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Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 
26ste februari 2013 tot wijziging van het landsbesluit 
identiteitskaarten in verband met de invoering van nieuwe 
identiteitskaarten en tot wijziging van het overgangsrecht 
van het Landsbesluit tot wijziging van het 
Uitvoeringsbesluit rijbewijzen in verband met de invoering 
van nieuwe rijbewijzen 
 

 

IN NAAM VAN DE KONINGIN! 
 
 

De Gouverneur van Sint Maarten, 
 
 

In overweging genomen hebbende dat het noodzakelijk is in 

verband met de verkrijging van de status van land binnen het Koninkrijk 
door Sint Maarten dat er nieuwe identiteitskaarten worden ingevoerd en de 
geldigheidsduur van de oude identiteitskaarten wordt geregeld alsmede 
het aanpassen van de geldingsduur van oude rijbewijzen; 
 

Gelet op de artikelen 2 en 8 van de Landsverordening Identiteitskaarten 
en artikel 87, eerste en tweede lid, 88, tweede lid, 89, 93 en 113 van de 

Wegenverkeersverordening; 
 

Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten: 
 
Artikel I 
 

Het Landsbesluit identiteitskaarten (PB 2002, no. 77, laatstelijk gewijzigd 
bij AB 2010, GT no. 30) wordt als volgt gewijzigd: 
 

In artikel 1, eerste lid, wordt “85,7 mm bij 54,0 mm bij 0,76 mm” 
vervangen door: 85,5 mm bij 54,5 mm bij 1 mm. 
 
Artikel II 

 
Het bij het Landsbesluit identiteitskaarten gevoegde model I, wordt 

vervangen door het model I, gevoegd bij dit landsbesluit, houdende 
algemene maatregelen. 
 

Artikel III 

 

Voor identiteitskaarten, uitgegeven voor 10 oktober 2011, gelden de 

bepalingen van het Landsbesluit identiteitskaarten, zoals dat landsbesluit, 

houdende algemene maatregelen, luidde voor de inwerkingtreding van dit 

landsbesluit, houdende algemene maatregelen,. 
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Artikel IV 
 

In artikel 7, vijfde lid, van het Landsbesluit bekendmaking wettelijke 

regelingen wordt “bedrag per pagina” vervangen door: bedrag. 
 
Artikel V 
 

Artikel II van het Landsbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit 
rijbewijzen (AB 2011, no. 45) komt te luiden: 
Artikel II 

 
Voor rijbewijzen, uitgegeven voor 10 oktober 2011, gelden de bepalingen 

van het Uitvoeringsbesluit rijbewijzen, zoals dat landsbesluit, houdende 
algemene maatregelen, luidde voor de inwerkingtreding van dit 
landsbesluit, houdende algemene maatregelen. 
Artikel VI 

 

1. De artikelen I tot en met IV van dit landsbesluit, houdende algemene 
maatregelen, treden 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 treden deze 
artikelen van dit landsbesluit, houdende algemene maatregelen, in werking 

met ingang van de eerste dag van de derde week na de beslissing van het 
Constitutioneel Hof, tenzij dit oordeelt dat deze artikelen van dit 
landsbesluit, houdende algemene maatregelen, niet verenigbaar zijn met 
de Staatsregeling. 

2. Artikel V van dit landsbesluit, houdende algemene maatregelen, 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 en 

werkt terug tot en met de datum van inwerkingtreding van het 
Landsbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit rijbewijzen. Indien de 
Ombudsman een zaak aanhangig heeft gemaakt als bedoeld in artikel 127, 
derde lid, van de Staatsregeling treedt dit artikel van dit landsbesluit, 

houdende algemene maatregelen, in werking met ingang van de eerste 
dag van de derde week na de beslissing van het Constitutioneel Hof en 

werkt terug tot en met de datum van inwerkingtreding van het 
Landsbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit rijbewijzen, tenzij het 
Constitutioneel Hof oordeelt dat dit artikel van dit landsbesluit, houdende 
algemene maatregelen, niet verenigbaar is met de Staatsregeling. 
 
 
 

Gegeven te Philipsburg, twintigste februari 2013; 
De Gouverneur van Sint Maarten 

 
 
 
De Minister van Justitie 
 

 
 

Zesentwintigste februari 2013; 
De Minister van Algemene Zaken 
 
 

                
Uitgegeven de achtentwintigste februari 2013; 

 De Minister van Algemene Zaken 
               Namens deze, 
               Hoofd Afdeling Juridische Zaken & Wetgeving 
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Model I 
Voorzijde van een blanco identiteitskaart: 

 
1. De voorzijde bevat: 

 
a. de vermelding “Sint Maarten” in kleine letters (Cambria Bold, 

corps 26 pts), gedrukt in het Nederlands en gepositioneerd aan 

de linkerbovenzijde van de identiteitskaart; 

b. de vermelding “National” in kleine letters (Cambria Bold, corps 

10 pts) en “ID” in hoofdletters (Cambria Bold, corps 10 pts), 

gedrukt in het Engels, en de vermelding van “ / 

Identiteitskaart” in kleine letters (Cambria Bold, corps 10 pts), 

gedrukt in het Nederlands en gepositioneerd aan de 

rechterbovenzijde van de identiteitskaart; 

c. twee gelijke horizontale banen, waarvan de bovenbaan de 

kleur rood heeft en de benedenbaan de kleur blauw, 

gepositioneerd aan de bovenzijde van de identiteitskaart;  

d. gepositioneerd links in het midden van de kaart: het fotovak. 

In het fotovak wordt een kleuren pasfoto elektronisch 
aangebracht; 

e. de handtekening van de kaarthouder wordt links onder het 

fotovak elektronisch aangebracht; 

f. op de achtergrond van de voorzijde van de identiteitskaart is 

verweven het beeld van: 

- een “Pelecanus occidentalis” (pelikaan) op een rots 

gepositioneerd aan de rechterzijde van de identiteitskaart; 

- fijne lijnen structuren (Guilloche Print) over de hele kaart 

heen; 

- een golvende baan, met daarin herhaaldelijk vermeld 

“SINT MAARTEN” in hoofdletters, gepositioneerd aan de 

bovenzijde van de identiteitskaart onder de horizontale 

banen bedoeld onder c. 
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g. de gegevens die specifiek zijn voor de afgegeven 

identiteitskaart. Gedrukt in kleine letters (Cambria Bold, corps 

8 pts) en gepositioneerd in het midden van de identiteitskaart 

worden achtereenvolgens de volgende gegevens op de 

identiteitskaart aangebracht: 

- Surname/Naam; 

- Given names/Voornamen; 

- Sex/Geslacht; 

- Nationality/Nationaliteit; 

- Place of birth/Geboorteplaats; 

- Issued/Afgiftedatum. 

h. gedrukt in kleine letters (Cambria Bold, corps 8 pts)  en 

gepositioneerd rechts van het midden worden na 

“Issued/Afgiftedatum” de volgende gegevens op de 

identiteitskaart aangebracht: 

- ID No.; 

- DOB/GEB; 

- Expiry/Geldig tot. 

i. -    Onder “Surname/Naam” komt de geslachtsnaam van 

 de betrokkene te staan. 

Daarbij kan de geslachtsnaam van de overleden of 
gewezen echtgenoot of echtgenote worden vermeld met 

ervoor de toevoeging e/v, w/v of g/v; 
- Onder “Given names/Voornamen” komen de voornamen 

voluit te staan, met dien verstande dat voornamen welke 

uit 25 karakters of meer bestaan worden ingekort; 

- Onder “Sex/Geslacht” komt indien het een vrouw betreft 

“F” en indien het een man betreft “M” te staan; 

- Onder “Nationality/Nationaliteit” wordt de nationaliteit 

aangeduid met een afkorting van maximaal 6 letters, met 

dien verstande dat voor Nederlanders de nationaliteit 

vermeldt wordt met de afkorting “NLD”; 

- Onder “Place of birth/Geboorteplaats” komt de 

geboorteplaats, voor zover mogelijk, voluit te staan; 

- Onder “Issued/Afgiftedatum” komt de afgiftedag in cijfers 

te staan gevolgd door, de eerste drie letters van de maand 

van afgifte, met dien verstande dat de maand maart als 

“MRT” wordt afgekort, en het jaar van afgifte voluit in 

cijfers; 

- Onder “ID No.” komt de identiteitsnummer in cijfers voluit 

te staan; 

- Onder “DOB/GEB” komt de geboortedatum in cijfers voluit 

te staan gevolgd door , de eerste drie letters van de 

maand van geboorte, met dien verstande dat de maand 

maart als “MRT” wordt afgekort, en het geboortejaar voluit 

in cijfers; 

- Onder “Expiry/Geldig tot” komt de vervaldag in cijfers te 

staan gevolgd door , de eerste drie letters van de 

vervalmaand, met dien verstande dat de maand maart als 

“MRT” wordt afgekort, en het vervaljaar voluit in cijfers. 

j. gedrukt in kleine letters (Cambria Bold, corps 8 pts)  en 

gepositioneerd aan de rechterbovenzijde van de 

identiteitskaart onder de tekst “National ID / Identiteitskaart” 

wordt het documentnummer op de identiteitskaart 

aangebracht. 
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Achterzijde van een blanco identiteitskaart: 

 
De achterzijde van de identiteitskaart heeft de kleur wit. 
 
2. De achterzijde bevat:  

a. een acht-cijferig nummer voorafgegaan door de letter I, 

gepositioneerd aan de rechterbovenzijde van de 

identiteitskaart; 

b. een barcode gepositioneerd aan de bovenzijde in het midden 

van de kaart; 

c. de vermelding “ISSUED ON BEHALF OF THE MINISTER OF 

JUSTICE/AFGEGEVEN NAMENS DE MINISTER VAN JUSTITIE” in 

hoofdletters (Cambria Bold, corps 10 pts), gedrukt in het 

Nederlands en Engels en gepositioneerd boven de machine 

leesbare zone (machine readable zone); 

d. een machine leesbare zone (machine readable zone) 

gepositioneerd aan de onderzijde van de identiteitskaart. 
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NOTA VAN TOELICHTING 
 

Algemeen 
 
§ 1.1 Situatie in de Nederlandse Antillen 

 
De Nederlandse Antillen gaven een eigen identiteitskaart uit, de 

zogeheten “sedula”. De regelgeving hiervoor was neergelegd in de 
Landsverordening Identiteitskaarten1 en het Landsbesluit 
identiteitskaarten2. Op grond van artikel 1, eerste lid, van de 
Landsverordening identiteitskaarten was het op de Nederlandse Antillen 
voor een ieder die in het bevolkingsregister van een eilandgebied was 

opgenomen en 12 jaar of ouder was, verplicht in het bezit te zijn van een 
op hem betrekking hebbende geldige identiteitskaart. Deze verplichting 
gold niet wanneer betrokkene niet in de gelegenheid was gesteld een 
zodanige identiteitskaart in ontvangst te nemen.  
 

Op grond van artikel 2, eerste lid, van de Landsverordening 

identiteitskaarten konden naast in dat artikel opgesomde vereisten ook 

andere vereisten bij of krachtens landsbesluit, houdende algemene 
maatregelen worden gesteld. De identiteitskaart bevatte in ieder geval de 
geslachtsnaam en voornamen van betrokkene, geslacht, geboortedatum 
en geboorteplaats van betrokkene, de handtekening van betrokkene, het 
identiteitsnummer van betrokkene, de datum van uitgifte van de 
identiteitskaart en de naam en stempel van het eilandgebied waar de 

identiteitskaart was uitgegeven. 
Daarnaast bepaalde artikel 8, eerste en tweede lid, van de 
Landsverordening identiteitskaarten dat bij of krachtens landsbesluit, 
houdende algemene maatregelen regels worden gesteld inzake de vorm, 
inrichting en kleur van de identiteitskaarten, de op de identiteitskaart aan 
te brengen foto en de administratie en verantwoording van de 
identiteitskaarten. De artikelen 2 en 8 van de Landsverordening 

identiteitskaarten hadden hun uitwerking gevonden in het Landsbesluit 
identiteitskaarten. Zo bevatte het landsbesluit onder meer de afmetingen 
van de kaart en een model waarnaar de identiteitskaarten gemodelleerd 
waren. Het bij het landsbesluit gevoegde model bevatte een gedetailleerde 

omschrijving van de uiterlijke kenmerken van de voor- en achterzijde van 
de kaart en de veiligheidskenmerken.  

 
De Landsverordening identiteitskaarten verplichtte iedere persoon van 

twaalf jaar of ouder die in het bevolkingsregister van een eilandgebied was 
ingeschreven om in het bezit te zijn van een identiteitskaart. De 
Landsverordening Identificatieplicht3 ging een stap verder. Op grond van 
de Landsverordening Identificatieplicht was het voor iedere persoon vanaf 
twaalf jaar verplicht te allen tijde een op hem betrekking hebbend 

identiteitsdocument (bijvoorbeeld paspoort, rijbewijs, identiteitskaart etc.) 
bij zich te hebben.  
 
§ 1.2 Situatie na de transitie 
 

Op 10 oktober 2010 heeft het eilandgebied Sint Maarten de status van 
land binnen het Koninkrijk der Nederlanden verkregen. Als gevolg hiervan 

zijn de Landsverordening Identiteitskaarten en het Landsbesluit 
identiteitskaarten, op grond van additioneel artikel I van de Staatsregeling 

in samenhang met de artikelen 1 en 2 en de bijlage II bij de 
Landsverordening overgangsbepalingen van wetgeving en bestuur, 
overgegaan op Sint Maarten. Het model voor de identiteitskaart zoals 
neergelegd in het Landsbesluit identiteitskaarten, gaat nog uit van de 

Nederlands Antilliaanse constellatie.  

                                                 
1
 PB. 1965, no. 17. 

2
 PB. 2002, no. 77. 

3
 P.B. 2002, no. 76. 
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Niet alleen staat aan de bovenzijde van de kaart “IDENTITEITSKAART 

Nederlandse Antillen”, maar de kaart bevat ook het wapen van het land 
Nederlandse Antillen en andere uiterlijke kenmerken die verbonden zijn 
met de voormalige Nederlandse Antillen. Om deze reden dient de oude 

Nederlands-Antilliaanse identiteitskaart te worden vervangen door een Sint 
Maartense. 
 

Met het oog op de op handen zijnde overgang is in mei 2010 opdracht 
verleend aan het bedrijf 3M-IPC om zowel een nieuwe identiteitskaart als 
een nieuw rijbewijs voor Sint Maarten te ontwikkelen. De nieuwe 
identiteitskaart die is ontwikkeld beoogt de Sint Maartense identiteit te 

profileren. Zo zijn de kleuren van de Sint Maartense vlag op de kaart 
verwerkt evenals de pelikaan die als symbool van het eiland wordt gezien.  
 

De introductie van de nieuwe identiteitskaart voor Sint Maarten vergt 
een aanpassing van het Landsbesluit identiteitskaarten. Niet alleen worden 
de afmetingen genoemd in artikel 1 gewijzigd, maar het model behorende 

bij het landsbesluit wordt vervangen door een nieuw model waarin de 

opmaak van de nieuwe kaarten wordt vastgelegd. Bovendien wordt 
voorzien in een overgangsregeling voor de bestaande identiteitskaarten die 
voor de inwerkingtreding van dit landsbesluit zijn uitgegeven. 
 
§ 2 Uitvoering 
 

Voorop staat dat burgers zo min mogelijk last moeten ondervinden van 
de overgang van de oude kaarten naar de nieuwe kaarten. Daarom zal 
tijdig een voorlichtingscampagne van start gaan om het publiek in te 
lichten met betrekking tot onder meer de geldigheidsduur van 
identiteitskaarten afgegeven voor de inwerkingtreding van dit besluit en de 
mogelijkheid van vervanging ervan. Gebruik zal worden gemaakt van de 
media en de internetpagina van de overheid. Daarnaast zullen er diverse 

informatiebijeenkomsten worden georganiseerd waarbij de burger in de 
gelegenheid wordt gesteld om op informele wijze informatie over het 
onderwerp te verzamelen. 
 

Om te voorkomen dat de Dienst Burgerzaken, die met de afgifte van 
identiteitskaarten is belast, in een kort tijdbestek wordt overbelast met 

aanvragen voor nieuwe identiteitskaarten is het de bedoeling dat de 
bevolking wordt ingedeeld in verschillende groepen. Elke groep kan op een 
afgesproken tijdstip bij de dienst langs ter afhandeling van aanvragen voor 
identiteitskaarten. Er zal op gestructureerde wijze worden gewerkt 
waardoor de Dienst Burgerzaken zijn overige taken kan blijven uitvoeren 
en de burgers zo snel mogelijk geholpen kunnen worden.  
 

§ 3 Financiële gevolgen 
 

De gezamenlijke kosten voor de invoering van de nieuwe rijbewijzen en 
identiteitskaarten bedragen ongeveer NAf 1.388.930,40 ($771.628) en 
worden conform het met 3M-IPC overeengekomen betalingsplan gespreid 
over twee jaren.  In de Landsbegroting 2011 zijn de kosten voor de 
betaling van dit jaar ondergebracht onder begrotingspost "Kapitaal Dienst", 

01201 3103 overige duurzame investering. Deze kosten zullen uiteindelijk 
worden terugverdiend uit de te ontvangen leges. 

 
Artikelsgewijs 
 
Artikel II 

 
Dit artikel beoogt de oude identiteitskaart van de Nederlandse Antillen te 

vervangen door de nieuwe identiteitskaart van Sint Maarten. De uiterlijke 
kenmerken van de voor- en achterzijde van de kaart worden gedetailleerd 
beschreven in het model. 
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Artikel III 
 

Dit artikel bevat een overgangsregeling voor identiteitskaarten die voor 
10 oktober 2011 zijn uitgegeven. Op die datum is de bevoegdheid tot het 
verstrekken van oude identiteitskaarten komen te vervallen. Om te 

voorkomen dat de voor genoemde datum uitgegeven kaarten hun 
geldigheid verliezen naar het nieuwe recht, is in dit landsbesluit voorzien in 
een bepaling met eerbiedigende werking. Hiervoor is in dit artikel geregeld 
dat voor identiteitskaarten, uitgegeven voor 10 oktober 2011, de 
bepalingen, zoals deze golden voor de inwerkingtreding van dit 
landsbesluit, blijven gelden. Met andere woorden behouden de 
identiteitskaarten, uitgegeven voor 10 oktober 2011, de geldingsduur, 

zoals deze is aangegeven op de aan die burger verstrekte identiteitskaart.  
Omdat identiteitskaarten een maximale geldingsduur hebben van vijf 
jaren, zullen er tot uiterlijk 10 oktober 2016 nog oude identiteitskaarten in 
omloop zijn. 
 
Artikel IV 

 

Artikel 7, vijfde lid, van het Landsbesluit bekendmaking wettelijke 
regelingen wordt zodanig aangepast dat de kosten voor afzonderlijke 
nummers van de Landscourant een bij ministeriële regeling te bepalen 
bedrag bedragen in plaats van een bedrag per pagina. 
 
Artikel V 

 
Dit artikel wijzigt het Landbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit 

rijbewijzen. In laatstgenoemd landsbesluit was voorzien in een bepaling 
waarmee alle rijbewijzen, uitgegeven voor de inwerkingtreding van dat 
landsbesluit, hun geldigheid verloren per 1 januari 2013. Deze bepaling 
was opgenomen om de oude rijbewijzen zo spoedig mogelijk te vervangen 
en uitsluitend nieuwe rijbewijzen in omloop te hebben. Deze bepaling had 

echter ongewenste effecten, voornamelijk vanwege de korte periode 
tussen de inwerkingtreding van dat landsbesluit en de datum van 1 januari 
2013. Met dit artikel wordt het overgangsrechtelijke artikel van dat 
landsbesluit vervangen en gelijkluidend gemaakt aan het 

overgangsrechtelijke artikel in dit landsbesluit met betrekking tot  
identiteitskaarten. Dit heeft tot gevolg dat de rijbewijzen, uitgegeven voor 

10 oktober 2011, hun geldigheid behouden totdat de geldingsduur, 
genoemd op die rijbewijzen, is verstreken.  
 
Artikel VI 
 

Dit artikel regelt de inwerkingtreding van dit landsbesluit per artikel. Bij 
de inwerkingtreding van dit landsbesluit is rekening gehouden met de 

datum van inwerkingtreding van het Landsbesluit tot wijziging van het 
Uitvoeringsbesluit rijbewijzen. Aan artikel V van dit besluit, dat het 
Landsbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit rijbewijzen wijzigt, is 
terugwerkende kracht verleend tot en met de datum van inwerkingtreding 
van dat Landsbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit rijbewijzen. 
Op deze manier is voorkomen dat alle oude rijbewijzen hun geldigheid per 
1 januari 2013 zouden hebben verloren. Op deze manier heeft het huidige 

artikel II van het Landsbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit 
rijbewijzen geen juridische werking gekend. Voor de artikelen I tot en met 

IV van dit landsbesluit geldt de reguliere inwerkingtredingtermijn 
overeenkomstig hetgeen bepaald in de Staatsregeling.  
 
 

 
De Minister van Justitie 
 
 
 
De Minister van Algemene Zaken 


