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Regeling van de Minister van Toerisme, Economische 
Zaken, Verkeer en Telecommunicatie van de 3e oktober 
2013, ter uitvoering van de artikelen 1 en 2 van het 
Landsbesluit sociaal-economische statistieken (Regeling 
Nationale Rekeningen enquête 2013) 
 

 

 
DE MINISTER VAN TOERISME, ECONOMISCHE ZAKEN, VERKEER EN 
TELECOMMUNICATIE, 
 
 
In overweging genomen hebbende: 

 

 dat het wenselijk is opgaven en inlichtingen in te winnen om inzicht te 

krijgen in de samenstelling van enkele sociaal-economische statistieken; 

 

dat het wenselijk is ter verkrijging van die opgaven en inlichtingen een 

enquête te houden alsook de modellen voor de vragenlijsten voor die 

enquête vast te stellen;  

 

Gelet op de artikelen 1 en 2 van het Landsbesluit sociaal-economische 

statistieken; 

 

BESLUIT: 

Artikel 1 

 

1. De Dienst Statistiek, bedoeld in artikel 9, onderdeel f, onder vi., 

van de Landsverordening inrichting en organisatie landsoverheid 

houdt steekproefsgewijs een enquête, genaamd de Nationale 

Rekeningen enquête 2013, onder bedrijven, organisaties en 

stichtingen.  

2. De enquête, bedoeld in het eerste lid, heeft betrekking op de 

volgende sociaal-economische statistieken: 

a.  Bruto Binnenlands Product (BBP) per bedrijfstak 

b.  BBP volgens de bestedingsmethode 

c.  Rekeningen voor de totale economie 

d.  Rekeningen voor de sector buitenland 

3. De enquête bestaat uit de volgende vier vragenlijsten, welke zijn 

opgenomen in de bijlagen bij deze regeling: 

a. de vragenlijst Jaarverslag 2011/2012; 

b. de vragenlijst Jaarverslag 2011/2012 voor 

verzekeringsmaatschappijen en  

pensioenfondsen; 

c. de vragenlijst Jaarverslag 2011/2012 voor kredietverlenende 

instellingen; en, 
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d. de vragenlijst Import en Export 2011/2012. 

 

Artikel 2 

 

1. Deze regeling 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 en werkt terug tot 

en met 15 juli 2013. 

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 en werkt terug tot en met het tijdstip, 

genoemd in het eerste lid; of, 

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

regeling niet verenigbaar is met de Staatsregeling. 

 

Artikel 3 

 

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Nationale Rekeningen 

enquête 2013. 

 

 

Deze regeling zal met de toelichting in het Afkondigingsblad worden 

geplaatst. 

 

 

 

Derde oktober 2013 

Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie 

 

 

       

       Uitgegeven de vierde oktober 2013 

       De Minister van Algemene Zaken 

       Namens deze, 
              Hoofd Afdeling Juridische Zaken & Wetgeving 
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TOELICHTING 

 

Algemeen 
 

Het doel van de Nationale Rekeningen enquête is het verkrijgen 
van financiële en boekhoudkundige gegevens van bedrijven en 
instellingen in Sint Maarten. De boekhouding van een land wordt 
aangeduid als Nationale Rekeningen. In deze rekeningen zitten 
gegevens over de overheid, gezinnen, de buitenlandse handel en 
bedrijven.  
De Nationale Rekeningen enquête wordt in beginsel elk jaar 
gehouden om gegevens van de sector bedrijven te verzamelen. De 
Nationale Rekeningen enquête begint elk jaar in juli en vraagt 
cijfers over het voorgaande jaar. Het budget van dit project 
bedraagt ongeveer NAf 40,000.00,-. 
 

Deze regeling beoogt onder meer de modellen vast te stellen voor 
de vragenlijsten, bedoeld in artikel 2 van het Landsbesluit sociaal-
economische statistieken. Deze vragenlijsten zullen voor de 
enquête worden gebruikt. 
 

In artikel 3 van het Landsbesluit sociaal-economische statistieken 
is bepaald dat de bedrijven, organisaties en stichtingen, die om 
inlichtingen worden gevraagd verplicht zijn de daartoe verstrekte 
vragenlijsten in te vullen. De ingevulde vragenlijsten worden 
uiterlijk twee maanden na verstrekking ingeleverd bij het hoofd van 
de Dienst Statistiek, tenzij naar het oordeel van dat hoofd geldige 
redenen bestaan om die ingevulde lijsten op een nader door dat 
hoofd te bepalen tijdstip in te leveren. 
 

Aan deze regeling wordt terugwerkende kracht verleend tot en 
met 15 juli 2013. Op die datum is de Dienst Statistiek begonnen 
met het uitvoeren van de Nationale Rekeningen enquête 2013. 
 
 
 
Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en 
Telecommunicatie  
 

 


