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Draft Motion

The Parliament of St. Maarten, in its meeting of today, January 2022

Considering

The growth of Esports globally has been recognized by many sports organizations, including the 
recognition of the Olympic Committee of Esports as per their 2020-2025 agenda, in which under 
recommendation #9 they state: "Encourage the development of virtual sports and further engage 
with video gaming"

That St. Maarten has some of its own prominent esports competitors, such as Mr. Jose Helligar who 
ranks in #1 League "Greatest of All Time" of NBA 2k22 and Eljah Gipson who recently placed top 16 
in the Capcom Pro Tour International Qualifier.

That there is a local Esports organization St. Maarten Esports AAdvancement League currently 
undergoing incorporation, founded by local gamers

Declares

That the Parliament of St. Maarten recognizes the International Olympic Committees 
recommendation regarding Esports, which is to "Encourage the development of virtual sports and 
further engage with video gaming communities"

That the Parliament of St. Maarten is in support the Minister of ECYS' effort to include Esports within 
its sports and subsidy policies, with the goal of supporting at least one local competitor to represent 
St. Maarten at an international Esports event in the year 2022.

Resolves

For the Minister ECYS, with the support of the department of sports, to provide the updated policy 
to Parliament within two months' time.

And goes over to the order of the day
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Draft Motion

( )
The Parliament of St. Maarten, in its meeting of today, January__ 2022

Considering

That the government is in urgent need of filling its critical vacancies

That based on answers received in meetings of Parliament, the process for filling some critical 
vacancies has taken many months, and in some cases over a year

That the current policy for remuneration (LBHAM Bezoldiging) with regards to promoted civil 
servants (article 8) omits a fixed figure for what the percent-range increase should be in the event of 
promotion

That the Prime Minister has indicated her intention to fully address the number servants in an 
"aanloopschaal" for more than 1 year, which appears to go against the idea of the use of such a 
scale as prescribed in Article 3 of the Bezoldiging LBHAM

Declares

That the Parliament of St. Maarten support the governments and Honorable Prime Ministers efforts 
to fill their critical vacancies in 2022, and the Prime Ministers commitment to address civil servant 
issues with the "aanloopschaal"

Resolves

For there to be a fast-track departmental policy created for the handling of critical vacancies to 
ensure that they can be filled within a period of 60 days between when the vacancy is published to 
when the person is contracted

For the Minister of AZto have the ministry review article 8 of the LBHAM Bezoldiging, and consider 
adding a fixed range to reduce ambiguity in the application of this law,

For the PM to report back in writing to the Parliament regarding the above resolutions within 2 
months

And goes over to the order of the day
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Draft Motion

The Parliament of St. Maarten, in its meeting of today, January 2022

Considering

The Minister of VSA by Ministerial Regulation AB 2021/44 has provided the legal means for 
businesses to test their workforce for COVID-19 in the event an employee is not vaccinated

That some employees are reporting that they have seen reduced work hours, received threats of 
immediate dismissal or have been immediately dismissed due to their non-vaccinated status

That vaccinated status does not constitute grounds for urgent/immediate dismissal as prescribed in 
the National Ordinance termination of employment nor under Title 5 of Civil Code book 7A

The Minister has further stated that: "If it is a promotion aspect, where you are promoting your 
employees to be vaccinated I am for it, but it is illegal to tell them that if they are not vaccinated, 
they will not be employed or they will be fired"

Declares

That the Parliament of St. Maarten denounces the practice of immediate dismissal of employment 
agreements for which the reason for dismissal is the non-vaccinated status of the employee,

Resolves

For the Minister of VSA to periodically remind the public of their rights as laborers, including their 
right to receive free legal assistance to challenge (threats of) dismissals related to their vaccination 
status, as prescribed by the National Decree Regulating Free Legal Assistance.



Landsverordening tot vaststelling van 
de begroting van het land voor het 
dienstjaar 2022
(Landsverordening begroting 2022)
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AMENDEMENT VAN HET LID BRISON

Ontvangen 21 januari 2022

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De Landsverordening tot vaststelling van de begroting van het 
land Sint Maarten voor het dienstjaar 2022 (Landsverordening 
begroting 2022) wordt als voIgt gewijzigd:

A

In bijlage I wordt gewone dienst uitgaven van de 
Integriteitskamer als voIgt gewijzigd:

1. Onder begrotingspost 2100-44102 Overheidsinstelling 
wordt "2,472,932" vervangen door: 1,772,932.

B

In bijlage I wordt gewone dienst uitgaven van het Parlement, 
Hoge Colleges en Bijzondere Entiteiten als voIgt gewijzigd:

1. Onder begrotingspost 2040-43476 Rechts en ander 
deskundig advies wordt "80,000" vervangen door: 
120,000.

2. Onder begrotingspost 2050-43476 Rechts en ander 
deskundig advies wordt "350,000" vervangen door: 
390,000.

3. Onder begrotingspost 2060-43476 Rechts en ander 
deskundig advies wordt "10,000" vervangen door: 
50,000.

4. Onder begrotingspost 2080-43476 Rechts en ander 
deskundig advies wordt "50,000" vervangen door: 
90,000.

5. Onder begrotingspost 2090-44102 Overheidsinstellingen 
wordt "1,947,618" vervangen door: 1,997,618.



c

In bijlage I wordt gewone dienst uitgaven van het Ministerie van 
Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid als voIgt 
gewijzigd:

1. Onder begrotingspost 7250-43419-00013 Diverse
specifieke gebruiksgoederen wordt "500,000" vervangen 
door: 700,000

D

In bijlage I wordt gewone dienst uitgaven van het Ministerie van 
Toerisme, Economische Zaken, Vervoer en Telecommunicatie als 
voIgt gewijzigd:

1. Onder begrotingspost 80-43499 Overige goederen en 
diensten wordt "10,000" vervangen door: 150,000

2. Onder begrotingspost 8230-43480 cursussen en 
opleidingen wordt "12,500" vervangen door: 112,500

3. Onder begrotingspost 8240-43516-80040 Festivals wordt 
"250,000" vervangen door: 600,000

4. Onder begrotingspost 8270-80010 Carnival wordt 
"350,000" vervangen door: 0,00

E

In bijlage I wordt gewone dienst uitgaven van het Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport als voIgt gewijzigd:

1. Onder begrotingspost 6310-43489 Projecten en
Activiteiten wordt "290,000" vervangen door: 340,000

Toelichting

Zowel tijdens de beraadslaging van de centrale commissie als 
tijdens de openbare behandeling van het ontwerp 
Landsverordening begroting 2022, zijn diverse vragen gesteld 
over de begroting van de Integriteitskamer.

In de financiele paragraaf van de Landsverordening 
integriteitskamer staat dat hun budget tussen de 1,5 en 2,0 
miljoen gulden per jaar moet liggen. In de toelichting van deze 
landsverordening staat ook dat het budget vergelijkbaar zou 
moeten zijn met dat van de andere Hoge Colleges van Staat en 
de Sociaal Economische Raad (hierna: SER).



In werkelijkheid zijn de begrotingen van de Hoge Colleges van 
Staat en de SER als voIgt:

NAf 1,228,294 
NAf 1,287,633 
NA/1,653,030 
NA/1,734,929 
NA/ 2,472,932

SER
Ombudsman 
Algemene Rekenkamer 
Raad van Advies 
Integriteitskamer

De integriteitskamer heeft een veel hoger budget dan de Hoge 
Colleges van Staat en de SER.

Met dit amendement wordt beoogd de integriteitskamer terug 
te brengen tot ongeveer het midden van het door de 
landsverordening integriteitskamer aanbevolen budgettaire 
speelruimte, namelijk NA/1,772,932. Een groot deel van deze 
middelen zal worden toegewezen aan andere begrotingen voor 
juridisch advies van de Hoge Colleges van Staat en de SER.

Ook gaat er nog NA/50.000 naar de veiligheidsdienst, die 
weliswaar geen Hoge College van Staat is, maar zou wel gebruik 
kunnen maken van deze extra juridische ondersteuning. Dit 
mede op basis van het feit dat sommige statenleden 
dreigingsmeldingen hebben ontvangen vanwege hackpogingen 
van de staat gesponsorde NSO-groep op hun telefoons. De 
veiligheidsdienst wordt gevraagd dit te onderzoeken en 
preventief beleid op te stellen om degenen met 
veiligheidsfuncties te beschermen tegen dergelijke aanvallen.

Een aanzienlijk bedrag wordt besteed aan de 
gezondheidsafdeling van het Ministerie van Volksgezondheid, 
Sociale Ontwikkeling en Arbeid voor het kopen van COVID- 
sneltests voor gepensioneerden en mensen in financiele 
moeilijkheden.

Het Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Vervoer en 
Telecommunicatie ontvangt een verhoging van NA/200.000 voor 
verschillende inspanningen om de luchtvaart in het land te 
verbeteren. Dit omvat middelen die nodig zijn voor de 
preclearance-werkgroep om hun taken, en om een "carrying 
capacity study" uit te voeren. Ook middelen voor BAVPOL 
cursussen voor de inspectiedienst wordt begroot.



A

1. Dit is een vermindering van NA/700,000 van de begroting 
van de integriteitskamer.

B

1 tot en met 4: Deze begrotingsposten zijn bedoeld om onze 
cruciale Hoge Colleges van Staat en de SER extra middelen te 
geven om onderzoeken uit te voeren.

5: De doel van deze wijziging is om de Directie Veiligheid de 
middelen te geven om onderzoek te verrichten naar o.a. het 
hacken van ambtenaren en degene in veiligheidsfuncties, de 
NSO-groep en andere spyware.

C

De Minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en 
Arbeid heeft ingestemd met de noodzaak om COVID-sneltesten 
aan te schaffen voor met name gepensioneerden en voor een 
sommige die het financieel moeilijk hebben om zelf COVID testen 
kopen.

D

Het Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Vervoer en 
Telecommunicatie ontvangt een verhoging voor verschillende 
inspanningen om de luchtvaart in het land te verbeteren. Dit 
omvat middelen die nodig zijn voor de preclearance-werkgroep 
om hun taken, en een "carrying capacity study" uit te voeren.
Ook voor wetgeving voor luchtverkeersleiders, om de juiste 
regeling van hun pensioenleeftijd in overeenstemming met 
internationale normen te brengen.

Ook middelen voor BAVPOL cursussen voor de inspectiedienst 
wordt begroot voor NA/100,000.

Aangezien Carnaval op openbare aanbesteding moet gaan, wordt 
de bijdrage verplaatst van een subsidiepost naar marketingpost, 
namelijk "Festivals".

E

Deze bedragen zullen door het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur, Jeugd en Sport (OCJS) worden gebruikt om projecten te 
financieren samen met de organisatie EPIC, die milieubewustzijn 
in het onderwijs en onder onze jongeren stimuleert. De kern van 
dit project vloeit voort uit de presentatie van Statenlid Solange 
Ludmila Duncan. In haar presentatie onderschrijft Statenlid



Duncan hoe belangrijk het is om milieubewuste geesten onder 
jongeren te creeren.onz



Draft Motion

The Parliament of St. Maarten, in its meeting of today, January 2022

Considering

That US Pre-clearance is a priority item in the Governing Program /
pectsThe various reports including the latest Central Bank report on prosfJects of US Pre-Clearance

The increasing competition we will face from surrounding islands and their expanding airport 
facilities and growing popularity

Declares

That the Parliament of St. Maarten supports the government's mandate to the Pre-Clearance 
Workgroup, as referred to in the Budget Debate 2022, to outline a viable path to Pre-Clearance for 
Country St. Maarten in a feasible and responsible manner

Resolves

For the Pre-clearance Workgroup, through Council of Ministers, to send quarterly reports detailing 
the progress of St. Maarten path to US Pre-Clearance, to be handled by the Parliamentary 
Committee of TEATT, with the first report due March 31, 2022
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