AFKONDIGINGSBLAD
VAN SINT MAARTEN
Jaargang 2013

No. 38

Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 10de
oktober 2013 tot wijziging van artikel 13 van het Kiesbesluit
in verband met het vereenvoudigen van de vereisten aan
stembussen
IN NAAM VAN DE KONING!
De Gouverneur van Sint Maarten,
In overweging genomen hebbende dat het wenselijk is de vereisten te
vereenvoudigen waaraan een stembus alsook waaraan het model voor de
oproepingskaart dient te voldoen;
Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten:
Artikel I
Het Kiesbesluit wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 5, eerste lid, komt te luiden:
1. Voor de kaart tot oproeping voor de stemming, bedoeld in artikel 43,
eerste lid, van de Kiesverordening, wordt vastgesteld het bij dit
landsbesluit behorende model 5.
B
Artikel 13 komt te luiden:
Artikel 13
De stembus voldoet aan de volgende vereisten:
a. de bus is afsluitbaar met een deksel dat voorzien is van een slot;
b. het deksel is in het midden voorzien van een sleuf waardoor de
stembiljetten in de bus worden gestoken; en,
c. de sleuf wordt op zodanige wijze afgesloten dat de bus slechts kan
worden geopend nadat het deksel is geopend.
C
De bijlage wordt als volgt gewijzigd:
1. De modellen 5A en 5B vervallen.
2. Er wordt een nieuw model 5 ingevoegd, zoals dat is gevoegd in de
bijlage bij dit landsbesluit, houdende algemene maatregelen.
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Artikel II
1. Dit landsbesluit, houdende algemene maatregelen, 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 dit landsbesluit, houdende
algemene maatregelen:
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 dit
landsbesluit, houdende algemene maatregelen, niet verenigbaar is met de
Staatsregeling.
Dit landsbesluit, houdende algemene maatregelen, wordt met de nota
van toelichting in het Afkondigingsblad geplaatst.
Gegeven te Philipsburg, negende oktober 2013;
De Gouverneur van Sint Maarten
Tiende oktober 2013;
De Minister van Algemene Zaken

Uitgegeven de eenentwintigste oktober 2013;
De Minister van Algemene Zaken
Namens deze,
Hoofd Afdeling Juridische Zaken & Wetgeving
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NOTA VAN TOELICHTING
Algemeen
§ 1 Situatieschets
Bij de inventarisatie van de stembussen die beschikbaar zijn van de
eerder gehouden verkiezingen te Sint Maarten is naar voren komen dat
deze onbruikbaar zijn. De stembussen zijn al voor vele verkiezingen
gebruikt, waardoor deze verbogen en roestig zijn geworden. Hierdoor zijn
de stembussen onbruikbaar geworden. Het opnieuw bestellen van
hetzelfde model stembus is onmogelijk, omdat deze niet meer op deze
manier gefabriceerd wordt. Het niet meer kunnen verkrijgen van
soortgelijke stembussen zoals gebuikt tijdens de voorgaande verkiezingen
vergt derhalve een aanpassing van het Kiesbesluit.
Naast het vereenvoudigen van de regelgeving voor de stembussen zal
met deze wijziging ook de oproepingskaart aangepast worden. Thans
worden deze kaarten zowel in het Nederlands als het Engels verstrekt, wat
leidt tot veel administratieve handelingen. Het tweemaal verstrekken van
deze kaarten is tevens fraudegevoelig. Daarom wordt de oproepingskaart
zo gewijzigd dat deze voortaan op één kaart beide talen weergeeft.
§ 2 Uitvoering
Voor de uitvoering en organisatie van de verkiezingen van de leden van
de Staten dient Sint Maarten in het bezit te zijn van de stembussen. Nu de
oude, niet meer bruikbare modellen voor stembussen van Sint Maarten
niet meer gemaakt worden, dienen nieuwe stembussen te worden
aangeschaft. Nieuwe stembussen kunnen bijvoorbeeld gekocht worden in
Nederland. Bij navraag aldaar is echter gebleken dat die stembussen niet
zullen voldoen aan de thans geldende eisen zoals gesteld in het
Kiesbesluit. Een andere optie is het aanschaffen van stembussen vanuit
Saint Martin. Ook deze bussen voldoen niet aan de voorwaarden, gesteld
in het Kiesbesluit.
De wijziging heeft tot gevolg dat er meer mogelijkheden zijn voor het
aanschaffen van nieuwe stembussen. Het versoepelen van de gestelde
eisen zorgt ervoor dat er meerdere stembusmodellen gebruikt kunnen
worden zonder dat afbreuk gedaan wordt aan de noodzakelijke vereisten
om een veilige en transparante verkiezingen te kunnen houden.
§ 3 Financiële gevolgen
Voor het organiseren van de verkiezingen voor de leden van de Staten
van Sint Maarten in 2014 dient rekening gehouden te worden met de
kosten voor de aanschaf van nieuwe stembussen. Deze aanschafkosten
zullen onder de reguliere begroting van de verkiezingen vallen. De
voorgestelde vereenvoudiging maakt het echter mogelijk diverse
alternatieven voor de aanschaf van nieuwe stembussen te bekijken,
waardoor het beter mogelijk is met de financiën rekening te houden.
Artikelsgewijs
Artikel I
Onderdeel A en C
De wijziging van artikel 5 vervangt de modellen 5A en 5B bij het
Kiesbesluit. De op basis van dit artikel vastgestelde modellen voorzien in
een oproepingskaart zowel in de Nederlandse taal als in de Engelse taal.
De kaart heeft als doel de kiezer deel te kunnen laten nemen aan de
verkiezingen van de leden van de Staten. Doordat het ene model in het
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Engels is en het andere model in het Nederlands, moeten de
oproepingskaarten dubbel verstrekt worden. Naast het feit dat het in
verband met fraudegevoeligheid onwenselijk is dat een stemgerechtigde in
het bezit is van twee oproepingskaarten, leidt het dubbel verstrekken van
een oproepingskaart tot onnodige kosten.
De wijziging van de bijlage houdt in dat de modellen voor de
oproepingskaart in de Nederlandse en in de Engelse taal samengevoegd
worden tot één model die voorziet in beide talen. De voetnoten onderaan
het model worden niet vertaald naar de Engelse taal omdat deze slechts
ingevuld dienen te worden door de Dienst Burgerzaken en niet op de
oproepingskaart afgedrukt worden.
Deze voorgestelde samenvoeging heeft tot gevolg dat de oproepingskaart
slechts één maal aan de kiezer verstrekt zal hoeven worden.
Onderdeel B
De wijziging van artikel 13 houdt een vereenvoudiging in van de
vereisten waaraan een stembus dient te voldoen. Hiervoor is aansluiting
gezocht bij de vereisten zoals opgesteld in Nederland. Artikel J 3 van het
Kiesbesluit van 19 oktober 1989, houdende vaststelling van nieuwe
voorschriften ter uitvoering van de Kieswet, luidt hetzelfde. Zowel de
stembussen zoals gebruikt in Saint Martin als in Nederland voldoende aan
de voorwaarden zoals gesteld in het overeenkomstige artikel J 3 van het
Kiesbesluit Nederland. Met deze vereenvoudiging komen meer alternatieve
voorhanden voor de aanschaf van nieuwe stembussen.

De Minister van Algemene Zaken
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Bijlage AB 2013, no. 38
Model 5
Kleur: Chamois
Oproepingskaart / Polling card
(art. 43 Kiesverordening / art. 43 Electoral Ordinance)
Volgnummer / Serial Number ……………………………………………………………………………………………………………………
Oproeping voor de stemming ter verkiezing van de leden van de Staten
Notification of voting for election for the Members of Parliament
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1
Stemlokaal / Polling station
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1
Zitting: 8 uur in de ochtend tot 8 uur in de avond
Session: 8.00 AM till 8.00 PM

Nummer stemdistrict / Number voting district:………………………1

1

Datum van de stemming
Naam van de kiezer
3
Voornamen van de kiezer
4
Geboortedatum en -plaats van de kiezer
5
Adres van de kiezer
6
Adres stemlokaal
7
Nummer stemdistrict
2
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