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VOORWOORD 

Aan het begin van elk jaar wordt motorrijtuigenbelasting geheven. Motorrijtuigenbelasting is de 

belasting die betaald moet worden door elke auto- of motoreigenaar die gebruik maakt van de 

openbare weg. Het gebruik, of iemand veel rijdt of weinig, speelt geen rol. De motorrijtuigenbelasting 

wordt opgelegd door de overheid en geïnd door de Landsontvanger (Receiver). 

Deze belasting is bedoeld om aanleg en onderhoud van wegen te bekostigen, redenerend vanuit 

het profijtbeginsel: diegene die van de wegen gebruikmaakt betaalt daar dan ook voor. De 

motorrijtuigenbelasting is in de praktijk geen 'doelbelasting' meer - het geïnde bedrag wordt niet 

meer automatisch aan de wegen of de infrastructuur besteed. Het geld gaat naar de algemene 

middelen van het Land. Vervolgens wordt een begroting beschikbaar gemaakt voor de infrastructuur. 

In dit onderzoek analyseren we wat de wet zegt over de allocatie van de motorrijtuigenbelasting, wat 

er in de praktijk gebeurt hoe de inkomsten worden geraamd in de begroting van het Land, hoeveel 

inkomsten worden geraamd en wat daar in 2021 mee is gebeurd. Met andere woorden: Wat gebeurt 

er met de inkomsten uit de motorrijtuigenbelasting? 
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SAMENVATTING 

In 2021 heeft het Land 10,3 miljoen aan motorrijtuigenbelasting ontvangen. Het is wettelijk verplicht dat deze 

publieke middelen in een Wegenfonds worden geplaatst. Het Wegenfonds heeft als doel om de middelen te 

gebruiken voor de infrastructuur. In de praktijk bestaat echter geen Wegenfonds; de overheid kiest er voor om de 

inkomsten in de algemene middelen van het Land te plaatsen en vervolgens een begroting beschikbaar te stellen 

voor infrastructuur (onderhoud wegen, afwatering, openbare verlichting en verkeersborden en -tekens). 

Voor de jaren 2021 en 2022 is per jaar een begroting beschikbaar gesteld van NAf  5,7 miljoen. In 2021 is in totaal 

NAf 3,6 miljoen besteed. Dit betekent dat NAf 2,1 miljoen niet is besteed. Het betreffen hier voorlopige cijfers, nu 

de jaarrekening nochtans niet beschikbaar is. Er is volgens het Ministerie van VROMI sprake van een status quo. 

Het wegdek krijgt niet de noodzakelijke zorg die het nodig heeft. Het Ministerie van VROMI schat grofweg dat het 

wegendek een achterstallig onderhoud heeft van minimaal NAf 360 miljoen. 

Het merendeel van de uitgaven is uitbesteed aan derde partijen. Het gebrek aan gespecialiseerde bedrijven 

betekent dat er geen/nauwelijks concurrentie is. De overheid is afhankelijk van die ene of enkele bedrijven, met 

als risico dat bedrijven de prijs opvoeren of opdrachten onderling verdelen zodat dat de overheid meer betaalt, 

dan in het geval er wel concurrentie zou zijn. Dit maakt een nagenoeg perfecte AO/IC belangrijk. 

De belasting voor een reguliere benzineauto bedraagt in 2021 NAf 275,-. Een ruwe vergelijking met de gedane 

uitgaven in 2021 toont dat van de NAf 275,-, NAf 180,- is gealloceerd in de algemene middelen, NAf 45,- is besteed 

aan het onderhoud van wegen, NAf 12,- aan openbare verlichting, NAf 0,27 aan verkeersborden en -tekens 

(wegmarkeringen, spiegels, drempels) en  NAf 37,50 aan afwatering. 

In 2022 zijn er verschillende beleidsprioriteiten door het Ministerie van VROMI in de Landsbegroting 2022 

genoemd. Dat er beleidsdoelstellingen zijn geformuleerd, is een stap in de richting van beleidsmatig begroten. Een 

financiële onderbouwing per eerder genoemde beleidsdoelen ontbreekt nog. Er zullen structurele investeringen 

nodig moeten zijn om de komende jaren de infrastructuur te verbeteren en nieuwe projecten mogelijk te maken.  

 

https://arsxm.org/glossary/ao-ic/
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AANBEVELINGEN 

Op grond van onze bevindingen doen wij de overheid de volgende aanbevelingen: 

1. Handel conform de Motorrijtuigenbelastingverordening en de Wegenfondsverordening. Het 

Wegenfonds is geregeld bij Landsverordening. Op grond van het rechtszekerheidsbeginsel dient de 

overheid zich te houden aan geldende wetgeving; 

 

2. Zorg dat alle stakeholders op de hoogte zijn van artikel 24a van de Motorrijtuigenbelastingverordening 

en de bepalingen uit de Wegenfondsverordening; 

 

3. Zorg ervoor dat de Landsbegroting wordt opgesteld in overeenstemming met de 

Wegenfondsverordening; 

 

4. Indien er politieke wil bestaat om de huidige situatie omtrent de wettelijke allocatie van 

motorrijtuigenbelasting aan te passen, bevelen wij aan de Motorrijtuigenbelastingverordening en de 

Wegenfondsverordening dienaangaande te wijzigen; 

 

5. Sluit periodiek de registratie van uitgaven inzake infrastructuur aan met de realisatiecijfers van het 

Ministerie van Financiën. Zo kunnen verschillen worden geanalyseerd en eventueel worden 

gecorrigeerd. 

 

6. Stel een meerjarenplan op voor de structurele verbetering van de infrastructuur en waarbij nieuwe 

investeringen mogelijk worden gemaakt. Zorg dat dit plan bestaat uit verschillende fasen, die 

(eventueel per fase) worden gefinancierd uit de Landsbegroting. De AO/IC zal hierbij haast perfect 

moeten zijn om zoveel mogelijk risico’s te vermijden. 

 

  

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR207531?&show-wti=false
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR211289
https://arsxm.org/glossary/ao-ic/
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1  ONS ONDERZOEK 

1.1 Grondslag voor het onderzoek 

Artikel 23 en 30 van de Landsverordening Algemene Rekenkamer geeft ons de bevoegdheid tot het doen 

van respectievelijk rechtmatigheids- en doelmatigheidsonderzoeken. De grondslag van dit onderzoek is een 

combinatie van deze artikelen, nu we zowel het wettelijk kader onderzoeken, als de (doelmatige) besteding 

en allocatie van inkomsten uit de motorrijtuigenbelasting. 

1.2 Doel en onderzoeksvragen 

Het onderzoek heeft tot doel om in kaart te brengen hoe de inkomsten uit de motorrijtuigenbelasting, 

volgens de wet horen te worden gealloceerd. Daarnaast tonen we of de inkomsten doelmatig zijn besteed 

over het dienstjaar 2021. 

1.3 Infrastructuur 

Waar wij in dit rapport ‘infrastructuur’ noemen, betreft dit de posten uit de Landsbegroting: 

-  Onderhoud wegen; 

-  Openbare verlichting; 

-  Afwatering; en 

-  Verkeersregelingen 

Wij hebben voor deze posten gekozen omdat zij het meest aansluiten met de terminologie uit de 

Wegenfondsverordening.  

1.4 Leeswijzer 

In dit rapport komen achtereenvolgens aan de orde:  

Hoofdstuk 2: Wettelijk kader 

Hoofdstuk 3: Afwijking van de wet 

Hoofdstuk 4: Belang van betrouwbare interne procedures 

Hoofdstuk 5: Inkomsten en allocatie van motorrijtuigenbelasting  

Hoofdstuk 6 Reacties en nawoord  

https://secureservercdn.net/198.71.233.27/1kf.9a5.myftpupload.com/wp-content/uploads/2018/07/Lvo-Algemene-Rekenkamer-AB-181.pdf
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR211289
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2  WETTELIJK KADER 

In dit hoofdstuk analyseren we het wettelijk kader over de motorrijtuigenbelasting. Waar is de 

motorrijtuigenbelasting geregeld? En wat is precies geregeld? Wat mag de burger verwachten van de 

allocatie van betaalde motorrijtuigenbelasting? Belangrijk is om te starten bij een van de formele 

kernbeginselen van de rechtstaat: het rechtszekerheidsbeginsel. 

2.1 Het rechtszekerheidsbeginsel 

Het rechtszekerheidsbeginsel betekent dat de overheid:  

A. haar besluiten zo moet formuleren, dat de burger weet waar hij aan toe is; en 

B. de geldende rechtsregels juist en consequent toepassen. 

Voor het doel van dit onderzoek is onderdeel B van belang: de rechtsregels (de wet) moet juist en 

consequent worden toegepast.1 De burger weet dan waar hij aan toe is. Hij kan het gedrag van de overheid 

als het ware voorspellen.  

2.2 De Motorrijtuigenbelastingverordening 

De Motorrijtuigenbelastingverordening regelt onder andere: 

1. Wat een motorrijtuig is; 

2. Wanneer de belasting wordt geheven; 

3. Dat er een fonds wordt ingesteld, geheten het Wegenfonds, ten behoeve van de aanleg,  

onderhoud en de beveiliging van de wegen, de verkeersborden en -tekens.2    

Middels deze audit onderzoeken we de allocatie van geïnde motorrijtuigenbelasting. Zodoende gaan wij met 

name in op het laatste onderdeel, hierboven genoemd, inzake het Wegenfonds.  

2.3 De Wegenfondsverordening  

De Wegenfondsverordening (van toepassing sinds landswording) is gebaseerd op de 

Motorrijtuigenbelastingverordening. De Wegenverordening kent zes artikelen en stelt dat de Minister van 

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur (hierna: VROMI) het fonds beheert. Onder 

toezicht van de Minister is de dagelijkse leiding van het fonds opgedragen aan het Hoofd van de Dienst 

Nieuwe Werken, aan wie het personeel ondergeschikt is. De Minister stelt voor het Diensthoofd Nieuwe 

Werken een instructie vast. Het fonds wordt beschouwd als een bedrijf.3 Bij Landsbesluit, houdende 

algemene maatregelen, kunnen nadere regels worden gegeven.4 Wij zijn niet op de hoogte of dergelijke 

nadere regels bestaan. De overige artikelen strekken met name tot de inkomsten en uitgaven van het fonds. 

De inkomsten van het fonds zijn; 

• Een jaarlijks vast te stellen bijdrage vanuit de algemene middelen van het land; 

• De opbrengst van de motorrijtuigenbelasting; 

• Het saldo van de laatste afgesloten rekening van het fonds; en 

• Overige inkomsten. 

Ten laste van het fonds komen: 

o De uitgaven voor de aanleg, het onderhoud en de beveiliging van de wegen; 

o De uitgaven voor het aanbrengen van verkeersborden en -tekens; 

o De uitgaven verbonden aan het innen van motorrijtuigenbelasting 

o Het eventuele nadelige saldo van de laatste afgesloten rekening van het fonds; en 

o Overige uitgaven 

De Landsbegroting 2022 houdt geen rekening met het Wegenfonds en de allocatie van de inkomsten vanuit 

de motorrijtuigenbelasting. In plaats daarvan is NAf 5,7 miljoen begroot voor infrastructuur.5 Wij gebruiken 

hiervoor de begrotingsposten ‘onderhoud wegen’, ‘openbare verlichting’, ‘verkeersregelingen’ en 

‘afwatering’ omdat deze posten, volgens ons, ten laste van het Wegenfonds horen te komen. 

 

 
1 Legaliteitsbeginsel; de overheid heeft geen bevoegdheid zonder grondslag in de wet.  
2 Artikel 24a van de Motorrijtuigenbelastingverordening. 
3 Artikel 1 van de Wegenfondsverordening. Wat onder ‘bedrijf’ wordt verstaan, is verder niet uitgelegd. 
4 Artikel 5 van de Wegenfondsverordening. 
5 Het betreft een optelsom van de begrotingsposten: onderhoud wegen, openbare verlichting, verkeersregelingen en afwatering.  

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR207531?&show-wti=false
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR211289
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR207531?&show-wti=false
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2.4 De rol van de Minister van VROMI 

De Minister van VROMI speelt een belangrijke rol inzake het beheer van de infrastructuur en ook het 

Wegenfonds. Hij is bij wet aangewezen als de verantwoordelijke minister en onder zijn verantwoordelijkheid 

horen de inkomsten uit de motorrijtuigenbelasting te worden gealloceerd in het Wegenfonds. De Minister 

dient op zijn beurt een werkinstructie te geven aan het Diensthoofd Nieuwe Werken.  

In een werkinstructie wordt uitgelegd hoe het fonds wordt beheerd; het vastleggen van manieren waarop 

taken worden uitgevoerd. Bij het ontbreken van een schriftelijke werkinstructie is de kans groot dat er 

verkeerde interpretaties ontstaan en daarmee ook fouten. Het doel van het beheer, alle processen, 

verantwoording en ook de aansluiting op de wet horen terug te komen in de werkinstructie.  

In de praktijk is een dergelijke werkinstructie niet opgesteld. Wij zijn van mening dat zolang de 

Wegenfondsverordening rechtskracht heeft, het een wettelijke eis is dat er een alsnog een werkinstructie 

wordt opgesteld, ondanks dat er in de praktijk geen Wegenfonds actief is. 

2.5 Het Wegenfonds is een bedrijf 

Artikel 1 Wegenfondsverordening bepaalt dat het Wegenfonds beschouwd wordt als een bedrijf. Wat dit 

betekent binnen de overheid is vooralsnog onduidelijk. We kennen ‘overheids’-stichtingen en 

vennootschappen, maar nog geen overheidsbedrijf. In de Nederlandse context wordt van een 

overheidsbedrijf gesproken wanneer er sprake is van bedrijfsmatige activiteiten. Voorbeelden zijn: een 

grondbedrijf (productie van bouwrijpe grond voor woningbouw/industrie, een havenbedrijf, een 

ontwikkelingsmaatschappij e.d.). Een Wegenfonds ontplooit echter geen bedrijfsmatige activiteiten.  

 

Volgens de Wegenfondsverordening komen kosten ten laste van het fonds: aanleg en onderhoud van wegen, 

beveiliging van wegen en het aanbrengen van verkeerstekens. Dit zijn wat ons betreft normale 

overheidstaken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR211289
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3  AFWIJKING VAN DE WET 

3.1 Afwijking van de Wegenfondsverordening 

De Motorrijtuigenbelastingverordening stelt het Wegenfonds bij Landsverordening in. Beide 

Landsverordeningen zijn geldig en hebben rechtskracht. Alle inkomsten uit de motorrijtuigenbelasting horen 

in het Wegenfonds terecht te komen. Toch kiest de overheid om af te wijken van de wet.  

3.2 Standpunt van het Ministerie van Financiën  

Volgens het Ministerie van financiën is er geen schriftelijke (politieke) besluitvorming waaruit de argumenten 

blijken wat maakt dat wordt afgeweken van de wet. Zij geeft aan: 

“Vanwege het belang om een goede afweging te kunnen maken tussen de (kosten van) verschillende 

beleidsdoelstellingen is het oormerken van inkomsten voor uitgaven niet wenselijk, ook niet in het geval van 

(begrotings-)fondsen. De doelstellingen van beleid horen bepalend te zijn voor het niveau van de uitgaven, 

niet hoeveel geld er via een bepaalde bron binnenkomt. Daarnaast is het oormerken van inkomsten niet 

wenselijk omdat dat de budgetflexibiliteit reduceert.”6 

Volgens ons is er geen sprake van ‘oormerken van inkomsten’. Bovendien bestaat er 

al wel een actief beheerd criminaliteitsbestrijdingsfonds, waar wij in het verleden 

over hebben gerapporteerd. De wet vermeldt ondubbelzinnig dat de opbrengst uit de 

motorrijtuigenbelasting een inkomst van het fonds is. De afwijking is in strijd met 

het in paragraaf 2.1. genoemde rechtszekerheidsbeginsel; de overheid hoort de wet 

juist en consequent toe te passen. Formeel is er een Wegenfonds. Wil de overheid 

dit veranderen, dan gebeurt dit middels een wetsvoorstel aan de Staten. Dat is de 

afgelopen 11 jaar niet gebeurd. 

Wanneer het Diensthoofd Nieuwe Werken jaarlijks in overeenstemming met artikel 21 en 22 van de 

Landsverordening Inrichting en Organisatie Landsoverheid handelt en middels zijn jaarlijkse plan aangeeft 

waarom aanleg en onderhoud nodig is en wat het kost, dan kan daarover binnen het ministerie en later door 

de Staten tijdens de begrotingsbehandeling over wordt gediscussieerd. Eventueel kan dan het aangevraagde 

budget worden aangepast. Het is de bedoeling dat het fonds jaarlijks een rekening opstelt.7 Een overschot 

blijft keurig bij het fonds en kan het volgende jaar gebruikt worden. Ter illustratie toont Figuur 1 het verschil 

met de wet en de praktijk. 

Figuur 1: Verschil tussen de wet en de praktijk 

 

 

 

 

3.3 Standpunt van het Ministerie van VROMI 

Volgens het ministerie van VROMI kan een reden voor de afwijking van de wet zijn, omdat er een gat zou 

ontstaan in de begroting wanneer alle middelen in het fonds worden gealloceerd. Echter, sinds Landswording 

is er -voor zover bij ons bekend- geen poging ondernomen om een dergelijk fonds op te stellen en bevindt 

de staat van de infrastructuur zich (met uitzondering van bepaalde projecten) in een status quo / algehele 

verslechtering. Sinds 2009 zijn er plannen opgesteld om de infrastructuur te verbeteren, maar blijft 

financiering steeds uit. Naar onze mening heeft dit te maken met priotering van andere begrotingsdoeleinden 

zonder rekening te houden met wat de wet in dit geval voorschrijft. 

Een recent uitvoerig onderzoek naar de staat van de infrastructuur ontbreekt. In 2009 is een uitgebreid 

ontwerpdocument opgesteld waarin staat vermeld dat de algehele infrastructuur een achterstallig onderhoud 

heeft van ongeveer NAf 360 miljoen. Men schat in dat de situatie sinds toen (mede vanwege de orkanen) 

alleen maar is verslechterd.8 

 
6 Email van het Ministerie van Financiën, d.d. 24 februari 2022.  
7 Artikel 2 en 3 van de Wegenfondsverordening. 
8 Gespreksverslag wnd. Secretaris-General tevens Diensthoofd Nieuwe Werken VROMI, d.d. 17 februari 2022. 

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR207531?&show-wti=false
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR211289
https://secureservercdn.net/198.71.233.27/1kf.9a5.myftpupload.com/wp-content/uploads/2018/07/Quickscan-Criminaliteitbestrijdingsfonds.pdf
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR157703/3#d394781130e450
https://secureservercdn.net/198.71.233.27/1kf.9a5.myftpupload.com/wp-content/uploads/2018/07/Quickscan-Criminaliteitbestrijdingsfonds.pdf
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4  BELANG VAN BETROUWBARE INTERNE PROCEDURES 

4.1 Interne controle en beheersing: AO/IC 

Aanleg en onderhoud van wegen is kostbaar. Dit vereist een haast perfecte opzet, bestaan en werking van 

de administratieve organisatie en de daarin verankerde maatregelen van interne controle en beheersing 

(AO/IC). 

4.2 Het aanbestedingsproces 

Belangrijk in het proces is de aanbestedingsprocedure, het toezicht op de uitvoering (manuren, machine-

uren, materialen) en de verantwoording van de kosten. Het aanleggen van wegen is te typeren als 

stukproductie, waarbij voor- en nacalculatie per order/project/opdracht essentieel zijn bij de interne 

beheersing. Wat betreft het onderhoud is onderscheid te maken in dagelijks onderhoud en groot 

onderhoud/wegwerken van achterstallig onderhoud. Groot onderhoud heeft het karakter van stukproductie. 

Bij stukproductie zijn er geen harde productienormen zoals bij massastukproductie (uitgebalanceerde 

normen van het verbruik van manuren, machine-uren en grondstoffen). Verder is het toezicht op de 

uitvoering en de verantwoording van de kosten van belang. 

De overheid is niet bij machte om het (groot) onderhoud aan de infrastructuur in eigen beheer uit te voeren. 

Het gebrek aan gespecialiseerde bedrijven, betekent dat er geen/nauwelijks concurrentie is. De overheid is 

afhankelijk van die ene of enkele bedrijven, met als risico dat bedrijven de prijs opvoeren of opdrachten 

onderling verdelen zodat dat de overheid meer betaalt dan in het geval er wel concurrentie zou zijn. 

Overigens staat de bouwwereld bekend als een sector waar prijsafspraken tussen bedrijven worden gemaakt 

en werken onderling worden verdeeld.9 Dit maakt een nagenoeg perfecte AO/IC des te belangrijker. 

4.3 Voor- en nadelen van een actief Wegenfonds 

Behalve dat een Wegenfonds (in de vorm van een bedrijf) slagvaardiger zou kunnen opereren (omdat de 

lijnen korter zijn), zien wij eigenlijk vooral nadelen van de constructie via een Fonds. Zo zal een Wegenfonds 

over een eigen organisatiestructuur moeten beschikken; een ‘directeur’ in de vorm van het Diensthoofd 

Nieuwe Werken, een eigen (financiële) administratie, accountantscontrole op de administratie en 

verantwoording, eventueel eigen technisch personeel met hogere kosten voor overhead. Fraude kan langer 

onontdekt blijven (opstellen jaarrekening uitstellen en daardoor late/geen accountantscontrole). 

 

Onder de voorwaarde dat er voldoende gekwalificeerd (financieel en technisch) personeel te werven is, zorgt 

dit als het ware voor een dubbele bezetting en kosten (Wegenfonds en het ministerie van VROMI). Wanneer 

het moeilijk is om voldoende gekwalificeerd (financieel en technisch) personeel te werven, dan bestaat het 

risico dat het Wegenfonds onderbemand is en dat alsnog gebruik gemaakt moet worden van de 

deskundigheid van de ambtenaren van het ministerie van VROMI. 

Wij menen, gelet op het bovenstaande, dat het actief beheren van het Wegenfonds niet efficiënt is. Middels 

de begroting kan goed geregeld worden dat de opbrengst uit de Motorrijtuigenbelasting bestemd wordt voor 

de taken die nu volgens de Wegenfondsverordening gefinancierd worden. 

Daarvoor is het wel noodzakelijk dat er politieke steun in om de huidige wetgeving hierop aan te passen. 

Zolang dat niet is gebeurd, zal de overheid conform de wet moeten handelen. Het goedkeuren en vaststellen 

van de Landsverordening begroting zonder rekening te houden met de Motorrijtuigenbelastingverordening 

en de Wegenfondsverordening, levert naar onze mening een rechtmatigheidsfout op. 

 

 

 

 

 

 

 
9 Bijvoorbeeld: https://www.thedailyherald.sx/islands/windward-roads-builds-new-sewage-system-as-repayment. 

http://www.arsxm.org/glossary/ao-ic/
https://www.thedailyherald.sx/islands/windward-roads-builds-new-sewage-system-as-repayment


Algemene Rekenkamer 

Audit naar de allocatie van motorrijtuigenbelasting | 8  

 

5  INKOMSTEN EN ALLOCATIE VAN MOTORRIJTUIGENBELASTING 

In dit hoofdstuk onderzoeken we de inkomsten uit de motorrijtuigenbelasting in de praktijk. We onderzoeken 

waar de publieke middelen terecht zijn gekomen en hoe het geld (doelmatig) is uitgegeven. 

5.1 Inkomsten 

Figuur 2 toont het verloop van inkomsten over de jaren 2019 tot en met de begrote inkomsten in 2022.  

Figuur 2: verloop inkomsten uit de motorrijtuigenbelasting 

 

In 2020 vielen de inkomsten lager uit. In ons rapport over de inkomsten uit de wegenbelasting gaan wij hier 

nader op in. De overheid voerde destijds aan dat onder ander de corona lockdown, alsook 

leveringsproblemen van de kentekenplaten de oorzaken waren van de achterblijvende inkomsten.  

5.2 Allocatie van de inkomsten 

Onderhoud aan de wegen, verkeers- en leestekens komt niet voor in de toelichting op de Landsbegroting 

2021. Hierdoor is onduidelijk wat de beleidsdoelstellingen zijn in 2021 omtrent het onderhoud van de 

infrastructuur. Wel zijn in de Landsbegroting 2021 middelen beschikbaar gesteld omtrent het beheer van de 

infrastructuur. Figuur 3 toont de begroting in 2021. 

Figuur 3: begroting 2021 voor het onderhoud van de infrastructuur 

 

In totaal is een bedrag van NAf 5,7 miljoen begroot voor het beheer van de infrastructuur.10 De inkomsten 

uit de motorrijtuigenbelasting bedroegen NAf 10,3 miljoen, een verschil van NAf 4,6 miljoen. 

5.3 Onderhoud wegen 

Figuur 3 toont dat een totaalbedrag van NAf 2,5 miljoen is begroot voor het onderhoud van de wegen. Het 

betreft uitbestedingen, die per contract zijn aangegaan. Onder ‘manuren’ (met een begroting van NAf 2.3 

miljoen – 92%) moet volgens het Ministerie van VROMI de hele opdracht worden verstaan: arbeidsuren, 

materiaal en machines.11 

Dienstjaar 2021 toont een realisatie van NAf 1,7 miljoen.12 Uit gegevens van het Ministerie van Financiën 

blijkt een hogere realisatie van NAf 44 duizend.13 Het verschil is relatief klein, maar niettemin een signaal 

dat er tussen VROMI en Financiën onvoldoende afstemming plaatsvindt. Wanneer de verschillen groter zijn, 

is de kans op begrotingsover/onderschrijdingen ook groter. Het ministerie van VROMI kan dan in de 

veronderstelling zijn dat er nog voldoende budget is, terwijl dat niet meer zo is. Het is aan te bevelen om 

periodiek de registraties met elkaar aan te sluiten, de verschillen te analyseren en eventuele correcties aan 

te brengen. 

 
10 Het betreft het onderhoud van de wegen, het onderhoud van openbare verlichting, verkeersregelingen en afwateringen. 
11 Gespreksverslag wnd. Secretaris-Generaal VROMI d.d. 17 februari 2022. 
12 Spreadsheet van het Ministerie van VROMI. Het betreft cijfers die (nog) niet gecontroleerd zijn door een account. 
13 Overzicht van het ministerie van Financien over de realisatie van de begrotingspost “onderhoud wegen”. 
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https://secureservercdn.net/198.71.233.187/mv0.7be.myftpupload.com/wp-content/uploads/2020/07/Mini-audit-Motorrijtuigenbelasting-2020.pdf
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Begin 2020 heeft een openbare aanbesteding plaatsgevonden voor het repareren van zwaar beschadigde 

lange weggedeelten en om ‘patchwork’ op wegen te (blijven) verrichten, waar dit mogelijk en haalbaar is. 

Het brondocument hiervoor is het ‘Road paving / patching maintenance program 2020’. Bij Landsbesluit is 

de Minister van VROMI gemachtigd om een financiële verplichting aan te gaan, voor NAf 1 miljoen, met een 

onvoorzien bedrag van NAf 103.000.14 Vanwege het gebrek aan concurrentie heeft één bedrijf een ‘bid’ 

ingediend. Het contract is daarna toegewezen aan dat bedrijf.  

In 2021 kon het reguliere basic herstel van wegen niet worden uitgevoerd vanwege de algehele staat van 

het asfalt. Het Ministerie van VROMI merkt op:15  

 

 

 

Lange stukken wegdek zijn verwijderd en vervangen door een nieuwe laag asfalt. Hierdoor is het bij 

Landsbesluit aan de Minister van VROMI toegekende budget overschreden met NAf 562.284,46, terwijl 

alleen kritieke werken aan primaire hoofdwegen zijn uitgevoerd.16 

Uit de aangeleverde informatie is niet duidelijk waar de oorspronkelijk goedgekeurde NAf 1 miljoen (en NAf 

103 duizend onvoorzien bedrag) aan is besteed en dus welke verbeteringen aan het wegdek hebben 

plaatsgevonden. Ook is ons niet helder hoe de overschrijding heeft kunnen gebeuren. Het adviesblad van 

het Ministerie van VROMI geeft aan dat er voortaan budget checks worden uitgevoerd met de financial 

controller, voordat werk wordt goedgekeurd. Wij menen dat hiermee het belang van gedetailleerde AO/IC 

wordt onderschreven.  

Voor de begrotingsoverschrijding van NAf 562 duizend zijn werken in Simpson Bay, Bishop Hill Road, Sucker 

Garden Road en A.T. Illidge Road uitgevoerd. 

5.4 Afwatering 

Figuur 3 toont dat een totaalbedrag van NAf 1,9 miljoen is begroot voor het onderhoud van afwatering. NAf 

1,4 miljoen is begroot voor manuren (73,7%). Vergelijkbaar met de wegen, betreft het hier uitbestedingen, 

verdeeld over vier contractanten. In 2021 is totaal NAf 1,32 miljoen besteed aan afwatering. Welke werken 

precies zijn uitgevoerd, is ons niet duidelijk geworden. Ook is niet duidelijk of de gunning van de contracten 

via een openbare aanbesteding heeft plaatsgevonden.  

Uit specificaties blijkt dat elke maand in 2021 dezelfde kosten worden geboekt. Kennelijk gaat het om (vaste) 

aanneemsommen, elke maand 1/12 deel. De aard van de werkzaamheden is ons niet duidelijk geworden. 

Verder is NAf 0,3 miljoen gereserveerd voor onderhoud en reparaties en NAf 0,2 miljoen voor calamiteiten. 

5.5 Verkeersregelingen 

Voor verkeersregelingen is in 2021 (ongewijzigd in 2022) een begroting beschikbaar gesteld van NAf 0,4 

miljoen. Er is afgerond NAf 12.000 besteed.17 Wij merken op dat, indien de realisatie klopt, deze 

begrotingspost onderbenut blijft, terwijl wegmarkeringen (zebrapaden, drempels, haaientanden, 

voorsoorteer vakken) vaak op de weg ontbreken, verkeersborden hersteld of vernieuwd moeten worden en 

spiegels op onoverzichtelijke kruispunten ontbreken. Wij adviseren het Ministerie van VROMI om efficiënter 

gebruik te maken van de middelen die beschikbaar zijn gesteld. 

5.6 Openbare verlichting 

Voor het onderhoud van openbare verlichtingen merken wij op dat 82% (NAf 0,74 miljoen) van de begroting 

in 2021 (NAf 0,9 miljoen) opgaat aan een contract met GEBE N.V. voor de elektriciteit en onderhoud van 

openbare verlichting. NAf 0.46 miljoen gaat in 2021 op aan elektriciteitskosten.  

Er blijft NAf 0,28 miljoen over voor daadwerkelijk onderhoud. Het Ministerie van VROMI geeft aan dat er 

momenteel niet genoeg wordt gealloceerd voor degelijk onderhoud en vervanging van (onder andere) 

publieke verlichting.18 Ons is niet kenbaar hoeveel lichtpunten onder het contract met GEBE N.V. vallen.  

 
14 Landsbesluit van 9 december 2020 met nummer 2020-1378. 
15 Ambtelijk advies #8607 over het ‘Road paving / patching program 2020/2021. 
16 Adviesblad #8607A met het verzoek aan de Afdeling Financiën om de begrotingsoverschrijding te vergoeden uit de begrotingspost 

“onderhoud wegen’. 
17 Financiële gegevens verstrekt door het Ministerie van Financiën. 
18 Gespreksverslag wnd. Secretaris-Generaal VROMI d.d. 17 februari 2022. 
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5.7 Totaal overzicht  

De totale inkomsten uit de motorrijtuigenbelasting bedroeg in 2021 NAf 10,3 miljoen. Daarvan is NAf 5,7 

miljoen (55,34%) begroot voor het onderhoud van de infrastructuur. De overige NAf 4,6 miljoen (44,66%) 

van de geïnde motorrijtuigenbelasting is (onrechtmatig) gealloceerd naar de algemene middelen. In totaal 

is van het begrote bedrag (NAf 5,7 miljoen) NAf 3,6 miljoen (of 63%) besteed voor het onderhoud van de 

infrastructuur. Dit betekent een onderbesteding van NAf 2,1 miljoen (of 37%). 

 

De belasting voor een reguliere benzineauto bedraagt in 2021 NAf 275,- (exclusief kentekenplaten). Tabel 

1 toont in de laatste kolom welk deel per reguliere motorrijtuigenbelasting (benzine) daadwerkelijk aan 

infrastructuur is besteed. 

Tabel 1: Totale bestedingen aan infrastructuur in 2021  

Besteding van  Bedrag in NAf  

x 1 miljoen 

Percentage van 
de opbrengst 

Deel reguliere 
belasting (benzine) 

Onderhoud wegen 1,69 16,49% 45,34 

Openbare verlichting 0,46 4,49% 12,34 

Verkeersregelingen 0,01 0,10% 0,27 

Afwatering 1,4 13,66% 37,56 

Teruggevloeid naar de 
algemene middelen 

6,69 65,27% 179,49 

Totale inkomsten 10,25 100,00% 275,00 

 

5.8 Beleidsprioriteiten in 2022 

De beleidsprioriteiten in 2022 voor wat betreft het onderhoud van de wegen, de verkeers- en leestekens 

bestaat uit de volgende elementen:19 

1. Front street reparaties (reeds begonnen 

in 2021); 

2. Afwateringsprojecten; 

3. Verkeersmarkeringsprogramma 

(openbare wegen), op belangrijke 

kruispunten; 

4. Reparatie / vervanging vangrails op 

plaatsen, zoals gevaarlijke bochten; 

5. Modernisering “VROMI Yard”; 

6. Sidewalk Hard Surface. Verbeteren 

veiligheid trottoirs;  

7. Straatverlichting. Speciale 

voorzieningen die GEBE niet levert; 

8. Bouw openbaar toilet in Mullet Bay; 

9. Plaatsing verkeersborden en 

(vervanging) straatnamen ; 

10. Asfalteren wegen en opknappen 

wegenprogramma; 

Dat er beleidsdoelstellingen zijn geformuleerd, is een stap in de richting van beleidsmatig begroten. Een 

financiële onderbouwing per eerder genoemde beleidsdoelen ontbreekt nog. In onze rapporten over de 

Jaarrekening van het Land tonen we het belang van beleidsmatig begroten. We gebruiken hiervoor de 3-W 

vragen in Figuur 4. 

Figuur 4: 3-W vragen voor beleidsmatig begroten 

 

   

 

 

Wat de regering wil bereiken voor de verbetering van de infrastructuur is uitgelegd in beleidsprioriteiten. 

Wat men van plan is daarvoor te gaan doen ook, ondanks dat het beperkt is toegelicht.  

 
19 Toelichting bij de Landsbegroting 2022, paragraaf 2.7. 
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De laatste vraag: ‘wat mag het kosten’ is weliswaar in totalen in de begroting 2022 genoemd, echter is per 

beleidsdoel niet nader uitgewerkt wat het mag kosten. 

Het innen van motorrijtuigenbelasting is, vanwege de allocatie in de algemene middelen, in plaats van 

specifiek bestemd voor het onderhoud van de infrastructuur, een verkapte algemene belasting geworden 

waarvan een deel wordt gealloceerd in de begroting van VROMI. 

5.9 Begrote kapitaalinvesteringen in 2022 

De Landsbegroting 2022 maakt kapitaalinvesteringen in de infrastructuur mogelijk.20 Zo is een bedrag van 

NAf 8 miljoen beschikbaar gesteld voor “Land improvements”. Opgenomen is NAf 5,6 miljoen voor het 

“onderhoud van hoofdwegen” en NAf 3 miljoen voor het “verharden wegdek van diverse bestaande wegen”. 

Totaal bedragen deze twee projecten NAf 8,6 miljoen. Ons is onduidelijk waar de extra NAf 0,6 miljoen van 

wordt begroot. Een (financiële) onderbouwing voor de plannen en uitvoering van deze kapitaaluitgaven 

ontbreekt. Tabel 2 komt uit de Landsbegroting 2022. 

Tabel 2: overzicht kapitaalinvestering "Land improvements" (bedrag in miljoen NAf) 

Kapitaalinvestering (code: AN1123) Land improvements (bedrag in miljoen NAf) 

Main Roads 5,6 Onderhoud van hoofdwegen 

Hard Surfacing Dirt Roads 

(concrete / Asphalt) 

3,0 Verharden wegdek van diverse 

bestaande wegen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
20 Toelichtingenboek op de Landsbegroting 2022, pagina 57, 62 en 63. 

http://www.sxmparliament.org/documents/national-ordinances/zj-2021-2022-152/
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6  NAWOORD 

Voorafgaand aan de publicatie stellen wij de desbetreffende minister(s) in de gelegenheid om te reageren 

op ons rapport. Zo hoort het. 

Op 20 april 2022 hebben wij om een reactie gevraagd van de Minister van Financiën en de Minister van 

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur. Wij hebben geen reactie mogen 

ontvangen. 

Wij menen dat onze bevindingen, de algehele staat van de infrastructuur en het feit dat de wet consequent 

niet wordt gevolgd, een reactie van de Ministers rechtvaardigt. Beide Ministers hadden de mogelijkheid 

om hun visie te geven en om verantwoording af te leggen aan de motorrijtuigenbelasting betaler. 

Wij begrijpen dat het Land voor moeilijke financiële beslissingen staat. De Wegenfondsverordening bestaat 

echter al sinds Landswording en een structureel plan ter verbetering van de infrastructuur is er niet. 

Met dit rapport beogen wij de Staten te informeren over de allocatie van motorrijtuigenbelasting, haar rol 

bij het rechtmatig vaststellen van de begroting hieromtrent en om een inzicht te geven over de huidige 

stand van zaken. Wat ons betreft verdient de infrastructuur op Sint Maarten, structurele verbetering. 

 

 



 


