AFKONDIGINGSBLAD
VAN SINT MAARTEN
Jaargang 2010

GT no. 11

Landsverordening registratie en financiën
politieke partijen1

§ 1. Algemene bepalingen
Artikel 1
1.

2.

Voor de toepassing van deze landsverordening en de ter uitvoering
daarvan gegeven voorschriften wordt verstaan onder:
a.
Staten: de Staten van Sint Maarten;
b.
ingezetenen: zij die werkelijke woonplaats hebben in Sint
Maarten;
c.
Electorale Raad: de Raad als bedoeld in paragraaf 2 van deze
landsverordening;
d.
politieke partij: een in Sint Maarten gevestigde vereniging met
volledige rechtsbevoegdheid die zich ten doel stelt het
bijdragen aan de gedachtevorming over politieke en
maatschappelijke ontwikkelingen, het bevorderen van de
politieke belangstelling van de burgers en het selecteren en
stellen van kandidaten voor de verkiezing van de leden van de
Staten.
Zij die als ingezetene met een adres zijn ingeschreven in de
basisadministratie persoonsgegevens worden voor de toepassing van
deze landsverordening en de ter uitvoering daarvan gegeven
voorschriften geacht werkelijke woonplaats te hebben in Sint
Maarten.

Artikel 2
Politieke partijen kunnen slechts aan de verkiezing van de leden van de
Staten deelnemen, indien zij de in paragraaf 3 van deze landsverordening
gestelde voorschriften in acht nemen.
§ 2. De Electorale Raad
Artikel 3
Er is een Electorale Raad. De Electorale Raad functioneert onafhankelijk
van de Staten en de regering.
Artikel 4
1.
2.
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De Electorale Raad is belast met de bij of krachtens deze
landsverordening aan hem opgedragen taken.
De Staten stellen na overleg met de Electorale Raad alle faciliteiten
beschikbaar voor een goede en onafhankelijke taakuitoefening.

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

3.

De voorzitter voert het begrotingsbeheer in overeenstemming met
daartoe door de minister van Financiën vastgestelde nadere regels.

Artikel 5
1.
2.

3.
4.

De Electorale Raad is samengesteld uit drie leden onder wie een
voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. Daarnaast zijn er twee
plaatsvervangende leden.
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.
De benoemingscommissie bestaat uit de president van het
Gemeenschappelijke Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint
Maarten, en Bonaire, Sint Eustatius en Saba, de vice-voorzitter van
de Raad van Advies en de voorzitter van de Algemene Rekenkamer.

Artikel 6
1.
2.

3.

4.

Om tot lid van de Electorale Raad te kunnen worden benoemd, moet
men ingezetene zijn van Sint Maarten en de Nederlandse nationaliteit
bezitten en niet zijn ontzet van het kiesrecht.
De leden en plaatsvervangende leden van de Electorale Raad kunnen
niet tegelijk zijn:
a.
lid van de Algemene Rekenkamer;
b.
minister;
c.
gevolmachtigde minister;
d.
actief dienend ambtenaar;
e.
lid van de rechterlijke macht;
f.
procureur-generaal of advocaat-generaal bij het
gemeenschappelijk Hof van Justitie;
g.
lid van de Staten;
h.
Ombudsman;
i.
lid van het centraal stembureau.
Met ambtenaar, bedoeld in het eerste lid, onder d, worden voor de
toepassing van dit artikel gelijkgesteld zij die in dienst van het
landsbestuur op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht
werkzaam zijn.
Een lid of plaatsvervangend lid van de Electorale Raad vervult
overigens geen betrekking of ambt waarvan de uitoefening
ongewenst is met het oog op een goede vervulling van zijn ambt of
op de handhaving van zijn onpartijdigheid en onafhankelijkheid of
van het vertrouwen daarin.

Artikel 7
1. Echtgenoten en bloed- of aanverwanten tot en met de tweede graad
kunnen niet tezamen lid of plaatsvervangend lid van de Electorale
Raad zijn.
2. Indien het huwelijk eerst wordt aangegaan na de benoeming, legt de
jongste in leeftijd zijn ambt neer.
3. In geval van opkomende aanverwantschap na de benoeming legt hij,
door wiens huwelijk de aanverwantschap ontstaat, zijn ambt neer.
4. De aanverwantschap houdt op door ontbinding of nietigverklaring van
het huwelijk dat haar veroorzaakte.
Artikel 8
De leden en plaatsvervangende leden van de Electorale Raad leggen,
alvorens hun betrekking te aanvaarden, in handen van de Gouverneur, de
volgende eed ( verklaring of belofte) af:
“Ik zweer ( verklaar), dat ik om iets hoegenaamd in deze betrekking te
doen of te laten, van niemand hoegenaamd enige beloften of geschenken
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zal aannemen, middellijk of onmiddellijk. Ik zweer ( beloof ) trouw aan de
Koning en aan het Statuut voor het Koninkrijk, dat ik de Staatsregeling
van Sint Maarten zal helpen onderhouden en het welzijn van Sint Maarten
naar vermogen zal voorstaan. Zo waarlijk helpe mij God almachtig” ( “ Dat
verklaar en beloof ik “ )
Artikel 9
1.
a.
b.
c.

d.

e.

De leden en plaatsvervangende leden van de Electorale Raad worden
bij met redenen omkleed landsbesluit op voorstel van de
benoemingscommissie geschorst:
indien zij zich in voorlopige hechtenis bevinden;
indien tegen hen een gerechtelijk vooronderzoek terzake van een
misdrijf is ingesteld;
wanneer zij bij niet onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak
wegens een misdrijf zijn veroordeeld, dan wel hun bij zulk een
uitspraak een maatregel is opgelegd die vrijheidsbeneming tot gevolg
heeft;
wanneer zij bij niet onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak
onder curatele zijn gesteld, in staat van faillissement zijn verklaard,
surseance van betaling hebben verkregen of wegens schulden zijn
gegijzeld.
De leden en plaatsvervangende leden van de Electorale Raad kunnen
bij met redenen omkleed landsbesluit op voorstel van de
benoemingscommissie worden geschorst indien er een ander ernstig
vermoeden is voor het bestaan van feiten of omstandigheden die tot
ontslag, anders dan in de gevallen als bedoeld in artikel 10, eerste
lid, onderdelen a en b, en artikel 10, tweede lid, zouden kunnen
leiden.

Artikel 10
1.

2.

De leden en plaatsvervangende leden van de Electorale Raad worden
bij met redenen omkleed landsbesluit op voorstel van de
benoemingscommissie ontslagen:
a.
op eigen verzoek;
b.
bij het bereiken van de leeftijd van zeventig jaar;
c.
wanneer zij bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak
wegens misdrijf zijn veroordeeld, dan wel hun bij zulk een
uitspraak een maatregel is opgelegd die vrijheidsbeneming tot
gevolg heeft;
d.
wanneer zij bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak
onder curatele zijn gesteld, in staat van faillissement zijn
verklaard, surseance van betaling hebben verkregen of wegens
schulden zijn gegijzeld;
e.
indien zij uit hoofde van ziekten of gebreken blijvend
ongeschikt zijn geworden hun functie te vervullen;
f.
bij de aanvaarding van een ambt of betrekking, dat of die op
grond van artikel 6 onverenigbaar is met het lidmaatschap van
de Electorale Raad;
g.
bij verlies van het ingezetenschap of het Nederlanderschap.
Aan de leden en plaatsvervangende leden van de Electorale Raad kan
bij met redenen omkleed landsbesluit ontslag worden verleend
wanneer zij wegens aanhoudende ziekte of wegens
ouderdomsgebreken hun ambt niet behoorlijk kunnen vervullen.

Artikel 11
Indien het voornemen bestaat een van de leden en plaatsvervangende
leden van de Electorale Raad te schorsen of te ontslaan, anders dan in de
gevallen als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdelen a en b, wordt
betrokkene in de gelegenheid gesteld hierover zijn mening kenbaar te
maken.
Artikel 12
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De geldelijke voorzieningen van de leden en plaatsvervangende leden van
de Electorale Raad worden geregeld bij landsbesluit, houdende algemene
maatregelen.
Artikel 13
De Electorale Raad beslist bij meerderheid van stemmen.
§ 3. De registratie van politieke partijen
Artikel 14
1.
2.

Een politieke partij die wil deelnemen aan de verkiezingen voor de
Staten dient door de Electorale Raad overeenkomstig de bepalingen
van deze paragraaf te zijn geregistreerd.
De Electorale Raad houdt een register bij van politieke partijen en
van aanduidingen van politieke parijen, inclusief gemachtigden en
plaatsvervangend gemachtigden.

Artikel 15
1.
2.

Om door de Electorale Raad te kunnen worden geregistreerd, dient
een politieke partij te zijn opgericht bij notariële akte waarin de
statuten van de vereniging zijn opgenomen.
De statuten houden in ieder geval bepalingen in inzake:
a.
de naam van de politieke partij;
b.
de doelstelling van de partij;
c.
de namen en woonplaatsen van de eerste bestuurders en van
de overige functionarissen die er volgens de wet of de statuten
moeten zijn;
d.
de verplichtingen die de leden tegenover de partij hebben, of
de wijze waarop zodanige verplichtingen kunnen worden
opgelegd;
e.
de wijze waarop het lidmaatschap wordt verkregen en
beëindigd;
f.
de wijze van bijeenroeping van de algemene vergadering;
g.
de bevoegdheden van de algemene vergadering;
h.
de wijze van benoeming en ontslag van de bestuurders;
i.
de regeling van de vertegenwoordigingsbevoegdheid;
j.
de geldmiddelen en het beheer daarvan;
k.
een beperking van het stemgerechtigd lidmaatschap tot
personen die kiesgerechtigd zijn voor de verkiezing van de
leden van de Staten;
l.
de verplichting tot het tijdig voor de verkiezing publiceren van
een politiek programma;
m. de procedure voor de opstelling van kandidatenlijsten voor de
verkiezing van de Staten;
n.
de bevoegdheid tot wijziging van de statuten;
o.
de ontbinding van de vereniging;
p.
de bestemming van het overschot na vereffening in geval van
ontbinding van de vereniging of de wijze waarop de
bestemming zal worden vastgesteld.

Artikel 16
1.
2.

Een verzoek tot registratie wordt schriftelijk bij de Electorale Raad
ingediend.
Een verzoek tot registratie, ingediend binnen zes weken voor de dag
van kandidaatstelling, blijft voor de daarop volgende verkiezing
buiten behandeling.

Artikel 17
Bij het verzoek om registratie worden overgelegd:
a.
een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de
vereniging zijn opgenomen.

AB 2010, GT no. 11

4

b.

een verklaring van de politieke partij, houdende aanwijzing van haar
gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde bij de Electorale
Raad, welke geldt, zolang zij niet door een andere is vervangen.

Artikel 18
1.
2.
3.

De gemachtigde en de plaatsvervangend gemachtigde van de
politieke partij bij de Electorale Raad dienen kiesgerechtigd te zijn
voor de verkiezing van de Staten.
Een gemachtigde of plaatsvervangend gemachtigde kan slechts voor
één politieke partij als zodanig optreden.
De gemachtigde kan als waarnemer optreden bij de vergaderingen
van de Electorale Raad waarin wordt beraadslaagd en besloten over
de registratie van de betreffende politieke partij en de financiën
ervan.

Artikel 19
1.
2.

3.

De Electorale Raad beslist op een volledig verzoek binnen drie weken
na de ontvangst ervan.
Indien het verzoek of de daarbij behorende stukken verbetering
behoeven, stelt de Electorale Raad in plaats van op het verzoek te
beschikken de verzoeker in de gelegenheid binnen één week na
daarvan in kennis te zijn gesteld het verzoek of de daarbij behorende
stukken te verbeteren. In dat geval neemt de Raad een beslissing
binnen drie weken na ontvangst van de aanvullingen of
verbeteringen.
De Electorale Raad beslist afwijzend op het verzoek om registratie
indien niet is voldaan aan de in deze landsverordening gestelde
vereisten.

Artikel 20
1.
2.

Bij een verzoek om registratie van een politieke partij wordt tevens
verzocht om registratie van de aanduiding die geplaatst zal worden
boven de door de politieke partij in te dienen lijsten van kandidaten.
Onverminderd artikel 19, derde lid, beslist de Electorale Raad
afwijzend op het verzoek, indien de aanduiding:
a.
meer dan 15 letters of andere tekens bevat;
b.
geheel of in hoofdzaak overeenstemt met een reeds
geregistreerde aanduiding van een andere politieke partij of
met een aanduiding waarvoor reeds eerder op grond van dit
artikel een registratieverzoek is ingediend, en daardoor
verwarring te duchten is;
c.
anderszins misleidend is voor de kiezers;
d.
strijdig is met de openbare orde.

Artikel 21
Een politieke partij kan bij de Electorale Raad schriftelijk een verzoek
indienen tot wijziging van de geregistreerde aanduiding. De artikelen 16,
tweede lid, en 20, tweede lid, zijn op het verzoek van overeenkomstige
toepassing.
Artikel 22
1.

2.
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De Electorale Raad besluit tot intrekking van de registratie van de
politieke partij, wanneer:
a.
de partij daartoe een verzoek heeft gedaan;
b.
de partij heeft opgehouden te bestaan;
c.
de statuten van de partij zodanig gewijzigd zijn, dat zij niet
meer aan de in deze landsverordening gestelde vereisten
voldoen;
d.
de vereniging wordt ontbonden.
De Electorale Raad besluit tot schrapping van de geregistreerde
aanduiding van een politieke partij:
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a.
b.

in de gevallen, genoemd in het eerste lid;
indien de partij voor de laatstgehouden verkiezing van de leden
van de Staten geen kandidatenlijst heeft ingediend.

Artikel 23
Een geregistreerde politieke partij doet bij wijziging van de statuten een
afschrift van de notariële akte waarin de wijziging is vastgesteld, aan de
Electorale Raad toekomen.
Artikel 24
1.

2.

De beslissing van de Electorale Raad op een verzoek tot registratie
van een politieke partij en op een verzoek tot registratie van een
aanduiding van een politieke partij of tot wijziging van een
aanduiding wordt onverwijld schriftelijk aan de verzoeker en aan het
centraal stembureau, bedoeld in artikel 12 van de Kiesverordening,
verstrekt en zo spoedig mogelijk ter openbare kennis gebracht in het
blad waarin door het Land de officiële berichten worden geplaatst
alsmede een of meer dagbladen.
De statuten van een politieke partij, alsmede wijzigingen daarvan
worden op kosten van de partij in het blad waarin door het Land de
officiële berichten worden geplaatst, openbaar gemaakt.

Artikel 25
1.
2.
3.

Tegen een beschikking van de Electorale Raad op grond van deze
paragraaf kan een belanghebbende beroep instellen bij het Gerecht
in Eerste Aanleg.
Het beroep wordt uiterlijk ingediend op de zesde dag na de
dagtekening van het blad waarin door het Land de officiële berichten
worden geplaatst en waarin de beschikking is opgenomen.
Tegen de beslissing van het Gerecht staat geen beroep open.

§ 4. De financiële administratie van politieke partijen
Artikel 26
1.

2.

Het bestuur van een geregistreerde politieke partij voert een zodanig
ingerichte financiële administratie dat daaruit te allen tijde de rechten
en verplichtingen, alsmede de betalingen en ontvangsten kunnen
worden nagegaan.
De administratie en de daartoe behorende bescheiden worden
gedurende ten minste vijf jaar bewaard.

Artikel 27
Jaarlijks voor 1 april zendt de geregistreerde politieke partij aan de
Electorale Raad een jaarverslag waarin ten minste de volgende gegevens
zijn opgenomen:
a.
de samenstelling van het bestuur gedurende dat jaar;
b.
het aantal contribuerende leden aan het begin en het einde van dat
jaar;
c.
de hoogte van de contributie gedurende dat jaar;
d.
de door de partij in dat jaar verrichte activiteiten.
Artikel 28
1.
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Bij het jaarverslag is gevoegd een financieel verslag, waarin ten
minste is opgenomen:
a.
de vermogenspositie aan het begin en het einde van het jaar;
b.
een gespecificeerd overzicht van de inkomsten en uitgaven,
alsmede een verklaring van een registeraccountant omtrent de
getrouwheid van het financieel verslag;
c.
giften van meer dan NAF 5.000,- of meer, afkomstig anders
dan van een natuurlijk persoon;
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d.
2.

het totaal aan giften, anders dan de contributies van de leden
van de partij.
Bij de openbaarmaking van giften als bedoeld in het eerste lid,
onderdeel c, wordt de hoogte van het bedrag, de datum waarop de
gift is gedaan en de naam van de gever vermeld. Indien de gever
bezwaar heeft gemaakt tegen de vermelding van zijn naam, kan deze
achterwege blijven, met dien verstande dat in dat geval een
omschrijving wordt gegeven van de categorie van instellingen
waartoe de gever behoort.

Artikel 29
De Electorale Raad zendt het financieel verslag aan de Algemene
Rekenkamer teneinde de juistheid van de in voormeld verslag vermelde
gegevens te controleren. De Algemene Rekenkamer brengt haar advies uit
aan de Electorale Raad.
Artikel 30
De Electorale Raad draagt ervoor zorg dat het jaarverslag en het financieel
verslag voor een ieder ter inzage ligt.
Artikel 31
De Electorale Raad kan nadere voorschriften stellen ten aanzien van de
financiële administratie, het jaarverslag en het financieel verslag. Deze
voorschriften behoeven, alvorens in werking te treden, goedkeuring bij
landsbesluit.
§ 5. Giften aan geregistreerde politieke partijen en kandidaten
Artikel 32
1.

2.

Voor de toepassing van deze paragraaf worden onder giften verstaan
alle door een geregistreerde politieke partij of een kandidaat
ontvangen geldbedragen en op geld waardeerbare geleverde
goederen en diensten, waar geen of een niet evenredige geldelijke of
op geld waardeerbare tegenprestatie tegenover staat.
Bij een niet-evenredige tegenprestatie wordt als bedrag van de gift
aangemerkt het verschil tussen de in het economisch verkeer
gebruikelijke prijs en de feitelijk betaalde prijs.

Artikel 33
1.
2.

Een politieke partij houdt een permanente chronologische registratie
bij van alle ontvangen giften.
Kandidaten voor het lidmaatschap van de Staten houden vanaf hun
aanwijzing door het partijbestuur als kandidaat tot de dag van de
stemming een registratie bij van alle door hen ontvangen giften.

Artikel 34
1.

2.

In de registratie wordt van elke gift vermeld:
a.
de naam en het adres van de persoon, het bedrijf of de
instelling die de gift heeft gedaan;
b.
het bedrag of de waarde van de gift;
c.
de datum van de gift.
Het eerste lid is van toepassing op geretourneerde giften in contant
geld die een bedrag van NAF 5.000,- te boven gaan.

Artikel 35
1.
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Een politieke partij en een kandidaat nemen alleen giften aan met
een bedrag of waarde van hoger dan NAF. 5.000,- indien deze
afkomstig zijn van:
a.
kiesgerechtigde ingezetenen van Sint Maarten;
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b.

2.

niet-Nederlandse ingezetenen van Sint Maarten, die tenminste
gedurende vijf jaar, voorafgaande aan het tijdstip waarop de
gift werd gedaan, ingezetenen waren;
c.
op Sint Maarten gevestigde rechtspersonen en
maatschappelijke organisaties.
Een politieke partij en een kandidaat nemen geen giften aan van
rechtspersonen waarin door het Land wordt deelgenomen en door de
overheid gesubsidieerde instellingen.

Artikel 36
Giften, gedaan aan een natuurlijke persoon, rechtspersoon of organisatie,
met de bedoeling dat deze ten goede komen aan een politieke partij of
kandidaat, worden beschouwd als giften aan de desbetreffende partij of
kandidaat.
Artikel 37
1.

2.

Jaarlijks voor 1 februari wordt door de partij een kopie van het op
het voorafgaande jaar betrekking hebbende deel van de door een
partij bijgehouden registratie, voorzien van een door de partij
ondertekende verklaring, ingediend bij de Electorale Raad.
Binnen een maand na de dag van de stemming voor de verkiezing
van de Staten wordt door de kandidaat een kopie van de door deze
bijgehouden registratie van giften, voorzien van een door deze
ondertekende verklaring, ingediend bij de Electorale Raad.

Artikel 38
1.
2.

Op verzoek van de Electorale Raad controleert de Algemene
Rekenkamer de juistheid van de gedane opgaven.
De politieke partijen en de kandidaten verschaffen ten behoeve van
een controle als bedoeld in het eerste lid alle gevraagde inlichtingen
en geven inzage in hun financiële administratie.

Artikel 39
1.
2.

De Algemene Rekenkamer legt de resultaten van het onderzoek,
bedoeld in artikel 38, eerste lid, neer in een rapport.
Een geanonimiseerde samenvatting van het rapport wordt voor een
ieder door de Electorale Raad ter inzage gelegd.

Artikel 40
1.
2.

Een politieke partij en een kandidaat bewaren de registraties van
giften tenminste vijf jaar.
Naar de Electorale Raad overgebrachte kopieën van delen van
registraties worden na verloop van vijf jaar vernietigd.

Artikel 41
1.
2.

3.

4.
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Een persoon, bedrijf of instelling doet aan dezelfde politieke partij in
een kalenderjaar in totaal ten hoogste voor een bedrag of waarde
van NAF. 30.000,- aan giften als bedoeld in artikel 32.
Een persoon, bedrijf of instelling doet aan een kandidaat van een
politieke partij in een kalenderjaar in totaal ten hoogste voor een
bedrag of waarde van NAF 20.000,- aan giften als bedoeld in artikel
32.
Giften van een persoon, bedrijf of instelling in een kalenderjaar aan
eenzelfde politieke partij en aan kandidaten van diezelfde politieke
partij mogen gezamenlijk een bedrag van NAF 50.000, - niet te
boven gaan.
Giften die het in het eerste, tweede of derde lid gestelde maximum te
boven gaan, worden niet aanvaard, dan wel aan de gever
geretourneerd.
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Artikel 42
1.
2.

Giften aan een politieke partij of aan een kandidaat in contant geld,
die een bedrag van NAF. 5.000,- te boven gaan, zijn verboden.
Giften als bedoeld in het eerste lid worden door een politieke partij of
een kandidaat niet aanvaard dan wel aan de gever geretourneerd.

§ 6. Toezicht en handhaving
Artikel 43
1.
2.

3.

De Electorale Raad is belast met het toezicht op de naleving van de
bij of krachtens deze landsverordening gestelde regels.
De Electorale Raad is bevoegd, voor zover dat voor de vervulling van
zijn taak redelijkerwijs noodzakelijk is:
a.
alle inlichtingen te vragen;
b.
inzage te verlangen van alle boeken, bescheiden en andere
informatiedragers en daarvan afschrift te nemen of deze
daartoe tijdelijk mee te nemen.
Een ieder verleent de door de Electorale Raad gevorderde
medewerking.

Artikel 44
1.
2.

De Electorale Raad kan ter zake van overtreding van een voorschrift,
gesteld bij de artikelen 26, 27, 28, 33, 34, 35, 37, 38, tweede lid, 40,
41, 42 en 43 een last onder dwangsom opleggen.
Een last onder dwangsom strekt ertoe de overtreding ongedaan te
maken of verdere overtreding dan wel een herhaling van de
overtreding te voorkomen.

Artikel 45
De Electorale Raad stelt de dwangsom vast hetzij op een bedrag ineens,
hetzij op een bedrag per tijdseenheid waarin de last niet is uitgevoerd, dan
wel per overtreding van de last. De Raad stelt tevens een bedrag vast
waarboven geen dwangsom meer wordt verbeurd. Het vastgestelde bedrag
staat in redelijke verhouding tot de zwaarte van het geschonden belang en
de beoogde werking van de dwangsomoplegging.
Artikel 46
In de beschikking tot oplegging van een last onder dwangsom wordt in
ieder geval vermeld:
a.
de naam van de overtreder en
b.
de inhoud van de last en de termijn waarvoor deze geldt.
Artikel 47
In de beschikking tot oplegging van een last onder dwangsom die strekt
tot het ongedaan maken van een overtreding of het voorkomen van
verdere overtreding, wordt een termijn gesteld gedurende welke de
overtreder de last kan uitvoeren zonder dat een dwangsom wordt
verbeurd.
Artikel 48
1.

2.

De Electorale Raad stelt de overtreder desgevraagd in de gelegenheid
de gegevens waarop het voornemen tot het opleggen van een last
onder dwangsom berust, in te zien en daarvan afschriften te
vervaardigen.
De overtreder wordt door de Electorale Raad in de gelegenheid
gesteld zijn zienswijze naar voren te brengen en kan bezwaar maken
tegen de oplegging van de last.

Artikel 49
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1.
2.

De bevoegdheid tot invordering van verbeurde bedragen verjaart
door verloop van zes maanden na de dag waarop zij zijn verbeurd.
De verjaring wordt geschorst door faillissement en ieder wettelijk
beletsel voor invordering van de dwangsom.

Artikel 50
1.

2.

De Electorale Raad die een last onder dwangsom heeft opgelegd, kan
op verzoek van de overtreder de last opheffen, de looptijd ervan
opschorten voor een bepaalde termijn of de dwangsom verminderen
ingeval van blijvende of tijdelijke gehele of gedeeltelijke
onmogelijkheid voor de overtreder om aan zijn verplichtingen te
voldoen.
De Electorale Raad die de last onder dwangsom heeft opgelegd, kan
op verzoek van de overtreder de last opheffen indien de beschikking
een jaar van kracht is geweest zonder dat de dwangsom is verbeurd.

Artikel 51
1.

2.

3.

Bij gebreke van voldoening aan de last binnen de termijn, bedoeld in
artikel 46 kan de Electorale Raad het bedrag van de dwangsom,
verhoogd met de op de invordering betrekking hebbende kosten,
doen invorderen bij dwangbevel, tenzij ingevolge de
Landsverordening administratieve rechtspraak bezwaar is gemaakt
tegen oplegging van de last.
Een dwangbevel als bedoeld in het eerste lid, wordt op kosten van de
overtreder bij deurwaardersexploot betekend en levert een
executoriale titel op in de zin van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering.
Gedurende zes weken na de dag van betekening staat tegen het
dwangbevel verzet open door dagvaarding van de Electorale Raad.
Het verzet schorst de tenuitvoerlegging. De rechter kan op verzoek
van de Electorale Raad de schorsing van de tenuitvoerlegging
opheffen.

Artikel 52
Verbeurde dwangsommen worden in de Landskas gestort.
Artikel 53
1.

2.

Bij de geloofsbrief legt een als lid van de Staten gekozen verklaarde
kandidaat aan de Staten over een door hem ondertekende verklaring
dat hij tijdens de verkiezingscampagne niet in strijd heeft gehandeld
met de bepalingen van deze landsverordening.
De minister dient bij de Electorale Raad binnen 30 dagen na
aanvaarding van zijn betrekking als minister een door hem
ondertekende verklaring af dat hij tijdens de verkiezingscampagne
niet heeft gehandeld in strijd met de bepalingen van deze
landsverordening.

Artikel 54
1.

2.
3.

Handelen in strijd met de artikelen 26, 33, 34, 35, 40, 41, 42 en 53
wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of
geldboete van ten hoogste tienduizend gulden, dan wel met beide
straffen.
De strafbare feiten, bedoeld in het eerste lid, zijn overtredingen.
Bij een veroordeling wegens een van de in het eerste lid genoemde
overtredingen, kan de ontzetting van de in artikel 32, eerste lid,
onderdeel 1, van het Wetboek van Strafrecht bedoelde rechten
worden uitgesproken.

§ 7. Geheimhoudingsplicht
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Artikel 55
1.

2.

3.

Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van deze
landsverordening en daarbij de beschikking krijgt over gegevens
waarvan hij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet
vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of
wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een
geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding van die
gegevens.
Het eerste lid is niet van toepassing:
a.
ten aanzien van de strafbare feiten omschreven in de artikelen
198 en 200 van het Wetboek van Strafrecht;
b.
voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot mededeling
verplicht of uit zijn taak de noodzaak tot mededeling
voortvloeit.
Vervolging inzake schending van de geheimhouding wordt slechts
ingesteld op klacht van hem, te wiens aanzien de geheimhouding is
geschonden.

§ 8. Overgangs- en slotbepalingen
Artikel 56
1.

2.

Deze landsverordening treedt in werking met ingang van de datum
waarop de artikelen I en II van de Rijkswet tot wijziging van het
Statuut in verband met de opheffing van de Nederlandse Antillen in
werking treden.
Indien binnen zes maanden na het in het eerste lid genoemde tijdstip
kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de Staten
plaatsvindt, blijft bij die verkiezing deze Landsverordening, met
uitzondering van paragraaf 2, buiten toepassing en gelden de
bepalingen van de Kiesverordening, waarbij in plaats van “de
Electorale Raad” steeds “het centraal stembureau” wordt gelezen.

Artikel 57
Deze landsverordening kan worden aangehaald als: Landsverordening
registratie en financiën politieke partijen.
Uitgegeven de twintigste december 2010
De Minister van Algemene Zaken,
S.A. Wescot-Williams
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