AFKONDIGINGSBLAD
VAN SINT MAARTEN
Jaargang 2011

NO. 45

LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 14
september 2011 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit
rijbewijzen in verband met de invoering van nieuwe rijbewijzen

IN NAAM VAN DE KONINGIN!
De Gouverneur van Sint Maarten,
In overweging genomen hebbende:
dat het noodzakelijk is in verband met de verkrijging van de status van
land binnen het Koninkrijk door Sint Maarten dat er nieuwe rijbewijzen
worden ingevoerd en de geldigheidsduur van de oude rijbewijzen wordt
geregeld;
Gelet op artikel 87, eerste en tweede lid, 88, tweede lid, 89, 93 en 113 van
de Wegenverkeersverordening de Bovenwindse eilanden;
Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten:

Artikel I
Het Uitvoeringsbesluit rijbewijzen wordt als volgt gewijzigd:
A. Artikel 3 vervalt.
B. Artikel 7, derde en vierde lid, worden vernummerd tot eerste en
tweede lid.
C. Artikel 15 komt als volgt te luiden:
Artikel 15
1. Het rijbewijs heeft een formaat van 85,5 mm bij 54,5 mm bij 1
mm en is in overeenstemming met de International Standards
Organization en American National Standards Institute specificaties
voor plastickaarten.
2. Het rijbewijs is ingericht overeenkomstig het bij dit landsbesluit
gevoegde model I en bevat de gegevens omschreven in het model,
een foto en de handtekening van de houder.
3. Rijbewijzen worden doorlopend genummerd.
D. Artikel 16, 17 en 18 vervallen.
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E. In artikel 19, eerste lid, wordt “een basiskaart” vervangen door:
het rijbewijs.

Artikel II
Rijbewijzen uitgegeven voor de inwerkingtreding van dit landsbesluit
behouden tot 1 januari 2013 de geldigheidsduur die daarin is vermeld.
Artikel III
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de
zevende week na de datum van uitgifte van het Afkondigingsblad waarin
het is geplaatst. Indien de Ombudsman een zaak aanhangig heeft gemaakt
als bedoeld in artikel 127, derde lid, van de Staatsregeling treedt dit
landsbesluit in werking met ingang van de eerste dag van de derde week
na de beslissing van het Constitutioneel Hof, tenzij dit oordeelt dat het
landsbesluit niet verenigbaar is met de Staatsregeling.

Gegeven te Philipsburg, 14 september 2011
De Gouverneur van Sint Maarten
E.B. Holiday

De Minister van Justitie,
R.E. Duncan

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

Uitgegeven de vierde januari 2012
De Minister van Algemene Zaken,
S.A. Wescot-Williams
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Model I
Voorzijde van een blanco rijbewijs:

1. De voorzijde bevat:
a.

b.

c.

d.

e.

f.
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de vermelding “Sint Maarten” in kleine letters (Cambria Bold,
corps 26 pts), gedrukt in het Nederlands en gepositioneerd aan
de linkerbovenzijde van het rijbewijs;
de vermelding “Driver’s License” in kleine letters (Cambria
Bold, corps 10 pts), gedrukt in het Engels, en de vermelding
van “ / Rijbewijs” in kleine letters (Cambria Bold, corps 10
pts), gedrukt in het Nederlands en gepositioneerd aan de
rechterbovenzijde van het rijbewijs;
twee gelijke horizontale banen, waarvan de bovenbaan de
kleur rood heeft en de benedenbaan de kleur blauw,
gepositioneerd aan de bovenzijde van het rijbewijs;
gepositioneerd links in het midden van het rijbewijs: het
fotovak onder vermelding van nummer 6
In het fotovak wordt een kleuren pasfoto elektronisch
aangebracht;
de handtekening van de kaarthouder wordt links onder het
fotovak elektronisch aangebracht onder vermelding van
nummer 7;
op de achtergrond van de voorzijde van het rijbewijs is
verweven het beeld van:
een “Pelecanus occidentalis” (pelikaan) op een rots
gepositioneerd aan de rechterzijde van het rijbewijs;
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fijne lijnen structuren (Guilloche Print) over het hele
rijbewijs heen;
een golvende baan, met daarin herhaaldelijk vermeld
“SINT MAARTEN” in hoofdletters, gepositioneerd aan de
bovenzijde van het rijbewijs onder de horizontale banen
bedoeld onder c.
g. de gegevens die specifiek zijn voor het afgegeven rijbewijs.
Gedrukt in kleine letters (Cambria Bold, corps 8 pts) en
gepositioneerd in het midden van het rijbewijs worden de
volgende gegevens aangebracht in de hiernavolgende volgorde
en onder vermelding van de bijbehorende nummering:
geslachtsnaam; de geslachtsnaam van de overleden
of gewezen echtgenoot of echtgenote kan worden
vermeld met ervoor de toevoeging e/v, w/v of g/v
1
voornamen; de voornamen komen voluit te staan,
met dien verstande dat voornamen welke uit 35
karakters of meer bestaan worden ingekort
2
datum van geboorte; de geboortedatum komt in
cijfers voluit te staan gevolgd door, de eerste drie
letters van de maand van geboorte, met dien
verstande dat de maand maart als “MRT” wordt
afgekort, en het geboortejaar voluit in cijfers
3
plaats van geboorte; de geboorteplaats komt, voor
zover mogelijk, voluit te staan
3a
datum van uitgifte; de uitgiftedag komt in cijfers te
staan gevolgd door, de eerste drie letters van de maand
van uitgifte, met dien verstande dat de maand maart als
“MRT” wordt afgekort, en het jaar van uitgifte voluit in
cijfers
4a
vervaldatum; de vervaldag komt in cijfers te staan gevolgd
door, de eerste drie letters van de vervalmaand, met dien
verstande dat de maand maart als “MRT” wordt afgekort,
en
het vervaljaar voluit in cijfers.
4b
geldige categorie; de categorieën waarvoor het rijbewijs
geldig is worden vermeld
9
h. gedrukt in kleine letters (Cambria Bold, corps 8 pts) en
gepositioneerd rechts van het midden worden na nummer 9 de
volgende gegevens aangebracht in de hiernavolgende volgorde
en onder vermelding van de bijbehorende nummering:
ID No.; de identiteitsnummer komt in cijfers voluit te staan
de plaats van uitgifte; de plaats waar het rijbewijs is
uitgegeven wordt vermeld
4c
restricties/beperkingen ; de restricties/beperkingen die
gelden voor de kaarthouder worden vermeld
12
i. gedrukt in kleine letters (Cambria Bold, corps 8 pts) en
gepositioneerd aan de rechterbovenzijde van het rijbewijs
onder de tekst “Driver’s License / Rijbewijs” wordt het
rijbewijsnummer onder vermelding van nummer “4d” op het
rijbewijs aangebracht.
j. de vermelding “ISSUED ON BEHALF OF THE MINISTER OF
JUSTICE/AFGEGEVEN NAMENS DE MINISTER VAN JUSTITIE” in
hoofdletters (Cambria Bold, corps 10 pts), gedrukt in het Nederlands en Engels en gepositioneerd aan de onderzijde van
het rijbewijs wordt op het rijbewijs aangebracht.

AB 2011, no.45

4

Achterzijde van een blanco rijbewijs:

2. De achterzijde bevat:
a. op de achtergrond van de achterzijde van het rijbewijs is
verweven het beeld van:
fijne lijnen structuren (Guilloche Print) over het hele
rijbewijs heen;
een golvende baan, met daarin herhaaldelijk vermeld
“SINT MAARTEN” in hoofdletters, gepositioneerd aan de
onderzijde van het rijbewijs.
b. een negen-cijferig nummer voorafgegaan door de letter D,
gepositioneerd aan de rechterbovenzijde van het rijbewijs
wordt op het rijbewijs aangebracht;
c. de vermelding van de betekenis van de nummers aan de
voorzijde bedoeld onder g en h;
d. een aanduiding van de categorieën waarvoor het rijbewijs
geldig is met de datum van uitgifte en de vervaldatum.
e. een barcode gepositioneerd aan de rechterbovenzijde van het
rijbewijs wordt op het rijbewijs aangebracht.
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NOTA VAN TOELICHTING
Algemeen
§ 1.1 Invoering nieuwe rijbewijzen
Op 10 oktober 2010 heeft het eilandgebied Sint Maarten de status van
land binnen het Koninkrijk der Nederlanden verkregen. Als gevolg hiervan
zijn de Wegenverkeersverordening de Bovenwindse eilanden en het
Uitvoeringsbesluit rijbewijzen, op grond van additioneel artikel I van de
Staatsregeling in samenhang met de artikelen 1 en 2 en de bijlage II bij de
Landsverordening overgangsbepalingen van wetgeving en bestuur,
overgegaan op Sint Maarten. Deze voormalige eilandelijke regelingen
hebben de status van landsverordening respectievelijk landsbesluit,
houdende algemene maatregelen verkregen. De uiterlijke kenmerken en
vereisten waaraan een rijbewijs moet voldoen zijn neergelegd in paragraaf
3 van het Uitvoeringsbesluit. Aangezien de regering voornemens is het
huidig rijbewijs te vervangen door een nieuwe dient dit besluit te worden
aangepast. Niet alleen worden de afmetingen genoemd in artikel 15
gewijzigd, maar ook de nieuwe uiterlijke kenmerken van het rijbewijs
worden vastgelegd in een bij het landsbesluit gevoegd model. Bovendien
wordt voorzien in een overgangsregeling voor de bestaande rijbewijzen die
voor de inwerkingtreding van dit landsbesluit zijn uitgegeven.
Met het oog op de op handen zijnde overgang is reeds in mei 2010
opdracht verleend aan het bedrijf 3M-IPC om zowel een nieuw rijbewijs als
een nieuwe identiteitskaart voor Sint Maarten te ontwikkelen. Het nieuwe
rijbewijs dat is ontwikkeld beoogt de Sint Maartense identiteit beter te
profileren. Zo zijn de kleuren van de Sint Maartense vlag op de kaart
verwerkt evenals de pelikaan die als symbool van het eiland wordt
beschouwd.
§ 2 Financiële gevolgen
De gezamenlijke kosten voor de invoering van de nieuwe rijbewijzen en
identiteitskaarten bedragen ongeveer NAF. 1.388.930,40 ($771.628) en
worden conform het met 3M-IPC overeengekomen betalingsplan gespreid
over twee jaren. Deze kosten zullen worden terugverdiend uit de te
ontvangen leges.
Artikelsgewijs
Artikel I, onderdelen A en B
Onderdeel A beoogt artikel 3 te laten vervallen, omdat dit als overbodig
wordt geacht. Onderdeel B bevat de vernummering van artikel 7.
Artikel I, onderdelen C en D
Onderdeel C beoogt de juiste afmetingen van de nieuwe rijbewijzen weer
te geven. Bovendien wordt een model toegevoegd aan het landsbesluit,
waarin de uiterlijke kenmerken van de voor- en achterzijde van het
rijbewijs gedetailleerd worden beschreven. Voor dit model heeft het model
bij het Landsbesluit identiteitskaarten 2002 als voorbeeld gediend.
Dientengevolge komen de artikelen 16 tot en met 18 te vervallen.
Artikel I, onderdelen E
Dit onderdeel bevat een wetstechnische wijziging.
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Artikel II
Dit artikel bevat een overgangsregeling voor de bestaande rijbewijzen die
voor de inwerkingtreding van dit landsbesluit zijn uitgegeven. Het is
wenselijk dat binnen afzienbare tijd de in omloop zijnde rijbewijzen worden
vervangen door rijbewijzen van het nieuwe model. Besloten is dat dit
uiterlijk 1 januari 2013 moet zijn gerealiseerd. Tot dat tijdstip behouden de
voor de inwerkingtreding van dit landsbesluit uitgegeven rijbewijzen de
geldigheidsduur daarin vermeld.
Artikel III
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 om uiterlijk zes weken na de bekrachtiging van de wettelijke
regeling een zaak aanhangig maken, tenzij sprake is van een spoedeisend
belang. Op het moment van inwerkingtreding van de wettelijke regeling
vervalt de actiebevoegdheid van de Ombudsman.
Artikel III beoogt de inwerkingtreding van dit landsbesluit te regelen,
rekening houdend met de hierboven beschreven bevoegdheid van de
Ombudsman en het Constitutioneel Hof. Het landsbesluit kan immers pas
in werking treden als de hiervoor bedoelde zes weken termijn is
verstreken.

De Minister van Justitie,
R.E. Duncan

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