
 
 

AFKONDIGINGSBLAD 
VAN SINT MAARTEN 

  
 

Jaargang 2012 

AB 2012, no. 7 

 
Regeling van de Minister van Algemene Zaken van  8  
februari 2012, nr. DIV/2335, tot vaststelling van modellen ter 
uitvoering van de Kiesverordening (Kiesregeling) 
 

 

 

DE MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN, 

 

In overweging genomen hebbende: 

 

dat het wenselijk is enkele modelformulieren ter uitvoering van de  

Kiesverordening vast te stellen; 

 

Gelet op de artikelen 52, derde lid, 56, tweede lid, 85, derde lid en 90, 

derde lid, van de Kiesverordening; 

 

BESLUIT: 

Artikel 1 

De handleiding voor de kiezer, bedoeld in artikel 52, derde lid, van de 
Kiesverordening, wordt opgesteld volgens model 1 opgenomen in Bijlage I 
behorend bij deze regeling.  
 

Artikel 2 

Het stembiljet, bedoeld in artikel 56, eerste lid, van de Kiesverordening, 
wordt opgesteld volgens model 2 opgenomen in Bijlage II behorend bij 

deze regeling.  

 
Artikel 3 

Het proces-verbaal, bedoeld in artikel 85, eerste lid, van de  
Kiesverordening, wordt opgesteld volgens model 3 opgenomen in Bijlage 
III behorend bij deze regeling.  

 
Artikel 4 

Het proces-verbaal, bedoeld in artikel 90, eerste lid, van de  
Kiesverordening, wordt opgesteld volgens model 4 opgenomen in Bijlage 
IV behorend bij deze regeling.  

 

Artikel 5 

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag van de  
zevende week na de datum van uitgifte van het Afkondigingsblad waarin 

het is geplaatst. Indien de Ombudsman een zaak aanhangig heeft gemaakt 
als bedoeld in artikel 127, derde lid, van de Staatsregeling treedt deze 
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regeling in werking met ingang van de eerste dag van de derde week na 

de beslissing van het Constitutioneel Hof, tenzij dit oordeelt dat de regeling 
niet verenigbaar is met de Staatsregeling.  
 
Artikel 6 

 
Deze regeling wordt aangehaald als: Kiesregeling. 
 

 

Deze regeling zal met de toelichting in het Afkondigingsblad worden  

geplaatst. 

 
 

De Minister van Algemene Zaken,  
S.A. Wescot-Williams 
 

                     
                  Uitgegeven de zeventiende februari 2012  

De Minister van Algemene Zaken,  
S.A. Wescot-Williams   
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 Bijlage I, behorende bij de Kiesregeling   

 
 
Model 1                               Voorzijde 
 

Handleiding voor de kiezer  
 

(art. 52, derde lid, Kiesverordening) 
 

U stemt door het witte stipje geplaatst voor de kandidaat van uw 
keuze rood te maken met potlood. 
 
Het stembiljet wordt ongeldig indien u hierop: 

 geen wit stipje rood heeft gemaakt;  

 meer witte stipjes rood heeft gemaakt; 
 uw stem heeft uitgebracht anders dan met rood potlood; of 

 bijvoegingen (tekst of tekeningen) geplaatst heeft of als 
het stembiljet een aanduiding bevat van de kiezer. 

 
Als u zich bij het invullen van uw stembiljet vergist, geeft u 

uw stembiljet aan de voorzitter van het stembureau terug en 
vraagt u een nieuw stembiljet. De voorzitter geeft u eenmaal een 
nieuw stembiljet. 

 
U mag in het stemhokje niet langer vertoeven dan nodig is 

om uw stembiljet in te vullen. 
 

Na het invullen, vouwt u het stembiljet zo dicht dat de 
kandidatenlijst niet zichtbaar is. U toont –alvorens het stembiljet in 
de stembus te steken– aan het derde lid van het stembureau de 
buitenzijde van het stembiljet waarop de handtekening van de 

voorzitter van het centraal stembureau te zien staat. 
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Model 1                              Achterzijde 

 
Manual for the voter 

 
(Art. 52, third section, Electoral Ordinance) 

 

You cast your vote by coloring red with a pencil the white dot in 
front of the name of the candidate of your choice. 

 
The ballot paper will be invalid if you have: 

     not colored red any white dot; 
     colored more than one white dot red; 

     casted your vote other than with red pencil; or 
     added any additions (texts or drawings) or if the ballot  

                       paper contains an indication of the voter.  

 

If you make a mistake while completing your ballot paper, please 
return it to the chairman of the polling station and ask for a new 

ballot paper. The chairman will for one time only provide you with a 
new ballot paper. 

 
You may not remain in the polling booth longer than is necessary 

to complete your ballot paper. 
 

After completing the ballot paper, you must fold the ballot paper 

in such a way that the list of the candidates is not visible. Before 
placing the ballot paper into the ballot box you show the third 
member of the polling station the outside of the ballot paper on 
which the signature of the chairman of the central voting  
bureau is visible. 
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Bijlage II, behorende bij de Kiesregeling 

 
Model 2 Voorzijde                          Model 2 Face 
 
STEMBILJET                                     BALLOT PAPER 

 
(art. 56, eerste lid, Kiesverordening)    (Art. 56, first section, 

Electoral Ordinance) 

 

STEMBILJET voor de verkiezing 
van de leden van de Staten van 
[datum]     

BALLOT PAPER for the election of 
the members of the Parliament of 

[date]    

       
1 
 

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

 
KANDIDATENLIJSTEN                            LISTS OF CANDIDATES 

 
2enz. 

 
3 enz. 

 

    

 

    

 

    

Ο .4enz. Ο   Ο   Ο   

Ο   Ο   Ο   Ο   

Ο   Ο   Ο   Ο   

Ο   Ο   Ο   Ο   

Ο   Ο   Ο   Ο   

Ο   Ο   Ο   Ο   

 

 

                                                 
1 Hier de foto van de op ieder van de lijsten hoogst geplaatste kandidaat af te drukken./ Print 

the photograph here of the candidate at the top of each of the lists. 

2 Hier de afkorting van de naam der politieke partij te vermelden./ Mention here the abbrevia-

tions of the name of the political party. 

3Hier het nummer van iedere lijst te vermelden./ Mention here the number of each list.  

4 Hier de kleuropdruk, welke aan iedere lijst is toegekend, aan te brengen./ Apply here the 

colour imprint, which has been assigned to each list. 

 

 

 

 

De lijsten dienen om en om in te springen. Tussen 
de lijsten dient ruimte te worden  
gelaten. De lijsten dienen in een rij te worden ge-
plaatst of in meer rijen onder elkaar. 

The lists are alternately indented. Space is left  
between the lists. Place the lists in one line or as 

desired in more lines in columns. 

  

U stemt door het rood  
maken van één (en niet meer dan 
één) wit stipje, geplaatst voor de 

kandidaat van uw keuze. Het  
stembiljet wordt zo dicht gevouwen 

dat de kandidatenlijst niet zichtbaar 
is. 

You must cast your vote by  
colouring red only one (and not 

more than one) voting square in 

front of the name of the candidate 
of your choice. The ballot paper 

must be folded in such a way that 
the list of candidates is not visible. 
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Achterzijde                                          Back 

 
Aan deze zijde de handtekening van 
de voorzitter van het centraal stem-
bureau zoveel malen te drukken, dat 

zij, hoe het stembiljet ook wordt 
gevouwen, geheel of ten dele zicht-
baar blijft. 

On this side print the signature of 
the chairman of the central voting 
committee so many times, that no 

matter how the ballot paper is 
folded, it remains entirely or partly 

visible. 
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Bijlage III, behorende bij de Kiesregeling 

 
Model 3 
 

Proces-verbaal van de stemming en de stemopneming van het 
stembureau 

 
(art. 85, eerste lid, Kiesverordening) 

 
   Stemdistrict nr. ……… 
 
Dag van de stemming: ……………………………………………………………………… 
 
Verkiezing van de leden van de Staten 

 
A.  Het stembureau heeft in het stemlokaal zitting genomen des  

voormiddags te ………uur. 
B.  Op de tafel van het stembureau zijn neergelegd: 

1. een exemplaar van de wettelijke voorschriften die op de stemming 

betrekking hebben; 
2. een afschrift van de gegevens uit het kiezersregister bevattende 

een genummerde opgave van de kiezers die in dit stemdistrict  
bevoegd zijn aan de stemming deel te nemen; 

C.  Het stembureau heeft vastgesteld dat de stembus leeg was. Zij is met 
twee sleutels gesloten, waarna de ene terstond door de voorzitter en 
de andere door ……………………… als oudste lid (in jaren) in bewaring is 

genomen.5 
D.  Het stembureau heeft het/de verzegelde pak/pakken met stembiljetten 

geopend en vastgesteld dat de beginvoorraad stembiljetten  
bedraagt……………(aantal tevens invullen bij J. sub a.). 

E.  De stemming6 heeft des voormiddags te acht uur een aanvang  

genomen. 
F.  De na te noemen, bij de opening van de zitting fungerende voorzit-

ter/leden en plaatsvervangende leden van dit stembureau alsmede de 
alsdan aanwezige kiesgerechtigde personen die het stembureau ten 
dienste staan, die tot een ander stemdistrict behoren, hebben bij dit 
stembureau aan de stemming deelgenomen: 

 

Naam en voornamen Nummer van het stem-
district waartoe de kie-
zer behoort 

Nummer waaronder de 
kiezer in het uittreksel 
voorkomt 

 
………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
 
(Aantal invullen bij I. Sub a.) 

 
……………………………………

……………………………………
……………………………………

…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 

 
……………………………………

……………………………………
……………………………………

…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
 

 
G.  De navolgende kiezers, die op straffe van het bepaalde bij art. 131 van 

de Kiesverordening verplicht waren het aan hen uitgereikte stembiljet 
terug te geven, omdat zij na waarschuwing de wettelijke voorschriften 
omtrent de stemming –vervat    

                                                 
5 Indien meer dan één stembus is gebruikt, komt de eerste volzin te luiden: Vastgesteld is, dat 

[aantal] stembussen leeg waren. Ingeval de stemming na schorsing hervat is, hierna te vermel-

den: de zegels van de stembus, welke bij de geschorste stemming gebezigd en vóór de aanvang 
van de hervatte stemming aan het stembureau ter beschikking is gesteld, zijn bij onderzoek 

geschonden/ongeschonden bevonden. 
6 Wanneer het betreft een stemming, welke de vorige dag is geschorst, wordt in plaats van 

“stemming” vermeld “hervatte stemming”. 
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o.m. in de artikelen 67 en 70 van de Kiesverordening– niet opvolgden 

of weigerden het stembiljet in de stembus te steken, hebben aan deze 
verplichting niet voldaan: 

 

Naam en voornamen  Nummer waaronder de 
kiezer in het uittreksel 
voorkomt 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
(Aantal invullen bij J. sub e.) 

………………………………………

………………………………………
………………………………………
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 

 
H.  De stemming heeft geduurd tot des namiddags acht uur. De voorzitter 

heeft op laatstgenoemd uur aangekondigd dat de voor de stemming 
bepaalde tijd was verstreken. Aan de om acht uur in het stemlokaal of 
aan de deur daarvan aanwezige kiezers is nog gelegenheid geboden 

hun stem uit te brengen. Nadat de laatste dezer kiezers aan de  
stemming heeft deelgenomen, is de sleuf van de stembus, of indien 
meer dan één stembus is gebruikt, zijn de sleuven van de stembussen 
gesloten. 

 
I.   AANTAL KIEZERS7 

 

     Bij het stembureau hebben zich aangemeld: 
1. de stembureauleden alsmede de alsdan aanwezige         

       kiesgerechtigde personen, die het stembureau  
     ten dienste staan                      ……………… 

           (de onder F. vermelde namen tellen) 
2. kiezers uit dit stemdistrict                  ……………… 

           (in het afschrift van de gegevens uit het kiezersregister  
de gestelde parafen tellen) 

3. aantal kiezers dat zich bij het stembureau niet heeft 

      aangemeld                          ……………… 
      (in het afschrift van de gegevens kiezersregister tellen  

het aantal kiezers bij wiens naam geen paraaf is gesteld) 
 
J.  AANTALLEN STEMBILJETTEN 

 
1.   Begin voorraad stembiljetten                ……………… 

       (het onder D. vastgestelde aantal) 
2.    Eindvoorraad ongebruikte stembiljetten          ……………… 

      (overgehouden stembiljetten tellen) 
3.    Aantal uitgereikte stembiljetten               ……………… 

      (op turflijst voor uitgereikte stembiljetten 
       tellen) 
4.    Aantal teruggegeven en onbruikbaar gemaakte 

           stembiljetten                        ……………… 
           (onbruikbaar gestempelde stembiljetten tellen) 

5.    Aantal stembiljetten van kiezers, die geweigerd 

      hebben het aan hen uitgereikte stembiljet terug 
      te geven of in de stembus of stembussen te  
      steken.                           ……………… 
      (onder G. vermelde namen tellen) 
6.    Aantal in de stembus of stembussen gestoken  

stembiljetten                        ………………    
(op turflijst voor de in de stembus of stembussen 

                                                 
7 Bij een hervatte stemming worden alle in dit en de volgende punten op te nemen gegevens 

van beide zittingsdagen samengevat. 
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      gestoken stembiljetten tellen) 

 
K.  Het door de voorzitter bijgehouden aantal kiezers, dat geweigerd heeft 

een stembiljet in ontvangst te nemen, bedraagt ………………(op turflijst 
voor kiezers die geweigerd hebben een stembiljet in ontvangst te ne-

men, tellen). 

 
L.  De hierboven onder I., J. en K. aangegeven aantallen zijn door de 

voorzitter aan de aanwezige kiezers bekend gemaakt. 

 
M.  Vervolgens is op het afschrift onder B. sub 2 het totaal aantal van de 

daarop gestelde parafen vermeld en is dit door het stembureau onder-

tekend. 

 
N.  Ten slotte zijn in afzonderlijke pakken gesloten: 

1. de niet gebruikte stembiljetten; 

2. de teruggegeven en onbruikbaar gemaakte stembiljetten; 
3. de ingeleverde oproepingskaarten; 

4. het afschrift van de gegevens uit het kiezersregister. 

Deze pakken zijn daarna verzegeld met als zegel het wapen van Sint 
Maarten. 
 

O.  Door de in het stemlokaal aanwezige kiezers zijn naar aanleiding van 
de voornoemde verrichtingen geen / de volgende bezwaren inge-
bracht: 

                        
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 

 
Deze bezwaren geven het stembureau aanleiding het volgende op te 
merken: 

…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 

 
P.  Onmiddellijk na het verzegelen der pakken (na een tijdruimte van 

……………, gedurende welke het stembureau het stemlokaal niet heeft 
verlaten en de stembus onder zijn toezicht heeft gehouden) is de 

stembus geopend.8 De stembiljetten zijn dooreen gemengd en geteld. 

 
Het aantal bedroeg:                       ……………… 

 
Q.  Nadat de stembiljetten op de voorgeschreven wijze zijn geopend en 

lijstgewijs bijeen zijn gevoegd, heeft de voorzitter lijstgewijs ten  

                                                 
8 Wanneer het betreft een stemming, waarbij meer dan één stembus is gebruikt, wordt twee-

maal in plaats van “stembus” gelezen stembussen en in plaats van “is” gelezen zijn. Het voor-

gaande is ook van toepassing wanneer het betreft een stemming, welke de vorige dag is ge-

schorst. 
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aanzien van elk stembiljet mededeling gedaan van de naam van de 

kandidaat op wie een stem is uitgebracht. 

 
R.  Het stembureau heeft overeenkomstig artikel 81 van de  

Kiesverordening ongeldig verklaard: 

1. andere stembiljetten dan die, welke volgens de wettelijke  

voorschriften mogen worden gebruikt:            …………… 
2. stembiljetten waarop in geen stemvak het witte stipje is  

rood gemaakt (blanco stembiljetten) :            …………… 
3. stembiljetten, waarop in meer dan één stemvak het witte  

stipje is rood gemaakt:                    …………… 
4. stembiljetten, waarop de kiezers hun stem hebben  

uitgebracht anders dan met rood potlood:          …………… 
5. stembiljetten, ongeacht of zij overigens al dan niet op de  

juiste wijze zijn ingevuld, waarop bijvoegingen geplaatst  
zijn of die een aanduiding van de kiezer bevatten:     …………… 

6. stembiljetten, welke niet zijn voorzien van de  
voorgeschreven handtekening van de voorzitter:      …………… 

 
Het totale aantal ongeldige stembiljetten bedraagt:       …………… 

 
De reden van ongeldig verklaren en van twijfel over de geldigheid, alsme-
de de beslissing daaromtrent zijn ten aanzien van elk in aanmerking  
komend stembiljet door de voorzitter onmiddellijk bekend gemaakt. Indien 
dit door een der aanwezige kiezers is verlangd, zijn de biljetten vertoond. 

 
S.   Het stembureau heeft vervolgens vastgesteld, dat: 

1. Het aantal in de stembus9 aangetroffen stembiljetten bedraagt: 

      (zie onder P.)                         …………… 
 
2. het totale aantal ongeldige stembiljetten bedraagt: 

      (zie onder R.)                         …………… 

 (aftrekken) –  
 

3. het aantal geldige stembiljetten bedraagt derhalve:     …………… 

 
T.  De voorzitter heeft bekend gemaakt, zoals opgenomen in de  

navolgende tabel, dat zijn uitgebracht op: 

   
 
 
 
 

                                                 
9 Wanneer meer dan één stembus is gebruikt of wanneer het betreft een stemming, welke de 
vorige dag is geschorst, wordt in plaats van “stembus” gelezen stembussen. 
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Lijst nr. 

   

  
Enz. 

Nr. Naam 
 

Aantal 
stemmen 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

Gezamenlijk aantal van de op de lijst uitgebrachte stemmen: 
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U.  Door de in het stemlokaal aanwezige kiezers zijn naar aanleiding van 

de vaststelling van de uitkomst der stemming geen /de volgende 
bezwaren ingebracht: 

 ……………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………… 

 
Deze bezwaren geven het stembureau aanleiding het volgende op te 
merken: 
 ……………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………… 

  
V.  Vervolgens zijn op de wijze, voorgeschreven in artikel 83, tweede en 

derde lid, van de Kiesverordening, in afzonderlijke pakken ingesloten: 
1. de ongeldig verklaarde stembiljetten; 
2. de geldige stembiljetten. 

Deze pakken zijn daarna verzegeld met als zegel het wapen van Sint 

Maarten. 

 
W.  In de samenstelling van het stembureau is geen/ zijn de volgende 

verandering(en) voorgekomen: 

……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 

 
Plaats……………………………………… 

      
Datum…………………………………… 

 
                …………………………………, voorzitter 

 
                ………………………………………, leden 
 
                ……………………………………… 

 
                ……………………………………… 
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Bijlage IV, behorende bij de Kiesregeling 

 
Model 4 
 
Proces-verbaal van de zitting van het centraal stembureau tot het 

vaststellen van de uitkomst van de stemming 
 

(art . 90, derde lid, Kiesverordening) 

                               
   Proces-verbaal van de zitting van het centraal stembureau tot 

het vaststellen van de uitkomst van de stemming voor de verkiezing van 
de leden van de Staten, gehouden op [datum] . 

 
Het centraal stembureau heeft in het daartoe aangewezen lokaal zitting genomen  

des voormiddags te tien uur. 

 
Het centraal stembureau heeft ten aanzien van iedere lijst, in de volgorde van de 
nummers, vastgesteld het aantal stemmen op ieder der kandidaten  
uitgebracht en het stemcijfer van de lijst. 
 
 De voorzitter heeft bekend gemaakt dat de aldus verkregen uitkomsten luiden: 

 
Lijst nr. 1 

 

                  
Naam en voorletters of voornamen van de  
kandidaten   Aantal stemmen   

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

            enz.         

                  

     Stemcijfer        

                 

 
Lijst nr. 2 

enz.  
                                                                                            
            Door de in het zittingslokaal aanwezige kiezers zijn geen/ de volgende 

bezwaren ingebracht:10 

.................................................................................................................................... 

 

 

                                                 
10 In geval bij het vaststellen van de uitkomst van de stemming bezwaren rijzen, welke aanleiding  

geven tot een nieuwe telling van de stembiljetten, hetzij uit alle, hetzij uit één of meer stemdistricten, 

 wordt vermeld het daartoe strekkend, met redenen omkleed, besluit. Voorts wordt vermeld, of de  

verzegelde pakken, bedoeld in artikel 83 van de Kiesverordening geschonden of ongeschonden zijn  

bevonden en zijn geopend; dat de in inhoud is vergeleken met de processen-verbaal van de stembureaus.  

Ten slotte wordt het resultaat der vergelijking meegedeeld en de uitkomst der stemming bekend gemaakt  
als boven is aangegeven. 
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....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

               
Deze bezwaren geven het centraal stembureau aanleiding het volgende op  
te merken: 

 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

 
 Na beëindiging van de hiervóór aangegeven werkzaamheden is dit proces-verbaal  
opgemaakt in tegenwoordigheid van allen, die zich in het zittingslokaal bevonden.  
 

  

 

      Plaats:  ............................................................... 

 

      Datum:  ............................................................... 

 

                 .………………...................................., voorzitter                                                                   

 

                 .…………………......................................, leden 

                                                                                                                                                                                                                    

.............................................................................. 

                                                                                                                                   

.…………………………................................... 
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TOELICHTING 

 
Algemeen 
 

Deze regeling geeft uitvoering aan een aantal bepalingen van de  
Kiesverordening. De artikelen 1 en 2 beogen een model voor de  

handleiding voor de kiezer en een model voor het stembiljet vast te  
stellen. Artikelen 3 en 4 stellen modellen vast voor een tweetal  
proces-verbalen. 
 
Voor de modellen behorende bij deze regeling is als uitgangspunt genomen 
de modellen die golden voor het voormalig eilandgebied Sint Maarten, 
behorende bij het eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot 

vaststelling van modellen en formulieren ter uitvoering van het  
Kiesreglement (AB 1979, 4). Dit eilandsbesluit is komen te vervallen op 
grond van bijlage II van de Landsverordening overgangsbepalingen van 

wetgeving en bestuur. In Bijlage II is namelijk het Kiesreglement  
eilandsraad Sint Maarten (AB 1979, 2) ingetrokken, waardoor  
onderhangende regelgeving van rechtswege komt te vervallen. Niettemin 

zijn vanwege de geringe verschillen die er bestaan tussen de  
Kiesverordening en het Kiesreglement eilandsraad Sint Maarten, de  
bedoelde modellen als uitgangspunt genomen. De modellen zijn wel  
aangepast aan de nieuwe status van Sint Maarten als land binnen het  
Koninkrijk. Gedacht kan worden aan onder meer de aanpassing van  
terminologie en verwijzingen naar artikelen uit het ingetrokken  
Kiesreglement. 

 
Ter gelegenheid van de toetreding van Bonaire, Saba en Sint Eustatius als 
openbare lichamen tot het Nederlandse staatsbestel, is de Nederlandse 
Modellenregeling Kieswet en Kiesbesluit 2010 aangepast en vooral  
gemoderniseerd. Bepaalde elementen uit de modellen behorende bij die 

ministeriële regeling zijn overgenomen bij het ontwerpen van de modellen 
behorende bij deze regeling. 

Voorts zijn de modellen voor de handleiding voor de kiezer bij stemming 
en het stembiljet ook in de Engelse taal beschikbaar gesteld, rekening 
houdende met artikel 1, tweede lid, van de Staatsregeling, waarin als  
officiële talen van Sint Maarten zowel het Nederlands als het Engels zijn 
vastgesteld.   
 

Advies van het Centraal Stembureau Sint Maarten 
 

Over deze regeling en de daarbij behorende modellen is aan het Centraal 
Stembureau Sint Maarten (Stembureau) advies gevraagd. In de aan het 
Stembureau voorgelegde regeling en de daarbij behorende modellen waren 
van zowel het model 1, de handleiding voor de kiezer, als van model 2, het 
stembiljet, twee versies opgesteld, te weten een Engelse en een  

Nederlandse versie. Geadviseerd is door het Stembureau om slechts van 
de handleiding voor de kiezer twee versies beschikbaar te stellen. Het is 
volgens het Stembureau niet aan te bevelen het stembiljet in twee versies 
uit te brengen vanwege de gevoeligheid van de met de dag der stemming 
gemoeide documenten en het feit dat het printen van een extra stembiljet 
meer tijd en middelen zal vergen. De regering acht het echter van groot 
belang ook het stembiljet in het Engels beschikbaar te stellen. Om toch 

tegemoet te komen aan het advies van het Stembureau om niet twee 
aparte versies uit te brengen vanwege de gevoeligheid van de dag van de 
stemming gemoeide documenten, is het stembiljet zodanig opgesteld dat 
de Engelse tekst direct volgt op de Nederlandse tekst. Hierdoor blijft er 
sprake van één stembiljet.  
De overige modellen zijn door het Stembureau goedgekeurd.   
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Artikelsgewijs 
 
Artikelen 1 tot en met 4 

 

Deze artikelen geven uitvoering aan de artikelen 52, derde lid, 56, tweede 
lid, 85, derde lid, 90, derde lid, van de Kiesverordening. Voor de modellen 
zijn de modellen die horen bij het eilandsbesluit, houdende algemene 
maatregelen tot vaststelling van modellen en formulieren ter uitvoering 
van het Kiesreglement (AB 1979, 4) dat voor het voormalige eilandgebied 
Sint Maarten gold, als uitgangspunt genomen. Waar nodig is de  
terminologie aangepast en zijn verwijzingen naar het ingetrokken  

Kiesreglement vervangen.  
 
Artikel 5 
 

In artikel 127 van de Staatsregeling wordt aan het Constitutioneel Hof de 
mogelijkheid gegeven om een bekrachtigde, maar nog niet in werking  

getreden wettelijke regeling te toetsen aan de Staatsregeling. Het Hof kan 
een regeling aan alle daarvoor in aanmerking komende bepalingen van de 
Staatsregeling toetsen, zowel de inhoud als de wijze van totstandkoming 
van de regeling. De Ombudsman is, als hoeder van de Constitutie,  
bevoegd om uiterlijk zes weken na de bekrachtiging van de wettelijke  
regeling een zaak aanhangig te maken. Op het moment van  
inwerkingtreding van de wettelijke regeling vervalt de actiebevoegdheid 

van de Ombudsman. 
 
Artikel 5 beoogt de inwerkingtreding van deze regeling te regelen,  
rekening houdend met de hierboven beschreven bevoegdheid van de  
Ombudsman en het Constitutioneel Hof. De regeling kan pas in werking 
treden als de zes weken termijn is verstreken en de regeling niet  

aanhangig is gemaakt bij het Constitutioneel Hof. In dat laatste geval 

treedt de regeling in werking met ingang van de eerste dag van de derde 
week na de beslissing van het Constitutioneel Hof, tenzij dit oordeelt dat 
de regeling niet verenigbaar is met de Staatsregeling. 
 

 
 

 
De Minister van Algemene Zaken,  
S.A. Wescot-Williams 

 


