
 
 

AFKONDIGINGSBLAD 
VAN SINT MAARTEN 

  
 

Jaargang 2022 

AB 2022, no. 09 

Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 

31ste januari 2022 tot vaststelling van tarieven voor het 

vervoer van personen met een taxi ingevolge artikel 19 van 

de Landsverordening personenvervoer (Landsbesluit 

taxitarieven 2020) 
 

 
IN NAAM VAN DE KONING! 

 

De Gouverneur van Sint Maarten, 

 

  

In overweging genomen hebbende: 

 

dat het wenselijk is om nieuwe tarieven vast te stellen voor het verrichten 

van het taxivervoer;   

 

Gelet op artikel 19 van de Landsverordening personenvervoer; 

 

Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten: 

 

 

Artikel 1 

 

Het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot vaststelling van 

tarieven voor het vervoer van personen met een taxi ingevolge artikel 19, 

onder c, van de Landsverordening personenvervoer in verband met het 

vaststellen van nieuwe taxitarieven (AB 2000, no. 35) wordt ingetrokken.  

 

 

Artikel 2 

 

1. De houder van een vergunning tot het vervoeren van personen 

met een taxi als bedoeld in artikel 3, tweede lid, onder c, van de 

Landsverordening personenvervoer brengt de tarieven in rekening 

zoals vastgesteld in dit landsbesluit, houdende algemene 

maatregelen.  

2. De geldende tarieven voor het vervoer zijn opgenomen in de tabel 

van bijlage 1 behorende bij dit besluit. 

3. De tarieven zijn uitgedrukt in Nederlandse Antilliaanse guldens. 

4. De tarieven zijn afhankelijk van het aantal reizigers per 

eindbestemming. 

5. Bij het delen van een taxi door een samenstel van individuen of 

groepen tot aan een maximum van drie verschillende 
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eindbestemmingen, gelden de in de tabel opgenomen bijzondere 

tarieven. 

6. In afwijking van artikel 7 van het Landsbesluit personenvervoer is 

het vervoer van kinderen tot en met drie jaar gratis en wordt een 

voltarief voor kinderen vier jaar en ouder in rekening gebracht. 

 

Artikel 3 

 

1. Vanaf een taxistandplaats als bedoeld in artikel 15 van het 

Landsbesluit personenvervoer, is de bestuurder van een taxi 

waarmee taxivervoer wordt verricht, verplicht een consument op 

diens verzoek te vervoeren. 

2. De verplichting in het eerste lid geldt niet indien de uitvoering van 

het vervoer leidt tot: 

a. niet naleving van een wettelijke verplichting; 

b. gevaar voor de bestuurder; 

c. hinder van de bestuurder, waardoor een goede besturing van de 

taxi wordt belemmerd; 

d. beschadiging of verontreiniging van de taxi.  

3. De bestuurder van een taxi is uitsluitend bevoegd na de 

uitdrukkelijke toestemming daartoe van de consument als bedoeld 

in het eerste lid of een consument die een taxi bestelt, de taxi met 

andere consumenten te laten delen. De bijzondere tarieven 

ingevolge artikel 2, vijfde lid, worden hierbij voor aanvang van de 

rit voor elk consument kenbaar gemaakt.  

 

Artikel 4 

 

1. Attachékoffers, laptoptassen, handbagage, kinderwagens van 

minder dan 9 kg en elk type uitrusting of hulpmiddel dat nodig is 

voor de mobilisatie van de consument wordt niet in rekening 

gebracht. 

2. Elke consument heeft recht op het gratis vervoer van één stuk 

ruimbagage. 

3. Per additioneel stuk ruimbagage wordt NAƒ 9,- in rekening 

gebracht: 

4. Per te vervoeren pakket of doos die naar oordeel van de 

bestuurder in de kofferbak vervoerd dient te worden, wordt NAƒ 

7.20 in rekening gebracht.  

 

Artikel 5 

 

1. Bij het taxivervoer in de avond- of nachturen worden de tarieven, 

bedoeld in artikel 2, tweede lid, als volgt verhoogd:  

a. tussen 22:00 en 24:00 met 25%;  

b. tussen 24:00 en 05:00 met 50%.  

2. Wachttijd wordt berekend op NAf 7.20 per 5 minuten. 

3. Het inhuren van een taxi geschiedt tegen een tarief van NAf 90,- 

per uur. 

 

Artikel 6  

 

1. De tarieven worden voor de consumenten op een zichtbare en 

goed leesbare plaats in de taxi aangebracht dan wel ter hand 

gesteld. 
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2. De bestuurder is gehouden een deugdelijke rittenadministratie te 

voeren. 

3. De bestuurder is verplicht aan de passagier(s), gevraagd of 

ongevraagd, een voldoende gespecificeerde ritbewijs te 

verstrekken.    

   

Artikel 7  

 

1. Artikel 3 van de Landsverordening personenvervoer is niet van 

toepassing op taxivervoer met een auto die blijkens het kenteken 

in de Collectivité de Saint-Martin is geregistreerd, mits het betreft: 

a. vervoer in gesloten rondritten, dat wil zeggen vervoer dat 

begint en eindigt in de Collectivité de Saint-Martin en dat 

wordt uitgevoerd met dezelfde auto waarbij over het 

gehele traject dezelfde reizigers worden vervoerd; 

b. vervoer waarbij de heenreis met reizigers en de terugreis 

naar de Collectivité de Saint-Martin, zonder reizigers 

geschiedt; 

c. vervoer waarbij de heenreis zonder reizigers geschiedt 

teneinde reizigers op te halen die de taxi hadden besteld 

en die worden vervoerd naar een bestemming in de 

Collectivité de Saint-Martin; 

d. vervoer waarbij de heenreis met reizigers geschiedt en 

waarbij de terugreis met andere reizigers geschiedt naar 

een bestemming in de Collectivité de Saint-Martin. 

2. De vervoerder, bedoeld in het eerste lid, beschikt over een 

vergunning voor het verrichten van taxivervoer van de Collectivité 

de Saint-Martin. 

3. De vervoerder, bedoeld in het eerste lid, draagt er zorg voor dat in 

de auto aanwezig is: 

a. een vergunning als bedoeld in het eerste lid of een gewaarmerkt 

afschrift hiervan, 

b. een volledig en naar waarheid voor de aanvang van de rit 

ingevuld, bij ministeriële regeling vastgesteld controledocument 

waarop tenminste is aangeven naam en adres van de vervoerder, 

naam van de bestuurder, datum, kenteken en zo nodig 

plaatnummer van de auto, plaats en tijdstip van vertrek van de rit 

en plaats en tijdstip van instappen en uitstappen van reizigers. 

 

Artikel 8 

 

Dit landsbesluit, houdende algemene maatregelen, wordt aangehaald als: 

Landsbesluit taxitarieven 2020.  

 

 

Artikel 9  

 

1.   Dit landsbesluit, houdende algemene maatregelen 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 dit landsbesluit, houdende 

algemene maatregelen: 

a. in werking met ingang van de eerste dag van de derde week na de 

beslissing van het Constitutioneel Hof indien de Ombudsman een 

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0011470&artikel=76&g=2020-06-05&z=2020-06-05
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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 dit 

landsbesluit,houdende algemene maatregelen niet verenigbaar is 

met de Staatsregeling.  

 

 

 

 

 

          Gegeven te Philipsburg, de eenendertigste januari 2022 

          De Gouverneur van Sint Maarten 

 

 

 

 

 

De vijftiende februari 2022 

De Minister van Toerisme, Economische Zaken, 
Verkeer en Telecommunicatie 
 
 
 
 

 

                Uitgegeven de zestiende februari 2022 

                De Minister van Algemene Zaken  

                Namens deze, 
                Hoofd afdeling Juridische Zaken & Wetgeving 
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NOTA VAN TOELICHTING 

 

Algemeen deel 

 

Op basis van artikel 19, onder c, van de Landsverordening 

personenvervoer zijn in juli 2000 door het voormalig Bestuurscollege de 

thans geldende taxitarieven vastgesteld en als zodanig vastgesteld in een 

eilandbesluit, houdende algemene maatregelen. Aangezien de afgelopen 

20 jaar de tarieven voor taxivervoer ongewijzigd zijn gebleven, maar de 

kosten van levensonderhoud, alsmede de vervoerskosten – met name 

veroorzaakt door de stijging van brandstofprijzen- op het eiland gestaag 

zijn toegenomen, is het wenselijk om nieuwe tarieven te stipuleren en deze 

officieel vast te leggen in de onderhavige wettelijke regeling.    

 

Er is voor gekozen om het huidige landsbesluit in te trekken in plaats van 

te wijzigen, ter bevordering van de overzichtelijkheid van de onderhavige 

wettelijke regeling.  

 

Door deze stijging van de lokale prijzen van de petroleumproducten, wat 

op zijn beurt weer leidt tot een stijging van vervoerskosten alsmede 

levensonderhoudskosten, zijn gaandeweg de taxiverenigingen de nieuwe –

hogere- tarieven gaan hanteren, alhoewel wettelijk de voormalige –lagere- 

tarieven van toepassing waren. Gezien de regering het voorts noodzakelijk 

acht om de nieuwe tarieven – die dus reeds al jaren in de praktijk worden 

gehanteerd- wettelijk vaststellen, hebben uitvoerige onderhandelingen 

plaatsgevonden tussen de vier prominente taxiverenigingen op het eiland, 

te weten de ‘Airport Taxi Association’, ‘Genesis’, ‘Dutch St. Maarten Taxi 

Association’ en ‘Downtown Taxi Association’ en verscheidene afdelingen 

binnen het Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en 

Telecommunicatie. Uit deze onderhandelingen zijn voorts de nieuwe 

taxitarieven tot stand gekomen. 

 

Met betrekking tot handhaving en toezicht is de Inspectiedienst binnen het 

Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en 

Telecommunicatie belast met het coördinerend optreden op 

taxistandplaatsen en zorgen voor een redelijke verdeling van taxiritten 

onder taxichauffeurs en het zorgdragen voor een klantvriendelijke en 

correcte uitvoering van regelingen op het gebied van openbaar vervoer.   

 

Financiële paragraaf 

Met het onderhavige landsbesluit, houdende algemene maatregelen, zijn 

geen financiële gevolgen voor de overheid beoogd. 

 

 

Artikelsgewijs deel  

 

Artikel 1 

De regering heeft ervoor gekozen om de intrekking van het vorige besluit 

reeds in het eerste artikel te regelen.  

 

 

Artikel 2 

In dit artikel worden de nieuwe tarieven en een nieuwe zonering 

vastgesteld, met als doel de zonering en het tarievenstelsel meer 

overzichtelijk weer te geven. De tarieven zijn uitgedrukt in de Nederlandse 
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Antilliaanse guldens. Uiteraard wordt ervan uitgegaan dat de 

taxichauffeurs de prijzen ook in Amerikaanse dollars tegen de gangbare 

wisselkoers van NAf 1.80 zullen vermelden.   

 

Elke afzonderlijke zone bestaat uit drie kolommen met verschillende 

tarieven. De linkse kolom bepaalt het basistarief voor het vervoer van een 

of twee reizigers. De middelste kolom bepaalt het tarief per consument 

voor het vervoer van drie tot en met vijf consumenten, terwijl de rechtse 

kolom het tarief per consument voor het vervoer van zes of meer 

consumenten bepaalt.  

 

Het vijfde lid stelt voor Sint Maarten de mogelijkheid vast dat meerdere 

consumenten of groepen, zijnde drie of meer consumenten, met 

verschillende eindbestemmingen hetzelfde voertuig delen tijdens één rit. 

Individuen of groepen die een rit delen besparen op de taxikosten door in 

plaats van het voltarief te betalen voor een rit een korting van 25% 

genieten. Voor de taxichauffeurs betekent dit dat zij meerdere 

taxiverzoeken via één enkele rit kunnen afhandelen en aldus meer 

inkomsten genereren. Aldus wordt beoogd dat zowel consumenten als 

chauffeurs economisch gemotiveerd zullen zijn om deel te nemen aan de 

‘ride-sharing’ praktijk. Het dienen van meerdere taxiverzoeken heeft ook 

als voordeel dat het taxitekort tijdens de piekuren wordt verminderd 

alsmede de milieuvervuiling en de verkeerscongestie. Het aantal 

eindbestemmingen bij aanvang van een rit wordt op een totaal van drie 

gemaximaliseerd om te voorkomen dat bij de calculatie van de individuele 

prijzen verwarring ontstaat onder de consumenten alsmede om te 

voorkomen dat het taxivervoer op het busvervoer gaat lijken. 

Consumenten die een rit delen betalen 75% van de voor de rit geldende 

regulier tarief naar de bepaalde bestemming. Ter verduidelijking worden 

de volgende scenario's genoemd: 

 

1) Als twee consumenten met verschillende eindbestemmingen van 

Zone 1 naar Zone 2 reizen, bedraagt het tarief NAf 10.80 per 

consument, samen NAf 21.60 ((14.40 x 0.75) x 2). 

2) Als drie consumenten met verschillende eindbestemmingen van 

Zone 1 naar Zone 2 reizen, bedraagt het tarief NAf 10.80 per 

consument, een totaalbedrag van NAf 32.40 ((14.40 x 0.75) x 3). 

3) Als 1 consument die van Zone 3 (luchthaven) naar Zone 9 

(Philipsburg) wilt reizen, bedraagt het tarief NAf 27,- (75% van 

NAf 36,-). Indien de rit wordt gedeeld met 1 consument die van 

dezelfde zone (3) naar Zone 4 (Pelican) wilt reizen, bedraagt diens 

tarief NAf 20.25 (75% van NAf 27,-). 

4) Als twee consumenten die van Zone 2 (Mullet Bay) naar Zone 9 

(Philipsburg) reizen, betalen zij elk NAf 27,- (75% van NAf 36,-). 

De derde consument die van Zone 2 (Mullet Bay) naar Zone 4 

(Pelican) wilt reizen, bedraagt het tarief NAf 27,- (75% van NAf 

36,-). Een groep die mee wilt reizen met een eindbestemming 

binnen Zone 13 (Dawn Beach/Oyster Pond), betaalt 75% van het 

groepstarief. 

5) Als een groep van Zone 9 (Philipsburg) naar Zone 6 (Little Bay) 

reist, wordt 75% van het groepstarief in rekening gebracht. De 

tweede groep die meereist gaat van Zone 9 naar Zone 8 (South 

Reward) reizen, wordt 75% van het groepstarief in rekening 

gebracht. 
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Artikel 3 

Het eerste lid regelt de plicht van de bestuurder om een consument te 

vervoeren vanaf een taxistandplaats. Daarnaast wordt in het derde lid 

verankerd dat een consument niet buiten zijn wil om gedwongen kan 

worden om een taxi te delen.     

 

 

Artikel 4 

Artikel 4 regelt de tarieven van het vervoer van (extra) bagage. Het eerste 

lid is ingevoegd ter voorkoming van enige vorm van 

mobiliteitsdiscriminatie. Vergunninghouders mogen personen namelijk niet 

discrimineren op basis van hun mobiliteitsbehoeften. Daarbij kan worden 

gedacht aan luchthavens en luchtvaartmaatschappijen die gratis 

mobiliteitshulpmiddelen verstrekken aan personen die gebruik maken van 

hun faciliteiten en vliegtuigen. Daarnaast is het algemeen aanvaard dat 

attachékoffers, laptopkoffers en handbagage gratis worden vervoerd.  

 

 

Artikel 5 

Dit artikel regelt dat gedurende de avond- en nachturen voor het 

taxivervoer een toeslag geldt en de bijzonder tarieven die gelden bij het 

wachten en het inhuren van een taxi.  

 

 

Artikel 6 

Ter bevordering van transparantie stipuleert dit artikel dat alle 

taxichauffeurs het nieuwe tarieven- en zoneringtabel duidelijk zichtbaar 

moet maken voor de passagier alsmede dat dit ter hand gesteld kan 

worden. De Regering acht het van belang dat consumenten van de 

taxidiensten recht hebben tot een deugdelijk ritbewijs.   

 

 

Artikel 7 

In navolging van het advies van de Raad van Advies regelt dit artikel de 

internationaal taxivervoer daar Sint Maarten in realiteit grenst met 

Frankrijk en dat het niet regelen hiervan vanuit de controle perspectief 

onwenselijk is. 

 

 

Artikel 8 

Dit artikel regelt de inwerkingtreding.  

 

 

Artikel 9 

Dit artikel regelt de citeertitel.  

  

 

 

De Minister van Toerisme, Economische Zaken,  
Verkeer en Telecommunicatie 
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Bijlage 1 behorende bij artikel 2, tweede lid, van het Landbesluit, 

houdende algemene Maatregelen, tot vaststelling van tarieven voor het 
vervoer van personen met een taxi ingevolge artikel 19 van de 
Landsverordening personenvervoer. 
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