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Landsverordening tot wijziging van de leeftijdgrens en 

de sanctie in de Vergunningslandsverordening. 
 

 
IN NAAM VAN DE KONING! 

 

De Gouverneur van Sint Maarten, 

 

In overweging genomen hebbende: 

 

dat bij de invoering van het nieuwe Wetboek van Strafrecht, het verbod 

om alcoholhoudende drank aan personen beneden de zestien jaar te 

verkopen, verhoogd werd van zestien naar achttien jaar en de sanctie op 

het overtreden van deze bepaling, aanzienlijk werd verzwaard; 

 

dat in de Vergunningslandsverordening de corresponderende bepalingen, 

ongewijzigd zijn gebleven en derhalve aangepast dienen te worden; 

 

dat het wenselijk is de inhoud van de Vergunningslandsverordening op een 

lijn te brengen met de inhoud van het Wetboek van Strafrecht, derhalve 

dient de leeftijdsgrens in artikel 50 lid 2 en de sanctie in artikel 57, 

gewijzigd te worden; 

 

Heeft, de Raad van Advies gehoord, op initiatief vanuit de Staten, 

vastgesteld onderstaande landsverordening: 

 

                                Artikel I 

 

Artikel 50, lid 2 van de Vergunningslandsverordening wordt vervangen en 

komt te luiden: 

     

A. Het is de houder alsmede de verkoper, niet-vergunninghouder, 

verboden aan personen beneden de leeftijd van achttien jaar 

alcoholhoudende drank te verkopen of te verstrekken. 

 

B. Artikel 57 wordt als volgt gewijzigd: 

a. In het eerste en derde lid wordt "hechtenis van ten hoogste vier   

maanden" vervangen door: hechtenis van ten hoogste 6 maanden. 

b. In het eerste en derde lid wordt " of een geldboete van de tweede   

categorie" vervangen door: of een geldboete van de derde 

categorie. 
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                                 Artikel II 

 

Na artikel 60 wordt een nieuw artikel 60a, toegevoegd. Dit artikel luidt als 

volgt: De Minister van Toerisme Economische Zaken, Verkeer en   

         Telecommunicatie zendt jaarlijks na de inwerkingtreding van deze 

         landsverordening aan de Staten een verslag over de toepassing en    

         handhaving van deze landsverordening. 

 

       

                                      Artikel III 

 

Deze landsverordening treedt, zodra deze in het Afkondigingsblad is 

geplaatst, in  werking met ingang van de eerste dag van de zevende week 

na de datum van bekrachtiging.  

 

2. In afwijking van het eerste lid, treedt deze regeling: 

  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; of, 

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

        landsverordening niet  verenigbaar is met de Staatsregeling. 

 

 

 

                    Gegeven te Philipsburg, de twintigste augustus 2019 

                                 De Gouverneur van Sint Maarten 

 

 

 

De tweeëntwintigste augustus 2019 

De Minister van Toerisme Economische Zaken 

Verkeer en Telecommunicatie, 

           

 

 

De tweeëntwintigste augustus 2019 

De Minister van Justitie 

 

        

  

                                                 De tweeëntwintigste augustus 2019 

                                          De Minister van Algemene Zaken, 

                                                 Namens deze, 

                                                 Hoofd Afdeling Juridische Zaken &  

                                                 Wetgeving 
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MEMORIE VAN TOELICHTING 

 

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 

 

Inleiding en aanleiding: 

 

De wetgever is van mening dat het gebruik van alcoholhoudende drank 

onder de bevolking in het algemeen en in het bijzonder onder de jeugd 

beneden de leeftijd van achttien jaar zo veel mogelijk ingeperkt dient te 

worden. In het oude Wetboek van Strafrecht werd in artikel 475 het 

verbod gecodificeerd om alcoholhoudende drank aan personen beneden de 

leeftijd van zestien jaar te verkopen. In de Vergunningslandsverordening is 

dit verbod geregeld in artikel 50 lid 2. Bij de invoering van het nieuw 

Wetboek van Strafrecht dat op 30 mei 2015 in werking is getreden werd 

artikel 475 vervangen door artikel 3.53 en werd de leeftijd waarvoor het 

verbod geldt van zestien naar achttien jaar verhoogd.                                                                                                           

De sanctie op overtreding van dit verbod werd tevens verzwaard van 

maximaal 3 weken tot hechtenis van ten hoogste zes maanden of een 

geldboete van de derde categorie.  Zodoende beoogt de wetgever het 

gebruik van alcohol onder de jeugd beneden de leeftijd van achttien jaar te 

ontmoedigen en te beperken. Ter handhaving van dit verbod is toen dan 

ook besloten de sanctie op het overtreden van dit verbod aanzienlijk te 

verhogen. De initiatiefneemster van het onderhavige ontwerp ondersteunt 

deze ontwikkeling evenals diverse groeperingen in onze samenleving 

waaronder de leden van de Lions Club van Sint Maarten.                                                                                                          

In de Invoeringslandsverordening Wetboek van Strafrecht ter wijziging van 

de Staatsregeling en andere landsverordeningen in verband met de 

invoering van het nieuwe Wetboek van Strafrecht en tot wijziging van dat 

wetboek naar aanleiding van de uitspraak van het Constitutioneel Hof 

werden diverse landverordeningen aangepast en of gewijzigd waaronder 

ook de Vergunningslandsverordening. Echter de leeftijdsgrens en de 

corresponderende verbodsbepaling in de Vergunningslandsverordening 

alsmede de sanctie op overtreding van dit verbod werden ongewijzigd 

gelaten. Als gevolg hiervan is er een discrepantie ontstaan in de 

leeftijdgrens waarbij alcoholhoudende drank aan jeugdigen kan worden 

verkocht en of verstrekt en hetgeen in het Wetboek van Strafrecht thans is 

geregeld. Eveneens is er een discrepantie ontstaan tussen de wettelijk 

geregelde strafmaat in het Wetboekboek van Strafrecht, waar overtreding 

van dit verbod wordt gestraft met hechtenis van zes maanden of een 

geldboete van de derde categorie, terwijl in de 

Vergunningslandsverordening de sanctie hierop nog op vier maanden 

hechtenis of een geldboete van de tweede categorie is gesteld. De 

wijzigingen in de Vergunningslandsverordening die door middel van de 

Invoeringslandsverordening werden ingevoerd betroffen met name de 

aanpassing van artikel 28 lid d en artikel 57 lid 1 waarbij de geldboete van  

vijd duizend gulden vervangen werd door een geldboete van de tweede 

categorie. Als gevolg hiervan is er een discrepantie ontstaan tussen het 

Wetboek van Strafrecht en de Vergunningslandsverordening met 

betrekking tot de minimum leeftijd dat alcoholhoudende drank aan 

jeugdige personen kan worden verkocht of verstrekt en de op te leggen 

sanctie op overtreding van dat verbod. Het is derhalve wenselijk en 

aanbevolen om de relevante bepalingen hieromtrent in de 

Vergunningslandsverodening aan te passen en op een lijn te brengen met 
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het beplaalde in het Wetboek van Strafrecht. Op dinsdag 7 april 2015 werd 

een vergadering belegd tussen de Lions Club en de Commissie van 

Onderwijs, Cultuur, Sport en Jeugdzaken van het Parlement waarvan de 

initiatiefneemster de voorzitster is, om het bovenstaande onderwerp te 

bespreken. Tijdens deze vergadering werd de leden van het Parlement 

dringend verzocht het nodige te doen verrichten om deze discrepantie zo 

spoedig mogelijk uit de wereld te helpen.  

 

Middels dit ontwerp beoogt de initiatiefneemster aan dit verzoek te voldoen 

en de inhoud van artikel van artikel 50 lid 2 van de 

Vergunningslandsverordening op een lijn te brengen met artikel 3.53 van 

het Wetboek van Strafrecht wat betreft het verbod om alcoholhoudende 

drank aan jeugdige personen beneden de leeftijd van achttien jaar. Door 

de ontstane discrepantie weg te nemen en de leeftijd duidelijk te stellen 

waarvoor dit verbod geldt meent de initiatiefneemster dat er geen 

onduidelijkheid kan bestaan over de inhoud en de strekking van dit 

verbod. Zodoende kan de naleving en handhaving daarvan door de daartoe 

bevoegde autoriteiten strikt ter hand worden genomen. Met dit doel is in 

het ontwerp een bepaling opgenomen om de desbetreffende Minister te 

verplichten extra aandacht aan de naleving en handhaving van dit verbod 

in de Horeca-sector te besteden en het Parlement jaarlijks een verslag te 

doen toekomen over de uitvoering en naleving daarvan. Dit met het oog 

op de controle taak van het Parlement op de regering en het toezicht op de 

naleving van de wettelijke regelingen en het daadwerkelijk uitvoeren van 

het vastgestelde beleid.  

 

De initiatiefneemster is van mening dat er geen bestuurlijke dan wel 

financiele gevolgen zullen zijn als gevolg van de doorvoering van de 

voorgestelde wijziging van de Vergunningslands-verordening. Het Land 

beschikt al over de vereiste organisatie om de bepalingen van de beide 

hierin vaker aangehaalde wetten te handhaven namelijk de Politie en de 

Inspectie van het Departement van Economische Zaken. De hierin 

voorgestelde wijzigingen hoeven niet te lijden tot een uitbreiding van het 

personeel van deze diensten om de wijzigingen in de wet te handhaven. 

Verwacht wordt dat met de huidige bezetting de naleving van de beide 

bepalingen voldoende kunnen worden gewaarborgd.  

 

Tenslotte spreekt de initiatiefneemster bij deze de hoop uit dat het 

Parlement zo spoedig mogelijk het onderhavige ontwerp in behandeling zal 

nemen een de landverordening zonder verder uitstel zal vaststellen 

teneinde de hierin bedoelde ongewenste discrepantie te beeindigen. Het 

aangeboden ontwerp heeft als doel de verkoop en het gebruik van 

alcoholhoudende drank onder de jeugd te beperken en te ontmoedigen. 

Hierdoor zal volgens de mening van de initiatiefneemster vele sociale 

problemen voorkomen worden hetgeen uiteindelijk onze samenleving ten 

goede zal komen.  
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TOELICHTING OP DE ARTIKELEN 

 

Artikelgewijze toelichting: 

 

Artikel I 

 

a.In dit artikel dat gelijkluidend is als het oude artikel 50 lid 2 wordt de 

  leeftijd van zestien naar achttien jaar in de Vergunningslandsverordening,  

  verhoogd en in lijn gebracht met artikel 3.53 van het Wetboek van  

  Strafrecht. 

 

b.De sanctie op overtreding van het verbod wordt eveneens verhoogd  

   overeenkomstig het Wetboek van Strafrecht en gesteld op 6 maanden  

   hechtenis of een geldboete van de derde catgegorie. 

 

Artikel II. 

 

Dit artikel draagt de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer 

en Telecommunicatie, onder wiens verantwoordelijkheid de uitvoering en 

handhaving van de bepalingen van de Vergunningslandsverordening valt 

op, om toe te zien dat de hierin meer bedoelde bepalingen strikt worden 

nageleefd en het Parlement jaarlijks verslag te doen over de handhaving 

en naleving daarvan.  

 

 

Philipsburg, 22 juli, 2015. 

 

De initiatiefnemer, 

 

 

_______________________ 

Silveria E.Jacobs 

Lid van de Staten, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


