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VOORWOORD 

Sint Maarten is zoals andere landen begin 2020 geconfronteerd met de COVID-19 pandemie. De regering 

heeft de economie en het sociaal leven min of meer stopgezet en zelfs de grenzen tijdelijk gesloten. De 

negatieve effecten van het orkaanseizoen van 2017 lopen nu samen met deze pandemie.  Het is geen 

overdrijving om te stellen dat het Land toen (en nog steeds) geconfronteerd wordt met een existentiële 

bedreiging. 

De regering van Sint Maarten heeft een programma voor noodhulp en economische stimulering opgesteld 

dat voorziet in directe hulp voor kwetsbare sectoren en groepen.  

Het Sint Maarten Stimulus and Relief Program (hierna: SSRP) is bedoeld om een forse toename van de 

werkloosheid te beperken door bedrijven en particulieren te subsidiëren die hun financiële verplichtingen 

niet kunnen nakomen (onder bepaalde voorwaarden).  

Om het SSRP te kunnen draaien heeft Sint Maarten financiële bijstand van Nederland verzocht. Een 

programma dat oorspronkelijk van korte duur zou zijn loopt nu, vanwege de aanhoudende pandemie, in 

2021 door. Gelet op de aanzienlijke overheidsuitgaven die met dit plan gepaard gaan is het verstrekken 

van informatie over de financiële verantwoording zowel logisch als noodzakelijk. 

In de relevante wetgeving hebben zowel de Minister van Financien als van Volksgezondheid Sociale 

ontwikkeling en Arbeid een bepaling opgenomen, waarin staat dat de Rekenkamer het programma 

controleert. Ondanks documentatie die wij in het kader van wederhoor aan het einde van de audit van 

het Ministerie van Financiën hebben ontvangen, zijn belangrijke financiële (maandelijkse) rapportages 

niet verstuurd. Pas aan het einde vernamen wij dat er een extra laag verantwoording bestaat, gemaakt 

vanwege onderlinge afspraken met de Rijksministerraad. Wij waren hier tijdens de onderzoeksfase, niet 

van op de hoogte.   

Wat betreft informatieverstrekking aan de Rijksministerraad merken wij op dat voor minimaal 3 

verschillende onderwerpen maandelijks wordt gerapporteerd (over de voortgang, de deviezenreserves bij 

de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten en over de implementatie van aanbevelingen van de 

accountant). 

Elke link in het rapport verwijst (waar mogelijk) naar een brondocument. Het staat de lezer vrij om zich 

verder te verdiepen in de materie of het openbare brondocument te gebruiken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ssrp.sx/wp-content/uploads/2020/04/SSRP-RELIEF-STIMULUS-PLAN-ST.-MAARTEN-CONDENSED-APRIL-20-2020.pdf
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SAMENVATTING 

 

De regering heeft met het SSRP een belangrijk instrument ontwikkeld om (een deel van) de gevolgen van 

de COVID-19-pandemie op te vangen. Financiële steun voor particulieren en bedrijven bleek noodzakelijk 

gelet op de uitdagingen waarmee Sint Maarten nog worstelt in de nasleep van de orkanen van 2017. 

 

De financiële beperkingen van het Land vanwege de pandemie zijn in 2020 een realiteit waardoor 

liquiditeitssteun van Nederland noodzakelijk blijkt ter financiering van het SSRP. De renteloze leningen 

worden aan voorwaarden gekoppeld. Alle zeilen moeten worden bijgezet om de doeltreffendheid en 

doelmatigheid van het programma te bevorderen.  

 

Het toezicht van de Algemene Rekenkamer is specifiek vastgelegd in de Tijdelijke Regeling voor het SSRP. 

Wij zijn echter onafhankelijk in de keuze van audits. Ondanks de klaarblijkelijke wens van de Minister van 

Financiën en de Minister van VSA dat de Rekenkamer achteraf controleert, stuitte wij tijdens de 

onderzoeksfase op een gebrek aan medewerking. Pas aan het einde van de audit hebben wij alleen vanuit 

het Ministerie van Financiën informatie ontvangen. Vanuit het Ministerie van VSA hebben wij niets 

ontvangen, hetgeen in strijd is met artikel 26 van de Landsverordening Algemene Rekenkamer. Wanneer 

na herhaalde verzoeken de gegevens ter beschikking werden gesteld, bleken deze niet toereikend. 

 

Vanwege het bovenstaande hebben we besloten een focus audit uit te voeren in plaats van een 

doelmatigheidsonderzoek, om de lezer toch (waar mogelijk) te informeren over de uitvoering van het 

SSRP. Met dit onderzoek willen wij in kaart brengen wat het SSRP is, wat de wettelijke grondslag is, hoe 

de interne organisatie van het plan is geregeld, waar de verantwoordelijkheden liggen en hoe de 

verantwoording verloopt. Daarnaast verschaffen wij, voor zo ver mogelijk, inzicht in de financiële situatie 

van het SSRP voor het jaar 2020. 

 

Wij zijn er niet van op de hoogte dat aan alle rapportageverplichtingen is voldaan. Derhalve kunnen wij 

niet vaststellen of conform de vigerende regelgeving verantwoording is afgelegd. 

 

Anekdotisch lijken massale ontslagen te zijn voorkomen, maar de voortzetting van het programma in 

2021 roept vragen op over de doeltreffendheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.arsxm.org/glossary/focus-audit/
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1  ONS ONDERZOEK 

1.1 Grondslag voor het onderzoek 

Artikel 74 van de Staatsregeling belast de Algemene Rekenkamer met het onderzoek naar onder andere 

de rechtmatigheid van inkomsten aan het Land. Onze bevoegdheid om onderzoek te doen naar het SSRP, 

welke een integraal onderdeel van de Landsbegroting betreft, is vastgelegd in o.a. artikel 1, en artikel 30 

van de Landsverordening Algemene Rekenkamer.1 Bovendien zijn subsidies (in het geval van de income- 

and unemployment support) publieke middelen, en vallen derhalve onder ons bereik.  

 

Voorts zijn wij volgens artikel 39 van de Landsverordening Algemene Rekenkamer bevoegd om 

mededelingen te doen. Dit rapport is het resultaat van een focus-onderzoek: een cumulatie van feiten 

welke geen aanbevelingen, conclusies of oordelen bevat. Wel hebben wij enkele aandachtspunten 

benoemd. 

1.2 Doel en onderzoeksvragen 

Het onderzoek heeft tot doel om feitelijke informatie over het SSRP in kaart te brengen door middel van 

de beantwoording van de volgende vragen: 

 

Wat is het SSRP en hoe wordt verantwoording over het programma afgelegd?  

De volgende deelvragen zijn opgesteld: 

1. Hoe is het SSRP (wettelijk) geregeld? 

2. Wie zijn de actoren en wat zijn hun verantwoordelijkheden? 

3. Uit welke middelen (bronnen) wordt het SSRP gefinancierd? 

4. Wat is de financiële omvang van het SSRP? 

5. Tot wanneer loopt het SSRP? 

6. Hoe is de uitvoeringsorganisatie van het SSRP ingericht? 

7. Hoe en door wie wordt over het SSRP gerapporteerd en verantwoording afgelegd? 

1.3 Leeswijzer 

In dit rapport komen achtereenvolgens aan de orde:  

Hoofdstuk 2: Wat is het SSRP? 

Hoofdstuk 3: De uitvoering door SZV; Business Payroll Support 

Hoofdstuk 4: De uitvoering door SMDF: Income- and Unemployment Support 

Hoofdstuk 5: Financiering 

Hoofdstuk 6: Aandachtspunten 

Hoofdstuk 7: Reacties van de betrokkenen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Artikel 30 Lvo AR: De Algemene Rekenkamer wijdt aandacht aan de doelmatigheid van het beheer van gelden en goederen, de organisatie 

en het functioneren van de diensten van het land. 

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Sint%20Maarten/158117/158117_2.html
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2  HET SINT MAARTEN STIMULUS AND RELIEF PLAN (SSRP) 

De regering van Sint Maarten heeft kort na ingang van de noodtoestand als gevolg van de COVID-19 

pandemie in 2020, een noodplan en economisch stimuleringsprogramma opgesteld, met een verzoek (aan 

Nederland) om steun van totaal NAf 223 miljoen,2 aanvankelijk voor de maanden april, mei en juni 2020. 

Uiteindelijk is NAf 124,5 miljoen ontvangen. Het SSRP is telkens in 2020 verlengd. Het plan is in 2021 nog 

steeds van kracht.3 

Het Sint Maarten Stimulus and Relief Plan (SSRP) omvat directe hulp voor de volgende onderdelen: 

 

 

 

Liquiditeitssteun vanuit Nederland, maakt deel uit van het SSRP. De additionele kosten in de 

gezondheidszorg vanwege COVID-19 worden ook door het plan opgevangen.  

In verband met de brede economische weerslag van de pandemie op de al kwetsbare economie 

(afhankelijkheid van het toerisme), krijgen de ‘payroll support en income support’ elementen van het 

programma de meeste aandacht in dit rapport. Immers, de ondersteuning impliceert aanzienlijke 

overhevelingen van overheidsmiddelen naar de privésector.  

De voorgenomen ‘zachte lening’ programma van het SSRP is niet uitgevoerd en wordt in dit rapport niet 

behandeld. 

Het SSRP beoogt in beginsel verlichting en ondersteuning te bieden via loonsubsidie, steun voor 

inkomensverlies en zachte leningen voor bedrijven die daarvoor in aanmerking komen en personen die 

getroffen zijn door de gevolgen van de COVID-19 pandemie.4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Het oorspronkelijke bedrag van NAf 253 miljoen is naar beneden bijgesteld in de Begrotingswijziging 2020 naar NAf 223 miljoen. 
3 Tijdelijke regeling payroll support voor 2021, AB 2021, nr. 15. 
4 Stimulus & Relief Plan: Emergency measures to mitigate the effects of COVID-10, April 19, 2020, Government of Sint Maarten. 

https://www.ssrp.sx/wp-content/uploads/2020/04/SSRP-RELIEF-STIMULUS-PLAN-ST.-MAARTEN-CONDENSED-APRIL-20-2020.pdf
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3  DE UITVOERING DOOR SZV: BUSINESS PAYROLL SUPPORT 

Om massaontslagen te voorkomen, is de overheid een payroll ondersteuningsprogramma (business 

payroll support) gestart. Voor de uitvoering van het programma is de keuze gevallen op het 

Uitvoeringsorgaan Sociale en Ziektekosten Verzekeringen (hierna: SZV).5  

3.1 Wettelijke grondslag  

Ingevolge de Staatsregeling wordt bij landsverordening de begroting van het Land vastgesteld. De 

Comptabiliteitslandsverordening (hierna: Lvo Comp) is van toepassing op het financieel beheer en de 

verantwoording van de uitgaven en inkomsten van de begroting, en dus ook het SSRP. Het SSRP is in de 

Landsverordening begroting 2020 opgenomen en is in 2021 via een begrotingswijziging bijgesteld.6  

De uitvoering van het programma is gebaseerd op de Tijdelijke regeling payroll ondersteuning. Vanwege 

het advies van het College Financieel Toezicht (CFT) van 6 mei 2020 heeft de Rijksministerraad besloten 

dat het payroll supportprogramma gewijzigd moest worden voordat additionele liquiditeitssteun 

beschikbaar zou worden gesteld. De tijdelijke regeling is daardoor in juli 2020 aangepast.7 

Voor de voortzetting van het SSRP voor het dienstjaar 2020, zijn nog twee wijzigingen op de Tijdelijke 

regelingen afgekondigd, (AB 2020, nr. 49 en AB 2020, nr. 57). De Tijdelijke Regeling SSRP payroll 

ondersteuning voor 2020 eindigt op het moment dat de december-betaling is afgerond.8 Volgens het 

ministerie van Financiën is het payroll ondersteuningsprogramma voor de maand december 2020 afgerond 

in het eerste kwartaal van 2021. Een specifieke datum is ons niet meegedeeld.9 Figuur 1 toont de 

belangrijkste mijlpalen in 2020 voor de payrollondersteuning in het kader van het SSRP. 
 

Figuur 1: mijlpalen payroll ondersteuning 

 

3.2 Onderdelen uit het Payroll Support program 

Het Payroll Support Plan bestond aanvankelijk uit het business payroll support plan en het Lockdown Payroll 

Support Plan. Met Business Payroll Support wordt een loonsubsidie verstrekt aan gekwalificeerde 

bedrijven. Dit gebeurde voor het eerst voor de maanden april tot en met juni 2020.  

3.2.1 Business Payroll Support Plan 

Er is financiële steun geboden aan de getroffen werkgevers. De regering heeft een subsidie van maximum 

80% van de brutoloonkosten verstrekt, met een minimum van NAf 1.150 per werknemer (minimumloon). 

Voorwaarde is dat de werkgever de maandelijkse loonbelasting en sociale premies blijft afdragen. 

Gekwalificeerde werkgevers moesten:  

- Ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel van Sint Maarten; 

- Een bankrekening van een op Sint Maarten gevestigde bank opgeven;  

- Geregistreerd zijn bij de Sociale Ziektekostenverzekering (SZV); 

- Het aanvraagformulier volledig invullen inclusief overleggen van bijlagen; 

- Aantonen dat het bedrijf een inkomensdaling had van ten minste 20%, door het overleggen van 

de maandelijkse belastingaangifte en betalingsformulieren van de maanden februari en maart 

2019 en 2020;  

 
5 Tijdelijke regeling payroll support voor de maanden april, mei en juni 2020, AB 2020, nr. 29. Betreft Payroll Support en Income Support. 
6 De begroting voor het dienstjaar 2020 is nadien gewijzigd en daarbij ook het SSRP. Landsverordening van de 5 juli 2021, tot wijziging 

van de Landsverordening begroting 2020 en de Pensioenregeling politieke gezagdragers 
7 Tijdelijke regeling payroll ondersteuning voor de maand juni 2020, AB 2020, no. 36. 
8 Artikel 1, onderdeel G van de wijziging op de Tijdelijke regeling payroll ondersteuning (AB 2020 no. 57). 
9 Ministerie van Financiën, email d.d. 27 augustus 2021. 

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Sint%20Maarten/179884.html
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR156293
http://www.sxmparliament.org/documents/national-ordinances/zj-2019-2020-136/
https://www.ssrp.sx/payrollsupport/
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- Het personeel in dienst houden; 

- Niet op de lijst staan van bedrijfssectoren/categorieën die uitgezonderd zijn.10 

 

De hierboven genoemde voorwaarden zijn vanaf juni 2020 gewijzigd,11 naar aanleiding van een besluit 

van de Rijksministerraad:12  

- De maximum loonsubsidie voor werkgevers daalt van 80 procent naar 60 procent; 

- De uitzonderingslijst met bedrijfssectoren/categorieën vervalt. Daardoor neemt het aantal 

werkgevers dat voor payroll support in aanmerking komt, toe; 

- De werknemer dient een eigen bijdrage te leveren van 20 procent; 

- Een werkgever die subsidie ontvangt, ondertekent een verklaring waarin toestemming wordt 

verleend voor publicatie van de naam op het internet, in de krant en in de Staatscourant. 

 

3.2.2 Lockdown Payroll Support Plan 

Naast het Business Payroll Support Plan heeft de regering tot juni 2020 ook het Lockdown Payroll Support 

Plan geïmplementeerd.13 Om hiervoor in aanmerking te komen moest een bedrijf/werkgever aan de 

volgende eisen voldoen: 

- Niet in aanmerking komen voor het Business Payroll Support Plan; 

- Een omzetdaling aantonen van meer dan 20% in april 2020 (ten opzichte van de belastingaangifte 

van april 2019) als gevolg van de lockdown die per 5 april 2020 door de overheid is ingesteld; 

- Niet op de lijst staan van uitgezonderde bedrijven voor het Lockdown Payroll programma.14 

3.3 Bezwaar 

In artikel 8 van de Tijdelijke Regeling wordt voorzien in een aparte adviescommissie.15 De werkwijze van 

de commissie wordt in een reglement van orde vastgelegd. Dit reglement moet schriftelijk worden 

goedgekeurd door de Ministers van Financiën en VSA, na of in overleg met de ministerraad. Bezwaren van 

werkgevers die geheel of gedeeltelijk zijn afgewezen worden door de adviescommissie beoordeelt.16 De 

commissie brengt advies uit aan de Minister van Financiën.17 

Aan het einde van de audit, hebben wij, in het kader van wederhoor, van het kabinet van de Minister van 

Financiën afschriften van de benoemingsbesluiten ontvangen samen met een concept van het Reglement 

van Orde.18  Formeel is de adviescommissie per 15 mei 2020 ingesteld.19 Informatie over de in 2020 

ingediende en behandelde bezwaarschriften over business payroll support hebben wij niet ontvangen.  

3.4 Verantwoording 

SZV hoort maandelijks aan de Minister van VSA te rapporteren over de wijze van uitvoering van het 

Business Payroll Support programma.20 De ministerraad hoort maandelijks een (cumulatief) overzicht van 

alle uitgaven te ontvangen.21 Voorts dient SZV een financieel verslag af te leggen aan de ministerraad 

over de uitvoering van het programma.22  Figuur 2 toont de verantwoording die de SZV aflegt. 

 

 
10 Artikel 14, Tijdelijke regeling payroll ondersteuning voor de maanden april, mei en juni 2020, AB 2020, nr. 29. 
11 Tijdelijke regeling payroll ondersteuning voor de maand juni 2020, AB 2020, nr. 36. 
12 Toelichting Regeling payroll ondersteuning voor de maand juni 2020, AB 2020, no. 36. De overheid betaalt een maximale vergoeding 

van 60 procent van de payroll ondersteuning en het staffelmodel voor payroll ondersteuning wordt veranderd naar een één of één 

verhouding met omzetverlies. 
13 Zie artikel 14a, Tijdelijke regeling payroll ondersteuning voor de maand juni, AB 2020, nr. 36. De uitzonderingslijst waarmee bepaalde 

sectoren en categorieën werden uitgezonderd van het payroll ondersteuningsprogramma is uit de regeling verwijderd.  
14 Artikel 21 van de Tijdelijke regeling payroll ondersteuning voor de maanden april, mei en juni 2020, AB 2020, nr. 29. 
15 Artikel 8 van de Tijdelijke regeling payroll ondersteuning stelt vast dat een adviescommissie in het leven wordt geroepen bestaande uit 
drie leden waarvan een lid de voorzitter is.  De benoeming van leden en de voorzitter geschiedt door de minister van Financiën. Een lid 

wordt benoemd op voordracht van de minister van VSA. 
16 Aanvragen voor payroll ondersteuning en de Lockdown payroll ondersteuning. 
17 In de Tijdelijke regeling payroll ondersteuning voor de maanden april, mei en juni 2020, AB 2020, no. 29 is in artikel 8, zesde lid, een 

bepaling opgenomen waarbij de SZV werd verplicht de besluiten of instructies van de adviescommissie op te volgen. In de wijziging op de 

Tijdelijke Regeling payroll ondersteuning (AB 2020, nr.36), is deze bepaling komen te vervallen, waarbij de commissie vanaf dat moment 

adviseert aan de Minister van Financiën. 
18 Email van het kabinet van de Minister van Financiën d.d. 29 november 2021. Afschrift van een brief van de ministers van Financiën en 

VSA met melding dat het RvO is goedgekeurd. Op het Reglement staat echter nog ‘draft’. 
19 Ministeriele Beschikking van 14 mei, 2020, no. 2020/643. 
20 Artikel 3, tweede lid, Tijdelijke regeling payroll ondersteuning, AB 2929, no. 29. 
21 Artikel 4, tweede lid, Tijdelijke regeling payroll ondersteuning, AB 2020, no. 29. 
22 Artikel 4, vierde lid, Tijdelijke regeling payroll ondersteuning, AB 2020, no. 29. Wij merken op dat dit lid niet gebonden is aan een 

specifieke periode. 
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Figuur 2: verantwoording SZV voor het Business Payroll Support programma 

 

De Stichting Overheidsaccountantsbureau (hierna: SOAB) is belast met de controle van de uitvoering van 

het programma door het SZV.23 Wij hebben van het ministerie geen SOAB controle-rapporten ontvangen, 

ondanks dat wij deze meerdere keren hebben verzocht.  

 

In de praktijk ontvangt de Minister van Financiën maandelijkse rapporten van SZV. Volgens het Ministerie 

van Financiën wordt hun Minister voorzien van deugdelijke rapportages.24 Daarnaast heeft Financiën 

toegang tot een portal met een inkijkfunctie waar alle voortgang over de aanvragen, goedkeuringen en 

besteding in cijfers en in percentages van de payroll support inzichtelijk zijn.25  

 

De rapportages genoemd in Figuur 2, gericht aan de Minister van VSA en de Ministerraad, zijn niet met 

ons gedeeld. 

 

3.4.1 De rol van het College financieel toezicht 

Bij het verlenen van liquiditeitssteun zijn voorwaarden verbonden door de Rijksministerraad (hierna: 

RMR). De RMR maakt formeel geen onderscheid tussen de verschillende onderdelen van het SSRP, echter 

wordt met liquiditeitssteun gedoeld op de loonkostensubsidie (Business Payroll Support).26  

De voorwaarden zijn echter niet uitdrukkelijk schriftelijk opgemaakt. Een belangrijke voorwaarde is dat 

het College financieel toezicht (hierna; Cft) afspraken met Sint Maarten maakt over een doelmatige manier 

van besteding van de steun. Ook deze afspraken tussen het Cft en het Land zijn niet uitdrukkelijk 

schriftelijk opgemaakt, volgens het Cft.27  

De afspraken die door het Cft zijn gemaakt met de overheid gelden alleen voor het onderdeel van Business 

Payroll Support wat 58% NAf 72 miljoen vertegenwoordigt) en niet voor de overige onderdelen van het 

SSRP, wat 42% (NAf 51,9 miljoen) van het totaal behelst. Voor deze onderdelen zijn geen overige 

afspraken gemaakt. Het Cft vermeldt hierover dat het altijd de bedoeling was om slechts de Business 

Payroll Support te onderzoeken om ervoor te zorgen dat er een ordentelijk, traceerbare en controleerbare 

procedure zou bestaan voor de besteding van de middelen.  

Als onderdeel van de afspraken is een accountantscontrole naar de rechtmatige besteding uitgevoerd bij 

SZV. Het betreft een niet-openbaar rapport. De accountant heeft een aantal aanbevelingen gemaakt. De 

resultaten uit het rapport zijn volgens het Cft gecommuniceerd aan alle stakeholders; te weten de RMR, 

de overheid, en SVZ.28 Wij zijn er niet van op de hoogte dat de Staten tevens geïnformeerd zijn.  

De RMR heeft besloten dat de aanbevelingen van de accountant opgevolgd dienen te worden door de 

overheid.29 De overheid dient maandelijks het Cft te voorzien van een rapportage over de voortgang van 

de implementatie van de aanbevelingen.  

Hiermee is een separate verantwoordingslaag toegevoegd, buiten de Tijdelijke regeling om. Uit openbare 

stukken blijkt voorts dat er meerdere rapportageplichten bestaan, als besluit vanuit de Rijksministerraad.  

 
23 Artikel 4, tweede lid, Tijdelijke regeling payroll ondersteuning, AB 2020, no. 29. 
24 Email van het Ministerie van Financiën van 24 augustus 2021. 
25 Email van het Ministerie van Financiën van 24 augustus 2021. 
26 Gespreksverslag Cft van 10 november 2021. 
27 Idem. 
28 Idem. 
29 Idem. 
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Zo dient Sint Maarten maandelijks te rapporten over de voortgang30 en dient zij elke 28e van de maand, 

een rapportage te overleggen aan de Nederlandsche Bank (met afschrift aan het Cft) over de 

deviezenreserves van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten.31 

Navraag bij het Cft leert dat de Minister van Financiën weliswaar laat, maar maandelijks rapporteert aan 

het Cft over de voortgang van de implementatie van de aanbevelingen. De voortgang van de 

implementatie van de aanbevelingen worden door het Cft gekarakteriseerd als “een lichte verbetering”.32 

De Minister van VSA legt verantwoording af over (SZV). Vanwege het achterwege blijven van een respons 

van de Minister van VSA, is ons niet duidelijk in hoeverre hij betrokken is bij het proces van maandelijkse 

verantwoording aan het Cft. 

3.4.2 De rol van de Algemene Rekenkamer 

In de Tijdelijke Regeling is een bepaling opgenomen die voorschrijft dat de Algemene Rekenkamer de 

financiële rekeningen en het besluitvormingsproces achteraf controleert.33 De Rekenkamer meent dat deze 

bepaling niet bindend is. Immers, alle ministers zijn voor hun financieel beheer en beleidsuitvoering 

onderhevig aan controle door de Rekenkamer.34 Met uitzondering van wettelijk verplichte audits, is de 

Rekenkamer bevoegd haar audit thema’s te kiezen. 

Het SSRP maakt onderdeel uit van de Landsbegroting 2020 en is onderhevig aan de bepalingen van de 

Comptabiliteitslandsverordening welke normen publieke middelen die aan derden worden overgedragen 

moeten worden verantwoord. Over de uitvoering en resultaten van het SSRP dient in de Jaarrekening 

2020 (en wellicht de Jaarrekening 2021) te worden gerapporteerd, alsmede in de kwartaalrapportages die 

de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten voorschrijft. Wij zijn belast met de controle over 

de Jaarrekening 2020. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
30 Brief van Staatssecretaris Knops, d.d. 18 december 2020 met onderwerp: “verzoek toepassing art. 25 Rft voor begrotingsjaar 2021”. 
31 Brief van Staatssecretaris Knops, d.d. 19 juni 2020, met onderwerp: “Besluit Rijksministerraad inzake monitoring deviezenreserves”. 
32 Gespreksverslag d.d. 10 november 2021 met de secretaris en beleidsmedewerker van het Cft. 
33 Artikel 4, derde lid, Tijdelijke regeling payroll ondersteuning, AB 2020, no. 29. 
34 Zie: artikel 1, 20 en 26 van de Landsverordening Algemene Rekenkamer. 

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR156293
https://wetten.overheid.nl/BWBR0028132/2010-10-10
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4  DE UITVOERING DOOR SMDF: INCOME- EN UNEMPLOYMENT SUPPORT 

Het St. Maarten Development Fund (hierna: SMDF) is belast met de uitvoering van de Income- en 

Unemployment Support programma’s, die bedoeld zijn werklozen en kleine eenmanszaken financieel te 

steunen. Deze stichting is al jaren betrokken bij de ontwikkeling en financiering van programma's en 

projecten die bijdragen aan de sociale ontwikkeling van het land. Het Land Sint Maarten is de belangrijkste 

geldschieter van het SMDF.  

4.1 Wettelijke grondslag  

Conform de Subsidieverordening wordt met incidentele subsidies geld verstrekt aan het SMDF voor de 

uitvoering van income- en unemployment support. Een drietal ministeriële beschikkingen (hierna: MB’s), 

met een totaal subsidie van NAf 7,6 miljoen vormen de wettelijke basis voor het income- en 

unemployment support program in 2020.35 Figuur 3 toont de belangrijkste mijlpalen in 2020. 
 

Figuur 33: mijlpalen income- en unemployment program 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.2 Onderdelen uit income- and unemployment support program 

4.2.1  Income support 

Het Income support Programma beoogt eenmanszaken, zelfstandige bus- en taxichauffeurs, verkopers, 

touroperators en kunstenaars financieel te helpen. Om in aanmerking te komen voor de subsidie36 moet 

de aanvrager aan de volgende voorwaarden kunnen voldoen: 

- in het bezit zijn van een geldige vergunning; 

- bij de Kamer van Koophandel van Sint Maarten zijn ingeschreven; 

- bewijs van inkomensderving leveren door middel van de verstrekking van de aangifte- en 

betalingsformulieren van de inkomstenbelasting 2018 en de maandelijkse belastingaangiften 

(indien van toepassing); 

- ondertekende verklaring waarin de aanvrager bevestigd dat de verstrekte informatie juist is. 

 

4.2.2 Unemployment support 

Werklozen hebben de mogelijkheid om financiële bijstand37 aan te vragen in het kader van het 

unemployment support programma. Om in aanmerking te komen moet de aanvrager aan de volgende 

criteria voldoen: 

- bewijzen dat hij/zij werkzaam is geweest aan de Nederlandse kant van Sint Maarten en vanwege 

COVID-19 werkloos is; 

- in bezit is van een lokale bankrekening. 

4.3 Bezwaar 

De Landsverordening administratieve rechtspraak (de LAR) is van toepassing op besluiten van het income- 

en unemployment support. Artikel 7 van elke ministeriële beschikking voorziet in een adviescommissie 

die bezwaren behandelt.38 Ten aanzien van het income- en unemployment support programma wordt 

advies uitgebracht aan de Minister van Financiën.  

 
35 Ministeriële beschikking subsidie aan de SMDF, MB 2020, nr. 643 van 14 mei 2020, MB 2020, nr. 1016 van 20 augustus 2020, en MB 

2020, nr. 1381 van 27 november 2020. 
36 Het maximumbedrag aan income support dat maandelijks aan een aanvrager kan worden uitgekeerd is NAf 1.150.  
37 Het maximumbedrag aan unemployment support dat maandelijks aan een aanvrager kan worden uitgekeerd is NAf 1.150. 
38 Ingevolge artikel 7 van de Ministeriële Beschikking MB 2020/643 (en nadere besluiten), is een adviescommissie is het leven geroepen 

bestaande uit drie leden waarvan een lid de voorzitter is.  De benoeming van leden en de voorzitter geschiedt door de minister van 

Financiën. Een lid wordt benoemd op voordracht van de minister van VSA. 

https://www.ssrp.sx/incomesupport/
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR141999/3
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Het SMDF wordt geïnformeerd over het besluit naar aanleiding van het advies van de commissie.39 Wij 

hebben aan het einde van de audit, in het kader van wederhoor, de ministeriële beschikking van de 

benoeming van commissieleden ontvangen.40 

Het SMDF rapporteert in haar jaarverslag 2020 dat zij in totaal 7.505 verzoeken heeft ontvangen; 3.949 

unemployment support verzoeken en 3.556 income support verzoeken.41 In zijn presentatie aan de Staten 

heeft de Minister van Financiën melding gemaakt van 6.105 goedgekeurde verzoeken. Wij hebben geen 

informatie ontvangen over het aantal ingediende bezwaren. Derhalve kunnen wij het verschil niet 

verklaren. 

4.4 Verantwoording 

SOAB controleert de uitvoering van de income- en unemployment support programma’s. Het SMDF dient 

een externe accountant in te huren voor de samenstelling van de maandelijkse verslagen.42 Voorts dient 

een "agreed upon procedure" (AUP) te worden overeengekomen tussen het SMDF en SOAB43 voor het 

verrichten van de maandelijkse verantwoordingscontroles en een eindcontrole.44 Op zijn verzoek wordt 

de minister van Financiën binnen een redelijke termijn voorzien van rapporten omtrent de uitvoering van 

de programma's, waaronder de financiële administratie en de doorlooptijd vanaf de aanvraag tot de 

uitbetaling.45 

Het ministerie rapporteert dat zij op 16 juli 2020 en op 6 januari 2021 voortgangsrapportages hebben 

ontvangen. Wij hebben van het ministerie e-mails ontvangen met daarin de stand van zaken en uitgaven 

per programma.  

Tevens hebben wij van SOAB haar rapport ontvangen d.d. 23 september, 2020 voor de periode van april 

tot en met juli 2020. De SOAB rapporteert over de administratie, de interne review, en de gemaakte 

betalingen voor beide programma’s.46 Volgens SOAB is, gedurende de hiervoor genoemde periode, de 

werkwijze en uitvoering van de twee supportprogramma’s over het algemeen goed verlopen.47 

In haar jaarverslag 2020 stelt het SMDF aan de voorwaarde (AUP) te hebben voldaan. Het jaarverslag 

vermeldt een Fund Management Agreement (hierna: FMA), waarin de rapportageplicht aan het Land wordt 

geregeld. De FMA kent vijf rapportagemomenten, waaronder de aanbieding van het jaarverslag en de 

door accountants gecontroleerde financiële rekeningen.48 Behoudens het openbaar beschikbare 

jaarverslag van SMDF, hebben wij geen van deze rapporten van de Minister van Financiën ontvangen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
39 Artikel 7 van de Ministeriële Beschikking, MB 2020, no. 643. 
40 Ministeriële beschikking no. 2020/758, van 18 juni 2020. Ontvangen van het kabinet van de Minister van Financiën. 
41 Jaarverslag 2020 SMDF, pagina 17. Zie: https://smdf.sx/wp-content/uploads/2021/07/SMDF-2020-Annual-Report.pdf  
42 Artikel 12, onderdeel a, van de Ministeriële Beschikking, MB 2020, no. 643. 
43 Artikel 12, onderdeel b, van de Ministeriële Beschikking, MB 2020, no. 643. 
44 Artikel 12 van de Ministeriële Beschikking, MB 2020, no. 643. 
45 Artikel 12, onderdeel d, van de Ministeriële Beschikking, MB 2020, no. 643. 
46 Overeenkomstig de bepalingen van de Ministeriële beschikking nr. 2020/643. 
47 Report on findings regarding the Sint Maarten Stimulus and Relief Program Income- & unemployed support programs, SOAB 23 

september 2020. 
48 2020 Annual Report SMDF, pagina 26-27. 

https://smdf.sx/wp-content/uploads/2021/07/SMDF-2020-Annual-Report.pdf
https://smdf.sx/wp-content/uploads/2021/07/SMDF-2020-Annual-Report.pdf
https://smdf.sx/wp-content/uploads/2021/07/SMDF-2020-Annual-Report.pdf
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5  FINANCIERING 
 

5.1 Middelen 

Het SSRP vormt een integraal onderdeel van de Landsbegroting 2020. Het programma is bijgesteld in een 

begrotingswijziging49 en is al dan niet geheel gefinancierd met liquiditeitssteun van Nederland.  
 

Tabel 1: Overzicht financiële steun (2020) 

In 2020 is in totaal NAf 124,5 miljoen 

aan leningen ontvangen, verdeeld over 

4 betalingen. Het betrof steun over de 

periode van 1 mei tot en met 31 

december 2020.50 Tabel 1 toont een 

overzicht van de ontvangen middelen. 

 

Voor het onderdeel ‘payroll support’ is in 2020 NAf 72,6 miljoen besteed.51 Aan income- en unemployment 

support is NAf 7,6 miljoen besteed.52 Verder is een bedrag van NAf 51,9 miljoen aan algemene bestedingen 

beschikbaar gesteld (government related liquidity).53 Figuur 4 toont de verdeling van SSRP-uitgaven. 
 

Figuur 4: Verdeling van SSRP-uitgaven (2020) 

 

Wij hebben niet kunnen vaststellen dat de NAf 7,6 miljoen aan het income- en 

unemployment programma onderdeel is van de NAf 51,9 miljoen voor algemene 

bestedingen. Reden hiervoor is dat “de wijze waarop dit geld is besteed niet te 

achterhalen is, aangezien deze middelen deel uitmaken van de algemene 

middelen”.54 Er zijn volgens het ministerie van Financiën in 2020 geen extra 

uitgaven geweest voor gezondheidszorg.  

 
 

 
5.2 Ontwikkeling 

De uitgaven aan income- en unemployment support zijn geleidelijk toegenomen, terwijl de uitgaven voor 

Business Payroll Support geleidelijk zijn afgenomen (aantal aanvragen is gedaald van 7.458 aanvragen in 

mei tot 3.758 in december). Grafiek 1 toont de trend in maandelijkse uitgaven in 2020. De oorzaken van 

deze trend, zijn ons niet bekend. 

Grafiek 1: 2020 Besteding aan Business Payroll, Income- en Unemployment Support  

 

5.3 Vertraging in betaling van het business payroll support  

Het ministerie van Financiën bevestigt dat de financiering van het business payroll support vertraging 

heeft opgelopen. De december-betaling is daardoor in het eerste kwartaal van 2021 afgerond. Vanwege 

het bereik van dit onderzoek, hebben wij geen nader onderzoek verricht naar de reden voor de 

vertraging.55 Ons is niet gebleken dat een soortgelijke vertraging is ontstaan voor income- en 

unemployment support.  

 
49 Landsverordening van 5 juli 2021, tot wijziging van de Landsverordening begroting 2020 en de Pensioenregeling politieke gezagdragers. 
50 Ministerie van Financiën, email d.d. 27 augustus 2021.  
51 Idem. 
52 Presentatie van de Minister van Financiën aan de Staten, d.d. 29 maart 2021. 
53 Ministerie van Financiën, email d.d. 27 augustus 2021. 
54 Idem. 
55 In de email van het Ministerie van Financiën d.d. 27 augustus 2021 staat vermeld dat door de vertragingen in het toekennen van de 

liquiditeitssupport door Nederland de uitbetalingen achter zijn gaan lopen op de prognose. 

Middelen  Periode  Bedrag aan ontvangen 
liquiditeitssteun (miljoen NAf) 

1e tranche 1-15 mei 20,0  

2e tranche (deel 1) 15-31 mei 24,0 

2e tranche (deel 2)  1-30 juni  19,3 

3e tranche  1 juli – 31 december 61,2  

Totaal  124,5 
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6  AANDACHTSPUNTEN 

 

I. Verbetering van de verslaglegging over de werkelijke uitgaven voor de onderdelen van het 

SSRP. De uitgaven voor de income- unemployment support programma’s zijn niet nader 

gespecificeerd. Informatie over de besteding van de NAf 51,9 miljoen is volgens het ministerie 

niet beschikbaar. Voor de overzichtelijkheid zouden de getallen uit het SSRP volledig vermeld 

kunnen worden in het getallenboek bij de begroting.  

 

II. De ontwikkelingen die uit (publiek beschikbare) informatie naar voren komt. Bijvoorbeeld: 

stijging van uitgaven voor income- and unemployment terwijl besteding voor het business 

payroll support programma omlaag gaan.  

 

III. De mogelijke oorzaken zijn van de trends. Door middel van een analyse kan inzicht worden 

verschaft in de doelmatigheid van het gehele programma en de mogelijke impact op de 

(sociale) economie (werkloosheid, faillissementen, etc.)  

 

IV. Het aantal ingediende en afgeronde bezwaren. Door het verzamelen van data kan inzicht 

worden verkregen over het kunnen naleven van de voorwaarden om in aanmerking te komen 

(zijn er knelpunten?). 

 

V. Vertraging in de verstrekking van Payroll support. Een analyse kan inzicht brengen over of, en 

zo ja, wat de gevolgen zijn van de vertraging in de verstrekking van business payroll support. 

 

VI. Onduidelijkheid in de rolverdeling. De rol van de Minister van Financiën en van de Minister van 

VSA is in de praktijk naar onze mening niet duidelijk. Immers, de Minister van VSA legt in de 

Staten verantwoording af over SZV, en de directeur van SZV is rekenplichtig aan de Minister, 

conform artikel 18 van de Landsverordening USZV. SZV rapporteert echter aan de Minister 

van Financiën. Daarnaast rapporteert de Minister van Financiën (en niet de Minister van VSA) 

maandelijks aan het Cft over de uitvoering van de aanbevelingen van de accountantscontrole 

bij het SZV.  

 

VII. Verbetering van de informatieverschaffing door de Minister van Financien en de Minister van 

VSA. Waar Nederland maandelijks minimaal 3 verschillende voortgangsrapportages is ons niet 

duidelijk of deze rapporten lokale stakeholders worden gedeeld. 
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7  NAWOORD 

Op 3 december 2021, hebben wij in het kader van ons audit protocol de Minister van Financien en de Minister van 

VSA de mogelijkheid geboden om te reageren op dit rapport. In ons schrijven hieromtrent, gaven wij aan dat 

indien een reactie uitblijft, de betrokkenen geen gebruik wensen te maken van deze mogelijkheid. Het rapport 

wordt dan definitief gemaakt. Wij hebben geen reactie van de Ministers ontvangen. 

 

In een eerder stadium zijn tevens de Secretarissen-Generaal een soortgelijke mogelijkheid geboden. Op 5 

november 2021 hebben wij vanuit het Ministerie van Financiën een reactie ontvangen, in de vorm van nieuwe 

informatie. Ons verzoek om informatie dateerde echter van juni 2021. De overgelegde nieuw informatie heeft 

ertoe geleid dat de inhoud van het rapport is veranderd. Wij waren immers niet van op de hoogte dat, naast de 

verantwoordingsplicht in de nationale regelingen, er supra-nationaal afspraken zijn gemaakt met de 

Rijksministerraad omtrent het afleggen van verantwoording c.q. het verschaffen van informatie. Dit heeft ertoe 

geleid dat additionele interviews zijn gehouden (onder andere met het secretariaat van het College financieel 

toezicht) en wij vragen stellen omtrent de informatie voorziening aan belangrijke stakeholders, zoals de Algemene 

Rekenkamer en daarmee de Staten en de bevolking.   

 

Vanuit het ministerie van VSA hebben wij geen informatie ontvangen. Dit terwijl in de Tijdelijke regeling payroll 

support expliciet de wens is opgenomen dat de Algemene Rekenkamer achteraf een controle verricht. Dan is het 

uiteraard van groot belang dat elke betrokkene de informatie aanlevert die wij verzoeken, om zo de gewenste 

controle te kunnen uitvoeren. Sterker nog, het is een wettelijke verplichting om informatie die wij verzoeken, te 

overleggen in het kader van een onderzoek.  

 

Wij spreken de hoop uit dat tijdens een vervolg onderzoek, Ministers en de daaronder ressorterende ministeries 

een verbeterd gehoor geeft aan deze wettelijke verplichting.  

 

 
 
 
 
 

 
  

 



 


