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Regeling van de Minister van Algemene Zaken van de 10e
juni 2013 tot wijziging van het model voor stembiljetten

De Minister van Algemene Zaken,
In overweging genomen hebbende:
dat het wenselijk is ter bevordering van de werkbaarheid het model voor
het stembiljet aan te passen;
BESLUIT:
Artikel I
Bijlage II bij de Kiesregeling wordt vervangen door de bijlage bij deze
regeling.
Artikel II
1. Deze regeling treedt, zodra deze in het Afkondigingsblad is
geplaatst, in werking met ingang van de eerste dag van de zevende week
na de datum van bekrachtiging.
2. In afwijking van het eerste lid, treedt deze regeling:
a. in werking met ingang van de eerste dag van de derde week na de
beslissing van het Constitutioneel Hof indien de Ombudsman een zaak
aanhangig heeft gemaakt als bedoeld in artikel 127, derde lid, van de
Staatsregeling; of,
b. niet in werking indien het Constitutioneel Hof oordeelt dat deze
regeling niet verenigbaar is met de Staatsregeling.

Deze regeling wordt met de toelichting in het Afkondigingsblad
geplaatst.

De Minister van Algemene Zaken
d.d. 10 juni 2013

Uitgegeven de vierentwintigste juni 2013;
De Minister van Algemene Zaken,
Namens deze,
Hoofd afdeling Juridische Zaken & Wetgeving
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Bijlage II, behorende bij de Kiesregeling
Model 2
Voorzijde
STEMBILJET / BALLOT PAPER
(art. 56, tweede lid, Kiesverordening /
Art. 56, second paragraph, Electoral Ordinance)
STEMBILJET voor de verkiezing van de leden van de Staten van [Datum]
BALLOT for election for the Members of the Parliament on [Date]
KANDIDATENLIJSTEN / LISTS OF CANDIDATES
Enz.
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De lijsten dienen om en om in te springen. Tussen de lijsten dient ruimte te
worden gelaten. De lijsten dienen in een rij te worden geplaatst of in meer rijen
onder elkaar.

U stemt door het rood maken van één (en niet meer dan één) wit stipje,
geplaatst voor de kandidaat van uw keuze. Het stembiljet wordt zo dicht
gevouwen dat de kandidatenlijst niet zichtbaar is.
To cast your vote you must color only one (and not more than one) white
circle with red in front of the name of the candidate of your choice. The
ballot must be folded in such a way that the list of candidates is not visible.

1

Hier de foto van de op ieder van de lijsten hoogst geplaatste kandidaat af
te drukken
2
Hier de afkorting van de naam van de politieke partij vermelden
3
Hier het nummer van iedere lijst vermelden
4
Hier de kleuropdruk, welke aan iedere lijst is toegekend, aan brengen
5
Hier de namen van kandidaten van de politieke partij plaatsten
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Achterzijde
Aan deze zijde de handtekening van de voorzitter van het centraal stembureau zoveel malen te drukken, zodat de handtekening, hoe het stembiljet
ook wordt gevouwen, geheel of ten dele zichtbaar blijft
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TOELICHTING
Algemeen deel
Artikel 2 van de Kiesregeling geeft de mogelijk een stembiljet vast te stellen.
Met de onderhavige wijzigingsregeling wordt een nieuwe model vastgesteld.
Het nieuwe model is opgenomen in de bijlage bij deze regeling.
Burgerzaken heeft de regelgeving inzake het kiesrecht geïnventariseerd.
Uit deze inventarisatie is naar voren gekomen dat het stembiljet voor het
houden van verkiezingen voor de leden van de Staten onwerkbaar is.
Door het wijzigen van het model wordt het stembiljet praktisch beter
werkbaar.
Financiële gevolgen
Deze wijziging heeft geen financiële gevolgen voor Sint Maarten, noch voor
het organiseren van de verkiezingen voor de leden van de Staten.
Artikelsgewijs
Artikel I
Gebleken is dat het huidige model voor stembiljetten onwerkbaar is. Op dit
moment wordt op een stembiljet de kandidaatlijsten en de foto’s van de
hoogstgeplaatste kandidaat in tweevoud afgedrukt. Dit komt door het
vereisten dat het stembiljet zowel in het Nederlands als in het Engels wordt
uitgegeven. Dit heeft tot gevolg dat de stembiljetten onwerkbaar lang
worden, wat de duidelijkheid en overzichtelijkheid niet ten goede komt.
Thans wordt voorgesteld om het model zo te wijzigen dat de
kandidaatlijsten inclusief de genoemde foto’s slechts eenmaal op het biljet
worden afgedrukt. Daarbij wordt opgemerkt dat de tekst op het stembiljet
wel in beide talen blijft. De voetnoten onderaan het model worden niet
vertaald in de Engelse taal omdat deze slechts dienen als leidraad voor de
Dienst Burgerzaken. Tevens zijn kleine aanpassing in de lay-out
aangebracht. Ook is in de Engelse taal opgenomen hoe men behoort te
stemmen. De wijzigingen komen de overzichtelijkheid van het stembiljet
ten goede.

De Minister van Algemene Zaken
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