AFKONDIGINGSBLAD
VAN SINT MAARTEN
Jaargang 2011

no. 17

Landsbestuit, houdende algemene maatregelen, van de l8
mei 2011 tot vaststelling van enkele voorschriften ter
uitvoering van de Kiesverordening (Kiesbesluit)

IN NAAM VAN DE KONINGIN’
DE GOUVERNEUR van Sint Maarten,
In overweging genomen hebbende:
dat het wenselijk is om modelformulieren, de verdeling van het land in
stemdistricten, voorschriften ten aanzien van de inrichting van het
stemlokaal en de schorsing van de zitting van het stembureau en de
vergoeding van de leden en plaatsvervangende leden van het centraal
stembureau en de overige stembureaus vast te stellen;
Gelet op de artikelen 10, zesde lid, 19, 22, vijfde lid, 25, eerste lid, 26,
vierde lid, 41, 42, vijfde lid, 43, tweede lid, 53, eerste lid, 54, eerste lid,
55, 74, tweede lid, 135 van de Kiesverordening;
Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten:

§

1. De modellen

Artikel 1

Voor het verzoekschrift, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de
Kiesverordening, worden vastgesteld de bij dit landsbesluit behorende
modellen 1A en lB.
Artik& 2
Voor de kandidateniijst, becoeld ri artkel 22, eerste hd, van de
Kiesverordening, wordt vastgesteid bet bij dit iandsbesluit behorende
model 2.
Artikel 3
Voor de schrifteiijke verklaring van instemming in de kandidaatstelling,
bedoeld in artikel 25, eerste lid, van de Kiesverordening, worden
vastgesteld de bij dit landsbesluit behorende modellen 3A en 3B.

Artkel 4
Voor de schriftelijke verklaring van ontvangst van de waarborgsom,
bedoeld in artikel 26, eerste lid, van de Kiesverordening, wordt vastgesteld
het bij dit landsbesluit behorende model 4.
Artiket 5
1.

2.
3.

Voor de kaart tot oproeping voor de stemming, bedoeld in artikel
43, eerste lid, van de Kiesverordening, worden vastgesteld de bij
dit andsbesluit behorende modellen 5A en 58.
De kaart is vervaardigd van karton, in de kleur chamois.
De kaart wordt oproepingskaart genoemd.

Artikel 6

Voor de lijst houdende het afschrift van de gegevens uit het
kiezersregister, bedoeld in artikel 53, eerste lid, van de Kiesverordening,
wordt vastgesteld het bij dit landsbesluit behorende model 6.
Artikel 7

1, Voor het proces-verbaal van de zitting van het centraal
stembureau, bedoeld in artikel 28, eerste lid, van de
Kiesverordening, wordt vastgesteld het bij dit landsbesluit
behorende model 7.
2. Voor het procesverbaal van de zitting van het centraal
stembureau, bedoeld in artikel 30 van de Kiesverordening, wordt
vastgesteld het bi) dit landsbesluit behorende model 8.
3. Voor het proces-verbaal van de zitting van het centraal
stembureau, bedoeld in artikel 36, eerste lid, van de
Kiesverordening, wordt vastgesteld het bij dit landsbesluit
behorende model 9.
4. Voor het proces-verbaal van de zitting van het centraal
stembureau, bedoeld in artikel 87, eerste lid, van de
Kiesverordening, wordt vastgesteld het bij dit landsbesluit
behorende model 10,
5. Voor het proces-verbaal van de zitting van het centraal
stembureau, bedoeid in artikel 101 van de Kiesverordening, wordt
vastgesteld het bij dit landsbesiuit behorende model 11.
6. Voor het procesverbaal van de zitting van het centraal
stembureau, bedoeld in artikel 113, eerste lid, van de
Kiesverordening, wordt vastgesteld het bi] dit landsbesluit
behorende model 12.
Artikel 8
1. Voor het procesverbaal, op te maken in het geval, oedoeid in
artikel 93, eerste lid, van do Kiesverordening, wordt vastgesteld
hot bij dit landsbesluit behorende model 13.
2. Voor do processenverbaal, op te maken in do gevallen, bedoeld in
artikel 93, tweede lid, van de Kiesverordening, werden vastgesteld
de bij dit iandsbesluit behorende modellen 14, respectieveiijk 15.
3. Voor het procesverbaai, op te maken in het geval, bedoeld in
artikel 93, derde lid, van de Kiesverordening, wordt vastgesteld het
bij dit landsbesluit behorende model 16.
4. Veer het procesverbaal, op to maken in het geval, bedoeld in
artikel 93, vierde lid, van de Kiesverordening, werdt vastgesteld
hot bil dit landsbesluit behorende model 17.

Artik& 9
Voor het besluit van het centraal stembureau, bedoeld in artikel 94 van de
Kiesverordening, wordt vastgesteld het bij dit Iandsbesluit behorende
model 18.
Artike 10

1. Voor het besluit van de voorzitter van het centraal stembureau,
bedoeld in artikel 114 van de Kiesverordening, wordt vastgesteld
het bij dit Iandsbesluit behorende model 19.
2. Voor de besluiten van de voorzitter van het centraal stembureau,
bedoeld in artikel 115 van de Kiesverordening, worden vastgesteld
het bij dit landsbesluit behorende modellen 20, onderscheidenlijk
21.

§

2 De verdellng in stemdistricten

Artikel 11
Het land is verdeeld in stemdistricten overeenkomstig de bij dit
landsbesluit behorende model 22.

§

3. De inrichting van het stemlokaal

Artikel 12
1. In elk stemlokaal bevindt zich op elk aantal van ten voIle 250
kiezers, dat het stemdistrict telt, tenminste een stemhokje.
2. Het stemhokje bestaat ult twee zijwanden, elk van ten minste 1
meter breed en 2 meter hoog. Wordt het hokje met de achterzijde
niet tegen een ondoorzichtig deel van een wand van het lokaal
geplaatst, dan dient de achterwand te zijn afgedekt. Aan de
bovenkant van de voorzijde worden gordijnen aangebracht van
ondoorzichtige zwarte stof,waarvan de verzwaarde onderkant
afhangt tot beneden de hoogte van de lessenaar, in het derde lid
genoemd,
3. In elk sternhokje bevindt zich een lessenaar ter hoogte van ten
minste 120 meter.
4. Op elke Iessenaar bevinden zich ten minste twee vastliggende rode
potloden.
Artike 13

1. Dc stembus is voorzien van twee verschiNende sloten,
2. De stembus moet voorts aan de volgende vereisten vo!doen:
a de ous en net dekse w&ke ais geKleud znr worde ‘eaac g
van metaal;
b. de bus is rond en wordt gedekt met een deksel, hetweik in het
midden voorzien is van een sleuf lang 15 cm. en breed 1½ cm.;
c. het deksel wordt vastgehecht aan de bus met een van binnen
gekionken scharnier en bevat een lip, Dassende op een nsgehjks tn de
bus gekionken oog, waardoor een hangsiot kan worden gehangen;
d. de sleuf wordt gedekt met een op het deksel vastgehecht plaatje
waaraan twee naar binnen uitspringende veren zijn bevestigd, welk
plaatje, van buiten toegedrukt, niet dan door middel van drukking aan
de binnenzijde van het deksel kan worden geonend;

e. aan elk van beide lange zijden van bet dc seuf bedekkende piaatje
worden twee platte oogjes van genoegzame breedte voor het
doorhalen van een stuk band bevestigd; met elk dezer oogjes
correspondeert een soortgelijke oogje, op de bus aangebracht naast
het plaatje aan deze!fde zijde;

f, boven op het deksel, achter het plaatje, wordt met een scharnier in
het deksel een beugeltje aangebracht, geschikt om over het plaatje,
wanneer dit is geopend, gelegd en in een oogje door middel van een
pennetje bevestigd te worden, ten einde het toeslaan van het plaatje
te beletten;
g. de bus wordt voorzien van twee handvatten.
3. Dc hoogte van de stembus bedraagt 70 cm. en de doorsnede 30
cm.
4. De stembus wordt gesloten door de sleuf met het plaatje te
bedekken en op dit laatste een zodanig druk uit te oefenen, dat aan
het plaatje bevestigende veren binnen de bus uitspringen.

§

4 De schorsing van de zitting van het stembureau

Artikel 14
1. Indien zich een situatie als bedoeld in artikel 74, eerste lid, van de
Kiesverordening voordoet, wordt de sleuf van de stembus
onmictdellijk in tegenwoordigheid van de in het stemlokaal
aanwezige kiezers gesloten, waarna de stembus wordt verzegeld.
een stemmachine wordt gebezigd, worden het
Indien
2.
bedieningspaneel, alsmede de knop of hefboom, door middel
waarvan de machine voor het gebruik door de kiezer in gereedheid
wordt gebracht afgesloten of vergrendeld.
3. Aan de deur van het stemlokaal wordt een kennisgeving bevestigd
tot wanneer de stemming is geschorst.

Artikel 15
Vervolgens worden in afzonderlijke, te verzegelen pakken gesloten:
a. de sleutels waarmede de stem bus of stemmachine is afgesloten;
b. de niet gebruikte stembiljetten;
C. de teruggegeven en onbruikbaar gemaakte stemblijetten;
d de ingeleverde oproepingskaarten;
e. bet afschrift van de gegevens uit het kiezersregister.
Artikel 16
Indien de stemopneming is geschorst voordat de stembus zou worden
geopend. wordt de stembus verzegeld en is artikef 15 van
overeenkomstige toepassing,
Artik& 17

Indien de sternopneming is geschorst nadat de stembus is geopend,
worden alle stembiljetten die zich in de stembus bevonden, daarin
teruggedaan, waarna de stembus wordt gesloten en verzegeld. Dc sleutei
waarmee de stembus is afgesloten, wordt in een te verzegelen enveloppe
gedaan.
Artikel 18

2 Voor bet procesverbaai van de geschorste zitting van bet

stembureau, bedoeld in bet eerste t!d, wordt vastgestetd bet bil dit
landsbestuit behorende model 23.
Artikel 19
1

2.

3,
4.
5.
6.

Onmiddellijk na ondertekening van bet procesverbaal wordt dit
met de stembus, dan wet de stemmachine en de verzegelde
pakken door de voorzitter aan het hoofd van de afdeling
Burgerzaken ter bewaring overgegeven.
Op de dag waarop de stemming wordt hervat, stelt bet in bet
eerste lid genoemde hoofd tijdig vóór de aanvang der stemming de
ingevolge bet eerste lid aan hem overgegeven stembus, dan wet
de stemmachine, en pakken ter beschikking van het stembureau.
Tijdig vóór de aanvang van de hervatte stemming pent het
stembureau de pakken en stelt het aantal biljetten opnieuw vast.
Voor deze stemming wordt een andere stembus gebezigd.
Indien een stemmachine is gebruikt, wordt dezelfde machine voor
de hervatte stemming gebezigd.
De stemming wordt hervat acht uur in de ochtend en duurt tot acht
uur in de avond.

§ 5. De vergoeding voor de leden en plaatsvervangende leden van
het centraal stembureau en de overige stembureaus
Artiket 20
1. De voorzitter, leden en plaatsvervangende leden van bet centraal
stembureau als bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de
Kiesverordening, ontvangen ten laste van Landskas een vaste
vergoed ing.
2. De vergoeding bedraagt NAF. 400,
3. De uitbetaling van de vergoeding geschiedt telkens op de vijfde dag
na de stemming ats bedoeld in artikel 87, eerste lid, van de
Kiesverordening.
Artikel 21
1. De voorzitter, leden en plaatsvervangende leden van een
stembureau als bedoeld in artiket 42, eerste lid, van de
Kiesverordening, ontvangen ten taste van Landskas een vaste
vergoed ing.
2. De vergoeding bedraagt voor de voorzitter NAF. 400,
3. De vergoeding bedraagt voor de overige leden en
plaatsvervangende leden NAF, 350.
4. Dc uitbetaling van de vergoeding geschiedt telkens op de vijfde dag
na de stemming als bedoeld in artikei 87. eerste lid, van de
Kiesverordening.

§6

Slotbepatingen

Artikel 22
Dit tandsbesluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de
zevende week na de datum’an uitgifte van bet Afkondigingsblad waarin
bet is geplaatst en werkt terug tot en met bet tijdtip van inwerkingtreding
van de Staatsregeting. Indien de Ombudsman een zaak aanhangig heeft
gemaakt als bedoeld in artikel 127, derde lid, van de Staatsregeling treedt
dit iandsbes!uit in werking met ingang van de eerste dag van de derde

week na de besssing van het Constituhoneei Hof, tenzij dit oordeelt dat
het iandsbesluit niet verenigbaar is met dc Staatsregelin g, en werkt terug
tot het tijdstip bedoeld in de vorige zin,
Artik& 23
Dit andsbesluit wordt aangehaald als: Kiesbesluit.

Gegeven te Philipsburg, 18 mel 2011
EB. Holiday

Dc Minister van Algemene Zaken,
SA. WescotWilJiams
Uitgegeven de negenentwintigste junE 2011
De Minister van Algemene Zaken,
SA, WescotWilliams

BIJLAGE

Vrij van zegel en andere heffingen cx. art. 134 van
de Kiesverordening

vIodel lÀ

VERZOEK VERBETERING KIEZERSREGISTER
(art 9 Kiesverordening)

Ondergetekende

geboren te

wonende in
aan het adres
verzoekt hierbij aanvulling/verbetering van het ingevolge artikel 4 van de
Kiesverordening bijgehouden kiezersregister, in verband met het volgende:
2

dat immers verzoeker/verzoekster

Dit gedeelte invullen indien bet verzoek een ander dan de verzoeker betreft
-

dat immers 1)

geboren te
wonende in
aan het

hoewel kiezer ingevolge artikel 2 van de Kiesverordening en niet van de uitoefening
van bet kiesrecht uitgesloten ingevolge artikel 3 van die Kiesverordening. niet in bet
kiezersregister is opgenomen;
hoewe] geen kiezer ingevolge artikel 2 van de Kiesverordenint, niettemin in bet
kiezersregisterlsopgenomen:
hoewel van de uitoefening van bet kiesrecht uitgesloten ingevolge artikel 3 van de
Kiesverordening, niettemin in bet kiezersregister is opeenomen:

Naam en voornamen voluit. Indien de verzoeter dan we! de gemachtigde een gefluwde vrouw of weduwe
is, worth zij op vermeld met de naam van haar echtgenoot of overleden echteenoot onder toevoeging van
haar eigen naam. voorafgegaan door het woord “geboren” of ceo afkorting daarvan, hetzij alleen met haar
eigen naam,
2
Doorhalen heeeeen met van toepassine is.

BIJLAGE

-

dat ter staving van het vorenstaande nog word aangevoerd

3

Piaats en datum.
4
H
audtekening.

Exemptfi’om stamp duty and other levy
pursuant to art, 134 ofthe Electoral
Ordinance

dodel lB

REQUEST FOR CORRECTION OF ELECTORAL REGISTER
(art. 9 Electoral Ordinance)

The undersigned

bornin...............

residing in
at the address
hereby requests additionlcorrection of the electoral register updated pursuant to article 4 of the
Electoral Ordinance, in connection with the following:
2

that since applicant

Complete this part if the application concerns another person than the
applicant
that since 1)

born in
residingin.

...

....

,.

esen though a voter pursuant to article 2 of the Electoral Ordinance and. not excluded from
exercising the right to vote pursuant to article 3 of the Electoral Ordinance. is riot entered in the
electoral register;
ame and given names in full. if the applicant or the authorized representative is a, married woman or widow, she
is mentioned with the name of her husband or deceased husband with addition of her own name, preceded by the
word “born” or an abbreviation thereof, be it only with her own name.
Delete as applicable.

even though not a voter pursuant to article 2 of the Electoral ordinance, is nevertheless entered
in the electoral register:
even though excluded from exercising the right to vote pursuant to article 3 of the Electoral
Ordinance, is nevertheless entered in the electoral register;
-

that in support of the aforementioned the following is still put forward

3

4

Pace and da:e.
Signature..

Model 2

jjstvankandidaten
(art. 22 Kicsv erordezi lug)

Lijst van kandidaten voor de op
te houden stemming ter verkiezing van de leden van de Staten, ingeleverd door
wonende te

Aanduiding van de politieke partij

Nr Naam

-

‘v oorletters
of
voornarnen

Geboortedat
urn

Vvoonplaats

Adres

1

7

3

4

5

ZEZZLZZZE.
Naam en voorietters of voomame
Adres en woonplaats.
Datunt
Indien de kandidaat een nehuwde vrouw ofeduwe is. wordt zij op deze lijstverme)d met de naam van
haar echtgenoot of overleden echtgenoot onder toevoeging van haar eigen naam voorafgegaan door hee
woord “geboren” of een afkorting daarvat hetzij alleen met haar eigen naam.
,

ON

—

c

—
—

—

—

—

—

—

—

—

00

—

c

flT•

..

Bij deze lijst worden conform art. 25 Kiesverordening overgeiegd:
a. de verkiaring van instemming van iedere kandidaat te stellen op vastgestelde
formulieren (indien de kandidaat zich buiten Sint Maarten bevindt is deze
verkiaring niet aan enig formulier gebonden en kan zij ook anders dan door
overlegging geschieden):
h. een verkiaring dat iedere kandidaat kiesgerechtigde is ingevolge artikel 39, tweede
lid, van de Kiesverordening;
C, een schriftelijke verkiaring dat een bedrag van NAF. 2M00 ingevolge artikel 26
van de Kiesverordening is gestort ten kantore van de ontvanger;
d. een zwart-wit foto van vier bij zes centimeter, die een duidelijk en goedgeiijkend
beeld geeft van de hoogst geplaatste kandidaat;
e. het bewijs van registratie en van de aanduiding van de politieke partij bij de
Electorale Raad, bedoeld in artikel 24, eerste lid, van de Landsverordening
registratie en financiering politieke partijen.

Mode! 3A

(art.

25

Kiesvcrordening)

1
Deondergete
kende

2

verkiaart

wonende te

1) dat het hern/haar bekend is. dat hij/zij voorkomt op de vo1ende lijst van kandidaten
voor de op
te houden stemming ter verkiezing van de
leden van de Staten.
Nr.

Naam

Voorletters of
voornamen

1
,

-,

4

5
6

7
8

9

11

Ii

2

Naani en voorietters of voornamen.
Adres en woonpiaats.
Datum.

Geboortedatum

Woonplaats

Adres

14
15
16
17

20
21
22
—

-

L3

2) dat hij/zij instemt in zijnlhaar kandidaatstelling op die lijst.

5

Piaais en dntunt
Handtekening,

tern en t

of a reeme t with

the norn in ation

of cand ida tes

(art. 25 Electoral Ordinance)
The undersigne&

residing in
2
declares
1) that he/she is aware, that he/she appears on the following list of candidates for the
voting to be held on
for the election of the members
Parliament.

No.

Name

-)

3
4

5
6

7
18
9
‘10
1•i

Name and initials or given names.
Address and place of residence
Date,

Initials or

Date of

Place of

Given names

Birth

Residence

Address

of

zzz

___

J4_
15

:
18
19
20
21
22

23
2) that he/she agrees with his/her nomination on that list.
4

Place and date.
Signature.

4odel 4

Vrij van zegel en andere heffingen v. arL
134 van de Kiesverorden lug

(art 26 Kicsverordening)

De ondergetekende ontvanger verklaart, dat op heden

......

...

cen

hedrag van twee duizend gulden (NAF. 2.000) ingevolge het bepaalde in artikel 26 van
de Kiesverordening is gestort door
wonendete

2

op naam van
wonende te
wiens naam voorkomt in het kiezersregister in verband met de verkiezing van de leden
van de Staten, waarvoor de stemming zal plaats hebben op

Dc ontvanger voornoernd,

2

Neam en voorieners of voornamen,
Wocnplaats en adres.
Naam cii. voorietters of voornamen.
Woonplaats en adres,
Plaats en datum.
i-iandteken inn,

Model 5A

kleur:

Chamois

Qpjnskaart
(art. 43 Kiesverordening)

Voignummer
Oproeping voor de stemming ter verkiezing van de leden van de Staten

4

Sternlokaal:

Zitting: 8 uur in de ochtend tot 8 uur in de avond

Nummer stemdistrict:

Datum der stemmine.
Naam van de kiezer.
Voornamen van de kiezer,
Geboortedatum en plaats van de kiezer,
Adres van de kiezer.
Adres stem iokaal.

\lociei 5B
colour:

Chamois

Poll card

(art 43 Electoral ordinance)

Serial number

Notice for the voting for the election of the members of Parliament

Polling station:

Session: 8:00 am. till 8:00 pm.

.Date of the voting
Name of the voter
Given names of the vmer
Date and place of hirth of the oter
\ddress of the vn.ter

Address polling station

vIode1 6

(art 53, eerstc lid, Kiesvcrordening)

Sternd istrict
Volgnumnwr Naarn en
voomamen

Geboortedaturn

Plaats van

Adres

Paraaf

Model 7

ProcesverbaaI van de zitting van het centraal stemburean tot het
onderzoeken van ineleverde kandidatenIije!

(art 28 en 38 Kiesverordcning)

Het centraal stemhureau voor de verkiezing van de leden van de Staten heeft in
het daarvoor aangewezen lokaal zitting genomen op
te
uur.
De voorzitter heeft ter tafel gebracht de hierna te vermelden op heden bii hem/het
door hem aangewezen lid van het centraal stembureau ingeleverde
lijsten van
kandidaten voor de verkiezing van de leden van de Staten, waarvoor de stemming zal
plaats hebben op
a)
een kandidatenlijst met
namen, met als eerste kandidaat
b
enz..
Bij het overeenkomstig artikel 28 van de Kiesverordening ingestelde onderzoek is
ten aanzien van de ingeleverde kandidatenlijsten van geen/de volgende verzuimen,
bedoeld in artikel 28, tweede lid, van de Kiesverordening, gebleken.

Aan de inleveraar/inleveraars dezer lijsten zal overeenkomstig het bepaalde in artikel 28,
tweede lid, bericht worden gegeven van bovenvermeld(e) verzuimlverzuimen met
vermelding dat ditldeze binnen drie dagen kanlkunnen worden hersteld op het centraal
stembureau.
Ten aanzien van de overige hiervoren vermeide ingeleverde Iijsten van kandidaten is van
geen verzuimen als bedoeld in artikel 28. tweede lid, van de Kiesverordening gebleken.
PIaats:..
Datum:

..

...

.....

‘Indien geen verzuimen geconstateerd zijn, vervalt hetgeen verder op dit formulier voorkoint, Is wel
gebleken van verzuimen, danhier te vermelden de Iijst of lijsten ten aanzien waarvan zuiks het geval is, met
aanduiding van de aard der verzuimen.

ow.’

4

Model 8

Proces-verbaal van de zittin2 van het centraa stembureau ter beslissing over de
heidcJeJnge1everdeIstenvan kçjIan en ethanha:en

daa!:ovoorkornendekandidaten
(art. 30 en 38 Kiesverordening)

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Staten heefi in het
daarvoor aangewezen lokaal zitting genomen op
uur, teneinde te
beslissen over de geldigheid van de op
ingeleverde lijsten van kandidaten voor de
verkiezing van de leden van de Staten waarvoor de stemming zal plaats hebben op
aismede over het handhaven van de daarop voorkornende kandidaten.

Bij het overeenkomstig artikel 28 van de Kiesverordening
gehouden onderzoek is ten aanzien van de ingeleverde lijsten van geen/de volgende
verzuirnen. bedoeld in artikel 28, tweede lid, van de Kiesverordening gebleken

Nadat hiervan overeenkomstig het bepaalde in artikel 28, tweede lid, van de
Kiesverordening aan de desbetreffende inleveraar/inleveraars der lij st/lij sten mededeling is
gedaan, is!zijn ten aanzien van de navolgende lijstllijsten binnen de daarvoor in artikel 28.
derde lid, van de Kiesverordening gestelde termijn het verzuim/de verzuimen hersteld:
h) enz.
Krachtens het bepaalde in artikel 3 1 van de Kiesverordening werd de voigende
lijst/werden de voigende lijsten ongeldig verklaard, op grond van de daarbij vermelde
omstandigheid
2

b) enz

indien eeen erzuimen geconstareerd zijn. vervalt de voigende alinea Is wel cebleken van erzuimen als hier
bedoeld. dan hier te vermeden de lust of lijsten ten aanzien waarvan zulks bet aeval is met aanduidine xande
aard der verzuimen.
Indien geen lijsten ongeldig worden verkiaard, vervallen de woorden: “op grond van de daarbij vermelde
omstandigheid”, de aanduiding a), b), enz” en de volzin beginnende met de woorden” In verhand met bet
beoaalde
-

Daarna werd/werden krachtens het bepaaide in artikel 32.

weede lid, van de

Kiesverordening van de hierna te noemen lijst! lijsten de volgende
geschrapt op grond van de daarbij vermelde omstandigheid.

kandidaat/ kandidaten

b) enz.
Mitsdien heeft het centraal stembureau de volgende lij sten met de daarbij vermelde
kandidaten geldig verklaard:

Nr.

Geboortedatum

Voorletters of

Naarn

Adres

voornamen

2
3
--_

5
6enz.

Door

de

in

het lokaal

aanwezige kiezers zijn geen!

de

volgende bezwaren ingebracht:

Plaats:

..

Datum:.
.,

voorzitter
.ieden

nden ceen kandideat

worcit

geact-act,

vervait Ge7e anca en

dc

aanuuidine

a)-, b). enz.

Model 9

Procesverbaa1 van de zitting van het centraal stembureau voorhet
nummeren van de Iijsten van kandidaten

(art 36 en 38 Kiesverordening)
Ret centraal sternbureau voor de verkiezing van de leden van de Staten heefi zitting
genornen in het daarvoor aangewezen lokaal op
des
middags
te
uur, teneinde overeenkomstig artikel 36 van de Kiesverordening de
ingeleverde. geldig verklaarde lijsten van kandidaten voor de verkiezing van de leden van
de Staten. waarvoor de stemming zal plaats hebben op
te nummeren.
.

Dc voorzitter brengt ter tafel

geldig verklaarde lij sten van kandidaten,

Door loting wordt toegekend:
Nummer 1 (een)
aan de lijst van kandidaten, waarop als eerste kandidaat voorkomt:
Nummer 2 (twee)
aan de lijst van kandidaten. waarop als eerste kandidaat voorkomt:
Nummer 3 (drie)
aan de lijst van kandidaten, waarop als eerste kandidaat voorkomt:
Nummer 4 (vier)
aan de lijst van kandidaten. waarop als eerste kandidaat voorkomt:
Nummer 5 vijf)
aan de lijst van kandidaten, waarop als eerste kandidaat voorkomt:

Nunirner 6 (zes)
aan de lijst van kandidaten, waarop als eerste kandidaat voorkomt:
etc
Aan Iijst nr. 1. waarvoor een opgave van voorkeur voor de kieur....
inge.diend, is deze k.leur toegekend.

Aan Iist nr, 2., waarvoor een opgave van voorkeur voor de kieur
inediend, isdeze kieur toegekend,
Aan Iijst nr. 3, waarvoor een opgave van voorkeur voor de kleur
ingediend, is deze kleur toegekend.

....

....

........

is

is

is

Aan lijst nr, 4, waarvoor een opgave van voorkeur voor de kleur
ingediend, is deze kleur toegekend.

is

Aan lijst nr. 5, waarvoor een opgave van voorkeur voor de kleur
ingediend. is deze kleur toegekend.

is

Etc

Aan lijst nr......, waarvoor geen opgave van voorkeur voor een kleur is ingediend,
toegekend.
loting de kleur.
door
is
.

.......

Aan lijst nr....., waarvoor een opgave van voorkeur voor eenzelfde kleur door
toegekend.
meerdere partijen is ingediend, is door loting de kleur
Naar het oordeel van ondergetekenden voldoet ook de nieuwe foto, voorstellende de
hoogst geplaatste kandidaat van lij St nummer......,niet aan de in artikel 25, tweede lid,
onder c, van de Kiesverordening gestelde eisen op grond waarvan het centraal
stembureau heefi beslist, dat de lijst nummer,,....,., zonder foto wordt afgedrukt.’
Er zijn door de in het zittingslokaal aanwezige kiezers geenlde volgende bezwaren
ingebracht:..................

P1aats:.....
Datum:
voorzitter

Mode! 10

ProcesverbaaI van de zittiIgvan bet centraal stembureau tot bet
(art. 87 en 89 Kiesverordening)
Procesverbaa1 van de zitting van het centraal stembureau tot het vaststellen van
de uitkornsten der stemming. gehouden op.
ter verkiezing van de leden
van de Staten.
Ret centraal stembureau heefi in het daartoe aangewezen lokaal zitting genomen om tien uur in de
ochtend.
Ret centraal stembureau heefi ten aanzien van iedere lijst, in de voigorde van de
nummers,vastgesteld het aantal stemmen op ieder der kandidaten uitgebracht en het sterncij fer van de lij st.
Dc voorzitter heeft bekend gemaakt dat de aldus verkregen uitkomsten luiden.:
,

Lijst nr. 1

Naam en voorletters of voornamen der kandidaten

Aantal stemmen

LZ
enz.
Stemcijfer

Lijst nr 2

Door de in her zieringsiokaai aanwezige kiezers ziin Jeen: de voenGe bezwaren
ingebracht:

Na beëindiging van de hiervóór aangegeven werkzaamheden is dit proces-verbaal
opgemaakt in tegenwoordigheid van alien, die zich in het zittingslokaal bevonden,

P1aats:.
Datum:
voorzitter
leden

Model 11

Proceserbaa1 van dezittingvan het centraal sternbureau tot hetbekendinaken
ndeuitsIader:erkiezinva!ideIedenvandeStaten
(art. 90 en 101 Kiesverordenin)

Sint Maarten;

datum stemming:....,,,.,.,,..

Ret centraal stembureau heeft in bet daartoe aangewezen Iokaal zitting genomen op
des voor/na middags te
uur.
......

....

........

De xoorzitter heeft bekendgernaakt, dat bij besluit van het centraal stembureau van
de
is/zijn gekozen verklaard tot lid/leden van de Staten:
Naam en voorletters of voornamen der
gekozenenin a1fabehI_

Adres

Er zijn door de in het iokaal aanwezige kiezers geen/de volgende bezwaren ingebracht:

In tegenwoordigheid van alien, die zich in het iokaai bevonden, is van het een en ander
dit proees-verbaal opgemaakt.

Plaats:

.....

..,.,,.,.....

Datum:,........
.soorzitter
leden

Model 12

Proces-verbaaJvandczittinan1aet centraaIste1njuto!j!eonieuv
vaststellen van deuig4eerkiezin
(art. 113 Kiesverordening)

Procesverbaa1 van de zitting van het centraal stembureau tot gekozenverk1aring
van,.
lid/leden van de Staten, nodig geworden door de beslissing van de
Staten tot niettoe1ating als lid van
(naam en voorletters), op grond dat het
centraal stembureau de uitslag der verkiezing onjuist heeft vastgesteld.
,...,...,.

.

1-let ceniraal stembureau heeft in het daartoe aangewezen lokaal zitting genornen op
middags te
uur,
Dc voorzitter heeft voorlezing gedaan van het bij hem ingekornen schrijven van de
voorzitter van de Staten. waarin deze keimis geeft. dat de Staten in zijn vergadering van
besloten hebben
niet toe te laten als lid, op grond, dat
het centraal stembureau de uitslag der verkiezing onjuist heeft vastgesteld, voor zover
betreft
.,,,,.,,.,.,.....,,,....,.

Het centraal stembureau is voor zoveel nodig overgegaan tot hemieuwde vaststelling van
de uitslag der verkiezing en hernieuwde rangschikking van de niet-gekozen kandidaten.
een en ander met inachtneming van de beslissing van de Staten.

Door de in het zittingslokaal aanwezige kiezers zijn geen/de volgende bezwaren
ingebracht.

In tegenwoordigheid van alien, die zich in het zittingslokaal hevonden, is van het een en
ander dit procesverbaai opgemaakt.

leden

Model 13

Procesverbaal van de gekozen-verklaring van leden van de Staten
wanneer op de kandidatenlijst(en) evenveel kandidaten voorkomen als
plaatsen te vervullen zijn
(art, 93, eerste lid, Kiesverordening)

Ret centraal stembureau stelt vast, dat voor de verkiezing van de leden van de
Staten zijn ingeleverd de navolgende geldige lijst(en) van kandidaten:
Nr.

2

Naam

Voorletters of
voornamen

..........,..........

Geboorte
datum

Woonplaats

Adres

........,.,..,.

-,

3

4

...........,.........

S

6
enz

Nr.

............,

Naarn

.,......“..““..

Voorletters of
voomamen

Geboorte
datum

Woonplaats

Adres

,

3
4
c
6

Aangezien op deze lijst(en) tezamen voorkornen
kandidaten, terwijl eenzelfde
aantal plaatsen te vervullen is, verkiaart het centraai stembureau alle kandidaten gekozen
tot lid van de Staten. te weten:
\ orietters

\aam

--

oornarnen

--

------

01

PIaat.s
Daturn:
,voorzitter
leden

Model 14

Proces-verbaal van de ekozenverk1arin van leden van de Staten
wanneer slechts één lust is ingeleverd met meer kandidaten dan er
plaatsen zijn te vervullen

(art. 93, tweede lid, Kiesverordening)

Het centraal stembureau stelt vast. dat voor de verkiezing van de leden van de
Staten is ingeleverd een geldige kandidatenlij st, waarop de volgende kandidaten
voorkomen:
Nr,

Naarn

Voorletters
of
voomamen

Geboorte
datum

Woonplaats

Adres

I
)
,
-,

..,.......,..“......

4
5
enz.

.

Aangezien
plaatsen te vervullen zijn, verklaart het hoofdstembureau
gekozen tot lid van de Staten:
Naam

Voorletters of voomamen

Piaa!s:.

Daturn:...
.voorzitter

ITGPQT

p

Model 15
Procesverbaal van de gekozenverkIaring van leden van de Staten wanneer
ten 2evole van bet ongeldi verkiaren van kandidatenlijsten slechts
één geidige lijst is overgebleven met daarop meer kandidaten dan er
plaatsen zijn te vervullen

(art. 93, tweede lid, Kiesverordening)

Het centraal stembureau stelt vast, dat ten gevolge van het ongeldig verkiaren van
de navolgende kandidatenlijsten
Nr,

Naam

1
2
3
4
5
enz

Nr.

Voorletters of
voornamen

Geboorte
datum

Adres

....

.

..

Naam

Voorletters of
voornamen

Geboorte
datum

Adres

1
2
3
4
5
enz,

slechts één geldige iijst is overgebleven met de navolgende kandidaten,
Nr,

Naarn

Voorletters of
voornamen

Geboorte
datum

Adres

......

:
enz,

.

plaatsen te vervullen zijn, verklaart het centraal sternhureau
Aangezien..
gekozen tot lid van de Staten:
Naam

Voorletters of voornamen

P1aats:,..
Datum:
,voorzitter,

Model 16

Proccsverbaai van tie verk1arin van het centraal steniliureau, dat niernand is ekozen,
vegcns het met rnleveren an kandidatenitisten of het op tie ine1cerde kAndidatenlilsten

(art 93, derde lid, Kiesverordening)
Het centraal stembureau stek vast. dat geen kandidatenlijsten zijn ingeleverd/op de
ingeleverde kandidatenlijsten kornen minder kandidaten voor dan plaatsen te vervullen zijn en
verklaart mitsdien, dat niernand gekozen is.

Plaats
Datum:

.

voorzitter

Model 17

Proces-verhaal van de verkiaring van het centraal stembureau dat niernand is
gekozen,
wegens hct, ten gevolge van het ongeldig verkiaren van kandidatcnlijsten of het
daarvan schrappen van kandidaten, niet overblijven van een geldige lust
of het voorkomen van minder kandidaten op de geldige Iijst(en)
tezamen, dan plaatsen te vervullen zijn
(art. 93, vierde lid, Kiesverordening)

Ret centraal stembureau stelt vast, dat ten gevolge van
geldige lijst(en) tezamen nog slechts voorkomen de navolgende kandidaten:

Nr,

Naam

1

Voorletters of
voornamen
,.............“.“..

Geboorte
datum

1 2

op de

Adres

.“.......“....

7

3
4

5
enz.

Nr.

...

Naarn

Voorletters of
voornamen

Geboorte
datum

Adres

1
2
3
4

,,,.“,“,“

enz.

1--her vermefden of, en zo a, welke iijsten ongeldig zijn verkiaard en of. en zo a, welke kandidaten zijn
geschrapt.
2
Indien geen enkele geldige lijst is overgebleven, wordt het vervoig van dit proceverbaa1 gelezen: geen
geidige lijst is overgebleven en verklaart .mitsdien, dat niem.and is gekozen.

kandidaten voorkomen.
Aangezien op deze iijsten slechts
plaatsen te vervullen zijn. verklaart het centraal stemhureau dat niemand is
terwij 1
gekozen.
...

Plaats:......................
Datum:.........
......voorzitter
leden

Model 18

itvhetccntraaIstemhureautot’aststcI1invandeuits1ader
iezinvandeIedenvandeState!
(art 94 Kiesverordening)

datum

I.

stemming

Vaststelling van de kiesdeler

Op de verschillende lijsten en de daarop geplaatste kandidaten zijn uitgebracht de
volgende aantallen stemmen:

Lijst nr.

1

Naam en voorletters of
Voignummer

voornamen

Aantal stemmen op iedere

kandidaten

der kandidaten

kandidaat uitgebracht

volgens lijst
1
2
3
4

5
enz.
Stemcij fer = =

= = = = = = = =

=

Lijst nr 2
enz.
Blijkens de bovenstaande gegevens bedraagt de som der stemcijfers van de
1ijsten:. Aangezien
plaatsen te vervullen zijn, bedraagt de kiesdeler,
bedoeld in artikel 95, tweede lid, van de Kiesverordening.

= = =

IL
Verdeling van de plaatsen op de lijsten:
Bij deling van de kiesdeler op de stemcijfers der lijsten worden verkregen de
volgende quotiCnten:
Quotient

Overeenkomstig artikel 95, derde lid, van de Kiesverordening wordt aan elke lijst
toegekend het aantal plaatsen, aangewezen door het boven verkregen quotient.
Derhalve zijn toegekend
plaatsen, terwiji te vervullen zijn.
nog te vervullen b1ijven.plaatsen.

plaatsen, zodat

Overeenkomstig artikel 96 van de Kiesverordening wordt van de nog te vervullen
plaatsen achtereenvolgens één toegekend aan: 1
Lij St nr.

Mitsdien zijn van de

te vervullen plaatsen toegekend ann:

Aantal Iaatsen

IlL

Aanwiizingen van de gekozen kandidaten:

Indian het bepaalde in do laatste voizin van het eerste lid of h.at bepaalde in het tweede lid van artikel 96
van do Kiesverordening toepassing vindt, wordt eon en ander hier verme.ld,

Lijst nr.
Plaatsen
Het stemeijfer van deze lijst bedraagt:.
Dc lijstkiesdeler bedraagt:.

Dc aantallen stemmen verkregen door de kandidaten dezer Iijst bedragen, na toepassing
van artikel 98 van de Kiesverordening:
Naam en voorletters of voornamen der kandidaten in
de volgorde van het aantal verkregen stemmen

Aantal stemmen door iedere kandidaat
verkregen

2

Dientengevolge zijn op deze lijst gekozen:
Naam en voorletters of voornarnen der gekozenen

Adres

Lijst nr
P1aatsen..
(Dc verdere Iii sten worden achtereenvolgens op gelijke wiize hehandeid).
IV, Vaststelling van de uitslag

Ret eentraal sternbureau verklaart gekozen tot leden van de Staten.
raam.vor1ette•rs of

V. Rangschikking van de kandidaten
Ter voldoening aan artikel 100 van de Kiesverordening heeft het centraal stembureau ten
aanzien van iedere daarvoor in aanmerking komende lijst de daarop voorkomende
kandidaten als volgt gerangschikt:
Naam en voorletters of voornamen der kandidaten in
de volgorde van het aantal verkregen stemmen

Aantal stemmen door iedere kandidaat
verkregen

(Hierbij niet vermelden de naam van een overleden kandidaat)

Lijstnr.
Enz,

(Dc verdere Iijsten worden achtereenvolgens op gelilke wijze behandeld),

Datum

Model 19

Besluit van de voorzitter van liet centraal stemhureau tot ekozen-verhlaring van
een lid van de Staten noodzakelijk geworden door het
niet aannemen der verkiezing door cen kandidaat
(art. 114 Kiesverordening)

De voorzitter van bet centraal stembureau;
Gezien bet bij hem op
ingekomen schrijven van
houdende
mededeling dat hij zijnizij haar verkiezing tot lid van de Staten niet aanneernt’;
...

Overwegende:
• dat
niet bitmen de termijn, gesteld in artikel 105, tweede lid, van de
Kiesverordening heeft medegedeeld dat hij zijnlzij haar verkiezing tot lid van
de Staten aanneemt, zodat hij/zij geacht wordt de verkiezing niet aan te
;
2
nemen
• dat blijkens het besluit van het centraal stembureau
van
was gekozen verklaard op lijst nummer
• dat ingevolge bet bepaalde in artikel 116 (en artikel 117) van de
Kiesverordening de volgende kandidaat ( kandidaten) buiten rekening wordt (
worden) gelaten op grond van de daarbij vermelde omstandigheden:

•

dat blijkens de in artikel 100 van de Kiesverordening geregelde volgorde op
lijst nummer thans voor verkiezing in aanmerking
kornt

Verklaart mitsdien
Staten.

gekozen tot lid van de

Datum:
voorzitter

Indien dit geval niet van
idern,

toepassing is, vervalt deze alinea,

Modei 20

Besluit van de voorzitter van het eentraal stenibureau tot gekozen-vcrklaring
van een lid van de Staten, noodzakehjk eworden doordat
aats in dat colic eis engeva lien of zilo envallen

(art 115 Kiesverordening)

Dc voorzitter van het centraal stembureau;
Gezien het bij hem
mededeling dat

ingekomen schrijven van

houdende

Overwegende:
•
•

•

dat blijkens het besluit van het centraal stembureau van
de
was gekozen op lijst nr
dat ingevolge het bepaalde in artikel 116 (en artikel 117 ) van de
Kiesverordening de volgende kandidaat ( kandidaten) buiten rekening
wordt ( worden) gelaten op grond van de daarbij vermelde
ornstandigheden:

dat blijkens de in artikel 100 van de Kiesverordening geregelde
volgorde op lijst nummer thans voor verkiezing in
aanmerking kornt

\/erkiaart mitsdien.

gekozen tot lid van de Staten.
P1aats.
Datunr.

ModeI2l

Besluitvandevoorzittervanhetcentraalsternbureau
van een lid van de Staten, noodzakelijk geworden door het
niet toelaten van een kandidaat als liii
(art. 115 Kiesverordening)

Dc voorzitter van het centraal stembureau;
Gezien bet bij hem op
.ingekornen schrijven van de voorzitter van de
Staten, houdende mededeling dat
op grond van het niet
voldoen aan de vereisten voor bet lidmaatschap van de Staten, niet als lid is toegelaten;
Overwegende:
•

•

•

dat blijkens het besluit van bet centraal stembureau van
de
was gekozen verklaard op lijst
nummer
dat ingevolge het bepaalde in artikel 116 (en artikel 117 ) van de
Kiesverordening de volgende kandidaat (kandidaten) buiten rekening
wordt ( worden) gelaten op grond van de daarbij vermelde
omstandigheden:

dat blijkens de in artikel 100 van de Kiesverordening geregelde
volgorde op lijst nummer
thans voor verkiezing in
aanmerking komt
naam en voorletters of voomamen);

\
e
7
rklaart mitsdien.

gekozen tot lid van de Staten.

Datum:
,voorzitter

\lode 1 22

STEMDISTR1CTEN

Stemdistrict 1
Arrnenhuissteeg
Back Street
Begroeidesteeg
Breakwaterweg
C.A. Cannegieter Road
Fort Belair Road
Fort Hill Drive
Fort Hill Road
Fort Oranje Drive
Fort Willem Drive
Fort Willem Road
Frederick 0. Hughes Dr

Frederick 0. Hughes
Road
Front Street
Gaston Haddocks
Drive
Groenesteeg
Hoteisteeg
Kerkhofsteeg
Kruythoffsteeg
Longwall Road
Manzanillasteeg
ONasha Jones Street
Octavius Richardson
Road
Praktizijnsteeg

Ruben R. Pantophiet str
Scheepsbouwsteeg
Schoolsteeg
S mallesteeg
Smidsteeg
St. Jansteeg
Stillesteeg
Tarnarindesteeg
Van Romondtsteeg
Vissersteeg
Walter JA. Nisbet
Road
Weduwensteeg
Zoutsteeg

Stemdistrict 2

Back Bay
Back Street
Blue Jay Drive
CA. Cannegieter Road
Ch. E. W. Vogessteeg
Chincherry Road
F. Camille Richardson
Rd
Eagle Road
Egret Drive
Emmaplein
Flamingo Road
Front Street
Sand Piper Road
Secretarissteeg
Sparrow Road

Goldfinch Road
Great Blue Heron
Drive
Grounddove Road
Gullin Drive
Gullin Road
Hummingbird Road
Juancho Yrausquin
Blvd
Kanaalsteeg
Laughingbird Road
Masked Booby Road
Merlin Road
Mockingbird Road
Tumstone Road
WG. Buncamper
Road
Walter JA. Nisbet
Road

Monte Vista Drive
Monte Vista Road
Mountaindove Road
Over The Bank
Over The Bank Lane 1
Over The Bank Lane 2
Over The Bank Sect,
A
Peacock Road
Pelican Road
Pigeon Road
Pointe Blanche
Royal Tern Road
Zonaida Dove Drive

Swallow Drive
Trush Road

Waterfowl Road
Yellowbird Road

Stemdistrict 3
Ark Shell Road
Ball Cactus Drive
Bell Cactus Drive
Bonnet Shell Drive
Bunny Ears Cactus
Drive
Canoe Shell Road
Carved Star Shell Road
Chesnut Turban Shell Rd
Chin Cactus Road
Christmas Cactus Drive
Cob Cactus Drive
Column Cactus Drive

Doodle Doo Cactus
Drive
s Drive
t
Duke
Easter Cactus Drive
Experiment Estate
Drive
Ferro Cactus Drive

Hope Estate Road

Golden Barrel Cactus
Dr
Guana Bay Drive
Guana Bay Road
Estate Drive
Hedge Hog Cactus
Drive
Hope Estate
Hope Estate Drive

Merite Shell Road

Imperial Shell Drive
Ivory Shell Drive
Kings Of The Sea Road
Lucine Shell Drive

Naked Boy Hill Drive
Nipple Cactus Drive
Old Man Cactus Drive
Pantophlet Drive
Pen Shell Road
Pica Shell Drive

Pin Cushion Cactus
Drive
Plantation Drive

Suckergarden Drive

The Keys Road Lane

Suckergarden Road

Pope Cactus Drive
Pope Cactus Road
Prickle Pear Road
Queen Conch Road
Sarah E. Arrindell Drive

Sun Cactus Drive
Sun Cactus Road
Sunball Cactus Drive
Sunset Cactus Road
Thanksgiving Cactus
Dr.
The Hope
The Hope Drive
The Hope Road
The Keys Road
The Keys Road Lane

The Keys Road Lane
3
Triton Shell Road

Sedums Cactus Road
Silver Torch Cactus Driv
St. James Estate
St. James Estate Drive
St. James Road

Stemdistrict 4

AJA. Richardsons Dr
ATh. Illidge Road
Acklin Island Drive
Basse Terre Drive
Basseterre Road
Bay Scallop Road
Bean Clam Road
Bequia Drive
Berlin Drive
Bishop Hill Road
Booby Island Drive
Brill’s Drive

Brine Drive
Brown’s Drive
Calico Scallop Road
Cariacou Drive
Castries Drive
Charlestown Road
Cherry Estate
Clam Shell Drive
Culebra Drive
Daniels Drive
Date Mussel Road
Davis’ Drive

Defiance Road
Dominica Drive
Elli& Drive
Eluthera Drive
Emerald Merit Road
Escargot Drive
Freeport Drive
Grand Caicos Drive
Green Island Drive
Green Star Shell Road
Gulf Scallop Dr.
Gumbs Drive

Hispanola Road
Hulda B. Richardson
Road
Inagua Island Drive
Jan Steen Straat
King Helmet Drive
King Helmet Road
Kingston Drive
Limpet Road
Madrid Road
Margareth Bruce’s Drive
Man Galante Drive
Marie Galante Drive

Martinique Drive
Middle Region Road

Saba Drive
Saba Road

Mount Repose Drive
Mustique Island Drive
Oysterpond Road
Paris Drive
Philips Drive
Philips Lane
Pinel Key Drive
Qualichi Road
Richards’ Drive
Romeo’s Drive

San Juan Drive
Scallop Shell Road
Sombrero Drive
Sophia Drive
St. Barths Drive
St. John’s Drive
Statia Drive
Surf Clam Drive
Tamarind Hill Road
The Arrindell’s Drive

The Valley Drive
Tintamare Drive
Tobago Drive
Tobago Road
Tortola Drive

Trinidad Drive
Trivia Road
Trumpet Shell Road
Vieques Drive
Virgin Gorda Drive

Westerband Drive

ATh. Illidge Road
Algiers Dr. Lane 2

f3razilla drive

Algiers Drive
Algiers Drive Lane I

Bridgetown Drive
Brvson Lane

Garden Of Eden Drive
Georgetown Drive
Gibbs Drive

Ginger Island Drive
Helsinki Drive
Hodges Drive
Hodges Lane
Honduras Road
Illidge Drive
Johannes D. Meiners
Road
LamberCs Drive
Madrid Road
Sidney Drive
Spring Garden Drive
Union Farm Estate

Algiers Drive Lane 2
ArndelPs Drive
s Lane
t
Arndell
Bermuda Drive
Bern Drive
Billy Holiday Drive
Bow Estate Drive

Brysons Drive
Caracas Drive
Cayenne Road
Ch. Maccow Road
Cherrygut Road
Christiansted Drive
Copenhagen Drive

Bow Estate Drive
Brasilia Road
Madrid Road Lane 1
Madrid Road Lane 2
Manilla Drive

Dacca Road
Dominica Road
Oslo Drive
Oslo Road
Panama Road

Mayaguana Drive
Milton Lane
Mi1tons Drive
Mnt William Drive
Montevideo Drive
Montevideo Road
Nevis Drive
Nick Spring Drive

Paramaribo Drive
Phillipine Drive
Port Of Spain Drive
Prune Island Drive
Quitto Road
Richardsons Drive
Sao Paolo Road
Sao Paulo

Warsau Drive
Willemstad Drive
Wood& Drive
Zagreb Drive
Zorg En Rust
Zorg En Rust Drive
Zorg En Rust Road

Mnt, Souffriere Road
Okra Drive

Bouianger Road
Brimstone Hill Road
Cabbage Road
Carrot Road
Cassava Drive
Cassava Road

Cucumber Road
Diederick Matthew
Road
Ebenezer Estate
Ebenezer Road
Johannes C. Paap Road
John Solomons Gibbs
Road
Jose H. Lake Sr. Road
LB. Scot Road
Mildrum Road
Milton Peters Road
Mnt Scenery Road
Mnt. Pele Road

RS. Nicholson Road
Radis.h Road
Reward Drive

Tania Road
Tanya Road
The Quill Road

Stemdistrict 6
Al. Richardson street
Abraham Heyliger Road
Alexander Richardson Rd
Arrowroot Drive
Arrowroot Road
Beet Road

Okra Road
Papaw Road
Paradise Hill Road
Peach Road
Pigeon Pea Drive
Pigeon Pea Road
Plantin Road
Potato Road
Pumpkin Drive
Pumpkin Road

Reward Hill Road
Reward Road
South Reward
South Reward Hill
South Reward Road

Thomas Aertsen Road
Tomato Road
WB. Peterson Road
WR. Plantz Road
Wallace B. Peterson
Road

Stemilistrict 7
Banana Drive
Blueberry Drive
Cantalope Road
Cherrynut Road
Coco Plum Drive
Coco Plum Road
Genip Road
Guavaberry Drive
Honey Dew Road
Kiwi Drive
Kiwi Road
Lemon Road

Pear Road
Pineapple Road
Pomgranate Drive
Pomserrette Road
Raspberry Road
Retreat Estate
Soursap Road
St. Peters Road
Stone Oven Drive
Tangerine Road
Watermelon Road

Stemdistrict 8
Apricot Road
Avocado Road
Beryl Richardson Road
Daffodil Drive
Grapefruit Road
Guavaberry Road
LB. Scot Road
Lettuce Road
Lime Road
Lionel Conner Road

Louisa Hazel Road
Marigot Hill Road
Marigothill Drive
Marigothill Road
Melford A. Hazel
Road
Mesapple Road
Passionfruit Road
Pieter Hassell Road
Strawberry Road

Sugarapple Road
WFM. Lampe Road

Bush Road
Catapult Drive
Charity Drive

Industry Drive
isis Road
Killebam Drive

Stemdistrict 9
ATh, illidge Road
Amaryllis Road
Anagada Drive

Andros Island Drive
Anegada Drive
Anguilla Drive
Antigua Drive
Aruba Drive
Bahamas Drive
Barbuda Drive
Blijden’s Drive
Burlap Drive

Coralita Road
Crocus Road
Crotus Road
Cuba Drive
Cupper Drive
Curacao Drive
Dollisons Drive
Goglet Drive
Goose Drive

LB. Scot Road
Lavander Drive
Macrome Drive
Mortar Drive
Oregano Drive
Pessle Drive
Plough Drive
Red Rose Road
Roses Road

Sage Drive
Senna Drive
Senna Road
Sorrel Drive
Sugar Hill Drive
Tansy Drive

Tassel Road
The Cottage Drive
Thyme Drive
Wintergreen Drive
Wobble Vine Road
Zagersgut Lane

Zagersgut Road

AJ.C. Brouwers Road
Anise Drive
Antilope Drive
Arlette B. Peters Road
Balsam Drive
Beaver Drive
Beethovenstraat
Bison Drive
Blanket Herb Drive
Camel Drive
Camel Road
Cankerberry Road

Caribou Drive
Chameleon Drive
Cinnamon Drive
Clove Drive
Cottage Drive
Cougar Road
G. Alexis Arnell Road
Ga. Amell Road
Gazelle Drive
Ginger Road
Hamster Drive
Hyena Road

Hyssop Drive
Hyssop Road
Impala Road
Jaguar Road
Kangaroo Road
Kudo Drive
L. Beethoven Road
Lemongrass Drive
Leopard Road
Lion Road
Little Bay Road
Llama Drive

Marshmallow Drive
Nettle Drive
Nutmeg Drive
Otter Drive
Otter Road
Panther Road
Pepennint Drive

Pepperrnnt Drive
Puma Road
Rabbit Hill Drive
Rabbit Hill Road
Rhino Drive
Rhino Road
Sarsapilla Road

Spanish Fort Dr••ive
Spanish Fort Road
Tiger Road
WA. Mozart Road
Weigelegen Drive
Welgelegen Lane
Welgelegen Road
Zebra Drive

Stemdistrict 10

Almond tjrove Drive
Almond Grove Road

Cashew Tree Drive
Celsius street

Archimedes street

Clammy Cherry Road

Bay Leaf Tree Drive
Bearded Fig Tree Drive

Clemmie Drive
Clemmie’s Drive

Belle Tree Drive
Bill-Bill Drive
Blolly Tree Road
Calabash Drive
Calabash Road
Cannon Ball Tree Drive
Casha’s Drive

Cockspur Tree Road
Coconut Palm Drive
Cork Tree Drive
Cosha Tree Drive
Diamond Drive
Diamond Estate Drive
Diamond Estate Road

Koolbaai Villas
Madeleine’s Drive
Mahagany Tree Drive
Mahoe Tree Drive
Mahogany Tree Drive
Mami Tree Drive

Queen Palm Drive
Richmond Drive
Royal Palm Drive
Rubber Tree Drive
Sandbox Tree Road
Sea Island Cotton
Drive
Sea Island Cotton
Road
Sequoia Tree Drive
Shak Shak Tree Road
Silk Tree Drive
Smoked Tree Drive
Tamarind Tree Drive
Teak Tree Drive
Th.A. Kruythoff Drive

Manjack Drive
Marconi street
Marianne’s Estate
Marianne’s Estate Drive
Miracle Drive
Mohagany Tree Drive
Mountain Ebony Tree
Road
Muggy’s Drive
Narrow Drive
Narrow Road
Oak Tree Drive
Orange Grove Drive
Orange Grove Road
Parra-Grass Drive
Peter John Drive
Peter John Road

Tom Ben’s Estate
Drive
Torricelli street
Union Road
Uxbridge Drive
Van Buren Drive
Water Rock Road
Waterrock Lane
Well Road
Willow Tree Drive

Dr Carl A. Shaw street
Dr HC. Tjon-SieFat
str
Dr LH. Dc La Fuente
str
Dr L.A.G.O. Lashley str
Dr. C.w. Levendag
street
Evergreen Tree Drive
Fahrenheit Drive
Fahrenheit Road
Frits Drive
G. Alexis Arnell Road
Gum Tree Drive
Kool Baai Villas

Pierre Drive

Stemdistrict 12

A.J.C. Brouwers Road
Aaron Jacob’s Dr Sc A
Aaron Jacobs Dr Sc B
Aaron Jacob’s Dr Lane I
Aaron Jacobs Dr Lane 3
Aaron Jacob’s Dr Lane 6
Aaron Jacob’s Dr Lane 7
Aaron Jacob’s Drive
Accordian Road
Annatto Tree Drive
Autograph Tree Drive
Bahoe Drive

Bahoe Road
Banjo Road
Barringtonia Drive
Cannegieter Drive
Cannegieter Road
Cape Bay Road
Carty Lane
Cay Bay Road
Cedar Grove
Cedar Grove Drive
Cedar Lane
Clark’s Drive

Diamond Road
Elder Drive
Fisherman Rod Drive
Flute Drive
Guiro Drive
Guiro Road
Guitar Drive
Maracas Drive
Marimba Drive
Olive Drive
Plum Tree Drive
S. Quamina Drive

Sea Grape Tree Drive
St. Clair Drive
St. Clair’s Drive
St. Rose Lane
St. Rose Ln.
Tray Drive
Trombone Drive
Venus Drive
Washington Road
Washington street
Waterfront Road
Welfare Road
Wellington Road
Wellsburg street

Wesley Lane
Wesley street
West Union Road
Westunion Drive
Westunion street
Windmill Road
Windmill street
Windsor Lane
Windsor Road
Windward street
Winnipeg street

Zo Zo Moran Road

-

-

Wrigley street

Wyoming street
Zo Zo Mo••ran Drive

Stemdistrict 13

Agate Road
Airport Boulevard
Airport Road
Amazone Drive
Anazone Road
Amber Road

Cinnamon Grove Plaza Low Lands
Citrine Road
Maho Village
Coral Shores
Maple Tree Drive
Cote Dazur
Mullet Bay
Dolphin Road
\ier Drive
Fan Coral Road
Nile Road

Baracuda Road
Beachcomber Drive
Beachcomber Road
Beacon Hill Drive
Beacon Hill Road
Billy Foll Road

Fr Alfie Heillegger Rd Onyx Road
Fr. Barbansoii Road
Opal Road
Garnet Drive
Pearl Drive
Indus drive
Pelican Cove Road
Jade Road
Pelican Key
Jordan Road
Peridot Road

Peterson’s Drive
Pointe Pirouette
Rhine Road
Roberts’ Drive
Ruby Drive

Spinel Road
Sr Agnes Drive
Sr Clara Drive
Sr Modesta Road
Sr Patientia Houtman
Rd
Sr Regina Road
Staghom Coral Road

Sapphire Drive
Sea Urchin Road
Seaurchin Road
Simpson Bay
Simpson Bay Road
Simpson Bay Yacht
Club
Sphene Road
Spinel Drive

.

Turquoise Drive
Vlaun’s Drive
Welfare Road
White Sand Road
White Sands
Williarns Drive
Zircon Road

The Corner Road
Tigris Drive
Tigris Road
Topaz Drive
Tourmaline Drive

Stemdistrict 14
Amsterdam Road
Anna’s Hoop Estate
Road
Buckhole Estate Road
Caines’ Drive
Careta Estate Road
Delight Estate Road
Felix Marlin Road
Foga Estate Road
Freeland Estate Road
G. Clement Dc Weeer
0. Clement Dc Weever
Rd
Golden Grove Estate
Road

Grand Fond Estate
Road
Griesel Estate Road

Nazareth Estate

Happay Estate Road
J,D. Meiners Road
John Philips Road
Lima Road
Lottery Estate Road
Low Estate Road
Lusaka road
Monrovia Road

Nazareth Road
One Hoe Lane
Prospect Estate Road
Quilletor Drive
Sugar Mill Estate Road
Tokyo Drive
Tripoli Drive
Tunis Drive

Nairobi Drive

Villa Estate Road

Nazareth Drive

Stemdistrict 15
Arch Road
Attol Island Road
Candelabra Cactus Drive
Candelabra Cactus Road
Cinnamon Cactus Drive
Claw Cactus Drive
Crown Cactus Drive
Frans Hals Straat
Gold Finger Cactus
Drive
Grenada Road
Guadeloupe Road
Johan Vermeer straat

Jumping Cholla Cactus
Dr
Leaf Cactus Drive
Madame’s Estate
Madame’s Estate Road
Mathew’s Lane
Organ Pipe Cactus
Road
Paradise Island Road
Pendant Cactus Road
Rembrandts P1cm

Soualiga Road
Umbrella Cactus Drive
Van Gogh straat
Vine Cactus Drive
Watling Island Road

Rock Salt Drive
Rock Salt Road
Soualiga Drive

Stemdistrict 16

Amaranthus Road
Apachie Lane
Arbutus Road
Azalea Drive
Bauhenia Drive
Begonia Drive
Begonia Road
Bettys Estate Road
Bleeding Heart Road
Blue Bell Drive
Bourgainville Road
Buttercup Road

Camelia Road
Carnation Road
Coralita Road
Cordia Drive
Dahlia Road
Daisy Road
Dancing Lady Road
Durat Road
Emancipation Drive
Flamboyant Road
Frangipani Road
Gardenia Drive

OIe.ander Road
Orchid Drive

Ponnurn Drive
Queen Of Flowers
Road
St. Johns Estate Road
Stiltwalker Drive
Sunflower Road
The Ranch Drive

Orchid Road
Passion Flower Road
Periwinkle Drive
Poinsetia Road

Gardenia Road
Gladiola Drive
Gladiola Road
Hybiscus Lane
Flybiscus Road
Independence Drive
Jasmin Road
Lily Road
Marys Fancy
MatchMe Drive
Maubey Drive
Meadowlands Drive

Treadmill Drive
Tulip Drive
Yellow Sage Drive

Modei 23

s-verbaal van de eschorstc zittin van bet stem bureau

(art 18, tweede lid, Kiesbesluit)

Stemdistrict nr

Dag der stemming:

Verkiezing van de leden van de Staten.
A. Het stembureau heeft in het stemlokaal zitting genomen te .uur in de ochtend,
B. Op de tafel van het stembureau zijn neergelegd:
a. een exemplaar van de wettelijke voorschriften die op de stemming betrekking
hebben.
b. een afschrift van de gegevens uit het kiezersregister, bevattende een genummerde
opgave van de kiezers, die in dit stemdistrict bevoegd zijn aan de stemming deel te
nemen;
C. Vastgesteld is, dat de stembus ledig was
1 Zij is met twee sleutels gesloten, waama de
ene terstond door de voorzitter en de andere door
als oudste lid (in jaren
in
bewaring
is
genomen,
)
D. Het stembureau heefi het/de verzegelde paklpakken met stembiljetten geopend en
vastgesteld, dat de beginvooffaad stembiljetten bedraagt
E. Dc stemming heeft acht uur in de ochtend een aanvang genomen.

F. Dc na te noemen, bij de opening van de zitting fungerende voorzitter/leden en
plaatsvervangende leden van dit stembureau aismede de aisdan aanwezige
kiesgerechtigde personen die het stembureau ten dienste staan, die tot een ander
stemdistrict behoren, hebben bij dit stembureau aan de stemming deelgenomen:

I

Naam en voornarnen

Nummer van het
stemdistrict waartoe de

Nummer waaronder de
kiezer in het uittreksel

‘Indien meer dan ëen stembus is gebruikt, komt de eerste voizin te luiden: Vastgesteld is, t de
stembussen ledig waren. In de tweede voizin wordt” “Zij is “vervangen door: “Zij zijn elk”.

kiezerhehoort

voorkomt

G. De navolgende kiezers, die op straffe van bet bepaalde bij artikel 131 van de
kiesverordening verplicht waren het aan hen uitgereikte sternbiljet terug te geven,
omdat zij na waarschuwing de wettelijke voorschriften omtrent de stemming vervat
o.m. in de art. 67 en 70 van de Kiesverordening niet opvolgden of weigerden bet
stembiljet in de stembus te steken, hebben aan deze veiplichting niet voldaan:
Naarn en voornamen

Nummer, waaronder de kiezer in bet uittreksel
voorkomt

uur verklaard, dat naar de bevinding
H. Dc voorzitter van het stembureau heefi te
of
zijn toegangen de behoorlijke
het
stembureau
van het stembureau wanorde in
voortgang der stemming onmogelijk maakte, Dc stemming is daarop geschorst en tot
uur verdaagd. Onmiddellijk daarop is in
de
tegenwoordigheid der in het stemlokaal aanwezige kiezers de sleuf der stembus
gesloten en de stembus conform artikel 74 Kiesverordening verzegeld waarna aan de
deur van het stemlokaal een kennisgeving is bevestigd, dat de stemming is geschorst en
2
verdaagd tot
,

I.

2

Het stembureau heeft in afzonder1jke pakken gesloten:
:
3
a. de sleutels, waarrnede de st.embus is gesloten
h. de niet gebruikte stembiljetten;
c de teruggegeven en onbruikbaar gernaakte stembi letten;
d. de ingeleverde oproepingskaarten:
e. bet uittreksel nit het kiezersregister.
ABe pakken zijn daarna verzegeld met als zegel het wapen an de Sint Maarten

Indien meer dan ëën stembus is gebruikt, wordt “is in tegenwoordigbeid “vervan en door “zijn in
‘!t ct d raj s’c i e
enduo s
e en
1
=
s
e re

4.

J. Door de in het stemlokaai aanwezige kiezers ziin naar aanleiding van de voornoemde
verrichtingen geen’de volgende bezwaren ingebracht:

K. In de samenstelling van het stembureau is geeniziin de volg.ende veranderingen( en)
gekornen:

Datum:...
voorzitter
leden

NOTA VAN TOELICHTING

Algemeen

Dit besluit geeft uitvoering aan een aantal bepalingen van de
Kiesverordening. Zo worden bepaalde rnodelformuiieren vastgesteld en
wordt het land in stemdistricten verdeeld. Daarnaast worden nadere
voorschriften gegeven omtrent de inrichting van het stemlokaal. Ook
worden de te volgen procedures bepaald indien een zitting van een
stembureau wordt geschorst als zich omstandigheden voordoen in of bij
het stemlokaal die de behoorlijke voortgang van de zitting onmogelijk
maken.
Op grond van artikel 19 en artikel 42, vijfde lid, van de Kiesverordening
worden de geldelijke voorzieningen van de leden en plaatsvervangende
leden van het centraal stembureau en van de overige stembureaus bij
landsbesluit, houdende algemene maatregelen geregeld. De hoogte van de
vergoedingen voor deze leden wordt eveneens in dit besluit vastgesteld.
Voor de opzet van dit landsbesluit is gebruik gemaakt van het Kiesbesluit
van Aruba (AB 1997, 115 zoals laatstelijk gewijzigd bij AB 2005, 60), Dit
ligt in de rede aangezien bij de totstandkoming van de Kiesverordening
ook gebruik is gemaakt van de Arubaanse Kiesverordening. Hiermee wordt
bewerkstelligd dat Kiesverordening en Kiesbesluit goed op elkaar
aa nsluiten.
Voor de modellen behorende bij dit besluit zijn de modellen behorend bij
het eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen tot vaststelling van
modellen en formulieren ter uitvoering van het Kiesreglement (AB 1979, 4)
dat voor het voormalige eilandgebied Sint Maarten gold, als uitgangspunt
genomen. Op grond van bijiage II van de Landsverordening
overgangsbepalingen van wetgeving en bestuur is echter het
Kiesreglement eilandsraad Sint Maarten CAB 1979, 2) ingetrokken,
waardoor het eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen tot
vaststelling van modellen en formulieren ter uitvoering van het
Kiesreglement CAB 1979, 4) van rechtswege is komen te vervallen.
Niettemin is vanwege de geringe verschillen die er bestaan tussen de
Kiesverordening en het Kiesreglement eilandsraad Sint Maarten, de
bedoelde modellen als uitgangspunt genomen. De modellen zijn wel
aangepast aan de nieuwe landstatus binnen het Koninkrijk van Sint
Maarten. Gedacht kan worden aan onder meer de aanpassing van
terminologie en verwijzingen.

Aangezien ter gelegenheid van de toetreding van Bonaire, Saba en Sint
Eustatius als openbare lichamen in het Nederlandse staatsbestel de
Nederlandse Modellenregeling Kieswet en Kiesbesluit 2010 is aangepast en
vooral gemoderniseerd, zijn ook bepaalde elementen uit de modellen
behorende bij deze ministeriële regeling voor de modellen behorende bij
dit besluit overgenomen,
Opmerking verdient verder het feit dat de modellen voor het
verzoekschrift, de schriftelijke verklaring van instemming in de
kandidaatstelling en de oproepingskaart mede gelet op artikel 1, tweede
lid, van de Staatsregeling waarin naast het Nederlands het Engels als
officiêle taal wordt vermeld, ook in de Engelse taal beschikbaar zijn. Het
gaat orn modellen die ondertekend moeten worden door kiezers of
ka n d d a ten

Artikelsgewijs
Artikel 1 tot en met 10
Deze artikelen geven uitvoering aan de artikelen 10, zesde lid, 22, vijfde
lid, 25, eerste lid, 26, vierde lid, 43, tweede lid, 53, eerste lid, en 135 van
de Kiesverordening. Voor de modellen zijn de modellen die horen bij het
eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen tot vaststelling van
modellen en formulieren ter uitvoering van het Kiesreglement (AB 1979, 4)
dat voor het voormalige eilandgebied
Sint Maarten gold, als uitgangspunt genomen. Waar nodig zijn de
terminologie en verwijzingen aangepast.
Artikel 11

Voor de verdeling van het land in stemdistricten is de verdeling in
stemdistricten dat is gehanteerd bij de verkiezingen van de Staten van de
voormalige Nederlandse Antillen in januari 2010, neergelegd in het
eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van 3 augustus 2010 ter
uitvoering van artikel 35 van het Kiesreglement Eilandsraad Sint Maarten
(Ab. 1979, zoals gewijzigd), als uitgangspunt genomen. Dit om te
voorkomen dat er aanzienlijke wijzigingen komen in de verdeling zoals dat
tot de transitie gold.
Artikel 12 en 13
Waar de Kiesverordening van Aruba en voorheen het Nederlands
Antilliaans Kiesreglement en het Kiesreglement eilandsraad Sint Maarten
nog in de verordening zelf voorschriften geven met betrekking tot het
stemhokje en de vormgeving van de stembus, bieden de artikelen 54,
eerste lid, en 55 van de Kiesverordening de mogelijkheid om deze details
in een landsbesluit, houdende algemene maatregelen uit te werken. De
artikelen 12 en 13 geven hier uitvoering aan. De teksten van deze
bepalingen komen overeen met de overeenkomstige artikelen uit de
andere verordeningen,
Artikel 14 tot en met 19
Zowel in de Kiesverordening van Aruba als voorheen in het Nederlands
Antilliaans Kiesreglement en het Kiesreglement eilandsraad Sint Maarten
wordt in detail de procedure beschreven die dient te worden gevolgd,
indien zich in een stemlokaal zodanige wanorde voordoet dat een
behoorlijke voortgang van de zitting niet meer mogelijk is. In een dergelijk
geval kan de voorzitter van het stembureau de zitting schorsen, Artikel 74,
tweede lid, van de Kiesverordening maakt het mogelijk dat de te volgen
procedure in een landsbesluit, houdende algemene maatregelen wordt
neergelegd, Dc artikelen 14 tot en met 1.9 beogen hier uitvoering aan te
geven, Dc bepalingen komen overeen met de overeenkomstige artikelen
ult de andere verordeningen, met dien verstande dat er twee nieuwe
bepalingen zijn toegevoegd die ontleend zijn aan het Nederlandse
Kiesbesluit, Het betreft onder meer de situatie waarin de schorsing
plaatsvindt voordat de stemopneming een aanvang heeft genomen.
Art!kel 20 en 21
ingevolge artikel 19 en 42, vijfde lid, van de Kiesverordening worden de
vergoedingen van de leden en plaatsvervangende leden van zowel het
centraal stembureau als de overige stembureaus bij landsbesluit,
houdende algemene maatregelen vastgesteld, Artikel 20 en 21 van dit
besluit geven hier uitvoering aan, Voor de bepaling van de hoogte van de
vergoedingen zijn de bedragen die voorheen aan de leden en
plaatsvervangende leden van het hoofdstembureau en de avenge

stembureaus van het eilandgebied Sint Maarten werden uitgekeerd,
geha nteerd,
Artike/ 22

In artikel 127 van de Staatsregeling wordt aan het Constitutioneel Hof de
mogelijkheid gegeven om een bekrachtigde, maar nog niet in werking
getreden wettelijke regeling te toetsen aan de Staatsregeling, Het Hof kan
een regeling aan alle daarvoor in aanmerking komende bepalingen van de
Staatsregeling toetsen, zowel de inhoud als de wijze van totstandkoming
van de regeling. De Ombudsman is, als hoeder van de Constitutie,
bevoegd orn uiterlijk zes weken na de bekrachtiging van de wettelijke
regeling een zaak aanhangig te maken, tenzij sprake is van een
spoedeisend belang,
Op het moment van inwerkingtreding van de wettelijke regeling vervalt de
actiebevoegdheid van de Ombudsman
Artikel 22 beoogt de inwerkingtreding van dit Iandsbesluit te regelen,
rekening houdend met de hierboven beschreven bevoegdheid van de
Ombudsman en het Constitutloneel Hof. Het landsbesluit kan immers pas
in werking treden als de zes weken termijn is verstreken.

De Minister van Algemene Zaken,
S.A. Wescot-Williams

