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Besluit van 14 december 2017 tot afkondiging van het
Besluit houdende aanwijzing aan de Gouverneur van Sint
Maarten die ertoe strekt te bevorderen dat de MinisterPresident van Sint Maarten wordt ontslagen en opgevolgd

IN NAAM VAN DE KONING!
De Gouverneur van Sint Maarten,

Vanwege de Koning de last ontvangen hebbende tot afkondiging van het
onderstaand besluit:
Op de voordracht van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties
van
24
november
2017,
2017-0000602837,
Constitutionele Zaken en Wetgeving.
Overwegende, dat het wenselijk is de Gouverneur van Sint Maarten een
aanwijzing te geven die ertoe strekt te bevorderen dat de ministerpresident van Sint Maarten wordt ontslagen en opgevolgd;
Gelet op artikel 15 van het Reglement voor de Gouverneur van Sint
Maarten in samenhang met artikel 43, tweede lid, van het Statuut voor het
Koninkrijk;
Artikel 10 van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1
De Gouverneur van Sint Maarten bevordert met alle hem ter beschikking
staande middelen dat het ontwerp-landsbesluit tot onmiddellijk ontslag van
de heer Marlin als minister-president van Sint Maarten aan hem wordt
voorgelegd ter vaststelling.
Artikel 2
De Gouverneur informeert de raad van ministers van het Koninkrijk over
de uitvoering van de aanwijzing.
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Artikel 3
Dit besluit treedt in werking zodra dit aan de Gouverneur in persoon is
overhandigd.
Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met
de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van
toelichting in de Staatscourant en het Afkondigingsblad van Sint Maarten
zal worden geplaatst.

Gegeven te Devon, Castle Hill, 24 november 2017
Willem-Alexander

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
drs. R. W. Knops

Heeft opneming daarvan in het Afkondigingsblad bevolen.

Gedaan te Philipsburg, de veertiende december 2017
De Gouverneur van Sint Maarten

Uitgegeven de eenentwintigste december 2017
De Minister van Algemene Zaken
Namens deze,
Hoofd Afdeling Juridische Zaken & Wetgeving
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NOTA VAN TOELICHTING

Algemeen
De Staten van Sint Maarten hebben op 2 november 2017 een motie van
wantrouwen aangenomen die zich richt tegen de minister-president van
Sint-Maarten, de heer Marlin, en vijf van zijn zes ministers. Daarop heeft
de heer Marlin aan de Gouverneur van Sint Maarten het ontslag
aangeboden van zijn hele kabinet. De Gouverneur heeft vervolgens het
ontslag in beraad genomen, in afwachting van de vorming en installatie
van een nieuw kabinet.
Op 10 november 2017 hebben de Staten wederom een motie
aangenomen. Deze motie houdt in dat de heer William Marlin per direct
wordt ontheven van zijn taken als premier en minister van Algemene
Zaken en dat de waarnemend premier, de heer Rafael Boasman, als
interim minister-president van Sint Maarten zal optreden. Tenslotte wordt
in de motie een beroep gedaan op de Gouverneur van Sint Maarten om het
besluit van de Staten met onmiddellijke ingang te formaliseren en te
effectueren. De minister-president heeft daarop niet de gebruikelijke stap
gezet om, nadat hij dat in de ministerraad van Sint Maarten heeft
besproken, een voordracht voor ontslag te doen en de Gouverneur te
verzoeken het reeds in beraad gehouden ontslag met onmiddellijke ingang
te effectueren.
Hiermee wordt de staatsrechtelijke basisregel dat een minister die niet
langer het vertrouwen geniet van het parlement, vertrekt, geschonden.
Overigens is deze vertrouwensregel in de Staatsregeling van Sint Maarten
expliciet neergelegd in artikel 33, tweede lid: ‘Indien een minister het
vertrouwen van de Staten niet langer heeft, stelt hij zijn ambt ter
beschikking’. Volgens de toelichting op de Staatsregeling treedt hij buiten
de constitutionele rechtsorde, indien hij weigert op te stappen.
Doordat de minister-president, in strijd met zijn eed dat hij de
Staatsregeling van Sint Maarten steeds zal helpen onderhouden1, zich niet
aan dit beginsel van de parlementaire democratie houdt en de
uitdrukkelijke wens van de Staten negeert, is de deugdelijkheid van
bestuur zo ernstig in geding, dat de Koninkrijksregering ingrijpen in het
kader van de waarborgfunctie van het Koninkrijk, noodzakelijk acht.
De huidige situatie verschilt van die in 2015, toen de Staten van Sint
Maarten een motie van wantrouwen tegen het kabinet-Gumbs hadden
aangenomen. De ministers van het kabinet-Gumbs weigerden hun ambt
ter beschikking te stellen, zolang het ontbindingsbesluit niet was
vastgesteld door de Gouverneur. De Gouverneur heeft toen enige tijd
genomen om zich te beraden op de situatie en heeft uiteindelijk drie
rechters om advies gevraagd.2 In die omstandigheden was er geen grond
voor ingrijpen in het kader van de waarborgfunctie, omdat de instellingen
van het land zelf zochten naar een oplossing. Nu op 10 november
1

2
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Artikel 41 van de Staatsregeling van Sint Maarten.
Kamerstukken II 2015/16, 34 300 IV, nr. 28.
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wederom een motie van wantrouwen tegen minister-president Marlin is
aangenomen, is zijn aanblijven totdat een interim-kabinet is geformeerd,
geen staatsrechtelijk aanvaardbare oplossing.
Waarom dit besluit?
De minister-president weigert kennelijk uit eigen beweging gevolg te
geven aan de uitdrukkelijke wens van de Staten om te vertrekken. Op
grond van de Staatsregeling kan alleen de nieuwe minister-president het
ontslagbesluit van een minister-president van een contraseign voorzien. Er
kan worden beargumenteerd dat aangezien de demissionaire ministerpresident weigert te vertrekken, de vice-premier, die tevens de door de
Staten beoogde interim minister-president is, de voordracht moet doen tot
het ontslag van de minister-president. Nu de vice-premier kennelijk
daartoe ook geen aanstalten heeft gemaakt en de Gouverneur als
landsorgaan niet bij machte is het vertrek van de demissionaire ministerpresident alsnog te bewerkstelligen, kan de koninkrijksregering de
Gouverneur een aanwijzing geven. De Gouverneur is de eerst
aangewezene om het algemeen belang van het Koninkrijk te behartigen.
Dit is in artikel 15, eerste lid van het reglement van de Gouverneur als
volgt geformuleerd: ‘De Gouverneur vertegenwoordigt de regering van het
Koninkrijk en waakt daarbij over het algemeen belang van het Koninkrijk
overeenkomstig de bepalingen van dit reglement en met inachtneming van
de bij of krachtens koninklijk besluit te geven aanwijzingen. Hij is
verantwoordelijk aan de regering van het Koninkrijk.’ Tot het algemeen
belang van het Koninkrijk behoort in ieder geval de naleving van
constitutionele basisregels als de goede werking van de vertrouwensregel.
Het gaat hier om deugdelijk bestuur, onderdeel van de waarborgfunctie als
bedoeld in artikel 43 van het Statuut.
Met de aanwijzing geeft de Koninkrijksregering blijk ervan hoe ernstig zij
de schending van de vertrouwensregel acht. De koninkrijksregering geeft
thans de voorkeur aan de toepassing van deze lichtere maatregel boven de
toepassing van het zwaarste instrument, een algemene maatregel van
rijksbestuur op grond van artikel 51 in samenhang met artikel 43, tweede
lid, van het Statuut voor het Koninkrijk. Zij gaat ervan uit dat de
Gouverneur met de aanwijzing grotere invloed op de minister-president en
de overige leden van de ministerraad kan uitoefenen, leidend tot het
onmiddellijk ontslag van de heer Marlin.
Spoedeisendheid
De aanwijzing treedt in werking zodra het besluit is overhandigd aan de
Gouverneur van Sint Maarten. Eerdere aanwijzingen aan de Gouverneur
bepalen dat zij in werking treden met ingang van de dag na de datum van
uitgifte van de Staatscourant waarin het besluit wordt geplaatst. In dit
geval is de urgentie van dien aard dat daarop niet kan worden gewacht.
De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.W. Knops
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