
 
 

AFKONDIGINGSBLAD 
VAN SINT MAARTEN 

  
 

Jaargang 2016 

AB 2016, no. 2 

Landsbesluit van de 23ste november 2015, tot bepaling van 

de inwerkingtreding en afkondiging van de 

Landsverordening verhoging ouderdomspensioen en 

pensioenleeftijd 

  

 

 

De Gouverneur van Sint Maarten, 

 

 
In overweging genomen hebbende: 

 
dat het wenselijk is om de Landsverordening houdende wijziging van de 
Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering en de 
Landsverordening Algemene Weduwen- en wezenverzekering in verband 
met de verhoging van het ouderdomspensioen en van de pensioenleeftijd 

(aangehaald als: Landsverordening verhoging ouderdomspensioen en 

pensioenleeftijd), in werking te doen treden en deze inwerkingtreding 
middels het Afkondigingsblad bekend te maken; 
 

Gelet op: 
 
artikel I en artikel II van de Landsverordening verhoging 
ouderdomspensioen en pensioenleeftijd;  

 
 

HEEFT BESLOTEN: 
 
 

Enig artikel  

 

1. De artikelen I, onderdelen A, D, E en F, en II, onderdelen A, B, C, 
eerste onderdeel, en E, van de Landsverordening verhoging 
ouderdomspensioen en pensioenleeftijd treden, zodra deze in het 
Afkondigingsblad is geplaatst, in werking met ingang van de eerste 
dag van de zevende week na de datum van bekrachtiging en werkt 
terug tot 1 januari 2016. 

2. In afwijking van het eerste lid, treden de artikelen, bedoeld in het 

eerste lid: 
a. in werking met ingang van de eerste dag van de derde week na 
de beslissing van  het Constitutioneel Hof indien de Ombudsman 
een zaak aanhangig heeft gemaakt als bedoeld in artikel 127, 
derde lid, van de Staatsregeling en werkt terug tot en met het 
tijdstip, genoemd in het eerste lid; of,  

b. niet in werking indien het Constitutioneel Hof oordeelt dat de 

artikelen, bedoeld in het eerste lid, niet verenigbaar is met de 
Staatsregeling.  
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             Gegeven te Philipsburg, de drieëntwintigste november 2015 

         De Gouverneur van Sint Maarten 

 

 

 

 

De zesentwintigste november 2015 

De Minister van Volksgezondheid,  
Sociale Ontwikkeling en Arbeid  

 

 

 

          Uitgegeven de achtste januari 2016 

          De Minister van Algemene Zaken 

          Namens deze, 

          Hoofd Afdeling Juridische Zaken & Wetgeving 

 

 

 

 

 

 


