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Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 16e 

december 2022 tot wijziging van het Landsbesluit, 

houdende algemene maatregelen, van de 1 ste september 

2016 tot vaststelling van de eisen van bekwaamheid 

waaraan een aanvrager van een rijbewijs moet voldoen, 

alsmede ter instelling van de Commissie Examenrijbewijs 

en ter vaststelling van haar samenstelling en werkwijze   
 

 
IN NAAM VAN DE KONING! 

 

De Gouverneur van Sint Maarten, 

 

In overweging genomen hebbende: 
- dat het wenselijk is het Landsbesluit, houdende algemene 

maatregelen, van de 1 ste september 2016 tot vaststelling van de 
eisen van bekwaamheid waaraan een aanvrager van een rijbewijs 
moet voldoen, alsmede ter instelling van de Commissie 
Examenrijbewijs en ter vaststelling van haar samenstelling en 

werkwijze te wijzigen voor de invoering van het afleggen van het 
examen voor het praktisch gedeelte voor een wettelijk geregelde 
categorie of categorieën rijbewijs ook te mogen afnemen in een 
motorvoertuig met een automatische versnellingsbak;  

- dat thans het examen voor het praktisch gedeelte voor een wettelijk 
geregelde categorie of categorieën rijbewijs in een geschikte 

motorvoertuig met een handschakeling wordt afgenomen; 
- dat een groot gedeelte van de motorrijtuigen op Sint Maarten van een 

automatische versnellingsbak voorzien zijn; 
 
Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten: 
 

Artikel I 

 
Het Landsbesluit inrichting rijexamens wordt als volgt gewijzigd: 
 

A 
Artikel 10, eerste lid, onderdeel d, komt te luiden: 
d. ingeval van een automatische versnellingsbak het op juiste wijze 
toepassen van de automatische versnellingsbak en het goed en tijdig 

bedienen van de remmen; 
 
B 
Artikel 14, eerste lid, komt te luiden: 
1.Voor een praktisch gedeelte van een examen als bedoeld in de artikelen 
10 tot en met 13 brengt de aanvrager, bedoeld in artikel 7, eerste lid, een 

motorrijtuig met een handgeschakelde of automatische versnellingsbak 
mee ter examen. 
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Artikel II 

 
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 zaak 
aanhangig heeft gemaakt als bedoeld in artikel 127, derde lid, van de 
Staatsregeling en werkt terug tot en met het tijdstip, genoemd in het 
eerste lid; of,  

 b. niet in werking indien het Constitutioneel Hof oordeelt dat dit 
landsbesluit, houdende algemene maatregelen, niet verenigbaar is met 
de Staatsregeling. 

 
Dit landsbesluit, houdende algemene maatregelen, wordt met de nota van 
toelichting in het Afkondigingsblad geplaatst.  

 
 

 

 

 

 

           Gegeven te Philipsburg, de zestiende december 2022 

           De Gouverneur van Sint Maarten 

 

 

 

 

 

De tweeëntwintigste december 2022 

De Minister van Toerisme, Economische Zaken, 

Verkeer en Telecommunicatie 

 
 
 
 

              Uitgegeven de zevenentwintigste december 2022 

              De Minister van Algemene Zaken  

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

 

Algemeen deel 

Het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 1 september 2016 
tot vaststelling van de eisen van bekwaamheid waaraan een aanvrager van 
een rijbewijs moet voldoen, alsmede ter instelling van de Commissie 
Examenrijbewijs en ter vaststelling van haar samenstelling  en werkwijze 
regelt in artikel 10, eerste lid, onderdelen c en d, dat voor een rijbewijs 
categorie A de Commissie Examenrijbewijs een positief besluit neemt 

wanneer de aanvrager tijdens een examen voor het praktische gedeelte 
blijk heeft gegeven van grondige kennis en inzicht van onder anderen: 
- het op juiste wijze schakelen, zowel versnellend als vertragend, en het 
regelen van de gastoevoer; 
- het goed en tijdig bedienen van de koppeling en de remmen. 
Kennis en inzicht hebben op juiste wijze schakelen en vooral het goed en 
tijdig bedienen van de koppeling en remmen zijn handelingen die behoren 

bij een motorrijtuig met een handschakeling.  

 
Artikel 10, eerste lid, is ook van toepassing op artikelen 11 tot en met 13. 
Op grond van vermelde artikelen worden alle praktische rijexamens 
afgenomen in een motorrijtuig met een handschakeling. 
 
De laatste jaren is echter het aantal motorvoertuigen met een 

automatische versnellingsbak toegenomen. De regering heeft van de 
autohandelaren in Sint Maarten vernomen dat ongeveer 90% van de 
motorvoertuigen die Sint Maarten binnenkomen voorzien zijn van een 
automatische versnellingsbak. Van het keuringslokaal is vernomen dat er 
meer motorvoertuigen met een automatische versnellingsbak gekeurd 
worden.  Op grond hiervan en de vele verzoeken die bij de regering zijn 

binnengekomen, alsmede het feit dat met een motorvoertuig met een 
automatische versnellingsbak meer aandacht besteed kan worden aan een 
veilig verkeer, is besloten tot deze wijziging over te gaan.    
 
Financiële paragraaf 

Dit wijzigingsbesluit heeft geen financiële gevolgen voor de regering.  
 

Artikelsgewijs deel 
 
Artikel I 
Onderdeel A 
Door onderdeel d te wijzigen wordt het, samen met onderdeel c, wettelijk 
mogelijk om een motorrijtuig met zowel een handschakeling als een met 
een automatische versnellingsbak te gebruiken om een praktisch 

rijexamen af te nemen.   
 
Onderdeel B 
Artikel 14 regelt de inrichting van het examenvoertuig. In het eerste lid 
wordt vermeld dat het voertuig een versnellingsbak of gangwissel dient te 
hebben. Voor de duidelijkheid van regelgeving en om voertuigen met 

automatische versnellingsbak mede als examenvoertuig in te voeren is dit 

artikel gewijzigd. Het woord gangwissel, waarvan het woord 
versnellingsbak een synoniem is, wordt heden ten dage niet zoveel 
gebruikt en is daarom ook uit de regeling gelaten.   
 

Artikel II 
Dit artikel regelt de inwerkingtreding van dit landsbesluit.   
 

De Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en 
Telecommunicatie 
 


