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0.

Opening

De voorzitter van de Staten, Rudolf Samuel (RS), opent de vergadering en heet een ieder welkom. De
voorzitter van het College, Age Bakker (AB), informeert de Staten over de gesprekken die eerder zijn
gevoerd met de minister van Financiën en de Raad van Ministers.
1.

Begroting 2013

AB informeert de Staten dat de samenwerking tussen het Cft en de minister van Financiën heel goed is.
Op 24 december heeft het Cft ongevraagd advies gegeven op de ontwerp begroting 2013. De kwaliteit
van de begroting is verbeterd ten opzichte van vorige jaren. Zo zijn de uitgaven, inclusief de
verplichtingen aan de sociale fondsen, zichtbaar gemaakt. Dit was in het verleden niet altijd het geval.
Ook werden in het verleden niet alle uitgaven opgenomen waardoor Sint Maarten gedurende het jaar
voor verrassingen kwam te staan. AB haalt als voorbeeld de COLA aan.
AB deelt de Staten mee dat de regering de inkomsten in de begroting met 15% heeft verhoogd om de
uitgaven te kunnen dekken. Dit is volgens het College buitengewoon hoog. De verwachte economische
groei van 1% is ook niet gunstig. De liquiditeitpositie van Sint Maarten is precair en kan leiden tot
betalingsachterstanden. Kapitaaluitgaven worden gedaan uit reserves. Dit is op korte termijn mogelijk,
maar niet houdbaar op lange termijn.
AB deelt de Staten mee dat de inkomstenverhoging het vorig jaar 4% bedroeg. Het College acht een
inkomstengroei van 8% voor 2013 realistisch. Als later in het jaar de inkomsten toch meer dan 8%
toenemen, kan de minister van Financiën een suppletoire begroting indienen. Dit houdt in dat de
uitgaven met USD 25 mln omlaag moeten worden bijgesteld. Daarnaast dient een bedrag van USD 16
mln in de begroting te worden opgenomen ten behoeve van de SVZ. In totaal zal de begroting dus met
USD 41 mln naar beneden moeten worden bijgesteld. AB informeert de Staten dat dit eerder op de dag
met de minister van Financiën en de Raad van Ministers is besproken en aangenomen. De regering heeft
twee weken nodig om met voorstellen te komen om de begroting aan te passen.
2.

Vragenronde

A.

Het lid Gracita Arindell (GA) uit haar bezorgdheid over het feit dat de Staten de begroting 2013 nog
niet heeft ontvangen. Zij verwijst naar stukken die betrekking hebben op de begroting die de Staten
wel hebben ontvangen; adviesbrief begroting 2013 van het Cft, brief van de Rekenkamer van Sint
Maarten inzake regels m.b.t. de begroting waaraan niet is voldaan. Ook verwijst het lid naar de
adviesbrief op de uitvoeringsrapportage van 27 november van het Cft, terwijl de Staten de

uitvoeringsrapportage zelf niet heeft ontvangen. N.a.v. de Cft brief wenst het lid het volgende te
weten:
-

Heeft het College een overzicht van de betalingsachterstanden ontvangen?
 De informatie m.b.t. de betalingsachterstanden zullen volgens AB in de begroting 2013
inzichtelijker en vollediger zijn

-

Heeft het College de liquiditeitsprognose ontvangen?
 Het Cft krijgt volgens AB steeds betere informatie van de minister van Financiën.

-

Heeft het College n.a.v. haar brief november 2012 m.b.t. de personeel- en verplichtingenstop een
reactie van regering ontvangen?
 AB deelt het lid GA mee dat het Cft nog steeds achter vacature en verplichtingenstop staat. Het is
een instrument om de begroting 2013 in evenwicht te brengen.

-

Wat is de stand van zaken van de lening van 42 mln t.b.v. het nieuwe bestuurskantoor?
 AB informeert GA dat de lening t.b.v. het nieuwe bestuurskantoor 1,5 jaar geleden is
goedgekeurd. AB wijst erop dat de leningsaanvraag opnieuw zal worden beoordeeld wanneer de
begroting 2013 is goedgekeurd.

-

M.b.t. tot de starpositie van het land Sint Maarten en onder verwijzing naar een krantenbericht
waarin de minister van Financiën stelt dat het “Cft going little bit overboard” wenst het lid te weten
wat de rol van het Cft en de Rijkswet is
 AB is het er niet mee eens dat het Cft “overboard” gaat. AB benadrukt dat het Cft onpartijdig is
en zich strikt houdt aan de Rijkswet. Beleid is een aangelegenheid van de regering.

AB is van mening dat Staten alle documenten m.b.t. de begroting 2013 zou moeten hebben. Het Cft
deelt bepaalde documenten met de Staten. De halfjaarrapportage van het Cft is een nuttig document.
Ook de uitvoeringsrapportage zou naar de Staten moeten worden gestuurd. Dit dient de Staten met de
minister van Financiën te bespreken. RS geeft aan dat de Statenleden alle stukken die binnenkomen
ontvangen.
B.

Het lid Louis Laveist (LL) vraagt zich met betrekking tot de startpositie van het land Sint Maarten af
of als aan de wetten, zoals de Rijkswet, is voldaan of we de discussie over de begroting nog zullen
hebben. LL is van menig is dat er sprake is non-compliance van een van de koninkrijkspartners en
wenst te weten of her Cft daar enige invloed op heeft. Het lid vraagt het College om nadere
toelichting over de belastingopbrengsten. Het lid zegt de tax compliance te ondersteunen, maar is
van mening dat de belastingdruk al te hoog is.
 Volgens AB is nooit helder gedefinieerd wat onder een gezonde start positie van het land Sint
Maarten moet worden verstaan. Het Cft heeft aan de Nederlandse regering gevraagd een duidelijk
antwoord hierop te geven. AB informeert het lid LL dat de overheid serieus bezig is de tax
compliance te verhogen. Het gaat niet om meer last voor de bevolking, maar dat de brede
schouders meer moeten betalen. AB verwijst het lid naar de minister van Financiën voor het plan
van aanpak.

C.

Het lid Patrick Illidge (PI) wenst het volgende te weten wat is de norm voor
belastingopbrengsten/inning. Het lid stelt dat Sint Maarten een van de weinige landen die de COLA
hanteren en vraagt wanneer hiermee zal worden gestopt?
 Volgens AB is er geen norm voor belastingopbrengsten. Het is aan Sint Maarten om te bepalen bij
wie de hoogste belastingdruk ligt. Het aspiratie niveau van de minister van Financiën in dit kader is

realistisch. AB deelt PI mee dat de COLA meerdere malen met de Staten is besproken en dat de
mening van het Cft bekend is. Het systeem is duur en niet rechtvaardig. Het is aan de regering en
de Staten om hierover een beslissing te nemen.
D. Het lid Roy Marlin (RM) is van mening dat over zes maanden de Staten dezelfde discussie met het
Cft zal voeren, met het zelfde verhaal en dezelfde adviezen. Volgens RM moet de discussie niet met
het Cft worden gevoerd maar met de regering. RM stelt dat Sint Maarten zelf haar problemen moet
oplossen en niet het Cft. Het lid vraagt zich af of Comptabiliteitsverordening wel wordt nageleefd.
Ook vraagt het lid zich af waarom er geen dividend wordt geïnd terwijl er wel een dividendbeleid is.
RM is de mening toegedaan dat de Staten geen gebruik maken van hun budgetrecht. In dit kader
vraagt het lid zich af of de Staten wel akkoord is met het Justice Park van de minister van Justitie.
 AB stelt dat de issues die het lid RM aanhaalt tussen de Staten en de regering moeten worden
besproken.
E.

Het lid John Leonard erkent dat er in het verleden fouten zijn gemaakt maar is van mening dat Sint
Maarten met respect moet worden behandeld. Het lid wenst te weten hoe de belastinginning kan
worden verhoogd.
 AB verwijst naar het plan van aanpak van de minister van Financiën.

Tot slot dankt AB de Staten voor het open gesprek en zegt optimistisch te zijn dat het begrotingproces
dit jaar eerder zal worden afgerond.

