
 
 

AFKONDIGINGSBLAD 
VAN SINT MAARTEN 

  
 

Jaargang 2022 

AB 2022, no. 58 

Regeling van de Minister van Toerisme, Economische 

Zaken, Verkeer en Telecommunicatie van 25 oktober 2022, 

houdende bepalingen voor het houden van een proeftelling 

(Regeling “Pilot Census 2022”)   
 

 
 

DE MINISTER VAN TOERISME, ECONOMISCHE ZAKEN, VERKEER EN 

TELECOMMUNICATIE, 

 

 

In overweging genomen hebbende: 

  

dat het gewenst is dat in Sint Maarten een proeftelling wordt gehouden ten 

behoeve van de algemene volkstelling; 

 

gelet op;  

- artikel 2, eerste lid van de Landsverordening volkstellingen; 

 

BESLUIT: 

 

 

Artikel 1 

 

De Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en 

Telecommunicatie houdt in de periode van 1 mei 2022 tot en met 31 

augustus 2022 een proeftelling, genaamd “Pilot Census 2022”; 

 

Artikel 2 

 

De te verzamelen gegevens voor de proeftelling zullen betrekking hebben 

op een beperkt aantal personen, opgenomen in de bevolkingsregister van 

Sint Maarten. 

 

Artikel 3 

 

De proeftelling als bedoeld in artikel 1 van deze regeling bestaat uit een 

vragenlijst met twee secties te weten de algemene huishouden vragenlijst 

en de vragenlijst per persoon. 

 

Artikel 4 

 

De Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en 

Telecommunicatie stelt, de als bijlage aan deze regeling gevoegde 

modellen voor de vragenlijsten van de proeftelling en die van de 

volkstelling, hierbij vast. 
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Artikel 5 

 

Deze regeling treedt niet eerder in werking dan 14 dagen na de dag van de 

bekendmaking hiervan in het Afkondigingsblad.   

 

Artikel 6 

 

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling “Pilot Census 2022”. 

 

 

Deze regeling zal met de toelichting in het Afkondigingsblad worden 

geplaats. 

 

 

 

 
 
De vijfentwintigste oktober 2022  
De Minister van Toerisme, Economische Zaken,  
Verkeer en Telecommunicatie  
 

 
 

                               Uitgegeven de vijfde december 2022 
                               De Minister van Algemene Zaken 
                               Namens deze, 
                               Hoofd afdeling Juridische Zaken & Wetgeving 
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TOELICHTING 

 
Algemeen deel  

 
Met de volkstelling, de zogenaamde “Population Census Survey”, worden 
eens in de 10 jaar gegevens verzameld van de gehele bevolking van Sint 
Maarten. De gegevens worden verkregen uit een vragenlijst voor de 
algemene huishouden en een vragenlijst per persoon. De gestelde vragen 
hebben betrekking op: geslacht, verschillende leeftijdsgroepen, 
opleidingsniveau, leefomstandigheden en andere vitale sociaal-
economische kenmerken. Deze volkstelling is een belangrijke 

gegevensbron voor:  
1. Het bepalen van de totale bevolkingsomvang;  
2. Berekenen wat de huidige kosten van levensonderhoud zijn;  
3. Het steekproefkader voor bestaande en toekomstige enquêtes onder 
huishoudens verbeteren;  
4. Het verkrijgen van gegevens over huishoudenssamenstelling en -

grootte, woonwijkkenmerken, leeftijd en geslacht van de gehele bevolking 

van Sint Maarten. 
 
Alvorens de volkstelling te houden heeft de Minister van Toerisme, 
Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie, in overeenstemming 
met de Ministers van Algemene Zaken en Financiën, besloten een 
proeftelling te houden.     

 
Voor het verzamelen van de gegevens van de proeftelling wordt gebruik 
gemaakt van vragenlijsten die opgenomen zijn in tablets. De Minister van 
Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie stelt in deze 
regeling ook de modellen van de vragenlijsten voor de proeftelling en de 
volkstelling vast. 
 

Artikelsgewijs deel 
 
Artikel 2  

 
Bij de proeftelling worden gegevens verzameld over een beperkt aantal 
personen die in het bevolkingsregister van Sint Maarten zijn opgenomen 

en die behoren tot de door de Minister van Toerisme, Economische Zaken, 
Verkeer en Telecommunicatie, aan te wijzen categorieën. 
 
Artikel 3 
 
Met de in dit artikel vermelde vragenlijsten worden demografische en 
sociaaleconomische informaties verkregen.  

 
Artikel 4 
 
Ingevolge artikel 2 van het Landsbesluit algemene volkstellingen bepaalt 
de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en 
Telecommunicatie welke gegevens worden verzameld; hiertoe kan de 

minister de modellen voor de vragenlijsten vaststellen. 

 
Artikel 6 
 
Dit artikel regelt de citeertitel. 

 

De Minister van Toerisme, Economische Zaken,  
Verkeer en Telecommunicatie 

 

 
 

 

 


