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Artikel 1 
 

1.  Om tot griffier der Staten te worden benoemd, moet men 
Nederlander zijn en ingezetene van Sint Maarten. 

2.  De voorgenomen kandidaat voor benoeming tot griffier beschikt over 
de kwaliteiten neergelegd in het Functieboek Griffie Staten 
vastgesteld bij reglement van de Staten. 

 
Artikel 2 

 
1.   De griffier kan niet tegelijk zijn: 

a.   lid van de Raad van Advies; 
b.   lid van de Algemene Rekenkamer; 
c.   lid van de Staten; 
d.   lid van een ander adviesorgaan; 
e.   Ombudsman; 
f.   advocaat of notaris.  

2.  De griffier mag overigens geen nevenfunctie aanvaarden, waarvan de 

uitoefening ongewenst is met het oog op een goede vervulling van 
zijn ambt of op de handhaving van zijn onpartijdigheid en 
onafhankelijkheid of van het vertrouwen daarin. Indien de griffier een 
nevenfunctie wenst te aanvaarden, doet hij hiervan vooraf 
mededeling aan de Staten.  

3.  Alvorens zijn ambt te aanvaarden, legt degene die is aangesteld als 
griffier in handen van de voorzitter van de Staten af: 

a.  de eed of belofte dat hij tot het verkrijgen van zijn benoeming 
aan niemand iets heeft gegeven of beloofd, noch zal geven of 
beloven, alsmede dat hij van niemand enige belofte, gunst of 
geschenk zal aannemen om in zijn ambt iets te doen of na te 
laten; 

b.   de eed of belofte van trouw aan de Staatsregeling. 

 
Artikel 3 

 
1.   De Staten ontslaan de griffier: 

a.   op eigen verzoek; 
b.   bij het bereiken van de leeftijd van zeventig jaar; 
c.  wanneer hij bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak 

wegens misdrijf is veroordeeld, dan wel hem bij zulk een 
uitspraak een maatregel is opgelegd die vrijheidsbeneming tot 
gevolg heeft; 
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d.  wanneer hij bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak 
onder curatele is gesteld, in staat van faillissement is verklaard, 

surséance van betaling heeft verkregen of wegens schulden is 
gegijzeld; 

e.  bij de aanvaarding van een van de functies als bedoeld in 

artikel 4, eerste lid; 
f.   bij het verlies van het Nederlanderschap; 
g.   bij het verlies van het ingezetenschap van Sint Maarten. 

2.   De Staten kunnen de griffier ontslag verlenen: 
a.  wanneer hij uit hoofde van ziekten of gebreken blijvend 

ongeschikt is zijn functie te vervullen; 
b.  wanneer zich een omstandigheid als bedoeld in artikel 2, derde 

lid, voordoet. 
 
Artikel 4 
 
1.   De griffier wordt geschorst: 

a.   indien hij zich in voorlopige hechtenis bevindt; 

b.  indien tegen hem een gerechtelijk vooronderzoek terzake van 

een misdrijf is ingesteld; 
c.  wanneer hij bij niet onherroepelijk geworden rechterlijke 

uitspraak wegens misdrijf is veroordeeld, dan wel hem bij zulk 
een uitspraak een maatregel is opgelegd die vrijheidsbeneming 
tot gevolg heeft; 

d.  wanneer hij bij niet onherroepelijk geworden rechterlijke 

uitspraak onder curatele is gesteld, in staat van faillissement is 
verklaard, surséance van betaling heeft verkregen of wegens 
schulden is gegijzeld. 

2.  De griffier kan worden geschorst indien er een ander ernstig 
vermoeden is voor het bestaan van feiten of omstandigheden die tot 
ontslag, anders dan in de gevallen als bedoeld in artikel 3, eerste lid, 
onderdelen a en b, of artikel 3, tweede lid, zouden kunnen leiden. 

 
Artikel 5 
 
Indien het voornemen bestaat de griffier te schorsen of te ontslaan, anders 

dan in de gevallen bedoeld in artikel 4, onderdelen a en b, wordt hij in de 
gelegenheid gesteld hierover zijn mening kenbaar te maken. 

 
Artikel 6 
 
De griffier geniet een jaarlijkse bezoldiging van gelijk aan schaal 15 van de 
bezoldiging die geldt voor ambtenaren. De bezoldiging wordt geïndexeerd 
gelijk de bezoldiging van ambtenaren. 
 

Artikel 7 
 
De griffier geniet een toelage voor representatie van zes percent van zijn 
bezoldiging. 
 
Artikel 8 
 

1.  Alle wettelijke regelingen welke voor ambtenaren gelden en 
betrekking hebben op: 
a.   verlof; 
b.   de vakantieuitkering; 
c.  de tegemoetkoming in de kosten van geneeskundige 

behandeling of verpleging; 

d.   het pensioen; 
e.  de uitkering bij hun overlijden, en het pensioen van hun 

nagelaten betrekkingen zijn, voor zover hierin niet bij deze 
landsverordening is voorzien, op de griffier van toepassing. 

2.  Voor de toepassing van de regelingen, bedoeld in het eerste lid, 
wordt de griffier gelijkgesteld met een ambtenaar in de hoogste 
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schaal en trede ingevolge de regeling voor de bezoldiging van 
ambtenaren. 

3.  De griffier kan, op voordracht van de Staten worden opgenomen in 
regelingen, welke geen wettelijke regelingen zijn als bedoeld in het 
eerste lid en niet algemeen voor ambtenaren gelden. 

 
Artikel 9 
 
Bij reglement van de Staten kan een onkostenvergoeding aan de Griffier 
worden toegekend voor het gebruik van een eigen mobiele telefoon of een 
eigen motorvoertuig, of kan anderszins worden voorzien in telefoon of 
motorvoertuig ten behoeve van de dienst. 

 
Artikel 10 
 
Deze landsverordening wordt aangehaald als: Rechtspositieregeling Griffier 
Staten. 
 

 

                 Uitgegeven de twintigste december 2010                          
                 De Minister van Algemene Zaken, 
                 S.A. Wescot-Williams 
 


