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HOOFDSTUK I  
 
OVERGANG VAN WETGEVING 
 

§ 1 Wijziging en intrekking van wettelijke regelingen 
 
Artikel 1 
 
1.  De landsverordeningen, landsbesluiten, houdende algemene 

maatregelen en ministeriële beschikkingen met algemene werking 
van de Nederlandse Antillen, bedoeld in additioneel artikel I, eerste 

lid, van de Staatsregeling, verkrijgen de status van 
landsverordeningen, landsbesluiten, houdende algemene 
maatregelen onderscheidenlijk ministeriële regelingen van Sint 
Maarten. 

2.  De eilandsverordeningen en eilandsbesluiten, houdende algemene 
maatregelen, van het eilandgebied Sint Maarten, bedoeld in 

additioneel artikel I, eerste lid, van de Staatsregeling, verkrijgen de 
status van landsverordening onderscheidenlijk landsbesluit, 
houdende algemene maatregelen, van Sint Maarten. 

 
Artikel 2 
 
In overeenstemming met additioneel artikel I, eerste lid en tweede lid, van 

de Staatsregeling, worden: 
a.  de wettelijke regelingen opgenomen in bijlage I bij deze 

landsverordening gewijzigd als daarin bedoeld; 
b.  de wettelijke regelingen opgenomen in bijlage II bij deze 

landsverordening, ingetrokken. 
 
§ 2 Bekendmaking geconsolideerde teksten 

 

Artikel 3 
 
Op voordracht van de Minister van Algemene Zaken wordt de 
geconsolideerde tekst van de wettelijke regelingen die met toepassing van 
deze landsverordening zijn gewijzigd, bij landsbesluit vastgesteld. Het 

landsbesluit wordt in het Afkondigingsblad geplaatst met de aanduiding 
(GT). 
 
 

                                                 
1
 Deze uitgifte geschiedt op grond van additioneel artikel II van de Staatsregeling 

GT no. 30 
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Artikel 4 
 

1.  Bij het opmaken van de geconsolideerde tekst van een wettelijke 
regeling past de Minister van Algemene Zaken de volgende 
aanwijzingen toe: 

a.  bepalingen die op het tijdstip van inwerkingtreding van de 
Staatsregeling reeds waren uitgewerkt dan wel wijzigingen van 
andere regelingen inhouden, worden geschrapt; 

b.  verwijzingen naar andere artikelen, andere regelingen of 
andere onderdelen daarvan, worden, waar nodig, aangepast; 

c.  aanduidingen en formuleringen die met de geldende rechtsorde 
niet meer in overeenstemming zijn, worden daarmee in 

overeenstemming gebracht of geschrapt; 
d.  de op dat moment gangbare spelling van de Nederlandse taal 

wordt gebruikt; 
e.  zonodig worden artikelen vernummerd en leden van artikelen 

genummerd of vernummerd. 
2.  Bij het landsbesluit, bedoeld in artikel 3, kan een transponeringstabel 

worden gevoegd. 

 
HOOFDSTUK II  
 
OVERGANG VAN BESTUUR 
 
Artikel 5 

 
Met ingang van de datum van inwerkingtreding van de Staatsregeling gaan 
alle rechten en verplichtingen naar burgerlijk recht van de openbare 
rechtspersoon het eilandgebied Sint Maarten over op de openbare 
rechtspersoon het Land Sint Maarten. 
 
Artikel 6 

 
1.   Een beschikking gegeven door: 

a.  de bevoegde organen van Nederlandse Antillen, die belangen 
betreft die betrekking hebben op Sint Maarten, of 

b.  door de bevoegde organen van het eilandgebied Sint Maarten, 
behoudt zijn rechtskracht, tenzij op het moment van 

inwerkingtreding van deze landsverordening door de 
belanghebbende bij de beschikking niet werd voldaan aan de 
wettelijke regelingen op basis waarvan de beschikking was 
gegeven. 

2.   Het eerste lid is niet van toepassing op aanstellingen. 
3.   Het daartoe bevoegde bestuursorgaan verstrekt op verzoek van de 

belanghebbende bij een beschikking als bedoeld in het eerste lid, die 

betrekking heeft op activiteiten in een internationaal verband, 
schriftelijk bewijs van de voortdurende geldigheid daarvan onder 
opgave van de duur van die geldigheid. 

4.  Procedures van toezicht op de naleving van beschikkingen als 
bedoeld in het eerste lid, worden voortgezet door de daartoe 
bevoegde bestuursorganen met toepassing van de geldende 
wettelijke regelingen. 

 
Artikel 7 
 
1.  Beschikkingen als bedoeld in artikel 6, eerste lid, waarvan de 

geldigheidsduur eindigt binnen twee jaar na de inwerkingtreding van 
de Staatsregeling, worden verlengd met een periode gelijk aan die 

waarvoor de beschikking was afgegeven. 
2.  De duur van de geldigheid van een beschikking kan door de 

bevoegde minister worden beperkt, indien: 
a.   de beperking in het algemeen belang is, en 
b.  de beperking geen onevenredige benadeling van de 

belanghebbende oplevert. 
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Artikel 8 

 
1.  Op het tijdstip van inwerkingtreding van de Staatsregeling bij het 

eilandgebied Sint Maarten in behandeling zijnde: 

a.   aanvragen voor beschikkingen, en 
b.  aanvragen voor heroverweging van reeds genomen 

beschikkingen, worden door de verantwoordelijke minister 
verder behandeld in de staat waarin ze zich bevinden met 
toepassing van de geldende wettelijke regelingen. 

3.  In procedures van administratief beroep die aanhangig zijn bij de 
eilandsraad treedt de verantwoordelijke minister in de plaats van de 

eilandsraad, tenzij de direct belanghebbende bij de betreffende 
beschikking besluit beroep in te stellen bij het gerecht in eerste 
aanleg. 

4.  Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op aanvragen en 
procedures als bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en b, die op 
het tijdstip van inwerkingtreding van de Staatsregeling bij het land 

de Nederlandse Antillen in behandeling zijn en belangen betreffen die 

betrekking hebben op Sint Maarten. 
5.  Dit artikel is niet van toepassing op de heffing, inning en invordering 

van belastingen. 
 
Artikel 9 
 

De heffing, inning en invordering van belastingen die in Sint Maarten 
golden bij de inwerkingtreding van de Staatsregeling, wordt voortgezet 
door de daartoe bevoegde bestuursorganen van het Land Sint Maarten met 
toepassing van de geldende wettelijke regelingen. 
 
HOOFDSTUK III  
 

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN 
 
Artikel 10 
 

Op het tijdstip van inwerkingtreding van de Staatsregeling bestaande of 
gestelde rechten, gebaseerd op de wettelijke regelingen, bedoeld in artikel 

1, kunnen ook daarna geldend worden gemaakt, indien de redelijkheid en 
billijkheid dit vorderen. 
 
Artikel 11 
 
Voor openbare rechtspersonen waarvan bij of krachtens landsverordening 
deinstelling en het beheer wordt geregeld, geldt in afwijking van de 

desbetreffende wettelijke regeling bij de eerste financiële verantwoording 
als boekjaar de periode vanaf de inwerkingtreding van de Staatsregeling 
tot en met 31 december 2011. 
 
Artikel 12 
 
1.  Identiteitskaarten en rijbewijzen uitgegeven voor de inwerkingtreding 

van de Staatsregeling die op dat moment geldig zijn, behouden hun 
geldigheid totdat ze met inachtneming van de betreffende wettelijke 
regelingen vervallen of worden ingetrokken. 

2.  Gedurende uiterlijk één jaar na de inwerkingtreding van de 
Staatsregeling kan het bevoegd gezag voor de uitgifte van 
identiteitskaarten en rijbewijzen gebruikmaken van de blanco 

documenten die op voorraad waren op dat tijdstip. Deze 
identiteitskaarten en rijbewijzen gelden als documenten van het Land 
Sint Maarten. 
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Artikel 13 

 
1.  Rechten en verplichtingen uit wettelijke regelingen van de 

Nederlandse Antillen met betrekking tot door gepensioneerde, 

gewezen en actieve overheidsdienaren van het Land de Nederlandse 
Antillen of het eilandgebied Sint Maarten, opgebouwde 
pensioenrechten, blijven gelden en worden uitgevoerd 
overeenkomstig de geldende wettelijke regelingen en met 
inachtneming van de Onderlinge regeling opvolging en 
boedelscheiding Algemeen Pensioenfonds Nederlandse Antillen en 
opvolging van enkele andere aanverwante regelingen. 

2.  Op het pensioen en de uitkering van gepensioneerde, gewezen en 
actieve politieke gezagdragers als bedoeld in de Pensioenregeling 
politieke gezagdragers, is het eerste lid van overeenkomstige 
toepassing. 

 
Artikel 14 

 

Rechten en verplichtingen uit wettelijke regelingen van de Nederlandse 
Antillen met betrekking tot sociale verzekeringen en de Landsverordening 
algemene verzekering bijzondere ziektekosten, blijven gelden en worden 
uitgevoerd door het Land of een daartoe aangewezen 
uitvoeringsorganisatie, met inachtneming van de Onderlinge regeling 
boedelscheiding Sociale Verzekeringsbank Nederlandse Antillen. 

 
Artikel 15 
 
1.  Bijlage I bij deze landsverordening kan gedurende maximaal twee 

jaar bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden 
gewijzigd, mits de voorgenomen wijziging samenhangt met de 
gewijzigde rechtsorde. 

2.  Bijlage II bij deze landsverordening kan gedurende maximaal twee 
jaar na inwerkingtreding van deze landsverordening bij landsbesluit, 
houdende algemene maatregelen, worden gewijzigd. 

 

Artikel 16 
 

Deze landsverordening wordt aangehaald overgangsbepalingen van 
wetgeving en bestuur. 
 
 
                 Uitgegeven de twintigste december 2010                          
                 De Minister van Algemene Zaken, 
                 S.A. Wescot-Williams 
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BIJLAGE I behorende bij artikel 2, onderdeel a, van de 
Landsverordening overgangsbepalingen van wetgeving en bestuur 

 
§1 Algemeen deel 
 

Artikel 1 
 
De volgende algemene wijzigingen worden aangebracht in de wettelijke 
regelingen, bedoeld in artikel 1 van de Landsverordening: 
a.  de woorden "het land de Nederlandse Antillen", "Nederlandse 

Antillen" en "het eilandgebied Sint Maarten worden vervangen door: 
Sint Maarten; 

b.  de woorden "Nederlands-Antilliaanse" worden vervangen door:  
Sint Maartense; 

c.  de woorden "algemene verordeningen" worden vervangen door: 
landsverordeningen. 

d.   het woord "Willemstad" wordt vervangen door: Philipsburg; 
e.  bepalingen die betrekking hebben op de gedecentraliseerde 

staatsinrichting van de Nederlandse Antillen, vervallen, voorzover 

zulks uit de gewijzigde rechtsorde voortvloeit en toepassing met 
inachtneming van deze landsverordening zich niet verhoudt met de 
gewijzigde rechtsorde; 

f.  ambten, organen, instellingen, diensten of kantoren van de 
Nederlandse Antillen of van het eilandgebied Sint Maarten, worden 
vervangen door de overeenkomstige met inachtneming van de 

Staatsregeling ingestelde ambten, organen, instellingen, diensten of 
kantoren van het land Sint Maarten; 

g.  waar in een regeling onderscheid wordt gemaakt tussen procedures 
op het eiland Curaçao en de overige eilanden van de Nederlandse 
Antillen, wordt de voor Curaçao geldende procedure gevolgd; 

h.  waar voor de uitvoering van taken van het land wordt voorzien in de 
medewerking of tussenkomst van eilandelijke organen en waar voor 

de uitvoering van taken door een eilandgebied wordt voorzien in de 
medewerking of tussenkomst van landelijke organen, vervallen de 
desbetreffende artikelen of gedeelten van artikelen, tenzij de 
regeling van de uitvoering zich verhoudt met de geldende 

rechtsorde; 
i.   waar melding wordt gemaakt van uitvoering of nadere regeling bij 

eilandsverordening, treedt daarvoor in de plaats uitvoering of nadere 
regeling bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen; 

j.  waar aan de gezaghebber is opgedragen eden af te nemen, treedt 
daarvoor in de plaats de Gouverneur; 

k.  waar aan de gezaghebber is opgedragen taken uit te oefenen, treedt 
daarvoor in de plaats de minister tot wiens taak de betreffende 
aangelegenheid behoort; 

l.  waar aan de gezaghebber is opgedragen taken uit te oefenen als 
plaatselijk hoofd van politie, treedt daarvoor in de plaats de Minister 
van Justitie; 

m.  waar aan de gezaghebber of het plaatselijk hoofd van politie de 
bevoegdheid wordt gegeven tot het afgeven van een bijzondere last 
tot het binnentreden van woningen, vervalt die bepaling; 

n.  waar uitvoerende taken worden opgedragen aan de Gouverneur, 

treedt daarvoor in de plaats uitvoering door de verantwoordelijke 
minister' 

o.   waar beroep op de eilandsraad wordt ingesteld, vervalt die bepaling 
p.  . 
 
§ 2 Bijzonder deel 

 
Artikel 2 
 
De Landsverordening Raad van Advies wordt gewijzigd als volgt: 
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A  Na artikel 12 wordt een nieuw artikel 12a ingevoegd luidende: 
 

Artikel 12a 
De inrichting en organisatie van het secretariaat van de Raad wordt 
bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, vastgesteld. 

 
B   In artikel 3 wordt de eerste volzin geschrapt. 
 
C  Aan artikel 6 wordt een nieuw derde lid toegevoegd, luidende als 

volgt: 
3. Onverenigbaar met het ambt van lid van de Raad van Advies zijn 
betrekkingen waarvan de uitoefening ongewenst is met het oog op 

een goede vervulling van het ambt of op de handhaving van 
onpartijdigheid en onafhankelijkheid of van het vertrouwen daarin. 

 
Artikel 3 
 
De Landsverordening Algemene Rekenkamer wordt gewijzigd als volgt: 

 

A   Na artikel 12 wordt een nieuw artikel 12a ingevoegd luidende: 
 
Artikel 12a 
De inrichting en organisatie van het secretariaat van de Kamer wordt 
bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, vastgesteld. 

 

B  Het tweede artikel 50 wordt genummerd: 51 en de verdere artikelen 
worden doorgenummerd. 

 
Artikel 4 
 
De Landsverordening Sociaal-Economische Raad wordt gewijzigd als 
volgt: 

 
A   Na artikel 11 wordt een nieuw artikel 11a ingevoegd, luidende: 

 
Artikel 11a  

De inrichting en organisatie van het secretariaat van de Raad wordt 
bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, vastgesteld. 

 
B   Artikel 23, tweede lid, komt te luiden als volgt: 

2.   De voorzitter voert het beheer. 
 
Artikel 5 
 
De Kiesverordening wordt gewijzigd als volgt: 

 
A  In artikel 1, tweede lid, wordt de zinsnede "behoudens het bewijs van 

het tegendeel" geschrapt. 
 
B   In artikel 2 wordt "artikel 13" vervangen door: artikel 21. 
 
C   Artikel 12, tweede en derde lid, komen te luiden als volgt: 

2.  Het centraal stembureau bestaat uit vijf leden, onder wie een 
voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. Daarnaast zijn er 
twee plaatsvervangende leden. 

3.  De voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter, de leden en 
plaatsvervangende leden, worden op basis van deskundigheid en 
ervaring bij landsbesluit benoemd op voordracht van de 

benoemingscommissie. Zij worden benoemd voor een periode 
van zeven jaar en kunnen eenmaal worden herbenoemd. 

 
D  In artikel 22, tweede lid, wordt "het bewijs van registratie bij de 

Electorale Raad" vervangen door: het bewijs van registratie en van 
de aanduiding van de politieke partij bij de Electorale Raad. 
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E  In artikel 23, eerste lid, wordt "hoofdstembureau" vervangen door: 

centraal stembureau. 
 
F  In artikel 24, vijfde lid, wordt "bij het centraal stembureau 

geregistreerde aanduiding van de partij" vervangen door: bij de 
Electorale Raad als bedoeld in artikel 24, eerste lid, van de 
Landsverordening registratie en financiën politieke partijen 
geregistreerde aanduiding van de partij. 

 
G  In artikel 25, tweede lid, onderdeel a, wordt "artikel 31, tweede lid," 

vervangen door: artikel 39, tweede lid. 

 
H  In artikel 25, tweede lid, onderdeel b wordt "artikel 26, tweede lid," 

vervangen door: artikel 26, eerste lid.  
 
I Artikel 26, vierde lid, komt te luiden: De vorm en inhoud van de in 

het eerste lid bedoelde verklaring worden vastgesteld bij 

landsbesluit, houdende algemene maatregelen. 

 
J  In artikel 27, eerste lid, wordt "artikel 105," vervangen door: artikel 

102. 
 
K  In artikel 30 wordt "het derde lid van artikel 20" vervangen door: 

artikel 28, derde lid. 

 
L  In artikel 31, onderdeel c, wordt "besluit, houdende algemene 

maatregelen" vervangen door: landsbesluit, houdende algemene 
maatregelen. 

 
M  In artikel 31, onderdeel f, wordt "artikel 26" vervangen door: artikel 

26, eerste lid. 

 
N  In artikel 36, eerste lid, wordt "het geval" vervangen door: een van 

de gevallen. 
 

O  In artikel 36, tweede lid, wordt de zinsnede "voor de kleuropdruk 
bedoeld in artikel 48, tweede lid," geschrapt. 

 
P  In artikel 39, tweede lid, wordt "artikel 10, tweede lid, vervangen 

door: artikel 11, tweede lid. 
 
Q   Aan artikel 42 wordt een nieuw vijfde lid toegevoegd, luidende: 

5.  De geldelijke voorzieningen van de leden en plaatsvervangende 
leden van het stembureau worden geregeld bij landsbesluit, 

houdende algemene maatregelen. 
 
R  In artikel 43, vijfde lid, wordt "Onze Minister" vervangen door: de 

Minister en wordt "de inhoud van artikel 134" vervangen door: de 
inhoud van de artikelen 131, 132, 133, 134 en 135. 

 
S  In artikel 67, tweede lid, worden de woorden "de namen der 

kandidaten" vervangen door: de namen van de kandidaten. 
 
T  In artikel 77, eerste lid, wordt "artikel 75" vervangen door: artikel 76. 
 
U  In artikel 86, eerste lid, wordt "artikel 84" vervangen door: artikel 83. 
 

V   In artikel 91, vierde lid, wordt "artikel 91" vervangen door: het. 
 
W  In artikel 93, eerste lid, wordt "hoofdstembureau" vervangen door: 

centraal stembureau. 
 
X   In artikel 115 wordt "artikel 92" vervangen door: artikel 100. 
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Y  In artikel 119 eerste lid, wordt tussen "maanden" en "buiten" 

ingevoegd: ononderbroken. 
 
Z   In artikel 124 wordt "begruiken" vervangen door: gebruiken. 

 
ZA   In artikel 135 wordt "91" vervangen door: 94. 
 
ZB  Artikel 137 komt te luiden: Deze landsverordening wordt aangehaald 

als: Kiesverordening. 
 
Artikel 6 

 
De Landsverordening parlementaire enquete wordt gewijzigd als volgt: 
In de artikelen 24, eerste, vierde, vijfde en zesde, lid, artikel 25, artikel 26 
en artikel 27, eerste, tweede, derde vierde, vijfde, zesde en achtste lid, 
wordt "voorzieningenrechter" telkens gewijzigd in: rechter in kort geding. 
 

Artikel 7 

 
De Landsverordening Registratie en financiën politieke partijen 
wordt gewijzigd als volgt:  
 
Artikel 5, eerste, tweede en derde lid, komen te luiden: 
1.  De Electorale Raad is samengesteld uit drie leden onder wie een 

voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. Daarnaast zijn er twee 
plaatsvervangende leden. 

2.  De voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter, de leden en 
plaatsvervangende leden worden op basis van deskundigheid en 
ervaring, bij landsbesluit benoemd op voordracht van de 
benoemingscommissie. 

3.  Zij worden benoemd voor een periode van zeven jaar en kunnen 

eenmaal worden herbenoemd. 
 
Artikel 8 
 

De Landsverordening constitutioneel Hof wordt gewijzigd als volgt: 
 

A   In artikel 2, tweede lid, wordt na "Bachelor" toegevoegd: of Master. 
 
B  In artikel 3 wordt "buitengewone" vervangen door: 

plaatsvervangende. 
 
Artikel 9 
 

De Landsverordening veiligheidsdienst wordt gewijzigd als volgt: 
 
A   In artikel, onderdeel j, wordt "artikel 50" gewijzigd in: artikel 51. 
 
B   In artikel 9, eerste en tweede lid, wordt "verordening" gewijzigd in: 

landsverordening. 
 

C  In artikel 11, eerste lid, wordt na "artikel 28, tweede lid" een komma 
geplaatst. 

 
D  In artikel 12, artikel 14, derde en vierde lid, artikel 16, eerste lid, en 

artikel 17, derde lid, wordt "verordening" gewijzigd in: 
landsverordening. 

 
E  In artikel 23, zesde lid, wordt "ministeriele beschikking" gewijzigd in: 

Bij of krachtens landsbesluit, houdende algemene maatregelen. 
 
F  In artikel 25, tweede lid, wordt "ontwerplandsverordening" gewijzigd 

in: ontwerp van landsverordening. 
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G  In artikel 27 en artikel 28, zesde lid, wordt "verordening" gewijzigd 

in: landsverordening. 
 
H  In artikel 38, eerste lid, onderdeel c, wordt "uitreksel" gewijzigd in: 

uittreksel. 
 
I  In artikel 40 tweede lid, onderdeel b, wordt na "de staat" ingevoegd: 

of het land. 
 
J  In artikel 46, tweede lid, onderdeel a, wordt "eilandsverordening" 

gewijzigd in: landsverordening. 

 
K   In artikel 49, eerste lid, vervalt "Sint Maarten". 
 
L  In artikel 49, vierde lid, artikel 52, zevende en achtste lid, wordt na 

"landsbesluit" ingevoegd: , houdende algemene maatregelen. 
 

M  In artikel 56, eerste lid, wordt "artikel 51, eerste lid," gewijzigd in: 

artikel 51, tweede lid, en "verordening" gewijzigd in: 
landsverordening. 

 
N  In artikel 57, eerste lid, wordt na "stukken" een puntkomma 

geplaatst. 
 

O  In artikel 57, tweede lid, wordt na "dagen" een puntkomma 
geplaatst. 

 
P   In artikel 58, vierde lid, wordt na "staat" ingevoegd: of het land. 
 
Q  In artikel 59, eerste lid, en artikel 63, eerste lid, wordt "verordening" 

telkens gewijzigd in: landsverordening. 

 
R  In artikel 69, eerste lid wordt "artikel 70, eerste lid" gewijzigd in: 

artikel 68, tweede lid. 
 

S   In artikel 70, eerste lid, wordt na "aan" ingevoegd: een. 
 

Artikel 10 
 
De Landsverordening Integriteitbevordering ministers wordt 
gewijzigd als volgt: 
 
A  Na artikel 2, negende lid, wordt een nieuw onderdeel 10, ingevoegd 

luidende:  

10.  Ingeval de minister heeft nagelaten binnen dertig dagen na 
aanvaarding van zijn betrekking als minister een ondertekende 
verklaring als bedoeld in het vierde lid bij de minister-president 
in te dienen, informeert de minister-president onverwijld de 
Staten terzake. 

 
B  Artikel 4, tweede lid, laatste volzin, komt te luiden: Artikel 2, eerste 

lid tot en met achtste lid en tiende lid, is van overeenkomstige 
toepassing. 

 
C  Aan artikel 7, wordt voor "artikel 3, vijfde lid" ingevoegd: artikel 2, 

tiende lid,. 
 

Artikel 11 
 
De Landsverordening bescherming persoonsgegevens wordt als volgt 
gewijzigd:  
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In artikel 2, tweede lid, onderdeel b, wordt "de Landsverordening op de 
inlichtingen- en veiligheidsdiensten" vervangen door: de Landsverordening 

Veiligheidsdienst. 
 
Artikel 12 

 
De Kader-vaststellingslandsverordening centrale bank, geldstelsel, 
deviezenverkeer en wisselkoers wordt gewijzigd als volgt: 
 
A  Aan artikel 1 wordt een nieuw vijfde lid toegevoegd, luidende als 

volgt:  
5.  De gemeenschappelijke centrale bank, bedoeld in het eerste lid, 

is een zelfstandig bestuursorgaan als bedoeld in artikel 98 van de 
Staatsregeling. 

 
B   Na artikel 1 wordt een nieuw artikel 1a ingevoegd, luidende als volgt: 

 
Artikel 1a  

De voor de inwerkingtreding van de Staatsregeling door de Bank van 

de Nederlandse Antillen gegeven voorschriften ter uitvoering van de 
aan hem opgedragen taken, verkrijgen de status van verordening als 
bedoeld in artikel 98 van de Staatsregeling, gegeven door de bank, 
bedoeld in artikel 1, eerste lid. 

 
Artikel 13 

 
De Merkenlandsverordening wordt gewijzigd als volgt: 
 
A   Artikel 1 komt te luiden als volgt:  
 

Artikel 1 
1.   Er is een Bureau Intellectueel Eigendom. 

2.  Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden de 
inrichting, het beheer, de bevoegdheden en de taken van het 
Bureau geregeld. 

 

B   Artikel 48 komt te luiden als volgt:  
 

Artikel 48 
1.  Artikel 1 blijft gedurende vijf jaar na inwerkingtreding van de 

Staatsregeling van Sint Maarten buiten toepassing. 
2.  De taken, genoemd in de Merkenlandsverordening en de 

Regeling Bureau Intellectueel Eigendom, worden gedurende de 
periode, bedoeld in het eerste lid, uitgeoefend door een hiertoe, 
aangewezen rechtspersoon. 

 
Artikel 14 
 
In de Landsverordening Ongevallenverzekering, de Landsverordening 
algemene verzekering bijzondere ziektekosten, de Landsverordening 
ziekteverzekering, Landsverordening Algemene Weduwen- en 
Wezenverzekering, de Landsverordening Algemene 

Ouderdomsverzekering, de Cessantia-landsverordening en de Regeling 
tegemoetkoming ziektekosten overheidsgepensioneerden en hun 
nagelaten betrekkingen, wordt "Sociale Verzekeringsbank" telkens 
vervangen door: het Land Sint Maarten of een door deze bij landsbesluit 
aangewezen uitvoeringsorganisatie. 
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BIJLAGE II behorende bij artikel 2, onderdeel b, van de 
Landsverordening overgangsbepalingen van wetgeving en bestuur 

 
LAND NEDERLANDSE ANTILLEN 

 

Algemene Zaken en Buitenlandse Betrekkingen 
 

Citeertitel of andere aanduideling van de regeling Vindplaats in 
Publicatieblad 

  

1. K.B. van 4 sept. 1868 nr.18, waarbij zijn 
vastgesteld de Algemene Bepalingen der 
wetgeving van de Nederlandse Antillen 

1868, 16 

2.  Beschikking ter bekendmaking van het Reglement 
van orde voor de Raad van Advies 

1949, 11 

3.  

4.  Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, 
van de 26ste november 1970, regelende de 

instelling van de Sociaal-Economische Raad 

1970, 136 

5.  Bekendmakingbesluit 1987, 139 

6.  Landsverordening openbaarheid van bestuur 1995, 211 

7.  Landsverordening organisatie Landsoverheid 2001, 75 

8.  Landsverordening Algemene Rekenkamer 
Nederlandse Antillen 2001 

2002, 135 
 

9.  Landsverordening houdende bepalingen omtrent 
de uitoefening van het recht tot vergadering 

1933, 54 

 
Binnenlandse en Constitutionele Zaken 
 

Citeertitel of andere aanduideling van de regeling Vindplaats in 
Publicatieblad 

1.  Verordening, houdende verdeling van het eiland 
Curaçao in districten 

1932, 59 
 

2.  Beschikking houdende voorschriften met 

betrekking tot het gebruik der schrijfwijze van de 
Nederlandse taal, als omschreven in de wet van 14 
februari 1947 (5. nr. H 52) 

1947, 120 

3.  Enquêteregeling 1948  1948, 158 

4.  Verordening tot regeling van de positie en 
bezoldiging, de vergoeding voor reis en 
verblijfkosten, de aanspraak op vakantie, vakantie 

uitbreiding, tegemoetkoming in de kosten van 
geneeskundige behandeling en/of verpleging, de 
uitkering bij overlijden en het pensioen van de 
Griffier van de Staten, alsmede het pensioen van 
diens weduwe en wezen 

1949, 15 

5.  Landsverordening tot goedkeuring van het 
reglement van orde voor de Raad van Ministers 

1955, 99 

6.  Werkliedenverordening 1944  1978, 376 

7.  Vergoedingsregeling reis- en verblijfkosten voor 

leden der Staten 

1956, 103 

 

8.  Vlagverordening  1959,62 

9.  Landsverordening tot vaststelling van het wapen 
van de Nederlandse Antillen 

1964, 161 
 

10. Regeling vakantie en vrijstelling van dienst 
werknemers 

1969, 44 

11. Landsverordening materieel ambtenarenrecht 1964, 159 

12. Nederlands-Antilliaans Kiesreglement 1973, 27 

13. Landsverordening uitbreiding maximum aantal 
ministers 

1977, 258 
 

14. Lvo. houdende regelen met betrekking tot de  1990, 55 
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      schadeloosstelling van de leden der Staten 

15. Non-activiteitslandsverordening  1990, 56 

16. Pensioenregeling leden der Staten  1990, 80 

17. Landsverordening Algemeen Pensioenfonds     
Nederlandse Antillen 

1997,311 

18. Eenvormige landsverordening Constitutioneel Hof 

Nederlandse Antillen en Aruba 

1985, 73 

19. Landsverordening volkslied Nederlandse Antillen  1997, 257 

20. Landsverordening Georganiseerd Overleg in 
Ambtenarenzaken 

2008, 70 
 

 
Financiën 

 

Citeertitel of andere aanduiding regeling Vindplaats in 
Publicatieblad 

1.  Gedistilleerdverordening 1908  1908, 34 

2.  Landsverordening tot heffing van een bijzonder 
invoerrecht op benzine 

1932, 107 
 

3.  Landsverordening op distilleerderijen  1948, 119 

4.  Comptabiliteitslandsverordening  1953, 1 

5.  Comptabiliteitsvoorschriften eilandgebieden  1953, 174 

6.  Landsverordening accijns op sigaretten 1970  1970, 96 

7.  Landsverordening accijns of bier 1970  1971, 36 

8.  Regeling muntstelsel van de Nederlandse Antillen    
1989  

1989, 70 

9.  

10.  Experimenteerverordening 
Comptabiliteitsvoorschriften 

1992, 99 

11.  Centrale Bank Statuut 1985  1985, 183 

12.  

13.  Landsverordening domaniale gronden  1968, 135 

14.  Landsverordening omzetbelasting 1999  1999, 43 

 
Economische Zaken en Arbeid 

 

Citeertitel of andere aanduideling van de regeling Vindplaats in 
Publicatieblad 

  

 

Volksgezondheid en Sociale Ontwikkeling 
 

Citeertitel of andere aanduideling van de regeling Vindplaats in 
Publicatieblad 

Landsverordening Sociale Verzekeringsbank  1960, 154 

 
Verkeer en Vervoer 
 

Citeertitel of andere aanduideling van de regeling Vindplaats in 

Publicatieblad 

  

 

Onderwijs en Cultuur 

 

Citeertitel of andere aanduiding van de regeling Vindplaats in 
Publicatieblad 
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EILANDGEBIED SINT MAARTEN 
 

Openbare orde en veiligheid 
 

Citeertitel of andere aanduiding van de regeling Vindplaats in 
Publicatieblad 

  

 

Openbare zedelijkheid 
 

Citeertitel of andere aanduiding van de regeling Vindplaats in 
Publicatieblad 

  

 
Openbare gezondheid 
 

Citeertitel of andere aanduiding van de regeling Vindplaats in 

Publicatieblad 

  

 
Financiën 
 

Citeertitel of andere aanduiding van de regeling Vindplaats in 
Publicatieblad 

  

 
Maatschappelijke zorg. Erediensten 
 

Citeertitel of andere aanduiding van de regeling Vindplaats in 
Publicatieblad 

  

 
Verkeer en vervoer 
 

Citeertitel of andere aanduiding van de regeling Vindplaats in 

Publicatieblad 

  

 

Economische Aangelegenheden 
 

Citeertitel of andere aanduiding van de regeling Vindplaats in 
Publicatieblad 

  

 
Organisme van het eilandgebied 
 

Citeertitel of andere aanduiding van de regeling Vindplaats in 

Publicatieblad 

Kiesreglement eilandsraad  1979, 2 

Verordening op de vaste raadscommissies  1993, 112 

Reglement van Orde Eilandsraad  1994, 8 

Organisatieverordening 2008, 19 

Eilandsverordening Sociaal Economische Adviesraad  1998, 35 

 

 
 


