 

2019 
JR 

2019 
3de UR 

2020 
3de UR 

2021 
3de UR 

2022 
Prognose 
Q3-20227 

Prognose
2022 

           

Baten  329 453 279 283 332 314 419 

  Belastingen 268 353 226 220 258 257 342 

  Vergunningen 18 21 9 11 11 11 15 

  Licenties en concessies 31 57 26 30 35 27 36 

 
Ontvangen bijdragen en 
subsidies - 5 - - 

 
- 

 
- 

 
9 

 Overige baten 12 17 18 22 28 19 17 

           

Lasten  353 473 412 388 359 390 520 

  Personeelslasten  153 212 147 145 158 165 220 

  Goederen en diensten 81 119 82 71 81 102 135 

  Sociale voorzieningen 21 38 26 26 24 23 31 

  Afschrijving 8 11 8 7 10 6 8 

  Subsidies 77 95 77 78 75 75 100 

  Studiebeurzen 3 4 3 3 3 3 3 

  Covid-19 uitgaven - - 59 49 - - - 

 Afwaardering activa - 7 - - - - - 

 
Correctie afwaardering 
activa - -27 - - 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Dotatie/vrijval 
voorziening - 1 - - 

 
- 

 
- 

 
- 

 Bank en rentelasten 10 13 10 9 8 9 12 

  Projecten Landspakket - - - - - 6 9 

 Onvoorzien      1 2 

         

Resultaat  -24 -20 -133 -105 -27 -76 -101 

Bron: derde uitvoeringsrapportages van 2019 tot en met 2022, concept jaarrekening 

2019 en BW 2022 

 

en vergunningsoorten. Sint Maarten verwachtte in het derde kwartaal een inhaalslag te 

maken, maar is hierin niet geslaagd, mede omdat er opnieuw achterstanden zijn 

ontstaan. Zoals ook aangegeven in de reactie op de tweede UR, belemmert dit de 

beoordeling van de realisatie per belastingsoort. Het Cft adviseert alsnog op de kortst 

mogelijke termijn te komen tot een juiste allocatie van de overige baten aan de andere 

batencategorieën.  

 

De realisatie van de vergunningen tot en met het derde kwartaal van 2022 bedraagt 

ANG 11 miljoen, en blijft daarmee ANG 6 miljoen achter ten opzichte van 2019. Sint 

Maarten is gestart met de inning van achterstallige erfpacht en vergunningenfees. Tot 

op heden inde Sint Maarten ANG 0,8 miljoen aan achterstallige erfpacht. Het is 

onduidelijk wat de status is van de inning van achterstallige vergunningenfees. Sint 

Maarten verwacht hier een totaalbedrag van ANG 12 miljoen te kunnen realiseren. Het 

 
6 In deze tabel is sprake van afronding op hele ANG miljoenen. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen in de 

tabel voorkomen. 
7 Op basis van de BW 2022 heeft het Cft de begrote baten en lasten evenredig per kwartaal verdeeld om zo een 

inschatting te maken van de begroting tot en met het derde kwartaal.  
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Cft verzoekt Sint Maarten om vanaf de vierde UR in de uitvoeringsrapportages te 

rapporteren over de voortgang met betrekking tot de inning van achterstallige erfpacht 

en vergunningenfees. 

 

Momenteel werkt Sint Maarten aan de opschoning van databestanden, het wegwerken 

van achterstanden en het invorderen van achterstallige belastingbedragen. Ook is Sint 

Maarten gestart met het doorvoeren van compliance verhogende maatregelen. Het is 

echter niet inzichtelijk op welke termijn hier substantiële resultaten van mogen worden 

verwacht. Het Cft adviseert al geruime tijd dat Sint Maarten aanpassingen moet 

doorvoeren ten aanzien van het belastingstelsel om de belastingbaten naar een hoger 

niveau te kunnen brengen en overschotten te kunnen genereren. Zo dringt het Cft al 

langer aan op de invoering van een casinobelasting, een omzetbelasting op de 

particuliere import van goederen en een hervorming van de logeerbelasting, waaronder 

de inning via Airbnb. Tot op heden voerde Sint Maarten geen aanpassingen door. Het 

Cft ontvangt graag zo spoedig mogelijk het plan van aanpak belastinghervormingen, en 

verwacht dat de effecten hiervan waar mogelijke worden meegenomen in de begroting 

2023 en de meerjarige begroting. 

 

Lasten 

Sint Maarten realiseerde tot en met het derde kwartaal van 2022 ANG 359 miljoen aan 

lasten. De lasten liggen daarmee ANG 6 miljoen boven het niveau van 2019.  

 

Goederen en Diensten 

Sint Maarten realiseerde tot en met het derde kwartaal van 2022 ANG 81 miljoen aan 

lasten voor goederen en diensten. Sint Maarten verwacht dat de realisatie voor de 

lasten van goederen en diensten in 2022 ANG 113 miljoen zal bedragen. Dit komt 

overeen met de verwachtingen van het Cft.  

 

Personeelslasten 

Tot en met het derde kwartaal realiseert Sint Maarten ANG 158 miljoen aan 

personeelslasten en komt hiermee ANG 5 miljoen hoger uit dan in het derde kwartaal 

van 2019. Dit wordt met name veroorzaakt door de uitbetaling van vakantiegeld, 

hogere kosten voor de overheidsziektekostenregeling (OZR) en het hoger uitvallen van 

de post inhuur personeel. Sint Maarten heeft moeite om vacatures in te vullen, daarom 

worden sommige vacatures tijdelijk gevuld door de inhuur van personeel. 

 

In de tweede UR 2022 verzocht het Cft om een toelichting op de ontwikkeling en 

verdeling van de kosten van de OZR. Sint Maarten geeft in de derde UR een duidelijke 

toelichting op de ontwikkeling van de kosten van de OZR. Uit de derde UR blijkt een 

minimale overschrijding van de post overwerk.  

Dit wordt met name veroorzaakt door het ministerie van Justitie, waar er op 

verschillende afdelingen sprake is van een flinke onderbezetting. Om de lasten voor 

overwerk te minimaliseren hanteert Sint Maarten voor alle overige ministeries zoveel 

mogelijk een tijd voor tijd regeling voor overwerk, het Cft acht dit positief.  
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Bij de tweede UR verzocht het Cft om in de maandrapportages te rapporteren over de 

voortgang van de controle op de loonsubsidieregeling. Tot op heden voldeed Sint 

Maarten hier niet aan. Het Cft verzoekt Sint Maarten om vanaf de vierde UR 2022 hier 

per kwartaal over te rapporteren in de uitvoeringsrapportages.  

 

Kapitaaldienst 

In tabel 2 is de realisatie weergegeven van de kapitaaldienst tot en met het derde 

kwartaal van 2019 tot en met 2022. Tevens zijn de begrote baten en lasten voor 2022 

weergegeven. 

 

Tabel 2: Overzicht realisatie kapitaaldienst (in miljoenen ANG)8 

 

3de UR 
2019 

3de UR 
2020 

3de UR 
2021 

3de UR 
2022 

BW 
2022 

         

Ontvangsten 13 10 103 302 348 

  Bijdragen - -  - - 27 

 Opname geldlening - - 96 - 20 

  Afschrijving 8 8 7 10 8 

  Herfinanciering - - - 292 293 

  Overschot kapitaaldienst 5 2 - - - 

         

Uitgaven 14 4 7 298 348 

  Aflossing leningen o/g 5 - 2 293 302 

  Studieleningen 5 2 4 4 4 

  Investeringen 4 1 1 1 42 

  Begrotingsuitvoering   - - - - 

         

Saldo -2 6 96 4 0 

Bron: derde uitvoeringsrapportages 2019 tot en met 2022 en BW 2022 

 

Tot en met het derde kwartaal van 2022 is de door Nederland verstrekte 

liquiditeitssteun van ANG 292 miljoen volledig geherfinancierd tot oktober 2023 en viel 

er ANG 10 miljoen vrij aan middelen in verband met afschrijvingen. Sint Maarten deed 

voor ANG 0,6 miljoen aan investeringen tot en met het derde kwartaal van 2022, terwijl 

de BW ANG 42 miljoen aan investeringen vermeldt. Hiervan heeft ANG 20 miljoen 

betrekking op investeringen samenhangend met het Landspakket en ANG 7 miljoen 

heeft betrekking op het vooronderzoek voor de bouw van de nieuwe gevangenis. Beide 

projecten worden door Nederland gefinancierd. Op 24 november 2022 ontving het Cft 

de vastgestelde BW, waarbij het Cft zal adviseren op grond van artikel 12 van de Rft. U 

ontvangt dit advies uiterlijk op 8 december 2022. Op basis van de beoordeling van de 

BW door het Cft zal het Cft adviseren over de mogelijkheid voor Sint Maarten om te 

lenen voor de investeringen via de lopende inschrijving op basis van artikel 16 van de 

Rft. 

 

Financieel beheer 

In het Landspakket zijn maatregelen overeengekomen ter verbetering van het financieel 

beheer van Sint Maarten. Het is cruciaal dat Sint Maarten voldoende capaciteit 

 
8 In deze tabel is sprake van afronding op hele ANG miljoenen. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen in de 

tabel voorkomen. 
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beschikbaar stelt om de aanbevelingen die uit deze projecten volgen op korte termijn te 

kunnen implementeren. In de derde UR wordt een minimale update gegeven over de 

voortgang van de verbetering van het financieel beheer. Sint Maarten stelde in de 

afgelopen periode een roadmap op ter verbetering van het financieel beheer. Het Cft 

verzoekt Sint Maarten om elk kwartaal inzicht te geven over de voortgang van de 

verbetervoorstellen beschreven in de opgestelde roadmap. Het Cft adviseert Sint 

Maarten om zorg te dragen voor de borging van de doorgevoerde verbeteringen door 

voldoende personeel op te leiden en interne controle maatregelen te implementeren 

zodat Sint Maarten tijdig kan bijsturen indien gewenst. 

 

De jaarrekeningen van 2019 en 2020 zijn reeds goedgekeurd door de Staten maar nog 

niet vastgesteld. De jaarrekening 2021 is nog niet goedgekeurd door de Staten. Het Cft 

adviseert om de jaarrekeningen zo spoedig mogelijk vast te stellen, zodat Sint Maarten 

vanaf 2022 de jaarrekening tijdig kan vaststellen in lijn met artikel 18 van de Rft. 

 

Liquiditeitspositie  

Uit de derde UR blijkt dat Sint Maarten eind september 2022 beschikte over ANG 20 

miljoen aan liquiditeiten. De liquiditeiten zijn ten opzichte van eind juni 2022 per saldo 

afgenomen met ANG 8 miljoen. Sint Maarten verwacht een saldo van nihil eind 2022. 

Om een juiste analyse te kunnen maken van de liquiditeitspositie en risico’s dienen ook 

de kortlopende schulden meegenomen te worden en de nog te verwachten inkomsten 

welke niet betrekking hebben op het huidige begrotingsjaar 2022 (zoals de inning van 

achterstallige erfpacht, casinofees en vestigingsvergunningen). Deze informatie 

ontbreekt in de derde UR. 

 

Collectieve sector 

Conform artikel 23 van de Rft wijst Sint Maarten samen met Nederland tweejaarlijks, na 

advies van het Centraal Bureau voor de Statistiek van Sint Maarten en in samenwerking 

met het Centraal Bureau voor de Statistiek van Nederland, voor 1 april aan welke 

rechtspersonen er met ingang van het volgende begrotingsjaar tot de collectieve sector 

behoren. Sint Maarten heeft begin 2022 een voorstel voor de vaststelling van de 

collectieve sector 2022-2023 aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties. Definitieve vaststelling heeft echter nog niet plaatsgevonden. 

 

Overheidsentiteiten 

De UR is voorzien van een toelichting op de huidige en verwachte financiële positie van 

de Sint Maarten Harbour, Winair en SZV. De actuele financiële informatie ontbreekt van 

het nutsbedrijf GEBE, de telecommunicatiemaatschappij TelEm, de luchthaven Princess 

Juliana International Airport en de Postal Services Sint Maarten. Sint Maarten geeft aan 

van deze overheidsentiteiten geen informatie te hebben ontvangen over het derde 

kwartaal van 2022. De meest recent ontvangen informatie van GEBE heeft betrekking 

op de periode tot en met medio 2021. Het Cft verzoekt Sint Maarten actuele informatie 

in de volgende UR op te nemen.  
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Op 11 oktober 2022 verzocht het Cft om toezending van de jaarrekeningen van een 

aantal geselecteerde entiteiten, met als termijn 30 november 2022.9 Tot op heden 

leverde Sint Maarten nog geen nieuwe jaarrekeningen aan. Het Cft verzoekt Sint 

Maarten om hier zo snel mogelijk gehoor aan te geven. De overheid van Sint Maarten 

heeft diverse schulden aan overheidsentiteiten. De totale betalingsachterstand aan 

overheidsentiteiten bedroeg aan het eind van het derde kwartaal van 2022 ANG 125 

miljoen. Dit betreft voornamelijk de achterstanden bij de SZV en het APS. In het derde 

kwartaal liep Sint Maarten de achterstand met APS in van ANG 17 miljoen naar ANG 15 

miljoen. Het Cft adviseerde Sint Maarten bij de tweede UR het retroactieve bedrag ten 

aanzien van het Korps Politie Sint Maarten (KPSM) definitief vast te stellen, Sint 

Maarten voldeed hier niet aan. Het Cft verzoekt Sint Maarten om het retroactieve 

bedrag zo spoedig mogelijk definitief vast te stellen. 

 

Zorgfondsen 

De cumulatieve tekorten van de zorgfondsen bedroegen per 31 december 2021 ANG 

345 miljoen, in 2022 lopen deze tekorten verder op. Het Cft blijft aandacht vragen voor 

de zorgwekkende financiële situatie van de zorgfondsen. Sint Maarten is in 

samenwerking met de TWO gestart met een onderzoek naar de invoering van een 

algemene ziektekostenverzekering (de General Health Insurance). Van belang voor het 

doorvoeren van hervormingen in de zorg is dat er een realistische meerjarenbegroting 

is. De huidige meerjarenbegroting van de SZV is naar oordeel van het Cft te 

optimistisch. Het secretariaat van het Cft is daarom gestart met gesprekken met de 

SZV om te komen tot een realistische meerjarenbegroting. Het Cft blijft het belang 

benadrukken om op korte termijn kostenbesparende maatregelen te nemen, zoals het 

terugbrengen van het aantal medische uitzendingen naar het buitenland en het 

terugdringen van medicijnkosten. 

 

Rentelastnorm en schuldpositie  

Op basis van de beschikbare gegevens stelt het Cft vast dat de rentelasten van de 

collectieve sector van Sint Maarten binnen de voorlopige, nog vast te stellen, 

rentelastnorm van ANG 32,7 miljoen liggen.10 

 

De overheidsschuld van Sint Maarten bedraagt per 30 september 2022 naar schatting 

ANG 1.192 miljoen. De overheidsschuld van Sint Maarten bedraagt daarmee 52 procent 

van het bbp.11 In 2021 startte Sint Maarten met een opschoning van het debiteuren- en 

crediteurenbestand. Dit had invloed op de administratie van kortlopende schulden van 

de overheid. De kortlopende schulden zijn naar aanleiding van de opschoningsactie naar 

beneden bijgesteld in de conceptjaarrekening 2021. In het eerste halfjaar van 2022 is 

geen liquiditeitssteun toegekend aan Sint Maarten.  

 

 
9 Cft, Kenmerk 202200127, Rapportages collectieve sector en verzoek jaarrekening overheids(gelieerde) 

entiteiten, d.d. 11 oktober 2022. 
10 Department of Statistics Sint Maarten (2021). Collective Sector Report 2021. Establishing the Collective 

Sector and interest expense norm of Sint Maarten.  
11 IMF, Article IV Consultation discussion: Press release and Staff report - Curaçao and Sint Maarten, August 

2022. 
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In het derde kwartaal van 2022 adviseerde het Cft ANG 14 miljoen aan liquiditeitssteun, 

echter besluitvorming in de RMR van 24 juni 2022 werd aangehouden tot en met 30 

september 2022. Pas in het vierde kwartaal ontving Sint Maarten de ANG 14 miljoen 

liquiditeitssteun. Ook is Sint Maarten geen langlopende leningen aangegaan voor de 

financiering van investeringen. De RMR besloot op 25 maart 2022 dat de door 

Nederland verstrekte liquiditeitssteun van ANG 292 miljoen volledig wordt 

geherfinancierd tot oktober 2023.12  

 

Voor de standen van de kortlopende schulden en de voorzieningen baseert het Cft zich 

op de standen die in de conceptjaarrekening 2021 zijn opgenomen. In de UR is geen 

informatie opgenomen over de actuele stand van de kortlopende schulden. Het Cft 

verzocht hier inmiddels meerdere malen om.13 Het Cft verzoekt Sint Maarten om vanaf 

de vierde UR van 2022 de actuele stand van zaken met betrekking tot de uitstaande 

korte schulden op te nemen. 

 

Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Hoogachtend, 

De voorzitter van het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten  

Prof. dr. R.H.J.M. Gradus 

 

 

Deze brief is in afschrift verstuurd aan: 

De voorzitter van de Staten van Sint Maarten 

De minister-president van Sint Maarten  

De secretaris-generaal van het ministerie van Financiën van Sint Maarten 

 
12 BZK, kenmerk 2022-0000175072, Besluitvorming Rijksministerraad 25 maart 2022, d.d. 4 april 2022. 
13 Cft, kenmerk 202100146, Reactie op de derde uitvoeringsrapportage 2021, d.d. 26 november 2021. 

Cft, kenmerk 202200009, Reactie op de vierde uitvoeringsrapportage 2021, d.d. 2 maart 2022. 

Cft, kenmerk 202200056, Reactie op de eerste uitvoeringsrapportage 2022, d.d. 31 mei 2022. 

Cft, kenmerk 202200099, Reactie op de tweede uitvoeringsrapportage 2022, d.d. 30 augustus 2022. 

 


