
•  Sint Maarten is een land binnen het 
Koninkrijk der Nederlanden en zelf 
verantwoordelijk voor de wederopbouw. 

•  Nederland draagt bij via directe steun 
en stelt geld beschikbaar via een Trustfund 
bij de Wereldbank. 

•  Nederland stelt maximaal € 470 miljoen 
beschikbaar voor het Trustfund.

•  De Wereldbank begeleidt als onafhankelijk 
expert Sint Maarten bij het opstellen van 
het integraal herstelplan, oftewel het 
National Recovery and Resilience Plan (NRRP).

•  Het NRRP vormt het stappenplan voor  
de wederopbouw van het Sint Maarten.

•  Met het Trustfund worden programma’s 
en projecten gerealiseerd die zijn gebaseerd 
op het NRRP en waar de inzet van publiek 
geld nodig is. De  projecten moeten voldoen 
aan de standaardeisen van de Wereldbank, 
waarmee integere, rechtmatige en 
doelmatige besteding van het geld  
is geborgd.

•  Het bedrag van € 470 miljoen komt in delen 
vrij. Het eerste deel van €112 miljoen wordt 
nu beschikbaar gesteld voor de financiering 
van urgente projecten en programma’s. 
Hieronder vallen het ruimen van puin  
en het orkaanbestendiger maken van  
het eiland en zijn vitale infrastructuur, 
zoals water- en elektriciteitsvoorziening. 
Net zoals een (betaald) trainingsprogramma 
voor de sociaal economisch belangrijke 
toeristische sector.

•  Nederland en de Wereldbank hebben  
op 16 april 2018 een overeenkomst 
ondertekend waarmee het Trustfund 
operationeel is geworden.

•  In de overeenkomst met de Wereldbank 
 is opgenomen dat bij de wederopbouw 
aandacht wordt besteed aan de bereikbaar-
heid en toegankelijkheid van Sint Maarten, 
aan duurzame afvalverwerking en afvalwater-
zuivering (zo mogelijk in samenwerking 
met Frankrijk) en aan ‘good governance’ 
met aandacht voor bestuur, beleid, 
financiën en openbare orde en veiligheid. 

•  Naast Sint Maarten kunnen internationale 
organisaties en NGO’s rechtstreeks 
aanspraak maken op middelen uit het 
Trustfund om projecten uit te voeren. 
Daarnaast voert de Wereldbank ook 
enkele projecten uit. 

•  Sint Maarten, Nederland en de Wereldbank 
werken in een tripartite samenwerkings-
verband.

•  Er wordt een stuurgroep ingesteld, 
bestaande uit een vertegenwoordiger  
van Nederland, de Wereldbank en  
Sint Maarten.

•  De stuurgroep beoordeelt, op basis van  
het NRRP, voorstellen voor programma’s 
 en projecten voor de wederopbouw van 
Sint Maarten. Daarbij wordt aan de 
volgende criteria getoetst: noodzaak, 
duurzaamheid, samenhang en prioriteit  
en wordt het besluit over de financiering 
vanuit het Trustfund genomen. Ook stelt 
de stuurgroep halfjaarlijkse programma’s 
vast waarmee richting wordt gegeven aan 
het Wederopbouw-programma. Daarnaast 
houdt de stuurgroep zich bezig met de 
aanbestedingsstrategie en zal het de 
uitvoering en resultaten van lopende 
projecten en programma’s monitoren. 

•  Vooruitlopend op de oprichting van  
het Trustfund heeft Nederland € 7 miljoen 
ter beschikking gesteld voor ‘early recovery’.  
In deze fase worden projecten gefinancierd 
van januari tot juli 2018, die direct effect 
hebben voor de bevolking van Sint Maarten. 
Daarnaast verleent Nederland directe steun 
op enkele specifieke gebieden, waaronder 
rechtshandhaving. 

Orkaan Irma raast op 6 september 2017  
over Sint Maarten en richt er grote schade aan. 
De Nederlandse focus was in eerste instantie gericht op noodhulp voor Sint Maarten, Saba 
en Sint Eustatius (totaal circa € 55 miljoen). Voor de wederopbouw van Sint Maarten heeft de 
Nederlandse regering € 550 miljoen beschikbaar gesteld. Een aanzienlijk deel van dit bedrag 
wordt ondergebracht in een Trustfund dat wordt beheerd door de Wereldbank.

Wederopbouw Sint Maarten 

Met de Nederlandse bijdrage wordt de (materiële en immateriële) wederopbouw van Sint Maarten 
daar waar nodig ondersteund opdat de vitale infrastructuur wordt hersteld en de weerbaarheid van  

het land tegen de effecten van mogelijke (natuur)rampen duurzaam wordt vergroot. 
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